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  הקדמה

  
  

. אחד המאפייני� הייחודיי� של העיסוק הפילוסופי הוא ההתעסקות של הפילוסופיה בעצמה

אול� הדיו� הפילוסופי מתייחד בכ* , חס לכל תחו� דעתבמידה זו או אחרת נכונה קביעה זו בי

שפעמי� רבות חלק ניכר מהדיו� הפילוסופי מוקדש להצדקת תחו� הדיו� החדש כחלק מהעיסוק 

דבר זה קורה כאשר הדיו� הפילוסופי מתמקד במושא מחקר או משתמש במתודה שאינ� . הפילוסופי

, ובייחוד במדע, מוב� שג� בתחומי ידע אחרי�. מובני� מאליה� במסגרת המקובל בעיסוק הפילוסופי

כאשר ממצאי� חדשי� או הנחה חדשה משני� את העקרונות , מתרחשי� שינויי� דומי�

ברגע שנוצרות , אול�. המתודולוגיי� ואת קטגוריות ההתייחסות למושאי המחקר של המדע עצמו

רה כזה נורמות העיסוק במק. עובר העיסוק להתקדמות במסגרת ההנחות החדשות, הנחות חדשות

�מתבטל העיסוק , א� השינויי� מביאי� למהפכה משמעותית יותר, או, במדע עצמו משתנות לחלוטי

עסוקה הפילוסופיה בהגדרתה , בניגוד לתחומי ידע אלה. בתחו� מדעי זה ונוצר תחו� ידע חדש

אחת . לוגיי�העצמית המתמדת תו* כדי שינויי� מתמידי� במושאי מחקרה ובעקרונותיה המתודו

' ישי�'+ המהפכות המשמעותיות בפילוסופיה היא המהפכה שהסיטה את מושא הדיו� הפילוסופי מ

אל הסובייקט היודע , כפי שהגדיר אפלטו� את הפילוסופיה במשל המערה בספר המדינה, ממשיי�

 ,בעקבות שינויי� תרבותיי� בעול� המערבי, במאה השבע עשרה. או אל התבונה האנושית, עצמו

הפילוסופיה החלה מעתה להתמקד בשאלה מהו . הוסט הדיו� הפילוסופי מהישי� אל התבונה עצמה

, או, לתפיסת ישי� פיזיקאליי� על ידי החושי�, שנות� תוק' וסמכות לסוגי התפיסות השונות

�ויכוח זה הפ* להיות מוקד העיסוק הפילוסופי . לתפיסת רעיונות מופשטי� על ידי התבונה, לחילופי

תו* כדי עיסוק , האמפירי והרציונלי, רר אחריו פיתוח של עקרונות מתודולוגיי� בשני ערוצי� שוני�וג

הסיטה , שהוגדרה על ידי מחוללה כמהפכה קופרניקאית, מהפיכה נוספת. בלתי פוסק בעצ� הצדקת�

שאופ� , לקביעה, את מושא הדיו� מהאפשרות ומהאופי של תפיסת האובייקטי� על ידי התבונה

כתוצאה מכ* החל הדיו� הפילוסופי . יסת האובייקטי� הוא פונקציה של מבנה התבונה עצמהתפ

ופחות , המכתיבי� את אופני התפיסה, להתמקד יותר ויותר במבני� התבוניי� או התודעתיי�

  .בשאלת התאמת מושא התפיסה למה שראויה התפיסה להיות
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ת שהתחוללה ביחס למושאי� ולמתודות עבודה זו היא דיו� באחת ההשתמעויות של מהפכה נוספ

מהפכה זו הסיטה את תחו� הדיו� הפילוסופי . התשע עשרה+ הפילוסופיי� החל מסו' המאה

על . השיח, אל השפה האנושית, והעקרונות הלוגיי� הבוני� את תבונתו, תודעתו, מהסובייקט היודע

ה� , מי� בממשות מעבר לה�ובוודאי לא ישי� הקיי', התבונה'ולא ', התודעה'לא , פי מהפכה זו

הנוצרת , השפה עצמה. כי א� להפ*, ומכתיבי� את יצירת השפה, המתני� את עקרונות הידע שלנו

והמושגי� , התבונה, היא המכוננת את מה שאנו מביני� כעקרונות הידע, תו* כדי השימוש בה

והפע� , פי הוסט שובבעקבות הבנה חדשה זו של המושגי� האנושיי� מושא הדיו� הפילוסו. האנושיי�

הדיו� הפילוסופי החל להתרכז יותר ויותר במבני� , כלומר. מהתבונה או מהתודעה אל השפה עצמה

לבי� השפות , והמדע, הלוגיקה, ביחס בי� השפות הפורמליות של המתמטיקה, הלשוניי� עצמ�

וק במושאי זאת במקו� לעס. וביחס בי� השפות השונות לבי� התנהגויות אנושיות, היומיומיות

עיסוק זה חולל מהפכה . מצייני�, כביכול, שה� הדברי� שמושגי השיח, התפיסה האנושית ובטבעה

מעוררת , מושא הדיו� ואופיו שינוימלבד . נוספת ביחס למושא הדיו� והמתודולוגיה הפילוסופית

מבלי  ,על פיה הפילוסופיה, זאת משו� שההבנה החדשה. מהפכה זו ספק בעצ� הצור* בפילוסופיה

מגמדת את , טיפלה מאז ומעול� בשיח האנושי ולא בדברי� המצויי� מעבר לו, להיות מודעת לכ*

א� כל המושגי� שאנו משתמשי� בה� ה� תוצרי� ביצירה המתמשכת של . חשיבותו של עיסוק זה

. הרי אי� לנו מה לומר על אובייקטי� מעבר להופעת� כאובייקטי� בשפה או בשיח, השיח האנושי

 סימני�. המקיימי� מערכות יחסי� מורכבות ע� סימני� אחרי� בשפה סימני�שגי� בשפה ה� המו

כמו דימויי� , ע� דברי� הקיימי� מחו, לשיח, כפי שנדמה לנו, בשפה אינ� מקיימי� מערכות יחסי�

סימני� בשפה מקיימי� יחסי� רק בינ� . או ישי� בעול�, התבונה האנושית עצמה, בתודעה האנושית

�תחו� עיסוק שש� לו למטרה לחקור את האופי ואת האפשרות של מערכות , לפיכ*. עצמ� לבי

  .היחסי� בי� הסימני� בשפה לבי� אובייקטי� מחו, לשפה מאבד מנחיצותו

. ארד רורטי'נושא דברה של הטלת הספק ברלוונטיות של הדיו� הפילוסופי בימינו הוא ריצ  

כפילוסו' במסורת הלשונית האנליטית אול� עד מהרה ארד רורטי התחיל את דרכו המקצועית 'ריצ

יחסו לספקנותו ביחס לדיסציפלינה הפילוסופית . הביאו אותו מסקנות גישה זו להטיל ספק בנחיצותה

הוא  1982+החל מ. הוא רציני עד כדי כ* שהוא הפסיק לכה� במסגרות אקדמיות כאיש פילוסופיה

הוא משמש כפרופסור  1998+והחל מ, יניה'סיטת ווירגשימש כפרופסור ללימודי� הומאניי� באוניבר

זאת למרות שטיעוניו וכתיבתו ממשיכי� לקחת חלק.  1לספרות השוואתית באוניברסיטת סטנפורד 
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המעבר מתעסוקה פורמלית כפילוסו' לתעסוקה . כמושאי דיו� בתחו� הדיסציפלינה הפילוסופית

שיח הוא דיו� +ו לפיה כל דיו� במושגיכאיש הדיסציפלינה הספרותית מוסבר באמצעות גישת

חקירת , כלומר, עיסוקו האקדמי הוא העיסוק ההשוואתי הספרותי, במילי� אחרות. טקסטואלי

מסיבה זו חקירתו מתבצעת במתודה השמורה . או בי� שפות שונות, קשרי� בי� סימני� בתו* השפה

קשר בי� טקסטי� לבי� דברי� ולא במתודה המתיימרת ל, לשיח ספרותי הבוח� קשרי� בי� טקסטי�

גישתו ביחס לפילוסופיה מובנת על ידיו כהמש* טבעי . בוואקו�, כמוב�, רורטי איננו פועל. מחו, לה�

�המסורת האחת היא המסורת האמריקאית . של מספר מסורות פילוסופיות שהוא צופה את מיזוג

א המסורת הקונטיננטאלית המסורת השניה הי. יימס ודיואי'בעיקר בגרסת� של ג, הפרגמטיסטית

ואילו המסורת השלישית מתגלמת , וממשיכיו היידגר ודרידה, שבאה לידי ביטוי בכתביה� של ניטשה

רורטי מבקר את נושאי המסורת הניטשיאנית והפרגמטיסטית  . בפילוסופיה של וויטגנשטיי� המאוחר

טישתה המוחלטת של היומרה שהיה מביא אות� לנ, הטבעי כל כ* בעיניו, על כי לא לקחו צעד נוס'

שיבדיל את הגותו מעקרונות " ניקיו� רוחני"ניטשה מבוקר על ידיו בשל יומרתו להשיג . לפילוסופיה

היידגר ודרידה מבוקרי� על ידיו על שו� שה� לא למדו את ). 2' עמ EHO(התרבות הבזויה עליו 

ולא סימני� בעלי  כלי�שהמושגי� בשפה ה� , הלקח המתבקש מהרעיו� שבו ה� שותפי� לדיואי

, דרוויניסטית, נטורליסטית, אול� בניגוד לדיואי ה� לא אימצו ראיה נינוחה. מסומני� בעול� הממשי

וייחסו לה מעי� כוח אישי בעל נוכחות , שניה� חיפשו בשפה משהו מעבר להיותה כלי. של השפה

א ויתר על מטפיזיקה דיואי ג� הוא מבוקר על ידיו על כ* של). 3' עמ EHO(פעילה ועצמאית 

, אול�). 84' עמ COP(המתיימרת לתת בסיס תיאורטי ונורמטיבי לאינסטרומנטליות של השפה 

וכחלק מהזר� הפרגמטיסטי , רורטי מזהה את עצמו יותר מהכל כממשיכו, למרות ביקורתו על דיואי

', ניטשיאנית+פוסט'הנחשב בעיניו לחלק מהפילוסופיה שהוא מכנה , שיוכו לזר� זה. 2האמריקאי 

כנס זה נועד לטפל במצבה המעורער . 1995הובלט על ידו בדברי� שנשא בכנס שנער* בוורשה בשנת 

להרצות את גישת� לנושא , ולזק קולקובסקי, יורג� הברמס, ולש� כ* נתבקשו רורטי, של הפילוסופיה

ידי היחס לבעיות  בדבריו הבהיר רורטי את פירושו של היות פרגמטיסט על. ולהגיב זה על דברי זה

הערבה ' תבונה'וקיומה של ', אמת כהתאמה בי� האמונות לבי� העול�'פילוסופיות מסוימות כמו 

ימינו למסורת הפרגמטיסטית אינ� נוטי� להתעקש על +התורמי� בני, לטענתו. 3לאמיתות אמונותינו 

מה� איננו מאמי� כי  איש. טבע ייחודי לפילוסופיה או על עליונות תרבותית של העיסוק הפילוסופי

באופ� השונה באורח דרמטי מהאופ� שבו חושבי�, או מ� הראוי שיחשבו, הפילוסופי� חושבי�
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הפוליטיקה והפילוסופיה עוסקי� , כל הפרגמטיסטי� מסכימי� שהמדע. פיזיקאי� או פוליטיקאי�

עיית המקור של הבעיה המרכזית שהפילוסופי� הפרגמטיסטי� מעוניני� לפתור היא ב. בפתרו� בעיות

מדוע הבעיות הסטנדרטיות המצויות בטקסטי� . הבעיות שהמסורת הפילוסופית הורישה לנו

מדוע הפילוסופי� מסתובבי� במעגלי� ? הפילוסופיי� מרתקות כל כ* א* ג� עקרות כל כ*

רורטי טוע� שעובדה זו מביאה ? א* ג� אינ� מושכי� תלמידי�, אינ� משתכנעי� זה מזה, דיאלקטיי�

לטענתו הפרגמטיסטי� המסורתיי� התעקשו על כ* שהבעיות . 'גילוי'ל' יצירה'ותו להבחי� בי� א

הבעיות הפילוסופיות ה� בעיות . על ידיה� התגלועל ידי הפילוסופי� ולא  נוצרוהפילוסופיות 

 חיסול הבעיות. לפרק אות� ולחסל�  +, באותו אופ� שיצרו אות�, ולכ� אפשר, מלאכותיות ולא טבעיות

מאשר השפה שהפילוסופיה , שפה אחרת, ייראה טבעי א� ה� יתוארו  באמצעות אוצר מילי� אחר

כמערכת , בעקבות דיואי, שיש להבי� את השפה, לדוגמא, רורטי מסביר. 4המסורתית השתמשה בה 

הבנה כזו תאפשר לנו . שמקבילותיה� בממשות התגלוייצוגי� שנוצרו במקו� כמערכת של  כלי�של 

המתמקדות בהבנת האפשרות של התאמה , ריאליז�+ מקבוצה של בעיות בדבר ריאליז� ואילהיפטר 

  . בי� השיח האנושי לאובייקטי� המיוצגי� על ידיה� בעול� הממשי

אול� ביקורת הבעיות הפילוסופיות היא רק צד אחד של דחיית החשיבות של העיסוק 

שי כולו כאוס' של מערכות סימני� ישנה משמעות נוספת להבנת השיח האנו. הפילוסופי בתרבות

משמעות . ואשר אינ� מייצגות ישי� בעול�, שנוצרות על ידי בני אד� ככלי� לפתרו� בעיות, שונות

. נגזרת זו היא הבנה פתוחה לחלוטי� של הכיוו� והקריטריוני� להמש* התפתחותו של השיח האנושי

, י השיח האנושי הכולל את המדעהבנת התפתחות השיח האנושי באופ� זה פירושה שבעיני רורט

איננו מתקד� להבנה נכונה , והמוסדות התרבותיי� האנושיי�, הטכנולוגיה, האומנויות, הפילוסופיה

השיח האנושי אמנ� מתרחב . או להתמודדות יותר טובה עמו, יותר של העול� והאד� שבתוכו

ולכ� אי אפשר לקבוע , אשאול� כיווני ההתפתחות אינ� צפויי� או נתוני� לתיאור מר, ומשתנה

הבנתו הפתוחה את כיוו� , במילי� אחרות. כללי� מחייבי� לאופ� בו ראוי ליצור במסגרתו

ההתפתחות של השיח האנושי לא מניחה מקו� לעיסוק אשר ש� לו למטרה לקבוע את אופיו של 

עצמו כמי בכ* מבי� רורטי את . השיח בי� א� במונחי� תיאוריי� ובי� א� במונחי� נורמטיביי�

עשרה +שהחל להיבנות במאה התשע, שקבע את המסמר האחרו� בארו� המתי� של העיסוק הפילוסופי

  .על ידי הוגי� כניטשה והפרגמטיסטי� האמריקאי�
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הדברי� הנאמרי� כא� מניחי� שקיי� קשר בי� העיסוק הפילוסופי לבי� תהליכי� 

שהבנה , לומר. ת אנושיות מסוימותוחברו, התרבות האנושית, המתרחשי� במסגרת השיח האנושי

פירושו לשמוט מהעיסוק הפילוסופי את , פתוחה לגמרי של כיוו� ההתפתחות של השיח האנושי

פירושו להניח שישנ� יחסי גומלי� בי� העיסוק בפילוסופיה לבי� השיח , הקרקע המונחת לרגליו

בראש ובראשונה מורשתה התפיסה המניחה שקיימי� יחסי גומלי� מסוג זה היא . בחברה האנושית

בהקדמה לספרו , עמדה זו מוצגת על ידי הפילוסו' ליאו שטראוס. של הפילוסופיה האפלטונית

"Persecution and the Art of Writing "  בספר זה הוא מציג את המעמד של . 5 1952משנת

, מימי הביניי� הפילוסופיה ודר* פעולתו של הפילוסו' בכתביה� של  פילוסופי� יהודיי� ומוסלמיי�

בניגוד לפילוסופי� , פילוסופי� אלה. ואבראוס, סינה+אב�, פרבי, �"הרמב, יהודה הלוי' כדוגמת ר

ופיתחו , הכירו את כתביה� של אפלטו� ואריסטו מתרגומ� לערבית כבר במאה התשיעית, הנוצריי�

בוח� את , "ההמדינ"בספר , אפלטו�, על פי הבנת�. את זהות� הפילוסופית בהשפעת מורשת זו

שעל , ומגיע למסקנה שאושרו של האד� תלוי באורח חיי� מסוי�, התנאי� לאושרו של האד�

. האומנות המספקת מדע זה היא הפילוסופיה. אודותיו אפשר ללמוד מהמדע החוש' את טבע האד�

ושהמל* זהה , שאומנות זו זהה למדע המדינה או המלוכה" המדינה"מסתבר על פי המהל* בספר 

טענתו . של עקרונות מדע טבע האד�, הלכה למעשה, לוסו' במידה ועקרונות שלטונו ה� מימושלפי

וכ� מספר " המדינה"כי הפילוסופי� היהודיי� והמוסלמי� הושפעו מספר , של ליאו שטראוס היא

בהתא� לכ* . של אפלטו� עד כדי כ* שה� הבינו את הפילוסופיה כולה במסגרת פוליטית" החוקי�"

, כגילוי של החוק האלוהי המושל�, לוסופי� דתיי� אלה את ההתגלות האלוהית לנביאי�פירשו פי

סדר פוליטי זה הוא מושל� בדיוק משו� . התגלמות הסדר הפוליטי המושל�, למעשה, אשר הוא

את החובה להקדיש את חייה� , שהוא מטיל על גברי� המצוידי� כראוי במיומנות המתבקשת

המגלה את החוק , היה על פילוסופי� אלה לתפוס את הנביא, וע� שטראוסט, מסיבה זו. לפילוסופיה

מכא� שאי� זה מפתיע . המל*+או כגרסה מושלמת של דמות הפילוסו', מל*+ כפילוסו', האלוהי לקהלו

כי הדיסציפלינה הפילוסופית המטפלת בשאלת הנבואה נתפסת כפילוסופיה פוליטית או כמדע 

. 6הוא חקיקה מהסוג העליו� , � טועני�"ביא כפי שאבראוס והרמבוהתפקיד המרכזי של הנ, המדינה

, ראיית הפילוסו' כאד� האמו� על הדיסציפלינה הפילוסופית עד כדי כ* שהוא ראוי לדרגת הנבואה

מביאה את שטראוס , שהוא שכל חסר גו' ומגבלות גופניות, כלומר להתקשרות ע� האל הטרנסצנדנטי

פירושו של דבר הוא. הביניי� כעיסוק אזוטרי+הובנה בימי לתאר את הפילוסופיה כפי שהיא
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המטביעי� את חותמ� על החברה , במישור אחד ה� מלכי�: שהפילוסופי� מתפקדי� בשני מישורי� 

, אול� במישור נוס' ה� מתפקדי� כחברי כת. האנושית מתוק' תפקיד� בארגונה המוסדי התרבותי

לפיכ* נוצרת . איננה נחלת הרבי�, רגתה הגבוהה ביותרבזכות המיומנות הפילוסופית בד, שעיסוקה

האקזוטרי של , לבי� העיסוק הפוליטי, האזוטרי, הבחנה בי� העיסוק הפילוסופי של הפילוסופי�

העיסוק הפילוסופי האקזוטרי אמור לתרג� את ההבנות שנוצרו מתו* העיסוק . הפילוסופי�

תרגו� זה עשוי . הע�+וי המתאי� להמונילצור* הכתבת אורח החיי� הרא, הפילוסופי האזוטרי

לשמש מס* בי� העליונות של הבנה הפילוסופית לבי� הבנת� של , על פי תיאורו של שטראוס, לעיתי�

מתו* הצור* למנוע סילו' של ההבנות הפילוסופיות על ידי שכל� המוגבל של אלה , ההמוני�

את ההבנות הפילוסופיות העליונות על  הצור* למס*. שמיומנות� הפילוסופית לקויה או איננה קיימת

הקשורות , נובע ג� מסיבות סוציולוגיות ופוליטיות, ידי תרגו� מעורפל שלה� לשפת ההמוני�

לפיכ* מפרש שטראוס את . לרדיפת� של הפילוסופי� על ידי בעלי הכוח והשלטו� בתקופות פעולת�

המוני� וזה שצרי* להיקרא בי� זה הגלוי ל, סגנו� כתיבת� של פילוסופי� אלה כבעל ממד כפול

האמוני� על הדיסציפלינה " הכת"המסר הפילוסופי עשוי להיות מוב� רק על ידי חברי . השורות

בי� הממד האזוטרי והממד האקזוטרי של הטקסטי� , הבחנה זו. והמסרי� הפילוסופיי� האמיתיי�

ה בי� השורות בכתביה� היא הבסיס למתודת הקריא, של הפילוסופי� בעת העתיקה ובימי הביניי�

  .7ל שליאו שטראוס מתאר בספרו "� וריה"של הרמב

אול� , הפילוסופיה המודרנית נטשה ברובה את רעיו� החברה הנשלטת על ידי הפילוסופי�

, הפילוסופיה, כלומר. השאירה על כנו את הרעיו� שהעיסוק הפילוסופי דורש מיומנות ייחודית

העבירה את תפיסת העליונות של הפילוסו' מידיו , ת האנושיותבעקבות השינוי בתפיסות ההירארכיו

בתחומי� השוני� הנחשבי�  בעלי הידעלידיה� של , המכתיב את דרכי ההתנהגות לנתיניו השליטשל 

אלא , סמכות� של בעלי הידע איננה נתפסת בכוח� להשליט את עמדותיה� בכפיה. פילוסופיי�

העיסוק . ר המלצותיה� של בעלי ההתמחות בתחומ�בכדאיות עבור כל ב� דעת חופשי למלא אח

והופכי� , בפילוסופיה והמיומנות הנדרשת לעיסוק זה מעלי� את הפילוסופיה לדרגת מדע בפני עצמו

בי� א� מדובר במקצועות המחקר , את הפילוסו' לבעל מקצוע ייחודי הנבדל מבעלי מקצועות אחרי�

ובי� א� מדובר במקצועות , יצירה ואומנות שוני� בי� א� מדובר בתחומי, המדעי בתחומיו השוני�

הפילוסו' מעתה איננו צרי* להיות השליט . המאפשרי� לנושאיה� לספק שירותי� ייחודיי� לחברה

ויחד עמ� מקד�, אלא מדע� בעל מקצוע השיי* לקהיליית המדעני�, או המל* בתו* הקשרו התרבותי
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במונחי� של ליאו . י לנו לפעול בעול� בו אנו חיי�את הבנת העול� שבו אנו חיי� ואת האופ� הראו 

משמרת את התפקיד האקזוטרי של הפילוסופיה בחברה , הפילוסופיה כתחו� דעת ייחודי, שטראוס

  . מכוח העובדה שהיא מרכזת בתחומה הייחודי ידע ומיומנות מקצועית, האנושית

המייחסת לפילוסופיה  ביקורתו של רורטי מצויה במרחב שנוצר מתו* הצירו' בי� התפיסה

לבי� התפיסה שהפילוסופיה היא תחו� ידע ייחודי בעל מיומנות או מתודה , תפקיד אקזוטרי

ייחודי  תחו�לטענת רורטי הגישה הפרגמטיסטית מביאה אותנו להבנה שאי� לפילוסופיה . ייחודיי�

הבעיות זאת משו� ש. הפילוסופית הייחודית היא המתודה המייצרת ידע המתודהשבמסגרתו 

במקביל לכ* . כבעיות לכאורה, על ידי הגישות המודרניות ביחס לשיח, כאמור, הפילוסופיות הוכחו

המוציא מתחת לידיו יצירה , האמו� על השיח הפילוסופי יותר מאשר יוצר, אי� לראות בפילוסו'

היחסי�  כמו ג�, פירושו של דבר שכתביה� של הפילוסופי�. אומנותית או תרבותית אחרת, ספרותית

, המקיי� יחסי גומלי� ע� החברה, הגלוי, לבי� הממד האקזוטרי, א� קיי� כזה, בי� הממד האזוטרי

יחד ע� שטראוס כי טקסטי� , ייתכ� לומר, כלומר. ה� עניי� לעיסוק ספרותי השוואתי בטקסטי�

אול� , ותפילוסופיי� מתקופות אלה ואחרות אכ� מכילי� ממד אזוטרי שיש לבוחנו בקריאה בי� השור

. שראוי להבינ� במספר רבדי�, בכ* אי� ה� שוני� מטקסטי� פואטיי� ועבודות אומנות מכל סוג

כאשר אנו מתייחסי� ליצירה כיצירת מופת אנו מצדיקי� זאת לעיתי� קרובות בכ* : יתרה מכ*

פר עבודות פילוסופיות היכולות להיקרא במס, בדומה לכ*. שהיא ניתנת להבנה במספר רב של רבדי�

אלא , א* לא בשל מידת התאמת� למציאות, רבדי� ה� עבודות שיש עניי� רב בקריאת� ובחקירת�

מסיבה זו מסקנותיה� של . מסיבות הקשורות להיות� חלק מהיצירה האנושית ומהשיח האנושי

אלא עניי� לבחינה , העבודות הפילוסופיות אינ� עניי� למחקר אמפירי הבוח� את התאמת� למציאות

הפילוסו' ממלא תפקיד של מנהיג פוליטי או , במקרה, ג� א�, בנוס' לכ*. טקסטואליי� בלבדומחקר 

אלא , אי� זאת מתוק' היותו פילוסו', או של יוצר במסגרת התרבות של החברה בה הוא חי, רוחני

  .מתוק' היותו יוצר שיצירותיו מתקבלות על דעת קהלו

רטי ביחס לקשר בי� הפרגמטיז� לבי� מטרתה של עבודה זו היא לבחו� את טענתו של רו

על פי טענה זו ממסקנותיה של הפילוסופיה הפרגמטיסטית . דחיית הרלוונטיות של העיסוק הפילוסופי

נובעת בהכרח הטענה לחיסולה של הפילוסופיה כדיסציפלינה בעלת ייחודיות במסגרת היצירה והשיח 

והפילוסופי� הנחשבי� , ינו רורטי מחדבמסגרת בחינה זו אבדוק כיצד הב. התרבותיי� האנושיי�

לש�. את תפקידה של הפילוסופיה ואת עקרונות הפרגמטיז�, כאבות הפרגמטיז� האמריקאי מאיד*
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כ* תתאר עבודה זו את הבנתו של רורטי את העקרונות הפרגמטיסטיי� ואת שאלת שיוכו למסורת  

, ו אבות הפרגמטיז� את הפרגמטיז�לאחר תיאור זה תמשי* העבודה ותבח� את האופ� שבו הבינ. זהו

ואת תפקידה של הפילוסופיה במסגרת התורה , את השלכותיו ביחס להבנת השיח האנושי

בחינתה הייחודית של תפיסתו של כל אחד מהפילוסופי� הפרגמטיסטי� תיער* מתו* . הפרגמטיסטית

תו* כדי . יח האנושיהשוואה להבנה הפרגמטיסטית של רורטי ושל גישתו לדיו� הפילוסופי ביחס לש

, שרורטי לוקח את העקרונות הפרגמטיסטי� לכיוו� רדיקאלי, דיו� בנושאי� אלה אני מקווה להראות

הכיוו� שרורטי מולי* אליו את טיעונו מוביל . שאיננו הכרחי מתו* המסורת הפרגמטיסטית עצמה

ורי� להבנה האנושית א* ג� לוויתורי� אחרי� על עקרונות הקש, אותו לנטישת העיסוק הפילוסופי

: במילי� אחרות. ללא צור* יותר מידיטענתי תהיה שבכ* מוותר רורטי על . את עצמה ואת העול�

ויתורו של רורטי על הפילוסופיה כרו* בוויתור על עקרונות מסוימי� בדבר השיח האנושי באופ� שהוא 

, ד למסקנותיו של רורטיבניגו, אול� הדיו� הפרגמטיסטי. מבסס על הבנה פילוסופית פרגמטיסטית

, מטפל בשאלות הפילוסופיות באורח שאיננו נזקק לויתורי� שעושה רורטי ביחס לשיח האנושי בכלל

  . וביחס לפילוסופיה בפרט

ראוי להגדיר את תחו� העיסוק הפילוסופי באופ� שיעשה צדק , כדי ליצור בסיס למסקנה זו

כפי שהוא הוב� על ידי הפרגמטיסטי� , להלעיסוק זה כפי שהוא מקובל במסורת הפילוסופית כו

אשר , הפילוסופיה היא תחו�, כאמור. וכפי שהוא מוב� על ידי רורטי עצמו, הקודמי� לרורטי

מסיבה זו כל . תיאוריות חדשות במסגרתו גורמות לעיתי� קרובות לעיצובו מחדש כדיסציפלינה

ת בשל היותה של ההגדרה תלויה הגדרה של הפילוסופיה כתחו� עיסוק עלולה ליפול לפח המעגליו

להשתמש , לצור* עניינינו, אול� נראה לי שאפשר. בקבלתה של תיאוריה פילוסופית זו או אחרת

: על הפילוסופיה כדיסציפלינה הומניסטית 2000בהגדרה שמציע ברנרד וויליאמס במאמר משנת 

וכ� לפעילויותנו , חלק מניסיו� כללי יותר לתת מוב� הטוב ביותר לחיינו"הפילוסופיה היא 

הגדרה זו תורחב מעט . 8 .)ה. ח + , תרגו� שלי" (במצב שבו אנו מוצאי� את עצמנו, האינטלקטואליות

העיסוק הפילוסופי הוא עיסוק בחיפוש  : על ידי פירוט המתחייב מהמונחי� שעבודה זו תשתמש בה�

�שי� בו ביחס לעול� שאנו הקובעי� את אופיו של השיח שאנו משתמ, עקרונות כלליי� עד כמה שנית

הגדרת עקרונות כלליי� אלה על ידי הפילוסופיה מקדמת את הבנתנו . מוצאי� את עצמנו בתוכו

ושהשיח הוא על , ומקדמת את הבנתנו את העול� שאנו מוצאי� עצמנו בו, העצמית כמשתמשי� בשיח

לקבוע, החלקיות הדרושהבמידת הסיוג ו, הבנה זו מאפשרת לנו. א� כי באופ� מסויג וחלקי, אודותיו
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נראה לי שתיאור זה של הפילוסופיה עומד . כללי� שיכוונו ויקדמו את המש* קיומו של השיח 

וכפי שדוחה אותה , בקריטריוני� של ההבנה המסורתית של הפילוסופיה את עצמה כפי שמתאר

רורטי ע� זאת עושה הגדרה זו צדק ג� לאופ� שבו מתייחסי� הפרגמטיסטי� שקדמו ל. רורטי

  . מתו* סיבות שיובהרו במהל* העבודה, לדיסציפלינה הפילוסופית

מהגדרה זו של הפילוסופיה נובע הבדל בי� גישתו של ליאו שטראוס לבי� גישתה של עבודה זו 

על פי הגישה שמציע ליאו שטראוס ישנה הבחנה בי� . ליחס בי� תפקיד הפילוסו' לבי� הפילוסופיה

שבזכות מיומנות , הפילוסו' הוא אד�. י� תפקידה של הפילוסופיהתפקיד הפילוסו' בתרבות לב

וככזה הוא בעל , עומד בראש פירמידה אנושית שהפילוסופיה שלו קובעת את טיבה, שכלית נרכשת

אול� תפקיד זה איננו מתמלא בעזרת . סמכות לכוו� את אורח החיי� האנושי למקומו הראוי

הנובעי� מתו* הבנת הפער בי� המעמד , התנהגות אנושיתהפילוסופיה אלא בעזרת השלטת עקרונות ל

כ* המל* הפילוסו' של אפלטו� בספר המדינה הוא המחוקק . של הפילוסו' למעמד� של המוני הע�

העליו� להמוני הע� שנבצר מה� לראות את הישי� האמיתיי� משו� שה� כבולי� הרחק מאור 

. היות� כבולי� בהנחייתו של הפילוסו'ולכ� עליה� להמשי* ולהתנהג באופ� המתאי� ל, השמש

מנחיל לקהלו את החוקה , על פי פרשנותו של שטראוס, �"הפילוסו' של הרמב+בדומה לכ* הנביא

משו� שהתנהגות במסגרתה היא הרמה האנושית הגבוהה ) פה+חוקת התורה והתורה שבעל(הנצחית 

המביאה אותו , וסק בפילוסופיהאול� הנביא הפילוסו' עצמו ע. ביותר אליה המו� הע� יכול להגיע

. דווקא בחוקי� שהוא מלמד, כמו לקהלו, באופ� שאי� לו צור*, לרמה האנושית העליונה באמת

מובחנת מתפקידו של הפילוסו' במסגרת התרבותית , כעיסוקו של הפילוסו', הפילוסופיה, כלומר

מאחר והנחת . פילוסופיהאול� עבודה זו לא תבי� באופ� זה בי� תפקיד הפילוסו' ל. שבה הוא חי

עבודה זו היא שהפילוסופיה היא חיפוש של עקרונות כלליי� של מושגי השיח שאנו יוצרי� ביחס 

צריכה עבודתו של הפילוסו' לקחת ,  מוצאי� את עצמנו בתוכו, כבני אד�, לקיו� בעול� כפי שאנו

ריד בי� הפילוסופיה כפי מסיבה זו אי אפשר להפ. ולא להתרחק ממנו בהתפלספותו, בחשבו� קיו� זה

, בנוס' לכ*. לבי� התפקיד של הפילוסו' העוסק בה, שהיא מוצגת בכתבי� הפילוסופיי� וכלפי הציבור

והגדרת תפקיד הפילוסו' , כל פילוסופיה מכילה בתוכה את הגדרת תפקידה, בהתא� לנאמר לעיל

הרואה בפילוסופיה ניסיו� כי בהתא� להגדרה , מוב�. תלויה בתפקיד שהוא קובע לעצמו במסגרת זו

הרי נשארת על כנה ראיית הפילוסופיה , ולכוו� ולקד� את המש* השיח, להבי� את השיח והעול�

כלומר בתו* החברה, זאת משו� שהשיח מתנהל בהכרח במסגרת בעלי שיח. בתפקידה האקזוטרי
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� תלויה יצירתה של הא, השאלה. ולכ� דבריו של הפילוסו' מכווני� בהכרח כלפי חברה זו, האנושית 

היא אחת , במקצועיות ייחודית של הפילוסו', כלומר, פילוסופיה בקיומה של מתודה מובחנת

משו� שהיא השאלה המבחינה בי� טענתו של רורטי לטענותיו של , השאלות המצויות בבסיס עבודה זו

  .שאר הפילוסופי� המוצגי� בעבודה זו

  �הפרגמטיז� כמסורת פילוסופית מובחנת לבי�   בשל העובדה שמטרת העבודה היא לקשור בי

להבהיר במה המדובר בקביעה שיש , כמוב�, יש, השאלה בדבר הרלוונטיות של הדיו� הפילוסופי

הפרגמטיז� הוא ש� כללי לתיאור נטייה אינטלקטואלית פילוסופית ". מסורת פרגמטיסטית"

+החל מסו' המאה התשע, יפותא� כי לא ברצ, מסוימת המקובלת בחוגי� פילוסופיי� אמריקאי�

נטייה אינטלקטואלית זו נחשבת כבעלת השפעה מרובה על תחומי� שוני� בחיי� הציבוריי� . עשרה

רלס 'הפילוסו' שנחשב כאבי הפרגמטיז� הוא צ. וכלכלה, חינו*, ביניה� פוליטיקה, האמריקאיי�

1ַאחראי ) 1910+1842(מס יי'מקובל לראות דווקא את וויליא� ג, אול�, )1839+1914(סנדרס פירס 

של  לפופולאריותמי שנחשב כאחראי . ולהתקבלותו של מונח זה בחוגי הפילוסופי� להפצתו

). 1952+1859(ו� דיואי 'הפרגמטיז� ולהפיכתו לגור� משפיע בחיי� הציבוריי� האמריקאי� הוא ג

הפרגמטיסטית  שלושה פילוסופי� אלה מוזכרי� בנשימה אחת בהתייחסויות רבות ושונות למסורת

. ועבודות רבות נכתבו על אודות היחסי� בי� תורותיה� והאופ� בו הושפעו זה מזה, האמריקאית

זיהויי� של שלושה פילוסופי� אלה ע� הפרגמטיז� כמסורת פילוסופית מובחנת מקובלת ג� על 

 COP(א� כי הוא מסתייג ממקומו של פירס במסורת זו בשל נטייתו הקנטיאנית המובהקת , רורטי

דיואי וממשיכיה� רואי� את עצמ� כחלק מהמסורת שפירס נתפס , יימס'ג, אול�). 161+160' עמ

ואי� ספק שהגדרותיו הפרגמטיסטיות למושגי� פילוסופיי� רבי� סללו את הדר* , בעיניה� כאביה

למרות ביקורתו של רורטי , מסיבה זו. להמש* ההתייחסות הפרגמטיסטית לשאלות פילוסופיות

הגותו של , יימס ודיואי'תו להוציא את אותו אל מחו, לתמונה הפרגמטיסטית שבה מככבי� גונטיי

פירס הכרחית לבחינת הקשרי� בי� העקרונות הפרגמטיסטיי� לבי� מקומה של הפילוסופיה בעשייה 

  . התרבותית האנושית

ופ* מאחר וכל אחד מהפילוסופי� הפרגמטיסטי� הנזכרי� מגדיר את הפרמגטיז� באופ� שה  

באופ� שיכול לשמש מטריה לס* כל , חשוב להגדיר עיקרו� פרגמטיסטי כולל, את גישתו לייחודית

של , The Metaphysical Clubהגדרה כזו בחרתי להביא מהספר . התורות הפרגמטיסטיות

Louis Menandההיסטוריו� של הדעות 
ספר זה עוקב אחר יחסי הגומלי� בי� הגות� הפרגמטיסטית. 9 
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בהקדמה . יימס ודיואי לבי� הפוליטיקה האמריקאית מאז ימי מלחמת האזרחי�'ג, פירס, למסשל הו 

שהיחס של ארבעה הוגי� אלה לפוליטיקה האמריקאית קשור לעמדת� ביחס  Menandלספרו מסביר 

אפשר לומר שארבעה , א� נמנעי� מלהיכנס לדקויות של כל אחת מתורותיה�). ideas(למושגי� 

, אלא ה� כלי�, מחו, לנו ומחכי� להיחש'" אי ש�"מצויי�  אינ�נו כול� שמושגי� הוגי� אלה האמי

שבני אד� ממציאי� כדי להתמודד ע� העול� שבו ה� , יפי�'סכיני� ומיקרוצ, בדיוק כמו מזלגות

אלא על ידי קבוצות של , מושגי� אלה נוצרי� לא על ידי אינדיבידואלי�. מוצאי� את עצמ�

אלא ה� , המושגי� אינ� נוצרי� לפי הגיו� פנימי משלה�. ה� תלויי חברה ולכ�, אינדיבידואלי�

�ומכיוו� . בנשאי� האנושי� שלה� ובסביבת� הטבעית, בדיוק כמו חיידקי�, מותני� לחלוטי

הישרדות� תלויה , שמושגי� ה� תגובות תלויות זמ� לתנאי� פרטיקולאריי� ובלתי צפויי� מראש

על פיו , במהל* העבודה יובהר מדוע עיקרו� זה. 10יבות� הפנימית בכושר ההסתגלות שלה� ולא ביצ

כחלק מהחברה , המושגי� או הרעיונות שבעזרת� אנו מתייחסי� לעולמנו ה� כלי� שאנו יוצרי�

, הוא אכ� העיקרו� המצוי בבסיס עבודותיה� של פירס, כדי להתמודד ע� סביבתנו הטבעית, האנושית

וא ג� הרעיו� הפרגמטיסטי המוזכר על ידי רורטי כשהוא מתאר את הרוח עיקרו� זה ה. ודיואי, יימס'ג

או ' שיח'לדבר על , לרוב, זאת כמוב� תו* כדי כ* שהוא מקפיד. הפרגמטיסטית שהוא מעוניי� לקד�

באסופת המאמרי� שלו על היידגר , לדוגמא, כ*. 'רעיונות'או על ' מושגי�'ולא על ', שפה'על 

הוא מזכיר את תיאוריית החקירה הפרגמטיסטית על פיה  1991מה בשנת ופילוסופי� אחרי� שפורס

  ).  3' עמ EHO(השפה היא מערכת של כלי� ולא מערכת של ייצוגי� 

ורורטי בהבנה הפרגמטיסטית , דיואי, יימס'ג, בגישת� של פירס, כאמור, עבודה זו מטפלת  

ככזו אי� היא . יסוק הפילוסופישל המושגי� האנושיי� ובהשלכות הבנה זו על הרלוונטיות של הע

ולא ביקורת מקיפה של , מתיימרת להיות תיאור ממצה של כלל הגות� הפילוסופית של אישי� אלה

ואת החשיבות שה� ייחסו לעיסוק , שכדי להבי� את מקומו של הפרגמטיז� בהגות�, מוב�. עבודת�

מתוארי� המניעי� לש� כ* . יש לתאר את מקומו של הפרגמטיז� בכלל הגות�, הפילוסופי

מתו* , בנוס' לכ*. הפילוסופיי� והמקורות המחשבתיי� שמה� צמחה הפילוסופיה של כל אחד מה�

טבע� של השאלות שהפרגמטיז� של כל פילוסו' מטפל בה� והקשר של שאלות אלה לעיסוק 

. מתמקד הדיו� בהגות של הפרגמטיסטי� ביחס� לבעיות הקשורות לידיעה האנושית, הפילוסופי

ה� ', אפיסטמולוגיה'שהפילוסופיה המסורתית טיפלה בה� במסגרת שהיא כינתה , אלות אלהש

שיקול זה הוא שעמד. השאלות המתייחסות לבעיית מעמד� של השיח והידע האנושיי� ביחס לעול�
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: במילי� אחרות. בבסיס  בחירת העבודות הפילוסופיות שיידונו מתו* כלל עבודותיו של כל פילוסו' 

הפילוסופיי� שבחרתי להציג מתו* כלל כתביו של כל פילוסו' ה� אלה המטפלי� ישירות  הכתבי�

מוב� שביחס לכל פילוסו' . והיחס לפילוסופיה, האפיסטמולוגיה, הפרגמטיז�: בנושאי� של עבודה זו

, כתיבתו הפילוסופית של רורטי מתמקדת כולה. צור* זה הכתיב עקרונות בחירה שוני� של טקסטי�

. בהצדקת הנטישה הגורפת של העיסוק הפילוסופי, ולפחות עד לאמצע שנות התשעי� 1979ני� בי� הש

  . לפיכ* מוצג טיעונו של רורטי תו* כדי הבאת דברי� מחלק גדול מעבודותיו בשני� אלה

א* , ובנושאי� שוני� שאינ� קשורי� ישירות לפילוסופיה או לנושא עבודה זו, פירס כתב רבות

ובמש* רוב שנות , ת דבריו בספרי� העוסקי� בשיטתיות בנושאי� מוגדרי�מעול� לא פרס� א

לפיכ* נבחרו הטקסטי� מתו* כתביו מתו* . פעילותו לא היה חבר בממסד האקדמי הפילוסופי

  . והיחס לפילוסופיה, אפיסטמולוגיה, התייחסות ישירה לשאלות הקשורות לפרגמטיז�

מלבד . ילוסופית שיטתית במש* כעשרי� שנה בלבדיימס בכתיבה פ'עסק וויליא� ג, לעומת פירס

מהווי� ספריו תוצרי� ישירי� של הרצאות או סדרות של , "עקרונות הפסיכולוגיה'ספרו השיטתי 

יימס היה עסוק בשני� אלה בעיקר 'מכיוו� שג. הרצאות שנשא בפני קהלי� שוני� בשני� אלה

הספרי� שכתב רלוונטיי� באופ� זה או אחר רוב , בהכוונת הדיו� הפילוסופי למקו� שנראה לו ראוי

  .וטיעוניה� המרכזיי� מוצגי� בה, לעבודה זו

יימס עסק דיואי במש* יותר מחצי יובל בכתיבה פילוסופית במסגרת הממסד 'לעומת פירס וג

וכתב רבות בענייני� , מלבד פעולתו הפילוסופית הוא היה פעיל באופ� ציבורי. הפילוסופי המוכר

זיהויו של דיואי . ולכלכלה בימיו, לפוליטיקה האמריקאית, לחברה, וגעי� לחינו*אקטואליי� הנ

, א� כי הוא עובדה בלתי ניתנת לערעור במסגרת ההיסטוריה של התרבות האמריקאית, כפרגמטיסט

מכיוו� שיש לחלקי� מכתיבתו , אול�. איננו תק' לגבי השני� המוקדמות של פעילותו הפילוסופית

סוכמו הרעיונות , לראיית הדברי� באופ� פרגמטיסטי בשלב מאוחר יותרהמוקדמת השלכות 

אשר בה� הוא , עבודותיו הגדולות המאוחרות של דיואי. הרלוונטיי� בקצרה בפרק העוסק בהגותו

א� כי הוא מעדי' לכנות את עצמו (, מזהה את עצמו במפורש ע� המסורת הפרגמטיסטית

צגו בעבודה זו במידה והוא מתייחס בה� לשאלות יצירת יו, )'פרגמטיסט'ולא ' אינסטרומנטליסט'

  . ותפקידה של הפילוסופיה ביחס לתרבות, משמעותו ביחס לעול� בו אנו חיי�, השיח האנושי

לסיומה של הקדמה זו יש להביא מספר הערות הקשורות בשימוש במושגי� פילוסופיי� 

ומדי� מושגי� פילוסופיי� ואופניע, מטבע� של השאלות שמועלות בעבודה זו. ובתרגומ� לעברית
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 �ליחסי� בינו לבי� , זאת משו� שהמושגי� הקשורי� לשיח האנושי.  השימוש בה� במוקד הדיו

ה� המושגי� שבהנהרת� מטפלות , ולמערכות האנושיות הקשורות להכוונת קשרי� אלה, העול�

ת דווקא השימוש במונח זה מסיבה זו לעיתי� רבו. התורות הפילוסופיות השונות המוצגות בעבודה זו

לכ� יוגדרו המונחי� ביחס לשימוש שעושה בה� כל . או אחר הוא מוקד הדיו� הפילוסופי שיוצג

  . בנוס' להצגת� בהקדמה זו, פילוסו' בנפרד בתו* מסגרת הדיו� בפרק הרלוונטי

  

מונח . הוא מונח המתייחס לשימוש בשפה האנושית לצור* הפעילות האנושית' שיח'המונח  .1

' Narrative'המונח . באנגלית' Conversation'  + ו', Discourse'זה מתרג� את המונחי� 

במידה והוא מציי� שימוש כללי בשפה ולא את פעולת הסיפור של ', שיח'יתורג� א' הוא כ 

אשתמש בגרסה ' סיפור'במקרה של . או סיפור ספציפי של זהות תרבותית או אישית, סיפורי�

  .'נרטיב' +, ועזיהעברית של המקור הל

מונח שהשימוש בו מעורר בעיות ה� מבחינה פילוסופית וה� מבחינת התרגו� הוא המונח          .2

'experience' .שמקבילתו העברית היא , מונח זה'�+ מדו, כפי שטוע� דיואי,  סובל' ניסיו

מקושרת , אשר לדברי דיואי היא מועדפת ומכובדת, המשמעות הראשונה שלו. משמעות

. ומשתמשי� בה כדי לומר שמסקנה או תיאוריה מאומתת באופ� ניסיוני', אמפירי'נח למו

או ניחוש מוצלח בעקבות רעיו� ' דמיו� שווא'בא לציי� שרעיו� איננו רק ' ניסיוני'+במוב� זה ה

יש ג� משמעות נוספת ', ניסיו�', 'Experience'אול� למונח ". בלבד"שהוא תיאורטי 

והיא ' , סובייקט'+והאפיסטמולוגיה שהתפתחה סביב רעיו� ה המושפעת מהפסיכולוגיה

בעבודה זו השתמשתי ). 37' עמ LTI(התחימה של מצבי� ותהליכי� בתו* תודעתו של היחיד 

א� . 'experience'בדיוק כמו שהאנגלית משתמשת במונח , לשני הצרכי�' ניסיו�'במונח 

, כדי לציי� את ההוכחה בניסיו�' פיריאמ'התעורר צור* להבחי� בי� השניי� השתמשתי במונח 

או צירפתי מונח זה כש� תואר למונח המציי� נוכחות של הוכחה או עדות כדי לשוות לו את 

אול� במוב� של התודעה של ). 'אישור ניסיוני', 'הוכחה בניסיו�'(המשמעות המתודולוגית 

משמשת ג� לציו�  'experience'הסובייקט נזקקתי למילי� עבריות נוספות משו� שהמילה 

לכלל , )אני רואה כחול עכשיו(ומכיוו� שההבחנה בעברית בי� תודעה זמנית אחת , 2וַעל

'התנסות', 'חוויית קיו�' 'חוויה', 'ניסיו�'מסיבה זו המילי� . התודעה היא תלויית הקשר
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וההכרעה להשתמש במונח אחד במקו� במונח אחר נובעת , תחלי'+ מופיעות כבנות 

ראוי להדגיש .  ולא משיקולי� פילוסופיי�, קשורי� בעיקר במבנה המשפטי�משיקולי� ה

א� . באנגלית' Consciousness'העברי מקביל תמיד בעבודה זו למונח ' תודעה'שהמונח 

 �בא הדבר , במקור Consciousnessלבי�  Experienceקיימת סיבה פילוסופית להבחי� בי

+במקו� שיש אפשרות לאי. בהתאמה' תודעה'+בו' ניסיו�'+לידי ביטוי בעברית בשימוש ב

+וג� ביחס להבחנה בי� ה' ניסיו�'ג� ביחס לשימושי� השוני� של , בהירות הנובעת מהתרגו�

'�  .ציינתי את המקור באנגלית בסוגריי�', תודעה'+לבי� ה' ניסיו

כדי . 'תבונה'+מונח נוס' המעורר בעיות במסגרת הפילוסופית והלשונית של עבודה זו הוא ה .3

להבטיח עקביות בהבנה הפילוסופית של הפונקציה התבונית בפעילות האנושית הגדרתי את 

כשלב מעבר בי� הבנת הפעילות האנושית הפתוחה , בתחילת הפרק השני' הפעילות התבונית'

לבי� הבנת הפעילות האנושית במסגרת המחושקת יותר בהגות , לגמרי על פי רורטי

העברי מופיע כתרגו� של שמות העצ�                 ' תבונה'ונח המ. 'המסורתית'הפרגמטיסטית 

'Reason' ,'Rationality' ,'Cognition' ,'Intellect ,'של שמות התואר �',            rational' +, וכ

'cognitive' ,'intellectual' . הבעיה הפילוסופית של העבודה �הבעיה בהתייחסות זו היא כמוב

הכרו* בפעילויות אנושיות מסוימות ', תבונה'שאפשר לכנותו , והא� יש משה: כולה

? המבחינות אות� מפעילויות אחרות על פי קריטריוני� מסוימי� או על פי יחסיה� ע� העול�

? היא דבר קיי� או רק תיאור המתקשר לתוצאות מסוג מסוי� של פעולות' התבונה'הא� 

לא עושה צדק לדיוק של המונח שהמקור ' תבונה'במקומות שבה� נראה לי שהשימוש במונח 

', רציונליות' +, העדפתי להביא את הגרסה העברית של המונח הלועזי, האנגלי משתמש בו

  .'אינטלקטואלי'או ', קוגניטיבי' 'קוגניציה', 'רציונלי'

כאשר     . בהתא� להקשר', משמעות'+ולעיתי� כ', מוב�' +תורג� לעיתי� כ' meaning'המונח  .4

'meaning' את הרפרנציה של המושג העדפתי להשתמש ב �ואילו כאשר הוא ', מוב�'+מציי

פרק (אול� במקו� אחד . 'משמעות' + מציי� רעיו� המקושר ע� מושג מסוי� השתמשתי ב

        +ל' meaning'כאשר הסברתי את ההבחנה שעור* דיואי בי� , )33הערה , .2.סעי' ג, רביעי

'significance 'תרגמתי בהתאמה, '�צוי� המקור , כדי למנוע אי הבנות. 'משמעות'+ו', מוב

הלועזי בסוגריי� במקו�
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מונחי� אלה מצייני� . 'mental'+ו' Mind'בעיית תרגו� נוספת שנתקלתי בה קשורה למונחי�  .5

במוב� זה מקובל לתרגמ� . לעיתי� את הצד הרוחני או הנפשי באד� המנוגד לצד הגופני שלו

אול� לעיתי� מצייני� מונחי� אלה . 'נפשי'+ו' נפש' +', גופני'+ו' גו''+ד לבייחוד בניגו, לעברית

יצירת , החשיבה, שלו' תבוניות'+ באנגלית אותה פונקציה אנושית האחראית על הפעולות ה

' mind'במוב� זה תורג� . והתאמת אמצעי� למטרות, עריכת קישורי� בי� מושגי�, המושגי�

להשתמש בגרסה , למע� הדיוק, אלא א� כ� נראה לי עדי'', שכלי'+ל' mental'+ו', שכל'ל

מציי� לעיתי� את ' נפשי' + לעניי� זה ראוי לשי� לב שה. 'מנטלי' +, העברית למונח הלועזי

קיומ� של שתי . שלו, הרציונלי, התבוני, בניגוד למער* השכלי, המער* הרגשי של האד�

היא כמוב� אחד הנושאי� , גשיתאחת שכלית ואחת ר, מערכות מובחנות זו מזו אצל האד�

  .והקשורי� לתפקידה של הפילוסופיה, החשובי� שהפילוסופי� בעבודה זו מתייחסי� אליה�

לעיתי� משתמשי� . 'ממשי'+, ובגרסתו כש� תואר', ממשות'+ תורג� ל' Real'המונח , ולבסו' .6

מקרי� ב. כדי לציי� את העול� שהאד� מצוי ופועל בתוכו', World' +הטקסטי� במקור ב

במיוחד א� באותו מקו� מובלט ההקשר האנושי החווייתי ', עול�'אלה השתמשתי במונח 

  . פחות מהבעייתיות הפילוסופית של קיו� ממשות מעבר למושגינו, של קשר לעול�
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  :הערות ביבליוגרפיות

  

עו בגו' העבודה יופי, כל המקורות לציטוטי� ולרעיונות מתו* ספריו של הפילוסו' שבו עוסק כל פרק

הפרטי� הביבליוגרפיי� לכל אחד מהספרי� של הפילוסו' המופיעי� . בסוגריי� ולא כהערת שוליי�

שאיסופ� והוצאת� לאור , ביחס לעבודותיו של פירס. בעבודה מצויי� ברשימה הביבליוגרפית בסופה

השתמשתי באסופה המקור לציטוט או רעיו� יוזכר בגו' העבודה במידה ו, לא נשלמו עד ימינו אלה

ולאחריו מספר , )CP )Collected Papersבסוגריי� יופיע הקיצור . שיצאה על ידי אוניברסיטת הרוורד

מובאה , כ* לדוגמא. ואחר כ* יופיע מספר הסעי', לאחריו נקודה, את מספר הכר*, משמאל, שכולל

והשתמשתי באסופה  במידה). CP 5.452: (תתואר בסוגריי� כ* 452שמופיעה בכר* החמישי בסעי' 

ביחס . יצוי� הדבר בהערת שוליי�, או במקור אחר לדבריו, )בהוצאת אוניברסיטת אינדיאנה(אחרת 

מקובל במחקר לציי� את כתביו על פי הוצאת� המקובלת בכרכי� המחולקי� , לעבודותיו של דיואי

יו המאוחרי�    וכתב, )MW: 1899-1924(כתביו האמצעיי� , )EW: 1882-1898(לכתביו המוקדמי� 

)LW: 1925-1953 .(מחזיקות את כתביו בצורה מסודרת �, אול� מאחר והספריות בישראל אינ

התייחסתי אל כתביו על פי שמות הספרי� , וספריו יצאו בהוצאות רבות ושונות במהל* השני�

במקרה שציטטתי את דבריו מתו* מאמרי� . המחקר כיו�+ולא על פי המקובל במאמרי, שהוציא

  .ציינתי את המקור בהערה ממוספרת, רי� שפרס� והמצויי� בכרכי� של כל כתביוקצ
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 �  ארד רורטי'ריצ: פרק ראשו
  

  מבוא. א

מתאר רורטי את יחסו לדיסציפלינה הפילוסופית " Pragmatism Without Method"במאמר 

)ORT 76' עמ:(  

“... if we try to have pragmatism without method and Heideggerian philosophy without 

ontology – then I think that Tillich, James, and the more syncretic side of Dewey suggest 

how intellectual life might be led. It would be pursued without much reference to the 

traditional distinctions between the cognitive and the noncognitive, between “truth” and 

“comfort”, or between propositional and nonpropositional. In particular, it would not 

make much of the line between “philosophy” and something else, not try to allot 

distinctive cultural roles to art, religion, science, and philosophy.  

מקטע זה עולה כי רורטי מתנגד לקיומה של הבחנה בי� הדיסציפלינה הפילוסופית לבי� תחומי עיסוק 

אול� . אחרי� בתרבות מבחינה דיסציפלינארית ומבחינת התפקיד שכל דיסציפלינה ממלאת בחברה

והחוברי� יחד , יטתו הפילוסופיתבקטע זה נחשפי� מספר גורמי� נוספי� המצויי� בבסיס ש

  .ומובילי� לקביעה שאי� ייחודיות דיסציפלינארית ותרבותית לעיסוק בפילוסופיה

, הגור� הראשו� הנחש' בקטע זה הוא שיוכו של רורטי למסורת הפרגמטיסטית האמריקאית מחד

האמריקאי  זאת בנוס' לדמיו� שמוצא רורטי בי� הפרגמטיז�. ערכי למסורת זו מאיד*+ויחסו הדו

ביחס למסורת הפרגמטיסטית האמריקאית מזכיר רורטי את . לבי� הפילוסופיה הקונטיננטאלית

וכ� צד מסוי� , יימס כמי שהיה יכול לכוו� את תנועת החיי� האינטלקטואלי� למקומה הראוי'ג

רורטי , 'היידגר וטילי,, ג� ביחס לפילוסופי� הקונטיננטליי� הנזכרי� בקטע.  בפילוסופיה של דיואי

ובכ* ה� , מצד אחד עוסקת  הפילוסופיה שלה� בחיפוש משהו מעבר לעול� הפיזיקאלי. ערכי+ הוא דו

דוחי� היידגר , בדומה למה שרורטי טוע�, אול� מאיד*. חורגי� מ� הנטורליז� המקובל על רורטי

ה� למוסר היסטורי שאמור להוות בסיס +את אפשרות קיומו של מצע מטאפיזי אוניבראלי וא' וטילי,

  . וה� למתודה היחידה לגילוי האמת
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 �הגור� השני המצוי בקטע הוא יחסו של רורטי לאפיסטמולוגיה המסורתית המבחינה בי

יחסו . והמבקשת כללי� נוקשי� לגבי הגדרת רמות אלה, רמות שונות של תפיסה ושל ידיעה

ורתו כלפי פילוסופי� של לאפיסטמולוגיה הקובעת קריטריוני� לאמת ולקוגניציה כולל ג� את ביק

בי� , לדוגמא, כ* ה� מבקשי� להבחי�. הלשו� המנסי� לקבוע תנאי אמת ביחסי� בי� הלשו� לעול�

לבי� התבטאויות שאי אפשר ליחס לה� רפרנציה ) propositional(משפטי� הטועני� טענות על העול� 

  ).nonpropositional(לעול� 

הוא  התפיסה האלטרנטיבית שמציג רורטי לתמונת  ,הנובע מהשניי�, הגור� השלישי בתורתו

תפיסה אלטרנטיבית זו מטשטשת את ההבדלי� בי� הפעילות . האמת הקורספונדנטית שהוא דוחה

תפיסתו . לבי� פעילויות אינטלקטואליות ויצירתיות אחרות, הפילוסופית כדיסציפלינה וכגור� חברתי

המודל . שיובאו בפירוט בהמש*" קטואליי�החיי� האינטל"מובנת לאור מספר מודלי� לתיאור 

ושאותו מכנה רורטי , ידי קוויי� וסלרס+הראשו� הוא המודל ההוליסטי כפי שהוא מתואר על

מודל נוס' שהוא משתמש בו להנהרת תפיסתו ). 174' עמ, PMN" (ביהייוויוריז� אפיסטמולוגי"

לפי מודל זה ). 132+139' עמ ORT (שרורטי מאמ, מדייוידסו� , האלטרנטיבית הוא המודל ההרמנויטי

האנלוגיה . כמשתת' ולא כצופה מ� הצד, האד� מתמודד ע� עולמו תו* כדי פרשנות של סביבתו

היא פעילותו של לשונאי המכי� מילו� , היעילה לצור* הבנת פעילותו של האד� המתמודד ע� סביבתו

נותר לחוקר לעשות הוא להתאי� לפי אנאלוגיה זו כל מה ש. שיתרג� לשפתו שפה של תרבות זרה לו

מודל ). 180' עמ, ORT. (ע� מערכת מושגיו הקודמת, את המשתני� החדשי� שניסיונו מקרה לפניו

על פי . נוס' שרורטי נסמ* עליו בתיאור עבודתו של הפילוסו' הוא העיסוק ביצירת ספרות ובפרשנותה

יות שניסיונו מציב בפניו אינו שונה אנלוגיה זו ההתמודדות של האד� ע� עולמו תו* כדי פתרו� הבע

בדומה לכ* העיסוק המדעי בתיאור העול� שאנו מתנסי� בו איננו שונה . מיצירת נרטיב ספרותי

ההסתמכות על מודלי� אלה כדי לתאר את הפעילות . מהעיסוק בפרשנות של נרטיבי� ספרותיי�

מהוה את הבסיס לטשטוש  האנושית בתחומי� החברתיי� והפוליטיי� ובתחו� המדעי והפילוסופי

ההבדל היחיד בי� . ההבחנה בי� הדיסציפלינות השונות ובייחוד בי� הפילוסופיה לבי� עיסוקי� אחרי�

+ובקהילת בעלי, בסוג הבעיות שה� באות לפתור, דיסציפלינות אלה היא בסוג השיח לגבי העול�

  .השיח
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חס לבעיות הי, הפרגמטיז�, בפרק זה של העבודה יוצגו שלושה גורמי� אלה

והאופ� בו ה� , בשיטתו של רורטי, והבנת הפעילות האינטלקטואלית האנושית, האפיסטמולוגיות

הדיו� בגורמי� אלה יהווה בסיס . מהווי� בסיס לביטול הייחודיות הדיסציפלינארית של הפילוסופיה

, פירס, י�להשוואה בי� תפיסתו של רורטי לבי� תפיסת� של שאר הפרגמטיסטי� האמריקאי� הנידונ

  . לגבי שאלות אלה, יימס ודיואי'ג

  .הפרגמטיז� של רורטי. ב

ולהגדיר את הפרגמטיז� שלו , הבעיה המתעוררת ע� הניסיו� לתאר את רורטי כפרגמטיסט

א* , היא שמצד אחד הוא מזהה את עצמו כחלק מהמסורת הפרגמטיסטית בפילוסופיה האמריקאית

ביטוי לזיהויו העצמי ע� המסורת הפרגמטיסטית אפשר דוגמא ל. מצד שני הוא מסייג זהות זאת

על מצבה של , למצוא בהרצאתו על האתגר של הרלאטיביז� במסגרת הסימפוזיו� שהוזכר בהקדמה

בהרצאתו . הברמס וקולקובסקי, ואשר בו השתתפו רורטי 1996הפילוסופיה שנער* בוורשה בשנת 

   : 1אומר רורטי 

“The Philosopher I most admire, and of whom I should most like to think of myself a 

disciple, is John Dewey. Dewey was one of the founders of American pragmatism”. 

הסיבה . משמעי זה ע� דיואי והאסכולה שהיה בי� מייסדיה מסויג משלוש סיבות+ א* זיהוי חד

+רב. הברית+ העשרי� בארצות+ ה פילוסופית במאהפניות של הפרגמטיז� כאסכול+הראשונה היא הרב

+בדיו� שייער* בעבודה זו בתפיסת מהות הפרגמטיז� אצל נושאי, לדוגמא, פניות זו תבוא לידי ביטוי

הסיבה השניה . ודיואי, יימס'ג, העשרי� במסגרת משנותיה� של פירס+ דגלה בחלק הראשו� של המאה

לוקח מ� , כפי שהוא עצמו טוע� לא פע�, ורטילבעיית שיו* רורטי לפרגמטיז� היא העובדה שר

בהתא� לכ* מאמ, רורטי את ההתנגדות הפרגמטיסטית . הפרגמטיז� אותו חלק המתאי� לשיטתו

לעומת זאת הוא דוחה את . לעיסוק הפילוסופי בכל מה שנמצא מעבר לשיח ולצרכי� האנושיי�

טיביות בטענה שזוהי הניסיונות של הפרגמטיסטי� לפתח מערכות אפיסטמולוגיות אלטרנ

לכנות את , במסגרת הסימפוזיו� הנזכר, נטייה זו היא שהביאה את הברמס. מטאפיזיקה מיותרת

 . 2" ניאופרגמטיסט"רורטי 

. אול� ישנה סיבה נוספת לבעיית תיאור רורטי כפרגמטיסט והיא נמצאת בבסיס שיטתו

. פרגמטיז� הוא עיסוק שיטתי כזהו, רורטי קורא לביטול סוג מסוי� של עיסוק שיטתי בפילוסופיה

רורטי מתאר את הפרגמטיז� : בנקודה זו נמצאת הבעייתיות הפנימית של המבנה הטעוני של רורטי
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וע� זאת כפילוסופיה וכחלק מ� המסורת , כיחס מסוי� לפילוסופיה ולמסורת הפילוסופית

ופ* להיות תיאור יחסו מסיבה זו כל ניסיו� לתאר את הפרגמטיז� של רורטי ה.  הפילוסופית עצמה

נאל, תיאור , לעומת זאת. לפילוסופיה ולמסורת הפילוסופית כפי שהוא תופס ומתאר אותה

הפרגמטיז� של רורטי להתעל� מההגדרות לפרגמטיז� שנתנו הפילוסופי� האחרי� ששייכו עצמ� 

אלא , בלבד פילוסופי� אלה לא הגדירו את הפרגמטיז� כיחס למסורת הפילוסופית, שכ�. לאסכולה זו

�, מוב� של מושגי�: כחלק מהניסיו� המסורתי הפילוסופי לטפל במושגי� ובבעיות פילוסופיות כגו

  .והתפתחות הידע האנושי, אמונות, ממשות וניסיו�, אמת

  .תפיסת הפרגמטיז� כאסכולה. 1.ב

מתאר רורטי את הפרגמטיז� כאסכולה שיש , מסו' שנות השבעי�, בספריו המוקדמי�

שפל זה נובע . הרי� את קרנה מפני השפל שהיא סובלת במחצית השניה של המאה העשרי�לחזור ול

ושל הריאליז� האינטואיטיבי , מהפופולאריות של הפילוסופיה האנליטית של הלשו� מצד אחד

אחד הדברי� שניסה רורטי להשיג בעבודות אלה הוא החזרת הדיו� . הקונטיננטאלי מצד שני

 Consequences ofבהקדמה לספרו . דיואי למרכז השיח הפילוסופייימס ו'בפילוסופיה של ג

Pragmatism   הוא מתאר היחס לפרגמטיז� מצד פילוסופי� אנאליטיי� וקונטיננטליי� בני זמננו

)COP עמ 'xvii-xviii .(אפלטוניסטית של + אלה רואי� בפרגמטיז� אסכולה שֶערכה  בביקורת האנטי

 .aufgehoben (2( לעל+העשרי� היא נדחתה או הושמה+ה של המאהא* במחצית השני, יימס ודיואי'ג

, העשרי�+ והוא מראה כיצד הפילוסופיות הדומיננטיות במאה, לדעת רורטי אי� לביקורת זו הצדקה

מיזוג זה בא לידי . מתמזגות בסופו שלדבר ע� הפרגמטיז�, אלה של ויטגשטיי� מחד והיידגר מאיד*

הנחשבי� בעיניו כממשיכי הפרגמטיז� האמריקאי , וקוויי�, דייוידסו�ביטוי במשנות הפילוסופיות של 

ואשר מה� שואב רורטי את המושגי� המרכזיי� בתמונה הפילוסופית , 3יחד ע� קו� ופטנא� 

בהמש* ההקדמה הנזכרת דוחה רורטי את הניסיונות של הריאליז� . האלטרנטיבית שהוא מציע

להקנות משמעות לתפיסת� , קטרינות בנות זמננושתי דו, הטכני והריאליז� האינטואיטיבי

�רורטי דוחה ניסיונות . הריאליסטית תו* חשיפת גורמי� הנמצאי� בשפה או מעבר לה ומעבר לניסיו

+ו" אמת"אלה בטענה שאי� ה� מצליחי� להנהיר את המשמעות הריאליסטית של מושגי� כ

  ). xxxvii' עמ COP(מעבר להנהרה הפרגמטיסטית הקיימת למושגי� אלה " סובייקט"
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ידי תיאור +לעומת הניסיו� שלו להחזיר את עטרת המסורת הפרגמטיסטית ליושנה על

, Consequences of Pragmatismפני תפיסות ריאליסטיות בספרו +היתרונות של הפרגמטיז� על

 ששמו חוש', במאמר). 63+77' עמ ORT( 1983+ערכי למסורת זו במאמר מ+מגלה רורטי את יחסו הדו

מבחי� רורטי בי� שתי נטיות , "Pragmatism Without Method"–ערכי לפרגמטיז� +את יחסו הדו

האחת היא : יימס ודיואי'ג, במשנותיה� של פירס, הפוכות הקיימות בתו* הפרגמטיז� האמריקאי

וההפוכה היא להראות שאי� למדע , להעלות את כל יצירות התרבות לרמה האפיסטמולוגית של המדע

�במהל* המאמר מתעמת רורטי ע� הנטייה להפו* . הדת והפוליטיקה, אפיסטמולוגי על האומנות יתרו

ידי +זאת הוא עושה על. את המדע לפרדיגמה בעלת יתרו� אפיסטמולוגי על שאר סוגי העיסוק בתרבות

כ* . הקריאה לזנוח אותו צד בפרגמטיז� הרואה במתודה המדעית פרדיגמה לכל עיסוק תרבותי אנושי

, תו* עיסוק הוליסטי בשאלות אנושיות שיש לה� השלכות מעשיות, כל הפילוסופיה הפרגמטיסטיתתו

על ידי אופ� הצגת הנטייה הכפולה . למלא את תפקידה כמובילה חברתית וכבעלת ער* בתרבות

, יימס ודיואי'ג, פירס –ובמיוחד אצל מי שנחשבי� כנושאי דגלה , הקיימת בפרגמטיז� האמריקאי

הסתייגותו . ואת הסתייגויותיו ממנה מצד שני, טי את התייחסותו על מסורת זו מצד אחדחוש' רור

אלא הקריאה , כוללת ניסיו� להראות כיצד מה שמהותי לפרגמטיז� אינו היחס למתודה המדעית

לקריאה זו הוא נות� תוכ� . בזמ� ובמקו� נתוני�, האנושי למעשה+לעיסוק פילוסופי רלוונטי לקיו�

בו הוא מבקר את השמאל האמריקאי , 1996משנת  Achieving Our Countryספרו קונקרטי ב

נטייה זו . המסרב לקחת חלק בעשייה פוליטית שתשפיע על התחיקה בנושאי� חברתיי�, החדש

מ� ההתרחקות של האינטלקטואלי� האמריקאי� מ� הפרגמטיז� והעיסוק , בי� היתר, מושפעת

זאת בניגוד לאינטלקטואלי� מהמחצית . האנאליטית הלשונית  המוגבר בדיוני� תיאורטיי� במתודה

השפיעו רבות על , שכחלק מתפיסת� הפרגמטיסטית, ובמרכז� דיואי, הראשונה של המאה העשרי�

  . הברית+כלכליי� בארצות+תחיקה סוציאליסטית רפורמאטורית בנושאי� חברתיי�

ורת הפילוסופית שאותו הוא בהמש* פרק זה יידו� אותו יחס של רורטי לפילוסופיה ולמס

, בעיות, כלומר באות� גורמי�, לפילוסופיה" שלילי"הפרק יתרכז בעיקר ביחס ה. מגדיר כפרגמטיז�

לגבי " חיובית"תפיסתו ה. במסורת הפילוסופית ובפילוסופיה שרורטי טוע� שיש לזנוח, ומושגי�

  .בפרק המיועד לכ*, כאמור, תפקידה של הפילוסופיה תתואר
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  יסת הפרגמטזי� כיחס לפילוסופיהתפ. 2.ב

עור* רורטי הבחנה בי� פילוסופיה ע� אות  Consequences of Pragmatismבהקדמה לספרו 

פי הבחנה זו +על). xiv-xvii' עמ philosophy) (COP(לפילוסופיה באות קטנה ) Capitalized(רישית  

' טוב'+ו' אמת'המושגי� . ופני�בשני א', טוב'+ו' אמת'כמו למושגי� , אפשר להתייחס לפילוסופיה

לעומת זאת לאות� מושגי� . או מצבי�, פעולות, תואר המיוחסי� למשפטי�+יכולי� להיחשב כשמות

מושגי� אלה . ולכ� באנגלית יופיעו ע� אות רישית, אובייקטי�, עצ�+יכול להיות מוב� של שמות

. כ* ג� הפילוסופיה. ני עצמ�מידה בפ+משו� שה� מהווי� מטרות או קני, מעוררי� עניי� עקרוני

היא אותו ניסיו� לתת לדברי� בעולמנו משמעות  – philosophy –פילוסופיה ללא אות רישית 

  ):xiv' עמ COP(רורטי מצטט את סלרס שמתאר עיסוק זה . ְמַקֶשֶרת

 ” ...an attempt to see how things ,in the broadest possible sense of the term, hang 

together, in the broadest possible sense of the term.“  

בניגוד לכ* פילוסופיה ע� . או מערכת מושגי� שיש להתמחות בה, עיסוק זה אינו דורש מקצוע מסוי�

טוב הַ כמו , היא העיסוק באות� מושגי� שנולדו במסורת האפלטונית – Philosophy –אות רישית 

רורטי טוע� . היודע אות� לטוב יותר או רציונאלי יותרושידיעת� אמורה להפו* את , אמתהַ ו

זאת . שהפרגמטיסט מעוניי� לבטל את העיסוק בפילוסופיה ע� אות רישית כעיסוק שאבד עליו הכלח

משו� שהדר* הטובה ביותר לעסוק בחיפוש אחר אותה משמעות ְמַקֶשֶרת היא לזנוח את העיסוק 

המומחי� למת� המשמעות . וב האפלטוניי�במושגי האמת והט  המפוקפק והשנוי במחלוקת

המוכני� להציע את פרשנות� לכל ) xxxix' עמ COP" (תכליתיי�+ אינטלקטואלי� רב"המקשרת ה� 

אינטלקטואלי� אלה אינ� זקוקי� . דבר אפשרי ולהראות כיצד כל דבר קשור לכל דבר אחר

, דוע מכנה אברה� אדלטענה זו מסבירה מ. לפילוסופיה מהמסורת הפילוסופית כדי לעשות זאת

: " את יחסו של רורטי לפילוסופיה, המסתייג מהשימוש של רורטי בפרגמטיז� 1985במאמר משנת 

בעיקר זה של , הפרגמטיז�, לטענתו. 5" ולא פרגמטיז�' התגברות פרגמטיסטית על הפילוסופיה'

, לאמונות השתמש במושגי� שהתחדשו במדעי� השוני� כדי לפתח את יחסו הפרגמטיסטי, דיואי

שטענתו של רורטי כי , מכא� לומד אדל. ולאינטראקציה בי� האד� לסביבתו, למוסר, לשכל האנושי

המדע והפילוסופיה אינ� תחומי ידע מתפתחי� אלא חלק מפתרונות חדשי� שהאד� מוצא לעצמו 

לכ*  ובמקביל, לפי תפיסתו של דיואי ישנה התקדמות במדע. מתנגדת לתפיסתו של דיואי, מידי דור
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כדי לתאר , המתקד� יותר, העדות לכ* היא שדיואי עצמו השתמש בידע המדעי החדש. בפילוסופיה

לכ� הוא חלק מהאסכולה . פרגמטי, באופ� אחר) המסורתיי�(את האובייקטי� הפילוסופיי� 

באמצעות גישה , לעומת זאת מנסה רורטי להתגבר על המסורת הפילוסופית. הפרגמטיסטית

, בפועל, יננה מוכנה לייחס לאד� ולעולמו שו� משמעות מעבר למה שה� הופכי�שא, פרגמטיסטית

  . להיות

חלק מרכזי מאותה התגברות פרגמטיסטית על הפילוסופיה היא ניסיונו של רורטי לשי� ק,   

האמור לספק למדעי� את הנחות היסוד לחשיבה , "סופר מדע"להתייחסות אל הפילוסופיה כאל 

יחס זה אל הפילוסופיה . התרבות את הקריטריוני� להערכה ולפתרו� בעיותולשאר תחומי , הנכונה

היסטורית קבועה + הוא ירושה מהתמונה שיצר קאנט לפיה הפילוסופיה אמורה לספק  מסגרת 8

ועושה מאמ, , רורטי מכנה גישה זו סיינטיז�. )257' עמ PMN(ידיעה  +לחקירה בדמותה של תורת

מבקש   "Pragmatism Without Method", מאמר שהוזכר לעילב. להפרי* אותה באופני� רבי�

אידיאולוגי + רורטי להג� על הפילוסו' הפרגמטיסט תו* כדי הצגתו כנושא דגל הליברליז� האנטי

) new fuzziness" (ערפול"רורטי מנקה את הפילוסו' הפרגמטיסט מאשמת ה. האמריקאי

אלא מצדיק אותו " ערפול"איננו מכחיש את ה רורטי. שהפילוסופיה הפרגמטיסטית נראית כנגועה בו

אשר מאפיי� את , את הסיינטיז� מבחי� רורטי מההוליז�. תו* כדי הדגמת הכישלו� של הסיינטיז�

על פי הגישה ההוליסטית מערכת אמונותינו היא כמו . ידי קוויי�+ומתואר על, הפרגמטיז� של דיואי

תובעת מאתנו לטוות , ברשת האמונות הקיימת שאיננה יכולה להשתלב, אשר כל אמונה חדשה, רשת

כלומר באמונות שאינ� מהוות , טוויית חלקי הרשת יכולה להיעשות בשוליה. מחדש חלקי� של הרשת

אול� שינוי . כ* שהאמונות החדשות לא משפיעות באופ� ניכר על כלל הרשת, בסיס לשאר אמונותינו

לפי . ת מחדש חלקי� נרחבי� יותר של הרשתמשמעותי יותר באמונותינו עשוי לתבוע מאתנו לטוו

, ג� לא אות� אמונות המוגדרות כקריטריוני� הכרחיי� למחשבה ולידיעה, אי� שו� אמונה, גישה זו

מבחינה זו מתנגד ההוליז� לסיינטיז� משו� שאינו רואה . שאינה נתונה לאפשרות של טווייה מחדש

ולהוות , צירת אמונות שיכולות להיחשב כידעבעקרונות של המתודה המדעית עקרונות ההכרחיי� לי

ובכ* אינ� , עקרונות המתודה המדעית ה� עקרונות שאנו מאמיני� בה�. בסיס להתקדמות הידע

כ* עשויות ג� אות� , כש� שאמונות מדעיות מסוימות משתנות ע� הזמ�. שוני�  מכל אמונה אחרת

העובדה שאמונות אלה . ו� מ� הימי�להשתנות בי, של המדע מהמתודההמהוות היו� חלק , אמונות

, קובעות את המתודה בה נקבעות אמונות אחרות מעמידה אות� אמנ� במקו� מרכזי ברשת האמונות
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�אי� אמונות , אול� מרכזיות ככל שיהיו למערכת אמונותינו. שהרי מספר רב של אמונות תלויות בה

  . שידע אנושי לא ייתכ� בלעדיו, אלה הופכות לבסיס הכרחי

פרגמטזי� המתאפיי� בתפיסת עול� , מאפיי� על פי רורטי, ערפול שהפרגמטיז� מואש� בוה

נטורליסטית שאיננה נגועה בסיינטיז� משו� שאי� היא רואה במתודה האחת הברורה של המדע 

הפרגמטיסט הוא זה המחזיק בעמדה המטריאליסטית שמאפיינת , כלומר. בסיס לכל חשיבה אנושית

ידי המתודה האמינה האחת +מבלי לטעו� שעמדה זו הושגה על, זמננו+ראליסט ב�את התודעה של הליב

בניגוד לתפיסות הרציונאליסטיות אי� הפרגמטיסט . המאפשרת לחשו' את טבע הדברי� כפי שה�

את הכרחיות המתודה שהביאה , הפועל במסגרת האמונה המטריאליסטית, מקיש מהצלחת המדע

ה של האפיסטמולוגיה והפילוסופיה של המדע מלמדי� שניסיונות ההיסטורי, זאת ועוד. להצלחה זו

, במקו� לקד�, וא' מנעו, לא נשאו פרי, לקבוע מהי המתודה ההכרחית כגו� אלה שעשו דקארט ומיל

הכישלו� של האפיסטמולוגיה להתמודד ע� האתגרי� שמעמידה  ).65+69' עמ ORT(את הבנת המדע 

מצדיקי� את הערפול , יסטית של מערכת הידע האנושיוההבנה ההול, תפיסת המתודה המדעית

סופר ", ואיננה יכולה להיות, הפילוסופיה איננה. המתודי שרורטי רוצה להג� עליו כמהותי לפרגמטיז�

, או מכתיב למדעי� האחרי� את המתודה האמיתית א� משו� כישלונה להיות כזו, החוש'" מדע

  . וא� משו� חוסר התוחלת שבדבר

אותו רואה רורטי כמאפיי� את התפיסה הפרגמטיסטית הוא המודל , המעורפל, פיהמודל החלי

אשר לפיו ההתמודדות ע� הסביבה מכתיבה ה� את מטרות המחקר , האקספרימנטליסטי של דיואי

קביעת המטרות מכתיבה אמנ� את בחירת . וה� את האמצעי�, המדעי והעשייה התרבותית האנושית

לעיתי� אמצעי חדש שנוצר משפיע על התוצאות המעשיות : ג� הפו*אול� התהלי* הוא , האמצעי�

, לכ� לא יכולה להיות הגדרת מתודה באופ� אפריורי. שהוא מביא לקביעת מטרות חדשות, באופ� כזה

של ההתמודדות של האד� ע� , תהלי* זה. הקוד� לבחינת תוצאות העשייה המחקרית והתרבותית

תית מתאר רורטי באמצעות המטאפורה של אד� המפלס דר* סביבתו בחקירה מדעית ובעשייה תרבו

מטאפורה זו מבהירה את הניגוד בי� תפיסתו לבי� התפיסה המתודית ). muddle through(בסב* 

  .)67עמוד ORT (פי מפה נתונה מראש +האפריורית הרואה בתהלי* רכישת הידע הליכה על

ו של רורטי לפילוסופיה כחלק בסב* מאפשר לסכ� את יחס+דר*+השימוש במטאפורת המפלס  

ואי� , והכלי� שיצר לצרכיו, מכיוו� שאי� לו לאד� אלא הסב*. מתפיסתו המהותית הפרגמטיסטית

הרי אי� לו מדד באמצעותו הוא יכול לשפוט את , ולא של המטרה, לא של הדר*, בידו מפה
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. מוצא את עצמוהשיפוט היחיד שיש בידו הוא שביעות רצונו מהמחוזות שבה� הוא . התקדמותו

המאפשרת לו לתת מוב� , ללא אות רישית, במחוזות אלה הוא עשוי ליצור אותה פילוסופיה מקשרת

הניסיו� . או אולי לחפש מקו� טוב יותר, ולהצדיק את רצונו להישאר במקו� זה, למקו� בו הוא נמצא

וצלח ואיננו מידה בלתי מעורפלי� להתקדמותו איננו מ+של הפילוסופיה המסורתית לקבוע קני

, ולבעיות שמושגי� אלה יוצרי�, ולכ� מ� הראוי למושגי� שטבעה הפילוסופיה המסורתית, מוצדק

  . לנוח על מדפי ההיסטוריה

  

  תפיסת הפרגמטיז� כיחס להיסטוריה של הפילוסופיה . 3.ב

יחס זה שולל את . הסעי' הקוד� תיאר את הפרגמטיז� של רורטי כיחס מסוי� לפילוסופיה  

וכ� את פוריות הטיפול בבעיות שמושגי� אלה , נטיות של המושגי� של הפילוסופיה המסורתיתהרלוו

היחס למושגי� אלה נולד מתו* ההתייחסות של המסורת הפרגמטיסטית למסורת . יוצרי�

נאמ� לשיטתו כי אפשר לתאר את הסביבה שלנו כטכסט הנתו� לפרשנותנו לפי . הפילוסופית כולה

את הסיפור המתאי� " ספר"רורטי מזמי� את האינטלקטואל ל, 6פי שאפרט להל� כ, צרכינו האנושיי�

מציע רורטי , בעימות שהוזכר לעיל על מצבה של הפילוסופיה. לו ג� על ההיסטוריה של הפילוסופיה

. בסיפור שהוא רואה לנכו� לספר, להחלי' את הסיפור שסיפר הברמס על ההיסטוריה של הפילוסופיה

על ההיסטוריה של הפילוסופיה הוא על דינאמיקה הנעה בי� גישה אפלטוניסטית  סיפורו של הברמס

הגישה האפלטוניסטית מניחה ישות מטאפיזית המעניקה מטריה . לגישה אנטיאפלטוניסטית

את " גואלת"הגישה המתנגדת לגישה זו . בעול�) contingencies(רציונאלית לריבוי ולמקריות 

או ריבוי של ישויות , מניחה לש� כ* סוג אחר של ישות מטאפיזית א*, המקרי� מההנחה המטאפיזית

לצאת "הברמס טוע� שרורטי מעוניי�  .הטבע+ האובייקט הנית� לכימות של מדע, לדוגמא, כמו, כאלה

, רורטי עצמו נופל לכשלי�, אול�. ידי שינוי השפה של העיסוק הפילוסופי+הזה על" מהמשחק

, רורטי טוע� לעומתו .7מס מונה ביחס לשתי המסורות המתנגדות שהבר, הנובעי� מהנחת ישויות אלה

. יוכל להראות שאי� הוא נופל לכשלי� אלה, שא� הוא יבחר לשנות את הדגש בסיפור ההיסטורי

הפילוסופית של הברמס על מעברי� מאפלטוניז� +רורטי מחלי' את תיאור הדינאמיקה ההיסטורית

, בדומה לדתות הגדולות, הפילוסופיה האפלטונית: אחרבתיאור , לאנטיאפלטוניז� וחוזר חלילה

הפילוסופי יש להציע הרואיז� רוחני " המשחק"כדי לסיי� את ". יודע"העניקה מעמד רוחני ֵהרואי ל

+הומאניסטית+האלטרנטיבה שרורטי מציע לדמות הגיבור הרוחני היא דמות חילונית. אלטרנטיבי
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כדי לראות כיצד . 8רוחני  חיזוקרוחנית אלא ל  יעהידשמוקד פעולתה אינו החתירה ל , רומנטית

  .הרורטיאני להיסטוריה של הפילוסופיה" הסיפור"אמירה זו מתקשרת לפרגמטיז� יש לעקוב אחר 

ג� לא כסיכו� עבודתו של , מכיוו� שאי�  הכוונה כא� להביא קיצור תולדות הפילוסופיה  

לדות הפילוסופיה באשר ה� רלוונטיות לראיית יצטמצ� תיאור זה לנקודות ציו� מסוימות בתו, רורטי

ההיסטוריה של המושגי� הפילוסופיי� מתחילה , לפי התיאור של רורטי. הפרגמטיז� של רורטי

אפלטו� קבע . בהבחנה שעור* אפלטו� בי� ידיעת הדברי� הגופניי� לידיעת מושגי� אוניברסאליי�

בעקבות , פי העיקרו� שרורטי+ על, יקט הנודעשיש אנאלוגיה בי� רמת הוודאות של הידיעה לבי� האובי

. ההבדל בוודאות מוכרח להקביל להבדל באובייקט הנודע: קורא לו העיקרו� האפלטוני, ר'פיטצ' ורג'ג

והאובייקטי� ' טוב'לפי עיקרו� זה ידיעה וודאית היא ידיעה שתופסת מושגי� אוניברסאליי� כמו ה 

רמת הוודאות של ידיעת האובייקטי� , לעומת זאת. )156' וכ� עמ, הערה 105' עמ PMN(המתמטיי� 

הדבר החשוב שקרה לדעת רורטי בהיווצרותו של . 'אמונה'אלא ' ידיעה'ואיננה , הפיזיי� קטנה יותר

הוא היווצרותה של המטאפורה שבאמצעותה תוארה ידיעת המושגי� , עיקרו� אפלטוני זה

גית במונחי� של ראייה של אובייקטי� מטאפורה זו ציירה את התפיסה המוש. האוניברסאליי�

מושגי� " רואה"הנפש +א* מכיוו� שעי�. כ* יש לנפש עי� רואה, כש� שיש לגו' עי� רואה. פיזיי�

היא שונה " רואה"כ* ג� העי� ה, השוני� בתכלית מהאובייקטי� הגופניי�, מופשטי�, אוניברסאליי�

שמצאה את מקומה , רת אחרי הגו'הנפש מושפעת מתמונת הנפש הנשא+הבנתה של עי�. בתכלית

�+ג� עי�, מכיוו� שהנפש עשויה כ* שהיא שורדת אחרי הגו' ובלעדיו. בתרבות עוד לפני זמנו של אפלטו

ג� האובייקטי� עצמ� . הנפש מקבלת תכונות של טוהר ושלמות שאינ� נחלתה של העי� הגופנית

�הגופנית תופסת תכונות של עצ� אחר  העי�. הנפש+ מובני� מתו* האנאלוגיה שבי� העי� הגופנית לעי

הנפש תופסת את + בדומה לכ* עי�". אדו�"כ* שעצ� אדו� יוצר תחושה של , ממנה ומושפעת ממנו

כוח זה הוא כוח� כישויות . ידי כוח שיש לה� להשפיע עליה+האובייקטי� האוניברסאליי� על

, אובייקטי� אוניברסאליי�קיימי� : בכ* נכנס לתמונה ג� מרכיב של סיבתיות. כעצמי�, עצמיות

תפיסת� של אובייקטי� אלה . הנפש+ ידי עי�+שבקיומ� גורמי� לתפיסת� על, אות� ישויות מתמטיות

ידי בריחה מהחושי� אל + כלומר על, ידי הסטת המבט מהאובייקטי� הגופניי�+ מתאפשרת על

�מבטה למקו�  הנפש תפנה את+א� עי�. אל החשיבה אודות ישי� מתמטיי�, הנפש+הפעילות של עי

�ההבחנה בי� סוגי האובייקטי� וסוגי . היא תוכל להגיע לרמת הידיעה הנכספת של הוודאות, הנכו

, האוניברסליי� ה� הממשות, האובייקטי� המתמטיי�. הידיעה היא ג� הבחנה בי� רמות של ממשות
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כ* נוצר . ותאת הממש, באופ� ירוד כלשהו, המחקות, ואילו האובייקטי� החושיי� ה� תופעות בלבד

זהו אד� המסוגל להסיט את : שתרבותנו נגועה בו עד היו�, "היודע ההרואי"פי רורטי הדימוי של +על

, האמיתיות, אל עבר הישויות האוניברסאליות, והארציות, המחקות, הגופניות, מבטו מ� התופעות

  .והשמימיות

בי� , בי� רמות הידיעה, בעקבות הבחנות אפלטוניות אלה נוצר דואליז� בי� כשרי התפיסה  

+אול� דואליז� זה לא הפ* להיות הבעיה הפילוסופית ב. ובי� ממשות לתופעות, סוגי האובייקטי�

הבי� את תמונת , פי תיאורו של רורטי+על, דקארט. הידיעה עד אשר נת� לה דקארט פני� חדשות" ה"

ניגוד לתמונה של אריסטו זאת ב. של העצמי� ייצוגי�אשר בו משתקפי� , העי� של הנפש כמעי� ראי

הנפש באופ� כזה +ידי עי�+והוא נתפס על, צורתו +פיה הדבר שנתפס הוא הפשטה של העצ� המוחש +על

" רואה"הנפש + העובדה שעי�, על פי תמונתו של דקארט, לעומת זאת. שהוא הופ* להיות זהה עמו

תמונה . מהעול� החיצוניפירושה שה� קיימי� בתוכה באופ� המנותק מהעצמי� המיוצגי� , ייצוגי�

התודעה הכוללת . לדעת רורטי את תמונת התודעה כפי שהיא נתפסת בפילוסופיה המודרנית, זו יצרה

והכל   +, ולהרגיש, להבי�, לחשוב, לחלו�, יכולה להזות, כולל פעולת הדמיו�, את כל פעולות הנפש

�שהיא שאלת , בעיית הדואליז�היא זה המעוררת את , תמונת תודעה פנימית כזו. הנפש פנימה+מעי

זאת מכיוו� שבניגוד להנחת הזהות של תפיסת . ההתאמה בי� הייצוג הפנימי לבי� העצ� הפיזי החיצוני

וישנו , לשיקו' התודעתי של דקארט ישנ� חיי� עצמאיי� מהעצ� החיצוני, הצורה האריסטוטלית

הבדל זה מהותי עד כדי כ* ). 51' עמ PMN(הבדל  מהותי בי� הדבר שהוא תודעתי לדבר שאינו כזה 

שלא ברור א� אפשר לקשר , שיוצרי� שרשרות סיבתיות של מצבי�, שמדובר בשני עולמות נפרדי�

שאפלטו� חשב שהשגת הוודאות , ההבדל בי� אפלטו� לדקארט בשאלת השגת הוודאות הוא. ביניה�

�שיש להפנות את עי� הנפש ואילו דקארט חשב , הנפש אל העצמי� האוניברסאליי�+תלויה בהפניית עי

). 159' עמ PMN(מהייצוגי� הפנימיי� המבולבלי� אל הייצוגי� הפנימיי� הברורי� והמובחני� 

ה� דווקא הייצוגי� , בלשונו) ideas(רעיונות   + , לעומת דקארט טע� לוק שהייצוגי� הוודאיי�

כ* הוחל' הדואליז� . המתאפייני� כתפיסות יחידות של החושי� כי ה� אלה שיש לה� אחיזה עלינו

�  .בדואליז� שבי� משהו פנימי למשהו חיצוני, בי� הממשות לתופעות שיצר אפלטו

עבורו שאלת . הבי� קאנט את ההיסטוריה של הפילוסופיה, לפי תיאורו של רורטי, אכ�, וכ*  

ה הידיעה הוודאית אצל כל הפילוסופי� שקדמו לו הייתה שאלת הבחירה בי� התפיסות שיש לה� אחיז

אות� העדיפו , הבחירה הייתה בי� ייצוגי� פנימיי�. עלינו ולכ� מספקות את הוודאות
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). 60' עמ PMN(אות� העדיפו האמפריציסטי� , לבי� רשמי� הבאי� מ� החו,, הרציונאליסטי�

דחה את שתי האפשרויות כלא מספקות לוודאות וטע� שרק , בעקבות הביקורת של יו�, קאנט

במקו� לחפש את הייצוג הפנימי הוודאי . ספקת את ההסבר לבסיס של הידיעההסינתיזה בי� שתיה� מ

 �כ* . המרכיבי� את בסיס הידיעה, חיפש קאנט סדרת חוקי� שהנפש קבעה, "היתר+זכויות+בעל"ולכ

ליצור  +, האד� הופ* ממכונה ניוטונית הפועלת באופ� מכאני בהשפעת גורמי� חיצוניי� או פנימיי�

היו� לפילוסופיה של מאתיי� השני� + קאנט קבע בכ* את סדר. ת החוקי� לעצמוהקובע א, בעל חופש

אשר מסביר את אפשרות הידיעה בד בבד ע� הסבר של כל עיסוק , חיפוש בסיס לידיעה: הבאות

, החיפוש הוא של גור� אשר מסביר את מה שהוא מעבר לשכל הישר הפשוט מחד. תרבותי אנושי אחר

כ* הפ* העיסוק הפילוסופי לעיסוק . לשדה השאלות הנוירופסיכולוגיותא* מאיד* לא מכניס אותנו 

, ישי� אונבירסאליי�(הפילוסופיה תעסוק מעתה לא בחיפוש אובייקטי� של ידיעה . אפיסטמולוגי

ולכ� תעסוק ביחסי� בי� סוגי , לשוניי� של הידיעה+ אלא בעקרונות הלוגיי�) יתר+ זכויות+ייצוגי� בעלי

אחת הבעיות אצל קאנט היא שהוא לא עבר באופ� של� לכיוו� עיסוק ביחסי�   ,לפי רורטי. משפטי�

) construction" (בניה"תו* שימוש במטאפורת ה, אלא המשי* לדבר על הבסיס לידיעה, בי� משפטי�

משו� כ* לא נוצרה הפניה אל  הפרגמאטי . הלוגיי� שהוא הגדיר+של הטבע דר* העקרונות המבניי�

פילוסופיה אפיסטמולוגית . אפיסטמולוגי ב� מאתיי� שנה+ ה של עיסוק פילוסופיונותרה אחריו ירוש

היסטורי לידיעה בפרט וליצירה התרבותית +זו ממשיכה ועוסקת בחיפוש הבסיס האוניברסאלי וה8

ובעקבות , בעקבות הגרסה הקרטזיאנית לבעיית הידיעה, חיפוש זה). 161' עמ PMN. (האנושית בכלל

הפ* להיות חיפוש אחר , לייסוד מדע פילוסופי שמהווה בסיס לכל ידע אנושי הדרישה הקנטיאנית

  .בהכוונת הידע" יתר+בעלי זכויות"ייצוגי� 

הכיוו� : הלכו בשני כיווני� עיקרי�, לפי תיאור זה, עשרה+ יורשי קאנט במאה התשע  

  סצנדנטאלי הפילוסופי הטראנ +, והכיוו� האפלטוניסטי, הפילוסופי האמפירי +, הפוזיטיביסטי

)COP עמ 'xv-xvi .(פוזיטיביסטי� כקומטה ומא*, הפילוסופי� האמפיריי� ,�, ראו בתופעות ובניסיו

הפילוסופי� . את אמצעי הגישה היחיד לידע על העול�, ולכ� במדע הטבע התיאורי

�עבור� ישנו משהו . סברו שאי� במדע הטבע מיצוי של הידע האפשרי, הטראנסצנדנטאלי� כהגל וגרי

והנות� מוב� לטענות נורמטיביות לגבי הרציונאליות , שתיאור אמפירי לא יכול לתפוס, מעבר לתופעות

רורטי מדגיש כי שני זרמי� פילוסופיי� אלה עסקו במטאפיזיקה אפלטונית משו� שה� . והאמת
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נחלק למחלקה עליונה " האמת"הנחה זו היא שאותו הדבר המכונה . קיבלו מאפלטו� הנחה משותפת

עבור . ועבודת הפילוסו' היא לקבוע איזה סוג ידע מצוי באיזו מחלקה, חלקה תחתונהומ

הפוזיטיביסטי� משפטי� אמפיריי� ה� הפרדיגמה לידיעת האמיתות ואילו עבור הפילוסופי� 

, משו� שאינ� תופסי� את ההוויה הרוחנית, האפלטוניי� משפטי� אלה ה� אמיתות מדרגה שניה

יהיה , לגישה לאמת" היתר+ זכויות"ד נסב הויכוח על תחו� הידע בעל כל עו. שהיא זו הממשית

  .העיסוק הפילוסופי בתו* מסגרת הפרדיגמה האפלטונית

הקונטיננטאלי , העשרי� מתוארת אצל רורטי כפועלת בשני כיווני ח,+הפילוסופיה של המאה  

ת הפרגמאטיסטית המסורת הקונטיננטאלית היא בעיקר תגובה לביקורת הניטשיאני. והאנגלוסכסי

לעומת זאת המסורת האנגלוסאכסית נחלקה בי� הביקורת הפרגמאטיסטית של . למושגי� של קאנט

, xviii' עמ  POC(לבי� המש* המסורת של הפוזיטיביז� בגרסת� הלוגית של ראסל וקרנאפ , יימס'ג

150 ;PMN שני זרמי�  ,העשרי�+לפי התמונה שרורטי מצייר לגבי המחצית השניה של המאה). 8' עמ

האנגלוסאכסי והקונטיננטאלי מתמזגי� בסופו של דבר ע� הביקורת הפרגמאטיסטית של , אלה

, התמזגות זו באה לידי ביטוי במסורת הקונטיננטאלית שהלכה בעקבות היידגר. יימס ודיואי'ג

�ומתבטאת אצל פילוסופי� , ובמקביל במסורת הלשונית אנאליטית שהלכה בעקבות ויטגנשטיי

, יימס'התשע עשרה שהתחיל ע� ג+ כ* קרה שראש הח, הפרגמטיסטי של סו' המאה. דה וקוויי�כדרי

הקדי� את שני המסלולי� האלה בזכות הימנעותו ממטאפיזיקה והקפדתו על טוהר השפה 

  .הפרגמטית

במאמר שבו מתאר רורטי את היחס , בי� היתר, האופ� שבו התרחשה התמזגות זו מוסברת

  העשרי� +עשרה לטקסטואליז� של המאה+מאנטי של המאה התשעבי� האידיאליז� הרו

)COP האידיאליז� הרומנטי של המאה התשע ).139+159' עמ �+במאמר זה טוע� רורטי שהמשות' בי

, העשרי� הוא שה� מתנגדי� לעליונות של המדע בתרבות+עשרה והטקסטואליז� של המאה

ההבדל ביניה� הוא שהאידיאליז� רוצה . ול�ומתייחסי� למדע כאל שפה נוספת מני רבות בתיאור הע

הטכסטואליז� לעומתו מתייחס אל המדע . הפילוסופיה –להחלי' את מדע הטבע במדע אחר 

רורטי מראה כיצד . המשתמשי� בשפות שונות כדי להשיג את מבוקש�, אנרי�'והספרות כאל שני ז

ושי היתרג� אחריו שחש' את ההיסטוריות של הידע האנ, האידיאליז� המטאפיזי של הגל

, מדע תחשו' את כל סודות המציאות+זו החליפה את התקווה שהפילוסופיה כסופר: לרומאנטיקה
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היא שתגלה סודות אלה , אד�+המגלמת בתוכה את מה שחשוב באמת עבור בני, בתקווה שהספרות

)COP 149' עמ.(  

נטית ומראה כיצד יימס על התפיסה הרומא'מכא� עובר רורטי לתיאור הביקורת של ניטשה וג

:  שניה� טענו שהשפה הרומאנטית צריכה להיות מוחלפת בשפה פרגמטית: זו הקדימה את זמנה

ה� אמרו שדרכי� , יאיר סודות חבויי� על העול�) vocabularies(במקו� לומר שגילוי שפות שונות 

מקומה של במקו� לרמוז לכ* שהספרות תירש את ; חדשות לדבר יעזרו לנו להשיג את הרצוי לנו

לטענת שניה� . ה� ויתרו על מושג האמת כהתאמה למציאות, הפילוסופיה כמגלת המציאות

שניה� . יצירת תמונות שימושיות ומנחמות: לפילוסופיה ישנו רק המעמד שקאנט ופיכטה ייחסו למדע

, ובניגוד למרקס, פירשו את הדח' לומר משהו על טבעה המהותי של הממשות כדח' פסיכולוגי

ה� זנחו את . חדשה" אמיתית"ה� לא טרחו ליצור עמדה פילוסופית , י� אות� בהבנה זושהקד

ה� היו . ואת ההתייחסות לפילוסופיה של עצמ� כאל האמת, ההתייחסות לפילוסופיה כאל סופר מדע

ולא רק לפילוסופיות שקדמו לה� כאל משהו שה� , מוכני� להתייחס ג� לפילוסופיה של עצמ�

יימס עדיפה על זו של ניטשה משו� שהוא נמנע 'הביקורת של ג. 9לעל + ד תוש�ושבעתי, מכונני�

, דרידה בעקבות היידגר, וכאמור. מהמרכיבי� המטאפיזיי� בפילוסופיה של ניטשה שהיידגר מבקר

כמו שעושי� זאת קוויי� וסלרס בעקבות בקורתו , יימס הטיח ברומנטיקה זו'חזר לאותה ביקורת שג

   .פילוסופיה האנאליטיתשל ויטגנשטיי� על ה

ממשיכי� ג� , הקונטיננטאלי והאנאליטי, ששני מסלולי פילוסופיה אלה, אמנ�, רורטי מודה

בגרסתה , )xxi-xxxvii' עמ COP(היו� להתנגד לפרגמטיז� ומנסי� להצדיק ריאליז� מטאפיזי 

� להגדיר את אול� ניסיונות אלה נופלי� שוב ושוב לכשל של הניסיו. האינטואיטיבית או הטכנית

. הידיעה האמיתית במונחי� של התאמה בי� ייצוגי� מסוג זה או אחר לבי� העול� שמחו, לתודעתנו

לדחות את : הדר* היחידה להימנע מכשלי� אלה  היא להימנע מהנפילה לפח האפלטוני שתואר קוד�

ל זה המציע את הממשות ולהחליפו בהרואיז� הכרו* בדמותו ש יודעההרואיז� הכרו* בדמותו של ה 

  .ע� המציאות כלי התמודדות

יחסו של רורטי להיסטוריה של הפילוסופיה היא כאל משהו שיש להתגבר עליו באופ� , לסיכו�

להבי� : להתגבר עליו בכלל, או כהגדרתו של רורטי עצמו, כתיאורו של אברה� אדל, פרגמטיסטי

היחס שמצוי לכל אור* המסורת הדבר שיש להתגבר עליו הוא . פילוסופיה+שהגיעה זמנה של פוסט

, הפילוסופית אל היודע ואל הידיעה כאל דבר שיש לו נגישות לאותו משהו המכונה לחילופי� אמת
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יחס זה נובע מההבחנות שנעשו לכל אור* . הדבר כשלעצמו, ייצוג האמת, טבע הדברי�, ממשות

מסיבה זו אפשר . התודעתיי� ובי� הפני� והחו,, אובייקטי� של ידיעה, הפילוסופיה בי� רמות ידיעה

ההתנגדות של רורטי היא לדימוי של . דואליז�+ לכנות את היחס של רורטי לפילוסופיה ג� אנטי

ולאותה דיסציפלינה הקובעת את הקריטריוני� לידיעה , "דעת"עליונות תרבותית שיש למי שמצליח ל

זוהי : דיעה אלא של יצירההעליונות התרבותית היחידה שרורטי מוכ� להודות בה איננה של י. זו

עליונותו של מי שיוצר דימויי� חדשי� שה� פוריי� יותר מהדימויי� הקיימי� לצור* ההתמודדות 

תרבותיי� שישפרו את החיי� +דימויי� פוריי� ה� דימויי� המאפשרי� יצירת מוסדות. ע� המציאות

�דמת את איכות החיי� יצירה תרבותית כזו מק. האנושיי� בזמ� נתו� ובקונטקסט תרבותי נתו

, פעילות כזו, אול�. ולכ� במסגרת תורה פרגמטיסטית יש לקיומה הצדקה מלאה, האנושיי� בעול�

איננה העיסוק הפילוסופי במוב� המסורתי ולכ� אי� בחשיבותה הצדקה להמש* קיומה של , כאמור

האמורה , תבפרק זה יתאר את הפעילות התרבותית היוצר' סעי' ד. הדיסציפלינה הפילוסופית

  . להחלי' את הפילוסופיה

  

  תפיסת הפרגמטיז� כיחס לאמת. 4.ב

המשווה בי� , יחסו של רורטי לאמת ומהל* הטיעו� שלו חשובי� מאד לעניינה של עבודה זו  

. לגישתו לאמת) ג(לפיכ* יוקדש סעי' נפרד . תפיסתו לבי� תפיסת� של שאר הפרגמטיסטי� הנידוני�

ה הרואה את הפרגמטיז� באופ� כללי כיחס מסוי� לשאלה הפילוסופית בסעי' זה תוצג בקצרה העמד

שפורס�  ,)127+150' עמ Pragmatism, Davidson, and Truth) "ORT"במאמר ". האמת"בדבר 

בש� קובע  רורטי את היחס שלדעתו צרי* להיות לפרגמטיז� ביחס לשאלת  1986לראשונה בשנת 

  ):127עמוד , ORT(האמת 

“We can then, I think, isolate a sense for the term ‘pragmatism’ which will consist simply 

.)ה.ח +, נטוי במקור(  in the dissolution of the traditional problematic about truth, as opposed 

to a constructive ‘pragmatist theory of truth’.” 

. פירוק הבעייתיות המסורתית של האמת: לי של פרגמטיז�באמירה זו מציע רורטי לבודד מוב� שלי

כדי לבודד מוב� זה של פרגמטיז� צרי* רורטי לשלול את הער* הפרגמטיסטי מהגדרת האמת 

יימס ניסו שניה� למצוא דר* להסביר 'פירס וג. יימס'ומהתבטאויות מסוימות של ג, החיובית של פירס
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שרוב תורות האמת מנסות , � האובייקט של האמתבי� האמת לבי) correspondence(את ההתאמה 

  . באופ� שלא יסב* אות� בהנחת ישויות מטאפיזיות מיותרות, להנהיר

טוע� שההתאמה המתבקשת בי� האמת ) 131' עמ ORT(, על פי תיאורו של רורטי, פירס

רטי בעמדה זו רואה רו. מושגת ברגע של הסיו� האידיאלי של החקירה ביחס לאמת, לאובייקט שלה

הבי� פירס שהאידיאליז�  חולק ע� , לדעתו. מעי� נקודת אמצע בי� אידיאליז�  לפיזיקליז�

היא יחס בי� קטעי� ) correspondence(בתורת אמת ' התאמה'ההבנה ש : הפיזיקליז� כשל משות'

באופ� כזה שהדברי� המתייחסי� זה לזה ה� הומוגניי� , לבי� קטעי� של העול�, של מחשבה או שפה

האידיאליסט הברקליאני סובר שייצוג יכול להתייחס או להתאי� רק לייצוג . חינה אונטולוגיתמב

לעומתו הפיזיקאליסט חושב שעצ� חלל זמני . ולכ� מסביר את המציאות עצמה כמערכת של ייצוגי�

יכול להתייחס רק לעצ� חלל זמני אחר ומתמודד ע� הספקנות על ידי כ* שנות� הסבר פיזיקאליסטי 

אל מעבר לבעייתיות זאת וטוע� שאי� צור* לדרוש מיחס הייצוג להיות  פירס מתעלה. ע הייצוגי�לטב

במקו� זאת יש לשנות את הגדרת הממשות שהאמת . בי� מייצג ומיוצג הומוגניי� מבחינה אונטולוגית

במקרה כזה . הממשות היא הדבר המיוצג באמיתות המושגות ע� סיו� החקירה האידיאלית: מייצגת

רורטי מקבל את . פשר לדבר על התאמה בי� האמת והממשות ללא צור* להניח הנחות מטאפיזיותא

פיה אי� צור* להיכנס לבעייתיות המטאפיזית המתעוררת בייחוס +האמירה השלילית של פירס על

אול� הגדרת האמת כאמונה שאליה מגיע החוקר ע� סיו� החקירה . התאמה בי� האמת למציאות

הגדרת סיו� , כמוב�, אחת הבעיות היא. יא מעוררת יותר בעיות ממה שהיא פותרתמיותרת משו� שה

לא אכנס . רורטי טוע� שמושג זה מעורפל מדי ומעורר שאלות שפירס איננו מתמודד עמ�. החקירה

מה שחשוב לראות . משו� ששאלה זו תידו� בפרק השני המציג את עמדתו של פירס, כא� לדיו� זה

במסגרת תיאוריה ' אמת'ות שיש לרורטי לכל ניסיו� לקבוע מושג חיובי של בשלב זה הוא ההתנגד

  .פרגמטיסטית

יימס על כ* שהוא דחה את כל הניסיונות הפילוסופיי� להסביר את 'רורטי משבח ג� את ג

מה שמועיל בדר* "ושהציע להתייחס אל האמת כאל לא יותר מ, יחס ההתאמה של האמת לממשות

עבורו אמת איננו מושג ). 127+126' עמ expedient in our way of thinking( )ORT" (המחשבה שלנו

הכישלו� של המסורת הפילוסופית . שנועד לתאר מצב ענייני� בממשות אלא מושג הבא לאשר משהו

למושג האמת אי� כוח : לגלות את טבע ההתאמה בי� האמת לממשות נובע מכ* שאי� מה לגלות
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ימס חזר על טעותו של פירס ונסח' אחר הדרישה של מתנגדיו לתת י'אול� ג� ג. אלא מאשר, הסברי

אינו נחו, למי שמשתמש במונח ' אמת'יימס טע� שמכ* שהמונח 'ג. תוכ� חיובי והסברי למושג האמת

ובמקו� נוס' הוא אומר שמכ* שאי אפשר לתת מוב� . 'מוצדק'אפשר להסיק שאמת פירושה ', מוצדק'

שתי ). ideal coherence(ק שאמת פירושה לכידות אידיאלית אפשר להסי, להסבר האמת כהתאמה

ה� הסתבכויות ', אמת היא הלכידות האידיאלית'ו ', אמת פירושו מוצדק, 'הגדרות חיוביות אלה

, )132' עמ ORT(שאי אפשר לנתח אותו : מיותרות עבור מי שאמר כל מה שיש להגיד על מושג האמת

  . התאמה בי� אמונה לבי� המציאות בודאי לא במונחי� של מצב ענייני� של

יימס לא נפל לכשל של המעבר מהתייחסות שלילית למושג האמת 'בניגוד לפירס ולג, דיואי  

יימס ודיואי לשאלת 'רורטי מתאר את התייחסות� של פירס ג. הפילוסופית להתייחסות חיובית

ובכ* דחה , י� בסימני�החלי' את העצמי� המנטאלי, פי תיאורו+על, פירס: האמת באופ� התפתחותי

א* הוא עדיי� התעקש שהתאמה היא מושג פילוסופי . את הבעייתיות של האידיאליז� והפיזיקאליז�

יימס הל* קצת יותר רחוק בכ* שטע� שיחס האמת איננו יחס בי� מייצג 'ג. שראוי לשמר ביחס לאמת

, מאוחר יותר, אפשרה לדיואי טענה זו. ושאי אפשר לנתחו כלל, ומיוצג הומוגניי� מבחינה אונטולוגית

ולומר שהבעייתיות של היחסי� בי� הייצוגי� המנטאליי� למיוצגי� , לבטל את הבעייתיות בכלל

הדבר היחיד שגור� לה להיראות מעניינת היא הרצו� להחלי' את ההסבר . במציאות איננה מעניינת

יימס ודיואי 'טיפול� של ג .הנטורליסטי בדבר היחס בי� האד� לבי� הסביבה בהסבר לא נטורליסטי

  . בשאלה זו תתואר ג� היא בפירוט בפרקי� העוסקי� בפילוסופיה שלה�

נוגעת ישירות לפולמוס הפילוסופי , כפי שעולה בבירור מכל התייחסות אליה, בעיית האמת  

מעלה , לבי� מיוצג, מנטאלי או לשוני, תורת אמת כהתאמה בי� ייצוג. ריאליז�+בי� ריאליז� לאנטי

לטענתו של רורטי הפרגמטיז� של . שירות את שאלת קיומה של ממשות חו, תודעתית או חו, לשוניתי

ריאליז� +הפולמוס הפילוסופי בי� ריאליז� לאנטי. תחילת המאה העשרי� נועד לבטל בעייתיות זאת

התפיסה . פרגמטיז�+פילוסופי בי� פרגמטיז� ואנטי+ הפ* ע� הופעת הפרגמטיז� לפולמוס מטא

. טיסטית איננה מוכנה לאפשר לפילוסופיה את היומרה לנקודת מבט סינופטית על הדברי�הפרגמ

פרגמטיסטיות את הדר* לראות את העול� בשני +לעומתה  מחפשות התפיסות הפילוסופיות האנטי

הפרגמטיסט מוותר לחלוטי� על הניסיו� לתאר את העול� באופ� . מבפני� ומבחו,: האופני� ג� יחד

נקודת המבט של "–כולל נקודת המבט החיצונית לעול� , קודת מבט אפשריתמכל נ" ממצה"

  . אותה מבקש הפילוסו' במסורת האפלטונית לאמ,, "אלוהי�
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מבחינה זו מוצא רורטי בדונלד דייוידסו�  פרגמטיסט שסיפק מודל חשוב להנהרת היחסי� 

* בעקבות תיאור קונבנציית דייוידסו� הול). 133+132' עמ ORT( הקוגניטיביי� בי� האד� לסביבתו

' אמת'+אפשר לנתק את תיאור אופ� השימוש ב+שאי, וטוע�) convention T(האמת של טרסקי 

בדומה לרורטי מתנגד . 10מתיאור האופ� שבו מתבצע תרגו� משפת תרבות אחת לשפה אחרת 

. 'אמת' דייוידסו� לחיפוש הגדרה חיובית לאמת וטוע� שאפשר רק לתאר את אופ� השימוש במונח

כדי להסביר אי* פועל ההסבר של . 11הוא במונחי� של תרגו� רדיקאלי , בעקבות טרסקי, תיאורו

+ לבי� עבודתו של לשונאי, דייוידסו� עור* רורטי הקבלה בי� חוקר המחפש אחר האמונה האמיתית

�מוד מחו, חוקר כזה איננו יכול לע. שדה המנסה להבי� שפה של ע� שתרבותו ולשונו זרי� לו לחלוטי

כל . ידי כ* שיקבע את היחס בי� המילי� לאובייקטי� החו, לשוניי�+למשחק השפה ולתרג� אותה על

לשוניות +מה שהוא יכול לעשות הוא לתאר את היחס בי� התנהגויות לשוניות והתנהגויות חו,

: תלשונאי כזה מחפש ג� הוא תיאוריה של אמ. באינטראקציה של אובייקט המחקר שלו ע� סביבתו

תיאוריה כזו מקבילה . התיאוריה שיפתח צריכה לתת את התנאי� למה שאמיתי בשפה שהוא חוקר

�. לתיאורית אמת פילוסופית הנדרשת לתאר את התנאי� למה שאמיתי בעול� אותו אנו מנסי� להבי

כל שהוא יכול . החוקר לא יכול לעמוד מחו, לעול� שהוא מתאר: ג� המתודה היא אותה מתודה

ולנסות ליצור , להתאי� אות� להתנהגויות לשוניות, וא לתאר התנהגויות חו, לשוניותלעשות ה

הקשרי� היחידי� שהוא יכול למצוא ה� קשרי� . תיאוריה קוהרנטית המסבירה את הקשר ביניה�

והמדד היחיד שיש לו הוא הקוהרנטיות של התיאוריה , אמפיריי� בי� הסביבה להתנהגויות האנושיות

בדומה לכ* אי� הפילוסו' צרי* לשאול מה� האפיוני� של העול� שאנו . יח לפתחאותה הוא מצל

. 'אמת' +ב , החיצוני למשחק השפה הנחקר, אלא כיצד  משתמש הצופה', אמת' +מתייחסי� אליה� ב 

הגדרת אמת . ולא רק לכבד אותה, באופ� זה מגיע הפרגמטיסט להגדרת אמת שאפשר להשתמש בה

  .כל מה שנחו, לפרגמטיסט היא, שאפשר להשתמש בה

מזהה רורטי את הפרגמטיז� ע� ,  Philosophy and the Mirror of Natureבספרו המוקד�   

לפי תפיסה זו ). 176+178' עמ PMN(' ביהיוויוריז� אפיסטמולוגי'תפיסה אפיסטמולוגית שהוא מכנה 

שתוצג , תפיסה זו. תהפילוסופיה לא יכולה להציע יותר מאשר השכל הישר בשאלות לגבי ידע ואמ

איננה מציעה ניתוח רדוקציוניסטי , ביתר פירוט בסעי' שיידו� ביחסו של רורטי עצמו לשאלת האמת

תפיסה זו היא ביהיוויוריסטית במוב� זה שהיא דוחה כל הנחה של ישויות . ביהיוויוריסטי של הידיעה
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מתמצה בהצבעה על הקשרי� כל מה שאפשר להגיד על הידיעה . מטאפיזיות כדי להסביר את הידיעה

רשמי� , )mind(כל אות� עצמי� תודעתיי� כמו נפש . האמפיריי� בי� הסביבה לבי� ההתנהגויות שלנו

מביאי� תועלת כל עוד ה� עוזרי� להסביר את ההתנהגות האנושית , מושגי� אפריוריי�, גולמיי�

יות המספקות בסיס אול� ה� מיותרי� א� מתייחסי� אליה� כישויות מטאפיז. באורח סיבתי

יחסו זה לאפיסטמולוגיה הקלאסית המבקשת הצדקה לידיעה הוא אותו יחס שיש . לאפשרות הידיעה

אי� למצוא הגדרה חיובית לאמת מעבר לתיאור האופ� הסיבתי אשר . לרורטי לחיפוש הגדרה לאמת

דיוק הפרגמטיסט הוא פרגמטיסט ב. בהתא� לו מתקשרי� משפטי� אמיתיי� לניסיו� האמפירי

. משו� שאי� הוא מתיימר לצאת אל מחו, לשפה שלנו ולאמונות שלנו כדי למצוא מבח� לאמת

בהתא� לכ* רורטי סובר שכל ניסיו� למצוא מבח� כלשהו לאמת מוציא את הפילוסו' אל מחו, 

  . למשחק הפרגמטיסטי

  

  :סיכו� 5. ב

רואה את הפרגמטיז� רורטי . בסעי' זה הסברתי את יחסו של רורטי למסורת הפרגמטיסטית  

עבורו ההבדל בי� . כיחס מסוי� להיסטוריה הפילוסופית וכיחס לשאלות הפילוסופיות הקלאסיות

הפרגמטיז� , כלומר. פילוסופי ולא פילוסופי+הפרגמטיז� לשאר האסכולות הפילוסופיות הוא מטא

�לות הפילוסופיות שאיננה מטפלת באופ� חדש בשא, מתגבר על הפילוסופיה ומציע גישה שונה לחלוטי

מסיבה זו אפשר לכנות את  . הרלוונטיות שלה� לאור ההנחות הפרגמטיסטיות+אלא מראה את אי

השאלה המעניינת שמתעוררת מתיאור זה איננה שאלת . פילוסופית+הפילוסופיה שלו פילוסופיה פוסט

ו בדיוק מה: פרגמטיסטית+פילוסופית אלא דווקא שאלת הפילוסופיה הפוסט+הפילוסופיה הפוסט

היכ� סוטה רורטי מההנחות שיכולות ? היחס בי� הפילוסופיה הפרגמטיסטית ותפיסתו של רורטי

והא� סטייה זו מוצדקת ', פוסט פרגמטיז�'להיות מכונות פרגמטיסטיות לעבר מה שהוא מכנה 

�כיצד משפיע היחס בי� ? במסגרת ההנחות של הפילוסופיה הפרגמטיסטיות שרורטי עצמו מחזיק בה

שאלות אלה יידונו בהמש* ? מדת הפרגמטיסטי� ועמדתו של רורטי על מקומה של הפילוסופיהע

העבודה כדי  בדיקת יחס� המשות' של הפרגמטיסטי� הקלאסיי� לשאלות אלה והקשר בי� יחס� 

  . זה לבי� תפיסת� את עצמ� כפרגמטיסטי�
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  .רורטי והבעיה הפילוסופית בדבר האמת. ג

מבי� רורטי , ק בראיית ההיסטוריה הפילוסופית על ידי הפרגמטיז�כפי שנאמר בסעי' העוס

. את הפרגמטיז� כביטול של התפיסות הדואליסטיות השונות שאפיינו את הבעיות הפילוסופיות

מראה רורטי כיצד בעיית הדואליות בי� ייצוגי� בתודעה ובי� אובייקטי� היא תוצאה , בהתא� לכ*

 Glassy –" זגוגיתית"התודעה נתפסת כישות : בהבנת התודעה' הראי'של ההתקבלות של מטאפורת 

Essence – הנחתה של מטאפורה זו כחלק יסודי בכל . וככזו היא משמשת ראי של האובייקטי� בטבע

וכחלק מכל תפיסה אפיסטמולוגית הובילה ליצירת הבעייתיות , תיאור של פעולת התודעה

השני�  450י� שוני� במהל* ההיסטוריה של  בעייתיות זו לבשה לבוש. הפילוסופית המודרנית

לפי . 1979משנת , Philosophy and the Mirror of Natureאותה מתאר רורטי בספרו , האחרונות

ובכ* נת� את אות הפתיחה לדיו� , תיאור זה דקארט תיאר בעיה זו כבעיית הדואליז� של גו' ונפש

י של התפיסות האמפיריות לאחדות של יו� תאר בעיה זו כבעיית המיצוע בי� הריבו. המתמש*

שראה את הכשל של , קאנט. והכחיש כל אפשרות לפתרו� תק' של שאלת המיצוע, המושגי� הלוגיי�

, העביר ג� את התפיסה האמפירית לרשות התודעה, הלוגי" פני�"האמפירי ל" חו,"יו� בהבחנה בי� ה

. ובי� האנאליטי לבי� הסינתטי, החושי� ויצר את הדואליז� בי� מושגי� לבי� ניתני, "פנימה"כלומר 

אנאליטיי� , אלא של משפטי�, תודעתי וחומרי, על פי הבחנה זו אי�  דואליז� של סוגי אובייקטי�

, הגרסה של המאה העשרי� לדואליז� זה מתגלמת בפולמוס בי� תורות פנומנולוגיות מחד. וסינתטיי�

מתרכזות בניסיו� להצדיק את הצדדי� , כל אחת לשיטתה, שתי האסכולות. ואנאליטיות מאיד*

, זאת בניגוד לבחינת צדדי� אמפיריי�. הפורמליי� של אמונות כבעלות רמת וודאות מוחלטת

אשר מניחה את וודאות האמונות בשימוש הנכו� במערכת , ניסיוניי� וקונטינגנטיי� של אמונות

, פורמליי� של הידיעהבכ* שה� מצדיקי� את תקפות� של הצדדי� ה. הפורמאלית של הידיעה

סבורי� הפילוסופי� הפנומנולוגיי� והאנליטיי�  שה� נותני� צידוק פילוסופי לעליונות של העיסוק 

, זאת מכיוו� שהשפה המדעית היא גרסה של שימוש בשפה האנושית באופ� שיטתי ומדויק. במדעי�

�סופי איננו בי� הייצוג לבי� בגרסה זו הדואליז� הפילו. הצד הפורמלי שלה� הוא הזקוק להצדקה, ולכ

לבי� התוכ� האמפירי , אלא בי� הסכימה הפורמאלית של התודעה או השפה, האובייקט של הייצוג

העולה מכל התיאורי� הפילוסופיי� , אול� תיאור זה חוש' אותו דואליז� בסיסי ביחס לאמת. שלה

או , לבי� האובייקטי� עצמ�, הדואליז� בי� הייצוג של האובייקטי� בתודעה או בשפה: של התודעה
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בעלי זכויות "או , ראויי�, כל ניסיו� לתפוס ייצוגי� מסוג מסוי� כייצוגי� אמיתיי�. העול� כפי שהוא

היא התייחסות לאמת כהתאמה בי� הייצוג , של העול� עצמו +privileged representations –" יתר

  .לבי� העול�

למושג האמת  ר על הדואליז� הזה ולהתייחסתפקידו של הפרגמטיז� עבור רורטי הוא להתגב

ההתייחסות הפרגמטיסטית לאמת איננה מניחה א' אחד מ� התיאורי� . כאל מוסד חברתי אנושי

ראי "ובכ* מבטלת את ראיית התודעה כ, הדואליסטיי� הפילוסופיי� שניתנו לתודעה או לעול�

דחיית האפיסטמולוגיה , תר דיוקאו לי, הפ� האפיסטמולוגי: לפרגמטיז� כזה יש שתי פני�". הטבע

דחיית המטאפיזיקה הדואליסטית , או ליתר דיוק, והפ� המטאפיזי, הפילוסופית המסורתית

  .הריאליסטית

  

  אפיסטמולוגיה ביהייויוריסטית  1. ג

". אפיסטמולוגיה ביהייוויוריסטית"דואליסטי  של האמת קורא רורטי  +לתיאור האנטי

רורטי משתמש . ולכ� היא נטולת מטאפיזיקה דואליסטית, הוליסטיתלטענתו אפיסטמולוגיה זו היא 

ידי קוויי� וסלרס כדי להסביר את ייחודה של האפיסטמולוגיה + במונחי� הביקורתיי� שהוטבעו על

על פי תיאורו מבקרי� קוויי� וסלרס את היחס לישויות תודעתיות ) . 4פרק  PMN(הביהייויוריסטית 

או ניתני , אידיאות טבועות מראש, מושגי� אפריוריי�, )raw feels(ות פנימיות כגו� תחושות גולמי

פי ביקורת� אי אפשר להתייחס +על. כאל ישויות בעלות מעמד מיוחד בהצדקת הידיעה, החושי�

 PMN(אלה כאל בסיס  שממנו נובעת ידיעה של ישויות מסוג אחר " מופשטות"ו" פנימיות"לישויות 

על בסיס הכרות ע� , קונטינגנטיות, י� להצדיק ידיעה של ישויות אמפיריותכ*  לפי קוויי� א). 177' עמ

על היכרות קודמת ע� תחושות , ולפי סלרס אי� לבסס דיווח על תחושות, מושגי� פנימיי� והכרחיי�

  .ולא על ישות תודעתית מסוג אחר, הצדקה לידיעה יכולה להתבסס על ידיעה קודמת בלבד. גולמיות

ולא למשהו מחו, למערכת , כמחויב להצדקות קודמות, באופ� זהאימות של ידיעות 

. וכדבר הקשור בשיח עצמו, היא תיאור האמת כמוסד חברתי, ההצדקות והאמיתות הקיימות

כפי שהביהייויוריז� , האפיסטמולוגיה הביהייויוריסטית איננה רדוקציה של הידיעה למשהו אחר
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המייחד את האפיסטמולוגיה . תנהגויותהפסיכולוגי הוא רדוקציה של העול� הנפשי לה

הביהייויריסטית איננו הניסיו� לספק תנאי� הכרחיי� ומספיקי� לאירוע המוחי שאנו מכני� 

האפיסטמולוגיה הביהייוויוריסטית מסרבת להפו* את ההבנה שאנו משיגי� לגבי ההתהוות ". ידיעה"

הצידוק ). 178+175' עמ PMN(יעה לצידוק לוודאותה של היד', וכד, "תודעה", "נפש"של מושגי� כ

ותהלי* ההצדקה הוא אירוע , היחיד של ידיעה הוא ההשוואה לידיעות אחרות שה� כבר מקובלות

אשר מעמדה נייטראלית כלשהי אפשר , אי� לחפש את האובייקט. ולא הוכחה אונטולוגית, חברתי

  . לראות את התאמתו למושג

ציעי� קוויי� וסלרס טועני� שמושג אמת כזה המתנגדי� למושג האמת הביהייוויוריסטי שמ

אול� לטענת רורטי התנגדות זו איננה נובעת מהאיו� הרלטיביסטי אלא . מוביל בהכרח לרלטיביז�

א� אי� צור* לחפש מטריצה : מהאיו� שיש לגישה זו על ראיית הפילוסופיה את עצמה מאז קנט

הרי העיסוק הפילוסופי במאתיי� , י�ניטראלית קבועה המאפשרת את הייצוג הראוי של האובייקט

האיו� על הפילוסופיה איננו רק לגבי ). 179' עמ PMN(השני� האחרונות חסר ער* ואפשר לבטלו 

א� . אלא ג� לגבי ביקורת התרבות, הוודאות שיש לאמיתות המדעיות שהפילוסופיה מתיימרת לספק

, התרבות לאור אמת מידה כזו מידה נצחית לאמיתות המוסריות הרי אי אפשר לבקר את+ אי� אמת

בש� קוויי� וסלרס הוא , ההוליז� שרורטי מנסה לקד�. אלא רק באופ� מקוטע ועל סמ* ההווה

, ניטראלי, קבוע, הוליז� שרואה בחקירה המדעית מתודה רציונלית לא משו� שיש לה בסיס רציונאלי

בהתא� לכ* כל . self correcting +, "מתקנת את עצמה"אלא משו� שהמתודה שלו היא מתודה ש

, כלומר). 180' עמ PMN(א� כי לא כל טענות המדע בבת אחת , טענה נתונה בסכנת הפרכה

המיוחסת למתודה המדעית איננה ציו� הנית� לתיאוריות המדעיות על התקרבות� ' הרציונאליות'

ע היא חלק המיוחסת למד' הרציונאליות'. המדע איננו מגלה את הממשות. לשיקו' הנכו� של הממשות

מלבד הצידוק , שהאפשרות למצוא הצדקה אחרת, מכא�. מנוהל העבודה של אנשי הקהילייה המדעית

ואי� בהגשמתו תועלת , ההתנהגותי לאמת המדעית הוא חלו� השיי* לפילוסופי� בלבד+החברתי

  . להמש* השיח המדעי או התרבותי
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  .ארד רורטי'אמת וממשות בפילוסופיה של ריצ. 2.ג

ה המרכזי של האפיסטמולוגיה הביהייויוריסטית היא לתת אלטרנטיבה תפקיד  

על פי . על פי רורטי מכתיבה דואליז� מטאפיזי, משו� שזו, לאפיסטמולוגיה המסורתית

או הידיעה האמיתית ביחס למציאות מושגת במידה ויש , האפיסטמולוגיה המסורתית ידיעת דבר

בנוסחה הפשטני ביותר גישה זו אומרת . י היודעהתאמה בי� הייצוג לבי� המציאות שמחו, לאנ

טענתו המרכזית של רורטי . שהאמת היא יחס של התאמה בי� ייצוג המציאות לבי� המציאות עצמה

לצאת "איננו יכולי� , תודעות התופסות את העול�, כנגד אפיסטמולוגיה ריאליסטית זו היא שאנו

במאמר . האובייקטיבית, מציאות החיצוניתולשפוט את הייצוגי� של המציאות ביחס ל, "מעורנו

מתאר ברנרד וויליאמס שלוש תיזות , Consequences of Pragmatismביקורתי על ספרו של רורטי 

ולטענת , התיזה הראשונה. 12שונות הכלולות בהתנגדותו של רורטי לתורת ההתאמה של האמת 

על העול� בלי לתאר אותו באיזשהו  שאנו לא יכולי� לחשוב, הפחות שנויה במחלוקת היא, וויליאמס

�, העול� איננו מתאר או מציג את עצמו במושגי� שאינ� כשלעצמ� מושאי� למחקר, יתר על כ�. אופ

�משו� שאי� בה כדי לפסול , טענה זו איננה מטרידה עבור וויליאמס. ולהחלפת� באלטרנטיבות, לדיו

, הקיצונית יותר, לפי התיזה השניה. האת אפשרות קיומה של ממשות חיצונית עצמאית מהתופס אות

. כל מה שנותר לנו לעשות ביחס להבנת העול� הוא להשוות בי� התיאורי� השוני� של המציאות

בעל עליונות ביחס לכל שאר התיאורי� , רורטי מתנגד לטענה שיש אופ� תיאור אחד, כלומר

היה התיאור הקרוב ביותר תיאור זה י. ושאליו יש להשוות את כל התיאורי� האחרי�, האפשריי�

רורטי תוק' את ראיית האמת . וקיומו מניח את הצור* לגלות את הממשות עצמה, לממשות עצמה

נכו� יותר לראות . כיוו� שהתיאורי� השוני� אינ� משהו שאנו מגלי�, כמשהו שנית� לגלותו

ר ויותר ביחס התיאורי� המומצאי� השוני� אינ� מגלי� יות. בתיאורי� אלה משהו שאנו ממציאי�

ולצרכי� האנושיי� , אלא ה� מחליפי� זה את זה בהתא� להתפתחות השיח האנושי, לטבע העול�

לפיה הקטגוריות , התיזה השלישית היא התיזה ההיסטוריציסטית. השוני� מה� ה� נובעי�

�ושבמהות� ה� מעוצבות , שקבוצות אנושיות שונות משתמשות בה� ה� פונקציה של הזמ� שלה

: מכא� ברור מדוע אי� צור* בהמש* השיח הפילוסופי. ת מסורות מקומיות בתקופות נתונותבאמצעו

מלבד העובדה שתיאורי , המציאות לממשות+אי� לנו מה לומר על הקשר בי� המחשבה ותיאורי

  .המציאות שאנו מחזיקי� בה� מתאימי� לצרכי� שלנו
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. ריאליסטית ביחס לאמונות+חלק מגישתו של רורטי ודחיית האמת כהתאמה היא גישה אנטי

פי גישתו של רורטי אי אפשר להגדיר אמונה אמיתית ביחס לאיזושהי מציאות שמחו, לתפיסת +על

מכא� נובע שאי� קריטריו� לבחינת . וכ� לא בעזרת קריטריו� כלשהו הקשור לאופי הייצוגי�, האד�

, ומות שוני� בעול�ומק, תקופות, מידת האמת של האמונות השונות המבדילות בי� תרבויות

הבנה זו מסכנת את תפיסת . והקשורות לראיית העול� הכוללת ולאו דווקא לאמיתות בודדות

כתרבות שהיא פרי של התפתחות והתקדמות ה� ביחס לאמונות מקבילות , התרבות המערבית בכלל

יק את זוהי הסיבה שבשלה הפילוסופיה כדיסציפלינה לקחה על עצמה להצד. בעול� וה� ביחס לעבר

זוהי הסיבה שבשלה ממשי* החיפוש אחר הצדקות . הנחות היסוד של החשיבה המאפיינת תרבות זו

ועל הליברליז� , הבנויה על מטאפורות שיקו' המציאות וגילויה מצד אחד, למתודה המדעית

רורטי מצדו דוחה ניסיונות אלה בטענה שכישלונ� מוכיח את חסר התועלת . ההומניסטי מצד שני

   .עמ� את חסר התוחלת בקיומה של הדיסציפלינה הפילוסופיתשבה� ו

. עמדתו הרדיקאלית של רורטי בנושא זה מהווה מטרד לעמיתיו של רורטי בזירה הפילוסופית  

ה� מקבלי� את הביקורת האפיסטמולוגית של רורטי א* ה� מעוניני� להציל את התובנות , בחלקה

או , ומאיד* לשמר מדד רציונאלי, עול� מחדהאינסטינקטיביות הריאליסטיות שלנו לגבי ה

אחת הדוגמאות לניסיו� להצלת התובנות הריאליסטיות שלנו לגבי . אובייקטיבי כלשהו לנכונות

. מצויה במאמר בו מבקר טו� סורל את רורטי על פשטנות ההצגה הדואליסטית הקרטזיאנית, העול�

ות לתפיסה הריאליסטית הפשטנית לטענתו מצויות היו� בשיח הפילוסופי אלטרנטיבות משכנע

סורל מדגי� ממאמרו של . 13נתפס ' עול�'תופס לעומת ' אני'שרורטי מציג כמורשת הקרטזיאנית של 

 Contingency, Irony, and Solidarityשפורס� בקוב, " The Contingency of Language"רורטי  

לבי� האמונה , � ה� בעלי טבע פנימיאת החיבור שעושה רורטי בי� האמונה שהאני והעול, 1989בשנת 

לפי טענה זו הדר* היחידה לתת מוב� לראיית העול� והאני . בישויות טראנסצנדנטיות פרסונאליות

, היא האמונה בכ* שהעול� הוא תוצר של יוצר שהייתה לו כוונה, כבעלי טבע פנימי שנית� לגלותו

ה במאמרו כיצד פילוסופי� כברנארד סורל מרא .14ושדיבר בשפה שבה הוא מתאר את היצירה שלו 

מבלי לוותר על הרעיו� שהאמת היא משהו , וויליאמס ותומס נייגל נתנו אלטרנטיבות לראיית עול� זו

  .התופס אותו' האני'שנית� לגילוי או על הרעיו� שישנו עול� עצמאי מ 

ווקא ד' האמת'ישנ� פילוסופי� לא מעטי� המבקרי� את גישתו של רורטי למושג , אול�  

בעניי� זה מצוי רורטי . מתו* הזדהות ע� דחייה מוחלטת של הדואליז� המטפיזי המיוחס לדקארט
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, פילוסופי� אלה. ודייוידסו�, קוויי�, פטנ�, במהל* השני� בשיח מתמש* ע� פילוסופי� כטיילור

י עצמו רורט. גדלו על ברכי המסורת הפילוסופיה האנלטית שרורטי נמנה עליה בתחילת דרכו, כרורטי

מבסס במאמריו ובספריו את תפיסתו ביחס לאמת ולריאליז� על קטגוריות שהוא שואל מביקורת 

את , למרות הביקורת, מצד שני הוא דוחה את ניסיונותיה� לשק�. האמפיריציז� הלוגי שלה�

  .האובייקטיביות וההתקדמות בשיח הציבורי

מציאות +ננו מחייב יחסי ייצוגדוגמא לאפשרות לשמר את התובנה הריאליסטית באופ� שאי  

, פי טיילור+על .Rorty in the Epistemological Tradition "15", ארלס טיילור'מצויה במאמרו של צ

הבעיה האפיסטמולוגית של פער בי� הייצוג לבי� המציאות העצמאית מהתופס נובעת מהבנת התפיסה 

כדי לבסס את התודעה הריאליסטית טיילור מזכיר את היידגר וא' את קאנט עצמו . כולה כייצוג

שהתודעה שלנו יכולה לפעול רק במסגרת של הבנת , הבי� קאנט, פי עמדה זאת+על. במנותק מייצוגי�

שבו יש הפרדה בי� האני התופס , ישנו שלב תודעתי של תפיסת העול�, כלומר. העול� כעצמאי מאתנו

+קרא לשלב זה של תפיסת המציאות קד� היידגר.  אי� ייצוג של העול�" עדיי�"א* , לעול� העצמאי

זוהי המסגרת של . וטיילור טוע� שטעות היא לנסות ולהבי� שלב תפיסתי זה כייצוג של העול�, הבנה

בהמש* העבודה אראה שהפרגמטיסטי� . 16ההבנות שעל הרקע שלה אנו תופסי� את הייצוגי� 

תארי� שניה� שלב תודעתי דומה של מ, ובאופ� מיוחד פירס ודיואי, המסורתיי� שעבודה זו דנה בה�

אי� , בדומה לאופ� שבו מתאר טיילור שלב זה אצל היידגר, אול� ג� אצל�. 17תפיסה של העול� 

. תודעה זו לא יכולה לקבל תוכ� במסגרת השיח. המדובר בתודעה שאפשר לייחס לה תכונות של ייצוג

שאי� היא חלק , כפי שאראה בהמש*, העובדה שאי� בתודעה זו ייצוגיות פירושה עבור פירס ודיואי

האד� , כלומר. אלא חלק מחוויית הקיו� הניסיונית של האד�, התבוני של האד�, מהמער* הרציונלי

וחוויה בסיסית זו לקיומו גורמת לו ליצור את המער* , מתנסה בחוויה של מפגש ע� עול� החיצוני לו

שהיא חוויה בלתי , בכ* הבחנה בי� תפיסה פירס עור*. הרציונלי של מושגי שיח המובני� כייצוגי�

שהוא התהלי* הנשלט היוצר את הרעיונות והמושגי� , תפיסתי+לשיפוט, רציונלית ובלתי נשלטת

דיואי מתאר את תהלי* יצירת המושגי� התבוניי� כתהלי* שנועד להכניס התנסויות . ביחס לעול�

. ת הנותנת פתרונות למצבי� בעייתיי�אל מתחת למטריה המושגי, ולכ� בעייתיות, בלתי רציונליות

מתוארת על ידי פירס ודיואי באורח , אליו שייכי� מושגי השיח כול�, מוב� מכא� שיצירת מער* זה

, אפשר לטעו� שקיומו של שלב תודעתי זה, מצד שני. העשוי להיות מקובל ג� על רורטי, פרגמטיסטי

רורטי רואה תפיסה זו ג� אצל , ואכ�, לשיח מניח את קיומו הנבדל מהשיח האנושי של עול� החיצוני
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אל , באופ� אירוני, רורטי הוא זה הכבול, פי טיילור+על. 18פירס וג� אצל דיואי כמטפיזיקה מיותרת 

זיהוי התפיסה האנושית כולה ע� : המיתוס המרכזי של המסורת האפיסטמולויגת הפילוסופית

כ* לזרוק את +הוא לא היה נחפז כל, זה א� רורטי היה משתחרר ממיתוס. הייצוגי� של הממשות

טיילור מתאר . כ* לאופ� שבו אנו תופסי� את עצמנו ואת העול�+התובנה הריאליסטית הבסיסית כל

ע� הייצוגי� שהיא ' ההבנה+קד�'שבו האפיסטמולוגיה הקלאסית הטמיעה את שלב , את המצב הזה

ת הרעיו� שהשלב התודעתי המוקד� ברגע שמקבלי� א. נותנת לה� רקע כחטא המרכזי של מסורת זו

אפשר לומר שדברי� העצמאיי� מהייצוגי� שלנו ה� , הוא המסגרת להבנה ולא מה שההבנה מייצגת

". דברי� כשלעצמ�"זאת מבלי להתפתות ולומר שיש . העושי� הבנה מסוימת לאמיתית או שקרית

את נראית פחות תורת אמת ז. באופ� זה אפשר להציל סוג מסוי� של ראיית האמת כהתאמה

אבסורדית מכפי שרורטי מתאר אותה מכיוו� שסביר מאד לראות שהמציאות מחו, לעצמי היא זו 

  .ההופכת את הטענות שלי לאמיתיות או שקריות

המישור הראשו� הוא להראות שרורטי סותר את . ביקורתו של טיילור פועלת בשני מישורי�  

יחסי� בי� השפה לעול� למרות שחלק מטיעונו  עצמו בכ* שהוא מחזיק למעשה בתיאוריה הקובעת

שתוצג , ביקורת זו מקבילה לביקורתו של פטנ�. הוא שאי אפשר לעשות הכללות תיאורטיות כאלה

�מכיוו� שרורטי עדיי� . ביחס לכשל הלוגי שיש בכל ניסיו� לטעו� באופ� תיאורטי לספקנות גורפת, להל

אי� יחסי ייצוג בי� : ה כדי ליצור אלטרנטיבה הפוכההוא משתמש במושגי� אל, כבול למושגי הייצוג

א� בוחני� את הטיעו� שלו מגלי� שהוא , אול�. 'אמת כהתאמה'ולכ� לא תתכ� , העול� לבי� השפה

במקו� לטעו� שאי� מעמד ריאליסטי לשאלות ביחס . עור* הכללות ברמה תיאורטית גבוהה מאד

. 19יאליז� בדבר המעמד של השאלות האלה ר+ הוא טוע� לאי, לסתירות בי� משחקי שפה שוני�

המישור השני של ביקורתו של טיילור אינו תוק' את הלכידות הלוגית של העמדה שלו אלא את 

האופ� שבו אנו חיי� . אד� ללא מושג של אמת שאיננו יחסי לחברה נתונה+האפשרות שלנו לחיות כבני

אותנו להשתמש במונחי� כהתגברות על  את השינויי� בתיאורי� שלנו את העול� הוא הדבר שמכריח

  . 20והפכיה� , תפיסה הקרובה יותר למציאות, ראיה דר* הטעות, עיוות האמת

 Truth andבש� , 1998רורטי עונה לטענותיו של טיילור בספר של מאמרי� שאס' בשנת   

Progress ,זה הוא בספר . שבו הוא מתמודד ע� בקורות מקשת רחבה של עמיתי� בזירה הפילוסופית

ולמרות שלעיתי� הוא מסכי� להכניס שינויי� בתיאור הנלעג של יריביו , מבהיר את עמדותיו

, כמוב�, רורטי דוחה. אפיסטמולוגית+ מטפיזית והאנטי+התיאורטיי� הוא עומד הכ� על שיטתו האנטי
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 כל מטרתו היא לסגת, לטענתו. את ההצגה התיאורטית של שיטתו, בתגובה לביקורתו של טיילור

רורטי רואה לנכו� לבקר את הניסיו� של , אול�. מהדיו� התיאורטי ומושגיו ולא להגיב במסגרתו

טיילור להציע הבחנות אלטרנטיביות לתפיסת הקשר בי� המושגי� שלנו לבי� העול� באופ� שישמר 

לדוגמא בי� , טיילור מבחי�. את האינטואיציה שלנו שיש עול� שהוא העצמאי מהתיאור שלנו אותו

לבי� משפטי� אחרי� שאי� דרכי� לאמת� באופ� חד , שפטי� הניתני� לבוררות על ידי ההגיו�מ

בתגובה לכ* נוקט רורטי בגישה הטיפוסית לטענותיו ביחס למושגי� הפילוסופיי� . משמעי

. הוא דורש מהמשתמשי� במושגי� אלה להבהיר את הער* השימושי של מושגיה�: המסורתיי�

, חנות שטיילור עור* ה� בעלות מוב� רק במסגרת הפירוש הפרגמטיסטירורטי מראה כי כל ההב

כ* אומר רורטי שא� הייתה הבחנה בי� אמונות שה� אמיתיות  . והחברתי שהוא נות� לה�, ההיסטורי

הייתה משמעות להבחנה בי� משפטי� , כי ה� מתאימות לממשות לבי� משפטי� ואמונות שאינ� כאלה

� מטרה מסוימת ודברי� שמאמיני� לה� כי ה� שרדו את הבוררות שמאמיני� לה� כי ה� משרתי

�זאת מכיוו� שאפשר היה להגיד שמשפטי� שאנו מאמיני� באמיתות�  אבל ה� לא . של ההגיו

לעומת זאת המשפטי� שאנו . עוברי� את מבח� ההגיו�, בסופו של דבר, מתאימי� לממשות אינ�

רורטי מדגיש ). 2+91' עמ TP. (את בוררות ההגיו� מאמיני� בה� ושיש לה� התאמה לממשות שורדי�

אמיתי על ידי שו� " נעשה"שטענתו היא שמכיוו� שאי� שו� משפט ש) 92' עמ, ש�(בהערה למאמרו 

כל המועמדי� לאמת ה� באותה רמה מבחינת היחס , ומכיוו� שאי� משפט שהוא ייצוג של משהו, דבר

חוזר ומדגיש שכל מה שהוא טוע� הוא שמאחר רורטי , כלומר. ביניה� לבי� הממשות העצמאית

והפילוסופיה והמדע מנועי� מלהראות שמשהו מלבד מושגי� ומשפטי� מיוצג על ידי מושגיה� 

ג� ביחס . 'וכד' אמת היא התאמה' 'ממשות'לדיוני� במושגי� הקלאסיי�  שימושאי� , ומשפטיה�

אי� : נוקט רורטי באותה דחייה להצעתו של טיילור שישנו שלב קד� לשוני בתפיסתנו את העול�

כל ההתקשרויות שלנו . הבחנה מעשית בי� התקשרויות לשוניות ולא לשוניות של אורגניזמי� והעול�

השונה , ההתקשרות הלשונית היא לא תמונה של העול�. ע� העול� ה� התמודדויות שלנו עמו

דל היחיד הוא בכ* ההב). בעיטה באב�(תנועה מוטורית בלבד , לדוגמא, מהתקשרות שיש בה

שהתמודדות לשונית ע� העול� היא מתוחכמת ומבוקרת יותר מאשר התמודדויות שאינ� כרוכות 

�  . בשפה המתארת אות

הבנתנו את . הבחנה נוספת שטיילור מבחי� היא בי� הבנתנו את העול� והבנתנו את עצמנו  

תונה לשינויי� ולהתפתחות למרות שההבנה שלנו נ, העול� היא הבנה שאיננה משנה את העול� עצמו
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' אני'הבנתנו את עצמנו יוצרת , לעומת זאת. אובייקטי� שוני� בתקופות שונות, לכאורה, ומייצגת

רורטי דוחה ג� הבחנה זו בטענה שייתכנו רק קשרי� . חדש כל פע� שהיא מתפתחת או משתנה

יחוס קשרי� מסוג בי� ושאי� שו� שימוש לי, סיבתיי� בי� מי שמתאר את האובייקט לבי� האובייקט

בכ* הוא מתכוו� כמוב� לדחות את האפשרות שבי� המתאר לבי� . האובייקט לבי� האובייקט+ מתאר

דחייתו את ההבחנה הזאת קשורה בדחייתו את ההבחנה בי� . האובייקט יש יחסי שיקו' או רפרנציה

אר בעזרת� את המושגי� שהמדע מת. האובייקטי� של המדע לבי� אובייקטי� של תיאורי� אחרי�

העול� מקבלי� לטענתו קדימות על פני מושגי� אחרי� משו� שהמתודה המדעית נחשבת כבוררת 

" יתר+זכות"אבל אי� לטעות וליחס לאובייקטי� של מושגי� אלה . טוב יותר את האמיתות שלה

  . אונטולוגית על פני אובייקטי� של תחומי שיח אחרי�

מצוי רורטי   - privileged representations" ויות יתרזכ+ייצוגי� בעלי"בדחיית הרעיו� של 

, האלטרנטיבה שרורטי רורטי מציג לאפיסטמולוגיה הדואליסטית. שיח פילוסופי ע� קוויי�+ בדו

 + 182' עמ PMN(מדרשו של קוויי� +מוצגת על ידיו כאפיסטמולוגיה פרי בית', הוליסטית'המכונה בפיו 

רכת האמונות כמערכת שלמה ואיננה מחפשת הצדקה והתאמה אפיסטמולוגיה זו רואה את מע). 169

בהצגת אפיסטמולוגיה זו שואל רורטי שני . במציאות לכל אחד מהפרטי� שבה כדי לקבל את כולה

הדימוי הראשו� הוא . דימויי� שמשתמש בה� קוויי� כאשר הוא דוחה את הדוגמות האמפרציסטיות

, שתמש קוויי� כדי לתאר את מערכת הידע האנושיתהאמונות שבו מ+של רשת, הדימוי שהוזכר לעיל

קוויי� מסביר . the indeterminacy of translation, מוכרעות של התרגו�+ והדימוי השני הוא האי

ואמונות , שמערכת הידע האנושית דומה לרשת אשר בה ישנ� אמונות הנמצאות במקו� מרכזי ברשת

אול� הפרכת� , ז ה� אמונות שקשה מאד להפרי*האמונות הקרובות למרכ. הקרובות יותר לשוליי�

לעומת זאת אמונות המצויות בשוליי� ה� אמונות  נזילות יותר . עשויה לערער את כל רשת האמונות

מה שחשוב במערכת האמונות . הניתנות לשינוי מבלי שהדבר יגרו� לערעור מערכת האמונות כולה

�אמונה שסותרת אמונות אחרות ברשת לא יכולה  .ברשת הוא הקוהרנטיות בי� כל האמונות לבי� עצמ

כדי לדחות את ההבחנה בי� , כפי שעושה זאת קוויי�, רורטי משתמש במודל זה. להיות חלק ממנה

. לבי� אמיתות סינתטיות" יתר+זכויות"פי האמפיריציז� הלוגי הנ� בעלות + שעל, אמיתות אנאליטיות

מערכת הידע שלנו איננה , לטענתו. י� בהסבר הידיעהכמו כ� מעדי' רורטי מודל זה בדחיית מודל הבני

�ומשמש נדב* הכרחי , אשר כל נדב* בו מתאמת בהכרח בשל התאמתו למציאות, משהו הדומה לבניי

  .לקומות הבאות בידע
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 �' עמ PMN(מוכרעות התרגו� +אי –בערעור רעיו� זה הוא משתמש בדימוי השני של קוויי

יתכ� שיהיו , לטענתו. האנושי ביחס למציאות לתרגו� של שפה זרהקוויי� מדמה את הידע ). 209+194

ששניה� מצליחי� לעשות צדק באותה מידה להתנהגות , שני מדריכי� שוני� וסותרי� לתרגו� שפה

 inscrutability of, בהירות הרפרנציה+הסיבה לכ* היא באי. הלשונית של דובר השפה הזרה ולנטיותיו

reference .דוחה את �בניי� של +האפשרות לבנות את מערכת האמונות והידע שלנו על גבי אבני קוויי

משמעי להגדרת +משו� שאי אפשר להגיע באופ� חד, התאמה בי� מובני� לאובייקטי� במציאות

בכ* הוא דוחה את הרעיו� של האמפירציז� הלוגי שהאמת תלויה . הרפרנציה של מוב� למציאות

מכיוו� שאנו לא . לבי� האובייקט, של הדובר + the idea + ת בהתאמה בי� המוב� המתגל� בהתכוונו

המדד היחיד שיש לנו כדי , בהירות בהתכוונות של דוברי� אחרי� בשפה+יכולי� להתגבר על אי

או , לתרג� את שפת� לשפתינו הוא התנהגות� הלשונית ולא זיהוי בי� הכוונה שלה� לכוונה שלנו

התרגו� לעול� אינו חד משמעי ויתכ� שאות� תופעות מוסברות  מסיבה זו. זיהוי בי� הכוונה למציאות

ואי� דר* להכריע מי משניה� מתאר את המציאות בצורה נכונה , או במונחי� אחרי�, בשפות אחרות

מודל התרגו� מייצג כמוב� את הגישות השונות לתיאור המציאות המצויות בכלל מערכת . יותר

במיוחד לאופ� שבו קוויי� מעדי' את התיאור של מדעי הטבע רורטי רגיש . האמונות והידע האנושיי�

+ בעלי כושר, ביחס לתיאורי� אחרי�, בשל האימות החושי שמדע הטבע מתבסס עליו, את המציאות

ההסכמה הראשונה היא +אי. במקו� זה מתעורר הויכוח בי� רורטי לקוויי�. אימות מעורפל מדי לטעמו

רורטי דוחה כל אפשרות לבסס . observation sentences –התצפית + בנוגע למעמד� של משפטי

מסיבה זו . התאמה או רפרנציה בי� השפה או הייצוגי� לבי� המציאות בהסתמ* על עדות החושי�

, הוא תוק' את קוויי� על כ* שהוא מתעקש לייחס עובדתיות למשפטי� המסתמכי� על עדות החושי�

בדחייתו טוע� . בהירות+והלוקי� לדעתו בחסר, )intentions(בניגוד למשפטי� המדברי� על כוונות 

כפי שעשו זאת , אפשר לייחס ג� לעדות החושי�, בהירות שאפשר לייחס לכוונות+רורטי שכל אי

ידע +הטבע שו� עדיפות על תחומי+מסיבה זו אי� לתיאוריות של מדעי. הספקני� מאז ימי דקארט

' עמ PMN(� על עדות החושי� באופ� טהור שאינ� מתבססי, הרוח וכאומנות+וביטוי אחרי� כמדעי

הטבע המתבסס על עדות החושי� ניסיו� +רורטי רואה בהתעקשותו של קוויי� להעדי' את מדע). 200

למציאות " התיאור הנכו�"קוויי� עדיי� נתו� לצור* למצוא את , כלומר. לשמר את האונטולוגיה

רורטי . י פרוייקטי� תרבותיי� אחרי�ובכ* הוא מעדי' את הפרוייקט המדעי על פנ, ולמבנה שלה
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ובמונחיו של , שא� מערכת הידע האנושית, ההסכמה השניה בינו לבי� קוויי�+ בנקודת אי, מסביר

�הרי אי� עדיפות לתיאור , נועדה לאפשר לאד� להתמודד ע� הסביבה, האמונות האנושית+רשת, קוויי

  . זה או אחר כל עוד התיאור עונה לצרכיו

 Philosophy andשתי טענות אלה במאמר תגובה לדברי� שהובאו כא� מהספר קוויי� עונה ל

the Mirror of Nature  , ושפורס� בספר המאמרי� על רורטי שנער* על ידיMalachowski  בשנת

מוכרעות התרגו� יש לפעמי� סיבות +הנקודה הראשונה שהוא מדגיש היא שלמרות אי. 21 1990

משפטי� המתבססי� על עדות החושי� אינ� בעלי מעמד אפיסטמי . להעדי' תרגו� אחד על פני השני

אלא בשל העובדה שהגירוי החושי הוא המקו� , משמעית שלה� למציאות+מיוחד בשל הרפרנציה החד

מבחינה זו ה� עדיפי� על משפטי� מהסוג הנפו, במדעי� שאינ� . בו נמצא האימות של המשפטי�

משו� שאי�  –)  ' Q+מאמי� ש P'שהמודל הלוגי שלה� הוא  כאלה (המדברי� על אמונות , הטבע+מדעי

לדעתו ערפול זה יוצר אשליות לגבי הסבר . שו� דר* לאמת משפטי� כאלה וה� נשארי� מעורפלי�

הנקודה . ואשליה זו היא בעלת פוטנציאל להזיק, התנהגות של יחידי� ושל קבוצות לאומיות ותרבויות

וא מסכי� לכ* שהמוטיבאציה היחידה לרכישת ידע הוא שאי� ה, השניה החשובה בתגובתו היא

, לדעתו יתכ� שזהו המקור האבולוציוני לנטיית המי� האנושי לרכוש ידע. ההתמודדות ע� הסביבה

 האינטלקטואלית הסקרנותלטענתו . אול� זוהי אינה הסיבה לחיפוש האינטלקטואלי המתמיד

אפשר להבי� מכא� שקוויי� דוחה . י� האנושיממלאת תפקיד עיקרי בהתמדה בחיפוש ידע אצל בני המ

ולכ� המדד , את הטענה של רורטי שמערכת האמונות שעונה לצרכי� השוני� שלנו מספקת אותנו

הוא , הצור* שאיננו כלול בתיאורו של רורטי והמכתיב חיפוש ידע. היחיד לאמונה הוא סיפוק הצרכי�

ממה שמוכ� להסתפק בה רורטי ביחס וזה דורש רמת וודאות גדולה יותר , סיפוק הסקרנות

אנו יכולי� לראות את מערכת הידע שלנו , אול�. וכ� מוביל אותנו לבקש התקדמות בידע, לאמונותינו

, רורטי. רק א� יהיו לנו סיבות לגיטימיות להעדי' מערכת אמונות אחת על פני השניה, כמתקדמת

כי הוא דוחה את דימוי , ני השניהאינו מחפש הצדקה להעדפה של אמונה אחת על פ, לעומת זאת

הדימוי שהוא מעדי' הוא ההשוואה וההחלפה בי� האמונות השונות בהתא� .  ההתקדמות בידע

וודאות שנית� להגדירה שאנו +ושאינ� קשורי� כלל ועיקר ברמת, לקריטריוני� של סיפוק ושל תועלת

  . מייחסי� לאות� אמונות

ת' לביקורת האפיסטמולוגיה האמפרציסטית של דונלד דייוידסו� הוא פילוסו' נוס' השו

רורטי א* מנסה לשמר באופ� פילוסופי את האינטואיציה החזקה שלנו בדבר חיפוש אחר 
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בדומה לרורטי ג� דיווידסו� דוחה את הניסיו� של קוויי� לערו* הבחנה בי� אמיתות . אובייקטיביות

דיווידסו� מסכי� ע� רורטי  . חרי�המקבלות אימות בחושי� ואמיתות המאומתות ביחס למשפטי� א

שכל , הוא א' טוע�. שאי� מוב� לתיאור אמת כהתאמה בי� משפט לבי� משהו החיצוני למשפט

מלבד לתאר את דר* השימוש במושג זה בשפה ' אמת'לנתח , כולל אלה של הפרגמטיסטי�, הניסיונות

אול� המודל שדייווידסו� . תאינ� מוסיפות דבר להבנת מושג האמ, נתונה באופ� שעושה זאת טרסקי

מראה שבכל זאת יש , "Pragmatism, Davidson, and Truth "ושאותו מביא רורטי במאמרו , בונה

ושאפשר לדבר על עול� אובייקטיבי ציבורי אשר איננו תוצר של , משמעות אפיסטמית' אמת' +ל

איננה קיימת כתוצאה האובייקטיביות , לפי דייווידסו�). 150+126' עמ ORT(החשיבה האנושית 

, היא, דר* הקשר שלה ע� מוב�, אלא כתוצאה מהעובדה שאמונה, ממעמדה האפיסטמי של האמת

, האמונה, טענה זו הוא יכול לטעו� בשל האופ� שהוא קושר את האמת. אימות+בת, באופ� מהותי

�בתפיסת שבחלקו תואר בסעי' העוסק , זה לזה במודל הפרשנות הרדיקאלית שלו לידיעה, והמוב

, המתבסס בשינוי קל על מודל התרגו� של קוויי�, לפי מודל זה. רורטי את הפרגמטיז� כיחס לאמת

תהלי* . זמנית של פרשנות האמונות ואימות� בניסיו�+תהלי* רכישת הידיעה והרחבתו הוא פעולה בו

�פטי� בתהלי* זה הפרש� מפענח את המוב� של מש: זה דומה לתהלי* של הבנת שפה זרה לחלוטי

, תו* כדי עימות מושגי� למול אירועי� ומצבי� שהוא עד לה�, מסוימי� של דובר בשפה לא מוכרת לו

בתהלי* זה יש משמעות למכלול של משפטי� . ותו* כדי השוואה ע� משפטי� שכבר פוענחו ואומתו

ובני� על פי מודל זה למ. למרות שתיתכ� טעות בפרטי המובני�, ולתלות� בעדות החושי�, ומובני�

�, כלומר. א* אי� קשר לוגי, ולאמונות ישנו קשר סיבתי למציאות החיצונית לשפה של הדובר והפרש

כפי שהאמפרציז� , המציאות החיצונית איננה ההצדקה לאמונות מסוימות או התוכ� של המובני�

� משו�" תיאוריית אמת קוהרנטית"למודל זה קורא דייווידסו� . אלא הסיבה להיווצרות�, טוע

בכ* . שלדעתו הקוהרנטיות של כל אמונה ע� שאר מערכת האמונות היא המוב� של היותה אמיתית

מערכת האמונות היא זו שצריכה להיות קוהרנטית ומכא� היא שואבת את : מתבטא ההוליז� שלו

 A Coherence Theoryבמאמר .  ולא מההתאמה שלה לאובייקטי� מחו, לשפה, מעמדה האפיסטמי

of Truth and Interpretation  הוא מדגיש את העובדה שדי בקוהרנטיות הזו כדי להפיק את

אול� לאחר ביקורתו של רורטי על התעקשותו של . 22) קורספונדנציה(ההתאמה שהיא האמת 

נסוג , "Afterthoughts, 1987"תגובה הנקרא   +בנייר, דייווידסו� לראות  בקוהרנטיות סימ� להתאמה
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כל ניסיו� , שכאמור, זאת משו�. אמת+וכ� מעצ� החיפוש אחר תיאוריית, דייווידסו� מאמירה זו

כבר הוכח על ידי טרסקי כריק , מעבר להצגת האופ� בו היא פועלת בשפות נתונות, להגדיר את האמת

אול� עדיי� חשוב לדייווידסו� להדגיש את חשיבות האובייקטיביות שנית� להשיג .  23מתוכ� ומוטעה 

המודל שלו הוא . ואת העובדה שטיעונו הוא תשובה ראויה לספק�, לה ממודל זהבשיח האנושי והעו

אלא רק , תשובה לספקנות משו� שהוא איננו מבסס את המובני� והאמונות על החושי� באופ� מושגי

ומשו� שאיננו מנסה לבסס את האמת אלא לתאר את היסודות של התקשורת הלשונית , באופ� סיבתי

בספר  Truth Rehabilitatedבמאמר בש� . 24אמונה   וידע , שלה� על אמת האנושית ואת ההשלכות

Rorty and his Critics  את גישתו השיקומית לאמת �דיווידסו� מבקר . 25מחדד ומבהיר דיידויסו

במאמר זה הוא . 'אמת'+בערכה של ה) deflation(גישות שונות הנגועות לדעתו ביחס של הגמדה 

. 'אימות+בת, באופ� מהותי, היא, דר* הקשר שלה ע� מוב�, אמונה'+שמסביר את פירוש טענתו 

בהסברו הוא מתאר את תהלי* לימוד השפה על ידי הבחנה בי� השלב שבו ילד לומד להגיב לגירויי� 

באופ� לשוני לבי� השלב שבו הוא לומד להרכיב משפטי� ומשתמש במושגי� תו* כדי המודעות 

ורק בזכות הבנה זו , מד להבי� מה פירושה של אמת ושל שקריותבשלב זה הילד ל. לאפשרות הטעות

למשפטי� ישנו המוב� שלה� בשל התכונות הסמנטיות : "לטענתו. הוא יכול לחשוב ולהשתמש בשפה

אי אפשר להבי� משפט א� לא יודעי� את השמות . של המילי� ובשל הכללי� לקישור שה� מכילי�

�אבל לדעת . א מביני� את התחולה של הפרדיקטי� במשפטאו א� ל, והמונחי� האחרי� שהוא מציי

הדבר נכו� ג� א� אנו . זאת פירושו להכיר בקיומ� של חומרי� שהופכי� אותו לאמיתי או שקרי

ההבנה שלנו את תנאי . יודעי� שמונח נכשל בציו� המושא שלו או שלפרדיקט שלו יש תחולה ריקה

אנו מביני� משפטי� רק בתנאי שאנו מחזיקי�  ...האמת היא מרכזית להבנה של כל משפט ומשפט

אפשר להחזיק באמונה רק במידה שאנו יודעי� שאמונות יכולות ... במושג של אמת אובייקטיבית

בלתי , ללא השגה של מושג האמת לא רק שפה אלא ג� המחשבה עצמה... להיות אמיתיות או שקריות

אלא משו� שבלעדי הרעיו� שיש אמת ... האמת היא חשובה לא משו� ערכה או שימושיותה. אפשרית

תרגו� ( 26ולא היינו יכולי� להבי� מה פירוש שמישהו אחר הוא יצור חושב, לא היינו יצורי� חושבי�

+בנוס' לכ* שדייודיסו� תולה את עצ� השימוש בשפה וכושר החשיבה בהשגה של ה.). ה.ח –שלי 

י� בה� כדי לתאר תקשורת אנושית הוא מדגיש כי כל אוס' המונחי� האחרי� שמשתמש', אמת'

. ומאיד* ה� בלתי ניתני� להגדרה, חשובי� באותה מידה ליכולת ההתקשרות הלשונית שלנו מחד

. 'אמיתי'כ* להוט להחלי' בו את ההערכה +שרורטי כל', שימושי'בכלל זה כולל דייודיסו� את המושג 
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, ישירה, אי� דר* פשוטה: 'שימוש'מושג נכו� ביחס ל' מוב�'+ ו', אמת'לדעתו מה שנכו� לגבי המושגי� 

 . לסיפוק תיאוריה של מוב�' שימוש'שאיננה מעגלית לתעל את המושג 

 �דיווידסו� מקנה חשיבות רבה למושגי� האפיסמולוגיי� הפילוסופיי� למרות הכישלו

הוא מצוי בפולמוס ע� רורטי משו� שרורטי מבקש ללמוד . בהנהרת� בפילוסופיה המסורתית

פילוסו' נוס' המצוי באותו סוג של פולמוס ע� . � הפילוסופי על יחס חדש למושגי� אלהמהכישלו

למושג ' אמת'כמו טיילור ודיידויסו� תוק' את ההפיכה של מושג ה, ג� פטנ�. רורטי הוא הילרי פטנ�

הוא מבקר ג� את רורטי וג�  A Comparison of Something with Something Elseבמאמר . ריק

מחד הוא מאשי� את שניה�  בנפילה : י� באופ� דומה מאד לביקורת הנזכרת של טיילוראת קווי

ומאיד* הוא מצביע על כ* שאי אפשר להבי� את חיינו ללא פניה , למלכודת של הרלטיביז� המטפיזי

פטנ� אמנ� מקבל את עמדת� של . במובנ� הקלאסי', הצדקה'+ו', עול�', 'אמת'תמידית למושגי� 

' ממשות'+ ו' אמת'י ביחס לאי האפשרות להנהיר באופ� פילוסופי ולוגי את המושגי� קוויי� ורורט

אול� למרות עובדה זו הוא טוע� כי . כמונחי� המקשרי� את השיח שלנו ע� עול� החיצוני לשיח שלנו

אי אפשר להיפטר מהבנת מושגי� אלה כמה שאכ� קושר את השיח שלנו ע� משהו שהוא מחו, לשיח 

פטנ� עצמו הוא פילוסו' הידוע בדחייתו את המטפיזיקה .  27יח שלנו את תקפותו זה והנות� לש

ממאמר נוס' שבו הוא עוסק ברלאטיביז� של רורטי ביחס לאמת , לדוגמא, כפי שעולה, הריאליסטית

במאמר זה הוא קושר . 28בספר הנושא את ש� המאמר  Realism with a Human Face, ולממשות

הבעייתיות הפילוסופית שמעלה מכאניקת : ות משלושה תחומי� שוני�שלוש בעיות פילוסופי

שלוש בעיות . פילוסופי בפרדוכס השקר�+והטיפול הלוגי, טיפולו של טרסקי במושג האמת, הקוונטי�

נקודת המבט "אלה מגויסות כדי לטעו� שהחלו� שטופח בעול� המערבי מאז ימי דקרט למצוא את 

עליה אפשר לבסס את האפיסטמולוגיה והמטפיזיקה צרי*  או נקודה ארכימדית" של אלוהי�

הוא מסביר שמתורת הקוונטי� עולה כי התוצאה של התצפית משתנה מעצ� העובדה . להינטש

מכא� שאי אפשר . הצופה עצמו הוא גור� רלוונטי לתוצאות של התצפית, כלומר, שנערכת תצפית

התצפית את קיומו של צופה המתאר את לתאר את העול� מבחינה פיזיקאלית מבלי לערב בנתוני 

ומפרדוכס השקר� עולה כי אי אפשר לתת הגדרה ' אמת'מטיפולו של טרסקי במושג ה. העול�

התיאור היחיד . קונסיסטנטית למושג האמת בתו* השפה עצמה שבה האמת מתפקדת כפרדיקט

, הבעיה היא. ולא בתו* השפה עצמה Lשפה של + הוא במסגרת מטא Lבשפה ' אמת'+שאפשר לתת ל

�" לעלות"וכדי לעשות זאת צרי* , שפה צרי* להגדיר את פרדיקט האמת+שג�  עבור המטא, כמוב



56 

  

האמת של +כ* כל מה שנותר לנו לעשות הוא לתאר את תנאי. סו'+וכ* עד אי�, שפה+מטא+ממנה למטא

חוגי מקישור זה בי� הבעיה המטרידה את . משפט בתו* שפה נתונה ועבור כל מקרה ומקרה לגופו

והוויתור של תלמידי טרסקי על , הפרדוכס שדורות של פילוסופי� ולוגיקאי� עסוקי� בו, המדע

מסיק פטנ� שצרי* להפסיק לעסוק באופ� פילוסופי , הגדרת אמת הכוללת את כל השפות האפשריות

שממנה אפשר לתאר , "נקודת מבט של אלוהי�"מסקנתו היא שהניסיו� הפילוסופי למצוא . במושג זה

ושממנו נית� לקבוע את הבסיס לידע הוא בלתי אפשרי , האונטולוגי של העול�" ריהוט"את ה

שהפילוסופיה ) באות רישית(להבחי� בי� ריאליז� מיטפיזי , ראוי, לטענתו, אול�. 29מתחילתו 

לבי� , במאתיי� השני� האחרונות הוכיחה כעמדה המובילה לפרדוכסי� ושבלתי אפשרי להג� עליה

הוא קבלת , כפי שעולה ממאמריו, התוכ� של הריאליז� הצנוע. איננו עמדה מטפיזיתריאליז� ש

מבלי שאפשר , כמשהו שאכ� קושר בי� השפה שלנו לבי� העול�' הצדקה', 'ממשות', 'אמת'המונחי� 

הסיבה שבשלה הוא טוע� במאמרו זה . לתת הנהרה פילוסופית או מדעית לשימוש זה במושגי�

שקוויי� ורורטי   ,A Comparison of Something with Something Else  ,ובמאמר שהוזכר לעיל

היא ששניה� אינ� מסתפקי� בדחיית המטפיזיקה הריאליסטית אלא , נופלי� שניה� לפח המטפיזי

דבר הפנימי לשפה ולתיאוריות ' אמת'+ למרות שקוויי� רואה ב. אלטרנטיבה, בפועל, מציעי�

מעמד מועד' לצידוקי� אמפיריי� ולשפה המדעית בחיפוש , רכאמו, המקומיות שלנו הוא מעניק

או בלשו� המתחייבת פחות לבעייתיות , זאת משו� שמטרת הידע היא לנבא תחושות. הידע

כפי שהוכח במאות השני� האחרונות , רק המדע. לנבא גירויי� בקצות העצבי�, אפיסטמולוגית

שתיאור הצרכי� התחושתיי� והעצביי� פטנ� מסב את תשומת לבנו לעובדה . מצליח במשימה זו

איננו רואה , לעומתו, קוויי�. שלנו ג� הוא אימננטי לשפה ולתיאוריות המדעיות הנוכחיות שלנו

א* . באימננטיות של האמת פגיעה בסמכות האפיסטמולוגית והאונטולוגית של צרכי� אלו ותיאור�

שעליה , דויות החושיות שלנושהסמכות האפיסטמולוגית של הע, פטנ� דוחה את עמדתו בטענה

ביחס (' עושי האמת' +הסתמכה על תפיסתנו את הממשות והתחושות כ, מבוסס מדע הטבע המודרני

כלומר הסמכות שלה� . של המשפטי� שאנו מפיקי�) ביחס לתחושות(' המוצדקות+סימני'+ ו) לממשות

+עלי� או באופ� הפנימי לכפי שטועני� קוויי� ורורטי רק מתו* התיאוריה שבה אנו פו, איננה באה

אלה המחברי� את השפה למשהו , אלא מ� הדברי� שמחו, לסיפור, שאנו מספרי� לעצמנו" סיפור"

ה� אימננטיי� ' מוצדקות+וסימני' עושי אמת'שא� , טענתו של פטנ� נגד קוויי� היא. מחו, לעצמה

שאי� , צודק רורטי א� כ*. לסיפור אז ה� באמת רק אופציונליי� מבחינת מעמד� האפיסטמולוגי
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כ* עולה משתי . במקו� עליו� מבחינה אפיסטמית" הגירויי� בקצות העצבי�"הצדקה בהעמדת 

זהו הבסיס לטענתו של פטנ� במאמר זה כי . היא מושג ריק' אמת'+שה, של קויי� ושל רורטי, הגישות

ופילוסו' , קוויי�, רטיכדי להבהיר את טיעונו אומר פטנ� שרו. 30" א� קווי� צודק אז ג� רורטי צודק"

שותפי� ) על ש� פרשנות נוסח קריפקה לוויטגנשטיי� המאוחר(' קריפגנשטיי�'דמיוני שהוא קורא לו 

סיפור בלי +זאת למרות שה� טועני� שאי אפשר לספר מטא. סיפור ביחס לדוברי שפה+ כול� למטא

+ש לנו ה� דוברי� ונטיותכל שי, העל שלה�+על פי סיפור. ליפול לפחי� של המטפיזיקה הריאליסטית

פילוסופי� אלה מרככי� את . 'טענתיות מוצדקת'+ו' אמת'+ואי� לנו צור* במונחי� מטפיזיי� כ, דיבור

רורטי מחלי' : ורציונליות' אמת'התמונה המטפיזית שה� יוצרי� על ידי כ* שה� מגלי� תחלי' ל

ואילו , בפעילות� של אנשי המדעקוויי� מחלי' אות� , כפי שאפרט בסעי' הבא', סולידריות'+אות� ב

"�חברתי להחליט אלו אנשי� הצליחו להגיע לידע ואילו +מחלי' אות� בנוהג הקהילתי" קריפגנשטיי

+או סיפור בעל, בכל האפשרויות האלה רואה פטנ� תחליפי� סקינריאניי� טרנסצנדנטאליי�. נכשלו

. ת הכושלת בתורה התנהגותיתיתר שנועד להחלי' את המטאפיזיקה הפילוסופית המסורתי+ זכויות

שמלבד העובדה שהיא מכילה את הסתירה העצמית הידועה של , הבעיה ע� דחייה כזו היא

, בהכרח, והתבונה שעל פיה� אנו' אמת'היא מרוקנת מתוכ� את מושגי ה, הרלאטיביז� המטאפיזי

  .חיי�

ה במסגרת פטנ� מוכ� להסכי� ע� רורטי שייתכ� שההליכה בדר* זו היא אסטרטגיה יעיל

שרורטי מבקש לנטוש את השפה הזו , אול� הבעיה היא, השיח הפילוסופי הנגוע במטפיזיקה כושלת

עדיי� נגוע בראיית הפילוסופיה , למרות התכחשותו לכ*, זאת משו� שרורטי. הציבורי, ג� בשיח הרגיל

לוסופיה הוא עדיי� נגוע בנגע של הפי, כלומר, ובשפה שלה בימה שעליה עומדת התרבות כולה

כלומר ביסודנות , המחפשת אחר בסיס שעליו אפשר להעמיד את הידע האנושי כולו, הקלאסית

)foundationalism .(בתמונה פילוסופית זו �הוא סבור א� הפילוסופיה , מכיוו� שרורטי שבוי עדיי

ו של את דברי. ייפתח פתח לתרבות כללית סובלנית יותר, תיטוש סו' סו' את העיסוק במושגי� אלה

ואתייחס אליו באופ� ביקורתי בפרק האחרו� של עבודה זו שידו� , רורטי לעניי� זה אתאר בסעי' הבא

אול� כא� רצוני לציי� עניי� אחד . בהשלכות של עמדה זו ביחס לתפקיד הפילוסופיה והפילוסו'

 במאמר תגובה, כאשר רורטי. הקשור לאופי טיעונו של פטנ� ולמחלוקת הבסיסית בי� שניה�

ששניה� , בצדק, הוא מסיק, לביקורתו של פטנ� מנסה לשי� את האצבע על נקודת המחלוקת ביניה�

. תרבות+מושגי� תלויי, ותבונה, ממשות, התאמה –' אמת'רואי� במושגי� המסורתיי� הקשורי� ב
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הדוחי� , מונה פטנ� חמישה עקרונות הקשורי� לצידוק Realism with a Human Faceבמאמרו 

ביחס למטפיזיקה ולאפיסטמולוגיה אבל " נקודת מבט של אלוהי�"ייקט הכושל של חיפוש אותו פרו

רורטי עצמו . 31לא ייתכ� שיח אנושי , מאמי� פטנ�, שבלעדיה, משמרי� סוג מסוי� של אובייקטיביות

ומנסה ) 62+49' עמ Truth and Progress )TPמתייחס לחמישה עקרונות אלו במאמר תגובה בספרו 

לגבי שלוש העקרונות האחרוני� שפטנ� מונה יש . נקודות אי ההסכמה בינו לבי� פטנ� לאתר את

  :הסכמה, על פי רוב, ביניה�

ה� תוצרי� ) warranted assertibbility(הנורמות והסטנדרטי� שלנו לטענה מוצדקת  )3(

  ; וה� מתפתחי� בזמ�, היסטוריי�

התמונה שלנו . נטרסי� והערכי� שלנוהנורמות והסטנדרטי� שלנו תמיד מבטאי� את האי )4(

ורק כ* , של פריחה אינטלקטואלית היא חלק מ� התמונה שלנו של פריחה אנושית באופ� כללי

�  ; היא בעלת מוב

ישנ� נורמות . ה� בני תיקו� –כולל הצדקה , הנורמות והסטנדרטי� שלנו לגבי כל דבר )5(

  . וסטנדרטי� טובי� יותר ופחות

אומר  )1(העיקרו� הראשו� . שגות ביחס לשני העקרונות הראשוני� שפטנ� מציי�אול� לרורטי ישנ� ה

המכריעה הא� טענות שאנשי� מבטאי� ) fact of the matter(ישנה לרוב עובדה  , שבתנאי� רגילי�

הוא שהשאלה הא� משפט הוא מוצדק או לא איננה ) 2(ואילו העיקרו� השני . ה� מוצדקות או לא

פטנ� ממשי* ומסביר   ).49' עמ TP(מיתי� של מישהו בתרבות נתונה סבורי� תלויה במה שרוב הע

עול� שהוא , באופ� מטפיזי, שהעצמאות של הצידוק ממה שאנשי� אומרי� איננה מחייבת להניח

כ* ג� לגבי . אלא רק שהשימוש במושג הצידוק מניח עצמאות זו, עצמאי מהאנשי� הטועני� טענות

�איננה מחייבת הנחת עול� עצמאי מהטועני� לעובדה אלא ' עובדה' קיומה של. העיקרו� הראשו

להצדיק טענה פירושו להראות כיצד הטענה שלי עולה בקנה אחד ע� . מהווה תכונה של הצדקה

הוא נחוש בדעתו לדבוק בנוסחה . סוג טיעו� כזה הוא בדיוק מה שרורטי איננו מוכ� לקבל. עובדה

בפועל מה שנות� . בחו� את ההשתמעויות של צידוק בפועללפעולות דיבור ול שלוהפרגמטיסטית 

. הצדקה לטענותי היא יכולתי לשכנע את החברי� בקבוצת ההשתייכות החברתית שלי בנכונות�

מכא� שכל מה שאפשר לטעו� על צידוק קשור ליחס בי� מה שאני אומרת לבי� מה שעמיתי בקבוצת 

על טענה פירושו לבטא ' מוצדק'ל את התואר להחי, כלומר. ההשתייכות שלי יכולי� להסכי� לו
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+ ביחס ל. הוא ביטוי אמוטיבי מאשר ותו לא' אמת'בדיוק כמו ', מוצדק'כ* שהמונח , הסכמה עמו

, של פטנ� רק א� פטנ� מוכ� )1(הוא מוכ� להסכי� ע� העיקרו� הראשו� . טענתו תהיה דומה' עובדות'

בהינת� האינטרסי� , היא עמדה טובה Sשטוע�  pכיכולתנו לטעו� שהטענה ' עובדה'לפרש , יחד עמו

' עובדה'הוא מתעקש על אותה . אול� פטנ� לא עושה זאת). 30' עמ TP(והערכי� שלו ושל עמיתיו 

מה . 'הצדקה'ועל תכונות בלתי ניתנות לפירוק של , שאי� לתת לה הנהרה בשו� סוג של שיח סיסטמתי

לבי� המוב� ', הצדקה'פרגמטי של , י� מוב� שימושישרורטי איננו מקבל הוא את הנחישות להבחי� ב

" נקודת מבט של אלוהי�"דוחה את האפשרות לאיתור , שכמוהו, על ידי מי' הצדקה'האידיאלי של 

הטענה של פטנ� שיש להתייחס ברצינות להנחות המובלעות באופ� השימוש שלנו . ביחס לעול�

איננה מקבלת מענה ) עצמאית מהמצדיקי�שיש הצדקה ה, שיש עול� מחו, לשיח( למעשהבמושגי� 

בלתי ניתנות לתרגו� , אצל רורטי מלבד העובדה שהוא מסרב להכיר באיכויות מסתוריות

  . של מושגי�, פרגמטיסטי

הוא שאנו משאירי� פתח ' הצדקה'שפירושו של המוב� האידיאלי של , ג� טענתו של פטנ�

דחייתו כרוכה בדחייתה של . ת על ידי רורטילהבנה שייתכ� שבעתיד תימצא הצדקה טובה יותר נדחי

כל אפשרות למצוא מדד של התקדמות ושיפור בשיח שלנו שאיננו השלכה של הערכי� הנוכחיי� שלנו 

)TP פרגמטיסטי). 55' עמ �לניסיו� של פטנ� להג� על העיקרו� ,בי� היתר, בכ* הוא ג� מגיב באופ

שהוא "  אנחנו"+ ה, שיכולות להשתפר" לנוש"לטענתו כשפטנ� מדבר על הנורמות : החמישי שלו

אות� אנו יכולי� לזהות� , יצורי� המשתמשי� בשפה"מתייחס אליה� במשפט זה יכולי� להיות רק 

שהוא סוג , בהתא� לאתנוצנטריז� של רורטי, כלומר). 54' עמ TP" (כגרסה משופרת של עצמנו

נו יכולי� לדמיי� שיפור במושגינו או אינ" אנחנו", הרלטיביז� שפטנ� מכנה בו את שיטתו של רורטי

מסיבה זו המושג היחיד . שאנו מצויי� בתוכו" סיפור"+ במדדי� של ההצדקות שלנו שלא במסגרת ה

של הצדקה מתוקנת שיכול להיות לנו הוא מושג שעשויי� יהיו להגיע אליו גרסאות משוכללות יותר 

איננו מוסי' דבר לניסיו� למצוא  ט שלנומנקודת המבמושג כזה של תיקו� האמונות שלנו . של עצמנו

, כ* שג� התחלי' שפטנ� מנסה להג� עליו בעיקרו� החמישי. 'אמת'+תחלי' לער* המסורתי של מושג ה

איננה מוציאה אותנו מתו* המעגל שאנו מצויי� " אידיאליזציה של יכולת התקבלות רציונלית"  +

  ).51' עמ TP(בתוכו ביחס לאמונותינו ומושגינו 
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יו� בי� פטנ� ורורטי לובש פני� נוספות ומערב מושגי� שוני� הקשורי� לבעיות הד  

המתעוררות במטפיזיקה הריאליסטית ובחיפוש המתמש* במסורות הפילוסופיות השונות אחר תיאור 

הצדקה  "או , "טענתיות מוצדקת"או לתחליפיו הפרגמטיסטיי� כגו� , קביל למושג האמת

פשר ללמוד משהו ממה שרורטי אומר כאשר הוא מניח את האצבע על אול� נדמה לי שא". אידיאלית

רורטי . ולא מתיימר לטעו� שהוא מוכרע על ידי הלוגיקה של הדיו�, המוטיבאציה שמאחורי הויכוח

 �תוהה על כ* שפטנ� נחוש להג� על הטענה שהרעיו� של מוחלטות הוא בלתי קוהרנטי ולכ� לא נית

זאת בד בבד ע� ). כפי שאתאר להל�, כמו שעושה זאת פירס(כנסות להג� על הגדרת האמת במושגי הת

רורטי אינו רואה דר* לצאת . ניסיונו להג� על מושג ההצדקה כאידיאליזציה של התקבלות רציונלית

לכ� הוא טוע� שהסיבה שבגללה מתעקש פטנ� להיכנס לסב* בלתי . מהסתירה בי� שתי הגישות האלה

קבל את התמונה האנושית שהנטורליז� האקספרימנטליסטי של פתיר זה היא שהוא לא מסוגל ל

נטורליסטית השייכת למסורת הפילוסופית +תמונת העול� האנטי). 9+48'עמ TP(דיואי מציעה 

למרות שהוא ער לכל הבעיות , העוברת דר* אפלטו� וקנט עדיי� מהווה משיכה חזקה מדי עבור פטנ�

ההסכמה ביניה� הוא השאלה מה אפשר להציל +סיס אירורטי טוע� שהדבר שעומד בב. העולות ממנה

מהמסורת הריאליסטית ברגע שאנו מאשרי� את המותנות שלנו בשפה ובסיפורי� שאנו פעולי� 

ולכ� , פטנ� סבור שעמדה זו משאירה מקו� לסוגי� מסוימי� של טענת תקפ;ת אוניברסלית. מתוכ�

רורטי סבור שהיתרו� שלו הוא . טואיציוניסטיהוא נחוש כל כ* להג� על סוג מסוי� של ריאליז� אינ

הוא . החילונית, מטפיזית+האנטי, שהוא משוחרר לחלוטי� מהקושי בקבלת התמונה הנטורליסטית

ולכ� , מדגיש אמנ� שאי� הוא טוע� לתקפות האוניברסלית של התמונה הנטורליסטית הדרוויניסטית

מרגיש חופשי , בשונה מפילוסופי� כפטנ�, � הואאול). 48' עמ TP(אי� הוא נוקט ברדוקציוניז�  מדעי 

זו הנוטשת לחלוטי� את מכלול מערכת המושגי� והאינטואיציות , להתנסות בגישה האלטרנטיבית

התנסות זו פירושה שהוא ). 2+61' עמ TP(שהיא מורשתה של המטפיזיקה הריאליסטית המסורתית 

ושנאמ, את ההתייחסות שלו למושגי� , י�מעוניי� שהפולמוס הפילוסופי יפרו, מגבולותיו האקדמי

שהשפה האנושית איננה יכולה לאמ, גישה ,  כפי שהראיתי, אול� פטנ� מניח. אלה ג� בשפת היומיו�

ולכ� לא מדובר על קושי . זו משו� שביסודה מונחי� המובני� הקלאסיי� שרורטי דוחה של ההצדקה

אלא בהכרה ביסודות ההכרחיי� לחשיבה , בקבלת תמונת עול� חילונית החסרת ישויות מסתוריות

  . ולשפה האנושיי�
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כפי שמצביע עליה רורטי בעצמו , הסיבה שבגללה אני מדגישה את נקודת אי ההסכמה הזו

שותפי� ביחס� לשאלת האמת ולממשות , ופטנ�, דייוידסו�, היא שנראה לי שאפשר לומר שטיילור

בנקודה שהיא , ודיואי, יימס'ג, פירס ,כפי שהוצגו כא� לעמדת� של הפרגמטיסטי� הקלאסיי�

שלמרות ביקורת� את , המשות' ביניה� הוא. משמעותית ליחס� לפילוסופיה כמסורת מחשבתית

ה� מבחיני� בי� הנהרה פילוסופית חסרת לגיטימיות ביחס לישויות מחו, , המסורת המטפיזית

עבור . י אפשר להתכחש להלבי� ההתייחסות הפילוסופית לסוג של חוויית קיו� אנושית שא, לשפה

טיילור חוויה זו הוא אותו שלב קד� תפיסתי המהווה לדעתו מסגרת לבניית השפה המתארת את 

הבנה שאי� , עבור דייודיסו� זוהי ההבנה המונחת בבסיס השימוש בשפה האנושית. התפיסות שלנו

יות שלנו כיצורי� לתת לה הנהרה פילוסופית במושגי� המסורתיי� אבל היא תנאי הכרחי לההתנהגו

שיש  –עבור פטנ� אלו ה� ההנחות העומדות בבסיס ההתייחסות שלנו אל העול� ואל עצמנו . חושבי�

שהעול� החיצוני לנו מציב בפנינו , שאנחנו יכולי� להאמי� בדברי� שאינ� אמת, משהו מחו, לעצמנו

. שיש עול�: � אחרותבמילי. שאנחנו יכולי� להתמודד עמו באופ� מוצלח יותר או פחות, אתגרי�

להבי� "או , "לראות משהו כ"פטנ� ניתלה בוויטגנשטיי� ומזכיר שלמרות שהתיאורי� של מה פירוש 

וויטגנשטיי� מעול� לא טע� שאלה , אינ� עומדי� בביקורת פילוסופית" להיענות לכללי�"או " משפט

אמנ� מהלכי� על קרקע אנחנו . "ה� סיפורי� מיתולוגיי� או שצרי* לנטוש את דר* הדיבור הזאת

כלומר עצ� העובדה שאנו פועלי� מתו* מערכת , ההליכה על קרקע זו. 32" אבל אנחנו מהלכי�, רופפת

ולא רק לדיו� בתחו� , היא נושא לגיטימי לדיו� הטוע� לתקפות ביחס למכלול חיינו, אמונות מסוימת

, שהו השיי* לתחו� מסוי� בחיינורורטי הרואה בהנחות מסוג זה אלו מ. זה או אחר, פרטיקולארי, צר

רוצה להפסיק את , התוחלת שבו+ורואה בכישלו� להתקד� בדיו� זה הוכחה לחוסר, תחו� המדע

בנוס' לכ* הוא רואה בעמדות הנובעות מתו* חיפוש תקפות אוניברסלית ביחס . השיחה הזאת

כ* אי� הוא לפי. למושגי� אלה משהו העוצר את ההתפתחות של התרבות ולא התור� לקידומה

ושיש אמת ביחס לעניי� זה או , עובדות, שיש עול� –מתייחס לאינטואיציה שמבקריו מנסי� לרומ� 

כאל משהו שיש לתת לו מרכזיות בחיפוש האנושי אחר מילוי הצרכי� וסיפוק האינטרסי� של , אחר

עול� החיצוני לנו  התייחסו א' ה� לחוויית מפגש ע�, יימס ודיואי'ג, פירס. יחידי� או קבוצות נתונות

א� כי ג� ה� באופ� ביקורתי מבחינה מטפיזית ותו* שימוש במינוח , בתו* מסגרת הפילוסופיה שלה�

לאחר שאתאר את גישת� לשאלות הפילוסופיות בדבר האמת אפשר יהיה להבי� . הסברי פרגמטיסטי

יתרו� כי הפ 1995משנת  Pragmatism and Open Questionמדוע פטנ� טוע� בסו' ספרו 
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. שהפרגמטיסטי� נתנו לבעיית אובד� העול� העולה מתו* הביקורת המטפיזית שלה� הוא הפעולה

כפי שעולה מתו* הדיו� בי� דייודיסו� ורורטי בכ* שה� לא ויתרו על , ייתכ� שה� הלכו רחוק מדי

ו בכ* אול� ה� ביטא. על ידי תהלי* פרוצדוראלי אחיד של חקירה או אימות' אמת'הניסיו� להגדיר 

והצור* , הצור* בסובלנות, הצור* בידע המקבל תוק' אינטרסובייקטיבי: "משהו שרורטי ויתר עליו

, באורחות חיי� הנחות על מחויבויות אקזיסטנציאליות שכול� יכולי� או צריכי� לקחת על עצמ�

ו� דבר לטעו� שוב ושוב שאי� ש. לפילוסופיה יש די עבודה בחקירת צרכי� אלו. ה� צרכי� אמיתיי�

אשר נגרמי� על ידי עול� חומרני עיוור שאי ' סימני� ורעשי�'ושהמחשבות שלנו ה� , מחו, לטקסט

איננו חקירה של צרכי� אלו אלא התנדנדות בי� אידיאליז� לשוני אופנתי , אפשר להצביע עליו

ל הצור* לחקור צרכי� אלה הוא שעומד בבסיס הניסיו� ש. 33...." וסיינטיז� הסותר את עצמו

לשק� את ערכו של , מודרניי� מצד שני+הפרגמטיסטי� הקלאסיי� מצד אחד והפרגמטיסטי� הפוסט

+הדיו� הפילוסופי שהתגמד על ידי האפנות הפילוסופיות שהתבטאו בפוזיטיביז� הלוגי בעבר וה

  . בימנו' רלטיביז� הקונספטואלי הרורטיאני'+וה' אתנוצנטריז�'

  

  סיכו�. 3.ג

חשוב למקד את נקודת אי ההסכמה בי� רורטי למתנגדיו הרלוונטיי�  לסיכומו של סעי' זה  

וליחס להמש* , ליחס בי� רורטי לבי� הפרגמטיסטי� הקלאסיי�, להתייחסות לעיקרו� הפרגמטיסטי

יש לראות כי רורטי מוש* קו ישר מהעיקרו� הפרגמטיסטי לגישה  ראשית. העיסוק בפילוסופיה

רורטי מאמ, את המסקנה הפרגמטיסטית . לאתנוצנטריז�ו, הכוללת  רלאטיביז� קונספטואלי

מהרעיו� הדרוויניסטי לפיו השפה האנושית ומושגי השיח בתוכה  ה� כלי� המאפשרי� את 

מרעיו� זה הוא מסיק שהאמונה ששפה זו מצויה באיזושהי מערכת . הסתגלותו של האד� לסביבתו

מצדיק ה� על ידי הכישלו� של הפילוסופיה  מסקנה זו הוא. יחסי� ע� עול� המצוי מעבר לה הוא פסול

מהכישלו� , שנית. וה� מהפרדוכסי� השוני� הנובעי� מעמדה זו, למצוא תיאוריה שמנהירה רעיו� זה

, להנהיר מושגי שיח הקושרי� את השפה ע� העול� באופ� שהפילוסופיה המסורתית ביקשה לעשות

היא שהחזו� העיקרי שהפילוסופיה עבדה המסקנה הראשונה : מסיק רורטי שתי מסקנות רדיקאליות

ולכ� צרי* לא רק לשנות את החזו� אלא למחוק את הדיסציפלינה כולה מתחומי , לקראתו כושל

המסקנה השניה שלו היא שההתייחסות למושגי השיח הקושרי� . הביטוי התרבותיי� העתידיי� שלנו
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, באופ� פרגמטי, תחו� שבו מוכחבי� השפה לעול� צריכה להינטש בכל תחומי העשייה מלבד באותו 

פירושו של דבר שראוי לחלחל לקהילה האנושית הכללית . המדע: הצדקתה+ שיעילותה גוברת על אי

הקיי� מאחורי  'אני'על , 'הצדקות תבוניות'על , קבוע מאחורי השיח שלנו 'עול�'שדיבורי� על 

בדיוק כמו מושגי� דתיי� , שייכי�, 'האמת'או על חיפוש , 'טוב יותר'על עתיד , הרגשות שלנו

לטענה זו יש השלכה מוסרית משו� שרורטי מחזק את דבריו . לעבר שאבד עליו הכלח, מסוימי�

, שלא רק שאי� לשימושי� האלה בלשו� הצדקה פילוסופית, שארחיב ביחס אליה בסעי' הבא, בטענה

דריות אנושית זאת משו� שה� מחבלי� באפשרות להרחבת הסולי. ה� מזיקי� לתרבות האנושית

  . שאמורה לשמש בסיס לרפורמות חברתיות במישור הפוליטי למעשה

מתנגדיו של רורטי בתו* שורות הפרגמטיסטי� חולקי� עליו בכל אחד מהצמתי� שבה� הוא 

שהעיקרו� הפרגמטיסטי , חלק� יטענו. לוקח את העיקרו� הפרגמטיסטי לעבר גישתו הרלאטיביסטית

כאלה או אחרי� ע� " יחסי עבודה"אות את השפה כמשהו שמקיי� עצמו מעודד או א' מחייב לר

אחרי� יטענו שהכישלו� של הפילוסופיה אכ� דורש הפסקת החיפוש התיאורטי ). יימס'ג, פירס(העול� 

אול� אי� בכ* סיבה לנטוש את השימוש הלשוני הזה , אחר דרכי� להנהיר ולהגדיר יחסי� כאלה

אחרי� יפסלו את טענתו של רורטי בהוכחת נפילתו ). דייודיסו�(משו� שאי� לו אלטרנטיבה פורייה 

ועוד יטענו שהשימוש במושגי� אלה באופ� שהפילוסופיה המסורתית , )פטנ�, טיילור(לכשל לוגי 

, דיואי(א* לעומת זאת הקיו� האנושי איננו סובל את נטישתו , ניסתה להצדיק איננו סובל הצדקה

  ). פטנ�

�סת עבודה זו היא שהדחייה של רורטי את השימוש במושגי� אלה הטענה שעליה מבוס, ואכ

. או בעלת יותר שימושיות בחיינו מעצ� הנחישות של הפרגמטיסטי� לדבוק בה�, איננה פחות מעגלית

נקודה זו מומחשת היטב על ידי הילרי פטנ� בספר המוקדש למיקוד ולחידוד הביקורת 

בספרו הוא מביא את עמדתו של דיואי על פיה . �34 הפרגמטיסטית ביחס להבחנה בי� עובדות לערכי

פטנ� . הידע האנושי מתקד� תו* פתרו� בעיות כדי להשיג מטרות המוכתבות על ידי ערכי� קיימי�

כשהוא מתאר את . 35מדגיש שעבור דיואי ידע זה קשור בדר* זו או אחרת לממשות האובייקטיבית 

הוא טוע� כי רורטי איננו , יש בעמדה זו של דיואיביקורתו של רורטי ביחס לשיריי� המטפיזיי� ש

שהיא הריאליז� , "נקודת מבט חיצונית לעול�"מבחי� בי� טענה לממשות אובייקטיבית מתו* 

לבי� ההבנה היומיומית הברורה לנו שהשפה מייצגת עול� , כמו ג� פטנ� דוחי�, המטפיזי שדיואי

ב� היומיומי משו� שהוא מוטרד מכ* שאי אפשר הוא דוחה את רעיו� הייצוג במו. המצוי מחו, לשפה
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באותה , לטענת פטנ�, אבל בכ* רורטי עצמו משתת'. להבטיח באופ� פילוסופי את נכונות רעיו� הייצוג

, ונופל, ורורטי דוחי�, פטנ�, של המטפיזיקה הריאליסטית שדיואי) unintelligibility(מובנות +אי

זאת מכיוו� שא� הטענה שמשהו . של כל רלטיביז� גור'ה� ליסודנות וה� למלכודת , כאמור לעיל

הרי באותה מידה , )unintelligibility(מובנות + לעצמ� לוקה באי+שה�+כמו+ מצליח לייצג את הדברי�

הכשל שלו נראה לעיי� על . לעצמ�+שה�+כמו+אי� מוב� לטענה שלעול� אי� אנו מצליחי� לייצג דברי�

�שהשפה מייצגת , גור' על הבנה שעבור כולנו היא ברורה מאליה ידי המוכנות של רורטי לוותר באופ

פטנ� מסכ� ואומר שהמשימה של הפילוסופיה הפרגמטיסטית לעניי� זה . משהו שמצוי מעבר לשפה

ולא לנוח בקיפאו� , של ייצוג ושל עול� של דברי� מיוצגי�, היומיומי, היא להנהיר את המוב� הרגיל

נחישות זו להמשי* ולבחו� . 36וק כמו הדבר אליו היא מתכחשת במחוות התכחשות שהיא ריקה בדי

קשורה לעצ� העיסוק , את מקומו של רעיו� הייצוג ושל מושגי האמת וההצדקה בחיינו למעשה

משו� שהיא קושרת סוג מסוי� של חוויה אנושית ע� , בפילוסופיה כפי שהוא הוגדר בעבודה זו

  . לחוויה זוהחשיבות והאפשרות של הדיו� המכליל ביחס 

  

  לתפקידו של הפילוסו'" חיובית"האלטרנטיבה ה. ד

רורטי טוע� . עד לשלב זה בעבודה תיארתי את גישתו השלילית של רורטי לפילוסופיה  

משו� : שהפילוסופיה כדיסציפלינה במובנה הקלאסי סיימה את תפקידה והוא מסביר מדוע

�שהשיח הפילוסופי יצר כדי להחזיר את  והקטגוריות, שההבחנות שהשיח הפילוסופי מבוסס עליה

ישנ� כמוב� . הובילו למבוי סתו�, ההרמוניה לעול� סוער של סתירות וניגודי� שיצרו הבחנות אלה

פילוסופי� שהקשיי� המתעוררי� מתו* השיח הפילוסופי מניעי� אות� להמשי* ולשכלל את הכלי� 

וליצור קטגוריות , סופיות ולהבהיר�להעמיק את ההבחנות הפילו, המתודיי� של השיח הפילוסופי

שני� של הליכה במעגלי�  2500אחרי , א* רורטי רואה בקשיי� אלה. חדשות שיפתרו את הקשיי�

סימ� לכ* שיש לשבור את , שלא הובילה לשו� התקדמות במטרות שהפילוסופיה הציבה לעצמה

את העקרות בסדרת , סטי�בעקבות אבותיו הפרגמטי, בכ* רורטי רואה את עצמו כמי שחוש'.  הכלי�

ההנחה שהשאלות והמונחי� הפילוסופי� חודרי� לכל תחומי : ההנחות שיצרו את השיח הפילוסופי

ההנחה שאפשר להגיע לרמת וודאות מוחלטת לגבי הידע  ;)108' עמ EHO(החיי� כפי שטוע� דרידה 

ו' מוכשר לתאר את ההנחה שהפילוסו' בתוק' הכשרתו כפילוס; האנושי כפי שסברו אפלטו� ודקארט
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וההנחה שמערכת ; כפי שסבר קאנט, העול� ואת השיח האנושי מנקודת מבט החיצונית לשיח עצמו

, הידע והתרבות האנושית זקוקה לדיסציפלינה יסודנית שתחשו' את התנאי� לאפשרות הידע האנושי

ההנחה . ובתו* כ* תצדיק את קיומה של התרבות האנושית בנוסחה המערבי המוכר לנו היו�

האחרונה היא לפי תיאורו של רורטי מורשתה של הפילוסופיה של קאנט ושלאורה התפתחה 

ורבי� , ראסל, הוסרל, הפילוסופיה במאתיי� השני� האחרונות לכיוו� שהתוו פילוסופי� כהיגל

  .אחרי�

למרות דחיית הרלוונטיות של ההנחות שהתוו את דרכה של הפילוסופיה לא יכול , אול�  

תכחש לעוצמת הרוש� שמשאירי� אחריה� שוב ושוב במהל* ההיסטוריה של הפילוסופיה רורטי לה

מסיבה זו רואה רורטי לנכו� להסביר מחדש את .  דמויות של פילוסופי� וקטגוריות שה� יצרו

והוא עושה זאת משתי , הפילוסופיה והתפקיד של הפילוסופי� בהיסטוריה של התפתחות התרבות

הזווית התיאורית היא הניסיו� להגדיר מחדש את . תיאורית ומזווית נורמטיבית מזווית, זוויות שונות

רורטי זונח את . התפקיד שמילאו הפילוסופי� הגדולי� במהל* ההיסטוריה של החשיבה האנושית

היוו עוד נידב* בהבנה , התיאור של הפילוסופי� כאנשי� שהחשיבה שלה� או הקטגוריות שה� יצרו

במקו� זאת הוא מתאר את המטפורות החדשות שה� . עצמו או את סביבתוהנכונה של האד� את 

מנקודת המבט של המקורות ההיסטוריי� מה� שאבו הפילוסופי� , יצרו כתגובה למתרחש בתקופת�

אול� רורטי לא . וההשפעה של מטפורות אלה על המש* מהל* הענייני�, את המטפורות החדשות

מתו* הכרה בעצמת . שהפילוסופי� יראו את עצמ� בפועל ראויכיצד  , מסתפק בתיאור זה ושואל

. הביטוי וההשפעה שיש לדמויות פילוסופיות מסוימות הוא מציע אלטרנטיבה לעיסוק הפילוסופי

. אלטרנטיבה זו איננה אמורה להציע את האופ� שבו אפשר להמשי* ולעסוק בבעיות הפילוסופיות

א* ג� להביא , שהחיידק הפילוסופי דבק בה� אלטרנטיבה זו אמורה לתת תעסוקה מועילה לאלה

רורטי מבי� את העוצמה הטמונה בסוג השיח שנוצר בקהילת אנשי� המצטייני� , כאמור. תועלת

לדעתו צריכי� להירת� , כוחות אלה. ובאופ� ביטוי מלא כוח, בראיית� הבהירה את הסובב אות�

ה הפילוסופית בנושאי� שאי� לה� ולא לעיסוק העקר המאפיי� את הקהיל, לתועלת המי� האנושי

  .ולציבור הרחב ולא כלו�

. בסעיפי� הבאי� אתאר בקצרה את התפקיד החיובי שרורטי מטיל על האישי� הפילוסופיי�  

עשייה זו איננה שונה במהותה ממה . תחילה אדו� בתיאור העשייה הפילוסופית כיצירת מטפורות

. ר מטפורה הנותנת ביטוי לחוויה אנושית כלשהיסופר או כל אומ� בשעה שהוא יוצ, שעושה משורר
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לאחר מכ� אתאר את החשיבות שמייחס רורטי לביקורת התרבות העסוקה בחשיפת המטפורות של 

לאחר שאסקור את האופ� שבו רורטי מעדי' לתאר את . פילוסופי� והוגי� במהל* ההיסטוריה

להציע את האלטרנטיבה לדמות עיסוקו של הפילוסו' אביא שני דימויי� שבה� הוא משתמש כדי 

  .והפילוסו' כמוביל חברתי, )מחזק הרוח(הפילוסו' כמחנ* : הפילוסו' החוקר את האמת ומסריה

  

  הפילוסו' כיוצר מטפורות. 1. ד

 Contingency, Irony, and Solidarityבקוב, " The Contingency of Langrage"במאמרו 

, שפת המדע, האנושיות ובכלל� התרבויות השונותמתאר רורטי את התפתחות השפות , 1989משנת 

ככלי�  שנועדו לתת מענה לצרכי� האנושיי� המשתני� בהתמודדות ע� , שפת האומנות והשירה

לא במבנה הפנימי של , ואי� שו� דבר מהותי, כלי� אלה נוצרו באופ� מקרי). 22+3' עמ CIS(הסביבה 

שהכתיב את , לא במבנה הכרחי של השפהו, לא בהגיו� הפנימי של המחשבה, המציאות בעול�

אחד המושגי� המשמעותיי� בתיאור . היווצרות השפה והקטגוריות של ההתמודדות ע� העול�

צבא מיטלטל של "כ' אמת'רורטי מצטט את ניטשה המגדיר . ההיסטוריה התרבותית הוא המטפורה

תח רורטי את מקומה של כדי להבי� את מקומה ותפקודה של המטפורה מנ). 17' עמ CIS" (מטפורות

כמו  ביחס לאפשרות קיומה של תיאורית אמת , ג� בניתוח זה. המטפורה בשפה האנושית באופ� כללי

בכ* הוא דוחה תיאורי� נפוצי� של . נשע� רורטי על תיאורו של דייוידסו�, המהותית לשפה האנושית

כבעלת רפרנציה סימבולית או , המטפורה כבעלת מעמד מטפיזי שונה מביטוי בעל משמעות מילולית

תיאור המטפורה כביטוי בעל מעמד מטפיזי שונה או רפרנציה ). 172+162' עמ ORT(ולא טבעית 

מעוניני� , וכמוהו דייוידסו�, ורורטי, ייחודית הוא המש* לראיית השפה כאמצעי בינינו לבי� העול�

שלמטפורות אי� , יוידסו�אומר די“ What Metaphors Mean”במאמרו         . להשלי* תיאור זה

�אמירה זו יש להבי� במסגרת דחיית הניסיו� לתאר את כל . 37ושה� שייכות לתחו� השימוש , מוב

דברי�  מייצגי�על פיה ביטויי� בשפה , השפה האנושית באמצעות הפרדיגמה של שפה מדעית

ושית על פי אלה הרוצי� לראות את כל השפה האנ. ומוסיפי� אינפורמציה על הממשות, בממשות

, פרדיגמה זו מנסי� לתאר את כל סוגי השימוש הלשוני באופ� כזה שיתאימו לפרדיגמה המדעית

רורטי מבהיר את ). 18' עמ CIS(האינפורמטיבית של השפה , כלומר כחלק מהפונקציה הקוגניטיבית
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ונגל 'ג'+ ב. נישקוויי� משתמש בו להסבר השימוש הלשו'  ונגל'הג'כוונתו של דייוידסו� על ידי דימוי 

אשר בה� השימוש הלשוני עובר טיפול יסודי , מעי� קרחות יער, ישנ� אזורי� נקיי�' השימוש הלשוני

שימושי� לשוניי� שעוברי� . כ* שכל ביטוי מובהר באמצעות פרפרזות המקובלות על כול�, ופרטני

" טיפול"י שלא עבר אול� כל שימוש לשונ. תהלי* זה השפה הופכי� לחלק ממערכת הידע הקוגניטיבי

" לא נקיי�"שימושי� לשוניי� . ואיננו אינפורמטיבי" נקי"הוא איננו , ונגל'כזה הוא חלק מהג

, להפו* אותנו לאנשי� מתוחכמי� ומענייני� יותר, כגו�, ממלאי� פונקציות אחרות בחיי האד�

או לרגש , תלאבד או לרכוש אמונה דתי, לשנות את ער* הערכי� שלנו, לשחרר אותנו מהמסורת

אלא כמשמשות לצור* , פונקציות אלה אינ� צריכות להתפרש כיכולת קוגניטיבית מורחבת. אותנו

, חשוב להדגיש כי כל עוד מטפורה לא מקבלת פרפרזה המקובלת באופ� רחב. השגת המטרות שצוינו

  .משו� שהיא משמשת באופ� צר ומעורפל, ונגל'היא בחזקת חלק מהג', נקי'בהיר ו

על טענת� לביטול ההבחנה שעושה , כמוב�, של דייוידסו� ובעקבותיו של רורטי נשע�התיאור 

א� עלינו להבי� את . הפילוסופיה האנאליטית של הלשו� בי� הסכימה של הלשו� לבי� התוכ� שלה

עלינו להבי� ג� כיצד פועלת , הסכימה האחת המשותפת ללוגיקה של השפה האנושית כדי להבי� שפה

א* דייודיסו� ורורטי אינ� מעוניני� להבי� את השפה דר* . מ� הקונבנציות הלשוניתהמטפורה כחלק 

אלא ביטויי� , ולכ� אי� ה� מחפשי� חוקי� פנימיי�, שלההשימוש הקונבנציות שלה אלא דר* 

כדי להבהיר כיצד מטפורה מתפקדת מנקודת המבט ) . 167' עמ ORT(חיצוניי�  התנהגותיי�

סביר רורטי את הפונקציה של מטפורה במסגרת השיח האנושי באנאלוגיה מ, ההתנהגותית החיצונית

או שאנו עדי� , ברגע שגירוי חדש מופיע. או גירוי חדש ומפתיע בחיינו, לתפקוד� של כל תופעה חריגה

אנו משני� את מער* האמונות והמושגי� , לתופעה שאיננה מתיישבת א� שאר אמונותינו ומושגינו

כאשר מופיע . קורה ג� לתיאוריות מדעיות כאשר מתגלות אנומליות בטבע כ*. בהתא� לדבר החדש

תו* כדי שינוי והתאמה של האמונות והנוהגי� , הוא יכול לשנות אות�, בחיינו גירוי חדש ומתמיד

מטפורה חדשה שאנו נתקלי� בה היא סוג של . ובכ* ג� להרחיב ולהעשיר אות�, שלנו לגירוי החדש

יכול להיות בעל אפקט פסיכולוגי , המופיע ביצירה שירית או במעשה אומנות אחרגירוי מטפורי . גירוי

ובכ* , כ* יכול הגירוי המטפורי להפו* להיות חלק ממערכת שימושי הלשו� שלנו. מתמיד בחיינו

לעומת זאת מטפורה . ג� א� איננו יכולי� לתת למטפורה פרפרזה ברורה, להעשיר את חיינו

א* , הופכת להיות חלק ממערכת השימוש הלשוני הקוגניטיבי, מקובלת ומקבלת פרפרזה" תופסת"ש

מטפורה כזו הופכת להיות . כמטפורה" מתה"והיא , בכ* היא הופכת להיות ביטוי בעל מוב� מילולי
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וכבר איננה גור� המרחיב ומעשיר את , ביטוי המשמש כדי להצדיק אמונות ולהוסי' אינפורמציה

היא  +ונגל של קוויי�  'במונחי� של דימוי הג. חלק אינטגראלי ממנה מערכת שימושי הלשו� אלא היא

  .ונגל'הופכת להיות אחד מהאזורי� הנקיי� בג

אפשר להבי� הפרדיגמה עליה מבסס רורטי את דמות , בעקבות הבנה זו של תפקיד המטפורה

ר את ובכ* מרחיב ומעשי, הממציא מטפורות, ראוי שהפילוסו' יראה עצמו כמשורר: הפילוסו'

לצור* עניי� זה מאמ, רורטי את . ולא כאיש המדע המגלה עוד ועוד נדבכי� נסתרי� בעולמנו, עולמנו

 The Contingency of Selfhood) "CIS"במאמרו . ניטשה ואת מבקר הספרות הרולד בלו� כגיבוריו

. יב  חדשמתאר רורטי את תהלי* יצירת הזהות העצמית של האד� כתהלי* של יצירת נרט) 43+23' עמ

זאת בניגוד לרעיו� הפילוסופי האפלטוני . פעמיותו של כל אד�+ תהלי* זה מבוסס על ייחודיותו וחד

פעמיות ומתחבר אל +לפיו האד� מוצא את זהותו כאד� בכ* שהוא פור, מגבולות  הזמניות והחד

ני הרולד בלו� מתאר את המשורר כמי שחי בחרדה מפ). 29' עמ CIS(עולמה של האמת הנצחית 

כלומר המשורר על פי בלו� איננו זה המתיימר ). 24' עמ CIS(הגילוי שחייו ה� העתק או שכפול בלבד 

אלא זה הממקד את כוחות , להתעלות מעל המקריות העצמית שלו ולגלות את האוניברסלי והנצחי

בעול�  רורטי טוע� שקיי� מתח ה� בעול� השירה וה�. היצירה שלו בניסיו� ליצור דבר חדש וייחודי

עצמית על ידי הכרה +המאמ, להשיג  יצירה + ,  הפילוסופיה בי� שני רעיונות מנוגדי� אלה

, לטענתו. והמאמ, להשיג אוניברסליות על ידי התעלות מעל הקונטינגנטיות, בקונטינגנטיות

הפילוסופי� הגדולי� של המאה העשרי� היו אלה שידעו ללכת בדרכ� של המשוררי� הרומנטיי� 

במקו� הזיהוי הרציונליסטי בי� חופש , מאפלטו� בכ* שזיהו בי� חופש להכרה בקונטינגנטיות ולהיפרד

מודע +רורטי רות� לשיטתו את פרויד המבי� את התת). 25+26' עמ CIS(להתגברות על הקונטינגנטיות 

במקו� . המשמש לצור* הסתגלות לסביבה ולהיסטוריה הפרטית של כל יחיד, האנושי ככוח יוצר

כמו , רציונאליי� בניגוד למעשיי�+תבוניי� –ת בדת ובמדע ביטויי� של כשרי� אנושיי� שוני� לראו

רורטי משתמש . תיאר אות� פרויד כאופני� שוני� של הסתגלות יצירתית, שראה אות� קנט

הצור* , שהרולד בלו� רואה בו את מוקד השירה, במטפורת ההולדה העצמית כדי להדגיש את הצור*

שאי� יצירה אנושית , בניגוד לניטשה, אול� רורטי מדגיש. פעמית והמקורית+ית החדבהמצאה העצמ

משו� כ* יצירתו . פרטית לגמרי מפני שכל יחיד חי ופועל במסגרת החברה האנושית והשפה האנושית

אול� היחיד תלוי . ובי� ההווה לעבר, היא בהכרח תוצר של היחסי� המורכבי� בי� הפרטי לקהילתי
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האפשרות שיצירה של . וג� בכ* אי� הכרחיות אלא תלות מוחלטת בקונטינגנטי, בעתיד ביצירתו ג�

ובהלכי , בנפיצותה, יחיד תהפו* לחלק מהשפה האנושית ותתקבל לתרבות האנושית תלויה בנגישותה

הנגישות והנפיצות כמו ג� הלכי הרוח של תקופה נתונה ה� לטענת . רוח המעודדי� את התקבלותה

 �  . ואי� לראות בה� שו� הכרחיות, מקרירורטי עניי

  

  "הרוח+מחזקת"המודל ההרמנויטי והפילוסופיה . 2.ד

אחת הבחנות שחדרו לתרבות המערבית ושרורטי נחוש להשליכה היא ההבחנה   

בי� מדעי הטבע לבי� מדעי , ובעקבותיה ההבחנה הקנטיאנית, המודרניסטית בי� הטבע לבי� הרוח

עשרה חיבר בי� שלושה מובני� של +ליז� הגרמני של המאה התשערורטי מציי� שהאידיא. הרוח

המוב� הראשו� הוא ההבחנה בי� התנהגות הטבע ). 354+353' עמ PMN(הבחנה בי� הטבע ובי� הרוח 

המוב� השני הוא ההבחנה בי� מה . ובי� התנהגות הרוח אשר איננה ניתנת לניבוי, כדבר הנית� לניבוי

ואילו המוב� השלישי הוא בי� הכושר הרוחני . איננו נחשב לאנושיש, לבי� הטבעי, שנחשב אנושי

  . האנושי להתנהגות ספונטאנית לבי� קבלה פסיבית שהיא מנת חלק� של הישויות הטבעיות

עשרה צירפה את שלושת ההבחנות האלה +המטפיזיקה הגרמנית האידיאליסטית של המאה התשע

כאחת , ית של הרוח כיצירתיות המתעלה מעל עצמהכ* נוצרה ההבנה הרומנט. לתיאור הרוח האנושית

. וכמכוננת את המציאות הפנומנלית, חסרת הגופניות של האד�, הזגוגיתית, ע� הישות התודעתית

, הרעיו� שלפילוסופיה יש תחו� משלה, לדעת רורטי, המורשת האומללה ביותר של תפיסה זו היא

  . והוא האפיסטמולוגיה, הידע מאיד*ושל הסוציולוגיה של , כנפרד מזה של מדע הטבע מחד

שרורטי מוכ� לקבלה היא ההבחנה בי� , הטבע והרוח, ההבחנה היחידה בי� שני תחומי� אלה

המוכר הוא אותו תחו� שלגביו יכול להתנהל השיח שרורטי מכנה . לבי� מה שלא מוכר, מה שמוכר

, השיח הנורמלי. רורות של צידוקושיש לו נורמות ב, זהו אותו שיח שכלליו ידועי�". השיח הנורמלי"

פי נורמות הצידוק המקובלות  מביא לתוצאות משביעות רצו� לגבי המשתתפי� בשיח +המתנהל על

אול� האמת איננה אלא מה שעונה לדרישות . ולכ� מתעוררת התחושה לגביו שהוא מוביל לאמת

פועלת על פי כללי היא המתודה אשר , המתודה של מדע הטבע. נורמות הצידוק במסגרת שיח זה

והיא זו המניבה את התוצאות הראויות לצרכי� של המשתתפי� בשיח , הצידוק של השיח הנורמלי

לגבי שיח זה נורמות הצידוק שאנו ". נורמלי+אב"לעומת זאת השיח לגבי מה שלא מוכר הוא שיח . זה
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". נורמלי+אב"שאר הוא נ, בלא מערכת נורמות אלטרנטיבית. מכירי� מהמתודה המדעית אינ� ישימות

שה� חלק מהמער* , הדברי� המוכרי�. הבחנה זו מתאימה כמוב� להבחנה בי� המטפורי למילולי

ושלגביה� אנו יודעי� להצדיק , הקוגניטיבי שלנו ה� אות� הדברי� שלגביה� אנו יודעי� כיצד לדבר

, יר� או לנבא אות�שאי� לנו דר* להסב, לעומת זאת לגבי אות� דברי� שאינ� מוכרי�. את טענותינו

והוא נועד , ולא מוסבר, לא מוכר, נורמלי הוא שיח חדש+השיח האב. אנו משתמשי� במטפורות

  . לאפשר לנו להתמודד ע� אות� דברי� בסביבתנו שהשיח הנורמלי לא מאפשר לנו להתמודד עימ�

הידע  עשרה בניסיו� להבחי� בי� הידע לגבי המדע לבי�+רורטי דוחה את מורשת המאה התשע  

. מתודה של פרשנות, לגבי הרוח האנושית ג� באמצעות ההבחנה בי� המדע לבי� ההרמנויטיקה

להסביר את הרוח האנושית כישות שיש , הרוח+"מדע"ובעקבותיו של , הטבע+הכישלו� של מדע

אי� פירושה שצרי* , כלומר שבמוקדה היצירתיות החופשית, באפשרותה ליצור ולשנות את עצמה

רורטי מאמ, את ההרמנויטיקה כפי שמתארה גדמר כניסיו� . ז� מטפיזי בי� הטבע לרוחלקבל דואלי

העובדה שאפשר לתאר ). 359' עמ PMN(להבי� את עצמנו בקונטקסט יותר רחב מזה של מדעי הטבע 

את האד� במונחי� נטורליסטיי� לחלוטי� אי� פירושה שנעשה צמצו� של מה שהוא אנושי 

אפשר להסביר באמצעי� המוכרי� את היצירתיות +העובדה שאי. בלבדלפונקציות הטבעיות שלו 

הוא  החינו*האנושית מובילה את גדמר להחלי' את הרעיו� שהידיעה היא מטרת החשיבה ברעיו� ש 

לומר שמטרת החשיבה שלנו היא חינו* ולא ידע פירושו לומר שאנו מקני� יותר . מטרת החשיבה

מאשר אנו מקני� , ולימוד, שיחה, צמנו בעקבות קריאהחשיבות לעיצוב העצמי וליצירה של ע

ההרמנויטיקה איננה ). 359' עמ PMN. (לשינויי� שחלי� בנו בעקבות פונקציות גופניות כהשקטת רעב

, אלא דר* אחרת,  הכוללת הבנה במקו� הסבר, מתודה אחרת להתייחס למה שקורה סביבנו

ודדות ע� הלא מוכר באופ� יצירתי היא ההתמ. להתמודד ע� הסביבה, המתחדשת באופ� תמידי

כפי שמקובל , שמובילה אותו לראות את הפרדיגמה לפילוסו' בדמות המשורר ולא בדמות איש המדע

  .על הפילוסופיה מאז קאנט

בצדדיו , ההתמקדות ביצירת דרכי� חדשות להתמודדות ע� העול�, לסוג הפילוסופיה הזה  

המטרה של . edifying philosophy –" הרוח+זקתמח"קורא רורטי פילוסופיה , הלא מוכרי�

פילוסופיה זו היא למנוע את ההונאה העצמית שיש  בעמדה שידיעת עובדות מסוימות על עצמי 

רורטי משתמש במונחיו של סארטר כדי להדגיש שהפרוייקט שהונחל לעול� . פירושה ידיעת עצמי

תו כדי להכיר את עצמו הוא פרוייקט המערבי על ידי היווני� על פיו האד� צרי* לגלות את מהו
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כאשר הוא מוב� כפעילות האנושית , פרוייקט זה. א* לא הכרחי במסגרת החיפוש האנושי, אפשרי

כרו* בהונאה עצמית ובהתחמקות מאחריות לבחור בי� שפות ואמונות , המובחרת היחידה

נורמלי +רונות השיח האבפעילות גילוי המהות העצמית כרוכה בניסיו� להכפי' את עק. אלטרנטיביות

מטרת .  ולכ� ג�  את המשכיותו, ובכ* לעצור את התרחבות השיח האנושי, לעקרונות השיח הנורמלי

הניסיו� . היא להמשי* את השיח האנושי כפי שהוא התפתח במערב, הרוח+הפילוסופיה מחזקת

  .הלהכפי' את כל סוגי השיח לעקרונות השיח הנורמלי מסכני� את המשכו של שיח ז

לבי� הפילוסופי� ' הרוח+מחזקי'רורטי מבהיר את עמדתו באמצעות הבחנה בי� הפילוסופי�   

נורמלי +הפילוסופי� הסיסטמתיי� ה� אלה המנסי�  להכפי' את השיח האב. הסיסטמתיי�

בהתא� להבחנה זו מבקר רורטי . לעקרונות השיח המדעי ובכ* להפו* את האד� לאובייקט של מחקר

הברמס ואפל אשר מקבלי� את טענתו של סארטר שהאד� הוא יצור אשר מהותו ג� פילוסופי� כ

פילוסופי� אלה . אול� ככזה ה� הופכי� אותו לאובייקט לידע, משתנה בהתא� לבחירתו וליצירתו

זאת משו� שה� עדיי� רואי� . וסיסטמתיי� כאחד" מחזקי�"לטענת רורטי מנסי� להיות פילוסופי� 

. ומטרת� להעלות את הפילוסופיה על דר* הוודאות המדעית, ות האנושיתבידע את הפרדיגמה לפעיל

לעומת� . ה� מקווי� להשיג זאת ידי כ* שה� הופכי� את היצירתיות החופשית לאובייקט מחקר�

אשר עמדת� כלפי רוח התקופה היא ריאקטיבית " הפריפריי�"הפילוסופי� , מציי� רורטי את גיבוריו

נה אמיתית פירושו שאנו מקבלי� את הנורמות של התקופה בה אנו ואשר מביני� שלהחזיק באמו

, פילוסופי� אלה). המאוחר(וויטגנשטיי� , )המוקד�(היידגר , דיואי, גיבוריו ה� ניטשה. חיי�

צידדו בעמדה ההוליסטית לפיה למילי� יש משמעות בקשר למילי� אחרות ולא כמייצגות , לתפיסתו

  .את האמת כמשהו שנמדד ביחס לשיח האנושי ולא ביחס לעול�ומסיבה זו ה� רואי� , את הממשות

  

  הפילוסו' כמבקר תרבות. 3. ד

ביקורת התרבות היא הניסיו� לספר את . מאז ומעול� עסקה הפילוסופיה בביקורת התרבות  

סיפור התרבות הנוכחית שבה הפילוסו' וקהלו חיי� ופועלי� כתוצר של ההיסטוריה של אותה 

 Consequences of Pragmatismמתאר פעילות זו בקטע שרורטי מצטט בספרו   הרולד בלו�. תרבות

). 68' עמ to teach the presentness of the past)       (COP" (הוראת הנוכחות של העבר בהווה"+כ

להראות את הזמניות והיחסיות של , האחת: לביקורת תרבות מסוג זה יכולות להיות שתי מטרות
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מבקר תרבות כזה שופט . יימי� בהשוואה לקני מידה שאינ� יחסיי� או תלויי זמ�מושגי� ומוסדות ק

אול� מבקר תרבות יכול . את התרבות שהוא מבקר לאור מה שהוא מבי� כקריטריוני� לאמת ולטוב

שכש� שמושגי התרבות והמוסדות שהוא מבקר ה� תוצר של  מותנות� בזמ� של , ג� לנקוט בגישה

כמוב� , רורטי דוחה. ג� המושגי� שלאור� המבקר עצמו עור* את ביקורתוכ* , אלה שעיצבו אות�

קאנט חיפש מטפיזיקה של הניסיו� כדי לתת . אשר בה לטענתו נוקט קאנט, את הגישה הראשונה

, רורטי מסביר שקאנט מתאר את הקטגוריות של המדע. בסיס פילוסופי לביקורת התרבות שלו

, אול� במקו� להבי�. עשרה+וריות של גרמניה במאה השמונההמוסר והאסתטיקה לאור נורמות וקטג

הוא נופל לפח , לא יכול לשפוט את כל החשיבה האנושית לאורה, כתוצר של החשיבה הזו, שהוא

ה� מביני� קטגוריות אלה כתחנות בה� ביקרה הרוח . נחלצו ממנו, ובעקבותיו דיואי, שהגל

ושעתה הגיעה זמנה לנוח בה� , ית מאז ומתמידולא כמקומות אליה� שאפה הרוח האנוש, האנושית

)COP הרוח+מחזקי"בדומה למטרה של , מטרת� של מבקרי התרבות היא מטרה חינוכית). 86' עמ ."

ובי� , בי� א� מדובר באלה המנסי� להכתיב מערכת חדשה או מחודשת של דוגמות, מבקרי התרבות

את המודעות של קהל� ליסודות היא לעורר , א� ה� הריאקציונרי� המביני� את זמניות�

, המודעות ליסודות התרבותית של תקופת� מאפשר לפילוסופי� להצדיק�. התרבותיי� של תקופת�

  .ואחרי�, כמו במקרה של ניטשה דיואי, או לשנות�, כמו במקרה של קאנט

   �מרבית המאמרי� שבה� מתייחס רורטי באופ� מפורט לפילוסופיה כביקורת התרבות במוב

ספר זה הוא אוס' של מאמרי� שנכתבו . Consequences of Pragmatismנמצאי� בספרו שתואר 

ושמטרת� קשורה לשינוי הלכי הרוח במחלקות לפילוסופיה , 1978+1982בעיקר בי� השני� 

בספר זה כלולי� מאמרי� הנושאי� שמות . ולפוליטיקה של האקדמיה בשני� אלה בארצות הברית

 Keeping Philosophy Pure ;Professionalized Philosophy and Transcedentalist: כמו

Culture ;Philosophy as a Kind of Writing ;Philosophy in America Today . שמות אלא

ומכילי� קריאה מפורשת למחלקות לפילוסופיה לשנות את , הפילוסופי בעיסוקמעידי� על העיסוק 

�ת מהחוגי� לפילוסופיה לַמְקֵצַע את העיסוק הפילוסופי כ* רורטי מבקר את הנטייה בקרב מרבי. פניה

רורטי . המעניי� יחידי� השייכי� למקצוע בלבד, שהוא הפ* לעיסוק טכני ובעל מתודה מאד נוקשה

, מעמת כיוו� אקדמי זה ע� העיסוק שאפיי� את הפרופסורי� לפילוסופיה בי� שתי מלחמות העול�

תרמו את , תקופה זו הפילוסופי� עסקו בשאלות חברתיות כלליותב, על פי תיאורו. בתקופתו של דיואי
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רורטי רואה במעבר . ולא הסתגרו בארמו� הש� האקדמי, חלק� לרפורמות חברתיות פוליטיות

שהתרחש מאז ימיו של דיואי תוצר של הלכי רוח פוליטיי� א* ג� תוצר של השתלטות הרוח של 

בניגוד לרוח הפרגמטיסטית ששלטה בקרב� , וסופיההפילוסופיה האנליטית בקרב הפרופסורי� לפיל

  . בשנות העשרי� והשלושי�

אול� ביקורתו של רורטי את הכיוו� האקדמי הפילוסופי איננה מצטמצמת רק להלכי רוח 

מנתח את התפתחות העיסוק הפילוסופי ג� , כמבקר תרבות בעצמו, רורטי. מקומיי� ופוליטיי� גרידא

רוח +מוסריות וחברתיות בקרב אנשי, חנת את העיסוק בשאלות ערכיותהבו, מנקודת מבט רחבה יותר

בי� היתר מסביר רורטי במאמרי� אלה את הקשר שיש בי� מה . במערב במאתיי� השני� האחרונות

אנר ספרותי שהתפתח בעקבות 'הוא מתאר ז. הספרות+התרבות לבי� ביקורת+שהוא מכנה ביקורת

ת� הייתה עירוב של מה שהיו� אנו רואי� כהערכה פרשנית קרלייל ואמרסו� שכתיב, יוצרי� כגיתה

. וחזו� חברתי, אפיסטמולוגיה, פילוסופיה מוסרית, היסטוריה אינטלקטואלית, לעבודות ספרות

המקו� , לדעתו של רורטי, ספרות היא+ הסיבה שבגללה אנו רואי� בכתיבה זו עד היו� ביקורת

לטענתו תפסה במאה זו . ובעיקר ברומני�, שתפסה במאה התשע עשרה הקריאה ביצירות ספרות

הספרות את מקומ� של הדת והפילוסופיה כמקור לנחמה ולעיצוב המצפו� אצל +הקריאה ביצירות

עד היו� הקריאה ברומני� והשירה ה� האמצעי המרכזי , בתרבות שרורטי מתאר. הצעירי�

ספרותית של רומני� היא  ביקורת. שבאמצעותו צעירי� אינטלקטואליי� רוכשי� את זהות� העצמית

א� ) . 66' עמ COP(המקו� שבו תהלי* רכישת הזהות המוסרית מקבל ביטוי ותיאור שיטתיי� 

ואיננה שופטת את מושאיה על פי , הביקורת הספרותית מתעלה מעל העיסוק הצר ביצירה זו או אחרת

למטרה את ההבנה של  אשר שמה לה, היא הופכת להיות ביקורת תרבות, קריטריוני� ודוגמות נתוני�

דווקא המחלקות , ג� באקדמיה כפי שמתארה רורטי, מסיבה זו. ולא את שיפוטו, מושא דיונה

. לספרות ה� אלה המתפקדות כמקור להשראה לצעירי� בבוא� לעצב את זהות� המוסרית והפוליטית

מהענייני�  רורטי היה רוצה לראות יותר פרופסורי� לפילוסופיה נוטשי� את מעמד� הר� והמרוחק

אינטלקטואלי� : המטרידי� את הציבור הרחב וחוזרי� להיות בני דמות� של ניטשה ודיואי

ואשר יש לה� מה להגיד ביחס לכל קשת העיסוקי� , המכירי� את הכתבי� הפילוסופיי�

  .האינטלקטואליי� והשלכותיה� לגבי החברה והפוליטיקה בזמנ�

לפילוסופי� כדאי לראות כיצד הוא מתאר את  כדי להבליט את התפקיד שרורטי מייעד בכ*  

, דיואי ניתפס בעיניו כמבקר תרבות משו� שבניגוד לאמפיריציסטי� הלוגיי�.  ו� דיואי'מפעלו של ג
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דיואי הסביר מה היו הקונפליקטי� האמיתיי� , אשר אמרו ג� ה� שהבעיות המטאפיזיות אינ� בעיות

אול� בספרו החשוב ). 75' עמ COP"  (המטפיזיות הבעיות"שנחו בבסיס המאבקי� המילוליי� סביב 

Experience and Nature מנסה לבנות מטפיזיקה אלטרנטיבית �שתראה כיצד כל הבעיות , דיואי עדיי

רורטי רואה ביומרה זו חלק מיותר בתורתו של דיואי וחשוב לו . המטפיזיות הישנות מתמוססות

וכיח זאת הוא מצטט את דיואי האומר בסו' ימיו כדי לה. להראות שג� דיואי הכיר לבסו' בטעותו

כותרת . Nature and Cultureבש�  Experience and Natureשהוא מקווה לכתוב גירסה שניה לספר 

� הפילוסופי ' ניסיו�'שהניסיו� להחזיר למושג , אלטרנטיבית זו מוכיחה לטענת רורטי שדיואי הבי

(experience) לא צלח , י על ידי יצירת מטפיזיקה אלטרנטיביתאת שימושו  הפילוסופי הייחוד)COP 

רורטי מסביר שבכל כתביו של דיואי ישנו מתח בי� העמדה התיראפויטית כלפי הפילוסופיה   ).72' עמ

רורטי מבקר את . ושתציע מערכת סיסטמטית, ובי� הרעיו� שהפילוסופיה תהיה מדעית ואמפירית

בעוד מה שהוא , להפיק פרוגרמה פילוסופית מטפיזית חדשההכרזותיו הנשנות של דיואי בדבר כוונתו 

בעניי� זה היה רוצה רורטי לראות את ). 78עמוד  COP(עושה לאמיתו של דבר היא ביקורת התרבות 

ושתפקידו כמבקר , דיואי כהגליאני עד הסו' המבי� שכל מטפיזיקה היא תוצר של חשיבה זמנית

אטע� כי ההפרדה בי� , בפרק על הפילוסופיה של דיואי ,להל�. תרבות חשוב דיו לחברה בה הוא חי

  .המטפיזיקה וביקורת התרבות איננה לגיטימית במסגרת תפיסתו הפילוסופית הרחבה של דיואי

  

  הפילוסופיה והתפקיד החברתי של האינטלקטואל . 4. ד

אחד המושגי� שרורטי מפתח בשלב קצת יותר מאוחר של כתיבתו ושבו הוא משרטט את 

במאמריו המאוחרי� . מבקר התרבות הוא הליבראל האירוניסט+הפילוסו'+של האינטלקטואל דמותו

 Philosophy and, אות� הוא כותב כתגובה לביקורות על ספריו ומאמריו מסו' שנות השבעי�, יותר

the Mirror of Nature (1979) ,ו+Consequences of Pragmatism (1982)  על �נדחק רורטי להג

�לש� כ* עליו להראות מדוע . עמדתו הפילוסופית לבי� המטרות של הליברליז� המערבי התוא� בי

שני מאפייני� חשובי� של רוח הנאורות והמודרנה אינ� הכרחיי� למחזיק בעמדות ליברליות 

המאפיי� האחד הוא הניסיו� למצוא קריטריו� אמפיריציסטי מדעי או רציונאליסטי . ודמוקרטיות

האד� אשר +הוא הניסיו� למצוא מכנה משות' לכל בני, המתקשר לראשו�, ניוהמאפיי� הש, לאמת

רורטי דוחה את הרלוונטיות בחיפוש . יאפשר לנו לראות את המי� האנושי כבעל מעמד מוסרי מיוחד
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זה א* רואה צור* להראות מדוע ביטול החיפוש איננו מבטל את ההישגי� של החברה הליברלית 

שהוא רואה את עצמו כחבר בחברה זו של אינטלקטואלי� ליבראליי� ומשו� , משו� כ*. המערבית

הוא משרטט את דמותו של הליברל האירוניסט במאמרי� בחלקי� השני , הומניסטי� מערביי�

כמו שהוא מקפיד , או(אינטלקטואל זה . Contingency, Irony, and Solidarityוהשלישי של ספרו 

+או הפוסט, פרגמטיסטיות+מחזיק בעמדותיו הניאו) אלית זואינטלקטו –לתארו במונחי המגדר הנשי 

א* בד בבד הוא מסור לקידו� המטרות הליברליות , פילוסופיות של רורטי לגבי הידיעה והאמת

  .בחברה בה הוא חי

שפתו "אותו הוא מספר לעצמו ב , חיי� ביחס לעצמו+רורטי מסביר שלכל אד� ישנו סיפור

המסופר בשפה אחרונה מסוימת הוא הסיפור שהאד� , סיפור חיי� זה). final vocabulary" (אחרונה

, לעמדותיו המוסריות ולהשתייכותו החברתית, מספר לעצמו והמגדיר את זהותו ביחס לאישיותו

משו� שא� מישהו מטיל ' אחרונה'רורטי מסביר שהוא קורא לשפה זו . הלאומית או האידיאולוגית

אי� לו מוצא בטיעוני� בלתי , ה שמישהו משתמש בהספק בערכ� של הדברי� המתוארי� בשפ

משו� שמעבר , ה� אחרונות. מילי� אלה ה� סו' האפשרויות ששפתו מקנה לו. מעגליי� להצדקת�

האירוניסט הוא אד� ). 73' עמ CIS(לה� ישנה רק פאסיביות חסרת אוני� או פניה לשימוש בכוח 

או דר* קריאה או צריכה , כיר באופ� אישימשו� שהוא מ, המטיל ספק מתמיד בשפה האחרונה שלו

בנוס' לכ* מבי� האירוניסט . סיפורי� אחרי� המרשימי� אותו לא פחות, תרבותית אחרת

ושהשפה שלו , החיי� העצמי שלו אינ� יכולי� לבטל את ספקותיו+ שהצידוקי� שלו ביחס לסיפור

בשל ' אירוניסטי�'י� כאלה רורטי מכנה אנש.  אינה קרובה יותר למציאות האמיתית משפות אחרות

+משו� שבהעדר קריטריו� לאמיתות סיפור, חוסר היכולת שלה� לקחת את עצמ� יותר מידי ברצינות

התייחסות זו מאפיינת ג� את יחס� לפילוסופיה או . חייה� ה� מודעי� תדיר לאפשרות של שינויו

  . ת על מסורת מסוימתהנשענ' שפה אחרונה'כל אחד מתחומי הדעת הוא . לכל דיסציפלינה אחרת

המחזיק , רורטי  עור* שורה של השוואות בי� האינטלקטואל האירוניסט לפילוסו' המסורתי

המסורת הפילוסופית פיתחה שפה המבחינה בי� תופעות לממשות . בעמדה המטפיזית

אירוניסטי� סבורי� ששפה זו תתמזג ע� השפות האחרות  המרכיבות את +והמטפיזיקיאי� הלא

). 76עמוד  CIS(מערבית תו* כדי התקדמות ופיתוח של כל אחת מהשפות והדיסציפלינות התרבות ה

. מטבעו  אול� האירוניסט מבי� שהחיפוש אחר הקריטריו� שיביא להתמזגות שפות אלה הוא עקר
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ההבדל בי� שניה� בנושא זה מתבטא בכ* שאחד הסממני� של התייחסותו הרצינית של הפילוסו' 

. אחר השפה האחרונה הוא המקו� של הלוגיקה והמתודה של השיח הפילוסופי המטפיזיקאי לחיפוש

פירושו של דבר הוא שהוא מרכז את . עבורו הלוגיקה היא הפרדיגמה של החקירה הפילוסופית

המתודה . במקו� להשוות ולעמת בי� שפות שונות, חקירתו סביב היחסי� האינפרנציאליי� בי� טענות

ולהציע הבחנה , א להצביע על סתירה בי� שתי עמדות או בי� שני מונחי�האופיינית למטפיזיקאי הי

המטפיזיקאי ממשי* ומבסס את ההבחנה החדשה באמצעות הבחנות . שתפתור את הסתירה

כ* הוא יכול לראות את . ובכ* מוכיח את טבעיותה והכרחיותה, פילוסופיות מקובלות אחרות

כלומר כסדרה של גילויי� ביחס לטבע� של , בזו התיאוריות הפילוסופיות השונות כמתמזגות זו

לעומתו האירוניסט . אשר מתקרבי� יותר ויותר לטבע הדברי� האמיתי', אנושיות'ו', אמת'דברי� כ

שבניגוד , מכא�. רואה  בסדרת התיאוריות תחליפי� המשני� את השפה הפילוסופית באופ� הדרגתי

רואה בכ* , לצידוק עמדותיו הקונטרוברסאליותלמטפיזיקאי הרואה בטיעו� הלוגי מתודה הכרחית 

כמוב� שג� תיאור האירוניסט כאינטלקטואל העסוק . האירוניסט אמצעי לשינוי התנהגות בלבד

בהשוואה ובעימות בי� שפות שונות ולא בי� טיעוני� וישויות מוביל חזרה לתיאור העיסוק בפילוסופיה 

  .ליצור מראה מדויקת של המציאות הספרות או התרבות ולא כניסיו�+כעיסוק בביקורת

את המטרות , לכאורה, רורטי מסביר מדוע דמות האירוניסט המשורטט כא� איננה תואמת

, מבוססת, ושוויו�, חופש, האד� זכות לרווחה+זאת משו� שההנחה שלכל בני. של החברה הליבראלית

מכנה משות' . בעול� האד� מדברי� אחרי�+המייחד את בני, על ההנחה שנית� למצוא מכנה משות'

. זה הוא המאפשר לייחס לבני אד� זכויות בניגוד לאות� דברי� לה� איננו מייחסי� זכויות אלה

ושהשפה , שנית� למצוא מכנה משות' זה במהות הטבע האנושי, הנחה זו מבוססת על הנחה נוספת

החיפוש  לש� כ* מתבצע. שאנו משתמשי� בה צריכה לשק' באופ� מדויק ככל האפשר מהות זו

המאפשרי� להגיע לדיוק מרבי בשיקו' , או הסֵכמות של השפה, המתמיד אחר הקריטריוני�

עסוק האירוניסט בהטלת , בניגוד לחיפוש אחר מכני� משותפי� וקריטריוני� ואימות�. המתבקש

למרות , אול�. וכ�  בצור* לכל קריטריו� שהחקירה הפילוסופית מצביעה עליו, ספק בעצ� הצור* בכ*

טוע� האירוניסט שהמטרות של החברה הליברליות , ירובו להכיר באפשרות למצוא מכנה משות'ס

" דבק"הביקורת כלפי עמדת האירוניסט מטילה ספק באשר לאפשרות קיומו של . יקרות לו

אלטרנטיבי שיחזיק את החברה הליברלית ללא ניסוח מכני� המשותפי� וקריטריוני� לאימות� של 

תגובתו של רורטי לטענה זו היא שהחברה הליבראלית לא זקוקה לעקרונות . מכני� משותפי� אלה
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הדבר שהחברה . מופשטי� והגדרות סוקראטיות ביחס למשות' למי� האנושי כדי לקד� את מטרותיה

שיאפשרו את , בצורת רפורמות פוליטיות וחברתיות, הליברלית זקוקה לו ה� אלטרנטיבות קונקרטיות

  ).87' עמ CIS(בד בבד ע� קידו� החופש שלה� והבטחתו , ל היחידי�הטבת תנאי חייה� של כ

עימות נוס' המתעורר בי� עמדתו של האינטלקטואל האירוניסט לבי� זו של הפילוסו'   

המטפיזיקאי העסוק בחיפוש צידוקי� לרוח של הליברליז� מצוי בהבחנה שרורטי ער* בי� הפרטי 

ושאותו חש' פרויד , האד� עסוק ביצירתו העצמית התחו� הפרטי הוא המקו� בו. לבי� הציבורי

התחו� . ולמאפייני� הייחודיי� לכל פרט, כנתו� באופ� מוחלט להיסטוריה הקונטינגנטית האישית

לעומת זאת הוא המקו� שבו אנו מחפשי� מכני� משותפי� אוניברסאליי� אשר מאפשרי� , הציבורי

ובכ* מספקי� את הבסיס לדרישה המוסרית  ,את תחושת הסולידאריות בי� בני האד� בכל העול�

העמדה האירוניסטית מבחינה בי� התחו� הפרטי לבי� התחו� .  לשיפור חייה� של כל בני האד�

. הציבורי בכ* שאיננה מכפיפה מכני� משותפי� אוניברסליי� לתוצאות היצירה העצמית של הפרטי�

�אינ� חלק מהמער* הלשוני שבמסגרתו מכני� משותפי� אנושיי� אוניברסליי� : ג� ההפ* הוא נכו

אוניברסאלי , האירוניסט הוא ליבראל לא משו� שהוא מכיר במכנה משות'. הפרט מתאר את עצמו

, שה�, אלא משו� שהוא מבי� את חובתו האחת כלפי שאר היצורי� האנושיי�, בינו לבי� שאר האד�

י התרחקות מאכזריות ומגרימה אד� על יד+חובתו האחת היא מניעת סבל מבני. פעמיי�+חד, כמוהו

ג� קביעה מוסרית מינימליסטית זו עלולה להיתקל בביקורת של , אול�. לכאב הנובע מהשפלה

בשלושת המאמרי� הראשוני� . הפילוסו' המטפיזיקאי המחפש אחר מכני� משותפי� אוניברסאליי�

, )selfhood(' אני'ה, הטוע� רורטי שיצירת� של השפ, Contingency, Irony, and Solidarityבספרו 

ואי� לתאר� על פי שו� , והקהילה הליבראלית ה� עניי� לצירופי מקרי� היסטוריי� קונטינגנטיי�

של ' אני'+במאמרי� אלה מפתח רורטי טרמינולוגיה על פיה ה. דינאמיקה הכרחית של מהל* הדברי�

' אני'הדבר שאנו קוראי� לו  אותו. שנית� להצביע עליו ולבחו� את מהותו, האד� איננו דבר קונקרטי

נוכחויות של נטיות להתנסח , ')sentential attitudes(' התייחסויות רגשיות'איננו אלא אוס' של 

הליבראל . 38' מרכז של אמונות ורציות+קורי� חסרי'או ', בשפות בתוק' מותנות היסטורית

ת� לצפות מאד� שיזדהה ע� אול� כיצד ני. האירוניסט של רורטי מתהדר בהזדהות רגשית ע� זולתו

א� אי� משהו ? שמתוק' הגדרת� ה� שוני� כל כ* משלו', קורי אמונות', 'נטיות' 'התייחסויות'

האד� הרי ג� הכאב שאנו מרגישי� כתוצאה מהתאכזרות ומהשפלה איננו משות' +משות' לכל בני
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וע שהאירוניסט שמחפש מד? )88' עמ CIS(איזו סיבה יש לא להתאכזר לאחרי� , א� כ�. לנו ולאחרי�

ואולי מוכ� לקד� את זכות� של אחרי� להשתמש בשפה הייחודית , את החופש להשתמש בשפה שלו

שבעיותיו מצויות במישור קיומי הרבה יותר בסיסי , יהיה רגיש לאות� צרכי� של הציבור הרחב, לה�

 ? מפיתוח השפה הפרטית שלו לכדי שירת חייו

על פי . היא שבתרבות האירוניסטית אכ� חל היפו* בתפקידי� התשובה שנות� רורטי לבעיה זו

הפילוסו' המטפיזיקאי היה אמור לתת , הציפייה שהייתה מקובלת בי� אנשי הרוח הליבראליי�

. על ידי כ* שיפתח תיאוריה שתניח יסוד מטפיזי לסולידאריות האנושית, תקווה חברתית ליברלית

. ת היו עסוקי� בהתפתחות� והשתלמות� האישיתוהאמנו, השירה, לעומת זאת אנשי הספרות

, העסוק בהטלת ספק בכל שפה, הפילוסו' האירוניסט. התרבות האירוניסיטת הופכת את התפקידי�

�איננו המועמד הנכו� לטיפול בבעיות חברתיות , ובכל מערכת של מטרות שתרבויות מציבות לעצמ

מדוע לא לגרו� לבני אד� 'ינ� שואלי� א, לעומת זאת אנשי הספרות ואמנות. ופוליטיות למעשה

יוצרי� אלה מסיבי� את תשומת '? מהו שגור� סבל': על פי מיטב המסורת המטפיזית אלא'?, סבל

ידי בניית תיאוריות מטפיזיות + ולא על, לבנו אל סבל� של בני אד� שוני� תו* כדי הבלטת ייחודיות�

שית שאיננה נשענת על תיאוריות ומושגי� אנו סולידאריותה� מצליחי� ליצור בכ* . או אמפיריות

ויצירת , הרגישות של יוצרי� אלה לסבל. מופשטי� אלא על חוויות קונקרטיות וניסיו� אנושי נוגע ללב

רגישות כזו אצל הציבור הרחב ה� מניעי� הממריצי� לפעולה למניעת הסבל המיותר הרבה יותר 

  ).95+94' עמ CIS(של הסבל מאשר הצבעה על מקורותיו המטפיזיי� או האמפיריי� 

בתיאור זה של הפילוסו' האירוניסט למול היוצר העוסק בתיאור קונקרטי של ההוויה 

רורטי . האנושית נוע, רורטי מסמר אחרו� בארונה של העליונות התרבותית של העיסוק הפילוסופי

תואר בפסקאות האחרונות כמי שמשרטט דמות פילוסו' המטמיעה את עקרונות החשיבה 

הוא ג� מסביר מדוע העיסוק הפילוסופי המסורתי חייב . הניאופרגמטיסטית שהוא מטי' אליה�

+לפנות את מקומו לעיסוק האינטלקטואלי האירונסיטי כתוצאה של קבלת עקרונות החשיבה הניאו

א* בד בבד הוא מבטל את החשיבות התרבותית של . פילוסופיי�+פוסט, כאמור, שה�, פרגמטיסטי�

בהמש* קוב, המאמרי�  על . בכ* שהוא גוזר עליו גלות פנימית בתו* הפרט העיסוק הזה

שעסקו בקידו� , וניטשה, היידגר, והסודלידאריות הוא מראה כיצד פרוסט, האירוניה, הקונטינגנטיות

פעמיות של הפרט ושל התרבות שבה +תרמו אמנ� רבות להבנת הקונטינגנטיות והחד, אישי פילוסופי

וגי� אלה לא התיימרו וג� לא יכלו בשו� אופ� לשמש כמקדמי הליברליז� הנשע� אול� ה. אנו חיי�
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שג� ה� לא , אורוול' ורג'לעומת זאת יוצרי� כנבוקוב וככג). 121+96' עמ CIS(על סולידאריות אנושית 

והזכות שלה� לחופש , טורחי� לבנות תיאוריות המאבחנות את היסודות של הסולידריות האנושית

ורורטי כולל , יוצרי� כאלה). 141+188' עמ CIS(תורמי� לתקווה ליברלית בפועל , לולהפחתת הסב

עושי� יותר כדי לקד� את התקווה הליברלית והיכולת הגוברת , ביניה� עיתונאי� ואתנוגראפי�

, ה� עושי� זאת על ידי כ* שה�. אד� המנהלי� חיי� שוני� מאד משלנו+להיות סולידריי� ג� ע� בני

משטרי� . רי� את דמיוננו להזדהות ע� סבל� של אנשי� החיי� תחת משטרי� עריצי�מעור, למשל

על ידי , או כל פרטיות והתפתחות אישית, אלה מונעי� מה� כל תקווה לשיפור עתידי של חייה�

באופ� זה הופכת הפילוסופיה כביקורת התרבות לפילוסופיה כביקורת . חדירה לכל נבכי חייה�

שרורטי מדבר בשבחה כאשר הוא עסוק , רת התרבות השיטתית התיאורטיתשביקו, נראה. חברתית

בניסיו� להבחי� בי� ההתפלספות המטפיזית להתפלספות הפרגמטיסטית וההיידגריאנית בחצי 

היצירה המשמעותית , בחלק המאוחר יותר של כתיבתו. מאבדת מחיוניותה בעיניו, הראשו� של המאה

אלה , הבאה לקד� מטרות חברתיות קונקרטיות, בותית פוליטיתהופכת להיות בעיניו רק ביקורת תר

  .העשויות לזרוע תקווה לחופש ושיפור החיי�

אכ� מגייס רורטי את עצמו לטובת כתיבה  1997משנת , Achieving Our Countryבספרו 

מאשר לכתיבה , העסוק בבעיות השעה, בויניק+הדומה הרבה יותר לכתיבתו של האינטלקטואל הכל

. התרבות בה נקט בהמש*+והכתיבה בסגנו� ביקורת, סופית הארגומנטטיבית של תחילת דרכוהפילו

מסביר רורטי את התפתחותו האינטלקטואלית על , שיש בו אלמנט אוטוביוגראפי חשוב, בספר זה

מבחינתו נות� הטו� . ברכי האווירה ששררה בקרב אנשי רוח אמריקאי� החל משנות השלושי�

שעסק ברפורמות פוליטיות , ו� דיואי'רוצה לראות בהחייאתה הוא כמוב� גלאווירה שהוא היה 

גיבור נוס' של השיח התרבותי בו מעוניי� . חברתיות חשובות לצד עבודתו הפילוסופית התיאורטית

�בדומה למה שתר� דיואי בכתיבתו הפילוסופית ובפעילותו , שתר� בשירתו, רורטי הוא וולט וויטמ

לטענתו שניה� תרמו לחילונה של השאיפה . ניסוח של החזו� החברתי האמריקאילחיזוק ול, הפוליטית

על ידי כ* שקראו להפניית אנרגיות הסקרנות לגילוי רצונותיו ושאיפותיו של , האנושית לשיפור עצמי

אשר בה אי� מקו� לציות , שניה� ראו את הדמוקרטיה כדת. הפרט במקו� לאלה של אלוהי�

כמו כ� שניה� ראו את הדמוקרטיה . להסכמה המושגת באופ� חופשי בלבד אלא, לסמכות לא אנושית

). 38+15' עמ AOC(כמחליפה את החיפוש של אמיתות שה� מעבר לאנושות בחזו� של תקווה חברתית 
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כחלק מהקריאה לחזרה לאווירה התרבותית שאפיינה את השיח האינטלקטואלי בחלק הראשו� של 

וביניה� פילוסופי� וסופרי� , י� רורטי בי� מבקרי� חברתיי�מבח, המאה העשרי� בארצות הברית

כדוגמת , הצופי�). 9' עמ AOC(בתוכה  כסוכני�ובי� אלה המתפקדי� , בחברה כצופי�המתפקדי� 

, ה� אלה הרואי� בקשת הגילויי� של התרבות שבה ה� מצויי� חלק ממאבק כוחות מתמש*, פוקו

אלה הרואי� את עצמ� , לעומת זו הסוכני�. אותה לא ישנה, זולת מהפיכה מוחלטת, ואשר דבר

ידי +מבקשי� לקד� את התקווה החברתית הליבראלית על, כחלק מהחברה אותה ה� מבקרי�

. תו* כדי פעולות של חקיקה פרלמנטארית ורפורמות מוסדיות, שינויי� הדרגתיי� במרק� החברתי

, ית מאז מלחמת העול� השניההבר+ רורטי מתאר את השינויי� שחלו בשמאל הליבראלי בארצות

המאפיי� המרכזי של השמאל הליבראלי הנוכחי הוא . ובאופ� מועצ� יותר מאז מלחמת וייטנא�

. הפניית עור' לחזו� של החברה האמריקאית מתו* ייאוש ואכזבה מהכיוו� שחברה זו הלכה בה

ברה והחזו� המאפיי� את השיח והיצירה בחברת צופי� שמאלית זו היא תיאורטיזאציה של הח

כדי להמחיש את ההבחנה בי� קהילת הצופי� . האמריקאיי� במקו� פעולה במסגרת החזו� והחברה

א* הפע� כנושא הדגל שהוא מעוניי� להוקיע , לקהילת הסוכני� הפועלי� רורטי מזכיר את היידגר

)AOC ולוטארד חוטאי� בכ* שה� עו, דרידה, פוקו, כמוהו כניטשה, היידגר). 9' עמ �רכי� לקא

תו* כדי הניסיו� להסביר את מחדליה באופ� , אובייקטיבאציה של החברה המערבית האירופאית

, ה� עסוקי� בתיאורטיזאציה פילוסופית של אירועי� היסטוריי� פוליטיי� ותרבותיי�. תיאורטי

תיאורטיזאציה זו זורעת ייאוש מהחברה . ובכ* מגזימי� בתפקיד שממלאת הפילוסופיה בפוליטיקה

משו� שהיא מסבירה את הנחות היסוד ההומניסטיות , ערבית האירופאית ומגרסתה האמריקאיתהמ

נאיביות פושעת זו מביאה בהכרח לגילויי האכזריות המאפייני� את החברה . שלה כנאיביות פושעת

לעומת . ולכ� אי� לה תיקו� אלא במהפכה מוחלטת מהיסוד התיאורטי ומעלה, המערבית הממוסדת

עסוק הסוכ� בשינויי� מבניי� וקונקרטיי� המבליטי� את , ה העסוק בניתוח תיאורטיתפיסת הצופ

ההכרחיות של גילויי האכזריות הקיימי� בפועל בחברה המבוססת על העקרונות הדמוקרטיי� של +אי

א� אפשר לתק� ולשפר את מחדלי החברה באמצעות חקיקה ורפורמות . ההומניז� המערבי

אליה התפיסה שהמחדלי� ה� תוצאה הכרחית להנחות היסוד הרי מופרכת מ, קונקרטיות

  .   הפילוסופיות המכוננות את החברה
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  סיכו� 5.ד

נראה שתיאור . שרורטי מטיל על הפילוסו'" חיובי"בסעי' זה עסקתי בשרטוט התפקיד ה  

עוברי� תהלי* של קונקרטיזאציה וצמצו� עד כדי , כמו ג� התפקיד עצמו, התפקיד של הפילוסו'

הופ* ) רורטי(בסופו של דבר הפילוסופיה הופכת לדיסציפלינה ריקה מתוכ� והפילוסו' : עלמותהי

במאמריו ובספריו . תהלי* זה מקביל להתפתחות הכרונולוגית של כתיבתו של רורטי. פילוסו' +ללא

מסביר רורטי את התפתחות הפילוסופיה , מסו' שנות השבעי� ותחילת שנות השמוני�, המוקדמי�

כעיסוק הרמנויטי המתקד� תו* כדי יצירת מטאפורות שנועדו , והתרבות האנושית בכלל ,בפרט

כמוהו כאיש , כל עוד מבי� הפילוסו'. לפתור בעיות של התמודדות והסתגלות המי� האנושי לסביבתו

יקבל אותו , מציאות יותר+ מציע הסבר מעניי� ומועיל יותר א* לא מייצג, שהוא יוצר ולא מגלה, המדע

כל עוד מתאר הפילוסו' את מקומו בהיסטוריה של ). כ* במקור(טי לרשימת הגיבורי� הטובי� רור

ולא כמניח היסוד לשפה האחת , הפילוסופיה כחלק מסיפור של שפות ותיאורי� מתחלפי� בהדרגה

יימצא הפילוסו' ברשימת הפילוסופי� הפרגמטיסטי� שרורטי מנסה להחזיר לקדמת , המכריעה

בשלב זה רורטי כותב . ולא ברשימת המטאפיזיקאי� שאבד עליה� הכלח, הבמה האקדמית

בנוי במיטב המתכונות של ספר  Philosophy and the Mirror of Natureספרו . פילוסופיה

ממשי* בניתוח , ארגומנטטיבי המתחיל בהגדרת הנחות היסוד של עבודתו והשפה שהוא משתמש בה

את תפיסתו החיובית על בסיס התפיסה המנוגדת להנחות  ובונה, ביקורתי של האופוזיציה לשיטתו

ממשי* , כ* הוא מסביר בתחילת עבודתו את רעיו� מטפורת הראי בתפיסת הידע האנושי. שדחה

מראה מה� , בתיאור התפתחות תפיסת הידע בפילוסופיה המערבית לאור טמיעתה של מטפורה זו

תפיסתו .  ההרמנויטית האלטרנטיבית ומתאר את תפיסתו, הבעיות המתעוררות עקב השימוש בה

+הובילה אותו לעיסוק בביקורת" האמת+מורה"ולא " הרוח+מחזק"ותפיסת הפילוסו' ב, ההרמנויטית

ביקורת תרבותית היא נושא דיונו א* . התרבות המאפיינת את כתיבתו הפילוסופית המאוחרת יותר

מנטטיבי הפילוסופי לטובת מה שמכנה בכתיבה זו הוא זונח את הסיגנו� הארגו. ג� המתודה של דיונו

David Hall  הנרטיב המזהיר של רורטי)Rorty's Grand Narrative (39  . כתיבתו של רורטי מתוארת

כתיבה זו מתארת רעיונות . כמסוגננת על פי מודל של כתיבה היסטורית אינטלקטואלית Hallעל ידי 

של ב� ההווה היכול לראות את בקונטקסט של תקופת� א* תו* כדי שימוש בפריבילגיות 

ושל תפיסתו את ההיסטוריה , התוצאה של השימוש במתודה זו. האלטרנטיבות לרעיונות שהוא מתאר
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היא שהוא כותב ,  Hallעל פי תיאורו של , ולא כתהלי* הכרחי של התפתחות רעיונות, כקונטינגנטית

ה מתודית התוצאה היא שהוא מבחינ. ושמטרתו היא לשכנע ולא להוכיח, בסגנו� רומנטי הירואי

. 40מוותר על בניית סכימה ארגומנטטיבית מהודקת לטובת סיפור קולח של התפתחות הענייני� 

המציע לנו את סיפור או תיאור , בסגנו� זה מממש רורטי את מודל הפילוסו' כיוצר ספרות או משורר

  . יאותמבלי להתיימר להוכיח את התאמתו למצ, שהוא באופ� מודע פרי יצירתו

שאיננה , היא עדיי� כתיבה תיאורטית, חסרת ימרות ככל שתהיה, אול� ביקורת התרבות  

וביקורתו ,  עיסוק זה נראה לרורטי יותר ויותר עקר. נוגעת לחיי היומיו� של הקהילה בה הכותב חי

א* , Contingency, Irony, and Solidarityכלפיו עולה לפני השטח במאמריו המלוקטי� בספר 

במאמריו על קונטינגנטיות ואירוניה דוחה רורטי את . Achieving Our Countryריפה בספרו מח

ורואה בטבע האד� יסוד , המנתח את מצבה של החברה לאור רעיונותיה, הפילוסו' יוצר התיאוריות

לעומת זאת מקבל רורטי את התייחסותו הספקנית . הכרחי המכוו� את התפתחות� של רעיונות אלה

. א* טוע� שהפילוסופיה שלו היא חסרת ער* ציבורי, לזהותו האישית, וסו' האירוניסטשל הפיל

פילוסו' זה איננו יכול לפרס� את ממצאיו ההגותיי� בכתבי עת מדעיי� משו� שמעצ� תפיסתו 

, לכל היותר, ממצאיו יכולי� להיות. האירונית את עצמו הוא מבי� שממצאיו נוגעי� א* ורק לו

וה� יכולי� אמנ� לעורר בכ* תהודה רחבה ולהשפיע על חייה� של , לק משיר או רומ�מעוררי עניי� כח

. א* בכ* הוא יוצא מאליו מחזקת פילוסו', יחידי� ברחבי העול� כולו במש* דורות רבי�

א* ג� כא� הופ* הפילוסו' לחסר , האלטרנטיבה הנוספת שרורטי מתאר היא העיסוק בתחו� הציבורי

א� . בעלי עיסוקי� מקבילי� כסופרי� מחד ועיתונאי� ואתנוגראפי� מאיד*ונידחק מפני , תועלת

הרי , נדחית התיאורטיזאציה כדר* התמודדות נכונה ע� בעיותיה הפוליטיות והמוסריות של החברה

אורוול ' ורג'לעומת זאת יוצרי� כג. אי� ער* לדיסציפלינה שהמתודה שלה מכוננת תיאורטיזאציה כזו

כמו המשוררי� , א* ג� ה�, בנו לאכזריות ולסבל תורמי� רבות בתחו� זההמפני� את תשומת ל

מגיע חוסר סובלנותו של רורטי  Achieving Our Countryבספר   . אינ� פילוסופי�" פרטיי�"ה

והוא קורא להפניית האנרגיות האינטלקטואליות לכיווני� , כלפי הפילוסופיה התיאורטית לשיא

, Philosphy and the Mirror of Natureסלו� שרורטי מתאר בסו' פילוסו' ה. מעשיי� הרבה יותר

א* א� הוא , קרא אמנ� פילוסופיה ולמד להבחי� בי� מושגי� מופשטי� ששימשו את הפילוסופיה

רורטי מעדי' להתנער , עוסק בדיסציפלינה הפילוסופית ולא מעורב באופ� כלשהו בעשייה פוליטית
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שא� היה תפקיד אקזוטרי , של ליאו שטראוס שתיארתי בהקדמהעל פי המושגי� , אפשר לומר. ממנו

  . הרי רורטי לוקח ממנו את המקצועיות הפילוסופית לטובת עיסוק ציבורי פוליטי קונקרטי, לפילוסו'

המבטלת לחלוטי� את העיסוק הפילוסופי כנטולת כל תוחלת נתפסת בעיני רורטי , תפיסה זו  

. יימס ודיואי'שפיעמה בפילוסופיה הפרגמטיסטית נוסח גכמורשת ישירה של הרוח הפרגמטיסטית 

כפי שתיארתי , רורטי אמנ� מודע להבדלי� בי� תפיסתו לבי� התפיסה הפרגמטיסטית הקלאסית

אול� . פרגמטיז�+ומקבל את הגדרת תפיסתו כניאו, בסעי' על תפיסתו את האסכולה הפרגמטיסטית

נראה כי הוא רואה את עמדתו כתוצר . ל תפיסה זובכל זאת חשובה בעיניו ההיתלות בהנחות היסוד ש

יימס ודיואי נובעי� על פי 'וההבדלי� בי� תפיסתו לתפיסת� של ג, ישיר של ההנחות הפרגמטיסטיות

 שלועמדתו מדבקות� של הפרגמטיסטי� בשיריי� מיותרי� של המסורת המטאפיזית ולא בסטייה 

במסגרת העיקרו� , כאמור בהקדמה, הבאי� הנחות אלה יתוארו בפרקי�. מההנחות הפרגמטיסטיות

כפי . הפרגמטיסטי על פיו המושגי� שלנו ה� כלי� שבני אד� מפתחי� כדי להתמודד ע� העול�

מסרב רורטי להבחי� בי� , בפילוסופיה של רורטי' אמת'+שהראיתי בדיו� הביקורתי בסעי' על מושג ה

 �הפרגמטיסטי לתאר את מושגי היסוד ריאליז� מטפיזי ואפיסטמולוגיה יסודנית לבי� הניסיו

הסירוב לערו* הבחנה זו הוא . באופ� אלטרנטיבי ההכרחיי� להבנת השיח שלנוהאפיסטמולוגיי� 

המונע ממנו לקבל את התיאור האלטרנטיבי של המושגי� המטפיזיי� על ידי הפילוסופי� 

  . הפרגמטיסטי� ולראות בו חלק מיותר מעיסוק� הפילוסופי

נסה לבחו� את הקשרי� שבי� העבודות של הפרגמטיסטי� הקלאסיי� לבי� בפרקי� הבאי� א

�. הטענה שתפיסתו של רורטי איננה מחוייבת מההבנות הפרגמטיסטיות שהוא עצמו נשע� עליה

  :בחינתה של הטענה תיער* במסגרת הניסיו� לענות על השאלות הבאות

ת השיתו' בי� תפיסתו הבסיסית של ומה מיד, יימס ודיואי'מה� הנחות היסוד של הפרגמטיז� של ג

  ?רורטי לבי� הנחות אלה

  ?יימס ודיואי את תפיסת� את תפקיד הפילוסופיה והפילוסו''כיצד מכתיבות הנחות היסוד של ג

או , הא� הנחות היסוד המשותפות לה� ולרורטי ה� אלה שמביאות לתפיסת� את הפילוסופיה

�  ?רשת מיותרת של הפילוסופיה הקלאסיתמו, תפיסת� את הפילוסופיה היא שוב, לחילופי

רורטי אמנ� דוחה את . בנוס' לשאלות אלה אבח� את מעמדו של פירס בהקשר זה

ובשל התעקשותו ליצור אפיסטמולוגיה , הפרגמטיז� של פירס בשל הריאליז� המטפיזי שלו

ילוסו' כמו כ� מבי� פירס את תפקידו כפ. ולא לנטוש כל ניסיו� להגדיר את האמת, אלטרנטיבית
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ושוא' להכפי' את , רואה בפילוסופיה עיסוק קוגניטיבי, במסגרת הפעילות המדעית הכוללת

הא� : א* דחייתו של רורטי את פירס עשויה להיות נמהרת. הפילוסופיה לעקרונות מדעיי� טהורי�

במילי� ? מטאפיזית שרורטי מציג+אכ� רחוקה כל כ* תפיסתו האפיסטמולוגית מהתפיסה האנטי

הא� המודל הסמיוטי של החשיבה שפירס מתאר אכ� רחוק כל כ* מהמודל האפיסטמולוגי : אחרות

מהו המקו� של הריאליז� של פירס ? של פילוסופי� כקוויי� ודייוידסו� שרורטי משתמש במונחיה�

שאלות אלה יידונו ? וכיצד הוא מתקשר להנחות היסוד הפרגמטיסטיות של עמדתו, בפילוסופיה שלו

תו* כדי עימות השגותיו של רורטי ביחס לפירס ע� השלכות , יוקדש להגותו של פירסבפרק הבא ש

  .שיש לתפיסות של שניה� ביחס לתפקיד הפילוסו' ומעמדה של הפילוסופיה
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  ארלס סנדרס פירס'צ: פרק שני
  

  מבוא. א

  הפעילות האנושית התבונית. 1. א

יקורתו של רורטי ביחס לתפקיד לאור התיאור של המהל* הטיעוני של רורטי אפשר לומר שב

המסורתי של הפילוסופיה קשורה בביקורתו ביחס לאופ� שבו מבינה הפילוסופיה את הפעילות 

לומר זאת  פירושו לומר . בחיי� האנושיי� ואת הקשר שלה לממשות) rational, cognitive(התבונית 

קבלתו את התיאורי� שביקורתו של רורטי לגבי התפקיד המסורתי של הפילוסו' תלויה באי 

+ התבונית בכלל החיי�+ותפקידה של הפעילות, מקומה, המסורתיי� של הפילוסופיה ביחס למהותה

כולל , יש לכלול את כל סוגי ההתמודדות של האד� ע� סביבתו' האנושיי�+החיי�'במונח . האנושיי�

מסובכת יותר . י�ואת כל סוגי המבע האנושי, הדת והאומנות, הטכנולוגיה, יצירתו בתחומי המדע

ומה פירושה של האמירה שיש לה ', התבונית+ הפעילות'היא המשימה להגדיר למה הכוונה במונח 

מכיוו� שאי� כא� המקו� להיכנס לסוגיית . מקו� ותפקיד כאלה או אחרי� במסגרת החיי� האנושיי�

כ* , חב ביותרתוגדר הפעילות התבונית במסגרת עבודה זו באופ� הר, ההגדרות השונות של התבונה

הפעילות התבונית . והיומיומיות לגביה, המדעיות, שתכלול את מירב ההתייחסויות הפילוסופיות

אשר נועדה לקידו� , ומאיד*, תוגדר כאותה פעילות אנושית אשר אפשר לתאר את חוקיה מחד

י כלל רורטי היה מוכ� לקבל את חלקה השני של הגדרה זו לגב. האינטרס האנושי במפגש ע� הסביבה

. ואת חלקה הראשו� של ההגדרה לגבי סוגי� מסוימי� של פעילויות אנושיות, הפעילות האנושית

אול� בהעדפתו לתאר את הסוגי� השוני� של פעילויות כחלק מהשיח האנושי הוא רואה את סוגי 

ש את בכ* הוא מכחי. ולהחלי' זו את זו, שיכולות לחיות זו בצד זו כשֹפותהפעילות האנושית השוני� 

רורטי מכחיש שיש , במילי� אחרות. התלות ההכרחית בי� שני חלקי ההגדרה של הפעילות התבונית

לבי� פעילות , תלות הכרחית בי� האפשרות לקד� את האינטרסי� האנושיי� במפגש ע� הסביבה

לעומת העמדה השוללת תלות זו מספקת ההתעקשות על כ* שיש תלות בי� . הדבקה בחוקי� נתוני�

  : האינטרסי� האנושיי� לבי� הדבקות בחוקי� מסוימי� מספר יתרונות קידו�

בי� א� התכלית , היתרו� הראשו� נובע מהקביעה שיש תכלית זו או אחרת לפעילות האנושית  .א

-open(ובי� א� נטע� לגישה פתוחה יותר           , עול�הכשיקו' טבעו של , מובחנת מאד
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ended (זה העיסו. ביחס לתכליתה �ק בפעילות התבונית הוא ג� עיסוק בתוצאות באופ

 . וכ� בציפייה לתוצאות מסוימות, האפשריות שלה

את  לקד�יתרו� נוס' הוא האפשרות לראות בשינויי� הבאי� בעקבות הפעילות שנועדה   .ב

או הפחות מובחנות של , ביחס לתכליות המובחנות התקדמות, האינטרסי� האנושיי�

  .הפעילות

אחרת של שליטה בפעילות ובתוצאותיה היא יתרו� של פעילות  האפשרות למידה זו או  .ג

האפשרות לשלוט בפעילות נובעת מהעובדה שפירוש� של חוקי� הוא שיש . הנתפסת כתבונית

וצפייה מראש , שנכנס בפעילות זו מרכיב של תכנו� הפעילות, כלומר, מתודה שצרי* לדבוק בה

 .של תוצאותיה

שהרי יש , נכונות של הפעילות+ע קריטריוני� לנכונות ואיהיתרו� הרביעי הוא האפשרות לקבו  .ד

בנוס' לכ* אפשר לקשור בי� הליכה אחר החוקי� לפי המתודה לבי� . מתודה אחת ראויה

וכ� הליכי� של , ועובדה זו מאפשרת הערכה של הפעילות, התוצאות הרצויות של פעילות זו

הרצויות של הפעילות מאפשרת העובדה שאנו קושרי� בי� החוקי� לתוצאות : תיקו� עצמי

 . להתאי� את החוקי� לתוצאות ולהפ*

שמו לעצמ� מטרה להימנע מקשירת הפעילות האנושית , החל בפירס, הפילוסופי� הפרגמטיסטי�

היחסי� בי� , כלומר. נכונות לפעילות התבונית+המהווה תכלית או מדד, התבונית ע� עול� חו, תבוני

פירושו של דבר ". מבחו,"יכולי� להיות מתוארי� או להיבח� הפעילות התבונית לממשות אינ� 

דחיית ההנחה שהתבונה האנושית יכולה להתעלות מעל עצמה לעמדה שבה יחסי� אלה יכולי� 

הפעילות התבונית נועדה לקד� את עניינו של . להימדד בעזרת קטגוריות שאינ� פרי התבונה עצמה

ו באופ� שיספק את צרכיו באופ� הטוב ביותר לפי מיטב כלומר לאפשר לו להגיב לסביבת, האד� בעול�

קשירת היסודות לפעילות זה למדד אמת או נכונות .  של עול� מושגי יצירהוהיא נעשית כדי , הבנתו

מהווי� עבור הפרגמטיסטי� , חו, תבוניי� בדמות דואליז� מטפיזי ואפיסטמולוגיה קורספונדטית

וג� , המשות' לפרגמטיסטי� הנסקרי� בעבודה זו, ו� זהרעי. מטאפיזיקה מיותרת  ובלתי מוצדקת

הפרגמטיסטי� , ע� זאת. 1" העיקרו� הפרגמטיסטי"לרורטי הוא הרעיו� שהוגדר בהקדמה 

סירבו לוותר על הרעיו� שהמושגי� , "פוסט פרגמטיסט"בניגוד לרורטי הרואה עצמו כ, "קלאסיי�"ה

ושיש לפעילות התבונית כללי� לפיה� , עול�שבני אד� יוצרי� מקשרי� אות� באיזשהו אופ� ע� ה

וכ� , הפרגמטיסטי� הכירו בקיומו של קשר כלשהו בי� השיח המושגי ובי� העול�. היא מתקדמת
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הבינו קשר זה כמפתח להבנת הכללי� על פיה� מתאפשרת היצירה במסגרת הפעילות האנושית 

מביאה אות� לראות , השיח וכללי� להתפתחות, העול�, קישור זה בי� השיח כיצירה. התבונית

רורטי מצדו רואה .  2בשכלול מערכות הכללי� ולא בנטישת� המוחלטת יתרו� ביחס לחיי� האנושיי� 

האקסקלוסיביות והעליונות של הפעילות התבונית בדיוק אותה , בסירוב לנטוש את רעיו� המוגדרות

אחרות לצור* תכלית עצ� הטענה שיש מתודה אחת הראויה יותר מ, שכ�. מטפיזיקה מיותרת

הוא היה מעוניי� לראות . היא בעיניו קביעה מטפיזית, הקשורה להתמודדות האד� ע� סביבתו

בפרגמטיז� תורה שאיננה זקוקה לחוקי� ותכליות הנתוני� מראש לצור* הרעיו� של קידו� 

דה הפרגמטיז� עבור רורטי היא התורה האומרת שכל פעילות אנושית נוע. האינטרסי� האנושיי�

, כלומר. ותו לא, כפי שהאנשי� בזמ� ובמקו� נתוני� רואי� אות�, לקידו� האינטרסי� האנושיי�

הפרגמטיסטי� . רורטי רואה סתירה בי� פרגמטיז� לבי� עליונות ומוגדרות התבונה בפעילות האנושית

הקלאסיי� לעומתו רואי� את הפרגמטיז� דווקא כדר* היחידה לאפשר את עליונות ומוגדרות 

  .תבונה ללא הסתבכות מטפיזית מיותרתה

   �מטרתו של פרק זה תהיה לבחו� את האופ� אשר בו מסביר פירס את הקשר ההכרחי שיש בי

תו* כדי דחיית התלות של העליונות התבונית , תבונית כפי שהוגדרה לעיל+האנושי לפעילות+האינטרס

ד הבנתו הפרגמטיסטית של פירס כדי לעשות זאת אראה כיצ. בתמונת העול� הדואליסטית המטפיזית

. לפעילות האנושית גוררת בחובה התייחסות חיובית לפעילות התבונית בעלת היתרונות שתוארו לעיל

בראש ובראשונה מראה פירס כיצד הלוגיקה הסמיוטית שהוא מפתח מאפשרת את שימור החוקי� 

אול� פירס איננו . טיתמבלי להצטר* לתמונה המטפיזית הדואליס, והמתודה התבוניי� המקובלי�

הוא להתעקש שדר* , המרחיק אותו עוד יותר מרורטי, הצעד הנוס' שהוא נוקט בו. מסתפק בכ*

, מטפיזיי� ככל שיהיו, ג� המושגי� הפילוסופיי� הקלאסיי�, האופ� שבו הוא מגדיר את הפרגמטיז�

יצד האופ� שבו אראה כ, לבסו'. יכולי� לקבל מוב� משמעותי לעניי� קידו� האינטרס האנושי

וה� את השימוש , הפרגמטיז� שלו מצדיק ה� את הלוגיקה הקובעת את אופי הפעילות התבונית

זאת . מוכיח את חשיבות העיסוק הפילוסופי, במושגי� הפילוסופיי� הקלאסיי� כריאליז� ואמת

כמוב� בתנאי שג� הפילוסופיה תכפי' את עצמה אחת ולתמיד למערכת המושגי� ולמתודה 

  .מחייבי�, והלוגיקה הנובעת ממנו, מטיז�שהפרג
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  ופרשנית , ביבליוגראפית, הערה ביוגראפית. 2.א

אחד המאפייני� הבולטי� ביותר של הפילוסופיה של פירס היא העובדה שכתביו אינ�   

מרוכזי� בספרי� המחולקי� לפי נושאי� ותוקפי� באופ� שיטתי את הבעיות שהפילוסופיה שלו 

אשר , יר אחריו אוס' עצו� של מאמרי� וקטעי מאמרי� פרגמנטאריי�פירס השא. עסקה בה�

וחלק� לא פורסמו לפני שנעשה איסו' שיטתי של , חלק� נישאו כהרצאות, בחלק� נכתבו לפרסו�

שישנ� שתי הוצאות מרכזיות של , עדות לבעייתיות של איסו' כתביו היא. כתביו לאחר מותו

כ* לדוגמא הוצאת האוניברסיטה . * אחרת לסידור כתביוושכל הוצאה בחרה בדר, הפילוסופיה שלו

 .C בעריכת  1+6כרכי� , Collected Papersשל הרווארד אספה את כתביו בשמונה כרכי� בש� 

Hartshorne and P.Weiss , בעריכת  7+8וכרכי�W. Burks . בהוצאה זו הכרכי� מסודרי� על פי

 –ואילו הכר* השני מטפל ב , Principles of Philsophy –כ* לדוגמא קרוי הכר* הראשו� . נושאי�

Elements of Logic . *ישיר בפרגמטיז� של פירס כלולי� בכר �המאמרי� השוני� העוסקי� באופ

לסדר את  .M. Fisch et alבעריכת , לעומת זאת בחרה ההוצאה של אוניברסיטת אידיאנה. החמישי

שלא נכנסו לכרכי� אלה מצויי� בספריות , ספי�כתבי� נו. כתביו של פירס על פי סדר� הכרונולוגי

הקטעי� שאצטט ישירות מפירס . וחלק� עומדי� לפני הוצאת� המסודרת לאור, שונות במיקרופיל�

ביחס לפרשנויות ולקטעי� . בהוצאת אוניברסיטת הרווארד Collected Papersבעבודה זו ה� מה 

, M. G. Murphey ,Chrisopher Hookwayמפירס שאינ� מצויי� בידי נעזרתי בעיקר בספריה� של 

Cheryl Misak ו+ Douglas Greenlee ,נשר על שאלות הריאליז� והאמת אצל פירס . ובמאמריו של ד

3.  

למרות הפיזור שבנושאי כתיבתו ועיסוקו לאור* השני� ראה פירס את עצמו כפילוסו' , אול�  

פירס למד . 4ל הפילוסופיה של פירס בספרו על התפתחות ש M.G. Murpheyכפי שמסביר , סיסטמתי

כריבוי של אופני ) system(המגדיר מערכת פילוסופית , את מושג הפילוסופיה הסיסטמתית מקנט

ולא אוס' מקרי של , כמו אורגנית, כ* שכל הפילוסופיה היא אחדות מאורגנת, ידיעה תחת רעיו� אחד

הוא קובע באופ� אפריורי את חלקי ו, הרעיו� המאחד הוא מושג המסופק על ידי התבונה. פרטי�

כי פירס אימ, מושג זה של  Murpheyבהקדמה לספרו טוע� . הריבוי ואת היחסי� ביניה� ובי� השל�

. על פי הדרישה הקנטיאנית, באופ� ארכיטקטוני, קנט וראה את עצמו כמי שבונה פילוסופיה שיטתית
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. ארכיטקטוני על הלוגיקה הפורמליתג� פירס רואה חובה לבסס את המבנה ה, כמו קנט, זאת ועוד

, התפתחות שיטתו במהל* השני� כרוכה בעיקר בהתפתחות והשתנות מושגי הלוגיקה שלו, משו� כ*

  . ובניסיו� לתאר באופ� שיטתי את רעיו� הפעילות התבונית תו* ביסוסה על הבנתו הלוגית

, � בתפיסתו הלוגיתוהשינויי, הפרגמנטאציה של כתבי פירס, משתי הסיבות שפורטו לעיל   

בחר להציג את הפילוסופיה , לדוגמא Murphey. מתלבטי� פרשני פירס כיצד יש להציג את עבודתו

את ספרו לפרקי� על פי אבני דר*   Murpheyכ* מחלק. של פירס על פי התפתחותה הכרונולוגית

השיטה "� בה� מוצגי, 1876ועד  1859+השני� המוקדמות מ: כרונולוגיי� בהתפלספות של פירס

האינטרלוד , 1879+ו 1876שבי� , השני� האמצעיות, "שיטה השניה"והשורשי� ל, "הראשונה

בשני� אלה תיק� . ועד סו' ימיו 1885הכוללות את השני� שבי� , ולבסו' השני� המאוחרות, המתמטי

להדגיש שלמרות השינויי�  Murpheyאול� חשוב ל . פירס את תורת הקטגוריות שלו פעמיי�

. ראה פירס את עבודתו כמתפתחת ומשתכללת בתו* אות� קווי יסוד, פייני� של כל תקופהוהמא

הוא דוחה את הרעיו� , את התפתחותו הפילוסופית של פירס Murpheyבעקבות האופ� בו מפרש 

שההתייחסות לפרגמטיז� כחלק מרכזי , וטוע�, שהפילוסופיה שלו נעה סביב הציר הפרגמטיסטי

, פירס. 5הפרגמטיז�  –יימס שפירס הוא אבי אסכולה חדשה 'על ידי הכרזתו של גבשיטתו נכפתה עליו 

לא התנער ממושג זה לגמרי אבל , שהיה זקוק להכרה הפילוסופית בעקבות מצבו בקהילייה האקדמית

השימוש , זאת ועוד. שינה אותו כ* שיוכל להראות את ההבדלי� בינו לבי� חברי האסכולה האחרי�

, 1870פה במועדו� המטפיזי לפני שנת +נעשה בדיוני� בעל, שמקורו אצל קנט', פרגמטיז�'במונח 

ייחס אותו , שזכר את השימוש במונח זה, יימס'ג. 1898ופירס עצמו לא השתמש במושג זה בכתביו עד 

ופירס עצמו תוהה הא� יש לייחס את השימוש הראשו� במושג , לפירס 1898+בהרצאתו המפורסמת ב

השימוש שפירס עשה במושג זה ניתפס בעיניו כדר* טובה להבהיר את עמדותיו . 6ס יימ'לעצמו או לג

מקפיד פירס לפרש את , כפי שיצוי� להל�, בניסוחו השני את העיקרו�, ולפיכ*, הקנטיניות ולא להפ*

�. העיקרו� הפרגמטיסטי במושגי� הקשורי� לתורת הסימני� והלוגיקה שהחזיק בה� באותו זמ

המתאי� לתפיסתו המשתנה של פירס לא תל* , רה את הפרגמטיז� באופ� רחב מאדשהגדי, עבודה זו

לכל אור* , ותבדוק דווקא את האופ� שבו כל המושגי� שפירס משתמש בה�, Murphyבדרכו של 

לערו*  Hookwayבחר ,  Murphey לעומת. מאפשרי� את הפרשנות הפרגמטיסטית למושגיו, הדר*

מהתפתחות , בתו* כל נושא, א� כי אי� הוא מתעל�, ס על פי נושאי�את ספרו על הפילוסופיה של פיר
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יש לציי� שהוא מרכז את הבנתו את פירס . 7כרונולוגית ושינויי� שחלו בתפיסת פירס במהל* השני� 

והיחס ביניה� ובי� הממשות , האמת, פחות סביב הלוגיקה והתפתחותה ויותר סביב שאלות המחקר

)reality.(  

, הביבליוגרפיות, א יכולה עבודה זו להתייחס לכל הקושיות הכרונולוגיותמטבע הדברי� ל  

מטרת פרק זה היא להראות את הקישור ההכרחי , כאמור. והפרשניות שחוקרי פירס עסוקי� בה�

לבי� קיומ� של מערכות , שעושה פירס בי� רעיו� הפעילות האנושית התבונית ודרכי היצירה שלה

קישור זה תוא� את הגדרת הפרגמטיז� הרחבה שניתנה . בצעתחוקי� שלפיה� פעילות זו מת

, שפירס בונה מערכת הסובבת סביב מושג תבוני, Murpheyא� נכונה טענתו של . בהקדמה לעבודה זו

הרי אי� צור* להיכנס לכל , ובונה לוגיקה המתאימה באופ� זה או אחר למושג התבוני הבסיסי המקורי

בפרק זה אנסה להראות מדוע נראה . את הטענה שקיי� קשר כזה השינויי� בלוגיקה שלו כדי לאמת

הפרגמטיסטי של שיטתו עומד על + לי שהאופ� שבו הוא מתייחס ללוגיקה מראה כי הבסיס התבוני

ג� א� נטע� שתפיסתו המטפיזית חורגת מהבסיס . תילו באופ� עצמאי מתפיסתו המטפיזית

אי� הדבר , הריאליסטיות+הצהרותיו המטפיזיותוכפי שמוכיחות , כפי שטוע� רורטי, הפרגמטיסטי

פירושו של דבר הוא שפירס לא רואה צור* להוכיח . פוג� בהבנה הפרגמטיסטית של הפעילות התבונית

הוא ג� לא רואה , מצד שני. כדי להצדיק את פעולתה של התבונה, את קיומה של ממשות חו, תבונית

מסיבה זו הוא לא . אותה לממשות החו, התבוניתצור* לתאר את מושגי התבונה במונחי� הקושרי� 

הדבר , צרי* לתלות את תורת התפיסה שלו בקבלת רעיונות פילוסופיי� כתורת אמת קורספונדנטית

שמחפש דמיו� , או העיקרו� האמפרציסטי הלוקיאני, ההרמוניה הנתונה מראש, כשלעצמו הקנטיאני

  .בי� הרוש� החושי לבי� משהו חיצוני המעורר אותו

    

  הפרגמטיז� של פירס.  ב
  האתגר הפילוסופי של פירס. 1.ב

בי� יצירה מושגית לצור* קידו� , ידי ארבעת הקריטריוני� של התבונה+שהוגדרה על, התלות  

מקבל , שבניגוד לרורטי, היא תלות, האינטרס האנושי לבי� קיומה של מתודה בעלת חוקיות ותכליות

�וכ* אמנ� , ית בהוכחת התלות הזו ובביסוסה עומדת בעינהאול� הבעייתיות הפילוסופ. פירס כנתו

אול� אצל , קיומה של בעייתיות זו מובילה את רורטי לנטוש את רעיו� התלות. היא נתפסה בעיני פירס

ראייה לכ* היא החזרה . פירס היא מהווה את האתגר המרכזי של הפילוסופיה שלו לכל אורכה
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 the(ו* כדי ניסיונות לחזור ולהבהיר את הקשר בי� הממשות ת, הנשנית של הטיפול בנושא זה בכתביו

real (העקרונות של הלוגיקה ותורת התפיסה שלו �ותו* כדי ניסיונות להוכיח את תקפות , לבי

ולאור הבעייתיות שבתיאור שיטתי של עבודתו , לאור עובדה זו. הלוגיקה שלו מזוויות שונות

אחת . ולפתור את המתח שנוצר בפילוסופיה שלו בנושא זה לא יכולה עבודה זו להתיימר, הפילוסופית

היא קיומו של , ושרבות נכתב עליה, הסיבות שהפילוסופיה שלו ממשיכה להיות בעלת עניי� בימינו

מטרת פרק זה תהיה להראות כיוו� אפשרי . והעובדה שפתרו� המתח נתו� לפרשנות, מתח זה בשיטתו

א* , את ההכרחיות של התבוניות לקידו� האינטרס האנושיבאופ� שבו פירס עצמו מתיימר להוכיח 

דר* הצגת ההכרחיות של התבוניות , הכיוו� שניבחר הוא זה שמוביל. לא למצות את הטיפול בבעיה זו

  . להכרה בתפקיד חיובי לפילוסופיה, של הפעילות האנושית על פי העיקרו� הפרגמטיסטי

רגמטיסטית להכרחיות התבוניות לקידו� אחד הסממני� לקיומו של המתח בי� תפיסתו הפ  

, )וכ* הוא נחשב ג� בעיני מבקריו(פירס מעיד על עצמו . ערכי לקנט+האינטרס האנושי היא יחסו הדו

אול� בנושא אחד . שהוא תלמידו המובהק של קנט בכל מה שקשור לתפיסתו את פעולת המחשבה

בו הוא מתאר את התפיסה שהוא  והוא מתאר סטייה זו במאמר, סוטה פירס מתפיסתו הקנטיאנית

 ).CP 5.452(המבוססת על הפרגמטיז� , "Common-sensism: "קורא לה 

“The present writer was a pure Kantists until he was forced by successive steps into 

Pragmaticism. The Kantist has only to abjure from the bottom of his heart the proposition 

that a thing-in-itself can, however indirectly, be conceived; and then correct the details of 

Kant’s doctrine accordingly, and he will find himself to have become a Critical Common-

sensist. 

התפיסה האנושית מותנית   כל עוד מדובר בקנט שקבע כי, מפסקה זו עולה שפירס מקבל את קנט

אול� ברגע שקנט מנסה לקשור בי� התפיסה . ומכא� הצדקת�, בהכרח בקטגוריות תבוניות מסוימות

אי� זאת . פירס מתנער ממנו, האנושית לבי� ישות שאיננה ניתנת לתיאור על ידי קטגוריות התפיסה

אול� . ונית האנושיתמשענת מטפיזית לפעילות התב, בדומה לקנט, אומרת שפירס איננו מחפש

פירס . חייבת להיות רכיב בתו* הניסיו� האנושי ולא משהו הנמצא מעבר לו, עבור פירס, משענת זו

כאשר הוא מג� על , אמנ� נראה כמי שמשתמש במשענת זו באופ� לא לגיטימי ביחס לתפיסתו עצמו

על פי . פתחהתאמה בי� תפיסת האד� לבי� העול� על ידי המטפיזיקה הקוסמולוגית שהוא מ
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מאחר והעול� . או ארגו� החוקיות שלו, העול� ככלל מתפתח בכיוו� של גדילה וריבוי, מטפיזיקה זו

עומדת ביסוד , כפי שאראה להל�, שהיא, פעילות החיפוש של חוקי הטבע, עצמו מתפתח לכיוו� זה

הפעילות ומצדיקה את האינטרס האנושי שמכתיב את , מתאימה לעול� עצמו –,הפעילות התבונית

+או תורת הדבר, לבי� ריאליז� דואליסטי מהסוג המסורתי, ההבדל בי� קביעה מטפיזית זו. התבונית

תורת , כלומר. שאי� התאמה זו משמשת צידוק לוגי לפעילות חיפוש האמת, כשלעצמו של קנט היא

 אשר רואה בחיפוש אחר אמת חיפוש אחר התאמה בי� מושגי�, האמת הקורספודנטית המסורתית

כדי לתת , נזקקת לתמונת העול� הדואליסטית, לשוניי� או ייצוגי� מנטליי� לבי� עול� חו, תפיסתי

כדי לספק תמונת , לעומת זאת פירס משתמש בטענה מטפיזית זו. צידוק לוגי למושג האמת שלה

התמונה . שהרי זו בנויה לתו* הפרגמטיז� שלו, שאיננה חלק מהצידוק הלוגי לשיטתו, עול�

. או לידיעה, לעיסוק בפעילות התבונית, ית שפירס מצייר נותנת צידוק לאינטרס האנושי עצמוהמטפיז

הוא זה , המסביר את הידיעה כמהל* המתקד� לצור* יצירת אמונות, הפרגמטיז� עצמו, כלומר

ולא הפעילות התבונית עצמה על יסודותיה , המוצדק על ידי תמונת העול� המטפיזית שפירס מצייר

  .הלוגיי�

להיות אמי, דיו כדי לא , במילי� של ניטשה, אפשר כמוב� לטעו� כנגד פירס שהיה עליו  

אול� עצ� העובדה שהלוגיקה . להיזקק לקביי� המטפיזיי� בדמות הסיפור המטפיזי שהוא מספר

אפשר אכ� לטעו� שהפילוסופיה של פירס , ראשית. שלו איננה נזקקת לכ* יכולה להתפרש בשתי צורות

 The"במאמרו         , לדוגמא, כ*. ושהיא שולית לגמרי לפרגמטיז� שלו, קת לסיפור זהאיננה נזק

Fixation of Belief " שהמעבר מספק לאמונה דר* תהלי* החשיבה �נתו� ) reasoning(הוא טוע

. 8שאי� עניי� בהוכחת תקפות� משו� שה� מהווי� מרכיב הכרחי בעצ� מושג החשיבה , לחוקי�

+ ו  Christopher Hookwayכמו שמתארי� אותה , ות במטפיזיקה הקוסמולוגיתאפשר לרא, שנית

C.J. Misak  שתפקידה להוות תמרי, לעיסוק שעשוי לקד� האינטרס האנושי ,9תקווה רגולאטיבית ,

עיקרו� זה מהווה תמרי, לעיסוק האנושי משו� שהוא . א* לא להצדיק את העקרונות של עיסוק זה

הציווי , עבור פירס. ולא מדכא אותה כפי שעשויה ספקנות כוללת לעשות ,מעודד את המש* החקירה

גרעי� העיקרו� , זהו כפי שנראה. 10לעול� אל תחסו� את נתיב החקירה : המרכזי של הפילוסופיה הוא

מאפשרת לנו לקבוע את האמונות , המקדמת את הבנתנו את העול�, החקירה: הפרגמטיסטי של פירס

  . כלומר את התמודדותנו עמו, נוהלי הפעולה שלנו ומכא� את, שלנו לגביו
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  העיקרו� הפרגמטיסטי. 2. ב

מאחר והפילוסופי� הפרגמטיסטי� המתוארי� בעבודה זו מזכירי� מפורשות את ניסוחיו של 

ראוי לתאר את האופ� שבו מתוארי� , פירס לרעיונות הפרגמטיסטי� בתיאור תפיסת� הפרגמיסטית

אול� ראשית נראה לי חשוב להדגיש את ההבדל המשמעותי . כתביוהעקרונות הפרגמטיסטיי� ב

נקודת . ודיואי לפילוסופיה הפרגמטיסטית, יימס'ג, הקיי� בי� הגישה של רורטי וגישת� של פירס

ודיואי לפילוסופיה הפרגמטיסטית שלה� היא הניסיו� או התודעה , יימס'ג, המוצא של פירס

)experience, consciousness .(או בחוויות , שלושה פילוסופי� אלה ראו במצבי התודעה, כלומר

, תהלי* יצירת האמונות, את נקודת המוצא להבנתה של התפיסה האנושית, הניסיוניות של היחיד

, יצוי� רק. האופ� בו מסביר זאת כל פילוסו' יתואר בפרק הרלוונטי לכ*. ותהליכי האימות של מושגינו

�למרות שהיא זו , יימס ולדיואי אי� הלוגיקה כפופה לניסיו�'יגוד לגבנ, שעבור פירס, כפי שאפרט להל

. העומדת בבסיס הדינמיקה של פעולת הניסיו� ולכ� עקרונותיה של הלוגיקה מזוהי� ע� פעולה זו

ראו , אשר הגיעו שניה� לעיסוק הפילוסופי מתו* עיסוק קוד� בפסיכולוגיה אמפירית, יימס ודיואי'ג

ולא חקירה של , ועל כ� חקירה אמפירית, המתבססת על תהליכי� ניסיוניי� בחקירת הלוגיקה חקירה

�יימס ודיואי משנה את העובדה 'אול� אי� הבדל זה בי� פירס לבי� ג. תחו� הקוד� לכל ניסיו

ואת מושא החיפוש , את הבסיס להבנת המושגי� האנושיי�, ששלושת� ראו בניסיו� החווייתי האישי

נקודת המוצא של רורטי היא חקירה של השיח האנושי שהלוגיקה היא שפה  ,בניגוד לכ*. הפילוסופי

השאלה בדבר טבעו של הדיו� הפילוסופי אצל רורטי מתרחקת מהמינוחי� , מכיוו� שכ*. אחת שלו

ומתמקדת בניסיו� לבחו� את הבעיות הכרוכות במושגי� , הקשורי� לחוויות ולניסיו� האנושיי�

בתיאור העיסוק , יימס ודיואי'ג, לעומתו מתמקדי� פירס. פיה�שהתרבות האנושית מתנהלת על 

  .הפילוסופי בגורמי� הקשורי� במה שה� מביני� כניסיו� וכתודעה האנושיי� בפועל

על פי עדותו , הניסוח הראשו�. פירס ניסח מספר פעמי� במפורש את העיקרו� הפרגמטיסטי

)CP 6.481 (המטפיזי בקיימברידגפה ב+במסגרת דיוני� בעל 1871+ נוצר כבר ב �אול� הוא . 'מועדו

בחדשי�  Popular Science Monthly –פרס� את עמדתו לראשונה בסדרה של שישה מאמרי� ב 

הוא ניסח את שתי התזות , The Fixation of Belief, במאמר הראשו�. 1878עד מר,   1877נובמבר 

ואילו , רה היא יישוב האמונותהתזה הראשונה היא שמטרת החקי. המרכזיות ליחסו לידע האנושי
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. 11התזה השניה היא שרק המתודה המדעית ראויה להיות מאומצת כמתודה לצור* יישוב האמונות 

יימס 'אליו הוא מתייחס רק לאחר שג', פרגמטיז�'בניסוח מוקד� זה פירס איננו מזכיר את המונח 

והדבר , אלה ה� תזות פרגמטיסטיותאול� תזות   .CP 6.482 (12( 1897נת� לו פרסו� בהרצאותיו משנת 

מתבטא בכ* שמושגי הידע מתוארי� כפונקציות של מצבי תודעה המכווני� למילוי צרכי� אנושיי� 

פירס איננו משתמש במונח . ולא פונקציות של היחס בי� תוכ� הידיעה לעול� החו, תודעתי, מסוימי�

, מחשבה, יז� שלו ה� אמונה וספקהמושגי� המרכזיי� של הפרגמט: ולא במקרה, במאמר זה' ידע'

�ולא מונחי� המרמזי� , מושגי� אלה ה� כול� מצבי תודעה ופעילות אנושיי�. וחקירה, הרגל, מוב

במאמר הראשו� הוא מטפל במושגי האמונה . פיזיקאלית של הממשות+למערכת אובייקטיבית כמו

ישוב אמונותינו לצור* הדרכת אנו שואפי� לי: אמונה היא משהו המובח� מספק באופ� פרקטי. והספק

הוא מצב המגרה אותנו לפעול למיגורו , לעומת זאת, הספק. רצונותינו ועיצוב אופני הפעולה שלנו

הפעולה להשגת האמונה היא מה שמכנה פירס . וזהו המניע הישיר לפעולה להשגת האמונה, עצמו

  ). CP 5.374(החקירה 

האופ� שבו הוא בוח� את המתודות  עוד ביטוי לפרגמטיז� של פירס במאמר זה הוא

כל ההסברי� שהוא נות� לדחייתה או קבלתה של מתודה מסוימת . האפשריות השונות ליישוב אמונות

כ* הוא פוסל את מתודת ההחזקה העיקשת באמונות קודמות מכיוו� שהיא . ה� סיבות פרגמטיות

די הפעלת סמכות כוחנית נטיעת אמונות על י, המתודה השנייה. איננה עומדת במבח� המציאות

שלפיה , "אפריוריסטית"ה, ואילו המתודה השלישית. נפסלת כי היא לא עומדת במבח� הזמ�, חברתית

לעומת . נפסלת משו� שהיא תלויה באפנות משתנות, אנו מאמיני� במה שאנו נמשכי� להאמי� בו

שאמונותינו , מדעהעליונות של המתודה המדעית נובעת מהתפיסה ההכרחית ל, שלוש מתודות אלה

. ופחדינו אינ� משפיעי� עליו, נטיותינו, ושמחשבותינו, נגרמות על ידי משהו שיש לו קביעות חיצונית

אשר ) real things(ישנ� דברי� ממשיי� : "השימוש במתודה זו תלוי בקבלת ההיפותזה הריאליסטית

, חושנו לפי חוקי� קבועי� ממשויות אלה משפיעות על; תכונותיה� לחלוטי� עצמאיות מדעתנו עליה�

, בשל העובדה שאנו מנצלי� את חוקי התפיסה, ולמרות שתחושותינו שונות כמו יחסינו לאובייקטי�

יגיע לאותה , א� יש לו די ניסיו� והגיו�, וכל אד�, אנו יכולי� לקבוע על ידי מחשבה כיצד הדברי� הנ�

, רס מקבל את האינטואיציה הריאליסטיתפי.). ה.ח +, תרגו� שלי, CP 5.384" (מסקנה אחת אמיתית

אול� יש סיבות לקבלת . ולא כמשהו שהוא מתיימר להוכיחו, כהיפותזה, עליה מבוסס כל עיסוק מדעי
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שו� חקירה מעול� לא : סיבות פרגמטיות, כמוב�, וה�, ההיפותזה ג� א� אי אפשר להוכיח אותה

במצב של ספק פירושו שאנו מטילי�  כשאנו מצויי�; הובילה למסקנה שאי� דברי� קיימי� בנמצא

כל� משתמשי� במתודה ; קיי�, אחרספק בכ* שמשפט מסוי� הוא אמיתי ביחס למשהו אמיתי 

הניסיו� ; וחדלי� להשתמש בה רק כשאינ� יודעי� כיצד לייש� אותה, המדעית לגבי נושאי� רבי�

נות נוספי� של המתודה יתרו. מראה שלחקירה המדעית ישנ� יתרונות רבי� בעניי� ישוב האמונות

ושהיא , המדעית היא שרק מתודה זו מציבה קריטריוני� להבחנה בי� הדר* הנכונה והמוטעית

מוב� שאפשר לציי� את המעגליות שיש בסיבות . היחידה שמובילה לחפיפה בי� האמונות והעובדות

הכרח משו� שהשימוש במתודה מסוימת מובילה ב, אלה ביחס לעליונות של המתודה המדעית

ה� אלה המצדיקות את , שהכתיבו את המתודה להשגת�, והתוצאות הרצויות, לתוצאות מסוימות

ושלשמו הוא ייפתח את , אול� זהו בדיוק המתח שפירס ימשי* ויטפל בו בשאר כתביו. המתודה

  . הלוגיקה הסמיוטית שלו

עובר פירס לקביעת המובני� , How to Make Our Ideas Clear, במאמר השני  

הפרגמטיסטי� למושגי� האפיסטמולוגיי� הנוספי� המרכזיי� לשיטתו לבניית מער* הפעילות 

. כרצ' של תחושות תודעתיות המתרחשות בזמ�, )thought( המחשבהכ* מוגדרת . התבונית האנושית

 �מותנות הרצ' בזמ� מחייבת את העובדה שלפחות חלק מ� התחושות הכלולות במחשבה נתונה אינ

הפונקציה  היחידה של רצ' המחשבה הוא ביצירת . עתנו אלא מצויות בעבר או בעתידנוכחות בתוד

כל רצ' תחושות שאיננו נועד ליצירת אמונה ואינו קשור ליצירת . שהיא מחשבה במנוחה, האמונה

היא , היא משהו שאנו מודעי� לו: היא בעלת שלוש תכונות) belief( האמונה. איננו מחשבה, אמונה

הגדרת האמונה כמחשבה ). habit( הרגלפעולה או + והיא כרוכה ביצירת כלל, גשת הספקמרגיעה את רי

שהרי אמונה , במנוחה מאפשרת לפירס להראות שאמונה משמשת ג� כנקודת התחלה לעוד מחשבה

 CP(היא במהותה זירה של פעולה מנטאלית שיש לה השפעה על טבענו ועל מחשבתנו העתידית 

האמונות מובחנות זו מזו בהרגלי� , מהותה של האמונה היא יצירת הרגלבעקבות הקביעה ש). 5.397

ולכ� שו� הבחנה בי� אמונות שונות איננה משמעותית א� אי� הבחנה בהרגלי� שכל , שה� יוצרות

שמכיוו� שכל תכליתה של המחשבה היא יצירת , פירס חוזר ומדגיש בעקבות קביעה זו. אמונה מייצרת

כדי . שאי� לה קשר ליצירת ההרגל איננה מחשבה, כתחושה או דימוי, תכל פעילות מנטאלי, הרגל

�. צרי* לקבוע מה ההרגל שפעילות זו מייצרת, לפתח את הפעילות המנטאלית לכלל מחשבה בעלת מוב
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בהגדרת מונח זה בולטת ). meaning( המוב�בכ* מגיע פירס לעוד מונח אפיסטמולוגי מרכזי והוא 

, בשל הניגוד בי� הגדרתו לבי� הגדרות פילוסופיות אלטרנטיביות, יסטיתבמיוחד הייחודיות הפרגמט

שמובנו של דבר הוא ההרגל פירס אומר . תפיסתי או חו, מנטאלי+התולות מוב� ברפרנציה לדבר חו,

שבה� ההרגל גור� לנו  ובאופ� בזמ�ההרגל  שהמחשבה מייצרת תלויה ). PC 5.400( שהדבר כרו* בו

+אופ�. כלומר גירוי הוא תחושה המתרחשת בזמ� נתו�, לה תלוי בגירוי נתפסשל הפעו הזמ�. לפעול

כ* מראה פירס שהשורש של כל  . שהיא התוצאה הנתפסת שלה, הפעולה תלוי בתכליתה של הפעולה

ומכא� שכדי לערו* הבחנות בי� מובני� שוני� יש , כלומר מוחשי ופרקטי, מחשבה הוא משהו נתפס

  . ללהבחי� בי� מנהגי� בפוע

, )clarity of ideas(פירס התחיל את מאמרו בדיו� בשאלת הבהירות של הרעיונות שלנו 

לא תרמו מאומה לקידו� בעיית הבהרת , והלוגיקאי� שבאו אחריה�, לייבני,, והראה כי דקארט

תרומתו של פירס לבעיה שהעלה בתחילת המאמר היא ג� ההגדרה שלו לעיקרו� . המושגי� שלנו

חשוב אילו : הגדרה זו הוא יקרא מאוחר יותר ההגדרה המוקדמת לפרגמטיז�ל. הפרגמטיסטי

. אפשר לתפוס כאובייקט של המושג שלנו, אשר עשויות להיתפס כבעלות השפעה מעשית, תוצאות

.). ה.ח –תרגו� שלי ,  PC 5.402( התפיסה שיש לנו מהתוצאות האלה היא כל המושג של האובייקט

בהמש* המאמר . יה ביכולת שלנו לקבוע מהו המוב� הנתפס של המושגי�בהירות מושגינו תלו, כלומר

מובהר שפירס מחשיב את הפרגמטיז� כמתודה לקביעת מובני� באופ� המוציא אמירות הנתפסות 

אמירות כאלה ה� בעיקר נחלת מטפיזיקאי�  ספקולטיביי� אשר . בעיניו כחסרות מוב� או לגיטימציה

כאשר פירס עצמו . ב� משו� שאי� לה� מוב� ניתפס באופ� חושימושגיה� וטענותיה� ה� חסרי מו

א* רבי� , הוא מתאמ, מאד לשוות לה נוסח העונה לדרישה פרגמטיסטית זו, עוסק בתורה מטפיזית

במאמרו על ההיפותזה הזנוחה להוכחת קיו� , לדוגמא, כ*. ממבקריו טועני� שהוא נכשל בניסיו� זה

א* שאלת עמידתו , מעויות פרגמטיות להיפותזה בדבר קיו� האלהוא מכריז שמאמרו יציג השת, האל

  . 13בדרישות אלה נתונה לויכוח 

בעקבות ההתלהבות של , בשני העשורי� שלאחר פרסו� מאמרי� אלה הפ* הפרגמטיז�  

פירס הביע את אי שביעות רצונו . למטבע פילוסופית שחוקה, יימס ממאמריו של פירס בנושא זה'ג

יימס לסדרה של הרצאות 'הוזמ� על ידי וויליא� ג, 1903בשנת , וכאשר, מונח זהמהשימוש שנעשה ב

כדי להסיר את חשש . 14הבהיר ועדכ� את עמדתו ביחס לפרגמטיז� , על הפרגמטיז� בהרווארד
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הבלבול בי� תורתו לבי� תורותיה� של הפרגמטיסטי� האחרי� הוא א' שינה את שמה של תורתו 

לכינוי שיטותיה� הוא מזכיר ' פרגמטיז�'בי� המאמצי� את המונח . 'פרגמטיציז�'+הפילוסופית ל

ואילו , הרדיקאלית+ יימס השתמש בכינוי זה עבור תורתו האמפריציסטית'ג. יימס ושילר'בעיקר את ג

המדגיש את התכליות האנושיות , שילר השתמש בה בהקשר ע� האנטרופומורפיז� או ההומניז� שלו

  . האפיסטמולוגיי� והמטפיזיי� בקביעת המובני� של המונחי�

להגדיר , כאמור, מנסה פירס) CP 5.437+5.411( 1905משנת ' ?What Pragmatism Is'במאמר   

מהבהרותיו ומהניסוח מחדש של העיקרו� . 'פרגמטיציז�'והפע� בש� , מחדש את הפרגמטיז� שלו

 �הפרגמטיז� לבי� הפרגמטיסטי מסתבר שהדיו� המחודש בפרגמטיז� עולה מהצור* להבחי� בי

בתחילת המאמר מסביר פירס . קיבל, כפי הנראה, אמפרציסטי שהפרגמטיז� שלו+הפירוש הלוגי

כפי שהיא באה לידי ביטוי , שהרעיו� הפרגמטיסטי עלה בדעתו תו* כדי ההבנה שהמתודה המדעית

שו� לסעי' הרא, ואכ�. היא הנותנת לטענות ולמושגי� את משמעות� המרבית, במעבדה הניסויית

ובכ*  –, .)ה.ח +, הדגשה שלי( The Experimentalists View of Assertion +במאמרו הוא קורא 

בהמש* המאמר הוא עונה . הניסיונישל המובני� על פני הדגש  הניסוייהוא מרמז להעדפת הדגש 

ת שהפרגמטיז� הוא תורה הקובעת שמושג נבח� על ידי התוצאו, שיח דמיוני+ המושמת בפי בר, לטענה

שיש להבחי� בי� טענת , Truth and the End of Inquiryבספרה , מיסק מסבירה. הפרקטיות שלו

פירס לבי� הקביעה של הפוזיטיביז� לפיה מלבד המשפטי� הפורמליי� של הלוגיקה והמתימטיקה 

נוסחה כזו . 15ישנו מוב� א* ורק למשפטי� שיש לה� אפשרות לאימות אמפירי , שה� טאוטולוגיות

ופירס , ?How to Make Our Ideas Clearמטיז� אכ� תואמת את ההגדרה שנת� פירס במאמר לפרג

מה שחשוב לו להבהיר הוא שהמבח� הפרגמטיציסטי . מעוניי� להבחי� בי� הפרגמטיז� שלו לבינה

הוא , כדי להישאר בתחו� התבונה. חושי+ ביחס למובנ� של מושגי� הוא מבח� תבוני ולא מבח� מעשי

מחפש את המשמעות , כאמור, פירס. הניסיוניתלהבדיל מההשקפה , הניסוייתההשקפה מתעקש על 

וזו מוכרחה לשיטתו להיות מובחנת מהתרחשות , )intellectual purport(של הפעילות התבונית 

כלומר הוא פועל בשני , חד ערכי+שהיחס בי� מחשבה לאמונה הוא חד, נראה. רגשית או חושית בעלמא

התעקש פירס על כ* שרק מה שמוביל ליישוב  The Fixation of Beliefשבמאמר  בעוד. הכיווני�

כא� הוא מדגיש שרק , ושכל פעילות מנטאלית אחרת איננה מחשבה, האמונה יכול להיקרא מחשבה

רגש רגעי וחול' שאיננו , על פי טענת פירס הראשונית, כלומר. מחשבה שלמה יכולה להוביל לאמונה
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אבל הכיוו� הוא ג� . וביל ליישוב אמונה מסוימת איננו מבחינתו מחשבהחלק מרצ' אחדותי המ

כ* . ולא רגש או תחושה שאינ� חלק מתהלי* של מחשבה, רק מחשבה יכולה להוביל לאמונה: הפו*

כפי שאפשר להבי� , מוב� של מושג לא יוכל להתמצות ברגש או בתחושה: ג� לגבי מוב� של מושג

המוב� מוגדר עבור פירס כשיי* . הנות� מוב� רק לדברי� מוחשי�, וגימהעיקרו� של הפוזיטיביז� הל

לאפשר יצירת כללי פעולה או , שהיא פעילות שנועדה לקד� את האינטרס האנושי, תבונית+לפעילות

שמוב� של מושג הוא עצמו בהכרח , בלוגיקה שלו, פירס יראה. הרגלי� אשר מחויבי� מהקיו� האנושי

היותו כזה הוא בהכרח מורכב מאלמנטי� תבוניי� שאינ� יכולי� להיות ב. או אמונה, פעולה+כלל

, החיבור של פירס בי� המחשבה לאמונה). CP 428+5.426(הרגעיי� והפשוטי� יותר , ברגש או תחושה

זיהוי . מחזיר אותנו להבחנה שערכתי בראשית פרק זה בי� הפעילות האנושית לבי� הפעילות התבונית

יות תוצר של פעילות תבונית היא המרכיב בתורתו הפרגמטיסטית של פירס המחייב אמונה לה, זה

לזיהוי , כאמור, זאת משו� שהוא מתנגד. שממנה רורטי מתחיל את הפניית גבו לפרגמטיז� הקלאסי

  .כפי שהוא תופסו, או השיח, המתודה המדעית והשפה שלה ע� עצ� הפעילות האנושית

   �, הניסוילבי� , תבוני+יכול להיות אירוע חד פעמי ולאה, ניסיו�כדי להבהיר את ההבדל בי

מדגיש פירס שהוא איננו מדבר על ניסוי שנעשה בפועל או על ניסוי , שמרכיב את הפעילות התבונית

מבחינתו התייחסות כזו לפירוש המושגי� באופ� פרגמטיסטי . שנער* בעבר ותוצאותיו נבדקו ואומתו

שיכולה להיות , ניסיונית, ב מחזירה אותנו לחוויה יחידהאיננה מתקבלת על הדעת משו� שהיא שו

כאשר פירס .  משמעותית לגבי אירוע מסוי� אבל אי� בה כדי לתת את מלוא המוב� למושג בו מדובר

ולא על הניסוי  תופעת הניסוימדבר על הניסוי כמרכיב בהבנת המושג באופ� פרגמטיסטי הוא מדבר על 

שא� וכאשר , התופעה הניסויית כמרכיב בהגרת מושג פירושה). experimental phenomena(בפועל 

אזי יושגו התוצאות האמורות בהגדרת , יבוא מישהו לפעול בהתא� לתכנית הניסויית הכלולה במושג

והיא מותנה במילוי תנאי� , ולא בעבר או בהווה, המשמעות התבונית מצויה בעתיד, כלומר. המושג

הבחנה זו בי� . או על ידי הנאמר במשפט ביחס למושג, ת המושגהמוכתבי� על ידי הגדר, מסוימי�

הכוללת את ההתניה ואת האלמנט הזמני העתידי מוכנסת על ידי פירס לניסוחי� , הניסיו� לבי� הניסוי

  . כדי להבדיל בינו לבי� תורות אמפרציסטיות והומניסטיות דומות, המאוחרי� יותר של הפרגמטיז�

כדי להבחי� בי� , שוב, וזאת, )symbol(לניסוח החדש היא הסמל מונח נוס' שפירס מכניס   

בשלב , פירס מעיד על עצמו. התבונית בעלת התכלית האנושית+הניסיו� במוב� הרחב שלו לבי� הפעילות

הוא לא מסוגל ללמוד , 12+13בגיל ' לוגיקה'שמאז שנתקל במונח , במכתב לליידי וולבי, מאוחר בחייו
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קביעה זו מבטאת את חשיבות הסימ� לראייתו את הפעילות . 16ל סמיוטיקה שו� מדע אלא כלימוד ש

עבור פירס אי� . 17שהוא האובייקט שלו , הסימ� הוא כל דבר שמובנו נקבע על ידי דבר אחר. התבונית

�משו� שפעילות תבונית היא בהכרח פעילות , לתת מוב� לפעילות תבונית כלשהי ללא קיומו של סימ

מערכת היחסי� הזו היא מערכת יחסי� . ולא אירוע פשוט, סי� בי� מספר דברי�שיש בה מערכת יח

ובייחוד בהסבר אופיו של , בדיו� בלוגיקה הסמיוטית של פירס ארחיב בעניי� זה.  בי� סימני�

�פי תורת הסימני� שפירס פיתח +לעניינו חשובה רק העובדה שעל. המנטאלי של האובייקט של הסימ

פנימי של האד� ע� +זאת משו� שכל מחשבה היא שיח. ת תבונית ללא הסימ�לא תיתכ� שו� פעילו

, כמו כ� חשוב לציי� שההבחנה). CP 5.421(שהיא תורה של סימני� , עצמו וטבעה כטבע השפה

איננה חשובה ) sign/symbol(, שבי� סימ� לסמל, החשובה לתורות סמיוטיות שבאו בעקבות פירס

בשל העובדה שהסימ� הוא מונח כללי וחובק במסגרת תורתו של  וזאת, לצור* הגדרה זו של פירס

  .פירס

לפרגמטיז�  1878+פותח פירס בהגדרה שנת� ב Issues of Pragmaticismבמאמר שנקרא   

): indicative mood(שכדי למנוע מבוכה מיותרת הוא יציג אותה הפע� בדר* החיווי , ומסביר

כוללת את ס* כל , )symbol(הכוללת של כל סמל ) intellectual purport(המשמעות התבונית "

, אשר באופ� מותנה בכל הנסיבות והרצונות האפשריי�, האופני� הכלליי� של התנהגות רציונלית

בשלב יותר מאוחר מדייק שוב פירס .). ה. ח +, תרגו� שלי, CP 5.438( "יופקו על ידי קבלת הסמל

מתודה לקביעת המובני� של מילי� קשות ובמיוחד שהפרגמטיז� איננו תורה מטפיזית אלא , ואומר

הפרגמטיז� ... : " בהתא� לדרישה זו הוא מנסח אותה הגדרה מעט אחרת. 18של מושגי� מופשטי� 

�שתחת כל הנסיבות הנתפסות של , שהמוב� הטוטלי של פרדיקציה של מושג תבוני כלול באישור, טוע

�כלומר יהיה אמיתי תחת נסיבות , לי מסוי�הנושא של הפרדיקציה יתנהג באופ� כל, סוג נתו

בהגדרה זו נכנסי� מספר מרכיבי� .). ה. ח +, תרגו� שלי, CP 5.467(: אקספרימנטאליות מסוימות

החשיבות של , של כל פרדיקציה) הלא פרטיקולרי(וה� האופי הכללי , נוספי� שיש להרחיב לגביה�

והחקירה מתפקדי� כחלק הכרחי בהבנה  והאופ� בו מושגי האמת, כלליות זו לפעילות התבונית

לא אכנס כא� למשמעותה של הגדרה זו להבנה הפרגמטיסטית משו� שאי . הפרגמטיסטית של מושגי�

אפשר להבי� את ההקשר ההכרחי בי� מושגי� אלה לתפיסתו הפרגמטיסטית של פירס ללא דיו� נפרד 
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את הנסיבות , מטבעה, ובקשר בי� האמת לבי� התנהלות החקירה המערבת, במושג האמת

  . האקספרימנטאליות

, לסיכו� התייחסותו של פירס לרעיו� הפרגמטיז� ראוי לציי� שהעיקרו� הפרגמטיסטי עצמו  

, המקובל ה� על פירס וה� על רורטי, על פיו מושגינו ה� יצירה שנועדה לאפשר לנו להתמודד ע� עולמנו

זאת משו� שהעיקרו� . כיבי שיטתו של פירסמתפרש אצל פירס באופ� שגור� לרורטי להתנער מרוב מר

הפרגמטיסטי הנות� לכל המושגי� והמובני� הקשורי� לידיעה האנושית מוב� במסגרת הצרכי� 

דר* האמונות שה� , קושר באופ� הכרחי את הפעילות האנושית להתמודדות ע� הסביבה, האנושיי�

, או פעילות, היא מהל*, מפורטכפי שאתאר להל� באופ� , התבוניות. ע� תבוניות, מצבי תודעה

א� אפשר להבי� את . ולכ� מניחה את המדע כפרדיגמה שלה, התואמת את הרעיו� הניסויי המדעי

ואת הפעילות התבונית רק במסגרת המחושקת של המתודה , הפעילות האנושית רק כפעילות תבונית

  .קל לראות מדוע רורטי איננו רוצה להיחשב כממשיכו של פירס, המדעית

  הלוגיקה הסמיוטית של פירס. ג

  מבוא. 1.ג

   
המושגי� הלוגיי� שפירס משתמש בה� עברו , כפי שהסברתי בהקדמה לסעי' הקוד�  

עברה תורת הקטגוריות שלו , לדוגמא, כ*. שינויי� והתפתחות במהל* שנות עבודתו הפילוסופית

ועד לעיצובה הסופי , כאשר עוד הייתה צמודה לרשימת הקטגוריות של קנט, שינויי� מראשיתה

אול� בעבודה . בעקבות גילויה של הלוגיקה של היחסי� והתיאוריה של הכימות, בשנותיו האחרונות

ואציג את תורת הסימני� ושלושת הקטגוריות היחסיות כחלק , זו אתייחס מעט מאד לשינויי� אלה

תהלי* של חשיבה  ואת חשיבות� של אלה לכל, ושל חשיבה מדעית) proposition(מבנייה של משפט 

העסוקי� בניסיו� להבי� את מושגי   Hookway+מיסאק ו, בכ* אאמ, את גישת� של נשר. אנושית

ולא באינטגרציה פרשנית , האמת והחקירה של פירס ביחס לבעיות האמת והריאליז� הפילוסופיות

משו� , זוהצגה זו היא חשובה לעניינה של עבודה . מקיפה של התפתחות התפיסה הלוגית של פירס

המובנת , שהיא מסבירה את הקשר ההכרחי שרואה פירס בי� הפעילות האנושית כפעילות תבונית

לבי� הבנת העקרונות והמושגי� של הלוגיקה במסגרת העיקרו� , במסגרת הפרדיגמה המדעית

בנחישותו לתאר , בסיכומו של פרק זה לדיו� בשאלה הא� רורטי, הבנה זו תהווה בסיס. הפרגמטיסטי

כפי , תיאורו של פירס. ת הפעילות האנושית במסגרת שיח באופ� פתוח לחלוטי� מבצע מהל* סבירא
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מעלה את האפשרות שרורטי משאיר מחו, לתיאור מרכיב שהוא חשוב מידי להבנת הפעילות , שאראה

  . האנושית עצמה

א� בהת. בעיה נוספת בהצגת הלוגיקה של פירס היא בעיית חלוקת המשנה הדיסציפלינארית

את כל מה שקשור לתיאור , הלוגיקה הסמיוטית של פירס, לצורכי עבודה זו אני כוללת בסעי' זה

. ואופ� השגת האמונות, תהליכי הסקת המסקנות, הפרטני של הצדדי� הפורמליי� של החשיבה

בה אדו� , מתיאוריית האמת והחקירה הכוללת של פירס, באופ� מעט מלאכותי, תיאור זה יובדל

פירס עצמו כולל תחת כותרות דיסציפלינאריות שונות ג� את . עי' על האמת והחקירהבנפרד בס

או כפי שפירס מעדי' , הפנומנולוגיה, תורת הסימני�: התייחסותו לצדדי� הפורמליי� של החשיבה

 Christopherבחלוקות משנה אלה עוסקי� . והלוגיקה, 19הפנרוסקופיה , 1904לתארה לאחר 

Hookway , ו + Douglas Greenlee .מצביע , בפרקו על תיאורית הסימני�Hookway  על העובדה

שבעוד תורת , הבעיה המתעוררת היא. שפירס מתייחס אל הסמיוטיקה כאל עוד ש� ללוגיקה

הרי היא מוצגת במקומות אחרי� כחלק , הסימני� כלוגיקה היא תיאור של שפה ותקשורת

בעיה זו מתגלה כבעיה , Hookwayאומר , אול�. 20מהתיאוריה שלו ביחס למחשבה ואינפרנציה 

דו שיח בי� צדדי� שוני�  –מחשבה מתקדמת בצורה של דו שיח "לכאורה כאשר מביני� שעבור פירס 

ולכ� לגבי התורה , מה שנכו� לגבי השפה, כלומר. different phases of the ego "(21(של האני 

ואכ� בסדרת מאמרי� מוקדמת של . ולהפ*, שבהנכו� ג� לגבי המח, שמתארת את המנגנו� של פעולתה

 Of Logic as a Study of, פירס על הלוגיקה ועל תורת הסימני� אומר הוא עצמו בפרק שהוא מכנה

Signs" : דגש " (זהה ע� המדע והחוקי� של הסימני� במשמעותו האינטלקטואליתמדע המחשבה

בהמש* נראה . פול בקטגורית החשיבה כולהמסיבה זו הטיפול בסימ� הוא טי. 22.) ה.ח –ותרגו� שלי 

�של סימני� ) triadic(ועמו החשיבה כולה הוא דבר המקיי� בתו* עצמו יחס משולש , כיצד הסימ

) firstness(הראשוניות  +בדומה לכ* ג� הטיפול בקטגוריות החשיבה  . ופרשנות� מטבע היותו חשיבה

זאת . שהוא מדע החשיבה, שיי* למדע הלוגיקה )thirdness(והשלישוניות ) secondness(השניוניות 

במקומות אחרי� בה� עוסק פירס בסימ� ובקטגוריות אלה הוא מתייחס אל עיסוקו , שכאמור, למרות

ס* כל מה "...שהוא , הפנרוסקופיה מתארת את הפנרו�. כאל חלק מהפנומנולוגיה או הפנרוסקופיה

מבלי להתייחס לשאלה הא� הוא מתאי� , )mind(שנוכח  באיזשהו אופ� או באיזשהו מוב� בתודעה 
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פירס מסביר שהפנרוסקופיה עסוקה במרכיבי� הפורמליי� של ". או לא מתאי� לדבר האמיתי

�מה שמייחד  .23כלומר באות� מבני� הכרחיי� של החשיבה מתו* האופ� שבו אנו חווי� אותה , הפנרו

הנשע� רק על , לוגי+ מדע קד�חלק זה של תורת הסימני� והקטגוריות הלוגיות הוא שזהו 

. ואי� לו שימוש במושג האמת או בביקורת לוגית של המתודות והתוצאות שלו, המתימטיקה

מתחת "הכישורי� ההכרחיי� לסוג זה של ניתוח התופעות ה� ראייה חדה של דברי� המצויי� 

שוני� של הבחנה החלטית בי� המרכיבי� ה,  )כפי שאסביר להל�(הנחוצה לפילוסופי� " לאפינו

, כמוב�, כישורי� אלה אינ� מעוררי�. והיכולת להכללות המצויה בידי המתמטיקאי�, התופעה

לעניינינו  .24ופירס עצמו מאד חמק� ביחס לשאלה זו , בטחו� באמיתות התוצאות של סוג המחקר הזה

, ותהראשוני, כגו� הסימ�, אפשר להשוות בי� קבלת המושגי� שהוא מדבר עליה� בפנומנולוגיה

למרות שמושגי� ואמיתות אלה . לבי� קבלת האינטואיציה הריאליסטית, השניוניות והשלישוניות

משו� שאנו יכולי� , הרי ה� עומדי� במבח� הבהרת המושגי� הפרגמטיסטי, אינ� ניתני� להוכחה

  .להגדיר את ההשתמעויות המושגיות הנדרשות מקבלת� בתו* כלל מערכת ההתייחסות שלנו לעול�

. מעורר אליה את תשומת הלב Hookway+� זה ראוי לציי� נקודה פרשנית נוספת שבמקו

את תחו� הסמיוטיקה לכל סוגי  Hookwayמרחיב  The Scope of Semioticsבסעי' שהוא מכנה 

הרחבה זו פירושה שהפרוייקט הפילוסופי של פירס הול* הרבה מעבר לחשיפת . הסימני� באשר ה�

מחשבה כטענה בשפה  , שכפי שנראה, למרות, כלומר. ית לשוניתהמבנה ההכרחי לחשיבה מדע

)assertion( ,מטרת החשיבה וגילוי האמת �ה� מרכיבי� הכרחיי� בהבנת הפעילות , והקשר בי

כמייצג של , מסיבה זו הסימ�. אי� הסמיוטיקה שלו מוגבלת לסימני� לשוניי�, התבונית אצל פירס

והמטרה שבשלה נקשר הסימ� ע� הפעילות התבונית , מ� לשוניאיננו חייב להיות מוב� כסי, דבר אחר

מה שפירס מנסה לעשות הוא להצביע על תיאוריה כללית של . איננה חייבת להיות השגת האמת

התיאוריה של טענות מדעיות היא . פרשנות משולשת של סימני� כאמצעי להשגת כל מטרה אפשרית

. המכריע הוא האופי המשולש של תהלי* הפרשנותאול� הדבר , הגדרה מיוחדת של התיאוריה הזאת

פירס . זהו תהלי* טלאולוגי המודר* על ידי תכלית פרשנית ג� כאשר היא איננה מנוסחת באופ� מודע

אול� בסיווגי� השוני� של הסימני� שהוא עור* במהל* , אמנ� אינו מתייחס מפורשות לעניי� זה

מה . שו� קשר לפעילות המדעית, יכול להיות לה� ולא, הוא כולל סימני� רבי� שאי� לה�, כתיבתו

שאפשר לייש� את רעיו� התהלי* המשולש של פרשנות סימני� , שפרשני� שוני� מסיקי� מכ* הוא

ולכלול בפעילות התבונית האנושית ג� הבנה , להבנה מעמיקה יותר של יצירה בתו* תחומי התרבות



103 

  

בדיוק כמו , בפעילויות אלה. מיתוסי� וסמלי�, רותמנהגי� ומסו, ספרות, מוזיקה, של פעילויות כציור

משמש הסימ� להשגת תכלית תו* כדי קיו� המערכת הפרשנית המשולשת , שימושו במסגרת הלוגית

  . 25כלומר הוא משמש להתנהגויות שאינ� מכוונות לגילוי האמת , בתוכו

: ני מוקדי�החשיבות של אפשרות הרחבת היישו� של תורת הסימני� לעבודה זו נעוצה בש

הראשו� הוא האופי הפרגמטיסטי הכולל של תורתו שמתגלה בהקשר זה ככל פעילות המכוונת כלפי 

בעניי� זה נסח' פירס לציור . ג� א� זוהי פעילות של הטבע או בעלי החיי� הלא תבוניי�, מטרה

, שיטתו אי� לה תמיד הצדקה במסגרת הפנימית של, כאמור, אשר, תמונת עול� מטאפיזית מוניסטית

שהרי היא לא תמיד עומדת במבח� הפרגמטיסטי שהוא עצמו גוזר מהאופי הפרגמטיסטי של הפעילות 

המוקד השני מצוי בקשר שציינתי בתחילת פרק זה בי� הפעילות התבונית לבי� תפקיד . 26התבונית 

, ללוהפרגמטיז� של פירס בכ, על פי תורת הסימני� בפרט, עד כמה, בהמש* אראה. הפילוסופיה

כמו כ� אבח� את מידת . מדעי במערכת הפעילות התבונית+אפשר לכלול יצירות אנושיות מהסוג הלא

ואת ההשלכות שיש לכ* על האפשרות , הקשר שיש בי� יצירה לבי� הרכיבי� השוני� בתהלי* החשיבה

. שיש לפילוסופיה תפקיד הקושר אותה לאוס' רחב של תחומי תרבות א* לא זהה ע� העיסוק בה�

א* , הפילוסופיה תוצג כתחו� הנושק לתחומי� רבי� במסגרת העשייה התרבותית, במילי� אחרות

את , באופ� שארחיב להל�, באופ� זה אוכל להראות. השומרת על ייחודה הדיסציפלינארי

הרואה בחשיבה המדעית תחו� אחד בלבד מתו* אופני , האלטרנטיבה של פירס לגישתו של רורטי

  .אנושיי�הפעילות והיצירה ה

 Douglasמצביע ,  בנוס' לכפילות של תורת הסימני� במסגרת הלוגיקה והפנומנולוגיה

Greenlee  של פירס �על בעייתיות נוספת שיש במיקו� תורת הסימני� , בספרו על מושג הסימ

  : פירס מסווג את המדעי� לשלושה סוגי� עיקריי�. והלוגיקה על פירס  במסגרת סיווג המדעי�

אוס' המדעי� המוקדשי�  +, ואידיוסקופיה, פילוסופיה, לי� הכוללי� מתימטיקהמדעי� מג .1

  .לצבירת עובדות חדשות

 .מדעי� סוקרי� הכוללי� סיווגי� שוני� של תופעות .2

 .הכוללי� את מה שאנו מכני� היו� טכנולוגיה, מדעי� מעשיי� .3

פירס כולל במדעי� . ומטפיזיקה, מדעי� נורמטיביי�, הפילוסופיה עצמה מחולקת לפנומנולוגיה

האסתטיקה שהיא , יש שלוש חטיבות, אומר פירס, למדע זה. הנורמטיביי� את תיאוריית הסימני�
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המדע של , והלוגיקה, שהיא מדע ההתנהגות הנשלטת או המכוונת, האתיקה, מדע האידיאלי�

. א: פי�כתורת הסימני� נחלקת ג� היא לשלושה ענ, הלוגיקה עצמה. החשיבה הנשלטת או המכוונת

. ב. העוסק בתיאוריה הכללית של הטבע והמוב� של סימני� מכל סוג שהוא, דקדוק ספקולטיבי

הבוחנת , מתודויתיקה. ג. אשר מסווגת טיעוני� וקובעת את התקפות ומידת הכוח של כל סוג, ביקורת

נו של כמו בדיו, ג� בדיו� זה. וביישו� של האמת, בהצגה, את המתודות הראויות לשימוש בחקירה

Hookway הלוגיקה �כי לא ברור מכא� א�   Greenleeמציי� , בנושא היחסי� בי� תורת הסימני� לבי

תורת הסימני� אמורה להיות מזוהה ע� הלוגיקה בכלל או רק ע� חלק הלוגיקה שפירס מכנה דקדוק 

פוש מצד אחד אפשר להבי� שתורת הסימני� משמשת בחי: הבעיה היא שוב אותה בעיה. ספקולטיבי

. ומבחינה זו היא מתאימה לשלושת הענפי� של הלוגיקה ולכ� מזוהה עמה, המדעי אחר האמת בלבד

�זה שבוח� את הטבע והמוב� של , אול� יתכ� לומר שתורת הסימני� עצמה היא רק הענ' הראשו

דיונו . ומכא� אפשר להסיק שסימני� אינ� בהכרח אות� סימני� המשמשי� למדע, הסימני� עצמ�

, ממשי* ומטפל ג� ביחסי� בי� הפילוסופיה למדעי� הנורמטיביי� שהיא כוללת  Greenleeשל 

השתמעות נוספת של דיו� זה תוזכר כאשר תעלה השאלה לגבי היחס בי� הפילוסופיה . וללוגיקה

  . 27בסעי' הד� בתפקיד הפילוסופיה אצל פירס , למטפיזיקה

 �בדבר היחס בי� הלוגיקה לסמיוטיקה או בעבודה זו אי� בכוונתי להיכנס לעומקו של הדיו

מבחינה תוכנית . תוכנית ומתודית, העליתי את הנושא משתי סיבות. לפתור את הבעיות שהוא מעלה

חשוב לראות שיש לסימ� מרכזיות מכריעה בתפיסה הכוללת של פירס את החשיבה האנושית או את 

יתיות בקביעת היחס בי� הלוגיקה לתורת דווקא מהבעי, כמו כ� ברור. 'הפעילות התבונית'מה שכיניתי 

הוא מצפה , שבניגוד לרורטי, למרות, עד כמה רחבה היא הבנת פירס את הפעילות התבונית, הסימני�

מעניי� לראות שמצד אחד לא מוכ� . והגדרת תכליות לגביה, לחשו' מערכת של חוקי� לפעילות זו

. כחלק ממערכת של שיח, והחוקי� הלוגיי� ועמה הסימני�, פירס לוותר על ראיית הפעילות התבונית

ובמוב� , ושיש פונקציות תכליתיות, מצד שני הוא מאפשר לנו לראות שסימ� איננו בהכרח סימ� לשוני

עובדה זו מאפשרת לנו לגזור מהמושגי� הפילוסופיי� של .  ג� לסימני� מסוג אחר, הזה תבוניות

לפי ראיה : ת של רורטי את הפעילות האנושיתהפרגמטיז� של פירס אלטרנטיבה לראייה הדיכוטומי

, זו אפשר לתאר את הפעילות האנושית כולה כתבונית במוב� שהפילוסופיה המסורתית הבינה אותה

ולכ� יש לחפש לה חוקיות הכרחית וסכמות קונספטואליות המאפשרות לנו לראות אותה כפי שאנו 

ופ� שרורטי מעדי' לתארה כמערכת של מצד שני יתכ� לראותה בא. רואי� היו� את המדע המדויק
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במסגרת שיח זה שה� , ישנ� שפות. שיח שיש בה שפות שונות שנועדו למלא אחר אינטרסי� שוני�

או חשיפת , העובדות, המכוונות כלפי התכלית שאנו מכני� גילוי האמת, כלומר מדעיות –תבוניות 

מטפורה המתאימה להבנת� היא ושה, לעומת זאת ישנ� שפות שאינ� תבוניות. המציאות וחוקיה

. וחופשית יותר) open-ended(ולכ� היא פתוחה , מטפורת היצירה אשר אינה מציבה לעצמה תכלית

א� הולכי� בעקבות חוסר ההחלטיות של פירס לגבי , אול� אפשר לוותר על הדיכוטומיה של רורטי

הופ* , ופ� שמבינו פירסכדבר הכולל את פרשנותו בא, א� הסימ�. מקו� הסימ� בפעילות התבונית

אפשר לחפש דר* לראות בכל פעילות המתעלת , כ* בכלל הפעילות האנושית+להיות מרכיב יסודי כל

זאת מבלי להגביל בכ* את הפעילות האנושית לסוג היצירה . סימני� פעילות בעלת חוקיות ותכלית

  . צירה מדעיתכלומר לי', האמת'האחת המאפשר התקדמות והתפתחות ביחס למה שאנו מכני� 

לוגיקה ותורת , מבחינה מתודית ברור מדיו� זה מדוע אי� בעבודה זו חלוקה בי� פנומנולוגיה

מטרת סעי' זה להגדיר את המונחי� האלה באופ� שיאפשר לי להראות מאוחר יותר את . הסימני�

, ללהרלוונטיות שלה� לטענה שהחוקיות והנשלט;ת של החשיבה האנושית והפעילות התבונית בכ

זאת למרות . אינ� מהווי� סטייה מהדרישה לפרגמטיז� ולהימנעות מקביעות מטפיזיות בעייתיות

  . התלות של הבנת מושגי� אלה במושגי� האפיסטמולוגיי� והמטפיזיי� הקלאסיי� כאמת וממשות

  

  הסימ�. 2.ג

אחד המאמרי� שבה� מפתח פירס באופ� השיטתי ביותר את תורת הסימני� לכדי תיאור   

מצוי בסדרת ההרצאות המאוחרת שלו " התבונית+ הפעילות"קי' של הבנתו את הדבר שקראתי לו  מ

הפותח בהגדרת , במאמר זה. A Survey of Pragmaticism "28" :על הפרגמטיז� הקרוי 1903+מ

כל מחשבה היא "ש, והיא, טוע� פירס את הטענה המרכזית כל כ* להבנתו, הסימ� ובאופ� תפקודו

�אול� פירס טיפל בתורת הסימני� עוד לפני שניסח לראשונה את התורה ). CP 5.470" (סימ

פותח פירס " Of Logic as a Study of Signs: "בפרק השביעי של המאמר הנקרא.  הפרגמטיסטית

בהמש* אפשר למצוא ניסוח יותר . mind (29(ואומר שסימ� הוא דבר אשר מייצג דבר אחר למחשבה 

ביחס לאיכות , שהוא האובייקט שלו, ימ� הוא כל דבר אשר קשור לדבר שניס: "מפורט של אמירה זו

ובאופ� כזה , האינטרפראנט שלו לתו* הקשר לאותו אובייקט, כ* שהוא מביא דבר שלישי, מסוימת

. 30.) ה. ח, +תרגו� שלי , CP 2.92" (ובאותו אופ� עד אינסו', שהוא מביא דבר רביעי לקשר לאובייקט
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שהיא מערכת היחסי� המשולשת , � מובילות לגרעי� התפיסה של הסימ� אצל פירסהגדרות אלה לסימ

�עצ� תפקודו של דבר כסימ� פירושו שאנחנו מצויי� בתו* מערכת , במילי� אחרות. שמקיי� הסימ

קשר זה . והאובייקט של הסימ�, האינטרפרטנט שלו, הסימ� הפיזי: יחסי� מורכבת בי� שלושה דברי�

התנאי : על ידי שלושת התנאי� שהוא מציי� להיות דבר כלשהו סימ�, בי� היתר, סמובהר על ידי פיר

התנאי השני הוא . הראשו� הוא שיהיו לו תכונות שיאפשרו לנו להבחי� אותו מאובייקטי� אחרי�

התנאי השלישי . בי� הסימ� לבי� האובייקט שהוא מסמ�, ישיר או עקי', שיהיה איזשהו קשר סיבתי

כדי , אי� די בכ* שיש קשר בי� האובייקט לסימ�. שב כסימ� לאובייקט בעיני החושבהוא שהסימ� ייח

�במקו� זה מכניס פירס את . הקשר הזה צרי* להיות קיי� בעיני החושב. שסימ� אכ� ייחשב כסימ

ולכ� אי� די בציו� הקשר ההדדי בי� סימ� לבי� , סימ� איננו מסמ� אובייקט כשלעצמו. מושג הפרשנות

שהרי כ* , אי� הוא מתפקד כסימ�, א� החושב איננו מפרש סימ� כסימ� לאובייקט. שלו האובייקט

מכא� הגדרתה של החשיבה . שכסימ� הוא מוכרח לייצג, נשלל ממנו ג� הקשר לאיזשהו דבר שני

דבר , מעצ� היותו סימ�, ומכא� ג� הנחישות של פירס לראות בסימ�. כעיסוק בפרשנות של סימני�

או פרשנותו , לתהלי* זה של הבנת סימ�. ולא שניי� בלבד, רי� בי� שלושה גורמי�שמעורבי� בו קש

באופ� ) triadic(ועליו הוא טוע� שמערכת היחסי� שהוא כולל היא משולשת  'סמיוזיס'קורא פירס 

פירושו של דבר שהוא בלתי נית� לרדוקציה הוא שאי אפשר לפרק ). CP 5.484(בלתי נית� לרדוקציה 

אי אפשר לטעו� שהיחס בי� הסימ� , לדוגמא. הבנה של הסימ� למערכת יחסי� בי� זוגותאת תהלי* ה

או בי� הסימ� המנטלי לבי� האובייקט , למסומ� הוא בי� הסימ� לבי� האובייקט המנטלי שהוא יוצר

, חשוב להדגיש כא�. או תהלי* מרובע המתחיל בזוג הראשו� ומסתיי� בזוג השני, שהוא מסמ�) הפיזי(

אלא על כל סוג , שפירס איננו מדבר רק על סימ� בשפה או על דימוי מנטלי, שעולה מהגדרת הסימ�כפי 

�, וחתיכת גזע ע, שזה עתה נחשפה, כ* ענני� ה� סימ� לגש�. של סימ� שיש לו משמעות עבור הפרש

האובייקט של , פירס מסביר שהיחס המשולש הוא בי� הסימ�. היא סימ� לנוכחות צבאי� באזור

יש להבי� שאי� מדובר כא� , כדי להבי� את ההכרחיות של יחס משולש. שלו והאינטרפרטנט, מ�הסי

יחס כזה אכ� יכול להיחשב כיחס בי� שני . לבי� האמונה שדבר זה יוצר, ביחס בי� מה שהצבי עשה לע,

 על פי הסברו של. של החשיפה שנוצרה בגזע הע, כסימ� למשהו ההבנההמדובר הוא על עצ� . דברי�

Hookway   מה שמיוחד בראייה זו היא העובדה שיחס משולש זה איננו מסביר את התהלי* שקרה

כא� אפשר לראות שוב כיצד . על המציאות לומדתאלא את האופ� שבו התבונה המדעית  , במציאות
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לאינטרס האנושי של הכרת , כלומר הפעילות התבונית, פירס מכפי' את פעולתה של ההבנה האנושית

  . תו* כדי ניתוח התהלי* הסמיוטי הסביבה

אפשר , עד כמה קשור תהלי* הבנת הסימני� ופירוש� לצרכי� הקשורי� למפגש ע� הסביבה  

כלומר הפירוש , האינטרפרטנט הוא התוצר המשמעותי של הסימ�. לראות במושג האינטרפרטנט

�הוא הגור� , צבאי�הפירוש שהפרש� נות� לחשיפה בגזע כסימ� לנוכחות . שהוא מקבל בעיני הפרש

האינטרפרטנט היה . עובדת היות הצבאי� במקו� –לבי� האובייקט , הסימ� –האמצעי בי� החשיפה 

�או לחילופי� ייתכ� , היות הע, בעל גזע ר* מדי לצור* כלשהו, יכול לסמ� אובייקט אחר עבור הפרש

ושו שהחשיפה בע, היא חוסר קיומו של אינטרפרטנט פיר. שעובדה זו לא הייתה מייצרת אינטרפרטנט

�. ואולי א' לא נצפית כלל, חסרת משמעות לגמרי עבור הפרש� ואז היא לא הייתה מתפקדת כסימ

הוא עצמו הופ* לסימ� בעל , כלומר, האינטרפרטנט עצמו מתפקד כסימ� עבור המש* תהלי* ההבנה

  . וזאת עד אינסו', אינטרפרטנט

א* , י� מהל* שיש בו רצ' תחושות תודעתיותכזכור ביחס למחשבה ולמוב� ער* פירס הבחנה ב

לבי� רצ' תחושתי הנחשב כמחשבה , איננו יוצר אמונה או מוב�, כלומר, איננו מגיע לכלל מחשבה

�ג� ביחס בי� סימ� לאינטרפרטנט מבחי� פירס בי� תהלי* .). 2. סעי' ב, לעיל(כלל פעולה , ויוצר מוב

י� סימ� המעורר רגשות שאינ� מגיעות לכלל קבלת מוב� לב, שיוצר אמונה תו* כדי יצירת מוב� תבוני

 CP(התהלי* שבו סימ� מעורר ליצירת מוב� הוא התהלי* המעניי� מבחינת הפעילות התבונית . תבוני

, אינטרפרטנט אנרגטי, אינטרפרטנט רגשי: פירס מבחי� בי� שלושה סוגי� של אינטרפרטנטי�).  5.473

א* הוא נשאר , רגשי הוא רגש הנוצר בעקבות מפגש ע� הסימ�האינטרפרטנט ה. ואינטרפרטנט לוגי

מצב כזה נוצר על . ולא מקבל משמעות תבונית משו� שהוא איננו מסמל דבר עבור הפרש�, כרגש יחיד

שמיעת המוזיקה יכולה לעורר רגש מסוי� אול� לרוב אי� . בשמיעת מוזיקה, לדוגמא, פי פירס

א� הרגש שנוצר בעקבות שמיעת . וזיקאליי� או לרגשותמעורבת בכ* פרשנות סמלית לסימני� המ

פירס מבחי� במקרה זה בי� . הרי מדובר באינטרפרטנט אנרגטי, המוזיקה יוצר אפקט נוס'

. שיש לו אפקט על העול� המנטלי, מסוי� מאמ, פנימיאו , אינטרפרטנט שמשמעותו הפעלת אנרגיה

כמו במקרה של , מאמ, חיצוניחס פירס כאל אליו מתיי, אול� צליל יכול לעורר ג� למאמ, שרירי

יש לציי� שאינטרפרטנט מסוג כזה לא יכול . הפקודה הנשמעת המעוררת את פעולת טעינת הנשק

לש� כ* . ומושג צרי* שיהיה לו טבע כללי, להיות מוב� של מושג תבוני משו� שמדובר בפעולה יחידה

א* כדי שיהיה , לוגי ג� הוא עצמו סימ�אינטרפרטנט . 'אינטרפרטנט לוגי'טובע פירס את המושג 
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יותר מדויק לומר שפירס . או הרגל, עליו להיות מנוסח בצורה של כלל, כלומר לא חד פעמי, תבוני

כלומר אינטרפרטנט לוגי של סימ� הוא . או בכלל פעולה, דורש מאינטרפרטנט שיכוו� שינוי בהרגל

, שסימ� כזה יכול להוות הפתעה עבור הפרש�פירס מסביר . שהוא האפקט של הסימ�, פעולה חדש+כלל

הפעולה יכול להיות מכוו� +כלל. הפעולה שהיה נקוט בידיו קוד� לכ�+ולכ� ישנה את ההרגל או כלל

הכרו* בהפעלה , או במאמ, מנטלי, כפתיחת הדלת במקרה של צלצול בפעמו�, למאמ, שרירי כלשהו

�ודה זו ומסביר שכל הרגל התנהגותי שיש לו פירס מחדד נק. והקניית הרגל חשיבה חדש, של הדמיו

כא� שוב בולטת לעי� ). CP 478+5.476(אפקט שרירי חיצוני כרו* בהכרח באימו� הדמיו� ממילא 

הכרוכה בהתעלות מעבר לרגש חד פעמי או פעולה , העובדה שהדבר שלו קורה פירס הפעילות התבונית

י� אלה באי� לידי ביטוי ביתר חדות צרכי� אנושי. קשורה לצרכי� האנושיי�, אינסטנקיבית

בתפיסת האינטרפרטנט הלוגי משו� שמדובר כא� בהתאמה של התגובות שהאד� נדרש לה� בהתא� 

הסבר ההפתעה הוא דוגמא לגור� סביבתי הגורר אחריו . להשתנות של הסביבה כפי שהוא מבי� אותה

ד לשבור קישור מסוי� בי� אשר נוע, פירס מסביר את ההפתעה כסימ�. תהלי* של התאמה פרשנית

המשמש עבורו סימ� לפעולה , כאשר אד� מצפה להופעת דבר מסוי�. רעיונות לטובת קישור אחר

הפעילות התבונית שלו היא זו המאפשרת לו להתאי� . הוא נדרש לשינוי ציפיותיו, ומופתע, מסוימת

בי� סימ� לבי�  ,חדש, על ידי כ* שהוא קושר באופ� אחר, את תגובותיו למצב החדש שנוצר

אימו� הדמיו� שפירס מדבר עליו לקראת .  אמונה או הרגל פעולה חדש, וכ* יוצר מוב�, אינטרפרטנט

כלומר , מאפשרת לאד� להגיב נכו� ביחס לסביבה, אימו, אמונה חדשה או מיומנות שרירית כלשהי

  . באופ� שיהיו לו תוצאות רצויות עבורו

ראשית . ירות את התייחסותו לאינטרפרטנט הלוגיפירס מוסי' עוד מספר נקודות המבה  

מסביר פירס כי אינטרפרטנט לוגי איננו בא בהכרח בצורה של אמונה מנומקת ומוצדקת אלא מהווה 

כ* ג� לבעלי חיי� . ולאופ� התגובה הרצוי ביחס אליה, התייחסות תבונית ראשונית להסבר תופעה

פעולה אוטומאטי הפועל כתגובה +שהוא כלל, יכול להיות אינטרפרטנט לוגי המכתיב אינסטינקט

�פעולה כאלה ישתנו  +א* יש אפשרות שכללי, אד� רוכשי� אינסטינקטי� מסוג זה+ ג� בני. לגירוי נתו

פירס מסביר כי זהו ההבדל בי� היפותזה . או יקבלו אישור בעקבותיה�, בעקבות תהליכי חשיבה

אבל כבעלי תבונה , בי תופעות שאנו נתקלי� בה�אנו יוצרי� באופ� די מיידי היפותזות לג. לאמונה

שליטה זו מושגת בעזרת הפעלת . מפותחי� יותר מבעלי חיי� אנו שואפי� לשלוט בהרגלי� שלנו

א� . ניסויי� מחשבתיי� המביאי� אותנו לאשר או להפרי* את ההיפותזה שאימצנו באופ� אוטומטי
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בנושא . אמונה או הרגל שנשלט על ידי תבונתנוהתהלי* שהפעלנו הביא לאישור ההיפותזה הרי קיבלנו 

וכאשר הוא מסביר את , זה מרחיב פירס כאשר הוא עובר לדבר במושגי� של תורת היחסי� הלוגית

. לתהלי* החקירה המדעית) דדוקציה ואינדוקציה, הכוללת היפותזה(הכרחיות המתודה ההיפותטית 

שהרי , ה יכולה לבוא לידי ביטוי בפעולה עצמהפירס מדגיש כי הכלליות של האינטרפרטנט הלוגי איננ

כמו כ� חשוב לו להדגיש שהניסוח של כלל . הפעולה כללולכ� היא , פעמית+היא פרטיקולרית וחד

פעולה הוא שבכל מקרה שימולאו +שכ� פירושו של כלל, פעולה כזה יבוא בצורה של התניה עתידית

וא קובע שהצורה של האינטרפרטנט כשהוא מסיבה זו ה. תנאי� מסוימי� יש לפעול בדר* מסוימת

  . באנגלית would be+מנוסח באופ� מודע הוא צורתו של משפט מהצורה

  הקטגוריות 3. ג

העיסוק המרובה והמתפתח של פירס בקטגוריות הלוגיות כאבני היסוד של כל מחשבה 

רת התבונית כחלק מהותי של המסג+ להבנת הפעילות, כמוב�, יחזיר אותנו שוב, אנושית

עיסוק זה יבסס את הבנת האלטרנטיבה של פירס לתפיסתו . הפרגמטיסטית של הפעילות האנושית

עיסוקו של פירס בקטגוריות נשע� על הנחת היסוד הקנטיאנית שהפונקציה . הפתוחה לגמרי של רורטי

היא לתת מוב� לריבוי הנית� , ושל הפעילות השיפוטית והתפיסתית בכלל, של הפעילות המושגית

אשר נותני� מוב� לדברי� , יוצרת משפטי�) cognition(דבר זה נעשה על ידי כ* שהתפיסה . ושי�בח

�במקו� זה ראוי להדגיש את התלות של כל מהל* תבוני בשימוש במערכת . שאנו נתקלי� בה� בניסיו

העובדה שאי� חשיבה ואמונות באופ� בלתי תלוי בשפה וביצירת , אול�. סימני� המכוננת את השפה

אי� פירושה שמרכיב הניסיו� והתודעה מוצאי� מחו, לתמונה , היחידות המשפטיות הבונות את השפה

בנוסחה המוקד� ובנוסחה , מערכת הקטגוריות של פירס. המבהירה את הפעילות האנושית התבונית

של האופ� בו מהווה עניי� זה למוקד הביקורת . נועדה לבחו� את היחס בי� שני מרכיבי� אלה, המאוחר

ובאופ� רחב ג� ביחס , יובהר בסיכומו של פרק זה, רורטי ביחס לחשיבה הפרגמטיסטית הקלאסית

ביקורתו של רורטי בדבר ההתייחסות הפילוסופית לחווייה . יימס ושל דיואי'לגישותיה� של ג

תהיה במוקד הניסיו� של עבודה זו להציע , התודעתית באופ� שמבדיל אותה מהביטוי הלשוני שלה

  .נטיבה פרגמטיסטית לרלוונטיות של הפילוסופיהאלטר

עדיי� היה פירס צמוד לרשימת הקטגוריות הקנטיאנית , בשלב המוקד� של עיסוקו בלוגיקה

ועסק בהסבר האופ� שבו בניית משפט נותנת מוב� לריבוי של הניסיו� על ידי ניתוח קטגוריות העצ� 

)substance ( והישות)being .(בלתי אמצעי עצ� לפי הבנה קטגוריאלית �ובכ* , זו אנו תופסי� באופ
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ואלה ה� שקובעות , אול� לעול� איננו תופסי� עצ� במנותק מהאיכויות שלו. נוצר הנושא של המשפט

רק בזכות האפשרות לייחס איכויות לעצמי� אנו יכולי� לתפוס , כלומר. עבור תפיסתנו את ישותו

, הישות. כדברי� שאנו נתקלי� בה� בניסיוננו, עצמי� כדברי� שאנו מייחסי� לה� קיו� בעולמנו

כלומר בתהלי* של הסקת מסקנות מתפיסות קודמות שהיו , נתפסת רק באופ� אמצעי, בניגוד לעצ�

ייחוס הישות לעצ� הוא מה שאנו עושי� כאשר אנו מייחסי� פרדיקט , במונחי� של בניית משפט. לנו

, )quality( איכותכולתנו לתפוס את העצ� כבעל ייחוס הפרדיקט לנושא מתאפשר כתוצאה מי. לנושא

של דברי� ) representation( כייצוגולראות אותו , לדברי� אחרי�) relation( ביחסלהשוות אותו 

תלויי� בקיומ� של מושגי� , וייצוג, יחס, איכות, שלושה מושגי� אוניברסאליי� אלה. אחרי�

מושגי� אוניברסאליי� אלה עומדי� . שיפוטי�שביחס אליה� אנו עורכי� את ה, קודמי� בתודעתנו

וטריאדיי� ) יחס(דיאדיי� ) איכות(ביחס למושגי� הקיימי� כבר בתודעתנו ביחסי� מונאדיי� 

בהכנסת היחס הטריאדי של ייצוג חושפת התפיסה הקטגוריאלית של פירס את העובדה שהוא ). ייצוג(

על ידי . הסימ� ק מתהלי* הפרשנות שלהבי� את החשיבות של בניית המשפט בתהלי* המחשבה כחל

�שהוא הגור� המייצג עבור , האופ� שבו אנו מייחסי� פרדיקט לאובייקט מסביר פירס מדוע הסימ

בתו* תהלי* החשיבה תו* כדי תהלי* , טריאדית, מפעיל בהכרח מערכת יחסי� משולשת, תפיסתנו

ובכ* נוצרת תפיסת העצ� , כויותיוא� ראינו ע, אנו תופסי� אותו ע� אי, לדוגמא. התפיסה המיידי

אול� האפשרות לתפוס את האיכויות תלויה ביכולת להשוות את . שפירס מייחס לה מונאדיות

ההשוואה מחייבת את . התפיסה לתפיסות מוכרות אחרות מנוגדות לאלה שבתפיסה הנוכחית

ות לתפוס עצ� אול� האפשר. וכ* נוצר היחס הדיאדי, האפשרות להעמיד שני דברי� זה ביחס לזה

ובכ* אנו מפעילי� את , ולהבינו כע, מחייבת ג� לראות את העצ� כמייצג עצי� אחרי� שאנו מכירי�

כדי להראות את ההכרחיות של הסימ� ג� לתהליכי� מורכבי� . 31היחס המשולש של סימ� כמייצג 

מבנה של יותר של חשיבה והסקת מסקנות מקביל פירס את המבנה של סובייקט ופרדיקט במשפט ל

א* אופיו של , כ* ההנחות שבטיעו� מציינות מצב ענייני� המקביל לסובייקט. טיעו� סילוגיסטי

  . 32המקבילה לפרדיקט במשפט הבודד , נקבעי� על ידי המסקנה, וישותו, הסובייקט

משו� שמשמעותית יותר , לא אכנס כא� לפרטי ההבנה וההוכחה של שלושת היחסי� האלה

אול� יש להדגיש שתי נקודות אשר . הרשימה המאוחרת יותר של הקטגוריות עבור עבודה זו היא

שפירס עצמו לא מבהיר מספיק , הנקודה הראשונה היא .33לרשימה זו  Hookwayמצויות בהסברו של 

שהרי ג� ייחוס האיכויות נראה , את הסיבה שבגללה הוא מייחס לקטגוריות האיכות יחס מונאדי
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ברשימת הקטגוריות המאוחרת יותר איכות לא תוב� , ואכ�. וייצוגכמחייב פעולה של השוואה 

שצוינה בתחילת הסעי' על הפרגמטיז� של , הנקודה השניה. אלא טריאדי, כמקיימת יחס מונאדי

ובודאי , שלפירס חשוב להדגיש שאי� הוא לומד את הקטגוריות הלוגיות משו� מדע טבע, פירס היא

חקירה מסוג זה נחשבה . מחקירת הניסיו� כפי שהוא נחווה כלומר, לא מהפסיכולוגיה האמפירית

, לעומת�. בסיס להבנת החשיבה והפעילות התבונית האנושית, כפי שאראה להל�, יימס ודיואי'בעיני ג

, פירס ראה בגזירת הקטגוריות הלוגיות מדע הקוד� לכל המדעי� והמניח לה� את היסוד הלוגי

זו , אמורה לחשו' את המבנה של הפעילות התבונית ,כאמור, הלוגיקה. המאפשר את תקפות�

. או היתקלות ע� הסביבה, שייעודה הוא לענות לצרכי� האנושיי� המתעוררי� עקב מפגש ע� העול�

. בבסיס החשיבה המדעית + , ובאופ� שיטתי ונשלט, הלוגיקה היא העומדת בבסיס כל חשיבה אנושית

לכ� היה חשוב לפירס . שימוש במדעי� שהיא מבססתמשו� כ* אי� היא יכולה להיות מוכחת על ידי 

לש� כ* . ולא ניתוח אמפירי, של התפיסה האנושית, אפריורי, להראות שהוא עור* ניתוח פנומנולוגי

שפירס אמ, מאריסטו , מתודה זו. 'precision'שהוא קורא לו ' הניתוח המבחי�'פיתח פירס את מושג 

פירס קיווה להראות בעזרת השימוש . בי� דברי� אמורה להיות מכשיר אינטלקטואלי להפרדה

ואת העובדה שהיחסי� שהוא , במתודה זו את האובייקטיביות של גזירת הקטגוריות אלה מאלה

ולכ� הוא איננו נשע� על המדעי� , אול� זהו ניתוח מושגי בלבד. קובע ביניה� אינ� ניתני� לרדוקציה

. והבעייתיות של הוכחה זו לא יובאו כא�, ותהתקפ, פרטיה. האמפיריי� התלויי� עצמ� בלוגיקה

אול� חשיבותה לצור* עבודה זו היא ההבנה שפירס סבור היה שיש סכמה אפריורית לחשיבה 

היא , כמו כל הפעילות המגדילה את הידע האנושי, חשיפה זו. ושאפשר ונחו, לחשו' אותה, האנושית

�הרי הוא , צמו לא יצליח בכל שלבי עבודתוולכ� ג� א� פירס ע, עניי� לקהילת החוקרי� לאור* זמ

גישתו זו ללוגיקה בפרט ולעיסוק . ובכ* בקידו� האינטרס האנושי, עשה את חלקו בקידו� הידע

, עמדה זו מנוגדת. הפילוסופי בכלל היא המפתח להבנת התפקיד האקזוטרי שפירס מייחס לפילוסופיה

המשתנה ה� מבחינת , י� דבר פתוח לחלוטי�אשר רואה באינטרסי� האנושי, כמוב� לעמדתו של רורטי

מסיבה זו לא נחו, לחפש אחר אותה סכמה החושפת את מבנה התבונה . התוכ� וה� מבחינת המתודה

השאלה היא . וכל הוכחה לצדקת המושגי� שיוכנסו לסכמה כזו היא מיותרת, או הפעילות התבונית

לות האנושית כולה במונחי� של קידו� המבי� את הפעי, הא� פירס אכ� נאמ� לעיקרו� הפרגמטיסטי

או סוטה ממנה לדרישה אחר התאמה בי� מה שמצוי , אינטרסי� ובתו* מסגרת הניסיו� והתפיסה

נראה שפירס אכ� מקפיד מאד להשתמש א* . חו, תפיסתי, בתפיסה לבי� גור� מטפיזי טראנסצנדנטי



112 

  

וכ� להבי� את פונקצית , ושהורק במתודה לוגית להוכחת תקפות ההבחנות הקטגוריאליות שהוא ע

מכא� נראה לי שאפשר לטעו� שלפחות בבניית עיקרי . הייצוג של הסימ� כפונקציה פני� תפיסתית

  . בסטייה מטפיזית כזו" אש�"אי� הוא , הלוגיקה של התפיסה

לאחר שפירס זנח את תיאוריית , כאמור, הופיעה, רשימת הקטגוריות המתוקנת של פירס

וכאשר התפנה לחזור ולעסוק , ואימ, את הלוגיקה של היחסי�, ל המשפטפרדיקט ש+הסובייקט

רשימה זו איננה מתבססת על ניתוח יחס הסימ� אלא על הצד הפורמאלי . 34 1885בפילוסופיה בשנת 

כמו , לכל מושג או פרדיקט, לפי מהל* זה. ומה� היא גוזרת את יחסי הסימ�, של היחסי� הלוגיי�

מספר הקישורי� של כל מושג הוא . ספר קבוע של קישורי� למושגי� אחרי�ישנו מ, לכל אלמנט כימי

לפי ). CP 5.469" (every concept has a valency...: "ובלשונו של פירס, של המושג) valency(הער* 

+דו, )univalent(ערכיות +חד: הניתוח של פירס ישנ� שלוש אפשרויות בלבד לערכיות של המושגי�

במקומות אחרי� מתוארי� יחסי� אלה כיחסי� ). trivalent(ערכיות + ותלת, )bivalent(ערכיות 

יחסי� אלה ה� עניי� ללוגיקה פורמלית ואינ� קשורי� , כאמור. 35מונאדיי� דיאדיי� וטריאדיי� 

בשלב ראשו� של תיאור לוגי זה עדיי� אי� פירס מתאר את האופ� , כלומר. באופ� ספציפי לידע אמפירי

אלא , ולכ� אי� כא� עדיי� תיאור של התפיסה, בדת את המפגש הניסיוני ע� הסביבהשבו המחשבה מע

הרי , אבל מכיוו� שאלה ה� כל היחסי� האפשריי� בי� המושגי�. רק של הסכימה הפורמלית שלה

ערכיי� ה� יחסי� +יחסי� חד. ממילא כל היחסי� הקשורי� לסימ� נכנסי� לאחד מהיחסי� האלה

ערכי בנוי על +יחס דו ).ש�, CP(הוא כחול  x, לדוגמא: לא יחסיי�, מוחלטי�הבנויי� על פרדיקטי� 

לא יכול להיות מצומצ� ליחס ', אח של, 'פרדיקט זה.  y הוא אח של xמקומיי� כגו� +פרדיקטי� דו

ערכי בנוי על +יחס תלת. ערכי משו� שהוא מניח לפחות שני אובייקטי� שהיחס הוא ביניה�+ חד

והוא איננו יכול להצטמצ� ליחס בי� , שלושה אובייקטי� המתייחסי� זה לזהפרדיקטי� המחייבי� 

מחייב ' נתינה'ערכי משו� שהמושג +הוא יחס תלת, z+ל y נת� את  x, לדוגמא. שני דברי� או דבר אחד

שכל פרדיקט , הטענה של פירס לגבי יחסי� אלה הנה. מערכת יחסי� בי� שלושה דברי� לפחות

+אבל מושגי� תלת, ערכי+משלושה דברי� יכול להיות מצומצ� ליחס תלתהמתאר יחס בי� יותר 

פירס מוכיח זאת בעזרת המתודה של . ערכיי� אינ� יכולי� להיות מצומצמי� ליחסי� בי� שני דברי�

  . א* לא אכנס להוכחות אלה, הניתוח המבחי� וכ� בעזרת תיאורמה מתמטית
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עובר פירס לתיאור המטריאלי של מהצגת היחסי� הלוגיי� הפורמליי� בי� המושגי� 

לכל ערכיות מושגית . כלומר לאופ� שבו המושגי� מתקשרי� למפגש שלנו ע� המציאות, הפרדיקטי�

השניוניות , )firstness(הראשוניות : כ* שיש שלוש קטגוריות, מקביל אופ� מפגש ע� פרדיקט

)secondness ( והשלישוניות)thirdness .(יאלית זו כדי להתמודד ע� פירס משתמש במערכת קטגור

בעיית הריאליז� שהוא נתקל בה בניסיונותיו הקודמי� לתאר את תהליכי המחשבה ומושגי האמת 

כא� אתאר רק את פרטיה הטכניי� של המערכת , אול�. 36והמציאות בהקשר ע� הלוגיקה שלו 

פירס טוע� שכל . הקטגוריאלית ואכנס באופ� יותר מפורט לבעייתיות הריאליסטית בפרק שייוחד לכ*

, שאנו מפרשי� כמפגש ע� המציאות בהכרח מקיימת את היחס השלישוני, חוויה ניסיונית שלנו

�א� חווינו חוויה של תפיסה פירושו של דבר שכבר עברנו תהלי* . כמתחייב מתהלי* הפרשנות הסימ

הראשוניות  .שהתפיסה עצמה כבר כוללת בתוכה את ההמשגה שלה, מכא�. של קליטת סימ� ופרשנותו

א* , והשניוניות ה� יחסי� הקשורי� ליחס בי� התופס לפרדיקט או למושג ובינו לבי� אובייקט הנתפס

כלומר , )precision(אנו לומדי� עליה� מהניתוח הלוגי המבחי� . אנו לא חווי� יחסי� אלה ישירות

. פיסה המומשגתמתו* קיומה של חוויית הת, אנו מסיקי� את קיומ� של הראשוניות והשניוניות

תפיסת . היא היחס המתקיי� בי� הסובייקט התופס לדימוי פנימי שלו עצמו, לטענת פירס, הראשוניות

ואי� היא מקיימת יחסי� , בלתי מובחנת על ידי הסובייקט מתודעתו את עצמו, הדימוי היא מיידית

� שלושה סוגי בניתוח הסימ� שהובא לעיל ציי� שפירס טוע� שישנ. של ייצוג ע� אלמנט נוס'

, כזכור. אפשר להקביל את תיאור של הראשוניות לתיאורו את האינטרפרטנט הרגשי. אינטרפרטנטי�

א* זה עדיי� איננו יוצא מכלל רגש חד , יוצר רגש מסוי�) התו המוזיקאלי(המפגש ע� סימ� כלשהו 

נתפס כחלק בלתי נפרד , המקיי� ע� התופס יחסי ראשוניות, כ* ג� הדימוי. ואי� לו עדיי� מוב�, פעמי

היא חוויה של פעולה גסה של  השניוניות. כלומר מזוהה ע� עצ� תודעת התפיסה, מתודעת התופס

חוויה זו יכולה להיות מתוארת כהיתקלות של . בלי קשר לחוק או סובייקט שלישי, דבר אחד על השני

ג� . צמו על הסובייקטובכ* הוא כופה את ע, שאי� לו שליטה עליו, הסובייקט בדבר העצמאי ממנו

. איננה כוללת את ההמשגה של הדבר הנתפס, של היתקלות ע� דבר האחר מהתופס, חוויה זו

 ).ש� CP(היא ההשפעה המנטלית שיש לסובייקט אחד על השני ביחס לדבר שלישי  השלישוניות

לדבר  כולל את ההשפעה המנטאלית שיש, האופ� שבו פועלת התפיסה שלנו כפעילות תבונית, כאמור

אנו כבר , עלינו כ* שבאופ� מיידי ע� הדימוי שנוצר וע� התפיסה החושית הלא נשלטת של דבר
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ועל כ� עצ� התפיסה כוללת הפעלת , המשגה זו פירושה שהענקנו לו פירוש תבוני. ממשיגי� אותו

בהסברו של מרפי למערכת זו הוא מדגיש את חוסר הרציונאליות של . ערכית+ מערכת יחסי� תלת

הראשוניות  .37לעומת השלישוניות שהיא בלבד מכילה את הפעילות התבונית , שוניות והשניוניותהרא

, ואי� לנו שליטה על הופעתו, שאיננו מוסק ממושגי� קודמי�, בלתי אמצעי ושרירותי, היא רגש מיידי

ות מרפי מדגיש את הבעייתיות של תיאור זה של הראשוני. כאמור לאינטרפרטנט רגשי, וזה מקביל

וביחס לראשוניות כפי שתוארה בגרסת הקטגוריות הקודמת , ערכי שתיאר קוד�+בהשוואה ליחס החד

כלומר פרדיקט המקיי� , ערכי הוא מושגי+פרדיקט היחס החד+פי הלוגיקה של סובייקט+על. של פירס

 ברשימה המאוחרת מתעקש פירס, כאמור, אול�. ערכי+ ועל כ� הוא בהכרח תלת, קשרי� ע� סובייקט

מיידי ורגשי שלא עבר עיבוד תבוני המעניק לו משמעות במפגש ע� ) icon(על ראשוניות כדימוי מנטלי 

. השניוניות ג� היא סוג מפגש שלא עבר עיבוד תבוני והוא חוויית ההיתקלות ע� כוח מתנגד. המציאות

, וכמו הראשוניות, המחייבת יחס בי� שני דברי�, מבחו, או מבפני�, חוויה זו היא חוויה הנכפית עלינו

של קיומו של ) actuality( העובדתיותחוויית ההיתקלות ג� מקשרת אותנו ע� . אי� לנו לגביה שליטה

בחוויית השניוניות קיי� אלמנט של . possibility (38( אפשרותבניגוד לראשוניות המסמנת רק , דבר

ידיות שבהכרות ע� הכוח אשר מדגיש את המי, thisnessאו ', אינדקס,שפירס קורא לו , הצבעה

בהסברו את הקטגוריה הזו אומר . מבלי שעיבוד התבוני מייחס פירוש בעל משמעות לקיומו, המתנגד

והוא מה שנות� למפגש ע� , מרפי שאפשרות ההצבעה המתוארת כא� היא עיקרו� האינדיבידואליות

המושגי� שלנו משהו היתקלות זו היא המאפשרת לנו לראות במערכת . המציאות את הריאליות שלו

אנו , שהרי אי� לנו שליטה על ההיתקלות, הנשע� על מפגש ע� עול� שהוא חיצוני למושגי� שלנו

, אמנ�. וכאשר אנו מופתעי� ממנה היא גורמת לשינוי במושגי� שלנו, מרגישי� התנגדות להיתקלות

שהרי היא יכולה  ,החיצוניות שבחוויית ההיתקלות איננה נתפסת אלא מוסקת, כפי שמדגיש מרפי 

אבל זהו הדבר היחיד שיש לנו בכל מערכת המושגי� שלנו שממנו אפשר להסיק את , להיות ג� אשליה

היא זו המאפשרת את התפיסה , כאמור, השלישוניות. קיומו של עול� העצמאי מהמושגי� שלנו

  . תהמובחנת וההופכת את החוויות הלא רציונאליות של הדימוי וההיתקלות לבעלות משמעו

המסמ� את , הדימוי מקבל משמעות של סימ�, על פי התיאור של יחסי� אלה בי� המושגי�

או , ואשר מובנו נוצר על ידי תהלי* הפרשנות היוצר את המושג, האובייקט שנתקלנו בו

הנות� את כלל הפעולה , בשלב זה האינטרפרטנט הוא כמוב� האינטרפרטנט הלוגי. האינטרפרטנט
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המקיי� יחסי� שלישוניי� הוא שלב שאנו חווי� , שלב זה, כלומר. נו תופסי�המתחייב מהסימ� שא

רק בתהלי* מאוחד . והוא כל התהלי* בתפיסת סימ� ופרשנותו, כאחדות אחת בלתי ניתנת להבחנה

  . טמונה האפשרות לתת מוב� לחוויית המפגש החושי שלנו ע� הסביבה, על כל מרכיביו, זה

, השניוניות, הסימני� ודרגותיה� ובמקביל לראשוניותפירס ממשי* ומפתח את מערכת 

לתהליכי חשיבה , ומוביל אותנו מהשלב הראשוני של תפיסת סימ� וייחוס פירוש לסימ�, והשלישוניות

פירס . כרו* ביצירת משפטי�, על פי תפיסת פירס, כל תהלי* חשיבה מורכב יותר. מורכבי� יותר

ל היחס השלישוני כהרחבה של התהלי* השלישוני מראה כי בכל יצירה של משפט יש הפעלה ש

סימ� . וסמלי�, אינדקסי�, פירס מבחי� בי� סימני� כדימויי�. 39הראשוני של פרשנות הסימ� הבודד 

והוא מה שמאפשר לנו לעשות את החיבור בי� סובייקט , הוא דבר שיש בו איכות) icon(כדימוי 

וייחודו של סימ� זה , sinsignסימ� כאינדקס נקרא  .לפרדיקט מבלי לעבור לשלב חשיבתי מפותח יותר

האינדקס מאפשר את הפעולה המנטאלית של . ש�+ או כינוי, כש� פרטי, שהוא מצביע על משהו אחר

לעומת זאת סימ� כסמל . של משהו החיצוני לעצמי והנפרד ממני) actuality(הכרה בעובדתיות 

)symbol (וכמאפשר את הפעילות , כמייצג משהו אחר, מאפשר את ההתייחסות לכלליות של המושג

, היא הדרגה המפותחת ביותר של החשיבה, הפעילות הזו). legisign(של יצירת משפט הקובע כלל 

, משו� שהיא זו המקשרת בי� המושגי� הקיימי� אצלנו לבי� הנתוני� שנכפי� עלינו ע� ההיתקלות

פעילות יצירת הכללי� , במילי� אחרות. וובי� אלה לבי� המסקנות שאנו מסיקי� לגבי הסביבה שלנ

בתיאור זה אפשר . בצורת משפטי� היא הפעילות התבונית המאפשרת את קידו� האינטרסי� שלנו

שהוא , לבי� הפרדיקט, לראות שוב את היחסי� בתו* המשפט בי� הסובייקט המרומז על ידי האינדקס

. � ביחס של ייצוג לאובייקט בעול�והעובדה שביחד ה� נמצאי, הדימוי שהסובייקט נתפס בעזרתו

 �מניתוח זה מגיע כמוב� פירס לניסוח המחודש של העיקרו� הפרגמטיסטי שהזכרתי לעיל על פיו המוב

. סעי' ב(הפעולה העשויי� להיגזר ממה שהמושג עשוי לסמל +האינטלקטואלי של המושג הוא כל כללי

והגדרת , י� הסימ� ואופ� תפקידומהל* זה של קישור בי� מערכת היחסי� השלישונית לב). 2

שהוזכרה לעיל ,  A Survey of Pragmatismהפרגמטיז� היא המטרה של סידרת ההרצאות המכונה 

)CP 496+5.464 .(  
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  מתודות החקירה. 4. ג

בסעי' הקוד� ציינתי שהשלב המפותח של החשיבה כולל בתוכו את המערכת השלישונית של   

בשלב זה הוגדרו מערכות . משפט כרוכה בהפעלת מערכת יחסי� כזוושכל יצירה של , פרשנות סימני�

והאופ� שבו מערכות יחסי� אלה מתפקדות כמערכת של פרשנות של מה , היחסי� בי� המושגי�

בשלב הבא יש לתאר את המתודות שבה� נעשה הקישור בי� . שהאד� מתנסה בו ומייחס לסביבתו

בשלב זה נות� פירס למתודות . קי� וכללי פעולהחוויית ההיתקלות ע� המציאות לבי� יצירת חו

כמו . צידוקי� במסגרת תורתו הלוגית והפרגמטיז� שלו, ואינדוקציה דדוקציה, החקירה המקובלות

אותו , בו תלויי� הדדוקציה והאינדוקציה, כ� קובע פירס  את אופיו של שלב ראשוני יותר של החשיבה

, מתאר פירס, כפי שנראה, באופ� זה. היפותזהאו , יהרטרודוקצ, אבדוקציה, לחילופי�, הוא מכנה

המחייבת את התהלי* השלישוני המרכיב את , את הבנת התפיסה האנושית כולה, בניגוד לרורטי

כל מהל* המסתיי� ביצירת , שכפי שיתואר להל�, זאת משו�. במסגרת הפרדיגמה המדעית, החשיבה

כרו* בהפעלה של רמה מסוימת של , נושיתשהוא הבסיס הפרגמטסיטי להבנת הידיעה הא, אמונה

  . שבצורת� המזוקקת ביותר כרוכי� במתודה המדעית, ההליכי�

ואילו האינדוקציה , )explicative(מיסאק מסבירה שהדדוקציה היא היסק מסביר 

מושגי� אלה מקבילי� כמוב� להבחנה שעור* קנט ). ampliative(וההיפותזה ה� היסקי� מוסיפי� 

, היא היסק שנובע באופ� הכרחי מהנחותיו, על פי פירס הדדוקציה. 40טי וידע סינתטי בי� ידע אנלי

לאחר מכ� , במקו� נוס' מסביר פירס שדדוקציה היא היסק המניח את הכלל. ולכ� הוא מסביר בלבד

, היא היסק מוסי', לעומת זאת, האינדוקציה.  ומכא� מסיק את המסקנה, מביא את המקרה הפרטי

באופ� אחר מסביר פירס . סקנה מוסיפה למה שנתו� בהנחה ולא רק מסבירה אותושפירושו שהמ

 ההיפותזה. וממסקנה זו גוזרת כלל, מסיקה ממנו מסקנה, שהאינדוקציה מתחילה מהמקרה הפרטי

, במאמרו על אינדוקציה. היא סוג ההיסק היחיד שיכול להביא אמונה חדשה לגו' האמונות שלנו

, קובע פירס שבצורתה הסילוגיסטית ההיפותזה מניחה כלל, 1878ת ואבדוקציה משנ, דדוקציה

אול� מאוחר יותר הוא מתנער מצורה  . 41וממנו מסיקה את המקרה הפרטי , מסיקה ממנו מסקנה

והיא יכולה להיות מוסברת , סילוגיסטית זו וטוע� שההיפותזה נוצרת כאשר עובדה מפתיעה נצפית

האבדוקציה היא תהלי* יצירתה של היפותזה בעלת , כלומר. חוקבצורה של כלל או , בעזרת היפותזה

  .42כוח הסברי 



117 

  

במקביל לרעיונות הממשיכי� את טיפולו בלוגיקה ובבעיות הפילוסופיות של הפרגמטיז�    

השלב הראשו� הוא . רואה פירס בשלושת סוגי ההיסקי� האלה שלושה שלבי� בחקירה, 1900לאחר 

ומכיוו� שאי אפשר להסביר� על ידי כללי� והסברי� , ת עובדותבשלב זו נצפו. השלב ההיפותטי

משו� , היפותזה כזו איננה עדיי� מחייבת אותנו לכלו�. חדש, היפותטי, ה� מקבלות הסבר, ידועי�

מציאת סברה : זהו שלב החקירה הראשו�. המחכה להוכחתו, שזהו קישור חדש שנעשה בי� מושגי�

וכ* , אנו בוחני� את ההשלכות ההכרחיות של ההיפותזה, קטיביהדדו, בשלב השני. בעלת כוח הסברי

�בוח� , האינדוקטיבי, השלב השלישי של החקירה. והיא מובנת יותר, מקבלת ההיפותזה החדשה תוכ

�, בעוד האבדוקציה מתחילה מניסיו� והופכת להיפותזה. את תחו� החלות של ההיפותזה בניסיו

כדי לבחו� את הכלל אנו .  אותו לניסיו� לצור* בחינתו והופכת, מתחילה האינדוקציה מהיפותזה

ואפשר להפו* אותה , מניחי� שא� מדג� שבחרנו יעבור את הבחינה הרי ההיפותזה עברה את הבחינה

, כלומר, היא הפכה לתזה, א� ההיפותזה עברה את המבח� הניסויי שקבענו לה. לכלל פונקציונלי

  .לנוהשערתנו הפכה להיות חלק מסל האמונות ש

חייבה אותו להוכיח שהמתודה , שתידו� בפירוט להל�, בעיית הריאליז� שפירס היה עסוק בה  

הבלתי תלויה , האינדוקטיבית אכ� מביאה את החוקר ליצירת כללי� המתאימי� למציאות הממשית

ואת עקרונות תורת הסטטיסטיקה , לצור* זה הוא מגייס את המתימטיקה. בתפיסה עצמה

המעמידה במבח� את הכללי� , כחות אלה מסתבר שפעולתה של האינדוקציהמהו. וההסתברות

�הבסיס של , זאת ועוד. ששיערנו בשלב האבדוקטיבי תלויה בהצטברות של ניסיו� לאור* זמ

שלמרות שמקרה בודד שאנו נתקלי� בו , ההסתמכות על החישוב הסטטיסטי וההסתברותי במדע הוא

הרי מקרה זה מקבל משמעות זניחה יותר ככל שאנו אוספי� , נובניסיוננו יכול לסתור את ההשערה של

כמתודה המאפשרת לנו , שהתקפות של האינדוקציה, משמעות העניי� היא. 43יותר ויותר התנסויות 

וכ� באפשרות הטעות , תלויה במידת הזמ� שאנו מאפשרי� לחקירה להימש*, לבחו� את השערותינו

איננה דבר התלוי בחוקר אחד , הטענה לתקפות של היפותזהפירושו של דבר הוא ש. ההולכת וקטנה

�ובלא שאנו מניחי� , ללא קהיליית חוקרי� הממשיכי� לצבור ניסיו� ביחס להיפותזה. ובזמ� קצר נתו

דבר . או לאמת של השערותינו, אי� אנו יכולי� לטעו� לתקפות, לזמ� הראוי לבחינת ההיפותזה לעבור

ובקיומה של קהיליית , שתוצאותיו תלויות בהמשכיותו לאור* זמ�, זה נכו� ה� לגבי המחקר המדעי

על פי שיטתו . וה� לגבי העיסוק היומיומי ביצירת אמונות וכללי פעולה, חוקרי� שיש בה שיתו' פעולה

ולכ� ג� תהלי* החשיבה , של פירס המערכת התבונית כולה בנויה על המודל ההיפותטי שתואר
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וכ� , קביעת אמונה תו* יישוב כל הספקות היא תהלי* התלוי בזמ�, יכ*לפ. היומיומי בנוי באופ� זה

הפועלי� יחד לפרשנות של , חושבי� ודוברי�, תלוי בהיותו של החושב חלק מקהיליית מאמיני�

מסיבה זו אפשר להבחי� בי� המתודה . הניסיו� היומיומי שלה� לצור* התמודדות� ע� הסביבה

לבי� , נה לדרישות הקשוחות של הסטטיסטיקה וההסתברותהעו, האינדוקטיבית בנוסחה המדעי

המתודה האינדוקטיבית בנוסחה היומיומי היא מערכת . המתודה האינדוקטיבית בנוסחה היומיומי

�כדי לפרש לעצמ� את נתוני , הפרשנויות וההוכחות המופעלות על יד תופסי� וחושבי� כל הזמ

�  . ועלת�וליצור מערכת כללי� וכללי פעולה לת, הניסיו

הקשורות לעבודה , ישנ� מספר נקודות חשובות שראוי לציי� ביחס לתיאור החשיבה באופ� זה  

טיפוס לכל החשיבה +הנקודה הראשונה מתייחסת לרעיו� שמתודת החקירה שתוארה היא אב. זו

או עיקרו� , מבנה הפעילות התבונית, כלומר. 'הפעילות התבונית, 'או כפי שהיא כונתה, האנושית

זוהי בדיוק הנקודה . הוא הדר* היחידה להביא לתוצאות שיקדמו את האינטרסי� האנושיי�, ולתהפע

א* אי� , רורטי מקבל אמנ� שלצרכי� מסוימי� כדאי לאמ, מתודת חשיבה זו. אליה מתנגד רורטי

. היא מייצגת בעיניו את אופ� פעולתה ההכרחית של כל פעילות המקדמת את האינטרסי� האנושיי�

, ואופני קיו� תרבותיי� שאינ� פועלי� בדומה לפעולתה של התרבות המערבית, ות האומנותיתהפעיל

ייתכ� שבעתיד ייווצרו אופני פעולה , זאת ועוד. לא מתנהלי� בהכרח באופ� המתואר על ידי פירס

ג� בחקירה . שלא יתאימו למהל* שפירס תאר, שאי� אנו יכולי� לתאר� היו�, חדשי� לגמרי

כאשר פירס מתאר את המתודה המדעית על שלושת סוגי . רואה רורטי מקשה אחתהמדעית לא 

השימוש במתודות , במילי� אחרות. הוא מניח שכ* התקד� הידע האנושי מאז ומעול�, ההיסק שלה

של המי� האנושי מאז שהפעילות התבונית ייחדה אותו " סל האמונות"אלה הוא שאפשר את גדילת 

שייתכ� , שהמתודה שאנו מכירי� היו�, אול� רורטי יאמר. מכירי� משאר היצורי� החיי� שאנו

שבהדרגה הגיעו , היא תוצאה של סכמות חשיבה מתחלפות, שאכ� פועלת כפי שפירס מתאר אותה

, אי� סכמה קונספטואלית שאפשר להצביע עליה באופ� שעושה פירס. לצורתה של הסכמה הנוכחית

  .ההכרחית לכל תהלי* של חשיבה

, השנייה היא החשיבות של הוספת האבדוקציה לשני סוגי ההיסק הסטנדרטיי� הנקודה  

לטענת מיסאק מושג האבדוקציה של פירס מאפשר לו לעקו' את בעיית . הדדוקציה והאינדוקציה

האינדוקציה היא מתודה לאישור או הפרכה של , על פי תיאורו של פירס. 44האינדוקציה של דיוויד י;�

אוס' נתוני� נצפי� איננו , כלומר. סקנה הנגזרת מאוס' של נתוני� חושיי�ולא המ, אבדוקציות
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לניחוש של עיקרו� המסביר את הנתוני� , אלא לאבדוקציה, כפי שתיאר י;�, מוביל אותנו לאינדוקציה

ואי� הוא מחויב ַלדרישה לרמת וודאות , הוא בגדר השערה בלבד, הניחוש, העיקרו� המסביר. הנצפי�

שהיה י;� מצפה ממושגי הממשות החו, מנטאלית שאנו יוצרי� בתהלי* שהוא מכנה מוחלטת כפי 

לפי פירס האינדוקציה היא המתודה שבה אנו בוחני� את מידת סבירותה של . אינדוקציה

התייחס פירס לאינדוקציה כדר* ההגעה  1890יצויי� שמרפי טוע� שלפחות עד לשנת . האבדוקציה

ולא כמתודה לאימות ההיפותזה , ל התהלי* המנטלי המוביל להיפותזהכלומר כפירוק ש, לפוסטולציה

או מערכת העובדות שאנו מסיקי� מהתהליכי� האינדוקטיביי� , פירס מודע היטב לעובדה שהידע. 45

פירס מתאר באריכות את פרטי המתודה האינדוקטיבית ). fallible(נתוני� לאפשרות הטעות 

מפירוט זה הוא לומד שכל מסקנה ). probability(והאיכותית ועקרונות תורת ההסתברות הכמותית 

. אבל אי� בכ* כדי לדחות את השיטה האינדוקטיבית, ומסקנה כשלעצמה יכולה להיות מוטעית

ג� בגרסתה הפשוטה והיומיומית א* בעיקר בגרסתה , שהמתודה האינדוקטיבית, הסיבה לכ* היא

כפי שהוסבר . עצמה עיקרו� של תיקו� עצמי היא מתודה המכילה בתו*, ההסתברותית המתמטית

היא , ושכלול הדיוק של מכשירי התצפית, שבהינת� די זמ�, המתודה האינדוקטיבית היא כזו, לעיל

הוא כזה שבסופו של דבר , בהסתמ* על רעיו� ההסתברות המתמטי, התיקו� העצמי. תתק� את עצמה

, ששלבי החקירה שפירס מציי�, אהנקודה שחשוב להדגיש כא� הי. רמת הטעות שואפת לאפס

ה� המתודות הטובות ביותר המאפשרות התקדמות בצבירת ידע על , האבדוקציה והאינדוקציה

הרי , ידע על העול� צבירתא� נקפיד ונדבר על אוס' עקרונות המסבירי� תופעות במקו� על . העול�

, לפי רעיו� זה. טיסטישאי� לראות בהעמדה זו של הדברי� על ידי פירס סטייה מהרעיו� הפרגמ

לאחר שה� עומדי� במבח� , באבדוקציה, העקרונות המסבירי� שאנו מנסחי� בשלב ההיפותטי

ה� אלה המאפשרי� את התמודדותו של האד� ע� הסביבה באופ� , האינדוקציה +, המתודה המדעית

, י חזק יותרככל שהחוקרי� מנסחי� היפותזות בעלות כוח הסבר, כלומר. המוליד יותר ויותר שליטה

ה� ממילא מספקי� הרגלי פעולה וחוקי� שההתנהגות על פיה� מולידה התמודדות טובה יותר ע� 

יכול להתהדר בתואר ' קידו�'+בכ* ה� תורמי� לקידו� האינטרס האנושי כ* שה. הסביבה

הקישור ההכרחי : בהקדמה לפרק זה ציינתי שזהו אחד הקישורי� שרורטי מסרב לעשות. 'התקדמות'

כהתקדמות לכיוו� , י� הפעילות התבונית לבי� אפשרות ראיית ההתפתחות של העול� האנושישב

ישנה הבנה הולכת וגדלה של החוקי� : מבחינתו של פירס ישנה התקדמות. המוגדר מראש

פירס אמנ� מפתח מטפיזיקה . המאפשרי� תוא� בי� התנהגותנו לבי� הצרכי� שהעול� מציב בפנינו
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אול� , פועלת לפי חוקי� אלה) the real(שהתוא� נוצר משו� שהממשות  קוסמולוגית המסבירה

הבעייתיות שקוסמולוגיה זו מעוררת . קוסמולוגיה זו לא היא הטיעו� הפילוסופי המבסס את הלוגיקה

מה שחשוב לעניי� הלוגיקה של התפיסה היא שההתקדמות בהבנת העול� תלויה . תידו� בהמש*

העולי� , ולהיפותזות, לניחושי�, לחוקי� מסוימי� ביחס להשערות באפשרות להפעיל מתודה העונה

  . בדעתנו

נקודה נוספת ביחס לתיאור החשיבה כתהלי* של פרשנות סימני� ויצירת תזות היא הקישור 

הרעיו� העולה . בי� המהל* שפירס עושה לגבי היחסי� בי� המושגי� לבי� שלוש מתודות החקירה

אותו דימוי , ופעה שאנו נתקלי� בה יכול להקביל לראשוניותבמוחנו לאפשרות של הסבר של ת

, מוב� שהדימוי איננו נולד בחלל ריק. שעדיי� אי� לו קשרי� לוגיי� ע� המושגי� האחרי�, ראשוני

החזיק ברעיו� , כפי שארחיב להל�, פירס. ושרק מושגי� קודמי� שהיו בתודעתנו אפשרו את הולדתו

שאיננו נית� להפרדה , אול� בשלב הראשוני. לאטומיז� תחושתי והתנגד, ההמשכיות בי� המושגי�

. ידי התהליכי� הרציונאליי�+והוא בלתי נשלט על, הדימוי הוא מיידי, אמיתית משאר השלבי�

�. ה� אלה אשר נותנות מוב� תבוני לדימוי, השניוניות והשלישוניות, הדרגות הנוספות של הניסיו

, היא המולידה את הצור* ביצירת הדימוי, פית ובלתי נשלטתשג� היא נכ, ההיתקלות ע� המציאות

. ואילו היחס השלישוני הוא המאפשר מת� נימוק פרשני לקשר שבי� הדימוי לעובדות הניסיוניות

לאור מה , )או ההיפותזה(הכלל שנית� באבדוקציה , האינדוקציה היא זו האחראית על בחינת הדימוי

כ* הופכת .  ות הניסיוניות של הכלל הנולד מאות� ניסיונותכאוס' ההשתמעוי, שמכריחה הדדוקציה

, לקישור מושגי מנומק, שנולדה כדימוי ספונטאני מהיתקלות מפתיעה ע� המציאות, האבדוקציה

האבדוקציה הופכת . העומד במבח� מירב ההשתמעויות הניסיוניות שהאבדוקציה מרמזת עליה�

וקציה הראשונית נדחית על ידי מתודות הבחינה א� האבד. מרעיו� או ניחוש בעלמא לתזה מוכחת

בהמש* אערו* . אבדוקציה חדשה, בעקבות התוצאה השלילית של המבח�, יכולה להיוולד, שלה

הקבלה בי� הבחנתו של פירס בי� אבדוקציה ואינדוקציה לבי� ההבחנה שרורטי עור* בי� יצירת 

הקבלה זו תאפשר לי להראות שיצירת  .מטפורה לבי� הפעילות הקוגנטיבית הכרוכה בעשייה המדעית

. היא רק שלב ראשוני בכל פעילות יצירתית אנושית, או אבדוקציה, כמוה כיצירת היפותזה, המטפורה

עשויה להתקבל כרכיב בתו* התרבות רק בתנאי , היכולה להתפרש כהיפותזה, מטפורה חדשה

המופעלות ברמות שונות של , אלהפרוצדורות . שמופעלות ביחס אליה פרוצדורות האישור הרלוונטיות

  . ה� מה שקושר את כל סוגי היצירה האנושית ע� הפרדיגמה המדעית, הפעילות האנושית
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פירס איננו מצדיק את המתודה האינדוקטיבית בתו* המערכת הלוגית תו* כדי פנייה 

שהאינדוקציה כמתודה המדעית שבהפעלתה עסוקה כל , פירס אמנ� מחזיק בדעה. לריאליז�

העמדה האמיתית היא העמדה . תוליד בבוא הזמ� את העמדה האמיתית, הילה המדעית לאור* זמ�הק

אול� הגדרת האמת . מנטלי+לעול� הממשי החו,) corresponds(שאפשר להבינה כזו המתאימה 

ואי� , יכולה להתפרש כתקווה רגולטיבית, במסגרת מושגי החקירה בה אעסוק בהרחבה בסעי' הבא

תפקידה של התקווה הרגולטיבית לעניי� יצירת ההיפותזות ובחינת� . קביעה מטפיזיתצור* לראותה כ

. למרות שאי� וודאות מוחלטת לגבי אמיתות תוצאותיה, באינדוקציה היא לאפשר את המש* החקירה

וזאת כאשר הוא מנסה להצדיק את , אול� פירס בכל זאת פונה למטפיזיקה בהקשר ע� החקירה

בהקשר זה ניכנס פירס . נות מסבירי� לתופעות שאנו נתקלי� בה� בסביבתנוציפייתנו למצוא עקרו

לספקולציות מטפיזיות ומפתח את התזה הקוסמולוגית המסבירה את התפתחות התבונה האנושית 

העובדה שהאד� הוא חלק מהטבע . ולכ� הוא מבקש להסביר, מתו* אותו טבע שהאד� ניתקל בו

טענה מטפיזית זו ג� מסבירה את . ע לפעילות טבעית עבורוהופכת את החיפוש של סדירויות בטב

  . ע� הממשות, כלומר, שהניחושי� שלו יעלה בקנה אחד ע� מה שהטבע הוא באמת, העובדה

המאפשרי� להסביר מדוע , הקשורי� לפני� שיטתו הלוגית, אול� פירס ג� מספק כללי�

, כללי� אלה ג� מצדיקי�. ביאבדוקציות אכ� מצליחות להוכיח את עצמ� בתהלי* האינדוקטי

כדי , שהרי. את קיומה של נטייה להסביר את התופעות במערכת של היפותזות, במסגרת הלוגיקה

. עלינו להשקיט את הספק, פעולה המקד� את האינטרסי� שלנו+להגיע לאמונה שתספק לנו הרגל

ני� שהניסיו� שלנו שאכ� המושגי� שלנו עומדי� במבח, השקטת הספק תלויה ביכולת שלנו להשתכנע

מכא� שחייב להיות קשר בי� ההיפותזות שלנו לבי� האפשרות להוכיח את נכונות� . מציב בפניה�

מיסאק אספה מכל כתבי פירס רשימה של  . בי� האבדוקציות לאינדוקציות, או במילי� אחרות, עבורנו

וד במבח� אלה שעשויי� לעמ, עשרה כללי� המדריכי� אותנו בבחירת ההיפותזות הטובות

יש לבנות את ; יש לבחור היפותזות אשר עשויות להיבח� במתודה האינדוקטיבית: 46האינדוקטיבי 

או , ולגזור את התצפיות מההיפותזה, ההיפותזה כ* שהיא תסביר את התצפיות המפתיעות שלפנינו

ני יש לגזור מההיפותזה את התוצאות האפשריות לפ; לבחור היפותזה שנותנת סבירות לעובדות

�יש להבטיח ; ואנרגטית, מחשבתית, יש לבחור היפותזות חסכניות מבחינה כלכלית; שבוחני� אות

יש לנסות ליצור ; שהמדג� הניסויי איננו כולל רכיבי� שעליה� מבוססת ההיפותזה האבדוקטיבית

יש ; יש לבחור את ההיפותזה הפשוטה לפי עקרו� התער של אוקה�; היפותזות רחבות כלל האפשר
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אי� לתת ; יש לבחור היפותזה המסבירה כמה שיותר עובדות; ור היפותזה הניתנת להפרכהלבח

  . חשיבות רבה מידי לסבירויות סובייקטיביות קודמות

כללי� אלה ה� בדיוק הכללי� להעדפה של תיאוריות שמביא רורטי כדי להפרי* את הטענה 

הפרגמטיות של העקרונות הללו , עבורו. שהמתודה המדעית מייצגת את המבנה ההכרחי של החשיבה

, כוללת כמה שיותר תופעות, תיאוריה מתקבלת משו� היא חסכנית, כלומר. היא הסיבה להעדפת�

מכיוו� שאלה ה� התנאי� שהצרכי� הכלכליי� והמגבלות , ובעלת כוח הסברי מרבי, ניתנת להפרכה

יות בתחו� המדע היא רק דר* יצירת תיאור, מזכיר לנו רורטי, אבל. שלנו בזמ� ובמשאבי� מכתיבי�

מקבל את הכללי� האלה משו� שאלה ה� התנאי� , פירס לעומתו. אחת להתמודד ע� הסביבה שלנו

עולה , מכ* שאלה ה� תנאי החקירה. לאפשרותה של החקירה עצמה על פי המתודה המדעית המוכרת

. בתופעות מפתיעות ג� שאלה ה� התנאי� לאפשרות יישוב הספק והבלבול שנוצרו בנו כאשר נתקלנו

יישוב האמונות שלנו ע� . כלומר ליצירת אמונה חדשה, שוא' ליישובו, הספק שנוצר מההפתעה

זה המאפשר לנו לקד� את האינטרסי� , המדעי והלא מדעי, הניסיו� הוא אחד ע� העיסוק התבוני

  . שלנו בעול�

  

  תורת התפיסה של פירס. ד

  מבוא. 1. ד

הוא הגישה הריאליסטית , המרחיקי� את רורטי ממנו, רסאחד המרכיבי� בתורתו של פי  

, מסיבה זו חשוב לתאר את החלקי� בתורתו הרלוונטיי� לתפיסה זו. המצויה ביסוד הפילוסופיה שלו

כאשר היה , עשרה + כבר בשנות הששי� של המאה התשע. אל גישתו הפרגמטיסטית, ולקשור ג� אות�

היה פירס מעוניי� בפיתוח תורת , יימס'ג� וויליא� ג פירס חלק מהמועדו� המטפיזי שבו היה חבר

והיו בה סממני� , תורת תפיסה זו הייתה מבוססת על התפיסה הפנומנליסטית של קנט. תפיסה

בי� אֹפנות אלה היו . א* היא ג� נועדה להתמודד ע� מספר אֹפנות פילוסופיות, סכולאסטיי� רבי�

בייחוד ע� , והנטייה לראות בהתפתחות המדע, יז�הפוזיטיב, לוק ויו�, האמפיריציז� של ברקלי

�מוטיבאציות אינטלקטואליות . סיבה לנטישת האמונה הדתית, פרסו� תורת האבולוציה של דרווי

מבעיות בלתי פתורות , כאמור, השינויי� נבעו. אלה נשארו בבסיס תורת התפיסה שלו על כל שינוייה

. 47ולמידתה על ידי פירס , היחסי� על ידי דה מורג�ומגילוי הלוגיקה של , שהתפיסה המוקדמת יצרה

הצור* לאפשר . בניגוד לפוזיטיביסטי� היה חשוב לפירס להראות שיש מוב� לאמירות מטפיזיות
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מטפיזיקה במסגרת הפילוסופיה הייתה אחת הדרכי� לדחות את הטענה שההתפתחות המדעית 

יחד ע� . יאליסטי המתואר על ידי המדעמראה שאי� בסיס להנחת קיומו של עול� מעבר לעול� המטר

הנחת קיומו של עול� טראנסצנדנטי נשללה על ידי הפוזיטיביסטי� ג� הלגיטימציה לטעו� טענות 

שחונ* על ברכי המדע והדת , פירס. ביחס לעול� זה משו� שכושרי התפיסה שלנו אינ� מכווני� לכ*

שהיה אמו� על המתודה המדעית ועסק  למרות, כלומר. לא היה מוכ� להסכי� ע� תפיסה זו, יחדיו

וא' אימ, לתו* שיטתו הפילוסופית ה� את התפיסה האבולוציונית וה� , במדע הטבע במש* שני� רבות

לא וויתר פירס על האפשרות לתת הנהרה פילוסופית , סממני� של פסיכולוגיה ביהייוויוריסטית

פירס הוא קיומו של קונפליקט המצוי אחד הביטויי� למורכבות זו של תפיסת . 48לאמיתות של הדת 

תפיסתו הפנומנליסטית . הקונפליקט שבי� פנומנליז� וריאליז�: לכל אור* עיסוקו הפילוסופי

. מתבטאת בכ* שפירס קיבל מקנט את תיאור התפיסה וכל המושגי� כפונקציות של הניסיו� בלבד

אנושי כל גור� שהוא מחו, לשיטתו אי� לראות בשו� חלק של המערכת התפיסתית והידע ה, כלומר

�ובמידה מסויגת  ג� ע� , יימס ודיואי'מבחינה זו הולכת תורתו יד ביד ע� הפרגמטיז� של ג. לניסיו

הוא מעיד על עצמו כי : מצד שני פירס ראה עצמו לכל אור* הדר* כריאליסט. הפרגמטיז� של רורטי

 I am myself a scholastic realist of a somewhat("הוא ריאליסט סכולאסטי מטיפוס קיצוני למדי 

extreme stripe) ("CP 5.470 . ( �פירס ראה ריאליז� זה כתפיסה המתנגדת לנומינליז� שאפיי

לטענתו הנומינליז� מייחס באופ� לא לגיטימי קשר . מבחינתו את האמפריציז� של לוק ברקלי ויו�

הישות החו, תפיסתית הגורמת  לבי�, הרוש� הראשוני של לוק +, בי� התפיסה החושית הבודדת

הסירוב המוחלט שלו לראות בישות החו, תפיסתית מקור סיבתי או צידוק לוגי לתפיסה . אותה

שהרי קנט .). 1.סעי' ב(ג� מהריאליז� של קנט כפי שתיארתי לעיל , כאמור, הפרידה אותו, החושית

הדבר , הפנומנלי והנומנו�בי� הניסיו� , הבלתי ניתפס אמנ�, הניח בפילוסופיה שלו מקו� לקשר

  ). CP 5.452(כשלעצמו 

ושבו הוא , 1868ההתנגדות הנמרצת של פירס לנומינליז� באה לידי ביטוי במאמר שפורס� בשנת 

ארבע טעויות אלה שעשו דקרט וממשיכיו ה� . 'רוח  הקרטזיאנית' +תאר ארבע טעויות שה� נחלת ה

בי� . 49ח הסכולאסטית האהודה יותר על פירס מה שמפריד בי� הנומינליז� שהוא דוחה לבי� הרו

וקבלת , תליית הוודאות בתודעה של היחיד, הטעויות האלה ה� קבלת הספק האוניברסלי נוסח דקרט

לאחר שער* הבחנות אלה הוא טע�  ).CP 5.264(הנשע� על טיעו� בודד , תזות בעלות כוח הסברי דל
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מבלי שהדבר יגרור , ק בעמדות הנוגדות רוח זושהמדע והלוגיקה המודרניי� מחייבי� אותנו להחזי

העמדות שיש להחזיק בה� מכחישות את ההשתמעויות המטפיזיות . אותנו בחזרה לסכולאסטיסיז�

  ):CP 5.265(פירס התייחס אליה� כאל ארבע ההכחשות . והלוגיות של הרוח הקרטזיאנית

לנו נגזר מעובדות חיצוניות כל הידע שלנו על העול� הפנימי ש. אי� לנו כושר אינטרוספקציה  .א

  .על ידי חשיבה היפותטית

 .כל תפיסה נגזרת באופ� לוגי מתפיסות קודמות. אי� לנו כושר אינטואיציה  .ב

 .אי� לנו כושר חשיבה ללא סימני�  .ג

 .אי� לנו מושג מהבלתי נתפס לחלוטי�  .ד

דת היא זו ארבע הכחשות אלה ה� הבסיס לדחיית הנומינליז� שהוא מבי� כטענה שתפיסה חושית בוד

כמו כ� מבססות הכחשות אלה את קיומה של לוגיקה לא ). the real(המחברת אותנו לממשות 

פירס דוחה לחלוטי� בהכחשות אלה את , ולבסו'. זו המגדירה מחשבה במונחי� של סימ�, פסיכולוגית

, יהנשענת על הטענה שאינטרוספקציה מובילה אותנו למסקנה שאנו קולטי� עצ� חיצונ, האפשרות

  .מנטאלית בלתי נתפסת מהווה מקור או צידוק לתפיסותינו+שמציאות חו,

למרות שינויי� שעברו על תורת התפיסה של פירס לאחר שלמד את הלוגיקה של היחסי�   

השינויי� שעברו על שיטתו היו בעיקר בניסיו� . לא השתנו עמדות בסיסיות אלה, מורג�+שפיתח דה

, הנחישות לשמור על תמונת התפיסה העולה מהכחשות אלהלבסס את הריאליז� שלו תו* כדי 

  . התפיסה הפנומנליסטית והפרגמטיסטית

  

  אמת וחקירה. 2.ד

הייתה תורת הסימני� של פירס מבוססת בשלבה , כפי שנאמר בסעי' על הלוגיקה של פירס  

 �על פי תפיסה סכולאסטית מהותנית . על יחסי הסובייקט פרדיקט במשפט) 1870עד (הראשו

)essentialist (את תנאי ההגדרה והישות של העצ�, כלומר, הפרדיקט מכיל במהותו את איכותו, זו .

איננו תלוי במהות , אופ� פעולתו, אול� הלוגיקה של היחסי� לימדה את פירס שהאיכות של הפרדיקט

בי� כ* מתבטלת ההבחנה . אלא במערכת היחסי� בינו לבי� מושגי� בסביבתו, נסתרת בפרדיקט עצמו

וכל , כל המושגי� נחשבי� כפרדיקטי�. הסובייקט לפרדיקט ועמה ההבחנה בי� העצ� לישות

ולא , פרדיקט תלוי ביחסי� שהוא מקיי� ע� הסביבה+כאשר המוב� של המושג, הפרדיקטי� כמושגי�
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האינטרפרטנט , ה� יחסי הסימ�, היחסי� בי� הפרדיקט לבי� שאר המושגי� בסביבתו. להפ*

מה שקובע , כלומר, מסיבה זו מה שקובע את האיכות. � חוקי פעולה שהפרדיקט קובעה, והאובייקט

, כ* הגיע פירס לרעיו� הפרגמטיסטי. הוא חוק הפעולה שהוא קובע, פרדיקט+את המוב� של המושג

  .50שהוא מסמ� ) habit(הפעולה +שמובנו של הדבר הוא הרגל

שבשלב זה של , ה מצביע מרפיהפעולה מתקשר ע� העובדה שעלי+השימוש במושג הרגל  

פירס הכניס את כל תורת התפיסה שלו תחת המטריה של תיאוריית , ההתפתחות הפילוסופית שלו

כוללת את הפרגמטזי� של פירס כאחת , על פי מרפי, תיאוריית תפיסה זו. 51התפיסה של אמונה וספק 

וריה זו של התפיסה ומושג מרפי מביא את טענתו של מקס פיש לפיה בפיתוח תיא. ההשתמעויות שלה

על פי תורתו . הפעולה הושפע פירס מתורתו של הפסיכולוג האנגלי אלכסנדר ביי�+הרגל

�האמונה מוגדרת כנטייה לפעול על . ישנו קשר הדוק בי� אמונה לפעולה, הביהייוויוריסטית של ביי

הספק מוגדר . 52כ* או כיחס של מוכנות לפעולה כאשר תתעורר ההזדמנות ל, בסיס מה שאנו מאשרי�

+בעלת האופי האינדוקטיבי יוצרת הרגל, החקירה. נחת המוליד חקירה+במסגרת תורה זו כמצב של אי

מרפי . ולצפות לתוצאות, הפעולה תו* כדי הנטייה הפרימיטיבית ללכת בעקבות כל רצ' שנחווה בעבר

פיסה הריאליסטית מסביר כי הסיבות לכ* שפירס אימ, את תיאוריית האמונה והספק קשורות לת

פירס רואה בספק מצב תודעתי . ולאמפירציז� הנומינליסטי שהוא מעוניי� לדחות, שהוא מנסה לאשש

, פעולה לניסיו� חושי מסוי�+כתוצאה מאי התאמת הרגל, הנולד מתו* ערעור של אמונה קיימת

וסופית המתפקד כהנחה פיל, הוא דוחה את ממשותו של הספק המושגי של דקרט. שנחווה בפועל

דחיית הספק האוניברסלי הקרטזיני . שמעצ� קיומו שוא' לביטולו, נשלטת ולא כמצב תודעתי

להצדיק באופ� לוגי את האמונה בקיומו של : מאפשרת לו לדחות ג� את הצור* שמושג ספק זה מוליד

דחייה זו מאפשרת לו להחזיק בריאליז� . עול� הנשע� על המושגי� הנולדי� מתו* ניסיו� חושי

מבלי להיות מחויב להשיב לאתגר הספקני הנולד מתו* הגיגי� , הסכולסטי שהוא מצהיר עליו

ומשולל יסוד , הזוי, מוב� עתה כמלאכותי, ולא הנחת הממשות ואופיה, ספק זה. פילוסופיי� נינוחי�

  . ממשי בתודעה האנושית

, שהרי, דרווי�תיאוריית האמונה והספק מחברת את פירס ג� למושגי� האבולוציוניי� של   

במסגרת מושגי� אלה אמונה יכולה . מונע על ידי הצור* להסתגל לסביבתו, החיי�+ככל בעלי, האד�

הכושר לתק� . בעוד הספק הוא התוצאה של הכישלו� להסתגל, להיות מוגדרת כהרגל פעולה סתגלני

של האורגניז�  פעולה בעקבות דרישות הניסיו� וצור* ההסתגלות יכול להתפרש ככושר עליו�+דפוסי
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ההכרחיות של תהלי* החקירה המוביל מספק , כ*.  ביחס לעיקרו� הברירה הטבעית הדרוויניסטי

האפשרות להתבסס על תורה ביולוגית אבולוציונית היא . לאמונה יכול להתבסס על טיעו� אבולוציוני

די להצדיק את עוד סיבה לכ* שאי� פירס נזקק לנומינליז� האמפריציסטי או לנומנו� הקנטיאני כ

ביסוס אבולוציוני זה לתורתו מאפשר לו ג� להגדיר . והלוגיקה שלו, מושגי התפיסה, מתודות החקירה

לבעיה במונחי� של ' פתרו�'ו , במושגי� של הרגל פעולה שאינו מתאי� למטרה רצויה' בעיה'מצב של 

כפי , גישה שאומצהגישה זו לתורת התפיסה היא ה. כלל פעולה המאפשר להפיק את המטרה הרצויה

גישה זו היא ג� התשובה לראייתו של רורטי את הפילוסופיה של . 53ו� דיואי 'על ידי ג, שאתאר בהמש*

א� החקירה היא , שהרי. פירס כגרסה של סיינטיז� קנטיאני הסוטה מהרוח הפרגמטיסטית של עצמו

נובעי� ממנה ה� מרכיב הרי כל המושגי� והמתודות ה, חלק מהותי מההתנהגות הביולוגית האנושית

, שהמתודה המדעית, כפי שעושה רורטי, מסיבה זו אי אפשר יהיה לטעו�. הכרחי בפעילות האנושית

  .איננה פרדיגמה לגיטימית לכלל הפעילות האנושית, הבנויה על תהליכי חקירה

באופ� זה מגיע פירס לראיית מושגי האמת והחקירה כפונקציות של קידו� האינטרסי�   

לפני שאכנס להגדרת מושג האמת יש . כמוגדרי� באמצעות העיקרו� הפרגמטיסטי, כלומר, י�האנושי

פירס אכ� רואה את האמת כהתאמה בי� , פרגמטיז� נוסח רורטי+להקדי� ולומר שבניגוד לפוסט

אינו נוטש את מטפורת , כפי שרורטי אכ� טוע� ביחס אליו, פירס, במוב� זה. המושג לבי� המציאות

, לבי� מה שיש בראי של הממשות, ההתאמה בי� מה שיש בממשות, שהרי. שכל האנושיהראי של ה

אול� מטפורה . צריכה להיות מלאה כדי להגיע לאמת, כלומר מה שנכלל במושגי� שלנו על המציאות

במושג האמת של פירס : זו איננה עושה צדק לאופ� שבו פירס רואה התאמה זו מבחינה אחת מרכזית

לבי� כושר השיקו' , ובממשות" ראי"� העובדה שיש התאמה בי� המושגי� המצויי� באי� שו� קשר בי

אמנ� פירס הוא זה שנת� את ההשראה לשימוש במושג הישות הזגוגיתית הלקוח , כלומר. של הראי

אול� בכ* לא טע�  ). הערה, 42' עמ, PMN(שכפי שטוע� רורטי , משייקספיר ביחס לתבונה האנושית

פוס אוניברסלי� היא תכונה מסתורית של השכל האנושי המנוגדת לעובדת היותה פירס שהיכולת לת

העובדה שאנו חווי� . ראייה לכ* היא הכחשתו את רעיו� האינטואיציה האמפיריציסטי. דבר פיזיולוגי

אינה סימ� לכ* שאנו קולטי� בחושנו משהו שדומה באיזשהו אופ� לדבר הנמצא ', רוש� חושי'

, בהקשר ע� הטענה שבורותו של האד�' ישות זגוגיתית'ס מביא את הביטוי פיר. הממשי" חו,"ב

אול� . מובילה אותו בהכרח לאמונות מוטעות, המתחייבת מקוצר הזמ� שבו הוא יכול לעסוק בחקירה

ולכ� הוא בטוח כל כ* , שהוא אינו יכול לראות אות�, הטעויות שהאד� עושה ה� כל כ* מושרשת
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כלומר הבנת עצמו כרואה , שלו' ישות הזגוגיתית'אותו דבר הוא ה . ל כ*באותו דבר בו הוא בור כ

אבל הבנה עצמית אנושית זו בלתי ניתנת לתיקו� משו� שזהו טבעה ההכרחי . ומבי� נכו� את הממשות

וא� היא לא הייתה משרתת , א� היו מופיעות סיבות ניסיונית להסתפק בה: והפונקציונלי של אמונה

  . היא לא הייתה מוחזקת כאמונה, גמטית שבשלה היא נוצרההיטב את המטרה הפר

, 1903+1907השיי* לקוב, המאמרי� שלא פורס� ב� השני� ', Truth'במאמר שהוא מכנה   

היא הגדרה , מצטט פירס את טענתו של קנט שהגדרת האמת כהתאמה ב� הייצוג לבי� האובייקט שלו

נ� למי שנפגש לראשונה ע� מושג האמת א* בכ* ההגדרה הנומינאלית משמעותית אמ. נומינלית בלבד

, וימלא את תפקידו הפרגמטי, כדי שמושג האמת יהיה שימושי. לא הוסבר כיצד אפשר להשתמש בה

, כדי לעשות זאת יש להגדיר את האמת בתו* המסגרת הפרגמטיסטית. יש להסביר כיצד הוא פועל

פירס אומר כי . 54של תורת הסימני�  ולכ� מוגדרת האמת כחלק מתורת האמונה והספק ומהלוגיקה

חייבת להצביע ' האמת'ש , פירושו של דבר). CP 5.553(שייכת באופ�  בלעדי למשפטי� ' האמת, 'בפועל

מכיוו� שהמחשבה כולה היא מערכת של . על משהו הנמצא בתו* מסגרת התפיסה ולא מחוצה לה

. וא את המתודה הנכונה לפרש סימני�כהתאמה תלויה ביכולת שלנו למצ' האמת, 'יחסי� בי� סימני�

שהוא , אותו דבר, כלומר. היא לא יותר ולא פחות מאשר התוצר האחרו� שתהלי* זה יוליד' האמת'

דבר 'ולגמרי לא דומה לאיזשהו , יהיה דבר נתפס בעצמו, תוצר של תהלי* פרשנות הסימני�

לבי� החקירה באומרו ' האמת'קושר פירס באופ� מפורש יותר בי� ) CP 5.557(בהמש* .  'כשלעצמו

 by the True is meant that at which...: "שהאמיתי פירושו אותו דבר המצוי בתכלית החקירה

inquiry aims ."אידיאלי של האמת �, כלומר, קבלת הגדרה זו מחייבת את ההבנה שמדובר ברעיו

, ולא יראה את סופהשייתכ� , שהמשתמש במושג זה מבי� שהוא רק חלק מתהלי* ארו* של חקירה

מסיבה זו משתמש פירס במושג הגבול המתמטי ואומר שהאמת . אשר תוביל בסופו של דבר לאמת

היא ההתאמה של משפט מופשט ע� גבול אידיאלי אשר לכיוונה מוליכה חקירה אינסופית את 

ה התלות של האמת בתהלי* החקיר, מה שחשוב לגבי התאמה זו הוא). CP 5.565(האמונה המדעית 

+והעובדה שמשפטי� אוניברסאליי� משיגי� חות� של אמת בזכות ההודאה באי, ובמתודה שלה

. פירס מדגיש כי הודאה זו היא רכיב מהותי של האמת. הדיוק וביחסיות שלה� בשלב החקירה הנוכחי

ג� א� הוא עומד , שמה שפירס עושה בהגדרה זו של האמת איננה הגדרה במוב� המסורתי, מכא� עולה

או במונחי� , פירס נות� את התנאי� לשימוש במושג זה. דעתו ביחס לרעיו� ההתאמה ע� המציאותעל 
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הדבר שאנו יכולי� לצפות לו . ההגדרה מציינת למה אנו יכולי� לצפות מהיפותזה אמיתית, של מיסק

ופירושו של דבר הוא שהניסיו� שלנו לא , היא תתאי� לעול�, הוא שא� ההיפותזה היא אמיתית

אול� מכיוו� שאנו מוגבלי� באפשרות למצות את האפשרויות הניסיוניות . 55ור את ההיפותזה יסת

כלומר אנו לא יכולי� להשלי� את התהלי* האינדוקטיבי של אימות , המתחייבות מהמתודה

מסיבה זו בשלב הנוכחי של . האמת היא משהו הנח בעתיד, ההיפותזה לגבי כל ההיפותזות שלנו

מותנה באימותה בעתיד ולכ� זהו מושג של , מת למשפט מופשט או היפותזהייחוס א, החקירה

וביניה� היחס בי� המשפט , הגדרה זו מעלה כמוב� בעיות רבות.  ולא מושג מוחלט" שאיפה לגבול"

בבעיה זו אדו� . שקיומה מתחייב מעצ� הרעיו� שיש התאמה בי� ייצוג לאובייקט, האמיתי לממשות

אול� חשוב . יחס בי� תורת החקירה של פירס לבי� הריאליז� המטפיזי שלושיתאר את ה, בסעי' הבא

�' אמת'האחד הוא להגדיר : האמת פירס עושה שני דברי�+ שבהתייחסותו לשאלת, כא� לציי

אול� הדבר השני שהוא עושה הוא . ובכ* הוא אכ� מעורר את הבעיות המטפיזיות הידועות, כהתאמה

השימוש במושג האמת לוקח בחשבו� את המימוש של . האמת להסביר כיצד אנו משתמשי� במושג

אנו , כלומר. המתודה המדעית ג� בהתמודדות הכללית וג� בהתמודדות היומיומית שלנו ע� העול�

. המסבירות באופ� הנכו� ביותר את הניסיו� שלנו, או היפותזות, לאות� אמירות' אמיתיות'קוראי� 

א* בשלב הנוכחי של הבנתנו את , שהו ישנה את ההיפותזה שלנואנו מביני� שייתכ� שניסיו� עתידי כל

אנו יכולי� לתאר את האופ� : זאת ועוד. זה כל מה שאנו יכולי� לומר, )או החקירה המדעית(הדברי� 

וזאת כמוב� באמצעות המתודה , לאור הניסיו� העתידי, שבו האמת שלנו תאושש או תופר*

עולה בקנה אחד ע� , וד לניסיו� להגדירו כהתאמהבניג, הסבר זה של האמת. האינדוקטיבית

, דיווידסו� טוע�. ואפילו רורטי, דיווידסו�, ההתייחסות לאמת המקובלת על פילוסופי� כטרסקי

איננה מוסיפה דבר , ג� לא פרגמטיסטית, ששו� הגדרת אמת, )2. ג, פרק ראשו�(במאמר שצוטט לעיל 

וזאת , הוא להראות אי* מושג זה מיוש� בשפה שלנוהדבר היחיד שאפשר לעשות . להבנת מושג האמת

שלמרות , נראה לי. ועושי� הוא וקוויי� במודלי� של הפרשנות והתרגו� שה� מפתחי�, עושה טרסקי

אי� , 56שבמאמר האמור מסכי� דיווידסו� לחלוטי� ע� דחייתו של רורטי את הגדרת האמת של פירס 

ת שמציבי� רורטי ודייוידסו� לגבי ההבהרה של מושג חלק זה של ההגדרה של פירס סותר את הדרישו

אי� הוא עושה , במושגי� של גבול החקירה' אמת'כאשר פירס מסביר את השימוש ב , כלומר. האמת

רורטי מסביר ש .  לו על פי הסטנדרטי� לעיסוק במושג זה שהציבו טרסקי ודייוידסו�" המותר"יותר מ

ושזהו כל , עמדה מסוימת בקהילה מסוימת בזמ� נתו� היא אות שאנו מעניקי� להתקבלות' האמת'
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א* הוא , הוא כמוב� מוותר בכ* על נתינת משמעות תבונית למושג זה. השימוש שאנו עושי� במושג זה

כפירס מעוני� לשמר ער* , לעומתו דייוידסו�. את האמת במונחי� של אופ� השימוש בה, כפירס, מגדיר

�אמת מצליחה להישאר אפיסטמית בזכות העובדה שהקשר שלה שה, אובייקטיבי של האמת ולכ� טוע

נראה לי שאמירה זו קרובה מאד . 57באופ� אינהרנטי ) veridical(אישוש + ע� המוב� הופ* אותה לבת

והאמת כמשהו , המוב�, בזכות האופ� שבו הוא קושר בי� תהלי* פרשנות הסימני�, לאופ� שפירס

עבודה זו הגדירה את הפעילות התבונית כאותה פעילות . מגדיר את האמת, שהחקירה שואפת אליו

, המאפשרת הגעה לתוצאות המקדמות את האינטרסי� האנושיי� בזכות מערכת חוקי� מסוימת

הער* האפיסטמי שאמת מצליחה לשמר הוא . ופירס בהגדרת האמת שלו מראה כיצד זה מתאפשר

הוא טוע� לער* אמת ביחס לתהלי*  בדיוק אותו קשר בי� חוקי� ותוצאות שפירס מדבר עליו כאשר

  . החקירה

האופ� שבו פירס איננו סוטה מהעיקרו� הפרגמטיסטי בהגדרת האמת מודג� באנליזה שעושה   

, כלומר. כיווני+לטענתה התלות בי� האמת והחקירה הוא דו. מיסק לגבי הקשר בי� החקירה והאמת

הוא אמיתי א� ורק א� יאמינו בו  H": אי� להבי� את התלות בי� האמת והחקירה על ידי ההתניה 

הדר* הנכונה להבי� תלות זו היא לפרק את ההתניה לשתי התניות ". בסופה של חקירה מתמשכת

 Hאז א� החקירה הרלוונטית ל , הוא אמיתי Hא� " –על פי ההתניה הראשונה . בכיווני� הפוכי�

' Iאז  Tא� 'קוראת התניה  להתניה זו היא". Hאז נאמי� ב , תימש* עד כמה שהיא תהיה פוריה

וזו , לטענת מיסק בצורתה זו ההתניה איננה טענה אלא תקווה]). I[אז נחקר ] T[כלומר א� אמיתי (

המושגת בסו' החקירה כמושג המציי� תקווה רגולטיבית ) the real(מתקשרת לרעיו� ראיית הממשות 

כי� להניח את שהחקירה תסתיי� כדי להחזיק באמונה שדבר מסוי� הוא אמיתי אנו צרי, כלומר. 58

אול� פירס מסביר , כמוב� שאי אפשר להבטיח זאת. שתא;שש על ידי הניסיו�, בעמדה אחת ברורה

הכיוו� השני בתלות . 59וזהו החטא הפילוסופי הראשו� במעלה , לא נמשי* לחקור, שא� לא נניח זאת

במקרה שחקירה תימש* אז נאמי� , א�: "בכיוו� זה ההתניה היא. 'Tאז  Iא� , 'בי� אמת לחקירה הוא

המשפט בכיוו� זה הוא עצמאי מהמשפט בכיוו� ההפו* בעקבות טענתו של ". הוא אמיתי Hאז , Hש 

�. פירס שמטבע החקירה החוקר מאמי� שהאמונות האמיתיות ה� כאלה שלא יופרכו על ידי הניסיו

המדעית האינדוקטיבית מובילה  בהנחה שמתודת החקירה, כמוב�, אול� קבלת ההתניה הזו תלויה ג�

את זאת לא מצליח פירס להוכיח באופ� חד משמעי למרות ניסיונות חוזרי� . לתוצאות תקפות



130 

  

פירס מגיע בכל מצב לטענה המעגלית שהאינדוקציה היא מתודה המתקנת . בשיטות לוגיות ומתמטיות

�המחקר עצמו מתנהל אול� . ולכ� היא מתודה המתאימה למחקר, את עצמה בגלל תלותה בניסיו

�מרפי  טוע� שהמבוי הסתו� . ולכ� הוא זה שמצדו מכתיב את המתודות שמתאימות לו, בתו* הניסיו

הוא שהניע אותו בשלב יותר מאוחר לתלות את , בנושא זה 70+אליה הגיע תורת התפיסה שלו בשנות ה

ית ההיתקלות אלא בחווי, הקישור של הניסיו� ע� הממשות לא בהגדרת האמת התלויה במחקר

  . 60המתבטאת ביחס השניוני 

הניתוח של התלות בי� החקירה והאמת באופ� זה מדגיש את העובדה שיחסו של פירס לאמת 

מטרת השימוש במושג אמת כזה היא לאפשר את המש* החקירה שלנו באופ� . הוא יחס פרגמטיסטי

, כמו לכל אורגניז�, שר לאד�הרגלי פעולה שנועדו לאפ, כאמור, האמונות ה�. כזה שנגיע לאמונות

היא ' אמת'הפרגמטיז� של גישתו ל . להתמודד באופ� הטוב ביותר ע� הסביבה הניסיונית שהוא חווה

, המסורתי+שלמרות האופ� הפילוסופי, טענה החשובה לעניינה של עבודה זו משו� שהיא מראה

י בטיפול הפילוסופי הוא לא סוטה מהעיקרו� הפרגמטיסט, שבו מגדיר פירס את האמת, לכאורה

מסיבה זו ההתנערות של רורטי מפירס בטענה שהוא ממשי* את המסורת הריאליסטית . במושג זה

  .איננה מוצדקת, הפילוסופית ואיננו דבק בפרגמטיז� שהוא עצמו הגדיר

  

  בעיית הריאליז� . 3. ד

דה בעיית הריאליז� אצל פירס נעוצה בניסיו� שלו לכלול את העמ, כפי שטוע� מרפי

תמונת התפיסה הפנומנליסטית של . 61הריאליסטית בתמונת התפיסה הפנומנליסטית שהוא יוצר 

פירס קשורה בעיקרו� הפרגמטיסטי על פיו התפיסה האנושית היא פונקציה של הכושר לקד� את 

ולכ� הרעיו� שהתפיסה , מילוי הצרכי� האנושיי� סובב סביב החוויה הניסיונית. הצרכי� האנושיי�

משו� . איננה מקדמת את האד� במילוי צרכיו, רת לגלות אמת טרנסצנדנטית שאיננה נתפסתמוכש

פירס ממחיש את האבסורד ברעיו� . כ* אי� לערב אמת טרנסצנדנטית זו בתיאור התהלי* התפיסתי

א� האמת לא נודעת לאד� דר* ). CP 5.553(במאמרו על האמת , ידיעת אמת שהיא בלתי נתפסת

שהוא שומע עליה , לדוגמא, אפשר להניח, שהיא טראנסצנדנטית היא מגיעה אליו תפיסתו א* למרות

היא שייכת , בלתי נתפסת עבור האד�, כאמור, אול� מכיוו� שאמת זו היא. מפיו של  המלא* גבריאל

כלומר אי� לה שו� . לעול� המצוי מעבר לאינטליגנציה האנושית ומכילה הבל מוחלט, כדברי פירס

לפיו התפיסות שלי , הרעיו� שעליו מתבססת האינטואיציה הריאליסטית, צד שנימ. שימוש עבורו
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. הוא רעיו� המכונ� את עצ� התפיסה, שואפות להתאי� לדבר מה אחדותי הקיי� ביסוד התפיסות שלי

, העיסוק בחיפוש אחר אות� אמונות המתחייבות מהצרכי� שלי ביחסי לסביבה,  במילי� אחרות

, הנות� מוב� ומשמעות לתפיסות שלי, הוא מלווה באמונה שיש דבר אחדותימתקבל על הדעת רק א� 

שהעיקרו� המניע את התפיסה הוא מת� הסבר קוהרנטי לניסיו� , לכ� אפשר לומר. והנגיש לתפיסתי

אותו דבר אחדותי שאנו תופסי� כאובייקט המצוי מאחורי , אול� אותו הסבר קוהרנטי. הפנומנלי

משו� כ* אומר . איננו משהו שאנו תופסי� במסגרת החוויה הניסיונית, התופעות הדורשות הסבר

הוא אובייקט הנגזר , שהאובייקט שאנו מכווני� אליו כשאנו נותני� ש� לתופעה או לתופעות, פירס

הדבר , ההשקפה המבטאת את הרעיו� שאותו אובייקט, האפשרות המנוגדת. מתהלי* המחשבה

היא ההשקפה , ידי מער* התפיסה ולא נגזר ממחשבה נתפס ישירות על, המאחד את התופעות

בקביעה הבלתי מסויגת של פירס שאי� לנו כושר של , כאמור, הנומינליז� נדחה. הנומינליסטית

אינ� מתייחסות ישירות לדבר החיצוני לנו , המכילות בהכרח מושגי�, התפיסות שלנו. אינטואיציה

והיא יכולה להיות דומה רק , זרת מתפיסה קודמתהתפיסה המושגית נג. הדומה למה שנתפס בחושינו

ובדבר אפשרות מיקומה , רעיו� זה מעורר בעיות בדבר מקומה של התפיסה הראשונה. לתפיסה קודמת

 �בעיות אלה קיימות ג� ביחס לרעיו� התפיסה הראשונית שדיואי נתקל בה . 62של התפיסה בזמ

. אול� לא אכנס לשאלות אלה במסגרת זו ,.)2.סעי' ג, פרק רביעי(ושמבקריו מתייחסי� אליה 

השאלה החשובה להבנת הקונפליקט של פירס היא הסתירה הקיימת לכאורה בי� הרעיו� שהאובייקט 

הוא בלתי נתפס במסגרת החוויה הניסיונית לבי� הרעיו� שבקיומו המושגי מותנית ) real(הממשי 

ניסיונית שיש לנו איננה מקיימת א� החוויה ה: במילי� אחרות. האפשרות לתת משמעות לתפיסה

, המושגי לפחות, אול� האפשרות לתת מוב� לניסיו� תלויה בקיומו, קשר ישיר ע� האובייקט הממשי

זוהי ? מהו היחס בי� הניסיו� לבינו, וא� כ�? כיצד אפשר לדעת שהוא קיי�, של האובייקט הממשי

, ות שהוא נת� לבעיה זו קשורי�הפתרונ. הבעיה הפילוסופית שהטרידה את פירס לכל אור* הדר*

  .ובעיקר לתפיסת הלוגיקה שלו, להתפתחות כלל תורתו, כאמור

כפי שהוא עושה זאת , כאשר פירס נדרש להגדיר את האובייקט הממשי הוא מגדירו תחילה  

בסעי' על הפרגמטיז� הובאה הגדרתו לאינטואיציה . באופ� נומינלי בלבד', אמת'לגבי ה 

 How to Make Our Ideaבמאמר , לדוגמא. ות נוספי� הוא חוזר על רעיו� זהובמקומ, הריאליסטית

Clear  שהממשות החיצונית �היא קיומ� באובייקט של תכונות ) external reality(פירס טוע

הטיעו� הזנוח להוכחת מציאותו של "ג� במאמר . העצמאיות ממה שאני או אתה חושבי� עליה�
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וה� קיימות בו בי� א� , כדבר שיש לו תכונות המזהות אותו) the real(מגדיר פירס את הממשי , "האל

מיסק מביאה את ). CP 6.452(ה� מיוחסות לו על ידי אד� מסוי� או קבוצת אנשי� ובי� א� לא 

הוא הדבר שמה ) the real(הגרסה להגדרתו ממאמר הסקירה שלו לברקלי בו הוא טוע� שהממשי 

גרסאות אלה להגדרת הממשות מבהירות למה אנו מתכווני� כשאנו . 63שנחשוב עליו לא ישפיע עליו 

ובניגוד לכל מה שמצוי במסגרת , שהוא מחו, לניסיוננו, יש משהו: מדברי� על האובייקט הממשי

�השאלה הנשארת . אי� למהלכי המחשבה ותהליכי הסקת המסקנות שלנו שו� השפעה עליו, הניסיו

הקיי� על , סיבתי או רפרנציאלי בי� אובייקט זה, יחס אחרהא� קיי� , פתוחה לאחר הגדרה זו היא

היא לתת מוב� למושג  How to Make Our Idea Clearמטרת המאמר . לבי� הניסיו�, פי הגדרתו

ולנסות ולקבוע על ידי , על פי המתודה הפרגמטיסטית שפירס מגדיר) the real(הריאליות או הממשות 

כדי לדו� בשאלה זו קושר פירס בי� . נו לבי� האובייקט הריאליאיזה יחס ישנו בי� האמונות של, כ*

, )the real(או אמונה בממשות , האמת לבי� הממשות ואומר שהשאלה היא כיצד אמונה אמיתית

או אמונה במשהו שאיננו הממשות , מובחנת מאמונה מוטעית, כלומר באותו אובייקט ריאלי

)fiction .(המתודות המדעיות מנוגדות לאלה של . ת המדעיותבתשובתו הוא מפנה אותנו למתודו

הפילוסופי� הסכולסטיי� והמודרניי� העסוקי� בהרמוניזציה של עמדותיה� ע� עמדות אחרות 

, המדעני� מחפשי�  תשובה לשאלותיה� דר* תצפיות בעובדות ניסיוניות. שנראה לה� שראוי לקבל

ת שה� שואלי� מקבלות מענה מחברי� השאלו. ולא ביחס לאמונות קודמות שלה� או של אבותיה�

הרי , וג� א� התשובות אינ� עולות בקנה אחד זו ע� זו בשלב מסוי�, שוני� בקהיליית המדעני�

). destined center(בסופו של דבר תוביל החקירה לתזוזת התשובות לכיוו� המרכז המיועד מראש 

אול� , לעלות במוח� של המדעני�פירס מחזק את טענתו ואומר שרעיונות שוני� ומשוני� יכולי� 

. לתוצאה אחת, בסופו שלדבר התפתחות החקירה תוביל אות� באמצעות כוח שהוא מחו, לה�

אל מטרה מיועדת , כפעילות של הגורל, פעילות החקירה איננה נושאת את המדע� לא� שהוא חפ, אלא

לא : של אד� בודד פירס מסביר בכ* את הבנתנו את הממשות כמשהו שאיננו תלוי בעמדה. מראש

דר* כפייתה עלינו , אלא הממשות עצמה, העמדה של חוקר זה או אחר תקבע את אופי הממשות

�פירס מסביר ). CP 5.407(נגיע אליה , א� נחקור כראוי, תכתיב את העמדה שבסופו של דבר, בניסיו

ב� המצויה שאות� אמיתות קבורות המהוות אתגר לחשיבה האמפיריציסטית הריאליסטית דוגמת הא

הבעיה של הריאליז� ביחס . אינ� סיבה לדחיית הגדרה זו לממשות, בתחתית האוקיינוס האפל
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לאמיתות אלה היא שה� חלק מהממשות א* אי� לנו נגישות לאישוש� או הפרכת� מפאת מחסור 

�ייתכ� שבעתיד נמצא את הדר* לגשת לעובדות , פירס טוע� שראשית. בעובדות ניסיוניות לגביה

הרי אי� מוב� , א� אי� תוצר פרקטי לאמונה בדברי� אלה, ושנית, יוניות הנסתרות מאתנוהניס

אב� . ואמונה נולדת מתהלי* שמתחיל מספק, אמת היא תכונה של אמונה. לחיפוש תשובה לה�

  .ולכ� אי� מוב� לשאלה בדבר קיומה ההיפותטי, שאיננה ידועה איננה מעוררת ספק

והכופה את עצמה , ה אותה ממשות שהמחקר שוא' אליהמה מכיל, השאלה הנשאלת היא  

הממשות היא .  הממשות היא עול� חיצוני הנשלט כל ידי חוקי� שאפשר להכיר�, על פי פירס? עלינו

�האופ� שבו אנו . כוליות קוהרנטית באופ� אידיאלי שאפשר להבינה דר* החוקיות הנלמדת בניסיו

אשר קובעי� מה יהיה הכלל לגבי , would beמשפטי , יותמגיעי� לחוקי� אלה היא על ידי יצירת התנ

או לדעתנו האמיתית ביחס , הגדרה זו לממשות. 64בהינת� תנאי� מסוימי� , הופעת תופעות ניסיוניות

א� לא יהיו חוקרי� , נותנת מענה לאחת מטענות הביקורת כלפי תורת ההסכמה של פירס לפיה, אליה

פירס מדגיש כי . לא תהיה ממשות, לנצח, בפועל, תימש*או א� החקירה לא , לא תהיה ממשות

ואשר אנו מתקרבי� אליה ע� , הממשות היא כוליות בעלת מערכת חוקי� העצמאית מהחוקרי�

העובדה שאנו מצפי� למציאת חוקי� . יצירת חוקי� ותיאוריות חדשות במהל* המחקר המדעי שלנו

זה , פשרת את קיומו של מניע לחקירהאלה בסיו� תהלי* המחקר היא תקווה רגולאטיבית המא

ראיית הממשות ככוליות המתנהלת לפי חוקי� מצדיקה את השימוש . שבלעדיו לא יתבצע המחקר

ההיפותזה מספקת את ההשערה . אשר מקבלת את אישושה באינדוקציה, במתודה ההיפותטית במדע

חוק שאנו משערי� המוסדרות באמצעות , אנו נוכחי� בתופעות. לחוק שלפיו הממשות מתנהלת

א� . האינדוקציה בוחנת את סבירות החוק בהתא� לכמה שיותר הופעות ניסיוניות. בהיפותזה

אנו יכולי� להניח , הסדירות ששיערנו מאושרת על ידי האינדוקציה תו* כדי הניסויי� שביצענו

* רעיו� בכ* הופ. שהחוק שהגענו אליו מייצג באופ� מדויק עד כמה שאפשר את הממשות על חוקיה

ולא לדעה , לרעיו� של אמת המתכנסת עד לגבול, או העמדה שהמחקר יגיע אליה ע� סיומו, ההסכמה

לאותה מערכת חוקי� שיש ' ממשות'אנו קוראי� . הגיע אחרו� החוקרי�, במקרה, סטאטית שאליה

סיו� במקרה שהני, לנו סיבה טובה להחזיק בה� ע� נתינת מקו� לאפשרות של טעות והכנסת שינויי�

  . ידרוש זאת

שפירס מסרב לעשות , וכול� קשורות לעובדה, ישנ� כמוב� בעיות רבות בהסבר זה של הממשות  

�. את הקפיצה בי� כל מה ששיי* למסגרת הניסיו� לבי� הממשות אשר איננה יכולה להיות בתו* הניסיו
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�ות� קוהרנטיות ומוב� אשר נ, כולל רעיו� הממשות שמחו, לניסיו�, כל מה שאנו תופסי� הוא בניסיו

�העובדה שפירס רואה בממשות משהו מעבר לניסיו� קשורה לעמדתו הריאליסטית המטפיזית . לניסיו

. וכנראה ג� לרצונו לשמר את האמונה הדתית מפני הפרכתה על ידי אמונות מדעיות, הסכולאסטית

כאשר ה� מייחסי� מסרב לערו* את הקפיצה שהנומינליסטי� לטענתו עורכי� , כאמור, אול� פירס

כמו כ� מתנגד פירס לקפיצה . לאובייקט הריאלי השפעה ישירה על חושנו בתיווכו של הרוש� הראשוני

מצד שני לא יהיה . נוסח קנט אשר מניח את קיומו והשפעתו של אובייקט טרנסצנדטי בלתי נתפס

יה של דיואי שהפילוסופ, הטענה. פירס מוכ� להסכי� ע� הפתרו� הקונסטרוקטיבסטי לבעיה זו

שהאובייקט הריאלי הוא תוצר של קונסטרוקציה , והמקובלת כל כ* בסו' המאה העשרי�, מקדמת

בדומה . לא יכולה להיות מקובלת על פירס, ושאי� לה אחיזה בעול� שמחו, לעצמנו, של התודעה שלנו

בי� המסרבת להכיר בהבחנה , תהיה גרסתה הרורטיאנית של העמדה הקונסטרוקטיביסטית, לכ*

מסיבה זו הוא צרי* להניח . בלתי נסבלת עבור נפשו הסכולסטית של פירס, הפני� והחו, התודעתיי�

  .באיזשהו אופ� את קיומו של העצ� החיצוני ויכולתו לקיי� יחסי גומלי� ע� הניסיו� שלנו

את הסיבה שבשלה , בספרו על התפתחות הפילוסופיה של פירס, מרפי מסביר באריכות  

אובייקט הריאלי ע� ההסכמה שתושג בסופו של דבר לא פותרת עבור פירס את בעיית הזיהוי של ה

. בעיקרו של דבר זיהוי זה נופל בשל מעגליותו. הקישור בי� הניסיו� לבי� הממשות החו, ניסיונית

�. האובייקט הריאלי מוגדר באמצעות סיומו של תהלי* החקירה המיועד לפתרו� בעיות בתו* הניסיו

המשתמשת בניסיו� כדי לבחו� , רה מוגדר באמצעות השימוש במתודה האינדוקטיביתתהלי* החקי

�ה� , ההיפותזות, השערות אלה. ולהערי* את ההשערות האמורות לתת מוב� קוהרנטי לניסיו

.  שאנו מניחי� כנותני� הסבר לתופעות הניסיוניות, החוקי�, הממשיי�, האובייקטי� הריאלי�

מתודה האינדוקטיבית משו� שהיא מכוונת אותנו לכיוו� האובייקט אנו מצדיקי� את ה, כלומר

כי הוא התוצר של מתודת החקירה , ובד בבד אנו מצדיקי� את קיומו האובייקט הממשי, הממשי

באופ� נוס' מראה מרפי את המעגליות בטענה שראיית הממשות כדבר שעליו תסכי� העמדה . הנכונה

באופ� זה הופכת תיאוריה זו לתיאוריית . כמה בי� החוקרי�פירושו שתהיה הס, האחרונה של המחקר

מרפי טוע� שעמדה . האובייקט הריאלי הוא האובייקט שיש קוהרנציה בי� העמדות לגביו: קוהרנטיות

פירושו של דבר הוא ששוב אי� דר* לקשר בי� הדבר . 65כזו עושה רדוקציה של הניסיו� לקוהרנציה 

של החוויה  המשמעותלבי� האובייקט שבו תלויה , ניסיוניתשל החוויה ה התוצאההנחשב שהוא 

לתקווה , כמו האמת לגביה, ניסיונית+ באופ� זה הופכת האמונה במציאות החו,. הניסיונית
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התקווה הרגולטיבית מוצדקת באמצעות העיקרו� הפרגמטיסטי שיש להימנע בכל מחיר . רגולטיבית

התרחק פירס , התפתחותו הפילוסופיתאול� בשלב מסוי� של . מלחסו� את נתיב החקירה

והתעקש יותר ויותר על הריאליז� , או האידיאליז� הטרנסצנדנטלי של קנט, מהפנומנליז�

בשלב זה חשוב היה לו לפתור את בעיית החיבור שבי� האמונות שהמדע . 66הסכולסטי שהכריז עליו 

גוריות הנגזרות מלוגיקת ולש� כ* הוא השתמש בקט, מגיע אליה� לבי� המציאות החו, ניסיונית

  . היחס השניוני הוא היחס הנות� לנו מושג של עצ� חיצוני, על פי תורה מחודשת זו. היחסי�

את האופ� בו  Hookwayמסביר ) outward clash(בפרקו על התפיסה וההיתקלות החיצונית 

פירס סבר שלא  יש לזכור כי. 67התגבר פירס על בעיית החיבור בי� התפיסה לבי� האובייקט הממשי 

כלומר מערכת הכרוכה , תיתכ� תפיסה חושית בעלת משמעות מבלי לערב מערכת יחסי� סמיוטית

מערכת יחסי� שלישונית זו היא . והאובייקט, האינטרפרטנט, הסימ�, ביחסי� בי� שלושה דברי�

יסה תיאוריית התפ. והיא נשענת על הסקת מסקנות מתפיסות קודמות, תהלי* רציונלי של פרשנות

. מבלי שמעורב בו קשר ישיר ע� האובייקט הממשי, תיארה זאת כתהלי* המשכי, המוקדמת שלו

כתוצאה מתיאור התודעה הניסיונית כהמשכית הוצב החיבור למציאות החו, ניסיונית בתו� תהלי* 

, האינטואיציה הריאליסטית החזקה שלו, המעגליות שבראיה זו של הדברי�, כאמור, אול�. החקירה

הביאו אותו להתעקש , ור* לשמר את ממד האובייקטיביות בתיאור העול� והאמונות האמיתיותוהצ

כדי להסביר חיבור זה מבחי� פירס בי� . ריאלי, ממשי, על אפשרות להתחברות ע� אותו עול� חיצוני

המחשבה עורכת , שהיא אירוע בלתי רציונלי, בד בבד ע� קיומה של תפיסה. תפיסה לשיפוט תפיסתי

ולכ� כל תפיסה . תו* כדי עריכת שיפוט לגביו, במחשבתנו אנו תופסי� עצ� מסוי�. וט תפיסתישיפ

אול� עובדה זו איננה מבטלת את קיומו של שלב תפיסתי . היא מייצגת, מעצ� היותה תפיסה, שלנו

ר ולא את הדב, שבו אנו חווי� את עצ� ההיתקלות ע� העצ� חיצוני, בלתי שיפוטי שבו אי� יחסי ייצוג

חוויית היתקלות זו מקיימת יחס שניוני בינינו לבי� , כפי שהוסבר בסעי' על הלוגיקה. המיוצג בו

, שכאמור, חוויית היתקלות זו היא הגורמת לנו לערו* את השיפוט התפיסתי. מושא ההיתקלות

בנוס' לכ* מאפשרת חוויית היתקלות זו לאשר או להפרי* . בתפיסתנו אינו מובח� מעצ� ההיתקלות

אנו מצויי� . ביחס לממשות, ואת הכללי� שהסקנו מה� בתהלי* המחשבה, את התפיסות השיפוטיות

אול� חוויות . אשר נישע� על הסקת מסקנות מתפיסותינו ברצ' של זמ�, בתו* רצ' תודעתי אחד

ההיתקלות שוברות את רצ' הזמ� על ידי הכנסת גורמי� חדשי� המאשרי� או מפריכי� את תהלי* 

הגורמות , פירס מוכיח את קיומה של חוויה זו בתודעתנו על ידי קיומ� של הפתעות. משכיהחשיבה הה
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והשינויי� , קיומ� של ההפתעות. לנו לשנות את הכללי� שבה� החזקנו במהל* רצ' המחשבה שלנו

מוכיחי� שקיי� ניתוק בי� השיפוט התפיסתי לבי� התפיסה , בתיאוריות שלנו בעקבות הפתעות אלה

הוכחה זו מבוססת כמוב� על קיומה של החוויה . לית של משהו שהוא חיצוני לעצמנוהלא רציונ

א� אנו מניחי� את קיומו של כלל המבטא . אישור הצפייה שלנו: ההפוכה לגבי רוב החשיבה שלנו

ואנו מנבאי� את ההיתקלות , אנו מצפי� להופעת חוויה שתאשר את הכלל הזה, סדירות במציאות

ההפתעה . הרי השיפוט שלנו התברר כנכו�, ומאשרת את הניבוי, יתקלות זו באהא� ה. החושית הבאה

ומכריחה אותנו ליצור חוק , משו� שהיא מפריכה את הניבוי, היא חריגה מהסדר שהורגלנו אליו

השיפוט התפיסתי שלנו אכ� , אנו יכולי� להסיק מכ* שבכל פע� שאי� אנו מופתעי�. סדירות חדש

מצטט את פירס , במאמרו על הריאליס� של פירס, דני נשר. ית לתפיסתנומתאי� למציאות החיצונ

 �האומר שהצרכי� הפרקטיי� של החיי� הופכי� את השניוניות לקטגוריה החשובה ביותר מבי

. אגו+במהותו הניסיו� הוא הל� המפגש בי� האגו והלא. 68הניסיו�  היאמכיוו� שהשניוניות , השלוש

והאופי האקטואלי של תודעת , הכפולה של מאמ, והתנגדות) consciousness(הניסיו� הוא התודעה 

  .אגו עלינו+הניסיו� הוא הל� הכפייה של הלא

שונה לגמרי , של היתקלות שסימנה הוא תחושת כפייה של משהו חיצוני עלינו, חוויה זו

קנות שאנו יכולי� לשלוט בו דר* שיכלול מתודות הסקת המס, מתהלי* המחשבה ופרשנות הסימני�

חוסר שליטה זה הוא בדיוק הדבר . מבלי שיש לנו עליה שליטה, חוויית ההיתקלות נכפית עלינו. שלנו

אחד המאפייני� של העובדה שפירס תולה את כל רעיו� החשיבה . רציונליות+שפירס רואה כסימ� לאי

רבית על הוא הרצו� להשיג שליטה מ, והקידו� האנושיי� במודל המדעי והלוגי של הסקת המסקנות

נשלטת לשיפוט +ההבחנה שפירס עור* בי� התפיסה הלא. התהלי* שאמור לקד� את עניינינו בעול�

מקבילה להבחנה בי� החוויה הניסיונית , התפיסתי שאפשר לשכלל את כליו ולכ� את שליטתנו עליו

טיילור על כאשר הובאה ביקורתו של , הבחנה זו הוזכרה בפרק הקוד�. הקד� ייצוגית והניסיו� כייצוג

בביקורתו טוע� טיילור שדחייתו .). 2.סעי' ג, פרק ראשו�(דחייתו של רורטי את תורת ההתאמה 

 �הפשטנית של רורטי את רעיו� התפיסה כייצוג לא לוקחת בחשבו� את ההבחנה שערכו ה� קנט וה

ש בו שי, הנשע� על שיפוט ובי� שלב תפיסתי מוקד�, המאוחר, היידגר בי� שלב התפיסה הייצוגי

ובכ* הוא מאחר את שלב , היידגר קרא לשלב זה קד� הבנה. בהכרח חווייה של עצ� החיצוני לנו

ג� . שבהכרח בנוי על תיעול הצרכי� האנושיי� במסגרת התפיסה, ההבנה לשלב תפיסתי הכולל ייצוג

� זה על רורטי מתנגד לרעיו.). 2.ג, פרק רביעי(מכיר בקיומו של שלב זה , כפי שאראה בהמש*, דיואי
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מודל . בסיס דחייתו המוחלטת את הדואליז� והצגת מודל היצירה להסבר כלל הפעילות האנושית

א* הוא ג� נות� , בפעילות המדעית, לכאורה לפחות, כמו שיש, היצירה מניח אפשרות של שליטה

  . מקו� לאפשרות של ספונטאניות מוחלטת כפי שקורה לעיתי� בפעילות האומנותית

קושר בי� התבוניות של הפעילות האנושית וקידו� האינטרסי� האנושיי� , שכאמור, פירס

מתעקש לבסס את כל הפעילות האנושית על בסיס , לבי� קיומה שלמערכת כללי� המנחה פעילות זו

אול� כדי להראות שהתפיסה איננה מנותקת לחלוטי� מ� הממשות החו, . הנשלט, המודל המדעי

, הלא רציונלית, הוא מניח את ההיתקלות הבלתי נשלטת, בר עמהושיש חיבור הול* וגו, תפיסתית

כי החיבור בי� העול� , 69במאמר הנזכר , דני נשר מדגיש.  המחברת את התפיסה ע� העול� החיצוני

. כי א� אונטולוגי, בעקבות חוויית היתקלות זו איננו רפרנציאלי פשוט, החיצוני לבי� התפיסה

, והייצוג בתפיסה, שפינוזיסטי על פיו חוויית ההיתקלות מחדפירס מאמ, את המודל ה, לטענתו

ההשפעה שיש לעצ� החיצוני על תודעתנו והמושג , כלומר. מאיד* ה� שני אספקטי� של אותו דבר

. א* אי� ביניה� קשר ישיר של סיבתיות, שיש לנו מעצ� חיצוני זה ה� שני אספקטי� של אותו דבר

, מאפשרת חוויית ההיתקלות את החיבור, יננה חד משמעיתלמרות ששרשרת הסיבתיות במקרה זה א

  . החיצוני לתפיסתנו, שפירס נזקק לו כל כ* ע� האובייקט הריאלי

, והיחס השניוני שהיא מקיימת בי� התופס לבי� החוויה, חוויית היתקלות בלתי נשלטת זו

פירס , על הלוגיקהכפי שהוסבר בסעי' . מתבטאת במערכת הלוגית הלשונית ביחס האינדיבידואליות

מכניס לחשיבתו המאוחרת את מרכיב תפיסתו של האינדיבידואל על ידי הסימ� שלו הוא קורא 

'thisness ,'במערכת הלשונית הלוגית כאינדקס �+אפשר כמוב� לראות את הבעייתיות ש. והמסומ

Hookway  י הבאת מצד אחד פירס רואה במציאות מערכת של חוקי� המתגלי� תו* כד: מצביע עליה

ומצד שני הוא טוע� שנקודת החיבור בי� התודעה לבי� המציאות , התהלי* השלישוני לסיומו המוצלח

בעיה זו קשורה לבעיית האוניברסלי� ולאופ� שבו אפשר לומר על . היא דווקא בישות אינדיבידואלית

חשובה משו� שהנקודה ה, לא אכנס לדיו� בבעיה זו. אינדיבידואל שהוא הגשמה של אוניברסל

�על פי , לעניינינו היא שאלת מיקו� נקודת החיבור בי� התודעה הניסיונית לבי� העול� החיצוני לניסיו

בדמות מערכות של כללי� , שייצוגי המציאות שתודעתנו מכילה, התשובה לכ* היא. ראייתו של פירס

חוויה זו . קלותמקבלת אישור מחוויית ההית, או במציאות החיצונית, המסדירי� את התופעות בטבע

ואשר מתערב באופ� תמידי בהבנתנו , כדבר שיש לו השפעה עלינו, היא מה שמחבר אותנו לממשות

הבנת ההיתקלות במסגרת בלתי .  זו מתרחשת באופ� בלתי מושגי ובלתי נשלט" התערבות. "אותה
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כת שיי(מושגית ובלתי נשלטת היא זו המאפשרת לתורת התפיסה של פירס להיות פרגמטיסטית 

מבלי לוותר על האינטואיציה הריאליסטית שבבסיס החוויה הניסיונית , )לניסיו� ולצרכי� שלנו

  .והבנתנו את אופי הצרכי� שלנו

  

  .היחס למטפיזיקה ולפילוסופיה. ה

  התורה המטפיזית של פירס.  1. ה

אחת המוטיבציות המוקדמות לכלל ההתפלספות של פירס הייתה מת� , כפי שנאמר לעיל  

פירס מיק� את . ימציה לעיסוק במטפיזיקה לאור הביקורת של הפוזיטיביז� ביחס לעיסוק זהלגיט

יחד ע� המתמטיקה ומדעי " מדעי� המגלי�"אותה ראה כענ' ב, המטפיזיקה כענ' של הפילוסופיה

ומהמדעי� הנורמטיביי� הכוללי� , המטפיזיקה כענ' של הפילוסופיה מובחנת מהפנומנולוגיה. הטבע

כאשר פירס מדבר על מטפיזיקה הוא איננו מדבר על , כלומר. והלוגיקה, האתיקה, יקהאת האסתט

בי� א� נשיי* אותה ללוגיקה או , תורת התפיסה שייכת לתורת הסימני�. תורת התפיסה

ולכ� , את תורת התפיסה הסמיוטית הוא ראה כתורה המבססת את העיסוק המדעי. לפנומנולוגיה

, כפנומנולוגיה היא עורכת ניתוח של מה שנמצא בניסיו�. 'מדע נורמטיבי'כלוגיקה היא זוכה בכינוי 

�. השייכת למדעי� הנורמטיביי�, סמיוטית+א* הוא מגיע לאותה מערכת לוגית, והמתנה את הניסיו

ובתיאור הריאליסטי של העול� , בהבנת התפיסה, מכא� עולה שפירס איננו רואה בתורת הסימני�

. אשר איננו עומד ביחסי הוכחה ע� תיאור התפיסה, קה היא עיסוק נפרדהמטפיזי. חלק מהמטפיזיקה

פירושו של דבר הוא שכוחו ההסברי איננו מכריע דיו כדי לשמש חלק מהנחות היסוד החד משמעיות 

שהרי הפילוסופיה כוללת ג� את תורת , המטפיזיקה מבחינה זו איננה זהה לפילוסופיה. של המדע

. ולכ� היא כוללת את תיאור הבנתנו את העול� ופעולתנו בו ,התפיסה המהווה בסיס למדע

א* המטפיזיקה לא ממצה את כל , כעיסוק אפשרי שלה, הפילוסופיה כוללת אמנ� ג� את המטפיזיקה

ההבדל בי� הפילוסופיה כפי שהיא מתבטאת בתורת התפיסה . טווח אפשרויות העיסוק בפילוסופיה

להיפותזות הפילוסופיות הנוגעות ללוגיקה ולתורת , של פירס לב� העיסוק המטפיזי הוא שעל פי הבנתו

�כ* . ואילו ההיפותזות המטפזיות אינ� עומדות בקריטריו� זה, התפיסה יש אישור חד משמעי בניסיו

הוא נות� סיבות , או ההיפותזה הריאליסטית, כאשר פירס מציג את ההיפותזה של האמונה באלוהי�

נקודה נוספת המרכזית לעניינה . * אי� הוא מתיימר להוכיחה בניסיו�א, פרגמטיות לקבלת היפותזה זו

שהאמיתות שלה� טוענת המטפיזיקה אינ� כוללות את שאר עיסוקיה של , של עבודה זו היא
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תיאור התפיסה מוצדק , כלומר. ולכ� אינ� מתנות אות�, וודאי לא את תיאור התפיסה, הפילוסופיה

ובכל זאת פירס . א* לא באמצעות המטפיזיקה, יי� ומה� לוגיי�מה� פנומנולוג, בכלי� פילוסופיי�

  .איננו מוותר על נתינת הסבר מטפיזי לאופ� שבו אנו מביני� את העול� ואת תפיסתנו אותו

פירס אכ� מפתח מטפיזיקה החורגת ממערכת העמדות המבססות באופ� חד משמעי את תורת   

בתמונת עול� מטפיזית אותה הוא מתאר .  1890בסדרת מאמרי� שכתב החל משנת , התפיסה שלו

על פי קוסמולוגיה זו העול� . הוא מפתח קוסמולוגיה אבולוציונית לא דטרמיניסטית, במאמרי� אלה

עד שהתחילה , פרסונליי� אשר הסתובבו בעול� באופ� שרירותי+התחיל בכאוס שכלל רגשות א

אול� כל עוד לא יגיע העול� למצבו . מ�נטייה זו גדלה והולכת ע� הז. להיווצר בה� נטייה לסדירות

, העול� יגיע לשלמותו בנקודה עתידית אינסופית. המושל� יישארו בעול� מרכיבי� של מקריות

על פי תמונה מטפיזית  . שבו השכל מגובש לחלוטי�, כאשר הוא יהפו* למערכת רציונלית וסימטרית

תהלי* אנושי זה . והחוקיות בטבעפירוש� הבנת הסדירויות , צבירת הידע והתפתחות המדע, זו

בספרו על פירס ). CP 6.33(מתמזג ע� הפיכת העול� עצמו למערכת סימטרית של סדירויות וחוקי� 

שהפנטסטיות של תיאוריה מטפיזית זו איננה עולה בקנה אחד ע� שאר הפילוסופיה  Hookwayמעיר 

או לראותה כלא קונסיסטנטית  עד כדי כ* שחוקרי פירס העדיפו להתעל� ממנה לחלוטי�, של פירס

ומנמק את עמדתו תו* הצבעה על , עצמו מסרב ללכת בדר* זו Hookwayאול�  .70ע� שאר הגותו 

, על פי נימוקיו. מקומות החיבור בי� הסיפור המטפיזי שפירס פורש לבי� שאר שיטתו הפילוסופית

ביניה� כמוב� . ילוסופיתפירס משתמש בסיפור המטפיזי כדי למלא את הפערי� שמשאירה שיטתו הפ

וכ� הצדקת ההסתמכות שלנו על , ההנחות הרגולטיביות המצדיקות את העיסוק המחקרי

איננו , בתיאוריות מדעיות מתוחכמות מאד, כאשר. האבדוקציות המהוות את החומר למחקר המדעי

התמונה  מספקת לנו, או האבדוקציות שלנו, יכולי� להסתמ* רק על השכל הישר בהעדפת ההיפותזות

כ* רעיו� ההמשכיות המטפזי של פירס נות� למטפיזיקאי� . המטפיזית את הרמז לכיוו� המועד'

ג� א� אי� פירס מצליח להצדיק באופ� לוגי את , באופ� זה. הנחייה לגבי העדפת היפותזות מסוימות

ת וכ* להשלי� א, הרי התמונה המטפיזית מאפשרת לו לחשק אותה, כל פרטי תורת התפיסה שלו

במאמר שבו הוא מדבר על הטיעו� הזנוח . המבנה הארכיטקטוני ההכרחי בעיניו לשיטה פילוסופית

מתגלה מניע זה כאשר פירס קושר את רעיו� קיומו של אלוהי� ע� רעיו� , להוכחת קיומו של האל

רק קיומו של אלוהי� האחראי ליצירת אחדות . גדילת הידע כתכלית המאחדת את כל הופעות היקו�
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ועמו לעיסוק האנושי התבוני , י� אורגנית זו נות� בעיניו הסבר מניח את הדעת לרעיו� גדילת הידעמע

  . כולו

  

  היחס לפילוסופיה . 2.ה

כי הוא הבחי� בי� המדעי� האידיוסקופיי� לבי� , ֵמחלוקת המדעי� שעור* פירס עולה

חד מה� יש מתודות תצפית ה� מדעי� אשר לכל א, המיוחדי�, המדעי� האידיוסקופיי�. הפילוסופיה

מונח ). ceonoscopic(לעומת� היא מדע בעל מתודה סנוסקופית , הפילוסופיה. ואיסו' נתוני� משלו

' הסתכלות אל'ו ' שיתו''הוא צירו' של שתי מילי� ביוונית המבטאות , אשר פירס מאמ, מבנטה�, זה

א* , ומנ� באמיתות אמפיריותפירס מסביר שהפילוסופיה היא סנוסקופית משו� שהיא עוסקת א. 71

. ברוב השעות בה� הוא ער, היא מסתפקת בתצפיות המצויות בטווח הנורמלי של הניסיו� של כל אד�

או , הדורשי� מכשירי תצפית ומדידה המיוחדי� לכל מדע, זאת בניגוד לתצפיות במדעי� המיוחדי�

ות למדע הפילוסופי נגישות אול� העובדה שהנתוני� של התצפיות הקשור. מסעות למקומות רחוקי�

פירס מסביר שדווקא . אי� פירושה שלא צרי* מומחיות מיוחדת כדי לראות את הנתוני�, לכול�

המדע ). CP 1.241(ה� נעלמי� מעינינו , משו� שהנתוני� כל כ* קרובי� אלינו ומובני� מאליה�

וני� המצויי� בכל מקו� הסתכלות לכיוונ� של הנת. כי ע� הסתכלות, הפילוסופי איננו דורש ראייה

ואוספי� את הנתוני� הרלוונטיי� לשאלה , והנגישי� לכול� מניחה שאנו שואלי� שאלה מסוימת

ולמצוא הסברי� , אול� היכולת לשאול את השאלות. כדי למצוא לה פתרו� מניח את הדעת, ששאלנו

הפילוסו' נעוצה  המומחיות של. דורשת מומחיות, הנסמכי� על נתוני� בנאליי� לכאורה, קבילי�

אשר לא המתודה , ולראות� באור חדש, בעובדה שהוא מסוגל להסתכל על הנתוני� הבנאליי�

פירס קורא לפילוסופי� לפתח את המינוח . יכולי� להפיק, ולא השכל הישר היומיומי, המדעית

באופ� זה תוכל לדעתו ). CP ,5.413(הטבע + הפילוסופי באופ� שיהיה מותא� למקובל במדעי

אפשר להניח שקריאה זו קשורה . כש� שהמדע מתקד�, פילוסופיה להתקד� תו* כדי צבירת ידעה

ויודע כיצד להשתמש , מי שמכיר את השפה הפילוסופית, כלומר. לפיתוח המומחיות הפילוסופית

, לעמת אות� ע� הנתוני�, יכול לבחו� את התורות הפילוסופיות השונות, באופ� מדויק במושגיה

  . העושה יותר צדק לניסיוננו, ה שתקד�  את ההבנה של הנתוני� באופ� פורהוליצור תור

וג� המטפיזיקה שפירס מפתח עוני� , הסמיוטיקה, נקל לראות כי ג� תורת התפיסה

בפיתוח הלוגיקה ותורת התפיסה שלו פירס משתמש בכל החומרי� הנגישי� . לדרישות שהוא מציב
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בהגדרת הממשות הוא שואל למה אנו , כ*. ח� בחקירתוא* מפרש� על פי המושגי� שהוא בו, לנו

ומגיע להגדרה אשר נשענת על האופ� העובדתי שבו אנו , מתכווני� כשאנו מדברי� על הממשות

הוא בוח� את השימושי� הקיימי� , ג� כאשר פירס מגדיר את אופ� פעולת הסימ�. מתייחסי� אליה

בכל שלבי חקירתו את . ות שלנו ביחס לסביבהשאנו עושי� בסימני� ואת מקומ� בתהליכי ההתארגנ

הוא אינו מסתמ* על שו� נתו� , כלומר, הוא מניח שהוא איננו חורג מהניסיו� האנושי, המושגי�

�בכ* עונה הגדרת הפילוסופיה של פירס ה� . נוסח הכרזתו של המלא* גבריאל, שאיננו מצוי בניסיו

וה� , ו קשורי� לקידו� האינטרסי� האנושיי�לפיו כל התפיסה והידע שלנ, לעיקרו� הפרגמטיסטי

מבחינה זו . למתודה המדעית האמפירית שעליה הוא מבסס את כל הבנת הפעילות האנושית התבונית

הפילוסו' של אפלטו� מבי� את עצמו כזה אשר . סוטה פירס מהבנת המטפיזיקה הקלאסית את עצמה

�לבי� האמיתות המטפיזיות , החושי היומיומי אחראי לחיבור בי� האנושות השבויה בתו* כבלי הניסיו

המטפיזיקאי . של האמיתות המטפיזיות מותנה בהתגברות על השבי החושי" ראיית�. "הלא חושיות

ג� א� הוא מפתח תורות אשר יש בה� חריגה מעבר לעול� . של פירס איננו מתיימר לשחרור מסוג זה

�. א המאפשרת הבנת האמת הכרוכה בה�אי� הוא טוע� שפריצה מגבולות הניסיו� הי, הניסיו

היא בוחנת את הנתוני� ומאירה אות� באור : המטפיזיקה שלו היא פילוסופית במוב� הסנוסקופי

ובוח� אות� במיטב הכלי� שהוא מוצא בסביבתו , הוא יוצר היפותזות לגבי התופעות הניסיוניות. חדש

מעבר לניסיו� אלא שההיפותזות שלה לא  החיסרו� של המטפיזיקה איננו בכ* שהיא חורגת. הניסיונית

יש , כדי שאינדוקציה מדעית תהיה משכנעת. מספקות די כלי� לבחינת� האינדוקטיבית המשכנעת

,  ההיפותזות המטפיזיות של פירס. וזמ� מספיק כדי לבחו� אות�, צור* בכמות מסוימת של נתוני�

נשארות בגדר היפותזות , ו של אלוהי�דוגמת הקוסמולוגיה האבולוציונית הלא דטרמיניסטית וקיומ

�קשה להפיק את , במילי� אחרות. המונחות על המד' מכיוו� שאי� די נתוני� לבחו� אות� בניסיו

אול� אי� בכ* כדי למנוע . הניסוי אשר יוכיח באופ� חד משמעי את אמיתות� של היפותזות מסוג זה

. לקידו� המי� האנושי, ה בעלת ער*את הפעולה על פי היפותזות אלה בתנאי שה� משמשות למטר

בתנאי זה ההיפותזות המטפיזיות שלו . קידו� המי� האנושי בנוסח פירס פירושו עידוד המש* החקירה

, המטפיזיקה האבולוציונית מעודדת יצירת חוקי� ובחינת� המדוקדקת לאור הניסיו�: עומדות

פטימי הדרוש להמשכה של כלל וההיפותזה בדבר קיומו של אלוהי� מספקת את המער* הרגשי האו

מצדיק פירס את " What Pragmatism Is" –במאמרו על הפרגמטיז� ). CP 6.484(הפעילות האנושית 

מתו* (הפרגמטיסט מחל, מתוכה : "העיסוק במטפיזיקה על פי המתודה הפרגמטיסטית כ*
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באותו זמ� . זיקהאשר תשמש לנתינת חיי� ואור לקוסמולוגיה ולפי, תמצית בעל ער* רב) המטפיזיקה

.). ה.ח –תרגו� שלי , CP 5.423..." (ההשלכות המוסריות של הדוקטרינה ה� חיוביות ופוריות 

בדרישות אלה עומדות כמוב� ג� ההיפותזות המבססות את השיטות המצויות בבסיס הפעילות 

פותזות הי. התבונית כחתירה לאמת ואמונה בקיומה של המציאות שאיננה תלויה בתפיסתו של היחיד

מתקבלות בשל הער* שלה� , שג� לגביה� קשה להפיק ניסוי אשר יוכיח� באופ� חד משמעי, אלה

כי הער* האקזוטרי , מתיאור זה עולה. המוכיח את הפרגמטיות שלו יו� יו�, להמש* תהלי* החקירה

ל הנותנת ער* לכל" התמצית"הגור� הראשו� הוא מת� : של העיסוק הפילוסופי נעו, בשני גורמי�

ואילו הגור� השני הוא ההשתתפות , כ* לש� עידוד המש* החקירה+ואשר חשובה כל, העיסוק האנושי

, בעזרת יצירת היפותזות והוכחת�, של הפילוסו' בעשייה של הקהילייה המדעית המקרבת אותנו

כפי שאראה מרכז את מרכז בו את הער* הפרגמטיסטי , לעומת פירס, יימס'ג. לסדר של העול� עצמו

עבורו החשיבות של העיסוק הפילוסופי מתפרש , כלומר, קזוטרי של הפילוסופיה בגור� הראשו�הא

  .בראש ובראשונה כמת� ער* כוללני לחיי� באופ� שמעודד את הפעילות האנושית

�, כלומר, לתמו* בתיאור הפונקציונלי של הפילוסופיה כאקזוטרית, כמוב�, רורטי יהיה מוכ

הויכוח שלו ע� פירס נעו, ביחסו לשאלת . ריות לקידו� האינטרס האנושיכיוצרת היפותזות בעלות פו

בעוד פירס רואה ביכולת להאיר נתוני� באור חדש באופ� שיקד� את . המתודולוגיה הפילוסופית

הגאונות שהאנושות . רואה בה רורטי עניי� לגאונות, עניי� למומחיות מתודולוגית, האינטרס האנושי

הגאונות , אלא להפ*, עניינה בעול� איננה גאונות שבשליטה על המחשבה זקוקה לה כדי לקד� את

המונחי� , היכולת להסתכל בנתוני� מובני� מאליה�. המתבטאת בהברקות חד פעמיות וביצירתיות

, ולמצוא לה� משמעות היכולה לקד� במשהו את האנושות, לראות אות� לראשונה, לפנינו יומיו�

ואיננה , הברקתו של הגאו� היוצר יכולה להתבטא בכל תחומי החיי�. רהיא מנת חלקו של הגאו� היוצ

 +ג� ה. כמו הלוגיקה או הפילוסופיה, צריכה להיות קשורה דווקא לעיסוק המדעי או לענ' מענפיה

זאת משו� שלעיתי� דווקא . הוא מועמד מצוי� למקו� בו יכולה להתרחש הברקה כזו' שכל הישר'

מאפשרת , המושגי� ששפתנו או תרבותנו כובלי� אותנו אליה�היכולת להשתחרר מהתחכו� ומ

ואי� ', מטפורה'לתוצר של הברקת הגאו� היוצר , כאמור, רורטי קורא. ראייה פורה יותר של הדברי�

כדי , הצדקות וארגומנטי� פילוסופיי� ולוגיי� מסובכי�, הוא מחייב את יוצרו לעסוק בנימוקי�

לו רק יוער* תוצר , הוא מוכ� לוותר בשמחה על תואר הפילוסו', ימצד שנ. 'פילוסו''לקרוא ליוצרה 

  . זה כמפתח לקידו� האנושות מבלי לראות בתחו� הידע או היצירה שממנו הוא בא מדד לטיבו
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היא בראיית ההתפתחות , כפי שנאמר בהקדמה לפרק זה, יתרונה של עמדה זו של רורטי

אול� . ופש זו מקנה לאפשרות היצירה האנושיתהאנושית כדבר פתוח לגמרי וביתרונות שתחושת ח

והפעילות , רורטי משל� מחיר יקר בויתור על חישוקי� מתודולוגיי� לגבי הפילוסופיה בפרט

אפשר להיווכח בחיסרו� זה א� מתארי� את עמדתו של רורטי במונחי . האנושית התבונית בכלל

והיא זו שנושאת , יצירה האנושיתיצירת המטפורה היא מהות ה, עבור רורטי. הלוגיקה של פירס

, שהיא דימוי הקושר דברי� באופ� חדש, יצירת המטפורה. בכנפיה את אפשרות הקידו� של האנושות

ביצירת היפותזה רואה פירס רק מרכיב אחד , אול�. ליצירת ההיפותזה אצל פירס, כאמור, מקבילה

ראשונית ביותר היא דימוי פנימי ברמתה ה, היפותזה. מתו* שלושה מרכיבי� של כל פעילות תבונית

והוא יכול להיות , דימוי כזה יכול להופיע בחלו�. מבלי שיש לו צידוק רציונלי, הנכפה על תודעתנו

המקיי� ע� תודעתנו , על פי תורת התפיסה של פירס הדימוי. תוצר של הזיה מוחית המושפעת מסמי�

כיבי� האחרי� של הפעילות התבונית וה� מקבל מוב� תבוני רק בתוספת שני המר, יחס של ראשוניות

תודעת ההיתקלות ע� גור� . וההמשגה של הדימוי, שג� הוא נכפה עלינו, ההיתקלות בגור� חיצוני

משו� שהיא מחייבת פעולה , חיצוני עומדת ביחס שניוני לתודעתנו וההמשגה מקיימת יחס שלישוני

�במידה והוא , האינטרפרטנט, פירוש מקבל, הסימ�, הדימוי, במקרה שתיארתי. של פרשנות סימ

התיאור שרורטי נות� ליצירת , לעומת תיאור זה. מלווה בחוויה של היתקלות ע� עצ� החיצוני לנו

רורטי א' מוכ� לקבל שאי� רציונליות . מטפורה ולהתקבלותה משאיר אותנו בשלב של יצירת הדימוי

אי� , תרבותית+לפורה מבחינה אנושיתאשר באיזשהו אופ� הופ* , א� ס� יוצר דימוי. בפעילות זו

  . לרורטי התנגדות שדימוי זה ייחשב לתוצר של הפעילות האנושית המקדמת

מדלג רורטי באופ� לא לגיטימי על אותו , נראה לי שבתארו את המטפורה כיצירת דימוי בלבד

יקבל  א� הדימוי שנוצר באופ� בלתי נשלט לא. פעילות רציונלית המחייבשלב ביצירת המטפורה 

מטפורה לא תוכל להתקבל כפורה . ובודאי שלא לתאר אותו, הרי אי אפשר לתפוס אותו, המשגה

המחבר אותה להיבטי� כלשה� בניסיו� האנושי , מבחינה אנושית תרבותית א� אי� לה ער* פרגמטי

 ,או, לא יכולה להיווצר מטפורה, לפי התיאור של פירס את הפעילות התבונית. ובפעילות האנושית

במילי� . ללא שהיא מקיימת ע� תודעת יוצרה יחס שניוני ושלישוני, היפותזה או אבדוקציה, בלשונו

במונחי� של . הנשלט שלה, אי אפשר להפקיע משו� פעילות אנושית יוצרת את הצד הרציונלי, אחרות

ה כללי� היא פעילות שיש ל, זו המקדמת את האנושות לכל כיוו� אפשרי, הפעילות התבונית, עבודה זו

האומנות או הפוליטיקה , המדע, כאשר רורטי דורש ממטפורה מוצלחת בתחו� הפילוסופיה. מסוימי�
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כדי . פירושו של דבר שהיא לא רק עברה המשגה במוב� הראשוני של פרשנות סימ�, להתקבל

שמטפורה תתקבל לתו* השפה והתרבות האנושיי� היא צריכה לעבור ג� תהלי* של בחינה 

המשתמשת במיטב הכלי� של , ג� א� אי� זו בחינה אינדוקטיבית שיטתית מדעית. תאינדוקטיבי

יבח� ' ציבור הרחב'+ה. היא צריכה להתקבל על דעתו של הציבור הרחב, הסטטיסטיקה וההסתברות

ימצא שאכ� מטפורה זו נותנת ' ציבור'+ א� ה. לאור הניסיו� האישי שלו, או ההיפותזה, את המטפורה

ימצא ' ציבור'+ א� ה. לא, וא� לא. ול מהתופעות הרלוונטיות לעניי� הוא יאמ, אותהמשמעות לחלק גד

ההיפותזות של . לא, וא� לא, הוא יאמ, אותה, שההיפותזה מכוונת אותו לפעול באופ� המיטיב עמו

איינשטיי� התקבלו משו� שה� נתנו די משמעות וענו על די שאלות שהפיזיקה עד ימיו לא יכלה לענות 

�ההיפותזות , א� איינשטיי� ותלמידיו לא היו נותני� לה� הנהרה הקושרת אות� לניסיו�, אול� .עליה

בשל העובדה שאיינשטיי� ניסח את משמעות� של ההיפותזות שלו . המטפוריות שלו לא היו מתקבלות

שמח רורטי לכנות , באופ� שנוגע לא רק לתהליכי� פיזיקאליי� אלא ג� לראיית העול� הכוללת שלנו

וללא הכרות ע� העניי� שפיתחה , א* ללא הכרות ע� המונחי� הפילוסופיי�. ג� אותו פילוסו'

לא היו מטפורות אלה חורגות מהיות� היפותזות , הפילוסופיה במת� תמונת עול� כוללת ליקו�

יוצר הסיפור על אדיפוס . הדבר נכו� ג� לגבי יצירות אומנות מכל הסוגי�. במסגרת מדע הפיזיקה

פילוסו' בעיני רורטי משו� שהוא יצר מטפורה הנותנת ש� לתופעות המוכרות לאנושות בתו* נחשב ל

הפסיכולוגיה המודרנית פיתחה מטפורה זו לכלל . בעילת א�, רצח אב: מסגרת החברה והמשפחה

ולא היו , אול� מטפורות אלה לא היו מתקבלות. תיאוריה בעלת השלכות טיפוליות רחבות היק'

לולי היו מטפורות אלה , כלומר. ער* בקידו� השפיות האנושית אלמלא היו מומשגות הופכות לבעלות

. לא היה לה� ער* תרבותי, ומעומתות ע� העובדות, והמדעית, הפרשנית, נבחנות במסגרת הדרמטית

רורטי מעדי' לראות באנשי הממסד הספרותי באוניברסיטאות של היו� את מחליפיה� של 

ול� חוקרי הספרות והפרשני� הזוכי� למעמד מועד' בעיניו אינ� אלה א. הפילוסופי� הקלאסיי�

חוקרי הספרות העושי� פילוסופיה באות . המלמדי� את התיאוריות הפרשניות והאסתטיות בלבד

קטנה ה� אלה המצליחי� לתעל את המטפורות המילוליות שה� עוסקי� בה� לכלל ראיית עול� 

ילוסופיי� של רורטי אכ� עוסקי� בפילוסופיה על פי הבנת חוקרי הספרות הפ, במילי� אחרות. רחבה

בכ* . שהיא מדע עריכת הנתוני� באופ� הנות� משמעות חדשה לחיי�, ה� עוסקי� בפילוסופיה. פירס

ואת הפונקציה שמילא , ה� ממלאי� עבור תלמידיה� את הפונקציה שמילא סוקרטס עבור תלמידיו
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� לא היו יכולי� לתת למטפורות משמעות זו א� לא היו ה. ניטשה עבור כל המורדי� במאה העשרי�

  . את דבריה�, במתודה האינדוקטיבית בגרסתה היומיומית, ומוכיחי�, ממשיגי� אות�

זה אשר איננו נוגע לבעיות החברתיות , שהעיסוק הפילוסופי הצר, יחד ע� רורטי, ייתכ� לומר

וסופו שיאבד את נחיצותו בעיני , תומאבד מחיוניו, ולצרכי� הרוחניי� של בני תקופה מסוימת

, שלא תיתכ� פעילות אנושית שאי� לה מטרה מובחנת מחד, יחד ע� פירס, אול� א� מקבלי�. החברה

אי אפשר לקבל את קריאתו של רורטי לביטול הדיסציפלינה הפילוסופית , וכללי� להשגתה מאיד*

: ורשי� ראייה כוללת של הדברי�הפילוסופיה יכולה לאמ, את העיסוק בכל הנושאי� הד. המובחנת

דמותה ; הבנת מבני העומק של השפה האנושית; הבנת העיסוק התבוני האנושי ובחינת מטרותיו

מצב� החברתי ; ולאומיות בפרט, דתיות, ושל קבוצות אתניות, המוסרית של החברה האנושית בכלל

שהוא מייחס למצבו מער* הרגשות של האד� והמשמעות ; והכלכלי של מגדרי� וקבוצות מיעוט

אול� . נושאי� אלה ה� נושאי� הרלוונטיי� לאנושות בכלל ולחברה בכל מקו� ומקו�. ועוד, בעול�

א� , ההתייחסות לנושאי� אלה לא תישא ער* לקידומ� של האינטרסי� האנושיי� הכרוכי� בה�

צידוקי� קישורי� אלה אינ� מקבלי� . היא לא תכלול בתוכה מערכת של קישורי� לעול� בפועל

. או הפרלמנטרי, העיתונאי, הספרותי, והנמקות במסגרת מטפורה הנזרקת לחלל האומנותי הפלסטי

רק לאחר . מישהו צרי* לקחת את המטפורה הגולמית ולהסביר את הקשר שלה לעול� ולחברה

שהמטפורה נבחנה אפשר לטעו� שהיא קוגניטיבית ולבחו� את מידת התקבלותה לשפה אנושית ואת 

בחינתה של המטפורה ביחס לקשריה ע� העול� והחברה לא יכולה . לקידו� המטרות האנושיותערכה 

. ה� ברמה היומיומית וה� ברמה המדעית, להתבצע אלא במסגרת האמצעי� הידועי� לנו במחקר

  . עוסק בפילוסופיה, על פי הגדרתו של פירס, העושה זאת

  

  היחס בי� התבונה לעול�. 3. ה

כאמור מתפיסת , נובע, ל בי� פירס לבי� רורטי ביחס לתפקיד הפילוסופיהההבדל המתואר לעי  

עבור רורטי יצירת המטפורה . מעמדה של פעולת יצירת המטפורה ביחס ליצירת השיח האנושי כולו

ואי� בעצ� יצירה זו כדי להכריח את קיומו של סוג הפעילות שתואר לעיל כפעילות , היא יצירת השיח

עצ� פעולת יצירה של המטפורה והשימוש בה במסגרת , כפי שהוסבר, עבור פירסלעומת זאת . תבונית

ההבדל בי� תפיסותיה� של פירס ורוטי ביחס למעמדה של . שיח מניחי� הטמעה של גורמי� תבוניי�

המטפורה ביצירת השיח חוש' את ההבדל בי� תפיסותיה� בדבר היחסי� המתקיימי� בי� הפעילות 
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כל אחד מהפילוסופי� העסוקי� בהנהרת : במילי� אחרות. הממשות, מוהאנושית לבי� העול� עצ

המשתת' , הפועל' אני'+האופ� בו פועלת תבונת האד� מצייר בפועל תמונה הקובעת את היחסי� בי� ה

דר* קביעת הפונקציה , לעול�' אני'+ הקובעת את היחסי� בי� ה, תמונה זו. לבי� העול�, היודע, בשיח

רלוונטית לתפקידה של הפילוסופיה משו� שהיא מגדירה ותוחמת את טווח , של התבונה במערכת זו

, באופ� מסורתי בשאלות ביחס לתבונה ולאופ� פעולתה, המטפלת, האפשרויות לפעילות הפילוסופית

היחסי� בי� התבונה לבי� העול� יכולי� להיות מודגמי� בתפיסות . וכ� ביחס לעול� ולטיבו

שרמת הקיו� , האד� שרוי בתו* העול� האמפירי, לדוגמא, לטו�עבור אפ. פילוסופיות שונות

. האונטולוגית שלו נמוכה מרמת הקיו� של הממשות הכוללת בתוכה את האמיתות האוניברסאליות

או הזיה המשקפת ממשות תו* כדי סילו' הכרחי הכרו* בהכנסת , העול� האמפירי הוא חיקוי

העטופה ג� היא בכבלי� שהעול� שהיא , בונת האד�ת. חול', קונטינגנטי, מושגי� למלבוש חומרי

בתנאי שהיא תשחרר את עצמה מההזיה , היא בעלת כושר ידיעה של הממשות, שרויה בו כובל אותה

שחרור מההזיה מותנה בשחרור מקסימאלי מהנורמות התפיסתיות . שיוצרי� כבלי העול� האמפירי

ופיתוח כושר החשיבה המופשט , מפיריהחומריות שמכתיב העול� הא, האמפיריות, הקונקרטיות

והוא ג� , הפילוסופיה היא התחו� העוסק באמיתות המופשטות הממשיות. ליכולתו המקסימלית

מה שנתפס , לעומת זאת. את הפיתוח המקסימלי של הכושר לעיסוק זה, ע� המתימטיקה, המאפשר

הוא , השירה, החיקוי עצמו ,בעיני אפלטו� כעיסוק בביטוי הממוקד ביותר של עול� ההזיה האמפירי

. מהאמת על הממשות' אני'+ולכ� מרחיק את ה, מפיתוח הכושר הרצוי' אני'עיסוק המרחיק את ה

, בניגוד לתמונה זו. מסיבה זו הוא ראה בשירה עיסוק מסוכ� ושקרי וקרא להחרמת המשוררי�

ינה אונטולוגית ומנותק מבח, כשרוי בתו* עצמו' אני'+מתארי� פילוסופי� כדקארט וקאנט את ה

עניי� לתקווה ' אני'+דקארט ראה באפשרות להתאמה ותקשורת בי� הממשות לבי� ה. מהממשות עצמה

התקווה הדתית מספיקה עבור דקארט להמש* צידוק . לתקווה רגולטיבית, ואילו קנט, דתית בלבד

קווה אול� קנט מחפש צידוק לידיעה מעבר לת. השרוי בתו* עצמו' אני'דרישת הידיעה של ה

היא זו המספקת עבור קנט את הצידוק לידיעה של , הפילוסופיה. הרגולטיבית שעול� ממשי אכ� קיי�

משו� שהיא בוחנת ומספקת את עקרונות הידיעה מתו* , למרות סגירותה בתו* עצמה' אני'+תבונת ה

מוצא ' האני'+לעומת פילוסופי� אלה מכיר בעול� האמפירי ש, רורטי. וקובעת את הכרחיות�, עצמה

ואי� לו אלא מה שהעול� , הוא חלק מתו* העול� האמפירי' אני'+עבורו ה. עצמו בתוכו כחזות הכל

רורטי מקבל את התמונה האפלטונית בתנאי שהיא מוגבלת לעול� האמפירי . האמפירי נות� לו
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� אי� בעולמו של רורטי עול� מעבר לעול, אול� בניגוד לאפלטו�. בתוכו' אני'+ ולמושגי� שיש ל

מסיבה זו אי אפשר להתייחס לידיעה האמפירית במונחי� . שההזיה והכבלי� האמפיריי� מייצרי�

+ול' הזיה'+ המדד היחיד ל. התאמה ע� הממשות+ התאמה או אי, הזיה או ידיעה, של שקר או אמת

מדד זה הוא בדיוק אותה פוריות והתקבלות חברתית . היא מידת החוזק וההתמדה שלה', שקר'

הנבנה מתו* העול� האמפירי , לכ� השיח האנושי. ביר באמצעות� את כוחה של האמתשרורטי מס

כביטוי של העול� האמפירי , היצירה. ולא מגלה אותו, יוצר תו* כדי הרחבה של השיח את העול�

אי� חשיפה של . היא ג� העול� עצמו, וכמדיו� היחיד להתייחסות אל העול�, שממנו היא עולה

מידה + מאחר והמטפורות הבונות את השיח אינ� נוצרות על פי קני. תו המתמדתאלא רק יציר, העול�

, מאחר והשיח מזוהה ע� העול�, כמו כ�. אי� עקרונות המצויי� מעבר לשיח המכונני� אותו, אחידי�

השיח , מכיוו� שאי� עקרונות כאלה. אי� עקרונות המנהירי� את אופני החיבור בי� השיח לבי� העול�

ושתפקידו לשמש מדד למה אמת ומה , במוב� זה שאי� מעבר לו עול� שהשיח חוש', טיביאיננו קוגני

משו� כ* אי� שו� צור* בדיסציפלינה שבאופ� מסורתי התיימרה להסביר את מה שמצוי . איננו אמת

  .מה ה� העקרונות ההכרחיי� שהשיח בנוי מה�, מקנט ואיל*, לחילופי�, או, בעול� מעבר לשיח

שהיא דוחה לפחות שתי הנחות בסיסיות שההשתתפות בשיח , סה זו היאהחיסרו� בתפי  

וההנחה , והמכונה על ידי פירס האינטואיציה הריאליסטית, התובנה שהוזכרה לעיל: האנושי מניחה

ביחס לכל , שביחס לכל שיח, ההנחה של הפרגמטיז� של פירס היא". הכל הול*"שלא , הנובעת ממנה

ישנו משהו העומד למול כל הזיה או מטפורה . תיחו� המגבילי� אות�ישנ� קווי , פעילות אנושית

שבאמצעות , חידושו הגדול של פירס הוא. גור� זה הוא העול�. אנושית אשר מאשר או מפרי* אותה

הוא , הפרגמטיז� הבנוי על העיקרו� של הניסוי המדעי והחקירה המתמשכת הבונה את מושגי הידיעה

הוא מוצא דר* להסביר את השיח האנושי באופ� שמשמר את . קרניומצליח לאחוז את השור בשתי 

, מצד אחד. א* לא מוותר על הרעיו� שהשיח הוא יצירה אנושית, הרעיו� שהשיח הוא שיח על העול�

. מסביר פירס את המושגי� האנושיי� כיצירה התלויה לחלוטי� ברעיונות שהתבונה האנושית מפיקה

התור� את חלקו לאישור , מחשק, שיש לו כוח מגביל, מו של עול�הוא לא מוותר על קיו, מצד שני

שהאד� מקיי� עמו , העיקרו� של ההיתקלות בעול�. היצירה האנושיי�+ולהפרכה של מושגי השיח

, מאפשר לפירס להכניס את האלמנט הזה לתו* המהל* היצירתי של התבונה, יחס שניוני ולא שלישוני

אליסטית של ממשות חו, תבונית וחו, ניסיונית מול התבונה באופ� שמתמודד ע� הבעייתיות הדו

�מצד אחד ההיתקלות השניונית איננה משתתפת במהלכי� התבוניי� משו� שאי� בה מערכת . והניסיו
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מצד שני היא מתקיימת בתו* מסגרת . המתחייבת מעצ� התבוניות של כל פעילות, יחסי� שלישונית

�העוצר אותנו , משהו מגביל, כעצ� ההתנסות בכוח מתנגד זאת משו� שההיתקלות מוסברת. הניסיו

היא התהלי* המקד� , ההגבלה, בחינת המושגי� לאור ההיתקלות. ומכריח אותנו לבחו� את מושגינו

תו* כדי , זאת משו� שההיתקלות מאפשרת לנו. את התבונה וההופ* את מושגינו לקוגניטיביי�

ובכ* למלא את , להתקרב יותר ויותר לעול�, יותמעורבות בחקירה מתמשכת בהתא� למתודות המדע

כ* מצליח פירס ליצור מפגש בי� התבונה לעול� שאיננו חלק . או אמיתיי�, התבונה בתכני� מאושרי�

ברגע שמדובר . א* בד בבד מבלי להוציאו ממסגרת הניסיו�, שהרי איננו שלישוני, בתו* התבונה

ישנו מוב� , מדדי� וקריטריוני� לפעולתו עצמו תו* כדי קביעת, בתהלי* המתקד� לכיוו� מסוי�

כאמור את עקרונות פעולתה , היא, מה שהפילוסופיה יכולה לחקור בתו* מערכת זו. לחקר התהלי*

בהנחה . א* ג� את העול�, במקצועות פילוסופיי� כמו הלוגיקה והפנומנולוגיה, כמערכת תבונית

תנו לכיוו� של התאמה ע� העול� תו* כדי שמערכת המושגי� התבוניי� שאנו מייצרי� מקדמת או

ה� , הרי היפותזות הנובעות ממושגי� אלה ביחס לכלל הניסיו� שלנו בעול�, החישוקי� שהוא מציב

או , זאת כמוב� בתנאי שההיפותזות. כמו כל היפותזה אחרת, היפותזות בעלות משקל קוגניטיבי

  .ירית הראויהמקבלות אישור במתודה האמפ, המטפורות בלשונו של רורטי

העובדה שפירס נחשב כאבי הפרגמטיז� מוצדקת במסגרת עבודה זו על ידי הצלחתו במציאת 

, יימס ודיואי'ג. א* לא מוותרת על העול�, התיאור הרואה את התבונה במסגרת היצירתית והניסיונית

ושית שניה� ראו בתבונה האנ: שהפילוסופיה שלה� נחשבת כפרגמטיסטית ה� ממשיכיו בנקודה זו

ע� , )מוצדק יותר, עבור דיואי, או(אמיתי , מתאי� יותר, המתקדמת לקראת מפגש טוב יותר, יצירה

של תוצרי התבונה , בתו* הניסיו�, שניה� שיכללו את רעיו� המפגש, במוב� מסוי�, אול�. עול� קיי�

. � באופ� הדדיה� עשו זאת על ידי תיאור של יחסי הגומלי� בי� התבונה לבי� העול. שלנו ע� העול�

או , יצירה של העול�, הרואי� בתבונה שיקו' של העול�, צדדיי� השוני�+במקו� ההסברי� החד

ה� תיארו תהלי* דו כיווני של פעילות אנושית בתו* העול� תו* כדי קיו� יחסי , תוצר של העול�

פעילות זו . ל�כמו שצמיחת עצי� היא חלק מהעו, הפעילות האנושית היא חלק מ� העול�. גומלי� עמו

א* היא ג� משנה ויוצרת את העול� עצמו ולא רק נתקלת בו ככוח , היא זו שיוצרת את התבונה

בד בבד ע� , המשכיותה של פעולת התבונה בתו* העול� מאפשרת את שכלולה המתמיד. מתנגד

רעיו� לא וויתרו על ה, כמו פירס, יימס ודיואי שניה�'ג.  קיומה כמרכיב אינטגראלי בתו* סביבתה

להשאיר אמירה זו בתו* , כמו פירס, א* הרגישו מחויבי�, שלעול� יש משהו משלו לומר במפגש זה
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�בתו* מסגרת הניסיו� , ע� העול�' אני'+ האופ� שבו ה� יתארו את המפגש של ה. מסגרת הניסיו

� שג� ומכיוו. לבי� העול�' אני'כדבר המקשר בי� ה, מאפשר לה� לראות את התבונה כדבר קוגניטיבי

ג� ה� מצאו מקו� , ומכיוו� שה� הכירו בעול� שהתבונה מביאה לידי ביטוי, ה� תיארו תהלי* תבוני

  .בתורותיה� לעיסוק הפילוסופי למרות חריגת� מההבנות הפילוסופיות המסורתיות
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  יימס'וויליא� ג: פרק שלישי
  

  מבוא. א

    בי� פירס לרורטי: יימס והפעילות התבונית'ג. 1. א

יימס הבנת תפקידו הייחודי של הפילוסו' קשורה 'ג� אצל ג, לנאמר לגבי רורטי ופירס בדומה  

. ואת אופי הקשר בי� התבונה לעול�, לאופ� בו הוא מבי� את אופייה של הפעילות האנושית התבונית

�א� רואי� בעמדת� של רורטי ושל פירס שתי עמדות קיצוניות זו לזו ביחס לתפקידו של , ואכ

יימס נתו� בתוו* 'הרי ג, וביחס לאופ� הבנת� את הפעילות האנושית התבונית ויחסה לעול�הפילוסו' 

או יתרונות לפעילות , בהקדמה לפרק על פירס ציינתי ארבעה סימני הכר. ביניה� בנוגע לשאלות אלה

והראיתי במהל* הפרק כיצד הפילוסופיה של פירס אכ� עונה על ארבע , התבונית במוב� הרחב

המקבל שסימני הכר , זאת בניגוד לעמדתו של רורטי. וקושרת אות� אלה לאלה, י� אלהקריטריונ

א* דוחה את ראיית� כמיצוי של כל אפשרויות הפעילות , אלה מאפייני� את הפעילות המדעית

הוא דוחה את הייחודיות של העיסוקי� שנתפסו באופ� , כתוצאה מכ*. האנושית המנטלית והיוצרת

עד לימיו של קנט התרכזה הפילוסופיה בניסיו� להבי� את האופ� בו : ל הפילוסו'מסורתי כעיסוקיו ש

ואילו החל מימיו של קנט מתרכזת הפילוסופיה בניתוח . התבונה האנושית מתייחסת אל העול�

לאור . או הפעילות התבונית, הנחות היסוד של החשיבה המדעית כפרדיגמה לכלל החשיבה האנושית

ועצ� , � את האפשרות שיש קריטריו� נכונות חד משמעי לעיסוקו של הפילוסו'דחייה זו הוא דוחה ג

רורטי מגדיר מחדש את תפקיד הפילוסו' כזה היוצר . העיסוק הפילוסופי מאבד את ייחודיותו

אול� עיסוק זה יכול . שה� פרדיגמות שעל פיה� מתנהלת היצירה האנושית בכל התחומי�, מטפורות

ובהתקדמות , שאינ� קשורי� בהכרח במערכת של כללי�, אנושיי� שוני�להתפרס על פני עיסוקי� 

, הטענה. כלומר ליתרונות שצוינו כיתרונותיה של פעילות הנחשבת כתבונית, למטרה אנושית נתונה

יימס אמנ� 'פירושה שג, יימס לנושאי� אלה נתו� בתוו* בי� עמדותיה� של רורטי ופירס'שיחסו של ג

א* באופ� גמיש הרבה יותר , ו* התייחסות לארבעת הקריטריוני� שהזכרתימגדיר פעילות תבונית ת

, בדומה לפילוסופיה של פירס, יימס אכ� עוסקת'הפילוסופיה של ג, במילי� אחרות. מאשר פירס

אול� אי� היא מגיעה למסקנות , בניסיו� לבחו� את הפעילות התבונית לאור הקריטריוני� המוזכרי�

ואיש הדת , איש המדע, ההבחנה בי� הפילוסו', כמו כ�. ה של פירס לגביה�נוקשות וחד משמעיות כאל

יימס ג� איננו מציב לקהיליית'ג. והמוסר הקהילתיי� איננה חדה כפי שהיא עולה מדבריו של פירס
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ולהשתמש , לקבוע מונחו� פילוסופי מדויק ומקצועי, פילוסופי� מובחנת את הדרישה שפירס מציב לה

יימס רבות בשאלה מהו 'עוסק ג, בניגוד לרורטי, מצד שני. מי� בכל דיו� פילוסופירק במונחי� המוסכ

, אופי ההתייחסות הראוי לפילוסו' בהקשר לשאלות המאפיינות את המסורת הפילוסופית המקובלת

ג� ביחס לשאלת יחסי התבונה ע� . המובח� מעיסוקי� תרבותיי� אחרי�, ומהו תפקידו החברתי

אשר מחפש דר* ליישב את תורת ההתאמה של האמת ע� גישתו , בי� פירס יימס'הממשות מצוי ג

לבי� רורטי שמושג האמת שלו לא נזקק להתייחסות כלשהי אל משהו החיצוני לשיח , הפרגמטיסטית

יימס מפתח ראייה ייחודית של הקשר שיוצרת התבונה ע� העול� הממשי תו* כדי 'ג. האנושי עצמו

יימס לוותר על 'ראייה ייחודית זאת מאפשרת לג. נושית ע� הסביבהיצירת המושגי� להתמודדות הא

  .פחות אינטואיציות של השכל הישר כדי להתמודד ע� רעיו� הדואליז� בי� התבונה לעול�

יימס לקריטריוני� לקביעת אופייה של הפעילות התבונית והקשר שלה 'ההתייחסות של ג  

. פי השונה של הפרגמטיז� שלו מזה של פירסכרוכה באו, לממשות בהבחנה מהתייחסותו של פירס

רואה באינטרסי� האנושיי� שעל פיה� הוא מבי� את כלל , כפי שאראה להל�, יימס'הפרגמטיז� של ג

. והרבה פחות מושגי ואונברסליסטי מאשר פירס, הפעילות האנושית דבר הרבה יותר קונקרטי ואישי

, )cognition(תבונה , פיסטמולוגיי� כאמתיימס יגדיר את המושגי� הא'פירושו של דבר הוא שג

באופ� המדגיש יותר את האינטרס האנושי , )reality(וממשות , אמונה, )rationality(רציונליות 

אפשר לראות זאת א� בוחני� אחד לאחד את סימני . ופחות את האינטרס האנושי התיאורטי, המעשי

הקריטריו� הראשו� לפעילות התבונית . סההיכר לפעילות התבונית שציינתי בהקדמה לפרק על פיר

יימס רואה בפעילות התבונית האנושית פעילות 'ג. הוא הקביעה שיש לפעילות זו תכלית מוגדרת

בעוד פירס מדגיש הרבה , הקשורה לצור* של האד� בתיעול העול� התודעתי כולו לפעילות ממשית

שניה� מתארי� אמנ� את . י חוקי�הנשלטת על יד, יותר את הצור* בבניית תמונת עול� תיאורטית

יימס מדגיש 'אול� בעוד ג. פעולה+שהיא הרגל, נקודת הסיו� של התהלי* המחשבתי בהגדרת אמונה

 +טוע� פירס כי האמונה מכתיבה הרגל, הרבה יותר את הצור* בפעולה ממשית המביאה לשינוי בעול�

פירס היא הידיעה התיאורטית  האמונה המושגת על פי. פעולה אפשרי מתו* הבנת החוקיות בעול�

יימס היא אורח 'בעוד האמונה על פי ג, בהינת� מצב ענייני� מסוי�) would be(כיצד יהיה ראוי לפעול 

על פיו השינוי והקידו�  בהבנת העול� ה� התקדמות , כ* ג� לגבי הקריטריו� השני.  החיי� עצמו

וא' , את הבנת החוקיות על פיו פועל העול�הפעילות האנושית עבור פירס נועדה לקד� . לכיוו� מסוי�

וא' מזכיר, פירס מודע לאספקט האסתטי והמוסרי של אידיאל זה. למזג בכ* את התודעה ע� העול�
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ואיננו רואה , א* איננו מדגיש את מרכזיותו בתהלי* ההכרעה בי� האמונות השונות, אותו מפורשות

ואלה , ה מוצגת על ידו במונחי� לוגיי�מתודת ההכרע. בכ* עניי� המכתיב את מתודת ההכרעה

יימס הדגש הוא על 'עבור ג. מייצגי� לטענתו את אופ� ההכרעה הפרגמטי בשאלות של אמונות

ככל שנהיה במגע קרוב . מנקודת מבט מוסרית, ההתקדמות של האד� למגע אינטימי יותר ע� העול�

אנו נחיה בעול� טוב , ת שלנויותר ע� משהו שאנחנו מביני� כממשות שהיא מחו, לתודעה האישי

מכא� שהתכלית המוסרית של הפעילות התבונית גוברת על העקרונות המתודולוגיי� של . יותר

ובאופ� , יימס אמנ� רואה במתודה המדעית'ג. הפעילות התבונית בהכתבת הכיוו� שאליו היא הולכת

, אול�. ילות התבוניתפרדיגמה מייצגת לכלל הפע, שבו היא מסווגת את העול� ובונה תיאוריות

מקומה של הפעילות המסווגת והתיאורטית בהכוונת התוצאות המעשיות של הפעילות , לתפיסתו

בעניי� זה בולט . מכיוו� שבעצ� הכוונה מעורבי� גורמי� נפשיי� מסוג שונה, התבונית קטנה יותר

את הפרדיגמה בעוד שפירס רואה במתודה של החשיבה המדעית . מקומו בתוו* בי� פירס לרורטי

רואה בכ* רורטי רק שפה אחת מני רבות המאפיינות את הפעילות , להבנת כלל הפעילות האנושית

יימס אמנ� רואה במתודת חשיבה זו פרדיגמה עבור החלק הפרוצדורלי של תהלי* 'ג. האנושית

א* אי� הוא רואה בגור� המתודולוגי את החלק המכריע בקביעת הכיוו� של החשיבה , החשיבה

  .אנושיתה

ואפשרות , אפשרות השליטה בפעילות התבונית, ג� לקריטריו� השלישי ולקריטריו� הרביעי

אול� לא באופ� נוקשה כפי שה� מצויי� אצל , יימס את התבונה'יש מקו� בהבנתו של ג, הערכתה

על ידי , יימס כמו אצל פירס'אצל ג, השליטה שלנו בתוצאות הפעילות התבונית מוגבלת אמנ�. פירס

, יימס'א* מידה מסוימת של שליטה קיימת בכל זאת על פי ג. הכפייה שיש לניסיו� על התודעה שלנו

התהלי* , כלומר. בזכות היכולת של התבונה שלנו לכוו� את מעשינו ופעולותינו ביחס לעול� עצמו

נה הבח, הכולל קליטת רשמי� חושיי� בלתי נשלטי� כולל ג� אלמנט עצמאי יותר של סיווג, התבוני

פעילותנו המעשית משנה דברי� בעול� . וקטגוריזציה המכווני� על ידי האינטרסי� המעשיי� שלנו

, כלומר. וכ* אנו משיגי� מידת מה של שליטה על העול� דר* התוצאות של הפעלת התבונה, הממשי

ולעשות מעשי� , בשל העובדה שאנו יכולי� לכוו� את פעילותנו בהתא� לאופ� הפעולה של התבונה

עבור פירס השליטה שלנו . אנו משיגי� מידת מה של שליטה בעולמנו, המשפיעי� בפועל על העול�

התוצאות הראויות יקרו מאליה� א� , כלומר. מובנת כפונקציה של שימוש נכו� במתודה התבונית

מסיבה זו דרגת השליטה שפירס מאמי� בה היא). המתודה האינדוקטיבית(נפעיל את המתודה הנכונה 
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עמדה זו לגבי . התולה את השליטה באפשרות הפעולה עצמה ובתוצאותיה, יימס'יותר מאצל ג רבה

שהיא הקריטריו� , מידת השליטה מכתיבה ג� את אפשרות ההערכה של הפעילות התבונית האנושית

הרי , בשל העובדה שהתכלית של פעולתנו בעול� היא תכלית מוסרית, יימס'על פי ג. הרביעי שהזכרתי

, א� אותו תהלי* תבוני הצליח להביא אותנו לפעולה. ג� קריטריו� להערכה של פעילותנו יש לנו

. הרי אנו יכולי� להערי* את הפעילות באופ� חיובי, ששינתה את העול� באופ� שנראה בעינינו כטוב

והוא תלוי בתודעה התופסת את מצב הענייני� בעול� ואת קיומו של סול� , קריטריו� זה איננו מוחלט

. יימס איננו דוחה את השימוש בסול� זה רק משו� שאי� הוא מוחלט'אול� ג. ערכי� מוסרי אישי

סובב סביב הצור* האנושי בהגברת המוטיבציה לפעולה ממשית של האד� , יימס'הפרגמטיז� של ג

מימושו של הצור* בפעילות יוצרת הוא הנות� את הצידוק להערכה שיפוטית של העשייה . בעול�

. למרות שלא נית� לקבוע לה אמות מידה מוחלטות, ושל הפעילות האנושית התבונית ,האנושית

תכליתו של תהלי* . קריטריו� ההערכה של פירס הוא חלק מהתהלי* המחקרי הלוגי עצמו, לעומתו

תהיה חיובית , ההערכה לפעילות תגדל. וזו נמדדת על פי התאמתה לניסיו�, חקירה היא ההגעה לאמת

אחד . יו פחות אי התאמות בי� האמונות או האמיתות לבי� ההיתקלות בניסיו� בפועלככל שיה, יותר

היא הסכמה בתו* קהיליית החוקרי� לתוצאותיה , התאמה המרבית, מסימני ההיכר להגעה למצב זה

בניגוד , רורטי. הממד הסובייקטיבי מצומצ� יותר, יימס'בהשוואה לג, ולפיכ*, החיוביות של החקירה

ההסכמה לגבי הפוריות של המושגי� שהתפתחו במהל* : יר בקריטריו� אחד בלבדמכ, לשניה�

הכיוו� של פעילות זו הוא פתוח , כאמור, אול�. הפעילות האנושית להמשכה של הפעילות האנושית

ואי� אפשרות להעמידו מול סול� כלשהו המאפשר את , משתנה מתרבות לתרבות ומזמ� לזמ�, לגמרי

  .הערכתו

בי� פירס לרורטי בעניי� ההתייחסות לשאלות , יימס מצוי בתוו*'גא� טענתי ש  

ובנוגע למקומה ותפקידה של הדיסציפלינה , האפיסטמולוגיות והמטפיזיות של הפעילות התבונית

. יימס הרבה יותר לרורטי מאשר לפירס'הרי ביחס לסגנו� הכתיבה הפילוסופית קרוב ג, הפילוסופית

לבנות מבנה פילוסופי ארכיטקטוני אשר בו כל הפרטי� כפופי� , קנטבדומה ל, לפירס היה חשוב מאד

הפילוסופיה . והריבוי בשיטה הפילוסופית, האחדות, לרעיו� פילוסופי בסיסי המספק את המבנה

והמחשקת את הטענות והטיעוני� , המספקת את המסגרת, עצמה בנויה על הלוגיקה הפורמאלית

את לאופי הבניי� הפילוסופי התיאורטי הוא שגור� לפירס דווקא התייחסות ז. שעליה היא מבוססת

ובאופ� שמותיר הרבה, לשנות ולשכלל את פרטי שיטתו מזמ� לזמ� בהתא� לשינויי� בתפיסתו הלוגית
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לא מכפיפה את , יימס וג� זו של רורטי'ג� הפילוסופיה של ג, לעומתו. עבודה לפרשני� ולחוקרי�

חדות אורגנית בי� כל פרטי התמונה הפילוסופית שה� עצמה באופ� נוקשה כל כ* לדרישה לא

 The breathtaking("במאמרו על האינטימיות עוצרת הנשימה של העול� החומרי . מציירי�

intimacy of the material world: Jamess last thoughts  (" �יימס ניסה 'שג Bruce Willshireטוע

במקו� . ת מראש על ידי עקרונות התבונה הטהורהלהימנע מבנייה של מערכת ארכיטקטונית המוכתב

, יימס לסמו* על התפיסה האינטואיטיבית של הניסיו� העצמי שלו כפי שהוא חווה אותו'זאת הקפיד ג

, Willshireטוע� , מסיבה זו. 1והקונקרטיות והכפייתיות שלו , הסימולטניות שלו, על חיותו המיידית

סו� עקרונות הפסיכולוגיה לנסח באופ� שיטתי את שיטתו עשרה שני� לאחר פר+יימס שתי�'לקח לג

שאי� פלא , ומציי� Willshireבהערה בסוגריי� מוסי' . המטפיזית בנוגע לאמפיריציז� הרדיקלי

ותיאורה , שהרי תפיסת המציאות החיה והזורמת, יימס התעתד בשלב מסוי� של חייו להיות אמ�'שג

מאפיינת את היצירה האומנותית הרבה יותר משהיא , מתו* התייחסות לחוויה הניסיונית האישית

סגנונו הלא ארכיטקטוני והתרחקותו מסגנו� ומתכני� טכניי� . מאפיינת את מפעלו של המדע� החוקר

שסגנונ� הרבה יותר קרוב לסגנונו של מנהיג , ולוגיי� מאפייני� במיוחד אות� חלקי� של יצירתו

" Human Immortality"+ ו, "Is life worth living"כגו�  במאמרי�. רוחני דתי מאשר זה של פילוסו'

המנסה להצדיק את אמונותיו באופ� פילוסופי ועל ידי מושגי� הלקוחי� מהמסורת , הדובר הוא אד�

א* הוא עושה זאת באופ� שמדגיש את התנסותו כאד� ואת צרכיו הפסיכולוגיי� . הפילוסופית

דוגמא בולטת לאמירה שלו בתחו� זה מצויה במבוא . האישיי� ולא את הלכידות הלוגית של תורתו

במבוא זה הוא אומר שהדבר . 1897בשנת  The Will to Believeשכתב לקראת פרסו� הקוב, 

' עמ WB(שלו ) over-beliefs(היתר +המעניי� והמשמעותי ביותר ביחס לאד� ה� האידיאלי� ואמונות

xiii .(ולאומות מפני שאלה ה� הדברי� שמשני� את אמונות יתר אלה משמעותיות לאינדיבידואלי �

בכ* הוא מצדיק את טענתו כנגד הרוח הפוזיטיביסטית הדורשת הוכחות אמפיריות לכל . פני העול�

יימס מאפשרת החזקה באמונות שאי אפשר להוכיח את אמיתות� באופ� 'הפילוסופיה של ג. אמונה

� אלה ויש רצו� או צור* אנושי ואישי א* ג� אי אפשר להפריכ� באמצעי, לוגי ובמתודה המדעית

�יימס ייחס פחות חשיבות ללכידות לוגית מאשר למניעי� נפשיי� 'דוגמא נוספת לכ* שג. להחזיק בה

יימס על הפרגמטיז�'להוצאה מחודשת של קובצי מאמריו של ג A.J. Ayerמצויה בהקדמה שכתב 
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במבוא להוצאת , ימס עצמו הכחישי'את העובדה שג Ayerבמאמר זה מזכיר . 1975+ ומוב� האמת מ

 P(שיש קשר לוגי בי� תפיסתו הפרגמטיסטית לבי� האמפיריציז� הרדיקלי שלו , ספרו על הפרגמטיז�

יימס להרמוניזציה בי� שתי התפיסות הכתיבה את 'שאיפתו של ג, Ayerטוע� , למרות זאת). 6' עמ

  . 2הצורה שקיבל הפרגמטיז� שלו 

אמנ� מתחיל את דרכו כפילוסו' בכתיבה שהיא במיטב המסורת  ,כפי שהראיתי לעיל, רורטי  

הוא מייש� יותר ויותר בכתיבתו את גישתו השלילית , אול� ככל שעוברות השני�, הלשונית אנליטית

שבספריו החל משנות התשעי� הוא , זאת עד כדי כ*. ביחס לייחודיות הדיסציפלינרית של הפילוסופיה

ולא , בת פרשנות ספרותית וביקורת חברתית פוליטית ואקטואליתעסוק יותר ויותר בכתיבה המער

יימס ורורטי הרואי� את עצמ� 'קרובי� מאד ג, מבחינה זו. בכתיבה פילוסופית בסגנו� המסורתי

ומתפקיד� לתרו� את חלק� , פוליטי או דתי, כחלק מקהילה המתמודדת ע� שאלות של חזו� חברתי

יימס בעניי� זה באה לידי ביטוי 'ר כמוב� שהקרבה בי� רורטי לגיש לזכו. לשיח הציבורי בתו* קהילת�

יימס משמש עבור 'ג: יימס וסגנו� ההתפלספות שלו ה� פרדיגמה בפני עצמה עבור רורטי'בכ* שג

  .רורטי דוגמא לדמות האינטלקטואל היוצר שבעיניו צרי* לקחת את מקומו של הפילוסו' החוקר

  

  יימס'המוטיבציה הפילוסופית של ג. 2. א
  

טענתי כי פירס התמודד ע� המתח שנוצר בסו' ) .1. ד(בפרק על תורת התפיסה של פירס   

לבי� , שהצלחותיו ביססו ה� את תכניו וה� את המתודה שלו, עשרה בי� אמיתות המדע+המאה התשע

, עבור פירס. הניסיו� של הפילוסופיה מאז דקארט לתת צידוק פילוסופי מטפיזי לאמיתות של הדת

על פיה מה שיש לנו הוא ניסיוננו בלבד , � מתח זה במתח שבי� ראיית העול� הפנומנליסטיתהתגל

ובי� האמונה בממשות טראנסצנדנטית הנותנת את , ושעליו חלות הקטגוריות של הפעלות המדעית

יימס חווה מתח זה באופ� הרבה יותר טעו� מאשר 'נראה שג. האחדות והמשמעות לקיומו של העול�

, ע� המשמעות של החוויה הדתית, בהרצאותיו ובספריו, ימס התמודד באופ� גלוי הרבה יותרי'ג. פירס

למול הפופולאריות ההולכת וגוברת של האמונה בעליונות המתודה , והצור* להחזיק באמונה הדתית

המתח בי� האמונות הדתיות לבי� ההנחות של החשיבה המדעית התגבר מאד במחצית . המדעית

עשרה בעקבות פרסומה והתקבלותה של התיאוריה האבולוציונית של דרווי� + התשע השניה של המאה

תיאוריה זו  נראתה לרבי� כמי שסתמה את הגולל על הרעיו�. לגבי מוצא המיני� ואופ� התפתחות�
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שישנה הרמוניה בי� האמונה הדתית בדבר קיומו של בורא בעל תבונה לעול� לבי� תמונת העול� 

בכ* שה� סברו , מוניה התבטא באמונת� של אנשי המדע והפילוסופי�רעיו� ההר. המדעית

שההתאמה המופלאה בי� הייעוד הפונקציונלי של הנבראי� לבי� המבנה הפיזי שלה� יכולה להיות 

אנשי המדע סברו שרק קיומו של בורא היכול . מוסברת רק באמצעות קיומו של בורא בעל תבונה

יכול להסביר את היווצרותו של עול� הפועל על פי החוקיות , להוציא תכליות נחשבות אל הפועל

העיקרו� האבולוציוני המסביר התאמה זו מבלי להיזקק למתכנ� בעל , והנה. הנחשפת על ידי המדע

א* לא היו , העמיד אתגר חדש לאות� הוגי� שראו עצמ� כאנשי מדע מתקדמי�, תבונה וכל יכול

יימס וה� אצל פירס את דחיית 'צור* זה הוביל ה� אצל ג. מעוניני� לזרוק את אמונותיה� הדתיות

. שאינ� מקבלות ביסוס אמפירי, הטענות של הפוזיטיביסטי� בדבר חוסר המוב� של אמירות מטפיזיות

פירס ניסה להצדיק את הלגיטימציה של טעינת . יימס'אול� התמודדות זו תפסה גוו� קצת שונה אצל ג

פרגמטיסיטי בכ* שהוא הראה את ההכרחיות של אמונות אלה טענות מטפיזיות על ידי העיקרו� ה

כי ההחזקה באמונות , הוא הראה. לעצ� הפעלת המתודה המדעית והלוגיקה ביחס להבנת העול�

ומכא� נובעת הלגיטימציה הלוגית , אלה כאידיאות רגולטיביות היא מה שמאפשר את המש* החקירה

יימס על הלגיטימציה של החזקה באמונות מסוג 'לעומתו התעקש ג. של ההחזקה באמונות מסוג זה

גור� , יימס ראה בתמונת עול� העולה מתו* אמונותיו של אד�'ג. מסוי� כמעודדות לפעילות למעשה

אפשר לבסס את הצור* בעידוד לפעילות . בעל חשיבות מכרעת בעידודו של האד� לפעילות למעשה

מה שחשוב . 3ל� לא אכנס לעניי� זה בעבודה זו יימס או'מעשית יוצרת מתו* סיפור חייו האישי של ג

לעניינה של עבודה זו היא העובדה שבכתיבתו הפילוסופית הוא מטפל בסוגיית הקשר בי� מערכת 

יימס 'ההיבט הראשו� קשור לראיית ג. אמונותיו של אד� לבי� הנעתו לפעילות יוצרת משני היבטי�

י קשור להיותו מוטרד מהלכי רוח אופנתיי� ואילו ההיבט השנ, את עצמו כאד� בעל אמונה דתית

  . שרווחו בממסד האקדמי שהוא ראה את עצמו כחלק ממנו

יימס על הצדקת האמונה הדתית בנושאי� 'ההיבט הראשו� בא לידי ביטוי במאמרי� שכתב ג

וכ� באופ� שבו הוא מסביר את מה , הכדאיות לחיות, הישארות הנפש, כמו התיאיז� הטרנסצנדנטי

על פי מאמרי� אלה ישנ� שני "). the sentiment of rationality" ("הרגש הרציונלי: "רא לושהוא קו

 התיאורטיתהרציונליות . הפרקטיתוהרציונליות  התיאורטיתהרציונליות : סוגי� של רציונליות

והתשוקה לאחד אות� , להבחי� בי� דברי� ולסווג אות� מצד אחד) passions(מונעת על ידי התשוקה 

העושה סדר בריבוי, כ* נולד העיסוק המדעי.  רונות פשוטי� ואחידי� ככל האפשר מצד שנילעק
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ומציאת עקרונות מאחדי� , החוויות הניסיוניות שלנו תו* כדי סיווג� לסוגי� והבחנה ביניה�

, סימני ההיכר לסיפוק של התשוקה התיאורטית כוללי�. תיאורטיי� המסבירי� את המתרחש סביבנו

אד� יש לנו ג� רציונליות +אול� כבני. ופשטות מרבית, כידות של כל פרטי התיאוריהל, לדוגמא

רציונליות זו תלויה במידה של אופטימיות ביחס . המחייבת אותנו לפעול בתו* העול�, פרקטית

, שתי נטיות אלה. וביחס למשמעות של הפעולה בתו* העול�, לאפשרות ההשפעה שיש לנו על העול�

יכולות לסתור זו את זו בפועל משו� שהצור* לפעול לא תמיד מקבל גיבוי של , קטיתוהפר התיאורטית

מצב זה של . משמעות וצידוק במסגרת דרישות כלכידות תיאורטית שמציבה הרציונליות התיאורטית

קיפאו� זה הוא . יוצר קיפאו� ביחס לפעילות בעול�, סתירה בי� הצור* הפרקטי לצור* התיאורטי

כפי , יימס'עבור ג. הרואה בצור* לפעול בתו* העול� צור* ראשו� במעלה, יימס'ני גבלתי נסבל בעי

�הרציונליות עצמה נבחנת ביכולתה לספק את השקט הנפשי המסלק את אי הוודאות , שיוסבר להל

א* איננה מבטיחה רמת וודאות בעתיד , לכ� תפיסה תיאורטית המבטיחה לכידות לוגית. לגבי העתיד

מוב� מתיאור זה עד כמה התפיסה . נה ממלאת את הפונקציה שלשמה היא נועדהאינ, טוב יותר

. יימס ע� הדילמה שהוא מוצב בפניה כאיש ב� זמנו'הפרגמטיסטית מרכזית לאופ� בו מתמודד ג

היא אמונה , המתבטאת באמונה באלוהי� פרסונלי ובהישארות הנפש, יימס'האמונה הדתית עבור ג

מסיבה זו ה� מאמריו על . אותו הוא מחשיב כמרכיב קיומי בסיסיהמאפשרת שקט נפשי מהסוג ש

וה� ההרצאות שהוא נשא , ")Reflex action and Theism("הרגש הרציונלי  והפעילות הקוגניטיבית 

") Is Life Worth Living" + ו, "Human Immortality"הנושאי� שמות כמו ( בפני ארגוני� דתיי� 

יימס מתאמ, לתת 'ג. דתי+מדעי והמטפיזי+האמפירי, כי הרוחמדגישי� את המתח בי� שני הל

באופ� שמנוגד לאופנה האקדמית שבה הוא פעל משו� שהיא , דתי+לגיטימציה להל* הרוח המטפיזי

  . משלבת באופ� פורה יותר בי� הרציונלית התיאורטית לרציונליות הפרקטית, לדעתו

תגובה זו . ה להלכי הרוח בתקופתוהחשיבה כתגוב, כאמור, ההיבט השני של מתח זה הוא  

ומקבלת ביטוי חרי' בהתקפתו על " The Will to Believe", יימס'מתגלמת במאמרו המפורס� של ג

�במאמרו על קליפורד . אמירתו של קליפורד שאסור לקבל שו� אמונה עד אשר היא מוכחת לחלוטי

על פי . 4מס לטענתו של קליפורד יי'את הרקע להתנגדות שמביע ג Hollingerמסביר , והמצפו� המדעי

. יימס סיבה פוליטית להקצי� את עמדתו של קליפורד שלא בצדק'הייתה לג Hollingerטענתו של 

והחיל אות� על כלל מערכת, יימס הוציא את הדברי� שאמר קליפורד מהקשר� המדעי הצר'ג
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מאד להתבטאויותיו  בצורה הדומה, במקומות רבי�, קליפורד התבטא במפורש. אמונותיו של האד�

שאי� לגביה� אפשרות להגיע , יימס בנוגע להכרעות באמונות בנושאי� יומיומיי� ודתיי�'של ג

אנו מסתמכי� פעמי� רבות על , אומר קליפורד, בנושאי� אלה. להכרעה מבוססת במוב� המדעי

להתעל� יימס בחר 'ג Hollingerלטענת . ולא מחכי� עד אשר נקבל הוכחות מוחלטות, סבירויות

מאמירות אלה של קליפורד משו� שהוא ייצג בעיניו את הסמכותנות השתלטנית שאפיינה את אנשי 

אבדו אנשי , לאור מעמדו המתגבר של העיסוק המדעי. הממסד האקדמי בזמנו ביחס לאמונות הדתיות

ה אקדמיה אלה כל ממד של ענווה ביחס לאמיתות המדעיות והתייחסו בביטול לכל אמונה שלא עלת

והשתדל רבות בהרצאותיו , יימס יצא למאבק כנגד מגמה תרבותית זו'ג. בקנה אחד ע� גילוייה�

במאמרו . ובפעילותו האקדמית והקהילתית להוכיח את הלגיטימציה שבהחזקה באמונות דתיות

יימס היה לא בתפיסת� את הלגיטימיות בהחזקה 'כי ההבדל בי� קליפורד לבי� ג, Hollingerמסביר 

שחי , קליפורד. אלא באיו� התרבותי שה� חוו ביחס לאמונות בסביבת�, ת מסוג כלשהובאמונו

והכוח המוסרי שהוא החזיק בידיו ביחס לאמונות של , נאבק כנגד עריצות הממסד הדתי, באנגליה

מטרתו הייתה לעורר את חוש הביקורת של קהלו ביחס לאמיתות השמרניות של הממסד . המוני הע�

שסביבתו התרבותית האקדמית איימה באופ� דוגמטי דווקא על הלגיטימציה , יימס'לעומתו ג. הדתי

. ראה צור* להעיר בשומעיו את חוש הביקורת כנגד עריצות אינטלקטואלית זו, של האמונה הדתית

נות� לגיטימציה לאמונה הדתית מתו* : הוא עושה בדיוק זאת" The Will to Believe"במאמר 

למרות שאי� ההכרעה לטובת האמונה נובעת מאותה פרוצדורה שאנו , זוהצור* האנושי באמונה 

  .מפעילי� כאשר אנו דוחי� או מקבלי� אמיתות במישור המדעי

מצויה בבסיס ההתפלספות , והדתית המעשית, המדעית התיאורטית, המתח בי� שתי הנטיות  

א* . פעולות הנובעות מה�ויחסו לאמונות ול, האמת, יימס ומכתיבה את הגדרתו את הפרגמטיז�'של ג

ובמאמר , יימס בעריכתה'יש ג� פ� אישיותי אותו מדגישה פטנ� בהקדמה לספר מאמרי� על ג

, הקשור לרצונו לבנות פילוסופיה על בסיס החיי� והצרכי� האישיי� שלו, שפרסמה באותה קוב,

של הקוב,  בהקדמה להוצאה המחודשת, ג� אייר. 5והמכתיב את הדינמיקה של הפילוסופיה שלו 

להשתמש בלוגיקה הפורמלית , שלעיתי� היא בעוכריו, יימס'מזכיר את ההימנעות של ג, "פרגמטיז�"

יימס שהפילוסופיה תחפש הבנה חיה של 'לטענתו נובע הדבר מרצונו של ג. ככלי להוכחת עמדותיו

.6" ת�סימפאטיה אינטואיטיבית ע� הדברי� בהתהוו"אשר תוצאתה היא קשר של , תנועת המציאות
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על האינטימיות עוצרת ,  Wilshireיימס מודגש ג� במאמרו הנזכר של'הפ� האישיותי בפילוסופיה של ג

ואת , במאמר זה הוא מסביר את הגדרותיו למושגי� הפילוסופיי�. הנשימה של העול� החומרי

יאות כנובעי� מתו* רצונו להגיע לרמת אינטימיות חיה ע� המצ, יימס'תפיסת החוויה הדתית של ג

של הפילוסו' על  אישיותויימס עצמו הדגיש פעמי� רבות בכתביו את השפעת של 'ג. 7והעול� 

שהאמונה הפילוסופית , זאת בניגוד לדעה שכגדה הוא יוצא. הכרעותיו בענייני אמונה פילוסופית

רחוק  בעניי� זה הוא הול*. בדוקטרינה זו או אחרת נקבעת על ידי ראיות לוגיות או אמפיריות חותכות

ובעלי נפש ) tender minded(עד כדי כ* שהוא מחלק את הפילוסופי� לבעלי נטייה נפשית לרכות 

וטוע� שהבדל אישיותי זה מכתיב את  ההכרעה לקבל דוקטרינה פילוסופית , )tough minded(נוקשה 

זאת ולעומת , האבסולוטיסטית+הנפש מעדיפי� את הדוקטרינה הרציונליסטית+ כ* רכי. זו או אחרת

).  14+12' עמ P(הפילוסופי� הנוקשי� מעדיפי� את הדוקטרינה הפילוסופית המטריאליסטית 

א* בד בבד . המחוברת לזר� החיי�, יימס נת� מענה לצור* שלו בפילוסופיה מעשית'הפרגמטיז� של ג

על יד הצדקת עקרונות מאחדי� המצויי� מחו, , מאפשר הפרגמטיז� לתת משמעות ומוב� לחיי�

 האחראיעל פי תיאורו הוא משלב את ההיבט , בכ*. לריבוי ולגיוו� של החוויה הניסיונית ומעבר

יחד ע� התמונה , זה שאינו מניח לספקולציות לא מוכחות להכתיב אמונות, "הנוקשה"בפילוסופיה 

המוכנות להודות בהשפעה . שמייצרות הפילוסופיות הרציונליסטיות יותר ההרמונית והמשמעותית

יימס 'לידי ביטוי ג� באישיותו של ג, אכ�, ה הרגשית של הפילוסו' בהכרעת אמונותיו באהשל הנטיי

הרבה יותר מאצל פילוסופי� אחרי� אותה , יימס'מבחינה זו בולטת אצל ג. ולא רק בפילוסופיה שלו

והפכה , אשר הותירה כל כ* הרבה רוש� על חבריו ותלמידיו, פעמית +אישיות אינדיבידואלית וחד

לדמות מרכזית ומשפיעה  כל כ* בעול� , אולי יותר מאשר התכני� של הפילוסופיה שלו, אותו

  .8האינטלקטואלי הליברלי של זמנו 

  

  יימס'הפרגמטיז� של ג. ב
  הפרגמטיז� והמשמעות המאחדת. 1. ב

ישנו הבדל בי� המניעי� שכיוונו את שני , וכפי שהוסבר לעיל, כפי שהודגש בפרק על פירס  

פירס היה עסוק בניסיו� ליישב את תפיסתו הריאליסטית ע� התובנה שאי . לפרגמטיז� הפילוסופי�

.אפשר להסביר שו� מערכת של מושגי� בעזרת יחסי� בי� המושגי� וגורמי� המצויי� מחו, לתפיסה
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. יימס השתמש בתובנה הפרגמטיסטית לשרות� של מטרות פילוסופיות מסוג אחר לגמרי'לעומתו ג

יימס מצביע עליו בי� הצור* לספק ערכי� אנושיי� 'וכות ביישוב המתח שגהמטרות האלה כר

על פי . שלעיתי� קרובות מרחיק אותנו מערכי� אלה, לבי� הניסיו� האנושי, ופשטות, יופי, כאחדות

יימס מספקת הפילוסופיה הרציונליסטית את הצרכי� המתבטאי� בערכי� המאחדי� כיופי 'ג

עמי� רבות אחר המבני� האחדותיי� שהיא מצליחה ליצור בעקבות אול� היא נסחפת פ. והרמוניה

עד אשר היא זונחת כל קישור בינה לבי� המציאות כפי שהיא מתגלמת בניסיו� , דרישות הלוגיקה

יימס כולה כחיפוש אחר דר* להעניק משמעות 'אפשר לתאר את הפילוסופיה של ג. האנושי בפועל

אמירה זאת חושפת אחת ההנחות . ית קיו� פלורליסטיתאשר ביסוד� מצויה חווי, מאחדת לחיי�

והיא ההבחנה בי� הפלורליות הבלתי רציונלית של הניסיו� , יימס'המצויות בבסיס התפלספותו של ג

יימס מתייחס במקומות 'ג. לבי� האחדות המעניקה משמעות של הפעילות האינטלקטואלית, האנושי

�הוא , 1890משנת " The Principles of Psychology"רו בספ. שוני� בכתביו לשאלת טיבו של הניסיו

מגלה שאנו חווי� דברי� , שתידו� להל�, מדגיש בעיקר את העובדה שהמתודה האינטרוספקטיבית

חוויותינו , שבניגוד לאופ� שבו אנו מתארי� אובייקטי� פיזיי�, פירושו של דבר. באופ� זור�

י� אפשרות לתחו� באופ� מוחלט חוויה אחת כ* שא, הניסיוניות מתרחשות תו* זרימה מתמדת

מגבילה המתודה האינטרוספקטיבית את המחקר להסתכלותו של היחיד אל , בנוס' לכ*. מקודמתה

לתפיסתו הסובייקטיבית , וכ� את מסקנותיו של כל חיפוש, ולפיכ* מסייגת את מסקנותיה, תו* עצמו

ולהוציא מתחומו כל , דבר פלוראלי וזור�יימס לראות בניסיו� 'הבנות אלה הביאו את ג. של היחיד

גישה זו נובעת . דבר השיי* לאחדות המתבקשת על ידי הכשרי� הרציונאליי� והצרכי� האנושיי�

. ואיננה מטפלת באורח שיטתי בשאלה האונטולוגית ביחס לניסיו�, מנקודת המוצא הפסיכולוגית

. לי והאמפיריציז� הראדיקאלייימס במאמריו המאוחרי� על העול� הפלורא'בנושא זה מטפל ג

אול� ככזה . הוא רואה את הניסיו� כדבר היחיד שלקיומו נית� לטעו�, שיידונו להל�, במאמרי� אלה

כל טענה . ולא לטעו� עליו כל דבר נוס', לחוות את איכותו, אפשר לתפוס אותו ברגע התרחשותו בלבד

, קונסטרוקציה רציונלית, בהכרח, יותובכ* היא הופכת לה, ביחס אליו מתנסחת בכלי� רציונאליי�

מוב� ". הניסיו� הטהור"יימס 'להתרחשות רגעית בלתי מוגדרת זו קורא ג. ולא ביטוי של הניסיו� ככזה

הופכת את ס* כל , הנוכחת בלבד, המזוהה ע� החוויה הניסיונית הרגעית, שמיידיות ניסיונית זו

. לאחדותו ולהמשכיותו מבחינה אונטולוגיתלדבר שאי אפשר לטעו� , הנמש* בזמ�, הניסיו� שלנו

אפשר לבקר טענה זו ולומר. יימס שהאופי הבסיסי של הניסיו� הוא הפלוראליות'מסיבה זו מניח ג
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יימס מצדיקה במסגרת 'אול� ג, שאפשר לבקרה ולומר שג� היא בנויה על קונסטרוקציה רציונלית

היא הבסיס להתנגדותו לתאר את היש , זוהבנה פלוראלית . כפי שאתאר להל�, תורתו הפרגמטיסטית

�כלומר באופ� שנות� לניסיו� בסיס פילוסופי מטפיזי , בעול� במושגי� הנוגדי� את הבנתו את הניסיו

יימס מבקר את התורות הפילוסופיות הרציונליסטיות והמוניסטיות אשר פירשו 'ג. אחדותי ורציונלי

. ורציונליות לניסיו� כבעלי מעמד אונטולוגי המעניקי� משמעות, את קיומ� של עקרונות מאחדי�

הרי הריבוי חסר המשמעות הוא , מכיוו� שעבורו הניסיו� הנוכח הוא הדבר היחיד בעל מעמד אונטולוגי

והעקרונות הרציונאליי� ה� אחדויות הנוצרות על ידינו כדי , נקודת המוצא של הפילוסופיה שלו

מכא� שהרציונאליות מתפקדת כמכשיר לקידו� . ללהעניק משמעות ואפשרות לקיו� האנושי הפעי

ג� הצרכי� האנושיי� , לאור האופ� שבו הוא מבי� את הניסיו�. ולכ� משנית לה�, הצרכי� האנושיי�

כל עקרו� רציונלי נועד לשרת . נתפסי� כפלוראליי� וכתלויי� בנקודות המבט של היחידי� המתנסי�

הפרגמטיז� עבור . � לה� או כבעל עליונות עליה�צרכי� אלה ולכ� אי� הוא יכול להיתפס כקוד

יימס הוא התורה המנהירה כיצד פועל המנגנו� שיוצר אחדויות בתו* עול� שבו הבסיס הוא הריבוי 'ג

�  . והגיוו� של הניסיו

�וה� את הצידוק , יימס ה� את המתודה'הפילוסופיה הפרגמטיסטית סיפקה עבור ג, ואכ

. במקומ� הראוי בהכרעה בי� השיטות הפילוסופיות השונות רכבי�הצרכי� האנושיי� המולהציב את 

או ביחס , האומרת משהו ביחס לניסיו�, איננה מוגדרת כתורה מטפיזית, לכ�, תורתו הפרגמטיסטית

וכתיאוריה של , אלא כמדריכה ביישוב דילמות פילוסופיות, למושגי� המכונני� את מבנה התודעה

הפרגמטיז� שלו לבי� התורה הפילוסופית המטפיזית שהוא מחזיק יימס מבחי� במפורש בי� 'ג. אמת

, האמפיריציז� הרדיקאלי היא התורה המטפיזית שהוא מחזיק בה. האמפיריציז� הרדיקאלי, בה

לטענתו אי� קשר הכרחי בי� שתי . העושה לדעתו צדק לעליונות של הניסיו� בחוויית הקיו� האנושית

א' שביסוס תיאוריית האמת , ז� והאמפיריציז� הרדיקאליהפרגמטי, הדוקטרינות הפילוסופיות

אמירה זו נית� ). מבוא, 7' עמ MT(הפרגמטיסטית אמורה לסייע בהשלטת האמפיריציז� הרדיקלי 

מספקת מתודה , כפי שהוא מציי�, אשר, פילוסופית+ להבי� רק ע� רואי� בפרגמטיז� שלו גישה מטא

אפשר לראות כמוב� ג� את ההבחנה . יזית בפני עצמהלהכרעה בי� תורות מטפיזיות ולא תורה מטפ

.  במסגרת המתח בי� צור* האחדות לבי� הריבוי הניסיוני,  בי� הפרגמטיז� לאמפיריציז� הרדיקלי

קשור , ובכ* הוא מאפשר את הפעולה בעול�, העונה לצור* האנושי להכריע בי� אמונות, הפרגמטיז�

כפי, ל בסיס ההבנה התיאורטית המטפיזית שעולמנואול� זאת ע, לאפשרות למת� משמעות מאחדת
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. ושככזה הוא פלוראלי, הוא עול� של ניסיו�, שעולה מתו* התורה האמפיריציסטית הרדיקאלית

איננה נותנת ביטוי לאופ� , המעניקה משמעות לריבוי, שכל הבנה רציונלית, פירושו של דבר הוא

הנעשית בכלי� , כ* מאפשרת ההכרעה. ת עבורוהמיידי בו אנו חווי� את העול� אלא יוצרת משמעו

�. מבלי להתכחש לטבע� הפלורליסטי, לתת משמעות לזר� החיי�, הפרגמטיסטי� שיתוארו להל

מבליט , "Consciousness as a Pragmatist Views it", במאמרו על התודעה בראי הפרגמטיז�

Owen Flanagan  היא מתודה המאפשרת לנו נקודה זו על ידי טענתו שהמתודה הפרגמטיסטית

לאחר מכ� מדגיש . 9זמנית בחיינו +לראות את כל הדברי� שאנו זקוקי� להאמי� בה� כפועלי� בו

Flanagan סותרות את , את ריבוי נקודות המבט על החיי� �המכתיבי� ריבוי של תכליות שלעיתי� ה

�חזק התייחסות זו בעקבות זאת הוא מ. בתו* מערכת הדברי� שאנו נזקקי� להאמי� בה�, עצמ

מציאת דר* : פרגמטיז� הוא המתודה של עשיית הדבר החשוב ביותר: "יימס וטוע�'לפרגמטיז� של ג

�אשר תאפשר לעשות את החיי� , אשר תהפו* את החיי� לבעלי משמעות, ולהתקיי�, לחשוב, להאמי

אציג את , אור זהמתו* ראיית הדברי� ב. 10.) ה. ח +, תרגו� שלי" (לבעלי ער* במוב� הרחב ביותר

כלומר זה הנות� מענה , יימס כמתייחס לפ� האחדותי בצור* הפילוסופי של האד�'הפרגמטיז� של ג

יימס מחזיק 'שא� היה ג, מוב�. לאותו חלק בראיית העול� של האד� הנותנת לחייו משמעות

הוא לא היה  ,ולאוס' חוויותיו, אחדותי לעולמו של האד�, הנותנת מוב� אחד, במטפיזיקה מוניסטית

דווקא המטפיזיקה . נזקק למתודה הפרגמטיסטית כדי לאפשר קיו� משמעות וער* לחיי�

מחייבת אותו להחזיק במתודה הפרגמטיסטית כנותנת מענה ג� , הפלורליסטית שהוא מחזיק בה

לאחר שאציג את המתודה הפרגמטיסטית אציג את הפ� הפלורליסטי , לפיכ*. לצור* באחדות

אשר מתאפיי� במגמה שלא לטשטש את הגבול בי� , א באמפיריציז� הרדיקליהמתבט, בשיטתו

יימס הוא 'תיאור כפול פני� זה של הפילוסופיה של ג. הניסיו� עצמו לבי� המשמעות שאנו נותני� לו

והוא ג� זה שיוביל אותי לאפשרות לתת מוב� ייחודי , מה שמבדיל אותו מהפילוסופיה של רורטי

רורטי מקבל כמוב� את הפלורליז� של . בתרבות במסגרת הפילוסופיה שלו לתפקידו של הפילוסו'

בולט בו ממד , יימס מכניס לאמפיריציז� הרדיקלי'א* בהעדר הממד המטפיזי אשר ג, הניסיו� האנושי

מגדיר , המודע אמנ� לפלורליז� של הניסיו�, יימס'הפרגמטיז� של ג. של קונטינגנטיות מוחלטת

. שלאורה פועל העיקרו� הפרגמטיסטי שלו, עילות האנושית בעול� ועל העול�עידוד הפ, מטרה מעשית

ג� מטרה , כפי שכבר הודגש בתיאור הבנתו הפתוחה יותר את הפעילות האנושית, אול� עבור רורטי

+ועל כ� הפרגמטיז� שלו לוקח רק את הממד הפורמלי מהמטא, מעשית זו איננה דבר קבוע ומוחלט
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ולא דר* להכריע , הפרגמטיז� עבורו הוא התגברות על התורות הפילוסופיות .יימס'פילוסופיה של ג

הפרגמטיז� נתפס בעיניו כתורה אשר מגדירה כל מושג וכל , כלומר. בעד תורה פילוסופית זו או אחרת

בזמ� ובמקו� , מטרה שהאד� קובע לעצמו ביחס לאופ� שבו אלה משרתי� את מטרותיו הספציפיות

ווה התגברות על הניסיו� הפילוסופי לקבוע מוב� של מושגי� ותכליות על פי בכ* הוא מה. נתוני�

יימס רואה בפרגמטיז� מדרי* 'לעומתו ג. החיצוניי� למטרותיו הספציפיות, קריטריוני� אחרי�

, שיפעלו בשרות הפעילות האנושית הכוללת, לאופ� בו עליו לכוו� את החיי� המחשבתיי� כ*

יימס רואה בתורה הפילוסופית המטפיזית האמפיריציסטית 'ומכיוו� שג. ולא כנגדה, האוניברסאלית

ומספק לה , הפרגמטיז� שלו מכוו� אותו אליה, שהוא מחזיק בה תורה המעודדת פעילות אנושית זו

  .את הצדקתה

הקשור כל כ* להכוונת המחשבה ליצירת מגע , יימס מציג'אפשר להבי� את הפרגמטיז� שג  

. יימס בפיזיולוגיה ובפסיכולוגיה'ג� בהקשר לפ� נוס' של העיסוק של ג, ול�פונקציונלי ופועל ע� הע

הוא ניסיו� לתת הסבר נטוראלי מדעי , 1890שהתפרס� בשנת , The Principles of Psychologyספרו 

יימס רואה בסוגי 'עמדה זו לגבי הפסיכולוגיה מתבטאת בעובדה שג. לאופ� פעולת המחשבה האנושית

ואשר מטרת� , שיש לה� קשר ע� מצבי מוח מתאימי�, השוני� עובדות קיימות המחשבה והרגשות

הוא , מטרתו של המחקר הפסיכולוגי האמפירי לטענתו. של אלה הוא להשריש דפוסי התנהגות ופעולה

 PP(ובכ* הוא מסיי� את תפקידו , לקבוע מהו המצב המוחי המאפיי� סוגי� שוני� של מחשבה ורגש

שספרו מסמ� את המעבר מפסיכולוגיה , בולטת העובדה, דווקא לאור הצהרה זואבל ). 4' עמ Iכר* 

על האינטימיות , במאמר הנזכר. אמפירית לפילוסופיה אמפירית המטפלת בבעיית התודעה האנושית

יימס לא 'לטענתו ג. מסביר ווילשייר כיצד התרחש מעבר זה, עוצרת הנשימה של העול� המטריאלי 

והוא לא יכול להגדיר , בי מוח למצבי תודעה א� אי� הוא מגדיר מצבי תודעהיכול להתחיל ולקשר מצ

שאלה זו היא . 11מצבי תודעה עד אשר הוא קובע כיצד מצבי תודעה אלה ה� על אודות אובייקטי� 

, יימס איננו יכול היה להימנע מבעיות פילוסופיות'לא רק שג. שסיבכה אותו בבעייתיות הפילוסופית

של מצבי תודעה ביחס " היחסי� הקוגניטיביי�"עיות משולבות וכי הבנת הוא הבי� כי הב

יימס להודות 'כ* נאל, ג. 12לאובייקטי� של מצבי התודעה היא הדבר הקריטי בחקירת התודעה 

. שהוא נסח' לחקירה טארנסצנדנטאלית של התנאי� של אפשרות ההתנסות והידיעה של העול�

של המקו� בו אנו תמיד כבר מצויי� בעול� , א* מקי' ועשיר ,חקירתו היא תיאור פמונולוגי מפורש

�יימס'ג. יימס בספרו על הפסיכולוגיה'של ג" אני"אפשר להדגי� מהל* זה מתיאור תודעת ה .הניסיו
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שיהיה נאמ� ככל האפשר למתודה , החושב" אני"ולתת תיאור של ה, מנסה להבי� את פעולת התודעה

שימוש בעמדות המחקריות הנוירולוגיות וההתנהגותיות הרווחות תו* , האמפירית שהוא מצהיר עליה

מתודה זו מאפשרת לאד� . היא האינטרוספקציה, כאמור, המתודה האמפירית שהוא נוקט בה. בזמנו

יימס 'מנסה ג, על ידי תיאור מסוג זה. ולתאר את רגשותיו והתנסויותיו, אל תודעתו" פנימה"להסתכל 

בהתחשב ). 291, 183' עמ Iכר*  PP(הסובייקט החושב , "האני"י� את את המקו� בו אנו חוו" אתר"ל

הוא ד� באפשרויות שהעלתה הפילוסופיה לגבי מקומו , בהסתכלותו האמפירית האינטרוספקטיבית

" האני"על פיה , דיו� זה מביא אותו לפסול את האפשרות המטריאלית. חושב זה" אני"ומהותו של 

ישויות אלה ה� בעייתיות . הרוחני שדקרט מתאר" האני"פסול את א* ג� ל, צמוד לאחד מתאי המוח

: ה� אינ� עומדי� בקריטריו� האינטרוספקטיבי, כלומר, לשיטתו משו� שאי� יסוד אמפירי לקיומ�

יימס מוכ� לקבל 'למרות שג. המבודד מהתוכ� המחשבתי והרגשי המלווי� אותו" אני"אנו איננו חווי� 

הוא מדגיש כי , דר* הנחת הסיבתיות, בדומה לגישה היומיאנית, סיקי�שאנו מ" נפש"או " אני"שיש 

יימס מכיר 'ג. כי א� זר� תודעתי בלבד, אנו איננו חווי� נפש. נפשי זה איננו מה שאנו חווי�" אני"

. המנהל את החיי� התודעתיי� והגופניי�" אני"שיש מאחורי זר� זה , אמנ� בלגיטימציה של ההנחה

כדבר חושב " אני"הוא מעדי' לדבר על , אמ� לפסיכולוגיה האמפירית שלואול� כדי להישאר נ

ומתו* זה , האד� חווה את זר� התודעה שלו. 13ולא על ישות המבודדת מהיותה דבר חושב , אחדותי

או , זה איננו נפש סובסטנטיבית קרטזיאנית" אני"אול� מה שהוא תופס ב". אני"בונה מושג של 

התיאור . המנותקי� מהיות� זורמי� בתו* תודעה חושבת ומרגישה, יאניטראנסצנדנטלי קנט" אני"

המזוהה ע� , "אני"הוא " מה שאני חווה כשאני חווה את עצמי"יימס כתיאור האמיתי של 'שנראה לג

+342' עמ Iכר*  PP(ולעתיד שלי בתו* זר� הניסיו� המתמש* , להווה, המחובר לעבר, התודעה שלי

לקביעה הפילוסופית שאי , אמפירית+מתודה שאמורה להיות פסיכולוגיתמ, יימס'כ* הגיע ג). 330

מהל* זה . מהזר� המתמש* של החיי� התודעתיי�, הנתפס על ידי הסובייקט" האני"אפשר לנתק את 

שלא הייתה קיימת עד , יימס תר� רבות להפרדה'יימס מסביר את קביעתה של פטנא� כי ג'שעבר ג

  . 14יכולוגיה לבי� הפילוסופיה בי� הפס, עשרה+לסו' המאה התשע

הוא , המסתתר בתוכה" אני"וה, הפילוסופיה של התודעה החושבת+העיסוק בפסיכולוגיה  

יימס איננו 'ג, כאמור. נקודת המוצא של הפילוסופיה הפרגמטיסטית והאמפיריציז� הרדיקלי שלו

וההגיו� , תודעתו, ד�מוכ� לקבל שו� תורה פסיכולוגית או פילוסופית המסבירה את אופ� פעולת הא

ומכיוו�. או את חוויית חייו, באופ� שאיננו לוקח בחשבו� את הניסיו�, השולט בשפתו ובפעולותיו
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נפסלת מאליה כל , שחוויית החיי� קושרת את התודעה ע� המפגש בעול� והפעולה ביחס אליו

דוקטרינה פילוסופית  ,כלומר. קיו� מגוונת זו+דוקטרינה פילוסופית המדגישה צד אחד בלבד בחוויית

איננה דוקטרינה , המבודדת מעצ� היותה נפש חווה ויודעת את העול�, הרואה במרכז התודעתי נפש

הרואה בתודעה דבר שאפשר לעשות לו , דוקטרינה מטריאליסטית, מצד שני. שהוא יכול לאמ,

ושות וחוויות נוגדת תח, רדוקציה לתהליכי� מטריאליי� ופיזיקאליי� בעלי סיבתיות נתונה מראש

מאליו מוב� מדוע . המעידות בעיניו על ממד רוחני וחופשי במציאות, ספונטאניות ואינטרוספקטיביות

תית� , זו המחברת בי� החשיבה והתודעה לבי� הצרכי� הקשורי� בעול�, גישה פילוסופית פרגמטית

אפשר להביא , זו להבלטתה של הבנה. בעיניו מענה לבעיות שעולות מתו* חוויית קיו� מורכבת זו

ובמטפיזיקה האמפיריציסטית הרדיקאלית , דווקא את סטייתו מהנטורליז� המדעי בתיאור התודעה

את  M. Galeמבקר , "John Deweys Naturalization of William James"במאמר . שלו

ורא ומבליט דווקא את הצדדי� שהוא ק, יימס'הנטורליזציה המוגזמת שעושה דיואי לפילוסופיה של ג

, הא� של התודעה+ביניה� הוא מונה את דוקטרינת י�. 15בפילוסופיה שלו ) spooky(' מוזרי�'לה� 

דוקטרינה זו מוצעת על ידי . מחוברת תודעתנו הפרטית דר* המוח המטריאלי, יימס'על פי ג, אליה

נורמליות +הוכ� לבעיות שמעוררות קיומ� של חוויות פר, יימס כדי לתת מענה לבעיית נצחיות הנשמה'ג

יימס טוע� שהבעיות שמעלה האינטראקציה בי� הגו' והנפש יכולות לקבל ג� 'ג). 27' עמ HI(ומיסטיות 

א* בד בבד ג� מסביר קיומ� של , תיאור שמאפשר הבנה מטריאלית של ההקשר בי� המוח המטריאלי

התלויה , ונליתעל פי הצעתו התודעה היא אמנ� תופעה פונקצי. תופעות תודעתיות אנטי מטריאליות

אול� היחס בי� המוח . פנומנליסטית+כפי שמתארת הגישה האפי, במצבי מוח ובקיומו המטריאלי

מתהלי* ) ובלתי נית� להסבר(המטריאלי לבי� התודעה איננו יחס של תוצר לוואי בלתי מטריאלי 

� הקיימי� דר* המצבי� הנוירולוגיי, המוח המטריאלי). 15' עמ HI(אלא יחס של העברה , מטריאלי

" י� הא�"שהוא מכנה , מעביר לאינדיבידואל תופעות תודעתיות שמקור� בישות תודעתית כוללת, בו

על קיומ� של  Gailאת טענתו של , אכ�, מסבירה, הצעה זו להבנת היחס בי� הגו' והנפש. של התודעה

שהיא מצביעה על , ותאול� חשוב יותר לעניינינו לרא. יימס'בפילוסופיה של ג) spooky(צדדי� מוזרי� 

איננו מוכ� להתעל� במחקרו המדעי , בניגוד למדעני� ופילוסופי� רבי� בני זמנו, יימס'העובדה שג

ואולי כפי שהיא , והפילוסופי מכל סוג של חוויה אנושית כפי שהיא מדווחת על ידי החווי� אותה

  מכא� ברור עד). ילת סמי�יימס מעיד על חוויה מיסטית שחווה בעקבות נט'ג(נחוותה על ידו עצמו 
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ולא אידיאל , כמה הניסיו� האנושי וחוויית הקיו� האנושי בפועל ה� אלו שעמדו במרכז התפלספותו

  .דוגמת פירס, כפי שהנחו הוגי� אחרי�, של הרמוניה ולכידות לוגיי�

  

  הגדרת הפרגמטיז�. 2.ב
  

עשרה כלל רעיונות +יימס בפילוסופיה החל משנות השמוני� של המאה התשע'העיסוק של ג  

כפי שהוזכר בפרק על הפרגמטיז� , יימס מעיד על עצמו'ג. כ* במסגרת הפרגמטיז� שלו+ שגובשו אחר

א� , ואימ, את העיקרו� שהוא מבטא, שהוא שמע את המונח מפי פירס עוד בשנות השבעי�, של פירס

ה פילוסופית השתמש אול� ככינוי לגיש. The Will to Believeלמשל במאמר , כי לא באופ� מפורש

  1898בהרצאה באוניברסיטה של קליפורניה בשנת , יימס לראשונה במושג זה רק לאחר עשרי� שנה'ג

והוב� באופני� שוני� ורבי� , המונח נתפס בתודעת ציבור הפילוסופי�). 29' עמ P(ובכ* נת� לו פרסו� 

ואחר כ* בניו , 1906בשנת  עד אשר הוא ראה צור* להבהירו בסדרת הרצאות שנשא בבוסטו�, כל כ*

מאמרי� אלה מהווי� הרצאה . 15באותה שנה  Pragmatismושפורסמו כלשונ� בספרו , 1907+יורק ב

אוס' של גישות , על פי עמדתו, וכוללי�, שיטתית של התורה הפרגמטיסטית כפי שהוא מבי� אותה

את הפרגמטיז� של , מוב�כ, בי� הגישות האלה הוא כולל. שעתה נית� לה� ש�, פילוסופיות דומות

בהרצאות אלה הוא ג� מסביר את היחס של התורה הפרגמטיסטית . פירס וכ� את ההומניז� של שילר

יימס כפרשנות 'התנער מהצגת הפרגמטיז� בגרסתו של ג, כאמור לעיל, פירס. לשאלת האמת

ית מאד של ולכ� בחר בכינוי פרגמטיציז� כדי להבדילה מתורתו הפופולאר, לגיטימית של תורתו

  . יימס'ג

יימס את הפילוסופיה הפרגמטיסטית מקרבת אותו יותר מכל 'האופ� שבו מתאר ומגדיר ג  

כלומר את , הפילוסופי� לגישתו של רורטי משו� שהוא מדגיש את הפ� האקזוטרי של הפילוסופיה

וסופיה רורטי פוסל את העיסוק בפיל. תפקידה כמקשרת בי� עיסוק בתחו� ידע לבי� העול� האנושי

על בעיותיו והבחנותיו השלכה לתרבות , משו� שלדעתו אי� בתחו� העיסוק הפילוסופי המסורתי

היא בעיניו האופ� , יימס מתאר אותה'כפי שג, אול� עצ� החשיבה הפרגמטיסטית. הקיומית האנושית

ג� א� אי� הדבר נעשה תו* פתרו� שאלות , הראוי להתמודד ע� בעיות קיומיות תרבותיות

יימס להכרעה בי� 'שהיא המתודה הפרגמטיסטית עבור ג, המתודה שתוצג להל�, כלומר. סופיותפילו

היא המתודה להתמודדות ע� שאלות קיומיות עבור רורטי באופ�, תיאוריות פילוסופיות מטפיזיות
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דוגמת האינטלקטואל יוצר המטפורות או האומ� , שעושי� זאת אנשי� שחשיבת� פורה וחדשנית

�יכולת� לפתח מושגי� המשפיעי� בפועל על מצבי , כאמור, הוא, שמייחד דמויות אלהמה . הגאו

ובכלל� , יימס מבי� אומנ� את הפרגמטיז� כמתודה להכרעה בי� תיאוריות'ג. ענייני� בעול�

אול� תיאורו את הפרגמטיז� מדגיש בדיוק את הנקודות שהפוסט , תיאוריות פילוסופיות ומטפיזיות

הרלוונטיות של הדיו� הפילוסופי למה : י מתאר בעזרת� את יצירת השיח האנושיפרגמטיז� של רורט

היחס אל , הפ� הפרקטי שחייב להיות בכל מושג שיח אנושי, מחפשי�, בעול�, שאנשי� בפועל

המושגי� והאמונות כאל זריקת פתיחה של מהלכי פעילות שמבחנ� ביכולת� לפעול על גבי העול� 

  .אטי שאחיזתו בשכלנו תלויה א* ורק בשלמותו הלוגית המחושקתולא כאל דבר סט, ולשנותו

הרלוונטיות שצריכה להיות לדיו� הפילוסופי ביחס לקיו� האנושי בפועל באה לידי ביטוי 

יימס במאמר 'שעור* ג" הנוקשה"לפילוסופיה " הרכה"בהבחנה שתיארתי לעיל בי� הפילוסופיה 

ת את שני הסגנונות הפילוסופיי� בטענה שה� אינ� הבחנה זו מבקר. הראשו� בספרו על הפרגמטיז�

הגישה הפילוסופית . אד�+נותני� מענה לשאלות הפילוסופיות המשמעותיות העומדות בפני בני

הבוני� את שיטת� הפילוסופית ביחס , היא גישת� של הפילוסופי� הרציונליסטי�" רכה"ה

, עסוקי� ברעיונות ובחשיבה עליה� ,כלומר, ולפיכ* ה� אינטלקטואליסטי�, לעקרונות אפריוריי�

, דתיות, פילוסופי� אלה נוטי� לאמ, גישות אופטימיסטיות. ולא בדברי� הכרוכי� ביומיו� האנושי

העקרונות . וכמוב� ג� דוגמטית, הפילוסופיה שלה� היא דתית ביסודה, ומוניסטיות ביחס לעול�

ועדויות סותרות הנובעות , ב�שעליה� היא מושתתת מתקבלי� כעקרונות ראשוני� שהשכל מחיי

יימס 'ג. מהתנסות אמיתית בעול� אינ� מעלות או מורידות מתוק' הפילוסופיה בעיני ההוגי� אותה

מתייחסי� , כברדלי ורויס, מבקר גישה זו בלשונו החדה בעיקר לאור האופ� בו פילוסופי� בני דורו

גמי� בסדר ההרמוני של העול� פ, למשל, לטענתו של רויס. אד� פרטיי�+ לאסונות הפוקדי� בני

נהיה ) the absolute(המוחלט , ואילו לטענת ברדלי, הזמני ה� התנאי� לשלמות של העול� הנצחי

+יימס לא מוכ� לקבל שחוויות צער וסבל שחווי� בני'ג. עשיר יותר ע� כל צרימה וחריגה שהוא כולל

צדק ע� חוויית הקיו�  ומחפש פילוסופיה אשר תעשה יותר, אד� ה� חלק לא ממשי מהעול�

, שייכת לפילוסופי� האמפריציסטי�" נוקשה"הגישה ה, לעומת גישה פילוסופית זו. הממשית

. המושתת על עובדות בלבד, התופסי� את הפילוסופיה על פי המודל של העיסוק במדעי הטבע

פילוסופיה . וספקנות, פלורליז�, פטליז�, פסימיז�, מטריאליז�, מאפייניה של גישה זו ה� חושניות

את, על בסיס הסיבתיות הטבעית, ושוללת כמוב�, זו מעמידה את עצמה כמנוגדת לדוקטרינה הדתית
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�אשר , עשרה+יימס את דמות המדע� ב� המאה התשע'בתארו גישה זו מתאר ג. אפשרות חופש הרצו

את  מאה וחמישי� שנות התפתחות מדעית העצימו בעיניו את העול� המטריאלי והפחיתו בעיניו

האד� איננו נתפס בעיניו יותר כנות� החוק בעול� אלא כצופה שראוי לו להתאי� . חשיבותו של האד�

ותופס , מדע� זה רואה באידיאלי� תוצר לוואי של הפיזיולוגיה. את עצמו לטבע האית� והלא משתנה

נטית במצב זה נלקחת מ� האד� הספונטאניות הרומ. כל דבר מרומ� במונחי� של מה שנחות ממנו

יימס טוע� 'ג. לטובת עול� מטריאליסטי שרק אנשי� בעלי חשיבה נוקשה ודייקנית מרגישי� בו בבית

המחפש דר* להתמודד ע� חוויית הקיו� הממשית שלו איננו מקבל מענה לצרכיו , כי האד� הפשוט

 ,מציעה לו עול� מטריאלי חסר משמעות ושרירותי" נוקשה"הפילוסופיה ה. בשורות הפילוסופי�

אשר , יימס'ג. עסוקה בצללי� אשר אינ� אמת עבור בעלי הרגשות החיי�" רכה"ואילו הפילוסופיה ה

ולא שיטה בעלת לכידות לוגית מהסוג הר* או , מחפש פילוסופיה שהיא מענה לחוויית הקיו�, כאמור

מוצא שרק הגישה הפרגמטיסטית מאפשרת התייחסות פילוסופית המותאמת לצרכי� , הנוקשה

  .י� האמיתיי�האנושי

פילוסופיה איננה נדרשת לתת רק מענה תיאורטי לבעיות משמעות שהאד� , כאמור, אול�

,          במאמרו השני בקוב, על הפרגמטיז�. בעול�, אלא להיות בעלת השלכה מעשית, מתמודד עמ�

"What pragmatism means" ,תיימס  את הפרגמטיז� כמתודה ליישוב מחלוקות מטפיזיו'מציג ג ,

). 28' עמ P(וטוע� שלולי התקיימה הגישה הפרגמטיסטית היו מחלוקות אלה הופכות אינסופיות 

הא� העול� הוא אחד או : כדוגמא למחלוקות כאלה הוא מביא את השאלות המטפיזיות הבאות

פירושו של ? הא� יש בעול� חופש או גורל נתו� מראש? הא� העול� הוא מטריאלי או רוחנו? ריבוי

שיש לחפש את התוצאה הפרקטית של כל , במתודה הפרגמטיסטית לגבי שאלות אלה הואשימוש 

א� אכ� אפשר לאתר הבדל פרקטי בי� שתי התורות אזי יש לויכוח בי� האפשרויות . אפשרות נתונה

.  הויכוח הוא ויכוח סרק, אול� א� לשתי האלטרנטיבות ישנה אותה תוצאה פרקטית. משמעות

אזי אנו יכולי� להראות שיש הבדל , שכאשר הויכוח בי� הצדדי� הוא רצינייימס חוזר ומדגיש 'ג

יימס את השימוש במונח פרגמטיז� במאמרו של פירס 'בהמש* תולה ג. פרקטי בי� שתי האפשרויות

בעקבות . practiceומסביר שמקורו של המונח הוא במילה היוונית המקבילה למילה האנגלית  1878+מ

תו של פירס לפרגמטיז� הרואה את כל מובנו של מושג בהתנהגות שהמושג זאת הוא מצטט את הגדר

Meaning, other than practical, there”:ובהמש* הוא חוזר על הרעיו� במשפט החד משמעי, מייצר
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 is for us none” .ולא דוקטרינה בעלת תוצאות , יימס מדגיש את היותו של הפרגמטיז� מתודה'ג

אציה הוא מביא את המטפורה שתבע פרגמטיסט איטלקי בש� פפיני לפיה כאילוסטר. ידועות מראש

מהמסדרו� ה� מגיעי� לחדרי� . הפרגמטיז� הוא מסדרו� שבו עוברי� חוקרי� מתחומי� שוני�

רעיו� זה . אול� לכול� משותפת המתודה הפרגמטיסטית, ש� ה� עוסקי� בתורותיה� השונות, שוני�

והעסוקה , זו הדבקה בעקרונות ראשוניי�, יבה הרציונליסטיתמאפשר לו להביע את התנגדותו לחש

נחשבי� בעיניו כמשהו התופס , המושג, לטענתו עבור הפילוסו' הרציונליסט המילה. בעיקר במילי�

הפרגמטיסט לעומתו רואה במילה או במושג רק פתיחה לדר* ארוכה של . את כל התורה כולה

 cash(עד אשר אפשר לקבוע את הער* הנקוב , ריתניסיונות התאמה בי� המושג למציאות האמפי

value (וזאת, של המושג ,�שיצירת� הוא , לפיכ* הוא רואה בתיאוריות. במונחי� פרקטיי�, כמוב

ולכ� לא מקו� של , לא תשובה לחידת הקיו�, הדבר המצוי במרכז העיסוק הפילוסופי הרציונליסטי

). 32עמוד  P(שבו הטבע עצמו נוצר מחדש , דההתיאוריות ה� התחלה בלבד של תהלי* עבו. מנוחה

הוא הרעיו� המצוי , והשגת אותה מנוחה לגביו, רעיו� זה של הדר* מהמושג אל ייעודו הפרגמיטסטי

  .  שעליה יורחב להל�, יימס'ביסוד תיאוריית האמת של ג

אופיי� הפרגמטיז� של פירס בהתנגדות שלו לחשיבה הרציונליסטית המנותקת , כזכור

במאמר על מובנו של , יימס מדגיש'ג� ג. ולדוגמות שחשיבה זו מייצרת, יאות הניסיוניתמהמצ

אול� ג� . את היותו של הפרגמטיז� מכוו� דווקא לגישה האמפיריציסטית, הפרגמטיז� באותו קוב,

גישה זו נופלת תחת שבט ביקורתו במידה והיא לא מאפשרת בניית תמונת עול� משמעותית והצדקת 

למרות ההתנגדות לחשיבה הרציונליסטית והטו� האמפירי שהוא נוקט , לפיכ*. פיזיותאמונות מט

ולמרות שהוא רואה במטפיזיקה שעובדת במתודה , כשהוא פורש את המתודה הפרגמטיסטית

יימס לגישות 'מתנגד ג, )31' עמ P(הפרגמטיסטית משהו הקרוב הרבה יותר למדע הטבע 

. באופ� גור'" הנוקשה"ואינו מאמ, את הגישה הפילוסופית , אמפיריציסטיות נוסח הפוזיטיביז�

. ולמקומ� במסגרת הפרגמטיז�, ההתנגדות לגישות אלה באה לידי ביטוי בהתייחסותו לאמונות

והוא אמנ� מייש� גישה זו , יימס מדגיש כי הפרגמטיז� הוא מתודה להכרעה בי� אמונות מטפיזיות'ג

. למרות שאי אפשר להוכיח� באמצעי� אמפיריי�, החיי� לגבי אמונות אשר קשורות לצד המעשי של

מאירה , ולפרגמטיז� כמתודה המאפשרת נתינת מוב� לפעילות האנושית בכלל, גישתו לאמונות בפרט

.יימס אשר יוביל אותי בהמש* לקביעת תפקידו של הפילוסו' בשיטתו'אותו צד בפילוסופיה של ג
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האמונות , שבניגוד לגישתו של רורטי, רושההקביעה שיש לפילוסו' תפקיד במסגרת זו פי

�, מאפשרות לאד� לתת משמעות כוללנית לחייו, כפי שיוסבר להל�, שהפרגמטיז� מאפשר את יצירת

ולכ� היכולת , אפשרות זאת היא מהותית לעצ� יכולתו לפעול בעול�. ולראיית חייו כשלמות אחת

ת בניגוד לעמדה האירונית המאפיינת את חשיבות זו עומד. להאמי� מקבלת חשיבות עליונה בשיטתו

אשר מוכ� לוותר על מושג כוללני המקי' את חוויית , יוצר המטפורות האינטלקטואלי של רורטי

  . ומסתפק בעמדת ריחוק אירונית מתמונות העול� המקובלות בסביבתו, הקיו� שלו כולה

  

  פרגמטיז� ואמונות. 3.ב
  

מעוררת היא המתח שנוצר בי� התקפות של  אחת הביקורות הנפוצות שגישה פרגמטיסטית

. אמונות מכוח הרציונאליות הפנימית שלה� לבי� השעבוד של אמונות לצרכי� החיצוניי� לה�

המכפי' את תהלי* יצירת האמונות לצרכיו של האד� המתנסה בעול� חוש' , יימס'הפרגמטיז� של ג

ת עצמה עלינו מכוח היותה בעלת יימס לביקורת האינטלקטואליסטית על פיה אמונה כופה א'את ג

תכונות שמקנות לה תוק' אמיתי ולא נבחרת על ידינו באופ� חופשי ומודע משו� שהיא משרתת את 

 17+הפילוסו' ב� המאה ה, ביקורת אינטלקטואליסטית מסוג זה כוונה כנגד בלז פסקל. מטרותינו

, מאמיני� לעומת הסיכוישהמלי, על האמונה התיאיסטית בזכות הסיכו� בהפסד הגמול השיי* ל

�שפורש " הרצו� להאמי�"גישת פסקל מהדהדת בתורת . במקרה שהמאמי� טועה, שאי� בצדו סיכו

ובמאמרי� נוספי� השייכי� לקוב, הנושא ש� זה שיצאו לאור " The will to believe"ימס במאמר 'ג

כפי שהזכרתי , ות היאיימס להג� על הפרגמטיז� כמתודה להכרעה בי� אמונ'דרכו של ג. 1892בשנת 

בהקדמה לפרק זה לטשטש את ההבחנה החדה המקובלת בפילוסופיה בי� העול� הרגשי של האד� 

עבור . האופ� בו הוא מצדיק זאת יתואר בסעי' על תורת התפיסה להל�. לבי� כישוריו הרציונליי�

אינ� מובחני� , לנואד� בחוויות הקיו� ש+ המחברי� אותנו אל צרכינו כבני, הפני� הרגשיי�, יימס'ג

הוא הגור� הנפשי  הרצו�. באופ� חד מהכישורי� הרציונליי� העושי� סדר באמונות שלנו ביחס לעול�

ובעקבות תהלי* זה לפעול בעול� ולקבל אישור , יימס כמה שמניע אותנו לאמ, אמונות'הנתפס בעיני ג

, א לייחס לרצו� שלנו ממד מטפיזיל, בניגוד לשופנהאוור, יימס מקפיד כמוב�'ג. או לדחות אמונות אלה

הרצו� הוא אותו גור� מניע בתוכנו . ולא לקשור אותו לישות אונטולוגית המתממשת בתוכנו כיחידי�

.שמכוו� את בחירת האמונות ומתועל ג� הוא לצור* צרכי� שהניסיו� שלנו מכתיב
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וי בדחייתו של  חלק מהדחייה של הגישה האינטלקטואליסטית לאימו, האמונות בא לידי ביט   

על פיה אי� , המאפיינת את העיסוק במדעי הטבע" הנוקשה"יימס את העמדה האמפיריציסטית 'ג

 The"יימס מייחס במאמר 'שג, עמדה זו. לאמ, שו� עמדה אלא א� כ� היא מוכחת באופ� אמפירי

will to believe "ראה לעיל (מונעת את הלגיטימציה מהחזקה באמונות מטפיזיות ודתיות , לקליפורד

ולכ� דחיית� על , יימס אמונות אלה נחוצות לו לאד� כמניעי� לפעילות בעול�'על פי ג.). 2.סעי' א

יימס מניח בתחילת הדיו� בתזה 'ג. יימס'יכיחות� האמפירית היא בלתי נסבלת עבור ג+ בסיס אי

. וא להגיע אליהושהייעוד של התבונה שלנו ה, שישנה אמת"  The will to believe" + הפרגמטיסטית ב

אול� בעוד . מהטע� הפרגמטיסטי שעשה זאת פירס, בכ* הוא דוחה את העמדה הספקנית השיטתית

כדי להצדיק את האמונה בקיומה של אמת " תקווה רגולטיבית"פירס משתמש במונח הקנטיאני 

נת זאת משו� שקיומה של האמת מוב. יימס אינו טורח לתת לכ* שו� הצדקה'ג, שאפשר להגיע אליה

�יימס 'ג. המתייחס אל אמונות כאל כלי שבלעדיו האד� משותק, מאליה מתו* הכיוו� הכללי של הדיו

דחה את קיומו , כזכור, פירס.  ג� אינו טורח להצדיק את דחיית הספק השיטתי כפי שעשה זאת פירס

* סיבות בפועל אנו מטילי� ספק באמונות בודדות מתו: של ספק קרטזיאני נומינליסטי מטע� אמפירי

ואנו מצויי� במצב הספק המבקש את , כאשר אמונה קיימת נתקלת בסתירה בניסיו�, אמפיריות

הפלוגתא הרציונליסטי +בדומה לב�, ובוודאי שלו טורח, לא נכנס א' לשאלה זו, יימס'אול� ג. יישובו

יימס 'כפי שג, התזה של המאמר. להוכיח את הסתירה הפנימית שיש בספקנות שיטתית, רויס, שלו

לברור , אלא א' חייב, לא רק רשאי) passional nature(שהטבע הרגשי שלנו , מנסח אותה היא

להיות , מטבעה, בתנאי שזוהי אפשרות אמיתית שלא יכולה, ולהכריע בי� מספר אמיתות אפשריות

לא "זאת משו� שלומר תחת נסיבות כאלה ). intellectual grounds(מוכרעת על בסיס אינטלקטואלי 

" לא"או " כ�"בדיוק כמו להחליט  –פירושו הכרעה רגשית " אלא אשאיר את השאלה פתוחה, אחליט

יימס בקטע זה 'ההבחנה שעור* ג). 11' עמ WB(והכרעה זו נתונה א' היא לסכנה של איבוד האמת  –

ולכ� לא אכנס לכ* , תידו� בסעי' המוקדש לתורת התפיסה', אינטלקטואלי'ובסיס ' רגשי'בי� טבע 

�  .למרות שמוב� שסבירות הגישה הפרגמטית שהוא מציג תלויה בהבהרת�, כא

, ובה� בלבד, אשר בה�, עוסקת בסוג מסוי� מאד של אמונות' הרצו� להאמי�'התזה של 

�בחלקו הראשו� של . ג� א� אי� למצוא בסיס אמפירי או לוגי להכרעה זו, הכרחית ההכרעה לגביה

הקריטריו� הראשו� היא שאמונה צריכה: ני� לאמונות מסוג זהיימס שלושה קריטריו'המאמר פורש ג
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שביניה� אד� נמש* להכריע ה� ) לפחות(פירושו של דבר הוא ששתי האמונות . להיות אמונה חיה

המדבר אל קהל של אנשי מדע ופילוסופיה , יימס עצמו'ג. אמונות האפשריות לו מבחינה תרבותית

. יר שהברירה המוסלמית איננה עבור קהלו ברירה חיהבעלי רקע תרבותי ודתי פרוטסטנטי מסב

היא ברירה בי� שתי אמונות ) agnosticism(לעומת זאת הברירה בי� האמונה הנוצרית או הכפירה 

הקריטריו� . לתחו� האמיתות הנראות אפשריות לקהל הנתו�, מ� הסת�, משו� שאלה שייכות, חיות

יימס מסביר שמדובר 'ג). forced(לגבי האמונות כפויה יימס מצביע עליו הוא היות ההכרעה 'השני שג

. אשר עבורה האפשרות לא להכריע איננה קיימת, בדילמות המבוססות על דיזיונקציה לוגית מוחלטת

שרבות ה� הדילמות בי� שתי אופציות , יימס היא'הבעיה המתעוררת כא� ביחס לגישתו של ג

במאמרו על  James Conant. נו להימנע מהכרעה בה�שאנו יכולי� להרשות לעצמ, המוציאות זו את זו

כשאלת חופש , יימס מתכוו� בכ* לאמונות מהסוג הפילוסופי והדתי'שג, יימס לרויס טוע�'הויכוח בי� ג

שעל פי , זאת משו�. וקבלת התזה הפרגמטיסטית, האמונה באלוהי� ובהישארות הנפש, הבחירה

ה� משו� שיש השלכות , שלא להכריע בשאלות מסוג זה האד� הוא יצור פילוסופי שאינו יכול, שיטתו

ג� א� בשלב מסוי� , וה� משו� ששאלות אלה חוזרות ומטרידות אותו, מעשיות אחרות לכל הכרעה

הקריטריו� השלישי לאמונות מהסוג שאנו מחויבי� להכריע בה� למרות שאי� . 16מנע עצמו מהכרעה 

יימס אמונות 'עבור ג). momentous(ות משקל בידינו הוכחות לאמיתות� הוא שה� אמונות רב

פילוסופיות ה� רבות משקל משו� שה� משפיעות באופ� עקי' על אמונות אתיות או דתיות הקשורות 

יימס תו* כדי הבאת דבריו בתחילת ההרצאות על 'קוננט מצדיק את ג. באורח החיי� המעשי

נה עניי� טכני אלא היא קשורה לעצ� שהפילוסופיה החשובה כל כ* לכל אחד מאתנו אינ, הפרגמטיז�

הרי , קוננט מדגיש שג� א� אי� הדבר מצוי במישור המודע. האפשרות שלנו לייחס מוב� לחיי� שלנו

  . 17כל אד� בוגר מוכרח להחזיק באיזו שהיא עמדה פילוסופית כדי לחוות את חייו כבעלי משמעות 

�וכדי , וכפויות, חיות, בעלות ער* כדי להראות שאמונות מסוג זה שהוא מדבר עליה� ה� אכ

איש המדע . יימס הבחנה בי� המדע לבי� תחומי� אחרי�'עור* ג, לחזק את הממד הפרגמטי בטיעונו

. האמפירית) verification(לבי� מתודת האישוש , צרי* לשמור על איזו� בי� הרצו� להוכיח היפותזה

יכולה לשחק תפקיד כה מרכזי  לעומת זאת ישנ� תחומי� בה� מתודת האישוש האמפירית לא

שהאישוש האמפירי איננו רלוונטי לאמונות הקשורות בענייני� , העובדה. בתהלי* הסקת המסקנות

כמרכיב האישיותי הבסיסי המניע אות�, יימס מכנה הרצו�'מעבירה ַלמרכז את הכוח הרגשי שג, אלה
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" התבונה"ו" רגש"י� מקביליה� האו ב, "ראש"ל" לב"יימס עור* בעניי� זה הבחנה בי� ה'ג. הכרעות

)WB אראה כי ג� . יימס'הבחנה זו איננה כה חותכת בפילוסופיה של ג, א* כאמור). 23' עמ �להל

יימס 'מונעת על ידי מה שג, או הקוגנטיבית, או האינטלקטואלית, הפעילות התבונית, כלומר" הראש"

תהא מה שתהא . הוא עור* כא�ולכ� צרי* להתייחס בזהירות רבה להבחנה ש, "סנטימנט"מכנה 

יימס מטיל על הרצו� את תפקיד 'ג, בניגוד למקומו של הרצו�" ראש"ההגדרה המדויקת של מקו� ה

אלו ה� שאלות אשר לתשובות האפשריות לה� אי� : המכריע בשאלות העומדות בקריטריוני� שצוינו

יימס מתייחס לשלושה 'ג. ינוובעלות משקל מכריע בחי, "כפויות", "חיות"ה� שאלות , אישוש אמפירי

בשאלות . והדת, היחסי� האישיי�, וה� המוסר, תחומי� בה� יכולות לעלות שאלות ממי� זה

, בשאלות אלה ההכרעה יכולה להיות. יימס מכוו� לשאלות ברמה הפילוסופית המוסרית'מוסריות ג

. ודת המבט של האד�או לנק, בי� הבנת המוסריות כתכונה השייכת לעול� באופ� ביולוגי, לדוגמא

לבי� ספקנות מפיסטופלית , דוגמא נוספת היא ההכרעה בי� ההנחה שיש נכו� ולא נכו� מבחינה מוסרית

ולא , יימס מסביר שההכרעה בשאלות אלה נוגעת לעצמת הרצו� שלנו לחיות בעול� מוסרי'ג. מוחלטת

. מד פרגמטי משמעותי נוס'יימס מ'בעניי� היחסי� האישיי� מכניס ג. לגור� לוגי או אינטלקטואלי

יימס מסביר שהשאלות הנוגעות לאופ� בו האד� מבי� את התייחסות הסביבה האנושית אליו כרוכה 'ג

יחסי� אישיי� מספקי� והצלחה חברתית ה� נחלתו של . פעמי� רבות במידת האמו� שלו בסביבה זו

לת שלו לפעול ולהשפיע האד� הפועל על בסיס של אמו� ביחסיו ע� הסובבי� אותו וביטחו� ביכו

ולכ� ישנ� תוצאות פרקטיות , האמו� עצמו הוא זה שיוצר פעמי� רבות את המגמה המקווה. בחברה

יימס מביא דוגמא לאד� 'ג. ממשיות לעצ� נתינת האמו� ג� א� אי� הוכחה לאמינות האובייקט

הוא זוכה בפועל ולכ� , ומסיבה זו הוא מתייחס אליו בפתיחות ובאהדה, המאמי� שאד� אחר מחבבו

�הוא היה נוהג , לעומת זאת א� לא היה מוכ� להאמי� באהדה זו עד שתוכח. לאהדה שבה הוא האמי

וחשדנותו הייתה , התנהגות זו הייתה מולידה מאליה חוסר אהדה כלפיו. בזולתו בקשיחות ובחשדנות

האמונה עצמה ש, משו� שֵמהבנה זו נובע, טענתי שיש כא� ממד פרגמטי נוס'. מוכחת כמוצדקת

האמונה : 'רצו� להאמי�'+רעיו� זה הוא רעיו� מרכזי מאד לתזת ה. משפיעה על המציאות ויוצרת אותה

  . איננה תגובה פסיבית למציאות קיימת אלא גור� היוצר מציאות ומשפיע עליה

�יימס 'ג. ממד פרגמטי זה מקבל משנה תוק' בתחו� אימו, האמונות הדתיות מתו* רצו

כלומר אפשרית במסגרת תפיסת , ו� לאלה אשר עבור� אמונה בעיקרי� אלה היא חיהמגביל את הדי

וניגש לבחו� את ההשתמעויות הלוגיות של האפשרות שההיפותזות הדתיות שהוזכרו אכ�, עולמ�
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הדבר הראשו� שהוא מחויב לטעו� לגבי אמיתות אלה הוא שה� אכ� עומדות בשאר . אמיתיות

אי אפשר ) 1( + ה� אמונות ש , כלומר מלבד היות� אמונות חיות. ד�הקריטריוני� אשר הוזכרו קו

�כפי שהוא העמיד , יימס מסביר כי הֶרווח'ג. כפויות) 3( +רבות משקל ו ) 2(וה� , להוכיח� או להפריכ

שאי אפשר להטיל ספק בערכה הרב של ההכרעה בעד או נגד , אותו הוא אכ� גדול כל כ* למאמיני�

אלא ברווח , בגמול בעול� הבא, יימס אינו מדבר כא� ברווח שבו מדבר פסקל'ג. אמונה דתית לאד�

שהמאמי� זוכה לו בשיפור איכות חייו משו� שאמונתו מאפשרת לו לראות את העול� ואת עצמו 

לטענתו ההכרעה בעניי� האמונה הדתית היא הכרעה ). 2(בתוכו באופ� חיובי למרות תלאות אפשריות 

, אמונה+ספקנות בשאלות אלה היא אי. שר להימלט מ� ההכרח להכריעמשו� שאי אפ) 3(כפויה 

�המאבד מאליו את היתרו� השמור , והנשאר בעמדה ספקנית לגבי אמונות אלה הוא בלתי מאמי

המאפשרת לו , לפיכ* הספק� איננו יכול להתגאות בכ* שהוא נוקט עמדה רציונלית. למאמיני�

הוא מסתכ� באיבוד הטוב בדיוק באותה מידה שבה . תלהימנע מטעות הנובעת מאימו, עמדה רגשי

אלא משו� , והוא עושה זאת לא מש� שהוא בוחר בעמדה רציונלית. המאמי� מסתכ� בנפילה לטעות

יימס 'ג. שהוא בוחר להיכנע לרגש הפחד מפני טעות במקו� להיכנע לרצו� לחיות בעול� טוב יותר

א* לדעתו זוהי מראית עי� בלבד , של המאמי� מודע לדימוי הידענות של הספק� לעומת התמימות

  .את עמדתו) 1(משו� שא' צד איננו יכול להוכיח באופ� לוגי 

קיי� ממד הנבואה המגשימה ,  אישיי�+כמו ביחסי� הבי�, ג� ביחס לאימו, אמונות דתיות

האמונה הופכת את ההתייחסות של האד� לעול� מהתייחסות , זאת משו� שמעצ� טבעה. את עצמה

ובכ* , מעבר למה שנראה, בכ* שהאד� מאמי� בטוב שיש בעול�. ו' ראשו� להתייחסות  בגו' שניבג

בכ* הוא הופ* בפועל את . הוא מתייחס אל העול� באופ� שמקשר אותו עמו, שהוא מאמי� באלי�

דר* , יימס שהפיכת העול�'בנוס' לכ* מדגיש ג. העול� בתו* מסגרת ההתנסות שלו למקו� טוב יותר

להיות פתוח אל העול� , בדומה ליחסיו ע� הבריות, מאפשרת לאד�, לישות פרסונאלית, ה באלהאמונ

מעמידי� אותו בעמדת יתרו� , ומה שמתקבל בעקבותיה, פתיחות זו. ולקבל ממנו את מה שנית� לו

�  . אישי על פני הספק

מפתח יימס איננו מתמצה רק בהעמדת הצרכי� האנושיי� בעמדת 'הפרגמטיז� של ג, כאמור

ולכ� לממד המעשי , ביחס ליצירת אמונות אלא ג� בהשפעה שיש למערכת אמונותינו על העול� עצמו

יימס כי 'מסביר ג, "The sentiment of ratioanality "במאמר . היצירתי הממשי של אמונותינו

וכ* מגשימה את, וממילא יוצרת עובדות חדשות בעול�, האמונה של האד� מכתיבה את פעולתו
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העמדה האבולוציונית טוענת . גישה זו מבטאת ביקורת ביחס לעמדה המוסרית האבולוציונית. מהעצ

. משו� שה� אלה שהתקבלו, כטובי� הנחשבי�מלבד אות� ערכי� , כי אי� בעול� דבר שהוא טוב

מסיבה זו אי� מוב� לאמונה בעיקרו� מוסרי מסוי� עד אשר יוכח שאכ� הוא חזק דיו כדי להשתלט על 

עמדה זו מנוגדת כמוב� לאמונות בטוב מוסרי זה או אחר שתוקפ� איננו נובע . ות האנושיתהתרב

�כמו כ� נוגדת העמדה המוסרית אבולוציונית את . ממידת הנחלת� לחברה האנושית אלא מתוכנ

יימס מבקר במאמר זה את האד� הדוחה את 'ג. האמונה הדתית הרואה באמונה טוב כשלעצמו

עד שיראה אילו כוחות ועקרונות מוסריי� , ות של עקרונות מוסריי� מסוימי�ההכרעה בדבר המוסרי

. כתוצאה מכ* מְַֹשעה הספק� האבולוציוני את פעולתו בנושאי� מוסריי� חשובי�. שולטי� בעול�

המתמקדת בפעולתו , השיתוק שגישה פסימית זו מעורר הוא בדיוק הפכה של העמדה הפרגמטיסטית

יימס האבולוציה אכ� פועלת במקרה זה 'לטענת ג. ו לשנות את פני העול�של האד� בעול� וביכולת

ומשקיע , א� אד� מאמי� בעיקרו� מסוי�. האמונה היא זו שמניעה את האבולוציה. אבל באופ� אחר

�הוא יצליח , והאנרגיות מושקעות כהלכה, הרי א� הרעיו� הוא חזק דיו, אנרגיות בכיוו� מימוש הרעיו

יימס מביא 'ג. וכ* הוא מוצדק בדיעבד, "מנצח"ינה אבולוציונית רעיונו יצא מבח. להשליט אותו

לפי דוגמא זו הסיכוי . במקו� זה את הדוגמא המפורסמת של הקפיצה על פני תהו� בהרי האלפי�

שאד� יצליח לבצע קפיצה על פני תהו� גובר ככל שהאד� מאמי� יותר באפשרות הצלחתה של 

כ* . ול כשלעצמו לגרו� לביצוע מהוסס שמגביר את הסיכוי לכישלו�אי אמונה בהצלחה על. פעולתו

�משו� שרק באמצעותה נית� להשליט את , הופכת האמונה המוסרית עצמה לעיקרו� האתי העליו

ולא (ההצלחה תלויה באנרגיה של הפעולה : יימס מציג את טיעונו באופ� מקוצר'ג. הערכי� המוסריי�

 �; האנרגיה של הפעולה תלויה באמונה בכ* שלא ניכשל; )מראשבעיקרו� אבולוציוני אחר הנתו

והנה כ* הוצדקה ההחזקה באמונה  –האמונה שלא ניכשל תלויה באמונה שעמדתנו אמיתית וצודקת 

)WB 100' עמ.(  

יימס ואומר שמהסיבות הנזכרות הדרישה 'מסכ� ג The will to believeבסיומו של המאמר 

כדי (בעת הכרעה בדבר אימו, אמונה " מחו, למשחק"רצו� האינטלקטואליסטית להשאיר את ה

חוק של "זאת מהסיבה ש. היא דרישה אבסורדית) לחכות להוכחות אמפיריות או לוגיות חותכות

א� אמיתות אלה אכ� , חשיבה אשר מונע ממני באופ� מוחלט להכיר בסוגי� מסוימי� של אמת

מוב� שצרי* לבחו� את יחסו של .). ה. ח +, שליתרגו� , 28' עמ WB" (רציונלי+הוא חוק אי, קיימות

וכ� לאופ� בו הוא משתמש, כלומר לבעיית הריאליז�, יימס לבעיית קיומ� הממשי של אמיתות'ג
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א* נראה לי שאפשר לפרש אמירה זו באותו אופ� שהתפרשה אמירה דומה של . במושג הרציונליות

. לא לחסו� את נתיב החקירהלוגיקה הוא הראשו� ב) maxim(שהעיקרו� , כזכור, פירס טע�. פירס

א* הוא מזכיר ג� את , יימס אמנ� איננו מדבר במקו� זה על חקירה אלא על חיי� בעלי משמעות'ג

עבור פירס . החקירה המדעית כפעולה התלויה באמונתו המוקדמת של החוקר בתזה המכוונת אותו

כ* שאמירות אלה יכולות להיתפס , ניתעצמו החקירה היא הפרדיגמה לכל סוג של פעילות אנושית תבו

עקרונות המשתקי� את החשיבה האנושית המובילה לתוצאות מעשיות : כבעלות משמעות אחת

ג� לרורטי יש . ה� עקרונות הנוגדי� את הלוגיקה של החשיבה עצמה, )פרקטיות או פרגמטיות(בעול� 

הדבר שהוא , קדמות האנושיתא* בהתא� לגישתו הפתוחה לגמרי ביחס להת, אמירה בעלת טו� דומה

אלא המש* השיח האנושי , מעוניי� למנוע את חסימתו איננו החקירה המדעית או החיי� המעשיי�

)PMN או המנסה לחסו� , או אמונה המתהדרת באיזושהי סופיות, כל פילוסופיה, עבורו). 378' עמ

עבור רורטי השיח  .ולכ� היא פסולה, חוטאת במניעת המש* השיח האנושי, את עצמה לביקורת

הוא הפעילות היחידה המאפשרת , הבוח� מטפורות הנותנות מוב� לקיומו של האד� בעול�, האנושי

, לכ� הוא נמנע מההגדרות הספציפיות יותר לשיח זה. המש* יצירתיות ומניעת שיתוק מהמי� האנושי

  .יימס'כחקירה או כפעילות מקדמת כפי שנותני� פירס וג

  

  .וממשות, מתא, פרגמטיז�. 4. ב
  

ג� תיאוריה של , מלבד מתודה ליישוב מחלוקות מטפיזיות, יימס בפרגמטיז�'רואה ג, כאמור  

+שפורס� לראשונה ב, "The will to believe"רמזי� לגישתו לעניי� זה מצויי� כבר במאמר . אמת

כתשובה  1907שפורס� בשנת " פרגמטיז�"אול� רק בקוב, . ובספרו על עקרונות הפסיכולוגיה, 1885

בשנת , The will to believeבמיוחד מאז פרסו� המאמר והקוב, (לביקורות שהתעוררו כנגד שיטתו 

המבססות תיאוריה זו ביחס לתורת , הבהרות נוספות. הוא מדבר במפורש על תיאוריה של אמת) 1897

 Theהוא מספק בסדרת ההרצאות שפורסמו בקוב, , וביחס לביקורות נוספות, התפיסה שלו

meaning of truth ,שנה לפני מותו, 1909 +ב . 

כאשר נדרש פירס להנהרת מושגי האמת והממשות הוא ציי� ראשית כל את מובנ� , כזכור

בלתי תלוי , דבר החיצוני לתפיסתנו: ממשות; הסכמה ע� המממשות: אמת(הנומינלי של המושגי� 

אמת היא האמונה שהמחקר יגיע(יסטי ולאחר מכ� נת� לרעיו� המבוטא בהגדרה זו מוב� פרגמט, )בנו
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יימס במאמרו על המוב� 'ג� ג). וזוהי ג� הממשות, אליה ע� סיומה האידיאלי של החקירה

מטרתו היא להראות שהאמת כהגדרתה . נוקט בשיטה זו) 113+95' עמ P(הפרגמטיסטי של האמת 

זאת כמוב� . הראויההיא אכ� תפיסת האמת  –הסכמה ע� הממשות  +המקובלת במסורת הפילוסופית 

כדי לבסס את התוכ� . בתנאי שמביני� את רעיו� ההסכמה ורעיו� הממשות בתוכנ� הפרגמטיסטי

יימס את התפיסה הפרגמטיסטית לזו 'מנגיד ג, הפרגמטיסטי של ההסכמה ע� הממשות

לדבר שאנו מביני� כמתאי� ע� ) inherent(תכונה פנימית ' אמת'+ הרואה ב, האינטלקטואליסטית

יימס אינו 'ג. אמונה או תיאוריה, משפט, יכול להיות מושג, המתאי� ע� הממשות, דבר זה. שותהממ

יימס 'בביקורתו מראה ג. עור* הבחנה בי� מושגי� אלה כאשר הוא מדבר על מוב� האמת הפרגמטיסטי

את הבעייתיות של ההנחה האינטלקטואליסטית שהתאמה ע� הממשות היא תכונה פנימית לאמונה 

הוא טוע� זאת על סמ* העובדה שקשה להצביע במדויק על התוכ� ). התיאוריה, המשפט, ושגאו המ(

נאלצי� לדבר על ההתאמה , אלה שתופסי� את האמת כתכונה הפנימית לאמונה. של תכונה פנימית זו

מכניסי� , של העתקה או דמיו�, רעיונות אלה. במושגי� של העתקה או דמיו� בי� מושגי� לממשות

סופיה בדיוק לכל אות� מבואות סתומי� שהפילוסופיה הרציונליסטית והאמפיריציסטית את הפילו

. יימס עוק' בעייתיות זו'לעומת זאת ההסבר הפרגמטיסטי של ג. נתקלה בה� לפחות מימיו של יו�

הוא מסביר יחס , במקו� לראות בהתאמה שבי� האמונה לבי� האובייקט שלה תכונה פנימית לאמונה

ראייה כזו . הוא דוחה את ראיית האמת כמצב מנטלי סופי, כמו כ�. ה בפועל לאמונהזה כדבר שקור

מילאתי צו , הגשמתי את ייעוד החשיבה, השגתי ידיעה: לאמת כהישג מנטלי' הגעה'+מתארת את ה

שאי� לא� להמשי* ממנו משו� שמבחינה , ברגע שיא שכלי, אני מצויה היכ� שראוי שאמצא, קטגורי

יימס טוע� שבמקו� לשאול מהו אותו מצב 'ג). 96' עמ P(געתי לאיזו� קבוע ויציב אפיסטמולוגית ה

יש לשאול מהי המשמעות הפרקטית שיש לייחוס אמת , מנטלי המבטא את הכרתנו באמת של אמונה

, או לא קורת לו, אמונה היא התחלה של תהלי* שהאמת קורתבתו* כ* הוא מגיע לרעיו� ש . לאמונה

�אשר תו* כדי ההיתקלות , המושג האמיתי הוא אותו דימוי ראשוני, י� של פירסבמושג. במש* הזמ

וכ* האמת איננה תכונה . חות� של אמת, לאחר הפעלת מתודות החקירה השונות, יקבל, ע� המציאות

. במהל* פעילות אנושית מסוג מסוי� אירעה לואלא היא , שאפשר לומר כי היא שייכת למושג

יימס 'ואכ� ג. לתו* הגדרת האמת) verification(סה את מושג האישוש התייחסות זאת לאמת מכני

לתת לה�, משתמש במפורש במושג זה באומרו שרעיונות אמיתיי� הנ� אלה שאנו יכולי� להטמיע�
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אלא נהיה אמיתי על ידי , כלומר רעיו� איננו אמיתי כשלעצמו). 97' עמ P(אות�  לאשר ולאשש, תוק'

 �  . ודברי� אלה ה� האישוש שלה�, מעשידברי� שקורי� לו באופ

אלא , לרעיו� קורההצד הפרגמטי בהגדרה זו איננו מתמצה רק בעובדה שמשהו למעשה  

יימס מדגיש כי אפשר לומר שרעיו� הוא 'ג. בעובדה שהאמת של רעיו� קשורה לשימושיות שלו עבורנו

בשני המקרי� מדובר ). 98' עמ P(שהוא שימושי משו� שהוא אמיתי , או, אמיתי משו� שהוא שימושי

. אישוש והשימושיות שלו היא הכינוי לפונקציה המוגמרת שלו בניסיו�+ברעיו� שמתחיל תהלי*

רעיונות אמיתיי� מעול� לא היו זוכי� למעמד� ולהערכת� הגבוהה לולי מילאו פונקציה שימושית 

המשמעותי כל כ* בהבנתו את ) leading( ההובלהיימס לגישתו לאמת את רעיו� 'במקו� זה מכניס ג. זו

מושג זה מרכזי ג� לשאלת הריאליז� משו� שהוא חשוב ג� לאפשרות קיומו של . רעיו� האמת

למשהו  הובלהיימס מסביר כי אמת של רעיו� פירושו הפונקציה של 'ג. אובייקט למושג או לאמונה

פירושו של דבר , מיתיתמעלה בנו מחשבה שהיא א, בתו* הניסיו�, כאשר רגע חווייתי. שהוא בעל ער*

. שבמוקד� או מאוחר אנו מגיעי� באמצעות ההובלה של המחשבה ההיא לחוויה פרטיקולרית אחרת

מימושה  + , הובילה אותנו לחוויה ניסיונית שניה + המחשבה  +,חוויה ניסיונית אחת, כלומר

, לי� אחרותבמי). 99' עמ P(ואנו מנצלי� לצרכינו את הקשר ביניה� , הפרטיקולרי של המחשבה

דר* , מובילה אותנו, לה האמת" קרתה"או האמונה שעדיי� לא , שהיא המושג, המחשבה הראשונית

תחנה זו היא . אל התחנה האחרונה, במסגרת סדרת חוויות ניסיוניות, תהלי* האישוש של עצמה

קורי וע� והנמצאת בהרמוניה ע� הרעיו� המ, שהיא בעלת ער* עבורנו, במסגרת הניסיו�, חוויה נוספת

התחנה האחרונה היא המקו� שבו האמת . סדרת החוויות הניסיוניות שהרעיו� המקורי הוביל אליו

יימס מדגי� רעיו� זה באמצעות התנסות 'ג. ולכ� במקו� זה אפשר לנוח, קרתה לרעיו� או למושג

. * אל הביתודימוי זה מכוו� אותנו לסדרה של דימויי� בדבר הדר, אנו מדמי� לעצמנו בית. יומיומית

חוויית ההליכה בעקבות . ואנו חווי� את ההליכה עצמה, אלה מכווני� אותנו ללכת בעקבות הדימויי�

החל מהדימוי , כל שלב בהתנסות. והכניסה אליו, הדימויי� מסתיימת בחוויה של ההגעה לבית

ולכ� מצוי , הוא אישוש של השלב הקוד� לו, וכלה בחוויית השגת המטרה והשלמת הרעיו�, הראשוני

אנו אומרי� שנפלה טעות ברעיו� המקורי או , א� ההרמוניה באחד מהשלבי� מופרת. עמו בהרמוניה

ולכ� אי� הוא הופ* , במקרה כזה הרעיו� איננו מקבל אישוש. בדימויי� ובהתנסויות שבאו אחריו

הוא מסביריימס מבסס את רעיו� ההובלה והאישוש בכ* ש'ג. האמת איננה קורת לו +, להיות אמיתי
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אנו לא , כלומר". אשראי"האמת היא דבר שעובד בשיטת . שלא כל רעיו� צרי* להיות מאושש בפועל

אלה יכולי� . אלא סומכי� על תהליכי אישוש עקיפי�, צריכי� לאשש כל רעיו� כדי להגיע לאמיתותו

העובדה  וכ�, הסיבה לכ* היא חיסכו� בזמ�. להיות עדות אנשי� אחרי� או ידע מוקד� שצברנו

כ* אנו יכולי� לסמו* על כ* שא� משהו נכו� לגבי . שדברי� בעול� קיימי� בקבוצות ולא ביחידי�

אול� מוב� שאישוש עקי' זה מוכרח להיות . הוא יהיה נכו� על פרטי� אחרי� מאותו הסוג, פרט אחד

  . יו�באיזשהו שלב של קיומו של הרע, בתהלי* של הובלה למעשה, קשור לאישוש שנעשה בפועל

החולשה של הסבר האמת כאירוע שקורה לאמת היא כמוב� במעבר בי� השימושיות והער* 

�, פירס. של הרעיו� בתו* מסגרת הניסיו� לבי� התאמתו למציאות ממשית החיצונית לניסיו

כהסכמה , שהיא ההתאמה לממשות, הגדיר בתחילה את האמת, שהפנומנליז� שלו נתקל באותה בעיה

אול� . י� במתודה המדעית יגיעו אליה בהכרח ע� סיומה הראוי של החקירהשהחוקרי� המשתמש

במש* הזמ� הוא נאל, לבסס את הנחת ההתאמה בי� המושגי� לממשות במסגרת הקטגוריה 

יימס איננו נזקק לרעיו� 'ג). בעיית הריאליז�, .3. ד, פרק שני(השניונית של ההיתקלות ע� הממשות 

אוריית האמת הפרגמטיסטית שלו וג� לא לצור* התקווה ההסכמה בי� החוקרי� לצור* תי

רעיו� של הסכמה מופיע אצלו רק בהקשר של הבחנה . הרגולטיבית המאפשרת את המש* החקירה

+107' עמ, P(שהוא עור* בסו' המאמר על מוב� האמת הפרגמטיסטי בי� אמת לבי� אמת מוחלטת 

שאליה יגיעו כל האמונות ביו� מ� , אליתאמת מוחלטת היא אכ� אותה נקודת התכנסות אידי). 106

הגדרה זו חופפת להגדרת האד� החכ� באופ� , יימס בנימה אירונית קלה'אומר ג, אול�. הימי�

תומס . תושג ג� האמת האבסולוטית, וא� יו� אחד יושגו אלה, אידיאלי ולהגדרת הניסיו� המושל�

�יימס לא נזקק להגדרות אלה במסגרת 'שג, יימס והמסורת הקנטיאנית טוע�'במאמרו על ג, קרלסו

יימס מזכיר את נקודת התכנסות האידיאלית כסימ� לאמת 'למרות שג, לטענתו. 18הפילוסופיה שלו 

, או נוסחאות שזוכות לקונסנזוס בזכות פוריות� העצומה כסימ� נוס' לאמת המוחלטת, מוחלטת

, יימס'על פי הפלורליז� של ג. לוהסיבה שהוא לא נזקק למושג זה באופ� מהותי קשורה לפלורליז� ש

ריבוי . התכנסות מסוג זה איננה אפשרית בשל ריבוי נקודות המבט האנושיות, שבו אדו� בהמש*

+נקודות המבט גור� לכ* שהסיכוי שתימצא נוסחה המשותפת לכל המי� האנושי לצור* תיאור תמונת

  . 19העול� הוא אפסי וא' חסר תוחלת 

מעבר לכוחו של מושג , בכל זאת עסוק בהנהרת מושג האמת, רורטיבניגוד ל, יימס'העובדה שג

,סיפוק הצור* האנושי להתקשר למציאות ממשית, שלשיטתו, היא, זה כגושפנקא חברתית למושגי�
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לפיכ* השיח שהאד� מקיי� בתו* עולמו צרי* להיות בעל מעמד . חיוני לעצ� הפעילות האנושית

ולקבל עבורו מעמד של אובייקטיביות מעבר , ופ� לעול� עצמולהתקשר באיזשהו א, כלומר, קוגניטיבי

יימס איננו מדבר על ההתאמה ע� הממשות במונחי הסכמה בי� 'מכיוו� שג. לעצ� השימוש הציבורי בו

לש� כ* מגדיר . הוא נאל, להסתפק בתהליכי� המצויי� בתו* הניסיו� כדי לבסס רעיו� זה, המאמיני�

סוגי� מופשטי� . ב, עובדות קונקרטיות מוחשות. א: ושה מרכיבי�יימס את הממשות באמצעות של'ג

. גו' האמונות שאנו מחזיקי� בה� מכבר. ג +וְ , והקשרי� הנתפסי� באופ� אינטואיטיבי ביניה�

על פי הגדרה , נקל לראות. הרעיונות האמיתיי� שלנו מובילי� אותנו להתאמה ע� שלושה דברי� אלה

התאמה ע� הממשות משאירה אותנו אמנ� בתחו� המושגי� כיצד ההובלה ל, זו של הממשות

�אנו מובלי� להתאמה ע� , לדוגמא. א* מאפשרת לנו להגיע לחוויית סיפוק בי� חלקי הניסיו�, והניסיו

ואלה מובילי� אותנו לחוויות , הממשות כאשר דימוי שיש לנו מתקשר לקבוצת דימויי� מסוגו

יימס מסביר שיחסי הסיפוק המושגי� בי� חלקי 'ג .קונקרטיות מוחשיות המתקשרות לדימויי�

זאת על ידי כ* שיחסי סיפוק אלה פירוש� שאנו . הניסיו� ה� ההסכמה בי� המושגי� לממשות

העדות לכ* שאנו מובלי� . או מובלי� על ידי מושגינו ישירות אל הממשות או אל סביבתה, מודרכי�

מערכת יחסי� . ע� המציאות" עובדת"סי� אל הממשות היא שתהלי* זה מכניס אותנו למערכת יח

, ע� המציאות פירושה שאנו יכולי� להתמודד ע� המציאות או ע� דברי� הקשורי� בה" עובדת"

  . בדר* טובה יותר מאשר במקרה שהסכמה כזו לא הייתה נוצרת

 The function of"והקשר עמה במאמר ) reality(יימס טיפל ברעיו� תפיסת הממשות 'ג

cognition"  ,המצוי בקובThe meaning of Truth  ,ברור . 1885+כבר ב �במאמר זה הוא מעלה באופ

התהו� "בעייתיות זו היא . וחד את הבעייתיות של היחס בי� התפיסה למשהו שהוא חיצוני לה

יימס 'ג. הקיימת בי� התפיסה לבי� האובייקט של התפיסה במציאות הממשית" האפיסטמולוגית

כאשר התפרס� , אול� מאוחר יותר. במונחי� הפרגמטיסטיי� המתוארי� לעיל מנסה לפתור בעיה זו

במאמר , והציג, הוא התנער מחלק מההגדרות שנת� במאמר זה" The meaning of trtuh"הקוב, 

סו' , 32' עמ MT(עמדה שלהבנתו מספק ראייה רחבה יותר של הנושא  The tigers in Indiaבש� 

הוא " The function of cognition",  כאמור, המכונה, בקוב, זהבמאמר המוקד� יותר ). ההערה

המצויה בתפיסתנו תהיה ) feeling(' הרגשה' +כדי ש). cognition(בוח� את היחס שאנו קוראי� לו ידע 

כיצד. עליה להיות בעלת יחס של רפרנציה לממשות, כלומר תיחשב כידע, בעלת פונקציה קוגניטיבית
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יימס מסביר שבי� הרגשות שיש לנו בתפיסה לבי� הממשות צריכה להיות 'ג? נקבע שיחס כזה מתקיי�

א� דומות זו מצטרפת לפעולה מעשית שיש להרגשה ביחס . אול� לא די בדומות. איזושהי ד?מ;ת

במקרה של רפרנציה נאמר . לאובייקט של ההרגשה במציאות אנו אומרי� שמתקיימת רפרנציה

של אד� ) הרגשה(א� קיימת בדמיוני תמונה , למשל. א הופכת לידעהי, שההרגשה איננה הרגשה בלבד

X , האד� �, לדבר עמו, א* ג� אוכל ללחו, את ידו, לדימוי שלו Xהרי במפגש עמו אמצא דמיו� בי

התזה שהוא מנסח במאמר זה מדגישה את . עליו ולהשפיע עליו" לפעול"כלומר . ולהציע לו כוס קפה

יודעת ) a percept(תפיסה : "בי� ההרגשה בתפיסה לבי� האובייקט הפעולה על האובייקט והדומות

, או מחשבה, הרגשה מושגית; את הממשות שהיא פועלת עליה באופ� ישיר או עקי' ושהיא דומה לה

או , או דומה לאותה ממשות, יודעת ממשות כאשר היא מסתיימת בפועל או בכוח בתפיסה שפועלת על

יש לשי� לב לכ* .). ה.ח –תרגו� שלי , 28+27' עמ MT" (השקשורה עמה או ע� הקונטקסט של

ומסיבה , יימס במודל של התפיסה החזותית כדי להביע את רעיו� הידע'שבמאמר מוקד� זה משתמש ג

למרות שכבר . זו הוא נות� תפקיד חשוב ליחס הד?מ;ת בי� התפיסה לבי� המציאות בהגדרת הידע

אי� עדיי� פיתוח , ה על האובייקט היא הדבר המהותי לידיעהבדיו� זה הוא מדגיש כי אפשרות הפעול

  . המביאי� לסיפוק והרמוניה בי� ההתנסויות" עובדי�"של רעיו� היחסי� ה

ג� . בחיסרו� שיש בהגדרת ידע כיחסי� המצויי� בתו* הניסיו� בלבד, כמוב�, יימס עצמו חש'ג

� חלק חשוב בהבנת הרעיו� שמושג הוא כפירס ראה בהסכמה בי� היחיד לרבי� החושבי� והמרגישי

אול� מכיוו� שהוא היה מחויב לראייה . או משפט יכולי� להיות אמיתיי� ביחס לממשות

אי� הוא יכול להשתמש בתמונת ההסכמה העתידית בי� , פלורליסטית של החשיבה האנושית

של הידע מסיבה זו הוא תק' את בעיית האובייקטיביות . החוקרי� כבמדד לאובייקטיביות הידע

ההשפעה ההדדית שהידע מאפשר היא , הפעולה של הדברי� זה על זה. השיתו'באמצעות מושג 

אנו נוכחי� בכ* כאשר אנו יכולי� לראות שההשפעות של ההרגשות שלנו חלות . לנו ולזולתנו משותפת

* כ. שהרגשות שאנו מייחסי� לזולתנו משפיעי� עלינו באופ� מעשי: ולהפ*, ג� על אנשי� אחרי�

  . אודות הממשות+יוצאת ההרגשה מכלל רשות היחיד והופכת להיות משהו שאפשר לכנותו ידע על

יימס את 'פרט ג" The meaning of Truth"בקוב, , בהערה המלווה לפרסו� מאמר זה

ואת התובנות שהוא , 1909 +התובנות שמאחוריה� הוא עומד במועד המאוחר יותר של פרסו� הקוב,  

בי� התובנות שהוא משאיר על כנ� הוא מזכיר את חיסולה של. שני� ביחס לשאלה זוִֹשכלל במהל* ה
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האמת כולו נמצא בתו* רצ' הניסיו� הקונקרטי ומכיל +כ* שיחס, "תהו� האפיסטמולוגית"ה

יימס בהערה בסיומו של המאמר מבקר 'אול� ג. שאפשר לתאר� לפרטיה�, תהליכי� פרטיקולריי�

 The tigers of", ושהוא עדכ� במאמר המאוחר, במאמר הראשו�ארבעה דברי� שאות� הדגיש 

India) "MT יחס הד?מ;ת ).  32' עמ �, בי� ההרגשה למציאות) resembling(השינוי הראשו� הוא בעניי

�שלמרות שהדומות אכ� ממלאת תפקיד בפונקציה של , יימס טוע� בהערה'ג. שהודגש במאמר הראשו

הרעיו� השני שהוא מתנער ממנו הוא הדגש שהוא ש� על . בלעדיהפעמי� רבות אפשר ג� , הידיעה

אשר לעיתי� אכ� קובע את האמת א* פעמי� רבות מוחל' על ידי פעולה , הפעולה על האובייקט עצמו

הרעיו� השלישי שהוא מבקר הוא הפיתוח של מושג רעיו� . על דברי� אחרי� הקשורי� לאובייקט

יימס טוע� שהוא מעדי' את 'ג. ההרגשה או המושג והמציאות בי�) workability(היחסי� העובדי� 

, שפותח במש* הזמ� על ידי דיואי, החושית, למציאות הפרטיקולרית ההסתגלות הְמַספקתמושג 

יימס טוע� על עצמו 'ג. הרעיו� הרביעי שהוא מבקר הוא בתפיסת הממשות עצמה. וכ� על ידיו, שילר

ואילו עתה הוא תופס , ה את הממשות כעול� של תפיסותשבעודו כותב את המאמר המוקד� הוא רא

ה� , בניגוד לתפיסות, מכיוו� שמושגי�. את הממשות כעול� שיש בו צירו' של תפיסות ומושגי�

נראה . הוא יכול לוותר על מרכזיות הד?מ;ת כקריטריו� לידע, וקשה ליצור לה� דימוי ציורי, מופשטי�

וה� להטמעת , יימס'פיסה הפרגמטיסטית המתפתחת של גלי שאפשר לייחס שינויי� אלה ה� לת

כ* ההתמודדות ע� העול� וההסתגלות לעול� הופכי� להיות . המושגי� הדרווינסיטיי� בתורתו

או מטפורת הראי , על חשבו� הבנת התפיסה במסגרת המטפורה של הראיה, מרכזיי� יותר לשיטתו

בלתי ניתנת " תהו� אפיסטמולוגית"יימת על פי תפיסת התודעה כראי המציאות אכ� ק. הקלאסית

יימס מתגברת על תהו� זו בכ* שהיא מכניסה את 'אול� התפיסה הפרגמטיסטית של ג. לגישור

�, תפיסה זו כמוב� תלויה בקבלת העיקרו� הפרגמטיסטי לפיו המושגי�. הממשות עצמה לתו* הניסיו

נולדי� מתו* הצור* האנושי , וביניה� הקטגוריות הממשיגות את הממשות ואת דרכי המפגש עמה

  . להתמודד ולהסתגל ע� המציאות הניסיונית שבה האד� מוצא את עצמו

יימס פיתח בשני� 'ראייה זו של הדברי� מקבילה ג� לתורה המטפיזית הפלורליסטית שג

אלה ושנידוני� בעיקר בקוב, המאמרי� על האמפיריציז� הרדיקלי ועל העול� הפלורליסטי ובספרו 

. הניסיו� הטהור +, על פי תפיסה זו התודעה והממשות הנ� דבר אחד". הדתית לסוגיההחוויה "

�אול� במקו� זה חשובה , ההשתמעויות המטפיזיות והפרגמטיסטיות של תורה זו יפורטו להל

ולעול�, יימס שהיחיד בתודעתו איננו מבחי� בי� תודעת האובייקט לאובייקט עצמו'התובנה של ג
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מתו* כ* ברורה ההבחנה שהוא עור* במאמר . עת עצמו במנותק מתודעת אובייקטאיננו חווה את תוד

במאמר זה הוא מבחי� בי� ידע ". The Tigers of India: "המחדד את ההבנה הפרגמטיסטית של הידע

הוא אותו ידע המקיי� יחסי� עובדי� ע� המציאות  הידע המושגי. מושגי לבי� ידע אינטואיטיבי

מושג . וא מדגי� זאת זה על ידי הרעיו� שקיי� בתודעתי מושג של נמרי� בהודובמאמר ה. הניסיונית

א� הוא אמיתי הוא . ופרטי� נוספי� על תכונותיה� של נמרי� בהודו, זה כולל דימוי תפיסתי חזותי

לחוויה של פגישה , באופ� ישיר או בעקיפי�, בפועל או בכוח, יתאשר על ידי סדרה של חוויות המובילות

, וא� הוא יכול להיחשב כידע, במידה והמושג שיש לי הוא אמיתי. ע� נמר הודי וע� תכונותיו חזותית

פירושו . והחוויה אליה הובלתי יהיו יחסי עבודה מספקי�, הרי היחס בי� המושג בתודעה הניסיונית

ב אדע כיצד לנהוג במצ, שכשאגיע לתחנה הסופית של הידע אכיר בכ* שלפני נמר הודי, של דבר הוא

והתנהגותו של הנמר , הציפייה שלי לראות צבעי� וצורות מסוימי� תבוא על סיפוקה, של פגישה עמו

יימס מדגיש את העובדה שבי� התפיסה המושגית של 'ג. תתאי� למושג שפיתחתי ביחס אליו

. ישנה סדרה של תפיסות מתווכות, המאשרת את המושג, האובייקט לבי� תפיסת האובייקט הישירה

הוא מצב תודעתי בו אנו תופסי� אובייקט באופ� ישיר וללא ,  לעומת זאת ינטואיטיביהידע הא

ובכ* ממחיש את הקרבה , יימס מדגי� את סוג התפיסה הזה באמצעות הנייר שלפניו'ג. מתווכי�

של ) ש� בהודו+נמרי� אי(והמיידיות שיש בתפיסה האינטואיטיבית בניגוד לריחוק ולאמצעיות 

ובמילי� של , בידע המיידי אי� הבחנה בי� המושג של האובייקט לאובייקט. התפיסה המושגית

יימס מתאר מצב מנטלי זה חשוב לו להסביר את 'כשג. חומר המחשבה וחומר הדבר חד ה�: יימס'ג

זאת בניגוד לגישות שהוא קורא לה� . המבטלת את הפער האפיסטמולוגי, גישתו הפרגמטיסטית

הממשות הנודעת בסוג תפיסה זה כדבר טראנסצנדנטי לידיעה הרואות את , אינטלקטואליסטיות

ואי� צור* לראות באובייקט , יימס מדגיש כי אי� שו� דבר מסתורי המקשר בי� הידיעה לנודע'ג. עצמה

או מיני ישויות אחרות שפילוסופי� הניחו כדי למצוא דר* לגשר " נוכחות שבהעדר"שבתו* התפיסה 

יימס רואה את הידיעה האינטואיטיבית כמצב 'ג. � האובייקט שלועל הפער בי� המושג בתפיסה לבי

המושג במחשבה והאובייקט . שבו המחשבה חובקת את האובייקט באופ� שאי אפשר להפריד ביניה�

�בניגוד ). 36' עמ MT(או החוויה , הפנומנו�, ה� רק שני שמות לדבר אחד שכינויו הראוי הוא הנתו

יימס להישע� על 'מרשה לעצמו ג, � לא מטפיזי לבעיית הריאליז�שהיה עסוק במציאת פתרו, לפירס

�. תפיסה מטפיזית לכאורה על פיה הדבר היחיד שאפשר לדבר עליו במונחי� של ישות הוא הניסיו

המטפיזיות של תפיסתו מצידה נשענת על העיקרו� הפרגמטיסטי והתפיסה הפלורליסטית שיפורטו
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 �מה שחשוב לראות בשלב זה הוא שהניסיו� הפרטי . בנת כפשוטהואל לה להיות מו, .)2.סעי' ג(להל

מ� : "... יימס בנוגע לבעיית הקשר בי� המושגי� והאמונות לממשות'עצמו הוא המקבל מרכזיות אצל ג

�: בלשוני(הרי יש לנו עסק ע� דברי� ריאליי� , הרגע שאנו עוסקי� בתופעות פרטיות ואישיות כמו שה

� השל� ביותר של המונחבמוב, .)ה.ח –" ממשויות") "VRE תפיסה זו היא המאפשרת לו . 20 )446' עמ

להימנע מההתפתלויות הלוגיות שפירס התפתל בה� כדי למצוא ביסוס לאפשרות להמשגת הממשות 

  .ניסיונית+ החו,

  

  יימס'ביקורת והתנגדות למושג האמת הפרגמטיסטי של ג. 5. ב
  

ג� ביקורת , כמוב�, באה, יימס'יסטית של גע� הפופולאריות הרבה שנחלה התפיסה הפרגמט

יימס ראה בפילוסופיה הפרגמטיסטית שלו פילוסופיה 'ג, כמתואר בתחילתו של פרק זה. פילוסופית

לבי� הפילוסופיה , ברוחה א* ג� בפרטיה בי� הפילוסופיה הרציונליסטית הרכה, הממצעת

לו על רקע שתי נטיות פילוסופיות מסיבה זו יש לראות את הפילוסופיה ש. האמפיריציסטית הנוקשה

מכיוונה של . ולבחו� את האופ� בו הוא מתמודד ע� הביקורת שניחתה עליו משני הצדדי�, אלה

בולטת בעיקר דמותו , כפי שהוא מעדי' לכנותה, או האינטלקטואליסטית, הפילוסופיה הרציונליסטית

  . רבות על הלכי הרוח בתקופתואשר הפילוסופיה האבסולוטיסטית שלו השפיעה , וזיה רויס'של ג

 Jamesיימס מודגשת על ידי 'חשיבותו של רויס בעיצוב ובניסוח של הפרגמטיז� של ג

Connant גי �ראשית מביא . 21יימס 'ימס לרויס והתפתחות הפרגמטיז� של ג'במאמרו על הויכוח בי

Connant הפרגמטיז� של אשר בו הוא רואה עדות לכ* שמושג , יימס לרויס'קטע ממכתב שכתב ג

הצורה הסופית , לטענתו. יימס מעוצב ביחס לויכוח שלו ע� רויס באופ� מובלע יותר או פחות'ג

התקבלה בעקבות הביקורת של רויס ביחס לגילויי� המוקדמי� , יימס'הייחודית לפרגמטיז� של ג

, ות אחרותכמו תורות אמפירציסטי, הפרגמטיז�, על פי ביקורתו של רויס. 22יותר של הפרגמטיז� 

חוטא , וממה שעונה לצרכיו של האד�, והאמת מהניסיו� בלבד, האמונות, השואבות את המושגי�

�הוא מוכיח את . בכ* שהוא לא מעמיד נקודת מבט חיצונית לאמת המאשרת את תקפות הניסיו

הוא , כלומר, רויס בונה את הטיעו� מהטעות באופ� קנטיאני. עמדתו ממה שנקרא הטיעו� מהטעות

שהדר* היחידה , מסקנתו ממהל* זה היא. ניח את קיומה של טעות ובוח� את התנאי� לאפשרותהמ

שממנה אפשר –" אבסולוטית" –להסביר את קיומה של הטעות היא להניח נקודת מבט מסוימת 
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רויס מגיע לרעיו� זה על ידי כ* שהוא בוח� את הגישה הספקנית הגורפת . להבחי� בי� אמת לבי� טעות

, אי� שו� דר* לקבוע שדברי� ה� אמיתיי�, לפי גישה ספקנית זו. ספק ג� באפשרות הטעות המטילה

, א� אי� אמת אלא רק מה שנראה כאמת". נראי� כאמיתיי�"מאחר וכל מה שאפשר לומר הוא שה� 

רויס טוע� שגישה רלאטיביסטית . מלבד זאת הנראית לעי� כטעות, הרי נשללת ג� אפשרות הטעות

משו� שהיא מניחה את קיומה של אמת , סותרת את עצמה ברגע שהיא מנסחת את עצמה קיצונית כזו

לפיה , שלילתה של האפשרות הספקנית. שאי� אמת אובייקטיבית, והיא, אובייקטיבית אחת לפחות

. שהטעות קיימת, והיא, מחייבת בהכרח את אימוצה של הגישה ההפוכה, אי� אמת ולכ� ג� אי� טעות

. שהיא הסמכות לאובייקטיביות של האמת, הרי ישנה נקודת מבט אבסולוטיתא� הטעות קיימת 

לטענתו . וכ� גישות אמפיריציסטיות אחרות באותו אופ�, יימס'רויס מבקר את הפרגמטיז� של ג

. הגישה האמפיריציסטית מציעה את עצמה כעמדה לפיה רק תפיסות חושיות מיידיות ה� תקפות

אנו עושי� לגביה פוסטולאציות שכבר אינ� , ע שנחוותה למשהו בעברברג, ומכיוו� שכל תפיסה הופכת

ואי� אנו יכולי� להתייחס לשו� תפיסה , מסיבה זו כל תפיסה כוללת שיפוט מאוחר. תפיסות ישירות

נופל לאותו כשל שנופל לו , לכ�, האמפיריציז�. כאמת שיש לה תקפות בתו* הגישה האמפיריציסטית

�, אול� כשיפוט. ה השיפוטית לפיה רק תפיסות חושיות ישירות תקפותהוא מציע את העמד. הספק

, גישה זו, מצד שני. אי� לטענה זאת שו� מקור סמכות הקובע את אמיתותה, שאיננו תפיסה ישירה

הבעיה של . 23בדומה לגישה הרלאטיביסטית המוחלטת מציגה את עצמה כתורה התקפה היחידה 

בתו* , כל עוד הפרגמטיז� רואה בתפיסות של היחיד. בעיההיא אותה , לטענת רויס, הפרגמטיז�

הוא שולל , את המקור לאמיתות שהוא מחזיק בה�, ומתו* צרכיו האישיי�, מסגרת הניסיו� שלו

למרות שרויס קיבל את תיאוריית , כ*. מעצמו כל תוק' להציע את עצמו כתורה פילוסופית קבילה

דרושה לה תוספת המבססת , וב מטבעה של האמתהאמת הפרגמטיסטית כתיאוריה התופסת דבר חש

המהווה את המקור , הבנה זו הביאה את רויס לתורת התודעה האבסולוטית שלו. את תוקפה

שהיא נקודת , לפי תורה זו ישנה תודעה אבסולוטית. לאמיתות הדברי� המצויי� בתודעות הפרטיות

ה אמיתית פירושה ידיעה המצויה ידיע. המבט הנותנת תוק' לאמיתות המצויות בתודעות הפרטיות

הנחה מטפיזית מסוג זה היא בדיוק הדבר . ביחס של התאמה ע� המצוי בתודעה האבסולוטית

תפיסת האמפיריציז� הרדיקאלי שלו היא תפיסה המתנגדת להנחת . יימס מנסה להימנע ממנו'שג

�את המלכוד בו  יימס הבי�'ג. ישויות המתיישבות יפה ע� ההגיו� א* חסרות כל בסיס בניסיו

�.העסיקה אותו ביקורתו של רויס במש* שני� רבות, על פי עדותו, וכאמור, הפרגמטיז� שלו נתו
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לחפש מוצא ממלכוד זה , לאחר שני�, ביקורת זו היא שכיוונה אותו, לטענת קוננט במאמר שהזכרתי

 The"ה זאת הוא מנסה לעשות במאמר המכונ. המותא� במידה רבה יותר לרוחו הפרגמטיסטית

Pragmatist account of Truth and its misunderstanders" , 1908משנת )MT בפועל ). 116+99' עמ

. מהווה פתרונו נסיגה מהעמדה המקורית לפיה הפרגמטיז� יכול להציע ג� תיאוריה של אמת

א� . תיאוריה של אמת מחויבת לצורה פרופוזיציונית ולהגינות שמחוסנת בפני הפרכה לוגית מיידית

יימס רוצה להישאר עקבי באימוצו את הגישה הפרגמטיסטית עליו להודות שאי� הוא יכול לספק 'ג

התייחסות בטענה שבידיו , של אמת תיאוריהמסיבה זו הוא מחלי' את הטענה שבידיו . תיאוריה כזו

לה זהו מדרי* לפעו. שהוא ממלי, לאמ, אותה כדי לחיות כראוי, בנוגע לשאלת האמת מנטלית חיה

ההמלצה לאמ, ). 108+107' עמ MT. (ולא תורה קונסיסטנטית שאפשר לערוב לאמיתותה המוחלטת

את ראיית האמת הפרגמטיסטית מגובה על ידי אמונתו כי הפרגמטיז� היא תורה פילוסופית טובה 

מה שהופ* אותה לאמונה שאפשר לייש� עליה , מסיבה זו מתעורר הרצו� להאמי� בה. יותר מאחרות

הא� הגישה הפרגמטיסטית עצמה עומדת בקריטריוני� שנדרשי� , אול�". הרצו� להאמי�"רת את תו

מבדיקה עולה ? לאמ, אות� ללא הוכחות לוגיות ואמפיריות אלא בשל הרצו�" מותר"מאמונות ש

וכמדריכה לחיי� היא , זוהי אמונה שאי אפשר להוכיחה: שהפרגמטיז� עונה לקריטריוני� אלה

ייתכ� אמנ� שרק מי שאיננו בעל נטיות אינטלקטואליסטיות . ת משקל רב לחיי�אמונה כפויה ובעל

אול� הפרגמטיז� מציע . ולשקול את קבלתה, או מדעיות נוקשות יכול לראות באמונה זו אמונה חיה

אלא משו� שהיא מדרי* , לא משו� שהוא בעל לכידות לוגית משכנעת, את עצמו כתורה טובה יותר

המתאימות לבעלי הטמפרמנטי� , ר התורות הפילוסופיות האחרותטוב יותר לחיי� מאש

האירוניסט של . יימס מאד לעמדה האירוניסטית של רורטי'בכ* מתקרב ג. הפילוסופיי� הקיצוניי�

א* לא , מאמ, גישות שונות לחיי� מתו* הבנה שה� פועלות עבורו במצב נתו�, כפי שהוא תואר, רורטי

אול� . עדיפה על גישות אחרות, ת שלה� כחלק ממערכת תיאורטיתמשו� שהאמת שלה� ורמת הלכידו

שה� מדד לחיי� הטובי� , מגדיר מטרות במסגרת החיי� האנושיי�, בניגוד לרורטי, יימס'יש לזכור שג

הוא מאמי� בעליונותה על פני כל גישה , ולכ� למרות שאי� הוא מציע את תורתו כאמת מוגמרת, יותר

אמונה זו מבחינה אותו מהעמדה האירוניסטית שרורטי רואה . ל האנושותפילוסופית אחרת ביחס לכל

לעומת זאת דמותו של הפילוסו' כפי . כעמדה היחידה האפשרית לדמות האינטלקטואל שהוא משרטט

הוא בעל מסר מובח� וברור ביחס , יימס משרטטו במאמריו על הפילוסופיה הדתית והמוסרית'שג

בנושא זה. הקהל האנושי שלו לקראת חיי� טובי� יותר בפועל לתפקידה של הפילוסופיה בקידו�



187 

  

�יימס מראיית 'בנוס' לכ* רחוק ג.). 2.ד(יימס 'בסעי' העוסק בתפקיד הפילוסו' על פי ג, אפרט להל

למרות שהוא חשדני ביחס . המושגי� התרבותיי� והאמת כפונקציה של קהילה תרבותית נתונה בלבד

הניסיו� והרצו� , ולמרות שהטמפרמנט, קרי� כמדד לאמתלאפשרות ההסכמה הרחבה בי� החו

יימס את הקולקטיביות של הניסיו� 'מדגיש ג, האישיי� ה� המכתיבי� קריטריוני� לאימו, אמונות

כתוצר של הניסיו� והאמונות , המציאות הממשית כפי שאנו מביני� אותה. בגישה הפרגמטיסטית

והאמונות שאנו , הוא הניסיו� האנושי הקולקטיבי הניסיו�. הקודמות אינ� מובילות לסוליפסיז�

�ושאנו , ה� אמונות שיש לגביה� הסכמה רחבה, היוצרות את תמונת המציאות שלנו, מחזיקי� בה

כפי שאראה , ו� דיואי'בפילוסופיה של ג). 83; 44' עמ, P(שואבי� מעצ� היותנו חלק בחברה האנושית 

כיב מכונ� באופ� הרבה יותר מודגש מאשר בפילוסופיה מר, להל� מהווה פ� זה בעמדה הפרגמטיסטית

פרק (לפיכ* יודגש ויוצדק מרכיב זה בכתבי דיואי באורח הרבה יותר שיטתי ומפורט , יימס'של ג

  .).2.סעי' ג, רביעי

יימס מקיי� יחסי� מענייני� ע� מושגי האמת והתפיסה של 'מושג האמת הפרגמטיסטי של ג

, כזכור. הדברי� ה� מורכבי� יותר דווקא משו� הקרבה ביניה�מטבע , אול� יחסי� אלה. פירס

הוא ניסה , שיוחסה לו עצמו, יימס'לאחר שנוכח פירס בפופולאריות הרבה של הפרגמטיז� של ג

אפשר לראות את ההבדל . 'פרגמטיציז�'+להתנער משייכות לזר� פילוסופי זה ושינה את ש� גישתו ל

מת דווקא לאור גישתו של רורטי לתפקיד התרבותי של בי� שני הפילוסופי� ביחס לגישת� לא

. יימס בתוו* בי� רורטי לפירס'ג� בעניי� זה מצוי ג. התגברות על הפילוסופיה הקלאסית: הפרגמטיז�

ובמיוחד על הניסיו� , רואה בפרגמטיז� התגברות על התורות הפילוסופיות הקלאסיות, כאמור, רורטי

לש� כ* הוא מקדיש את כתביו . המטפיזי שנראה כל כ* בלתי נמנעעל פני הדואליז�  לגשרהפילוסופי 

לניסיו� חוזר ונשנה לחשו' את הבסיס המטפורי של  20+ הפילוסופי� עד לשנות התשעי� של המאה ה

כ* . התפיסות הדואליסטיות השונות המצויות בפילוסופיה ולהוכיח את אי הכרחיות� לראיית העול�

הוא מראה את חוסר התוחלת בהתמודדות הנמשכת ע�   Philosophy and the Mirror of Natureב

ובמאמרי� מאוחרי� יותר הוא מדגיש את חוסר התוחלת , הפער האפיסטמולוגי בי� הייצוג למיוצג

, הפרגמטיז� של רורטי הוא. בניסיו� לאתר סכמה קונספטואלית שמהווה בסיס לשפה האנושית כולה

�קונסטרוקציות ) המייצגת והמיוצגת(האנושית ושל הממשות הגישה הרואה במושגי� של השפה , לכ

לעומתו פירס רואה בפרגמטיז� . שנועדו לפתור בעיות קיומיות בתו* מסגרות תרבותיות ספציפיות

ולחשיפת החוקיות, הבעיות הפילוסופיות המתבטאות בראיה הדואליסטית לפתרו�מתודה 
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החידוש שפירס . וקנט, יו�, פות של אוקה�כדוגמת ההתפלס, שהפילוסופיה עוסקת בה מזה דורות

רואה בפילוסופיה שלו ביחס לקנט הוא הניסיו� לעשות יותר צדק להבנת האנושות במונחי� 

האד� הוא אורגניז� המתקד� לעבר התמודדות פורייה יותר ע� סביבתו תו* כדי :  האבולוציוניי�

ליסטיות מעלות נפתרות במסגרת הבעיות שהתפיסות הדוא. חשיפת החוקי� שסביבתו פועלת לפיה�

, יימס'ג. הבנת הפעילות האנושית ככושר לחשו' ולנסח חוקי� שהניסיו� מביא להיתקלות עמ�

ולאמת שהמתודה הפרגמטיסטית מאפשרת , גישתו לפרגמטיז�. מצוי בתוו* בי� גישות אלה, כאמור

פעילות אנושית  היא גישה המתייחסת אל הפרגמטיות של המושגי� במונחי� של, להגיע אליה

יימס 'במאמרו על הפרגמטיז� של ג, Hookway. ולא במונחי� של חוקי� הפועלי� במציאות, למעשה

, לטענתו. 24יימס לתועלתנות 'יימס לפירס תו* הצבעה על הקרבה בי� ג'מסביר את ההבדל בי� ג, ופירס

או , המשפט הוא אמיתישיתקבלו א�  החוויות הניסיוניותיימס מתייחס לפרגמטיז� כחיפוש 'בעוד ג

בניסיו� וקשרי�  דפוסי�פירס מחפש , שכדאי לפעול על פיה� בתנאי� אלה דרכי ההתנהגותחיפוש 

ציפייה +קשרי� וחוקי� אלה מבוטאי� במשפטי תנאי כהרגלי. בעלי חוקיות בי� הניסיו� להתנהגות

)habits of expectation .( יימס 'שתרמו פירס וגכדי להדגי� הבדל זה מביא הוקווי את ההגדרות

הגדרתו של פירס מדברת על האקסיומה הפרגמטיסטית . למילו� של בולדווי� לפילוסופיה ופסיכולוגיה

יימס אומרת במפורש 'בעוד שהגדרתו של ג, כמכוונת אותנו להבנת כללי� ולא עובדות פרקטיות

רקטיות שלה� שהדוקטרינה הפרגמטיסטית מגדירה את המוב� של המושגי� על ידי התוצאות הפ

לטענתו של הוקווי הגדרתו של . בצורת התנהגות מומלצת או חוויות ניסיוניות שאפשר לצפות לה�

וביקורתו של פירס עליה היא שהיא לא מתעלה מעל התוצאתנות , יימס היא תוצאתנית באופ� ברור'ג

ו� שהוא מש, פירס עצמו רואה את גישתו כמתוחכמת יותר. הפשטנית המדברת על תוצאות בפועל

מסוגל להתעלות מעל הראיה הפרקטית הפשטנית ולהבי� את התוצאות של מושגי� במונחי� של 

טוע� שביקורתו של פירס לא עושה צדק ע� הבנתו של  Hookway. אפשרויות ואפשרויות שכנגד

כפי שברור מהעובדה שהוא , יימס הבי� יפה את הרעיו� הפרגמטיסטי הפירסיאני'לטענתו ג. יימס'ג

אול� הוא תיעל את התובנות הפירסיאניות למטרה ). 29' עמ P(ט אותו במאמר על הפרגמטיז� מצט

מטרתו של . ולכ� התעקש על הממד המעשי של התוצאות של המושגי� והאמונות, פילוסופית אחרת

יימס לפי הוקווי הייתה לא קרבה מקסימלית לממשות דר* הבנת חוקיה כפי שפירס תאר את 'ג

יחסי� מספקי�. 25 יחסי� מַספקי� ע� הניסיו�אלא קרבה מקסימלית לממשות דר* , הייעוד האנושי
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בכ* . ולא דר* הבנה מושגית שלה�, כאלה יכולי� להיות מושגי� רק דר* החוויות הניסיוניות בפועל

יימס מעט מהנימה האובייקטיביסטית שיש במושג האמת של פירס לעבר מושג הרבה יותר 'מתרחק ג

ובהתוותו מטרה לפעילות , בהדגשת הניסיו� כדבר אנושי וקולקטיבי, כאמור, אול�. סובייקטיבי

הוא לא מגיע לקיצוניות של רורטי ביחס לנזילות ולסובייקטיביות , מעורפלת ככל שתהיה, האנושית

  .של המושגי� האנושיי�

כאמור משני צדי המתרס , יימס עולה'בעיית האובייקטיביות של מושג האמת של ג

הבוני� , "הרכי�"המאוכלס בפילוסופי� , הצד האחד הוא הצד הרציונליסטי: ופיהפילוס

ואילו . קונסטרוקציות לוגיות והרמוניות ואינ� טורחי� לבסס� במציאות החיי� שאנו מתנסי� בה

שדוחי� כל , "נוקשי�"המאוכלס על ידי אות� פילוסופי� , הצד השני הוא הצד האמפיריציסטי

יימס מאשי� את 'ג. אלית שאיננה נשענת על עובדות כפי שה� מביני� אות�קונסטרוקציה אינטלקטו

וממה שקורה בחיינו , שני הצדדי� בכ* שה� מתעלמי� מהעושר והגיוו� של חווית הקיו� הקונקרטית

משני צדי המתרס הפילוסופי מוקרבת חוויית הקיו� . בפועל כאשר אנו מאמצי� אמונה כאמיתית

יימס 'ג.  טראנסצנדנטי לאמת, ו� לתת מוב� פנימי או קריטריו� חיצוניהקונקרטית על מזבח הניסי

התמודד ע� ביקורת רציונליסטית למושג האמת הפרגמטיסטי שלו בעיקר מצידו של רויס ומצד� של 

שהתיימרו לקיומו של ממד אבסולוטי לקיו� הנות� חות� אובייקטיביסטי , פילוסופי� הגליאניי�

' עמ vicious abstraction) (MT" (הפשטה אכזרית"ל הרציונליז� הוא לדעתו החטא הקדו� ש. לאמת

הפשטה זו מאפשרת יצירת טיעוני� לוגיי� ביחס למצבי� מסוימי� על חשבו� העושר ). 136+135

יימס מסביר כיצד 'ג. והגיוו� שבו רוויי� מצבי� אלה כפי שה� נחווי� בניסיו� הפרטיקולרי האנושי

על ידי בידוד של תכונה בולטת מסוימת , רי� מצב קונקרטי באור חדשאנו מתא: נעשית הפשטה זו

במקו� להוסי' לתכונות הקודמות , לאחר מכ�. ומסווגי� את המצב הקונקרטי תחת תכונה זו, בתוכו

, כסוג, אנו משתמשי� במושג החדש שיצרנו, שיוחסו למצב את ההשלכות של התכונה שבודדנו

במסגרת הגדרתו תחת המושג המופשט , א שאנו מביני� את המצבהתוצאה הי. באופ� בלעדי, כהגדרה

הדלדול מתרחש משו� שאנו מצמצמי� את התופעה המקורית העשירה ). privative(בצורה מדולדלת 

שמתוכ� הפשטנו את , ומתנהגי� כאילו כל התכונות האחרות, "שלדית", מדולדלת, לתופעה רזה

יימס משוכנע שחלק גדול 'ג. עיות ומצבי� של פרדוקסההפשטה במובנה זה יוצרת ב. נמחקו, המושג

ומראה במאמרו כיצד ההתנגדות , מהבעיות של המטפיזיקה והלוגיקה קשור ליחס המדלדל למצבי�

אחת התכונות. מבוססת על הפשטה אכזרית כזו" רצו� להאמי�"האינטלקטואליסטית לדוקטרינת ה
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�. � ורצונות טובי� שלנו צריכי� להיות מסופקי�היא התחושה שצרכי, של רעיו� האמונה על פי הרצו

הרצו� "יימס מכנה 'אשר הפ* תכונה זו של המצב שג McTaggartיימס מצטט פילוסו' בש� 'ג

�כל : "להנחה כוללנית העומדת בבסיס טיעו� המראה את האבסורדיות של הדוקטרינה, "להאמי

צרי* , לכ�; הוא רצו� טוב Pה הרצו� להאמי� בטענ; הרצונות הטובי� חייבי� להיות מסופקי�

יימס מראה כיצד טיעו� זה הוא דלדול של 'ג.). ה. ח + , תרגו� שלי, 140' עמ P) "MTלהאמי� בטענה 

הוא מוסי' . המצב החווייתי שבו שרוי אד� אשר יש לו סיבות טובות להאמי� ברעיו� מסוי�

באותו אופ� מבקר . מונתושהמאמי� ממילא לעול� לא ישתמש בטיעו� ממי� זה כדי להצדיק את א

במאמר ). 298+263' עמ On some Hegelisms) "WB"במאמר בעל טו� אירוני בש� , יימס את הגל'ג

הגל , לטענתו. זה הוא מראה את יתרונות גישתו הפלוראליסטית בניגוד לגישה המוניסטית של הגל

כדי לתאר , ות של מושגי�בונה את מערכת המושגי� של הפנומנולוגיה שלו תו* שימוש בתכונות חלקי

', האחר'ועיקרו� , עיקרו� הטוטאליות, כ* הוא בונה את מושג הזהות והסתירה. את טבע העול� כולו

בדר* זו . תכונות חלקיות אלה הוא מכיל על היש כלו. על פי תכונות מסוימות הקיימות במושגי� אלה

ומהאופ� בו אנו מביני� , בעול� השוללת מהפרטיקולרי�, הוא מגיע לעמדתו המוניסטית האבסורדית

הְפשטות מסוג זה ה� המאפשרות לפילוסופי� האינטלקטואליסטי� כרויס והגל . את ממשות�, אות�

מבלי לגלוש , לדרוש מתיאוריה של אמת למצוא קריטריו� חד משמעי לאמת ולהגדיר את מובנה

, וויית החיי� העשירהפילוסופי� אלה מתעלמי� מח. לביטויי� הפרטיקולריי� של השימוש באמת

זאת לצור* הבלטת . עושי� לה צדק, ותיאור  השימושיות של האמת, שתהלי* האישוש הפרגמטיסטי

יימס מסכ� ואומר שלא הרלטיביות והסובייקטיביות של 'ג. של מוב� האמת, זה או אחר, פ� אחד

העומד בפני המכשול . יימס היא המכשול לקבלת מושג האמת שלו'מושג האמת הפרגמטיסטי של ג

  . הרציונליסטי� הוא נטיית� להתעל� מהעושר המצוי בחוויה הניסיונית האנושית

, העולה מתגובותיה� של פילוסופי� כרויס לפרגמטיז�, לעומת הביקורת האובייקטיביסטית

דורשי� אישוש , כזכור, אלה". הנוקשי�"יימס ג� ע� ביקורת דומה מצד� של הפילוסופי� 'התמודד ג

בהתא� לכ* ה� מסרבי� לבסס את הידע על הפוסטולאציות הנעשות . ריע לכל מושגאמפירי מכ

, על פי ביקורת� של פילוסופי� אלה. בתהליכי היסק שאינ� קשורי� ישירות לתפיסות המיידיות

ובי� האמת , רגשות וצרכי�, שהתקבלות� אכ� תלויה בטמפרמטנט, מבלבל הפרגמטיז� בי� אמונות

והוא התאמה בי�, ישנו מוב� לאמת, לדוגמא, לפי גישתו של ראסל. ממשותהמייצגת את העובדות ב
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יימס 'כל הקריטריוני� שנות� ג. לבי� המושגי� שיש לנו לגבי הממשות, העובדות כפי שה� בממשות

ושאנו , "עובדת"שהיא , שהיא טובה, שהאמת שימושית למאמי�, לראייתה של אמונה כאמיתית

כל אחת . מגדירות את מוב� האמת, על פי ראסל, אינ�, מתווכות מובלי� אליה באמצעות חוויות

היא אמנ� סימ� היכר למצבי� תודעתיי� , יימס מצביע עליה�'מתכונותיה של האמונה האמיתית שג

אול� תמיד אפשר להביא דוגמא נגדית לפיה סימני היכר אלה . של מי שמאמי� שאמונה היא אמיתית

יימס 'ג� ביקורות אלה מבטל ג. 26עי� שהאמונה איננה אמיתית קיימי� באמונה ובכל זאת אנו יוד

יימס שאי� הוא 'במאמר על ביקורת� של ראסל ושל הוטרי  מתעקש ג". הפשטה המטעה"בטענת ה

זאת ). 153+146' עמ MT(אלא מבי� שאלה ה� שני דברי� שוני� , מזהה את האמת ע� תהלי* האישוש

ואי� הוא דוחק את העובדתיות של האמת מפני , שותג� הוא רואה באמת התאמה ע� הממ, ועוד

אול� ראסל חוטא כא� באותו חטא אשר חוטאי� . כפי שראסל טוע� כנגדו, ערכה השימושי

המבודד , הפילוסופי� האינטלקטואליסטי� כאשר ה� מבססי� את מושגיה� על פ� אחד של המושג

הוא אכ�  Aמאמי� Aַאמת של  כאשר אד�. ומנותק מתו* ההקשר הפרטיקולרי של השימוש במושג

הוא  A+אול� אי אפשר לנתק את הרעיו� ש. קיי� במציאות הממשית Aמאמי� שהאובייקט של 

�כאשר פרגמטיסט מנסה להבי� . מהמצב הפרטיקולרי שבו אמונה זו מתרחשת, אמיתי בעיני המאמי

עושר . טיקולאריהוא צרי* להתחשב בעושר של המצב הפר, A+את פירושו של הדבר שמישהו טוע� ש

שהוא מוביל אותו למטרה , עובד עבור המאמי� A+ש: פירושו A+שלהאמי�  ש, זה מחייב אותו לראות

לא  A+וש, הוא יהיה בתודעתו, כלומר, את האובייקט במציאות" למצוא"שהמאמי� יכול , מסוימת

ת מושגי� המשווה בי� הגדרת מושג מתמטי להגדר, ראסל. יסתור שו� דבר אחר המצוי בתודעתו

. וממצה למושגי� אלה" רזה", מחפש הגדרה מדויקת', הגדרה', 'אובייקט', 'אמונה', 'אמת', 'מוב�'כ

תמיד לאמת משו� שה� משאירות בחו, פני� רבות מדי ,אול� בשפה האנושית הגדרות כאלה חוטאות 

יות של הפנ+רב. של המצבי� הפרטיקולריי� בה� אנו שרויי� כאשר אנו משתמשי� במושגי� אלה

המצבי� הפרטיקולריי� האלה יכול לבוא לידי ביטוי רק א� אנו בוחני� את ההשלכות הפרקטיות של 

  .ואת המניעי� הפנימיי� של המאמיני� לקבל אות� כאמת, את האופ� שבו ה� עובדי�, המושגי�

יימס בהתנגדויות לפרגמטיז� שלו צודקות כאשר ה� 'הביקורת ביחס לאופ� שבו מטפל ג

לא , א� נחפש חדות ובהירות ולוגיקה מחושקת היטב. ת על הערפול הכללי של הרצאותיומצביעו

כ* עומד פטנא� על חסרונה של בהירות בכלל תיאוריית האמת .נמצא אות� בתיאוריית האמת שלו
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במאמרי� שהוזכרו לעיל על החס* בבהירות  Hookway +ו Ayerוכ* מבקרי� אותו , 27יימס 'של ג

יימס ביחס לתיאוריית 'הוא חלק מהותי מעמדתו של ג, כפי שהוסבר, חיסרו� זה, אול�. ושיטתיות

יימס על תיאוריית האמת הוא העקביות בתיאורו את 'הדבר המרשי� בהרצאותיו של ג. האמת

עמדה ביחס לחיי� איננה דבר שאפשר להוכיח את תקפותו הלוגית . הפרגמטיז� כעמדה ביחס לחיי�

והניסיו� , טענתו היא שיתרונותיה הברורי� של עמדה זו לגבי החיי�. *יימס איננו מתיימר לכ'וג

הוא פותר כ* , כ* את הפרגמטיז� מתאריימס איננו רק 'ג. ה� סיבות טובות די� לקבלתה, בפועל

, ניכר. והוא עושה זאת באופ� הרבה יותר משכנע ממה שעושה זאת פירס, שאלות פילוסופיות למעשה

ולא עיקרו� פילוסופי שהוא עבורו חלק , ז� הוא אכ� מדרי* לחיי� עבורושהפרגמטי, בהבחנה מפירס

יימס ג� מייש� באופ� עקבי את הרעיו� שהטמפרמנט הפילוסופי הוא 'ג. ממבנה ארכיטקטוני מושגי

יימס איננו מבקר עמדות 'ג. המכתיב לכל פילוסו' ופילוסו' את העמדות והאמונות שהוא יכול לקבל

אלא מקפיד לבקר� על פי התוצאות , ענה לאמת החיצונית לנקודת מבטופילוסופיות על סמ* ט

בכ* הוא מייש� את העיקרו� . המעשיות הנראות לעי� שלה� והשפעת� על חיי אנשי� בפועל

בד בבד ע� , הפרגמטיסטי לפיו אי� אמונה שאיננה תלויה בנקודת מבט פריטקולרית של מאמי� כלשהו

מה� אחד שהוא , סובלת גישתו מכשלי� לוגיי� בלתי פתירי�א� . נאמנות לעיקרו� הפרגמטיסטי

הרי עקביותו בראייה הפרגמטית להלכה ולמעשה של האמת עשויה , 28כפי שטוע� פטנ� , "פטאלי"

גישתו העקבית חסרת . להיות פיצוי על כ* לפחות בעיני תלמיד המאמ, פילוסופיה זו כהדרכה לחיי�

ור העובדה שהיומרה הפילוסופית לעמידה מחו, לנקודת יימס מרשימה במיוחד לא'היומרות של ג

חוטא , הנלח� בעמדה זו, עד כי רורטי עצמו, מבט ספציפית היא חלק מושרש מאד בשיח הפילוסופי

  . בה

  
  יימס'תורת התפיסה של ג. 6. ב

תורת התפיסה של כל פילוסו' היא המקו� אשר בו הוא מתאר את האופ� בו המוח האנושי   

ההבחנה בי� סוגי התפיסות השונות שנערכו על ידי . יסות החושיות למושגי�מתרג� את התפ

והבנת , משמעותית למיפוי שה� עשו ביחס לסוגי הפעילויות האנושיות) הרגשות, רשמי�(פילוסופי� 

הפעילות התבונית נתפסת כאמור ככר הפעולה של . הפעילות שקראתי לה הפעילות התבונית

מסיבה זו . לראות את עצמה כבעלת תפקיד ומקו� ייחודיי� בתרבות א� זו מעונינת, הפילוסופיה

עבור. ומה הוא למד מתיאור זה לגבי הפעילות התבונית, יימס תיאר את התפיסה'חשוב לראות כיצד ג
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הפלורליז� . יימס התפיסה האנושית היא הגור� המאפשר את האחדות בעול� ניסיוני פלורליסטי'ג

�מפני שביסוד חוויית , ימס מבי� את התפיסה האנושית'מוב� לאופ� בו גג� הוא קשור כ, של הניסיו

�ועל כ* אדו� בסעי' , יימס נות� לפלורליז� זה מעמד מטפיזי'אול� ג. הניסיו� מצוי הריבוי והגיוו

 rational, יימס נות� לתפיסה האנושית המודעת'הוא שהתיאור שג, מה שראוי לציי� כא�. הבא

consciousness , האנושיאיננו �מעבר לסוג התפיסה . ממצה עבורו את מלוא הפוטנציאל של הניסיו

שה� שונות לחלוטי� " צורות פוטנציאליות של תודעה", מצויות לטענתו, שיתואר להל�, הרציונלי

המוסיקה מוסרת . יימס מביא בתור דוגמא את תגובתנו למוסיקה'ג). 457+458' עמ VRE(מהמוכר לנו 

מסרי� אלה . י� אשר אינ� ניתני� לדחייה על ידי ביקורת לא מוסיקליתלנו מסרי� אונטולוגי

או במילי� אחרות , שאיננו מקבל הנהרה לא מוסיקאלית, חודרי� לאיזשהו אזור שוליי� במוחנו

א* איננו , אנו יכולי� ללעוג לסכלות שבמת� משמעות לתגובות אלה. איננו נתו� לביקורת רציונלית

הרציונליות שתתואר להל� צריכה להיות מובנת לאור , התפיסה המודעת יכולי� להכחיש את קיומ�

מכיוו� שהעול� . היא מהווה חלק אחד מריבוי האפשרויות שיש לאד� להתקשר ע� העול�: מגבלה זו

יש לראות בתפיסה הרציונלית , יימס כריבוי שאי� למצוא לו עיקרו� מאחד ממצה'נתפס על ידי ג

  .  טנציאל של האד� להתקשרות ניסיונית ע� העול�האנושית מימוש חלקי של הפו

, יימס'מובנת כולה במסגרת הפרגמטיז� של ג, לעומת זאת, התפיסה האנושית הרציונלית

תפיסה זו היא הגור� המאפשר את . במסגרת הבנת הצרכי� האנושיי� לפעולה בעול�, כלומר

כפי שכבר הוזכר , אול�. ודופלוראלי ביס, כאמור, האחדות שהאד� זקוק לו כל כ* בעול� שהוא

ובי� מה שרציונלי לבי� מה , יימס לא ער* הבחנות מדויקות בי� תבונה ורגש'ג, בהקדמה לפרק זה

לפיכ* אי� לערו* לגביו את ההבחנה שאפשר היה לערו* . שקשור לשאר הכוחות המפעילי� את האד�

ושית על פי הפרדיגמה של פירס הבי� את כל מערכת התפיסה האנ. בנוגע לתורת התפיסה של פירס

. נתפסה במסגרת תורת החקירה והאמת, כאמור, שלו, תורת התפיסה. המחקר האינדוקטיבי המדעי

). היתקלויות(והשניוניי� ) ימויי�ד(עול� הרגשות והתחושות אצל פירס מונח ביחסי� הראשוניי� 

. ני של התפיסהאול� אל אלה אי� להתייחס במנותק מהיחסי� שה� מקיימי� ע� השלב השלישו

של קישור בי� המציאות לבי� , תבונית, הוא אחראי על הפעולה הקוגניטיבית, היחס השלישוני

, ועל כ� בלתי תבוניי�, הדימויי� וההיתקלויות ה� מרכיבי� בלתי נשלטי�. הדימויי� וההיתקלויות

דוקטיבי המדעייימס איננו רואה בתהלי* החקירה אינ'ג, בניגוד אליו.  של פעולת המחשבה בכללה



194 

  

, הוא תהלי* הנשלט על ידי צרכי� רגשיי�, יימס'על פי ג, תהלי* החקירה המדעי. פרדיגמה למחשבה

צרכי� ותשוקות אלה מהווי� חלק ממער* של� של צרכי� רגשיי� . או תשוקות מסוג מסוי�

� את המחקר המדעי מדגיש ומעצי. השולטי� באופ� שבו אנו מארגני� את פעולותינו ביחס לעול�

לכ� אי� המחקר המדעי . חשיבותה של קבוצה מסוימת של צרכי� רגשיי� על חשבו� קבוצה אחרת

ולעיתי� אפילו , אלא מניע לפעולה המצוי בצד מניעי� אחרי�, מהווה פרדיגמה למחשבה האנושית

יימס משתמש לחילופי� בתארי� 'ובשל העובדה שג, כתוצאה מראייה זו של הדברי�. מתעמת עמ�

 ,reason, rationality, cognition, knowledge, sentiment, thinking(למחשבה ותבונה  שוני�

intellect( ,הדבר שכיניתי פעילות תבונית �. לבי� שאר הפעילויות האנושיות, קשה להבחי� בכתביו בי

מקבל את הפרדיגמה של החשיבה המדעית , כפי שהראיתי, רורטי. בכ* הוא חמקמק א' יותר מרורטי

אלא בשפה אחת , אול� רציונליות זאת איננה שלטת בכל המחשבה". רציונליות"זו העונה לתואר כ

השפה . שתפקידה להסביר את אופ� ההתנהגות של הסביבה והחוקיות השלטת בה לצרכינו האנושיי�

לא "ה, הפוליטית, האומנותית(הרציונלית איננה מצויה בעמדת עליונות ביחס לשפות אחרות 

א� כי הבחנתו של רורטי את הרציונליות חדה . אלא עומדת לצד� ומובחנת מה� בבירור")  מערבית

שניה� מאוחדי� בדעה שאי� לראות ברציונלית את הבסיס המאחד את כלל , יימס'יותר מאשר עבור ג

או בסכמה , במבנה התפיסה, שניה� מסרבי� לראות במבנה החשיבה הרציונלי. התפיסה האנושית

יימס 'ג. ויה בבסיס השפה האנושית בסיס אקסקלוסיבי לאחדות החוויה האנושיתקונספטואלית המצ

ועל כ� הוא , מחפש את האחדות שבחוויה האנושית במקו� הרבה יותר מעשי לחייו של האד�

בולטת העקביות שבגישתו , כמו ג� בנוגע לתיאוריית האמת שלו, בכ*. פרגמטיסט ולא רציונליסט

בתו*  לפעולעול� שתאפשר לו +יימס מחפש היא תפיסת'וסו' של גהאחדות שהפיל: הפרגמטיסטית

  .לפעולתובתוכו תו* כדי הענקת משמעות  לפעולושתניע אותו , העול� תו* כדי ארגו� העול� לצרכיו

יימס את תפיסתו 'מסביר ג, 1896+יימס ב'שכתב ג The Will to Believeבמבוא לספר   

הרצו� "ואת הקשר שלה� ע� הפרגמטיז� של  ,הפלורליסטית והאמפיריציסטית הרדיקאלית

�והאחדות היחידה הקיימת מצויה באוספי� , על פניו העול� הוא עול� של ריבוי, לטענתו". להאמי

שלנו מתמקדת בעיקר במאמ, לגאול את העול� " מחשבה הגבוהה"ה. מקריי� או מכווני� של פרטי�

כ* ). viii' עמ WB(  לייחס לו אחדויותו, הפלוראלית, שאנו פוגשי� בו מהצורה הגסה הראשונית

ההבנה שהפונקציה: וזוהי ג� תמצית הפרגמטיז� שלו, יימס את הפונקציה של המחשבה'מגדיר ג
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כל הכשרי� הכרוכי� בפונקציה זו ובתוצרי� : זאת ועוד. תלוי מטרה, המאחדת היא כושר טלאולוגי

שפילוסופי� , נופלי� כל אופני התפיסהתחת פונקציה זו . שלה ה� חלק מהמער* הפרגמטי הטלאולוגי

, האמונות, התחושות, הצרכי� הרגשיי�, הרציונליות: אחרי� טורחי� רבות להבחי� ביניה�

יימס להשתמש במונחי� השוני� האופייניי� 'מסיבה זו מרשה לעצמו ג. והעמדות ביחס לעול�

. לעצמ� רוב הפילוסופי� לדיוני� על כשרי המחשבה באופ� הרבה פחות מובח� ומוגדר ממה שמרשי�

ראייה זו של הכושר האנושי הפרגמטי כדבר מאחד מצויה בבסיס הביקורת שלו ביחס לתפיסות לא 

יימס דוחה את האופ� בו פילוסופי� רבי� הדגישו רק צד אחד של 'ג. פרגמטיסטיות ולא פלורליסטיות

ות וחוטאות למכלול ויצרו בכ* תמונות עול� קונסיסטנטיות לשיטת� א* חלקי, הכושר המאחד

  .לשיטתו, האנושי

במאמר זה ). 129+85' עמ PU(דוגמא לסוג ביקורת כזה מצויה במאמר על הגל והמתודה שלו   

הוא מבקר את הגל . של הגל כתמונה חלקית של הניסיו� האנושי' המוחלט'יימס את תפיסת 'מבקר ג

שהמתודה שבה הוא מנמק את  אלא משו�, לא משו� שתמונת העול� שהוא יוצר נראית לו  מופרכת

יימס  טוע� שאנשי 'ג. חזונו ביחס למציאות לא נות� לניסיו� האנושי הפרטיקולארי את מקומו הראוי

א* הבינו , רוח רבי� נמשכו לתפיסה של הגל בשל כוחה המשכנע של התפיסה הכוללנית

של עול� אשר בו  יימס מסביר שהחזו� של הגל הוא'ג. שהדיאלקטיקה שלו מעורפלת ואיננה אמינה

תבוניות המופיעה +כל אי). 86+85עמוד  PU(מכילה את כל הריבוי והגיוו� של הקיו� ) reason(התבונה 

יימס מתייחס באהדה 'ג. על ידי הבנתה כמרכיב  במער* התבונה, בעול� מוסברת כמלאכותית

דה הדיאלקטית א* הוא מתייחס בהרבה פחות אהדה למתו, לעוצמה שבה הגל האמי� וביטא חזו� זה

כדי להסביר את הבעייתיות של הטכניקה . אשר בה התיימר הגל להוכיח את חזונו ולרדת לפרטיו

יימס שתלמידי 'מסביר ג, המבוססת על הפשטה לוגית של מצבי� מציאותיי�, הדיאלקטית של הגל

מי . תיתהגל וממשיכיו נמשכי� לדיאלקטיקה בשל היתרו� שיש לה בבניית מערכת לוגית סגורה ושיט

שמאמי� שגישה זו מייצגת את המציאות נהנה מתחושת הסיפוק שתמונת עול� רציונלית מקנה 

. רציונליות מסוג זה היא רק מרכיב אחד של המערכת הרציונלית שלנו, יימס'טוע� ג, אול�.  לאד�

ד הממ, הממד האסתטי, הממד האינטלקטואלי: היא בעלת ארבעה ממדי�) rationality(הרציונליות 

מהדהדת החלוקה שקנט , מחלוקה זו לממדי� שוני� של הרציונליות עצמה. והממד הפרקטי, המוסרי

והתבונה המעשית , כוח השיפוט והאסתטיקה, התבונה הטהורה –עושה בי� כוחות התבונה השוני� 

יימס רואה ברציונליות ש� כולל למערכת הצרכי� המניעי� את האד� לקבלת'אול� ג). המוסרית(
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ער* הבחנות ברורות בי� השימוש בקטגוריזציה לוגית , כזכור, קנט. ות ולפעילות בכל התחומי�אמונ

. לבי� חשיבה בעלת אופי טלאולוגי וערכי בסוגי� האחרי� שלה, בסוג מסוי� של הפעלת התבונה

, המניע הטלאולוגי על פניו הרבות הוא המניע המאחד, בשונה מקנט, יימס'עבור ג, במילי� אחרות

יימס מציי� שמבחינה 'ג. מטריה זו היא הרציונליות. המטריה לכל סוגי החשיבה האנושית הוא

העול� המכאני  + ,מחקרי+הממד המחפש אחר קונסיסטנטיות במוב� המדעי +, אינטלקטואלית

זאת משו� שבכ* שהמכאניז� המטריאליסטי מכפי' את . הוא הרציונלי ביותר, המטריאליסטי

אול� העול� המכני סובל . הוא משיג רמת אחדות גבוהה ביותר, מתמטיי�האירועי� שבו לתחשיבי� 

מבחינה מוסרית תמונת , לעומת זאת. ולכ� לא ממלא את כל קשת הצרכי� של הרציונליות, מכיעור

. משו� שהיא מספקת אחדות וסדר בשאלות מוסריות, העול� התיאיסטית היא הרציונלית ביותר

משו� שאמיתותיה אינ� , מתסכלת מבחינה אינטלקטואלית אבל תמונת העול� התיאיסטית היא

אנשי צבא , אנשי עסקי�: יימס ג� מדגי� רעיו� זה על ידי סוגי עיסוקי�'ג. מחושקות מבחינה לוגית

ופוליטיקאי� נעני� לדרישות הממד הפרקטי של הרציונליות א* לא לדרישות הממד האסתטי או 

משלמת את המחיר , כרציונלית מבחינת אחד הממדי�יימס כל תפיסה הנראית 'לטענת ג. המוסרי

לכ� הוא ממלי, לחפש דר* למצוא איזו� בי� הממדי� כ* שתושג רציונליות מרבית . בממדי� האחרי�

שהוא מספק תמונת עול� מרשימה , ביקורתו כלפי הגל היא. בתמונות העול� שאנו מייצרי� לעצמנו

הוא , את היתרו� בחזו� המוחלט התבוני ההגליאני יימס להסביר'כאשר נדרש ג. א* מאד לא מאוזנת

יימס משתמש 'ג(שלווה : והמוסרי, האסתטי, משתמש בשמות תואר המתלווי� לממד האינטלקטואלי

לטענתו רעיו� המוחלט מביא עמו תחושת שלוות נפש למול החרדה והתסיסה . ויופי, )peaceבמונח 

יש בו יופי מבחינה : וא רציונלי באופני� רבי�רעיו� זה ה. האינסופיי� המאפייני� את חיי האד�

א� אפשר להחשיב את ההנאה מתחושת ביטחו� , ויופי מוסרי, יופי אינטלקטואלי, אסתטית

משו� שאי� היא מייצגת את התנועה , תמונת עול� זו אינה יפה מבחינה פרקטית, אול�. כמוסרית

  . והשינוי המתמידי� בעול�

כוונת הוא מדבר על המטריה הטלאולוגית המ' רציונליות'יימס מדבר על 'כאשר ג, כאמור

, העמדה הרציונלית מכילה ה� את העמדה האינטלקטואלית. ומניעה את כלל הפעילות האנושית

שכנראה מגדירה , וה� את העמדה האסתטית, יימס במקו� זה רואה כצור* בסדר וארגו� לוגיי�'שג

יימס לא מבחי� כראוי בי� עמדות 'אול� ג. הרמוניה מסוג אחר בדרישתה אחר תמונת עול� מומלצת

,הכורכות, ולא מסביר כיצד ההבחנות שהוא עור* עומדות ביחס להבחנות מקובלות אחרות, להא
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ע� הדרישה האסתטית , ועקביות לוגיי�, ארגו�, את האינטלקטואליות הדורשת סדר, למשל

יימס עבור תפיסתו הפרגמטיסטית 'הוא המחיר שמשל� ג, הערפול ביחס להבחנות אלה. להרמוניה

ולא ביחס , ה את כל הכשרי� הנזכרי� ביחס לפונקציה הפועלת המאחדת שלה�המגדיר, הקיצונית

  .לסכמה פורמלית המצויה בבסיס התפיסה והשפה האנושיי� כפי שעשו זאת פירס ודיואי

ניסיו� לתת תיאור שיטתי ומדעי יותר למהות הפונקציונלית הטלאולוגית של התפיסה   

.  The Will to Believeבספר " Reflex action and Theism"יימס 'האנושית מצוי במאמרו של ג

יימס את תפיסת הפעולה המוחית בפסיכולוגיה הקוגניטיבית של זמנו לביסוס 'במאמר זה מתעל ג

התגובתית +הפעולה. ולמת� לגיטימציה פילוסופית לאמונה הדתית, תורת התפיסה הטלאולוגית שלו

)reflex action (חיצוני שמקורו היא הדוקטרינה  לפיה הפעולות ש �אנו מבצעי� בגופנו ה� פורק

מרכזי העצבי� מופעלי� על ידי רשמי� מהעול� החיצוני המגיעי� אליה� דר* אחד . במרכזי העצבי�

. ג� היא חלק מהמערכת הזאת, המנתבת את הפעולות הפיזיות הרצוניות שלנו, המחשבה. החושי�

שהניע את המנגנו� , שר למצוא את המקור החושיאפ, ולו המכוונות ביותר על ידנו, לגבי כל הפעולות

המקבילות למחשבות המכוונות את , מכא� שהפעולות המוחיות המורכבות ביותר. התגובתי שתואר

יימס מסיק 'ג. החוצ, בי� רוש� חושי ניכנס לבי� פורק� חיצוני גופני, פעולותינו ה� מונח אמצעי בלבד

הרוש� . אופ� כזה שא' אחד ממרכיביו איננו עצמאימכא� שהמבנה של מערכת העצבי� הוא משולש ב

והתהלי* האמצעי של המחשבה קיי� , החושי מתקיי� רק לצור* גירוי התהלי* האמצעי של המחשבה

מכא� נובע ג� שכל פעולה היא תגובה לעול� . רק לצור* תפעולה של התגובה הגופנית הפעילה

. אפשר לפעולה יישו� בעול� החיצוניוהשלב האמצעי הוא רק תחנת מעבר שמטרתה ל, החיצוני

יימס מקנה חשיבות רבה לרעיו� הכפיפות של מערכת התפיסה המשולשת כולה לשלב הפעולה על 'ג

הדגש הרב שהוא ש� על כפיפות זו בא לידי ביטוי בכ* שהוא חוזר ומנסח טענה זו במספר . העול�

חיצוני והיא לא הייתה מסתיימת שא� למחשבה לא היו שורשי� בעול� ה, הוא טוע� לדוגמא: צורות

כמו כ� הוא מדבר על זר� החיי� . היא הייתה נחשבת פתולוגית או כושלת, בפעולה על העול� החיצוני

רגלינו או שפתינו , והוא טוע� שהוא מכוו� לצאת דר* ידינו, )החושי�(העובר דר* עינינו ואוזנינו 

התנאי� , ר� חיי� זה הוא בקביעת הכיוו�השימוש היחיד למחשבות הנוצרות על ידי ז). כפעולות(

יימס מקפיד לנסח את דבריו ג� 'ג. והאורגניזמי� שיפעלו באופ� שיהיה המתאי� ביותר לרווחתנו

) חושי�( התופסשולט ג� על החלק ) פעולה( הרצו�החלק בטבענו שמצוי בו : במונחי� פסיכולוגיי�

(והמחשבה קיימי� עבור ההתנהגות בלבד  התפיסה: ובניסוח נוס'). מחשבה( המרגישוג� על החלק 
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WB הטלאולוגי של מערכת זאת מודגש ג� על ידי הסבר הפונקציה של פעולת ). 114' עמ �הפ

והכוונה של הרשמי� לטובת צרכי� , מיקוד, ייעודה של המחשבה הוא עריכת סלקציה: המחשבה

הפעולה הסלקטיבית המטרות ש.  שאינ� קשורי� לאות� רשמי� שהניעו את התהלי* התפיסתי

. והממקדת של המחשבה פועלת בגינ� ה� מטרות שנקבעות על ידי סובייקטיביות פרקטית ורגשית

לפי תיאורו . כדי להסביר את תהלי* ההמשגה) transformer(יימס משתמש במטפורת השנאי 'ג

�. מושגי�עול� של , המחשבה פועלת באופ� בלעדי כמעבירה של רשמי� חושיי� לעול� שונה לחלוטי

. והשולט בפעולותינו, המתאפיי� בסובייקטיביות, המושגי� נוצרי� כדי לשרת את הטבע הרצוני שלנו

שו� שימוש , הנעדרי� כל סדר ותכלית כשלעצמ�, ללא שנאי זה לא היו לרשמי� החושיי� שלנו

ה� את ובוחר מ, שובר את הרשמי�, המחשבתי, כדי לאפשר שימושיות זאת המנגנו� האמצעי. עבורנו

, לאחר מכ� מחבר המנגנו� המחשבתי את הרשמי� הנבחרי� ע� אחרי�. הפרטי� המענייני� אותנו

. באופ� זה נוצרי� מושגי� מתו* זר� הרשמי� האקראי. ומשיי* אות� זה לזה, הרחוקי� מה�

 ליהנות, לצפות אירועי� ולהתכונ� אליה�, מושגי� אלה מאפשרי� לנו לארג� וליצור רצפי� הגיוניי�

  .  לפעול באופ� שבו רגשותינו ורצונותינו מכווני� אותנו, וכמוב�, מפשטות והרמוניה במקו� כאוס

נקל לראות כיצד תיאור זה של התפיסה האנושית מתיימר לספק בסיס נטוראלי לפרגמטיז�   

אי� שו� דבר בכל מערכת התפיסה והמושגי� האנושיי� שאינו מוסבר באופ� שמקשר . ימס'של גי

בגרסתו הלא , המאמר המצוטט נועד להסביר מדוע התיאיז�. מטרות הפרקטיות של האד�אותו ל

על פיה העול� , תמונת עול� זו. מוניסטית והלא פנתיאיסטית היא גישה פילוסופית רציונלית

משו� שהיא מאפשרת הכוונה , יימס תמונת עול� רציונלית'היא בעיני ג, והאלוהות ה� ישויות נפרדות

יימס 'כדי להראות זאת צרי* ג. המקדמת את רווחתנו כבני אד�, עילות אנושית יעילהובחירה של פ

לצייר את תמונת האלוהות והדת באופ� כזה שהיא תתאי� לדרישות של כל שלושת חלקי המערכת 

שאי� היא , כלומר, ראשית שהתיאוריה הדתית מתאימה לעובדות, לש� כ* יש להראות. התפיסתית

כפי שדורש , כמו כ� עליה להיות קונסיסטנטית. היא בניגוד לרשמי� החושיי�מצביעה על מציאות ש

א� הכוחות הרגשיי� והפעילי� לא יזכו במסגרת תיאוריה זו לאובייקט , ולבסו'. ממנה החלק החושב

מושג האלוהות ייחשב לרציונלי , במילי� אחרות. חיצוני לפעול עליו היא תהיה חסרת שימוש עבורנו

איננו חסר , )ג� א� לא תמיד מתאשר על ידיה�(תר את הרשמי� החושיי� א� אי� הוא סו

יימס מושג אלוהות הנראה לו כעונה על דרישות 'במאמרו מגדיר ג. ומאפשר פעולה, קונסיסטנטיות

יימס מגדיר עונה על ארבעה קריטריוני� שנראי� בעיניו'מושג האלוהי� שג. שלושת חלקי התפיסה



199 

  

האלוהי� הוא בעל . 2. האלוהי� נתפס ככוח העמוק ביותר של העול�. 1 :מהותיי� לרעיו� האלוהות

אלוהי� הוא ישות . 4. יש לאלוהי� העדפות שכול� קשורות למה שטוב וצודק. 3. פרסונה מנטלית

דמות כזו של אלוהי� נראית בעיני ). 122' עמ WB(הוא אחר ממני , לאני שלי, הנמצאת מחו, לעצמי

כרציונלית היא איננה סותרת . פשרית העושה צדק לרציונליות של מושג זהיימס הדמות היחידה הא'ג

והיא מעודדת פורק� רגשי באופ� פעיל ביחס , היא בנויה באופ� קונסיסטנטי, רשמי� חושיי�

  .לאובייקטי� של העול� החיצוני

הגישה הפרגמטיסטית לגבי התפיסה האנושית מסבירה מדוע הרציונליות איננה נתפסת על   

המערכת . יימס באופ� שנית� להבחינה בבירור משאר הרגשות והתחושות האנושיי� ביחס לעול�'גידי 

לומר על מושג שהוא רציונלי , לכ�. כמערכת טלאולוגית היא מערכת המכוונת לקראת פעולה, כולה

הדר* , במילי� אחרות. פירושו לבחו� את האופ� בו המושג מקד� את אפשרות פעולתנו ביחס לעול�

, ידה שלנו לבחו� רציונליות של מושג היא בעזרת קריטריוני� הקשורי� לכל מרכיבי התפיסההיח

מכא� מגיע . לאופ� שבו המושג מאפשר לנו לפעול בעול�, ובמיוחד למטרה של המכניז� התפיסתי

יימס רואה בחיפוש אחר מושג רציונלי המסביר את כלל חוויית 'ג. יימס לעיסוקו של הפילוסו''ג

. 'מסגרת הדברי�'על פי דבריו הפילוסו' מחפש מושג של . לנו חיפוש השמור לפילוסופי�העול� ש

' עמ WB(מושג כזה יהיה רציונלי יותר מאשר התמונה הכאוטית אשר אנו נושאי� עמנו באופ� טבעי 

63 .(  

יימס להגדיר את מהותו של 'כדי לתת מוב� ְלחיפוש אחר מושג רציונלי פילוסופי מנסה ג

שמזכירה מאד את הגדרתו של פירס , בהגדרה. אשר מנחה את הפילוסו' בחיפושו" ציונליהרגש הר"

, הרציונליות היא רגש המספיקות של הרגע הנוכח +יימס ש'אומר ג, למצב האמונה בניגוד למצב הספק

�אופני תפיסת העול� אשר ). 64' עמ WB( שבו המחשבה זורמת ללא הפרעות, הרגשה של חוסר חיסרו

, חיצוני או פנימי, של זרימה חופשית של המחשבה וחוסר הפרעה מצד כל דבר אחר, רגש זהמקדמי� 

יימס 'בוח� ג" The sentiment of rationality"במהל* המאמר . ה� אשר מייצרי� את הרגש הרציונלי

, לטענתו רגש זה נחלק לשני סוגי�. את תפיסות העול� המאפשרות קיומו של רגש הרציונליות

מתאפיינת על ידי שתי  הרציונליות התיאורטית. הרציונליות המעשית +וְ  ות התיאורטיותהרציונלי

התשוקה . הסותרות זו את זו ודורשות מיצוע ביניה� כדי להשיג את תחושת הרציונליות, תשוקות

התיאורטית הראשונה היא התשוקה לצמצ� את הריבוי בעול� ולמצוא נוסחאות פשוטות וחסכניות 
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כלומר להתחשב , הצור* להבחי� ולדייק בפרטי�: התשוקה השניה היא הפוכה. �לראיית הדברי

הצור* בפירוט ודיוק מוליד סיווגי� ואילו הצור* בפשטנות ובחסכנות מוליד את הנטייה . בריבוי

יימס 'ג. שיסבירו את הריבוי תחת מטריות מעטות ככל האפשר של חוקיות, לחוקק חוקי� מאחדי�

� החוקיות תלויי� במערכת הטלאולוגית משו� שה� נולדי� מאינטרסי� מדגיש שג� הסיווג וג

וה� כרוכי� בהכרח בסלקציה של הפרטי� מתו* הריבוי ומהתעלמות , ה� תלויי מטרה, ספציפיי�

�מסיבה זו א' הסבר לא יכול להקי' את כל . זמנית ממה שנראה כלא מתאי� לעובדות ולהשלכותיה

אשר אינ� מקבלי� הסבר במסגרת " תלויי�"נשארי� אלמנטי�  ותמיד, ריבוי הנתוני� והעובדות

וא' לא לעשות צדק מוחלט ע� העושר של זר� , תיאוריות לא יכולות להיות שלמות. התיאוריה

יימס רואה בעובדה זו פ� מהותי 'ג. ע� החיי� כפי שה� נחווי�, העובדות והניתני� החושיי�

לעול� יישארו דברי� מחו, . נת עול� טוטאליתלרציונליות ולאפשרות של הפילוסו' לספק תמו

לפיכ* . ולעול� הוא לא יוכל לספק תמונה המקיפה את כל נקודות המבט האפשריות, לתמונה זו

איננה מושגת לרוב , של זרימה בלתי מופרעת של המחשבה, הרציונליות תמיד מוגבלת ואותו רגש

ומתרכז רק , תה של רציונליות זאתאול� מי שמדגיש את חשיבו. ביחס לרציונליות התיאורטית

גישה . את העיקר, המנותק מהמעשי�, רואה בעול� המחשבה, בניסיו� לפתור את הבעיות שהוא מעלה

והחיי� , איננה עומדת בפני עצמה, כאמור, זאת  משו� שהמחשבה. יימס משתקת'כזו לטענת ג

� צדק למטרה שלשמה היא ואינ� עושי, המוקדשי� לשכלולה ולשמה בלבד לוקי� בחלקיות מנוונת

  . קיימת

הרציונליות , אחת הדרכי� להתמודד ע� בעיה זו היא הפנייה לרציונליות מהסוג השני  

אותו מצב נפשי של  +, הרציונלית המעשית צריכה ג� היא לענות להגדרת הרגש הרציונלי. המעשית

ידו שני מרכיבי� של יימס סובר שב'ג. שבו המחשבה זורמת ללא הפרעות, מספיקות הרגע כשלעצמו

מטרתו של המנהג הוא להנחות אותנו ).  custom(המנהג המרכיב הראשו� הוא . רציונליות מסוג זה

כשיש בידינו מנהג  ביחס . לפעולה באופ� שאיננו מופרע על ידי שו� גור� מתסכל מכל חלקי התפיסה

והפעולה ביחס לעול� , תהמחשבה נשארת קונסיסטנטי, אי� פעולתנו מתנגשת בעובדה חושית, למשהו

יימס טוע� שהמנהג חוש' אותנו ליחסי� שיש לדבר ע� דברי� 'ג. החיצו� איננה נתקלת בקשיי�

כ* מאפשר לנו המנהג לעבור באופ� שוט' מאותו דבר לדברי� האחרי� ומאליו צובע אותו . אחרי�

כל . צאותיו העתידיותאחד היחסי� החשובי� ביותר של דבר הוא היחס בינו לבי� תו. באופי רציונלי

ציפיותינו, או אי� לנו מנהג ביחס אליו, עוד אובייקט מסוי� איננו אובייקט רגיל של ההתנסות שלנו
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הוודאות לגבי העתיד הופכת מכא� להיות מרכיב חשוב ברגש . לגבי העתיד שלו ה� מעורפלות

כאשר הוא . יימס'י גשהרי היא חלק מאותה זרימה בלתי מופרעת המאפיינת רגש זה לפ, הרציונלי

הוא מציע שזו צריכה להיות  רציונלית מבחינה מעשיתעובר לדבר על פילוסופיה שתוכל להיות 

מסיבה זאת הוא ). 77+79' עמ WB(אי וודאות לגבי העתיד , לפחות באופ� חלקי, פילוסופיה שתסלק

שהרי התקווה היא  ,ולא מדכאות אותה, דורש מתיאוריות פילוסופיות להיות כאלה המעוררות תקווה

יימס מבסס טענה זו בי� היתר 'ג. הרמה האופטימלית של ביטחו� שאנו יכולי� להרגיש ביחס לעתיד

אי הנוחות ביחס לעתיד היא תכונה המאפשרת . על האופי האבולוציוני של התפיסה האנושית

* רעיונות ולפיכ. משו� שהיא מגרה את המערכת התפיסתית לפעולה לצור* הגעה למנוחה, הישרדות

. פילוסופיי� המעודדי� וודאות ביחס לעתיד ה� בהכרח רעיונות שיעברו את המבח� הפרגמטיסטי

ולכ� רעיו� שמוביל , כפי שתואר לעיל הוא מבח� המועילות והפוריות של הרעיו�, המבח� הפרגמטיסטי

רגש " על סמ* תחושת וודאות ביחס לעתיד הוא רעיו� העונה לדרישת, לפעילות בלתי מופרעת

  ".הרציונליות

ההתאמה לנטיות היא , המרכיב השני של הרציונליות המעשית בפיתוח תיאוריות פילוסופיות  

יימס צריכה להיות התאמה בי� התיאוריה הפילוסופית ומושגיה לבי� הנטיות 'לטענת ג. האנושיות

משו� שהיא , יתתיאוריה אשר לא תתאי� לנטיות האנושיות תיחשב כלא רציונל. והרצונות האנושיי�

יימס מביא 'ג. ההפ* מהרציונליות המתבקשת –שקט +מביכה את הצרכי� שלנו ובכ* גורמת לאי

הנמשכות אחר , ולכ� הוא לא מותא� לנטיותינו, שקט בטבעו+הגור� לאי, כדוגמא את מושג הרוע

אוריה בנוס' להתאמה לנטיות וצרכי� אנושיי� נדרשת התי. המעוררי� אופטימיות" טובי�"מושגי� 

ימס טוע� שתיאוריה אשר לא מאפשרת פעולה על אובייקטי� 'גי. לעשות צדק לנטיות המעשיות שלנו

בהתא� , בהמש*. ולכ� תיחשב כלא רציונלית, שהיא מתייחסת אליה� גורמת לרגשות מסוייטי�

התיאיז� הלא , יימס להראות כיצד הפלורליז�'ינסה ג, לגישתו הדתית והפילוסופית המטפיזית

זאת בעוד . עוני� כול� לקריטריוני� של הרציונליות המעשית, והאמונה בחופש הרצו�, יאיסטיפנת

, מתסכלי� כול� את הנטיות, והדטרמיניז�, האבסולוטיז� התיאיסטי, המטריאליז� האגנוסטי

).83+110' עמ WB(ודרכי הפעולה הבסיסיי� ביותר לאורגניז� האנושי , המניעי�
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  רצו�פרגמטיז� וחופש ה. 7. ב

יימס 'המודל הדרוויניסיטי של המחשבה האנושית מקבל תיאור מפורט יותר כאשר נדרש ג  

חשיבותה של שאלה זו לענייננו היא . לשאלת מקומו הייחודי של הגאו� היוצר בתרבות האנושית

מקומו המסוי� , בהשוואה לאופ� בו מתארי� רורטי ופירס את תפקידו של היוצר בתרבות האנושית

רורטי מתאר את היצירה אשר . והיחסי� בי� העול� לתבונה בנוגע לשאלה זו, וסו' כיוצרשל הפיל

בכוחה לכוו� את התרבות האנושית למקומות חדשי� ופורי� כתוצר קונטינגנטי של מצבי ענייני� 

זאת בניגוד לפילוסופי� הרואי� ביצירה האנושית התקדמות הכרחית לכיוו� של . קיימי� בעול�

, הצופה בעול�, הבנה מסוג זה היא כר הפעולה של הפילוסו'. וש התבונה של העול�הבנה או מימ

אול� על פי המודל של רורטי הפילוסו' עצמו הוא תוצר של . ומסמ� את כיווני ההתקדמות, מבינו

�א� מסמ� הפילוסו' כיוו� חדש להתפתחותו של . העול� ושל המקו� בו מצוי העול� ברגע הנתו

וא עושה דבר רציונלי יותר מאשר עושה כל אינטלקטואל אחר שהתמזל מזלו הרי אי� ה, העול�

א� היצירה של הפילוסו' והאינטלקטואל אינה אלא תוצר של מצבי ענייני� : ויותר מכ*. לעשות זאת

הרי יצירת� איננה שונה באופ� מהותי ממהלכי� יצירתיי� אחרי� שבני אד� מובילי� , בעול�

אול� , או העלו בחכת� מטאפורה פורה, כל אלה הביאו ליצירה חדשה. י�התורמי� לשינויי� תרבותי

כמו , זאת ועוד. תרומתה לכיווני ההתפתחות של העול� תלויה במצבי� בלתי ניתני� לחיזוי ומקריי�

יצירתה והתקבלותה של המטאפורה אינ� בהכרח תוצאה של תהליכי חשיבה , היצירה הטכנולוגית

, לכאורה, אי� לפילוסו' ולמתודות הרציונליות שהוא מייש�, כאמור, זו מסיבה. רציונליי� מבוקרי�

לעומת רורטי תולה פירס את השתלטותה של . עליונות או ייחוד ביחס לעיסוקי� אחרי�, בעבודתו

. מטפורה פורייה בהבנת העול� ביכולת לתת לדימוי אקספליקציה רציונלית ותוק' אמפירי

ידו� העול� תלויה בתהלי* רציונלי בעל תכלית מוגדרת התקבלותה של מטפורה ותרומתה לק

שעסוק בסוג מסוי� של שאלות ובסוג מסוי� של ראייה אמפירית , הפילוסו'. וקריטריוני� ברורי�

  .אמור להיות מסוגל לתרו� לקידו� ההבנה של העול� בתחומו המוגדר, של המציאות

לעבר שאלה הקשורה באפשרות  יימס רואה ביכולת האנושית ליצור יצירה חדשה ביחס'ג   

�יימס משו� 'שאלת חופש הרצו� משמעותית מאד לפרגמטיז� של ג. לראות את האד� כבעל חופש רצו

מכיוו� שכ* יש . שהיכולת לפעול בעול� והמוב� של פעילות בעול� מתקשרי� לקיומו של רצו� חופשי

בעיה זו היא אחת הדוגמאות . �יימס לשאלת חופש הרצו� מול הדטרמיניז'לבחו� את התייחסותו של ג

שהוא מביא לשאלות מטפיזיות שאפשר לדו� בה� באורח פרגמטיסטי כאשר הוא מתאר את הפוריות
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 Some Metaphysical Problems"והכוח של הדוקטרינה הפרגמטיסטית בחיבורו המאוחר 

Pragmaticly Considered) "P ה של במאמר זה הוא מסביר בקצרה את התרומ). 62+45' עמ

בניגוד לדוקטרינה , לטענתו דוקטרינה זו. הדוקטרינה של חופש הרצו� ליכולת האנושית לפעול בעול�

בכ* . ולהשתפר בעול�, להשתנות, מאפשרת להאמי� בכ* שדברי� עשויי� להתחדש, הדטרמיניסטית

  .היא מאפשרת ראייה אופטימית של העתיד ומעודדת לפעולה

פש הרצו� והמשמעות הפרגמטית של האמונה בחופש הרצו� אול� פירוט רב יותר לבעיית חו  

 The Willשפורס� בקוב, " The Dilemma of Determinism", נית� למצוא במאמר המוקד� יותר

to Believe )WB  בסדרת מאמרי� זו הוא משתמש במתודה , כפי שכבר הסברתי). 145עמוד

יימס בצור* 'בשלב זה מרוכז ג. י להגדירוא* מבלי לדבר על הפרגמטיז� במפורש ומבל, הפרגמטיסטית

ועיקר פולמוסו הוא ע� , להצדיק אמונות דתיות ופילוסופיות למול הרוח הסיינטיסטית של תקופתו

בהתא� לדרישות של . שתוארה לעיל' הרצו� להאמי�'לש� כ* הוא משתמש בגישת . הפוזיטיביז�

'�עי את קיומו של חופש רצו� א* ג� לא את הוא מבהיר כי אי� דר* להוכיח באופ� מד' הרצו� להאמי

ההתנגדות . ולפיכ* ההכרעה להאמי� או לדחות אמונה זו תלויה בטמפרמנט הפילוסופי, שלילתו

אחידות כזו מחפש מדע . לגישה המצדדת בחופש הרצו� נובעת מהצור* הרציונלי באחידות מקסימלית

שכל הפרטי� והאירועי� יהיו קשורי� כ* , הטבע כדי להגדיר מערכת חוקי� שעל פיה מתנהל העול�

צור* זה הוא צור* סובייקטיבי ורגשי לא פחות מאשר הצור* בתמונת עול� . זה בזה ביחסי סיבתיות

תמונת עול� מוסרית מחייבת . ג� היא עונה לאחד המרכיבי� של הרגש הרציונלי, שכאמור, מוסרית

ו� שא� נשלול את חופש הרצו� של האד� זאת מכיו. יימס את קיומו של חופש בחירה אמיתי'על פי ג

וממילא לא תהיה משמעות להערכות ושיפוטי� מוסריי� של , לא נוכל להטיל עליו אחריות למעשיו

יימס מסביר במאמר כי המוקד של הבעייתיות הפילוסופית בשאלה זו היא בעיית 'ג. מעשי�

הדטרמיניז� היא , פי הגדרתו על. ולכ� הוא מגדיר את הדטרמיניז� והאינדטרמיניז�, הדטרמיניז�

שאינ� , קובעי� באופ� מוחלט מה החלקי� האחרי� הקיימי�העמדה הטוענת כי כל חלקי העול� 

�לפיכ* הקטגוריות . בהירויות+ לפי גישה זו העתיד קבוע על ידי ההווה ואי� בו אי. יהיו, קיימי� עדיי

לעומת זאת מחייב . שליה בלבדאפשרות היא א. אפשרות+ היחידות של המציאות ה� הכרחי;ת ואי

, כלומר, לפי האינדטרמיניז� האפשרויות מרובות מהקיי�. האינדטרמיניז� את קיומה של האפשרות

משהו הופ*. שתי אלטרנטיבות שונות יכולות להיות אפשריות במציאות. ממה שהופ* בפועל לממשי
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ס מסביר שעל פי ראיית יימ'ג. הייתה לממשות, לבלתי אפשרי רק א� האלטרנטיבה שלו התממשה

בי� רחב של " צפות"הממשויות . העול� הפלורליסטית שלו העול� איננו יחידה אינסופית של עובדות

אפשר לומר כי האפשרויות , מכיוו� שכ*. וכ* ה� הופכות לעובדות, אפשרויות ממנו ה� נבחרות

שמוקד הויכוח בי� יימס מסביר 'לסיכו� עניי� זה ג. והנ� חלק מהאמת, קיימות במקו� כלשהו

שני הצדדי� . הדטרמיניז� לאינדטרמיניז� לגבי חופש הרצו� הוא שאלת קיומ� של האפשרויות

, במצב זה מתרחש אמנ� אירוע של רצייה. מסכימי� שבני אד� חווי� חופש לבחור בי� אלטרנטיבות

 א* השאלה היא הא� הייתה אפשרות אמיתית לרצייה אחרת או שהרצייה הממומשת הייתה

לא , האלטרנטיבה המדומיינת, ופירושה שהאפשרות, רצייה הכרחית הנה אשליה של רצייה. הכרחית

  .קיימת באורח ממשי

יימס טוע� שהמוקד של ההתנגדות הדטרמיניסטית לחופש הרצו� הוא רעיו� המקריות 'ג  

)chance .(אנו . רימקריות פירושה שיש דברי� אשר תכונת� הפנימית היא שה� סותרי� כל חוק אפש

. כאשר נראה לנו שהופעת� איננה תוצאה של התממשות חוק טבע' מקריי�'קוראי� לאירועי� 

רעיו� זה . הקיי� באופ� הכרחי בעול�, קיומ� של אירועי� מקריי� איננו תלוי בשו� דבר מחו, לה�

: �איננו נסבל על ידי הדטרמיניסטי� משו� שנראה לה� שהוא מערער את המסד הרציונלי של העול

מכא� , הרי קיימי� אירועי� שתכונת� היא שאי� לה� תכונות הכרחיות, א� קיימת מקריות

יימס איננו 'ג. ומכא� שהחוקיות כולה מתמוטטת, שהחוקיות איננה מוחלת על כל הפרטי� האפשריי�

כ* שא� קיי� , לטענתו היא נובעת מ� הנטייה לייחס למקריות תכונות חיוביות. מקבל התייחסות זו

עצ� קיומו של דבר . רציונליות באופ� מהותי+הרי הוא בעל תכונה מפלצתית של אי, ר באופ� מקרידב

אול� לדעתו ). 153' עמ WB(כזה בעול� מערער את כל תפיסת הרציונליות של התנהלותו של העול� 

: דהיא צריכה להיות מובנת באופ� שלילי ויחסי בלב. אי� להבי� את הקיו� של מקריות באופ� חיובי

ולא מוכרח על ידי , לא מובטח, לא נשלט, המקריות היא דבר שקורה באופ� בלתי קשור למשהו אחר

התכונה המקרית של דבר פירושה רק שיש בו משהו שהוא . דברי� אחרי� לפני שהוא מתרחש בפועל

כאשר האפשרות של הדבר תתממש הוא יתאי� . משל עצמו שאיננו תכונה לא מותנית של הכוליות

יימס איננו רואה מדוע לא ייתכ� שלדברי� בעול� תהיה 'ג. � מוחלט למערכת ולחוקיות השלטתבאופ

בהחלט ייתכ� , יימס'עבור ג, במילי� אחרות. מידה מסוימת של שיתו' ללא תלות הדדית מוחלטת

שאינ� תלויות באופ� בלתי מותנה בשאר , שדברי� בעול� יהיו בעלי תכונות פנימיות משל עצמ�

,עובדה שלדברי� מסוימי� ישנ� תכונות פנימיות שה� בלתי תלויות בממשות האקטואליתה. העול�
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אול� עבור . איננה עומדת בסתירה לקיומה של חוקיות כוללת או התנהלות רציונלית של העול�

בהירות ביחס לעתיד פירושה הרס מוחלט של הרציונליות +הדטרמיניסטי� כל מידה של אי תלות ואי

בהירות +מכיוו� שהדבר היחיד שאנו מוכני� לייחס לו אי. קרתו לחסדי התוהו ובהווהפ, של העול�

יימס 'ג. הדטרמיניז� שולל את חופש הרצו� מכל וכל, מוחלטות לגבי העתיד הוא חופש הרצו�+ואי

סבירותה של גישה זו על ידי תיאור של מצב שבו שתי דרכי פעולה עתידיות ה� אפשריות +מדגי� את אי

יימס טוע� שלאחר שנבחרה אחת האפשרויות אי� בסיס לטענה שזו 'ג. ה מכל בחינה שהיאבאותה מיד

הדטרמיניסטי� . ושקיומה בעול� היה הכרחי מראש, שנבחרה הייתה האפשרות היחידה הממשית

טענת� : נופלי� לכשל דוגמטי, שינסו לשלול את אפשרותה של האלטרנטיבה הלא ממומשת בדיעבד

ת הייתה הכרחית והנדחית בלתי אפשרית איננה יכולה להיות מוכחת שהאלטרנטיבה הממושמש

 �שג� , כאמור, יימס מודה'ג). 156' עמ WB(מתו* שו� תימוכי� בפרטי� ובתובנות של המצב הנתו

+די לו בכ* שהוא הראה שאי� בגישתו סתירה או אי. אול� הוא איננו זקוק לה�, לשיטתו אי� הוכחות

  .ושיש לו סיבות טובות לקבל אותהאפשרות לוגית או אמפירית 

זו הדוגלת בקיומו של , יימס כי העמדה האינדטרמיניסטית'נאמ� לפרגמטיז� שלו מראה ג  

יימס 'ג. בעוד הגישה הדטרמיניסטית מביאה לפסיביות, מעודדת לפעולה בעול�, חופש רצו� ממשי

רית על שו� המבוי הסתו� מראה זאת על ידי מהל* טיעוני ארו* שבכל שלב שלו הוא שולל גישה אפש

יימס כי קיומו של הצער והחרטה 'במהל* הראשו� מראה ג. שהיא מובילה אלו ביחס לפעילות אנושית

. פסימיז� או סובייקטיביז�: על הרע בעול� מחייב את הדטרמיניז� לנקוט אחת משתי גישות

הנובעות מהרציות ושהפעולות , הפסימיז� הוא תוצאה טבעית של ההבנה שחופש הרצו� הוא אשליה

מכא� שאי� . שלנו לא יכולות לשנות את העתיד מעבר למה שכבר נקבע על ידי החוקיות של העול�

פסימיז� מסוג זה . והנטייה לנסות ולעשות זאת היא הבל מוחלט, לשנות לטובה את מצבנו בעול�

דה של הדטרמיניסט הדר* היחי. יימס מאמי� בו'עשוי להוביל לפסיביות וזו מנוגדת כמוב� לכל מה שג

להימלט מהפסיביות שהצער על הרע  בעול� מוביל אליו היא לקבל גישה סובייקטיביסטית על פיה 

הטוב שאנו אמורי� לדרוש אחריו איננו טוב הקשור למצבי� אובייקטיביי� . הרע בעול� איננו ממשי

המוסרי הופ* להיות כ* השיפוט . ולהבנתנו את העול�, אלא טוב הקשור להרגשתנו המוסרית, בעול�

אלה , לעומת זאת הופכי� המצבי� בעול�. והרגשת השלמות המוסרית היא העיקר, הדבר הממשי

יימס טוע� שגישה זו מובילה בהכרח 'ג. לטפלי� להשגת האידיאל הרגשי, שאי� לנו שליטה עליה�

סריותלמרות שמקורה בניסיו� להפו* את הרע שבעול� לטוב על ידי הפיכת� של המו, להשחתה
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� להרגשתזאת משו� שהיא הופכת את הסבל והרע בעול� למשניי� . והרציונליות למוקד העניי

גישה זו מתעלמת מעובדת היות� של חובות מוסריות . הסובייקטיביות של בעלי החובה המוסרית

�ונותנת לאד� גושפנקא , מבלי קשר להרגשה הסובייקטיבית לגביה�, מסוימות טובות כשלעצמ

הופ* הסובייקטיביז� למחיר כבד , יימס'אומר ג, באופ� זה. לסבל ולרע, בפועל, הגורמי�למעשיי� 

, מכיוו� שניתנת גושפנקא לעשיית רע. מדי שאנו נאלצי� לשל� לדטרמיניז� כדי להישאר אופטימיי�

הדר* עבור ). 171' עמ WB(לפסיביי� , שוב, מאליו אנו הופכי�, והסבל בעול� נראה כבלתי נמנע

הגישה היחידה שאיננה הופכת את הצער על : ס מכא� ועד לקבלת האינדטרמיניז� היא קצרהיימ'ג

היא הגישה , ואת האושר שבהשגת שיפור כזה לגישה חסרת הגיו�, את רצוננו לשיפור, הרע בעול�

הרואה בריבוי האפשרויות העתידיות את , גישה זו היא הגישה הפלורליסטית. האינדטרמיניסטית

אי אפשר להבי� את : רעיו� זה מוסבר ג� מנקודת המבט של החרטה. של העול� מצבו האמיתי

ואי אפשר להבי� את החרטה . האמונה שפעולה מסוימת איננה טובה ללא חרטה על כ* שהיא קורת

יימס את 'כ* משלי� ג). 175' עמ WB(בעול� , ממשיות, ללא הודאה בקיומ� של אפשרויות שונות

שהרי האד� מכיר את עצמו ומגדיר , קד עניינו נמצאת החוויה האנושיתבמו: התמונה הפרגמטיסטית

כל המושגי� וכל האמיתות שהאד� מחפש צריכות להיות , מכיוו� שכ*. את עצמו דר* חוויותיו בלבד

האירועי� המכונני� את . ולתרו� לאירועי� המכונני� חוויות אלה, קשורות בחוויותיו למעשה

כדי להיטיב ע� עצמו ביחס אליה� בוחר האד� . ומהל* חייו בממשות� חוויותיו ה� אירועי היומיו�

, זאת בדיוק כש� שהטבע). דוקטרינת הרצו� להאמי�(להאמי� באות� אמונות המקדמות את מטרותיו 

את התוצרי� שמאפשרי� את המש* , בתהלי* הברירה הטבעית, בוחר, על פי התיאור הדרוויניסטי

יימס 'הוא מושל* על ידי ג, יניז� הוכח כבלתי כשיר לצור* זהמכיוו� שהדטרמ. קיומו ושגשוגו

זאת למרות שאי� לפסול אותה כגישה המתיישבת ע� ההגיו� וע� . כדוקטרינה המזיקה לעניי� האנושי

והגישה , אול� מאחר ורב החידתי על הפתור בעול�. טבע הדברי� כפי שאנו מכירי� מסביבתנו

הוא מעדי' לקבל את הגישה המעודדת לפעולה ולשיפור מצבו  ,ההפוכה אינה יכולה להיפסל ג� היא

  .של האד� בעול�

יימס בעול� פלורליסטי ובאינדטרמיניז� היא 'אחד המרכיבי� החשובי� באמונתו של ג  

, פירושו של דבר שהעתיד פתוח. וודאות העתידית ביחס להתפתחות האנושית+ האמונה באי

יימס בויכוח ע� 'בעמדתו זו מצוי ג. ימת של חופשושהאנושות פועלת לעיצוב עצמה במידה מסו

גיאוגרפית, מדעני� ואינטלקטואלי� בני דורו אשר רואי� באד� תוצר של סיבתיות חברתית
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 The Will toבמאמר הכלול בקוב, . ונסיבות סביבתית אחרות, יחסי כוחות נתוני�, ופיזיקלית

Believe , והמכונה"Great Men and their Inviroment" הדעות וסוכני +יימס את הוגי'מתאר ג

השינויי� החברתיי� כאנשי� דגולי� אשר תרומת� לשינויי� חברתיי� היא חריגה מההתפתחות 

יימס מזכיר את הרברט ספנסר וממשיכיו 'ג. )254+216' עמ WB(הסביבתית הצפויה ולא תוצר שלה 

)WB טבעי אפשרי אשר לטענתו מייחסי� שינויי� הדרגתיי� בפני, )218+217' עמ �, החברה לכל נתו

יימס עצמו מאמי� בהשפעה המרובה שיש ליחידי� על החברה 'ג). כביסמרק וגרנט(מלבד ליחידי� 

הוא מסביר . וא' פועלי� ומביאי� להנחלת�, כאשר אלה בגדולת� הוגי� רעיונות חברתיי� חדשי�

על פי . הדרוויניסטית את עמדתו ביחס להשפעת� של היחידי� באנלוגיה לתורת הבחירה הטבעית

תורה זו האבולוציה מתקדמת על ידי התאמה של שינויי� ספונטאניי� לסביבה על פי עיקרו� הברירה 

, לבי� הסביבה, על פי עיקרו� זה יש להבחי� בי� הנתו� של הוואריאציה המקרית הביולוגית. הטבעית

, מסוי� ווריאציה ספונטאנית א� נוצרת במי�. או מחסלת אותו, המאפשרת לנושא הווריאציה לשגשג

, אותו שינוי ינציח את עצמו, ומסתבר שווריאציה זו משפרת את כושר ההסתגלות של המי� לסביבה

�, טבעה של הווריאציה, יימס מדגיש כי שני הגורמי�'ג. והווריאציה תהפו* לתכונה מתכונות המי

. י בהמש* השושלת של המי�והסביבה בה היא מתרחשת חשובי� שניה� לאפשרות ההנצחה של השינו

כמו היצורי� , אפשר לעשות אנלוגיה בי� החברה האנושית לקיו� הביולוגי משו� שהחברה, לטענתו

מה שחשוב לעניינו הוא ). 230' עמ WB(הביולוגיי� היא דבר חי ומשתנה בהתא� לתנאי� הסביבתיי� 

נית באשר לאפשרות היחס בי� הסביבה הנתונה לבי� היחיד היוז� את הווריאציה הספונטא

לגישת� של תלמידי ספנסר אשר , כאמור, יימס מתנגד'ג. ההתקבלות של שינויי� שיחידי� יוזמי�

ועל כ� צפויי� מראש בהינת� הנתוני� , סבורי� שהיוזמות של היחידי� ה� תוצרי� של החברה

יימס מסכי� 'ג. יימס מעוניי� לקד�'גישה זו סותרת כמוב� את גישת חופש הרצו� שג. הסביבתיי�

. אול� זוהי השפעה חלקית בלבד, שלסביבה ישנה השפעה מרובה על התקבלות הרעיונות של היחידי�

כ* שהיא , הסביבה קובעת את התנאי� ההכרחיי� להתקבלות� של רעיונות חדשי� בתקופות נתונות

רק עורכת היא , אבל הסביבה איננה קובעת אילו רעיונות יעלו בלב היחידי�. קובעת מה לא יתקבל

יימס מקביל את הרעיונות שעולי� בלב היחידי� לווריאציות הספונטאניות 'ג. לגביה� תהלי* ברירתי

פעמיות שאינ� תלויות באופ� סיבתי +וטוע� שאילו ה� הברקות חד, המתרחשות אצל אורגניזמי� חיי�

י� של חוקיותובגילוי, בנטיות ובפעולות של היחידי�, ברגשות, יימס רואה במושגי�'ג. בסביבה
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כל אלה ה� בגדר . משמעית והסיבתית של הסביבה+מדעית דברי� שעשויי� לחרוג מההשפעה החד

שלייחודיות האישית יש בה� חלק גדול ממה שמוכנה לייחס לה הפילוסופיה , הברקות

הדרגה . יימס מחזק את טענתו בהסבירו שלמחשבה האנושית יש שתי דרגות'ג. הדטרמיניסיטית

והיא מותאמת בכ* לסביבתה בדיוק כמו , שתתת על דינמיקה פשוטה של מנהג והרגלהבסיסית מו

אול� למחשבה האנושית ישנה ג� דרגה גבוהה . שכל האורגניזמי� האחרי� מותאמי� לסביבת�

המכניס , בדרגתה זו המחשבה מכילה בתוכה מרכיב של תסיסה. ומכא� אפשרות החופש שלה, יותר

כ* עולות במוח� של מדעני� . המנהגי� וההרגלי� גור� בלתי צפוי וחריג למהל* הרגיל הנשלט על ידי

, ההיפותזות המקוריות אינ� תוצר של רצ' חיצוני סביבתי. היפותזות מקוריות ביחס לתופעות טבע

יימס נוצרי� ג� השירה 'כ* לטענת ג. אול� ה� נבחנות על ידי התאמת� או אי התאמת� לסביבה

התקבלות� אכ� תלויה בסביבה . וההמצאות בתחו� הטכנולוגיה, �המוסדות החברתיי, הגדולה

בהחלט ייתכ� שהוגה מעלה רעיונות שהחברה סביבו עדיי� . א* אי� היא תוצר של סביבה זו, החברתית

�נפוליאו� וגרנט , קרומוול, יימס מביא את מיל'ג. או שכבר אי� לה שימוש עבור�, איננה בשלה לקבל

  .שיהגה אות�, היחיד, א* ג� לאיש, עיונות זקוקי� לקרקע בשלהכדי להדגי� את טענתו שר

   �יימס מתאר במאמר זה לבי� יוצר המטפורות של 'שג" האד� הדגול"ברור מאליו הדמיו� בי

עבור שניה� . וה� לגבי ההתקבלות שלו, שניה� מסכימי� ה� לגבי טבע הרעיו� החדש שנוצר. רורטי

או תוצר צפוי של הזמ� והמקו� שה� מצויי� , ציונלית מובניתהרעיו� החדש איננו תוצר של מחשבה ר

ויהיה פורה במסגרת , כמו כ� שניה� מסכימי� שהשאלה א� הרעיו� יתקבל. בו בהיסטוריה

שניה� מתנגדי� לעמדה . היא תוצאה של נסיבות סביבתיות, ההתפתחות התרבותית האנושית

ומו בתו* נתיב התפתחות המוביל בהכרח ההגליאנית שיצירתו והתקבלותו של רעיו� קשורה למיק

 CIS, למשל, ראה(יימס 'בכ* רואה רורטי את עצמו ממשיכו של ג, ואכ�. נתו� מראש, לכיוו� מסוי�

עבור רורטי אי� עשיית פילוסופיה שהיא אחרת מפעולה זו של הגיית רעיונות וחיפוש דרכי� ). 46' עמ

ומשאיר למדעני� ולפוליטיקאי� , ור עיסוק מסוי�יימס תוח� לפילוסו' אז'ג, אול�. ליישומ� בעול�

יימס ורוטי בנוגע להבנת 'מההבדל שיש בי� שני ג, הבדל זה נובע כאמור. את יצירת השינויי� בתחומ�

בניגוד לפעילות שאיננה , עבור רורטי אי� פעילות שהיא תבונית. תחומי פעילותה של התבונה האנושית

ואי� לקבוע , אופני הביטוי האנושיי� משתני�. א אופ� ביטויוהפעילות של האד� בעול� הי. תבונית

המצוי , הפעילות המדעית היא אחד מאופני הביטוי. מסד אחיד ומשות' לכל דרכי הביטוי האפשריי�

כל הוגה שמחדש משהו במסגרת אחד מאופני הביטוי הוא. במקו� של כבוד ליד אופני ביטוי אחרי�
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השפות שרורטי , יימס מקבילי� אמנ� לסוגי הביטוי'ונליות של גסוגי הרצי. פילוסו' עבור רורטי

ולא המדעני� וחידושיה� , לא אנשי המעשה. א* לא כל סוג רציונליות מייצר פילוסופי�, מדבר עליה�

משליט את סוג הרציונליות שהמוסר והדת , כפי שנראה, הפילוסו'. ה� אלה העושי� פילוסופיה

  .פעילות ייחודי ולכ� יש לו תחו�, קשורי� אליו

  

  סיכו�: פרגמטיז�. 8. ב
  

, יימס היווה'הפרגמטיז� עבור ג. יימס'בפרק זה הצגתי את הגישה הפרגמטיסטית של ג  

וחוסר , הגיוו�, זאת לנוכח הריבוי. מתודה למציאת הגורמי� המאחדי� בחיי האד�, כאמור

ציאת המשמעות המאחדת יימס רואה במ'אול� ג. המשמעות שה� הבסיס לחוויית החיי� האמפירית

הריבוי הקיי� . ההוויה עצמה היא הוויה של ריבוי. צור* אנושי אשר איננו מקי' את כל ההוויה

, לפיה נקודת המבט האישית של האד� החושב, למעשה הוא זה שמצדיק את העמדה הפרגמטיסטית

ה להקי' את כל זאת משו� ששו� נקודת מבט אנושית לא יכול. רק היא יכולה לייצר עבורו אמיתות

לפיכ* אי� לנו אלא להסתפק בריבוי נקודות המבט ולעשות כמיטב יכולתנו להעניק . הריבוי בעול�

הענקת המשמעות תפקידה לאפשר לנו מידה של אופטימיות ואנרגיה נפשית כדי . משמעות לקיומנו

לש� כ* . פ� מטפיזייימס איננו פוסל את הניסיו� להבי� את העול� הפלורלי באו'אול� ג. לפעול בעול�

  .הוא מאמ, את גישת האמפריציז� הרדיקלי שאסקור בקצרה בפרק הבא

מאומצי� על ידו משו� , יימס וה� האמפיריציז�'כי ה� הפרגמטיז� של ג, יש לזכור  

, כזכור, המתודה הפרגמטיסטית הוקבלה. התעקשותו שפילוסופיה צריכה להיות פילוסופיה של חיי�

מתודה זו אמורה לאפשר לאד� . בדלתות תחומי החיי� והמדעי� השוני�למסדרו� ממנו נכנסי� 

כל פילוסופיה המאומצת כתוצאה מהפעלת המתודה הפרגמטיסטית , על כ�. להעניק משמעות לחייו

הפילוסופיה שהיא תוצר של , במילי� אחרות. אמורה להיות פילוסופיה המתמקדת בחיי� למעשה

תו* כדי הצעת משמעות לחיי� ועידוד , רימת חיי� תקינההמחשבה הפרגמטיסטית אמורה לאפשר ז

: יימס מצדד בו הוא אחת התוצאות של הגישה הפרגמטיסטית'הפלורליז� המטפיזי שג. פעולה חיונית

הוא המטאפיזיקה שתורמת יותר מכל , כמו האינדטרמיניז� והאמונה באלוהי�, עבורו הפלורליז�

ההבנה של הפלורליז� מנקודת המבט של תרומתו . מטפיזיקה למידת הזרימה הראויה של החיי�

זאת משו� שעבור. מעמיקה את הבנת תפקיד הפילוסופיה, לזרימת החיי� ועידוד הפעילות האנושית
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בידו של הפילוסו' הכלי� ונקודת המבט המתאימה ליצירת מושגי� שיאפשרו , כפי שנראה, יימס'ג

  .תיעול העול� הפלורליסטי לצרכי� האנושיי�

  

  יימס'הפלורליז� של ג. ג

 Theיימס הגיע לעיסוקו בפילוסופיה דר* ניסיונו לבסס תורת תודעה באופ� אמפירי בספרו 'ג  

Principles of Psychology  ליצור תיאוריה של תודעה המבוססת . 1890משנת �העובדה שהיה מעוניי

תפיסה . הבאי�על מדע אמפירי מבשרת את תפיסתו הפילוסופית כפי שהתפתחה בשני העשורי� 

עבור . פילוסופית זו היא תפיסה מטפיזית המחויבת באופ� רדיקלי לאמפיריציז� ולפלורליז�

עצ� המחויבות העמוקה לאמפיריציז� סותרת את ההגיו� שבנקיטת , פילוסופי� נטורליסטי� כרורטי

מסתפק זאת משו� שרורטי לוקח את האמפיריציז� לקצהו הנטורליסטי וככזה הוא . עמדה מטפיזית

, המטפיזיקה בדרישתה אחר יסודות בלתי אמפיריי� לעול�. בידע במוב� של מה שמדע הטבע מספק

כפי שמראה , יימס איננו שות' לנטורליז� של רורטי'אול� ג). 389+379' עמ PMN(מיותרת לגמרי 

Owen Flanagan 29יימס לתודעה 'נטורליסטית של ג+ במאמר על הגישה הלא , � Richardוכפי שטוע

Gale דיואי לג, הלא מוצדק, במאמר על הפירוש הנטורליסטי �יימס מצדיק נקיטה 'ג. 30יימס 'שנת

, בניגוד לרורטי. מטעמי� פרגמטיי�, החורגת מההבנות של מדעי הטבע את העול�, בעמדה מטפיזית

חיות ואשר הכר, יכיחות באופ� אמפירי שאינ�יימס מבי� את הפרגמטיז� ככלי לבחירה בי� אמונות 'ג

, כפי שראינו, הוא עור*: הרורטיאני להוליז�יימס איננו שות' ג� 'ג. לקיו� האנושי כמניעות לפעילות

לבי� דימויי� לא , ושוא' להתאמה ע� הממשות, הבחנה בי� המרכיב הקוגניטיבי האחראי על הידע

ולא כמרכיב , זאת למרות שהוא מסביר את הרציונליות כאוס' של צרכי� נפשיי� שוני�. קוגניטיביי�

לאות� מרכיבי� רגשיי� התלויי� " מאפשר"מכיוו� שכ* הוא . השולט בכלל התפיסה האנושית

 �ג� א� אי� אפשרות לבחו� אות� בכלי� אמפיריי� , ב� היפותזות מטפיזיות" לבחור"בתקווה וביטחו

במאמר שהוא  יימס בדיוק בנקודה זו'רורטי מבקר את ג. המעניקי� תוכ� קוגניטיבי לאמונה, מדעיי�

שלטענתו , במאמר זה הוא דוחה את הדואליז�. Faith, Responsibilty, and Romance "31"מכנה 

, לטענת רורטי, יימס'דואליז� זה גור� לג. בי� צרכי� רגשיי� לבי� הקוגניציה, יימס החזיק בו'ג

הנתונה תחת  לעומת המטפיזיקה, לראות במדע תחו� הנתו� לקוגניציה ולכ� זקוק לביסוס אמפירי

אי� העול� מחולק לסוגי�, על פי ההוליז� של רורטי. 32תחו� השיפוט של צרכי� רגשיי� אחרי� 
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�ולכ� , הפיזיקה והמטפיזיקה ה� סוגי ביטוי אנושי הנועד להתמודד ע� העול�. שוני� של אבני בניי

. תייחסות לעול�אלא שפות שונות לה, הוא איננו רואה בה� התייחסויות לרבדי� שוני� של העול�

. מסיבה זו אי� הוא מבחי� ג� בי� סוגי הביסוס וההצדקה של המושגי� וההיפותזות מבחינה מתודית

המושגי� והאמונות בכל התחומי� ייווצרו תו* כדי התקדמות היצירה האנושית והצלחת� תלויה 

נו רואה צור* לכ� רורטי אינ. ולא במתודת הביסוס שלה�) קונצנזוס בי� בעלי השיח(בהתקבלות� 

או במת� לגיטימציה לתמונת עול� שיש בה מרכיבי� לא , בתחימת תחו� נפרד לאמונות מטפיזיות

הוא : יימס'של ג" רומנטי"במאמר הנזכר מכריז רורטי על אימו, . נטוראליי� לצרכי� פסיכולוגיי�

קווה בעתיד טוב ולצור* האנושי בת, יימס לעושר של העול� החווייתי האנושי'לקשב של ג" ה�"אומר 

כאמור איננו שות' , יימס'ג. 33למסקנותיו המטפיזיות " לאו"א* הוא מרשה לעצמו לומר . יותר

ולכ� הקשב שלו לעול� חוויותיו כאד� וחיפושו הפילוסופי , להוליז� הנטוראליסטי של רורטי

  . מספיקי� בעיניו כדי להצדיק אמונות בעלות אופי מטפיזי

, לבסס תורת תודעה באופ� אמפירי ניכשל כמוב�" קרונות הפסיכולוגיהע"יימס ב'ניסיונו של ג  

והוא מצא את עצמו עסוק יותר ויותר באנליזה טרנסצנדנטלית של אפשרות התודעה במקו� במחקר 

, Abridgment of the Principles 34בספרו , שהוא מודה בו רק שני� לאחר מכ�, כישלו� זה. אמפירי

יימס עושה מדואליז� סובסטנטיבי של גו' ונפש ַלתפיסה 'שג, שאדו� בו להל�, הול* יד ביד ע� המעבר

יימס מבי� כי הפסיכולוג החוקר את התופעה התודעתית לא יכול להעמיד את 'ג. של הניסיו� הטהור

יימס 'ג. כמו שמנסי� לעשות זאת ברמה משתנה של הצלחה בתחומי מדע אחרי�, עצמו מחו, לתופעה

ראשית אי אפשר . פנומנולוגיה משכנעת של התודעה כשלעצמה משתי סיבות מבי� שאי אפשר לפתח

הדבר שהוא (לבי� האובייקט ) מה שהחוקר חווה(להפריד בי� המופע הסובייקטיבי הבודד של התופעה 

אי אפשר , שנית. ולכ� אי אפשר לחקור את התודעה כדבר הנפרד מתודעת אובייקטי� מסוימי�, )חווה

. שבו הוא מופיע לתודעה, המצב, בודד של אובייקט לפני התודעה לבי� ההקשרלהפריד בי� המופע ה

מסיבה זו אי אפשר לחקור איכויות ותכונות של מופעי� בתודעה מבלי להתחשב בכלל מער* התפיסה 

כל מחקר של התודעה מוגבל , מכיוו� שנקודת מבט חיצונית איננה אפשרית. ובאובייקטי� שלו

מתו* נקודת מבט תודעתית מסוימת אי אפשר לחקור את כלל . וימתלנקודת מבט של תודעה מס

ולכ�  התוצאות של מחקר התודעה מוגבלות לעול� חווייתי פרטי של , המער* התפיסתי האנושי

, העול� הפלוראליסטי, החוויה הדתית לסוגיה –יימס בספריו המאוחרי� 'ממסקנה זו מגיע ג. החוקר

.ולתורת הניסיו� הטהור, לאמפיריציז� הרדיקלי, לורליז�לפ, והמאמרי� באמפיריציז� רדיקלי
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�מה יש ", גישות פילוסופיות אלה נועדו לתת לגיטימציה לתודעה הסובייקטיבית לענות על שאלות כגו

? "כיצד אני יכול לתת מוב� לעול� שאני חווה"–ו ? "מהו היחס בי� התודעה לבי� העול�"? "בעול�

מתבסס על התנסויות , כלומר כל פילוסו' המתייחס לשאלות אלה ,זאת למרות שכל תודעה כשלעצמה

  .המוגבלות לנקודת מבט מצומצמת בלבד

   

  פלורליז� מטפיזי ואמפיריציז� רדיקלי.  1. ג
  

להעמדת ההתנסות , כאמור, של העול� קשורה" מה יש"יימס את הפלורליז� כ'הבנתו של ג  

עומד הפלורליז� של , ומה למושג האמת שלובד. החווייתית האנושית במרכז החיפוש הפילוסופי

לטענתו חוטאי� האמפיריציסטי� . יימס כנגד הרציונליז� מחד והאמפיריציז� מאיד*'ג

, לטענתו. וכ* ג� ביחס להבנת הממשות, והרציונליסטי� בהפשטה בלתי מוצדקת ביחס להבנת האמת

ואנו חווי� את העול� , חווייתו ביותר של העול� הוא התיאור שעושה צדק לאופ�" רציונלי"התיאור ה

כל ניסיו� ליצור ). 73' עמ PU(מתו* ריבוי של נקודות מבט ולא באופ� אחדותי , )flux(כמשהו זור� 

תמיד יישאר , תמונת עול� מאחדת או מוניסטית תתקל במרכיבי� שלא יתאימו לתמונה הכללית

�. שו� תבונה לא תוכל לתת לו הסבר ואשר, giveness, תמיד יוותר משהו שיהיה נתו� בלבד, מסתורי

אלא רק אחדויות מקומיות התלויות בנקודות מבט , מסיבה זו אי אפשר להניח אחדות אבסולוטית

הניסיו� הוא נקודת המוצא ובגרסתו . מטפיזי, כאמור, פלורליז� זה הוא). viii' עמ WB(מסוימות 

ת מבט אשר ממנה העול� יופיע כעובדה מכיוו� שלא תתכ� שו� נקוד. הגולמית הניסיו� מופיע כריבוי

הפלורליז� הוא התוצאה הטבעית של . הריבוי הוא הממשות היחידה שאנו יכולי� לחוות בעול�, אחת

יימס מדגיש את הממשות המטפיזית של כל 'ג). as merely given(כנתינת� , העובדות כפי שה� נחוות

מוותר מראש על הניסיו� לפרש מחדש את  מרכיבי הריבוי בכ* שהוא טוע� שהאמפיריציז� הרדיקלי

האמפיריציז� מקבל כהוויית� את הנית� לנו בעול� . עליו" להתגבר"הנית� באופ� מוניסטי או 

וכ� קיימי� , ואלוהי� קיי�, הרוע קיי�, מוגדרויות ה� ממשיות+ אי, אפשרויות ה� ממשיות: חוויותינו

  ).ix' עמWB (וסריי� ממשיי� ולעומת� חיי� מ, בעול� משברי� וקטסטרופות ממשיי�

יימס את הפלורליז� שלו כנגד תורות פילוסופיות 'בנקודות שונות במהל* כתיבתו מעמיד ג

. אחרות במטרה להראות שה� מנוגדות ה� לתפיסה האמפיריציסטית  וה� לרוח הפרגמטיסטית

את הגישה האמפיריציסטית הקלאסית בכ* שהיא חוטאת, כאמור, יימס מבקר'ג, ראשית
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חטאו של האמפיריציז� הקלאסי הוא שלמרות שהוא נוקט בתפיסה . לאמפיריציז� עצמו

ביקורתו במוב� זה מקבילה . הוא תופס אות� באופ� אטומיסטי, הפלורליסטית ביחס לנתוני החושי�

יימס האטומיז� 'לטענת ג.). 1.סעי' ד, פרק שני(לדחיית פירס את הנומינליז� כפי תואר לעיל 

נופל לאותו כשל שנופלי� לו הרציונליסטי� בתליית הממשות בקונסטרוקציות  האמפיריציסטי

הכשל בתפיסה זו הוא ירושה של התפיסה . מושגיות ובהפשטות מטעות במקו� בחוויות ממשיות

כש� שהעצמי� הפיזיקליי� . הדואליסטית הסובסטנטיבית המבינה את הנפשי במושגי� של הגופני

" עקרונות הפסיכולוגיה"ב. כ* הוב� ג� העצ� הנפשי, רי� ומתוחמי�וה� מוגד, תופסי� מקו� בחלל

על אינטרוספקציה , לדעתו, יימס מתאר את הבעייתיות שבמחקר פסיכולוגי הצרי* להיות מבוסס'ג

הקושי בכ* לטענתו הוא המחסור באוצר מילי� ). 192+185' עמ Iכר*  PP(כמסד הנתוני� האמפירי 

שו� שהמושגי� היחידי� שישנ� בידינו לתיאור אירועי� בתודעתנו זאת מ. המתאר נכו� את התודעה

במאמר  על ההמשכיות של ). 198+194' עמ Iכר*  PP(ה� המושגי� הלקוחי� מהעול� הפיזיקלי 

יימס במפורט את ההבדל בי� העצמי� הפיזיקלי� כפי 'הניסיו� בספרו על העול� הפלורלי מסביר ג

, האובייקטי� הפיזיקליי� נתפסי� כנבדלי�. דעה כשלעצמ�שאנו תופסי� אות� לבי� אירועי התו

לעומת זאת האירועי� בתודעה נחווי� על ). substantive(ועצמותיי� ,  חוזרי� על עצמ�, עצמאיי�

 PU(ובעלי איכויות מגוונות , מתמזגי� זה לתו* זה, חסרי גבולות ברורי�, זורמי�, ידינו כמתמשכי�

יו� על טענתו שאי� אנו יכולי� ליצור דימוי של דבר ללא שנדמה את  יימס מבקר את'ג). 284+282' עמ

. יימס מוב� מאליו שהאירועי� התודעתיי� יכולי� להיות מעורפלי� ומעורבבי�'עבור ג. כל פרטיו

. חלק מהחוויה ההמשכית של התודעה בניגוד לחוויה של העצ� הפיזיקלי נוגעת לתודעת היחסי�

, קוניונקציות, בפועל, מכא� שאנו חווי�. דעתנו בפועל יחסי� בי� דברי�יימס אנו חווי� בתו'לטענת ג

אחת ). 280+279' עמ PU" (קר"ו" כחול"בדיוק כש� שאנו חווי� , "ליד" "אבל", "ִא�", דיזיונקציות

במאמר על . התוצאות של הזיהוי המושגי בי� העצ� הפיזיקלי לעצ� התודעתי היא בידוד של חוויות

�הניסיו� שלנו מורכב . יימס שלעול� אי� אנו חווי� חוויות כמבודדות'טוע� ג המשכיות הניסיו

לכ� יש לתאר מצבי תודעה במונחי� של זרימה ולא . זו לתו* זו" מדממות"ו" נשפכות"מהתנסויות ה

יימס מסביר שבכל חוויה כלול 'ג. על ידי מטפורות הלקוחות מהתחו� הפיזיקלי של חללי� תחומי�

לכ� אי אפשר לתאר את התודעה כאוס' של התנסויות מתוחמות בעלות איכויות ו, כבר האחר שלה

יימס'ג. אי� הוא מבי� רעיו� זה באופ� שהגל מבי� זאת,  יש לציי� שלמרות הדמיו� המשתמע. נפרדות
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איננו בונה על בסיס הזרימה של ההתנסויות זו לתו* זו עקרונות לוגיי� חדשי� היוצרי� משמעות 

הוא מסביר . יימס לומד מכ* משהו על העול� החווייתי שלנו בפועל'ג. יסתנו המיידיתשהיא מעבר לתפ

וא' , לנוכחות של אחרי�, מעט מודעות לגופנו, מעט מההווה, שבכל חלק של חוויה מצוי מעט מהעבר

וכלולי� בדופק החיי� , דברי� אלה מורגשי� כול�. טוב ורע, לרעיונות נשגבי� כאמת וטעות

היחידות האמיתיות של החיי� . יוק כמו אותו הדבר שאנו מגדירי� בחוויה רגעית נתונהבד, הפנימיי�

כדי להמשיג . המיידיי� שאנו מרגישי� אינ� היחידות שהלוגיקאי� עושי� את תחשיביה� עימ�

אול� בידוד זה הוא תמיד . חוויות אנו צריכי� אמנ� לבודד יחידות מוגדרות של התנסות

ויה עצמה ולא מרכיב אטומיסטי שלה כפי שמסבירי� אות� ההוגי� קונסטרוקציה מתו* החו

  ).275+300' עמ PU. (האמפיריציסטי�

יימס איננו רשאי יותר משרשאי� בני הפלוגתא שלו לקבוע מסמרות מטפיזיי� 'כמוב� שג

אול� כא� נכנסת שוב המתודה הפרגמטיסטית של הרצו� להאמי� כהצדקה . במידה גדולה של וודאות

והעמדת הניסיו� כפי שהוא נחווה , הראיה של העול� כפלורליות. המטפיזית שהוא נוקט בה לאמונה

)that( ,מה"+כבסיס של ה, ובעושר שלו, המוגדרות שלו+ באי, בזרימתו) "what ( של העול� היא בעלת

הנות� לעול� משמעות מאפשרת  what+המיידי של ההתנסות כ that+ראיית ה. יתרו� פרגמטי

.  ע� העול� באופ� שאיננו מתאפשר בעול� שהמשמעות שלו מצויה במרחק מהחוויהאינטימיות 

" מתחת"או כמצע משות' המצוי , כס* כל הניסיו� האנושי, משמעות המצויה בהפשטות בלבד

היא יכולה אמנ� לספק נחת מסוג מסוי� א* . להתנסות איננה מחוברת דיה להוויה האנושית

  . ת המיידי שלו ומנכרת אותו מסביבתומרחיקה את האד� מעול� ההתנסויו

הביקורת כלפי היפותזות אבסולוטיסטיות : יימס'במקו� זה נכנסת ביקורתו הנוספת של ג

שהיפותזות , כפי שהזכרתי בסעי' העוסק בביקורת תיאוריית האמת שלו, יימס טוע�'ג. מכל סוג שהוא

ת מבט חיצונית לעול� שיכולה אבסולוטיות ה� היפותזות חסרת ביסוס המתעלמות מכ* שאי� נקוד

ראיית העול� האבסולוטית מדללת בהכרח את העושר של החוויה האנושית משו� . לתת לו הנהרה

יימס מבקר את 'ג. היא עורכת בהכרח סלקציה בי� ההתנסויות, שכתוצר של מחשבה ממקדת

את התוכ�  האידיאליז� האבסולוטי מהסוג שהגל ורויס נוקטי� בו בכ* שה� מקבלי� יותר מידי

ואחר כ* נאלצי� למצוא עיקרו� אוניברסלי או נפש אוניברסלית , האטומיסטי של העול� המנטלי

יימס אמנ� מבי� כי אי אפשר לחוות את העול� 'ג. היכולי� להכיל ולארג� את כל התופעות האפשריות

ה� אלה, התוצרי� של המחשבה הסלקטיבית, ושהמושגי� והאוניברסאלי�, ללא מושגי�
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, אול� עבורו מושגי� ואוניברסאלי� ה� מכשירי� טאלאולוגיי�. אפשרי� את התפיסה האנושיתהמ

אשר נועדו לנתב את שפע הנתוני� הנקלטי� בתודעה לערוצי� פונקציונליי� שיספקו צרכי� 

כי אי� אפשרות , "עול�"מוב� שכדי לחוות את העול� אנו בהכרח מניחי� קיומו של . מסוימי�

ללא ) that" (זה"אי אפשר לחוות את ה: במילי� אחרות. יהיה לנו מה להתנסות בולהתנסות מבלי ש

אול� התחושה שישנו עול� ממשי והאמונות הקשורות לתחושה זו ה� משהו ). what" (מה"הנחת ה

מכיוו� שכ* אי� צור* להתעל� מנתחי� נכבדי� של החוויה האנושית . שאנו מוצאי� את עצמנו בתוכו

יימס מסביר שהבעייתיות של הניסיו� 'ג. ת עול� ביחס למה שמצוי מעבר לחוויותכדי ליצור תמונו

מכיוו� שתפיסתנו איננה יכולה לתפקד בתו* . הגולמי נולדת בעקבות הריבוי הכמותי שהוא כרו* בו

. זאת עושי� המושגי� המחשבתיי�. הריבוי השופע של הניסיו� הגולמי אנו נאלצי� לערו* ניפויי�

המושגי� . לה העורכי� את הסלקציה שמאפשרת לנו להתמקד כראוי לצרכי� שלנוהמושגי� ה� א

אול� צרי* לזכור שאלה  ה� . והאמונות בממשות ה� הבסיס ליכולתנו לחוות את העול� בכלל

שיוצר , הכשל הרציונליסטי. ויש לזרוק אות� כאשר ה� מפריעי� להבנה שלנו, מכשירי� בלבד

המושגי� , וטא בכ* שהוא הופ* את המכשירי� הטלאולוגיי�תמונות עול� אבסולוטיסטיות ח

במאמר על הגל והמתודה ). 129+43' עמ PU(לעצמי� המצויי� בבסיס הממשות עצמה , המחשבתיי�

את העובדה , כפי שכבר נאמר, יימס'מבכה ג)  .3. בסעי' ( שהוזכר בסעי' על תורת התפיסה שלו , שלו

+97' עמ PU(עולמנו מלווה במתודה הלוגית המתעתעת שלו שהחזו� המשכנע כל כ* של הגל ביחס ל

ואת העובדה שאי אפשר , יימס מסביר כיצד לוקח הגל את הנזילות של המציאות שבה אנו חיי�'ג). 87

. והופ* אות� לתורה לוגית חדשה, להבי� מהל* ענייני� במציאות מבלי לראות את כל התמונה כולה

ת הריבוי והנזילות של העול� בפועל לתו* מסגרת מנטלית לוגית כדי לעשות זאת הוא מכניס את חוויי

אמורה הייתה להחלי' את לוגיקת , או הדיאלקטיקה, לוגיקה זו. וכ* יוצר את הלוגיקה של הניגודי�

כישלו� זה נובע כמוב� . הזהות הקלאסית שהגל דחה משו� כשלונה להסביר את הממשות

הפלוראלי כמימוש של יחידות לוגיות שמקיימות יחסי מההתעקשות לנסות להבי� את העול� הממשי 

הטעות של הלוגיקאי� הרציונליסטי� הייתה הניסיו� . אול� הגל נופל לאותו פח. זהות זו ע� זו

תו* כדי הפיכת , להכפי' את הנזילות והריבוי של חוויית העול� האנושית למושגי� לוגיי� מדללי�

הגל החלי' את הזהות הלוגית בשלילה . סטנטיביותהריבוי לאוס' של יחידות אטומיסטיות סוב

שהאד� חווה בפועל לעיקרו� לוגי, והזרימה, הגיוו�, התוצאה היא תרגו� חוויית הריבוי. לוגית
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יימס מסכ� 'ג. הניגודי� +כל+ את+בתוכו+המכיל+אפריורי המוביל בהכרח להכרה בקיומו של המוחלט

העול� כפי שאנו . זה בכ* שהוא בלתי קונסיסטנטיבמאמר זה את התנגדותו לכל אבסולוטיז� מסוג 

+א� אנו מציגי� את אי. חווי� אותו מורכב מריבוי של דברי� שאנו חווי� כבלתי שלמי� בתו* עצמ�

השלמויות בתור חלקי� בתו* שלמות אבסולוטית אחת אנו טועני� ששלמות מורכבת מדברי� לא 

. י� המתיימרי� להציג טיעו� לוגי מחושקטענה כזו נשמעת אבסורדית מפיה� של הוג. מושלמי�

שהוא מדלל את חוויית מפגשנו ע� העול� , כאמור, אול� הבעיה המרכזית של תיאור עול� זה הוא

הממשות , "החוויה הדתית לסוגיה"יימס האומר בספרו 'ג.) 4.סעי' ב(כבר צוטט , שהרי. ללא צור*

עוסקי� בתופעות הפרטיות והאישיות        עצמה במלוא מובנה היא הדבר שבו אנו עוסקי� כאשר אנו

)VRE 446' עמ.(  

  
  הניסיו� הטהור 2. ג
  

יימס מרבה כל כ* לקד� בהרצאותיו היא מה שהוא 'העמדה הנולדת מתו* הפלורליז� שג

) Essays in Radical Empiricism(במאמריו על האמפיריציז� הרדיקלי ". הניסיו� הטהור"מכנה 

. יימס להפרי* את הדואליז� הסובסטנטיבי בי� גו' ונפש'מנסה ג, ראשית. יימס את עמדתו'מסביר ג

) non entity(ישות + הוא טוע� שהתודעה היא ש� לאי" הא� קיימת התודעה"במאמר ששואל 

אלה אשר עדיי� נאחזי� בישות זו נאחזי� בה כהד חלוש . ושמקומו לא יכירנו בי� עקרונות ראשוניי�

בהמש* המאמר ובמאמר ). 2' עמ ERE(משמי הפילוסופיה ' נשמה'ה בלבד שנשאר בעקבות היעלמות 

, יימס את התפיסה האנושית כזר� של חוויות קונקרטיות המתמזגות זו ע� זו'שאחריו מציג ג

בזמ� , בתו* הניסיו� עצמו. והיא אחת, הדבר הקיי� עבורנו הוא החוויה במיידיותה. ומחוברות זו לזו

, החוויה נחווית כדבר אחד. ה המנטלית לבי� האובייקט של החוויהההתנסות אי� הפרדה בי� החווי

 �יימס מסביר 'ג. בלבד, מנטלי, שהוא תודעתי" דבר"שהוא פיזיקלי ל" דבר"ובו אי� להבדיל בי

לפיו דבר לא יכול להיות בו זמנית בשני , שהדואליז� המקובל מתחיל מהפרדוקס של דמוקריטוס

פרדוקס זה נפתר א� מביני� שהניסיו� הטהור של . הנפש שלנו בחלל החיצוני לנו ובתו*, מקומות

, תודעת הדבר נמצאת בצומת של שני תהליכי� המקשרי� את הניסיו� ע� שתי קבוצות של קישורי�

הנמצא בו זמנית בשני , כ* אפשר לדבר עליו כעל דבר אחד מבחינה מספרית. ותודעתי, פיזיקלי

.דעתי הוא האופ� בו אנו מקשרי� את הדבר לדברי� אחרי�מה שמבחי� בי� הפיזיקלי והתו. מקומות
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כ* שהוא יהיה קשור לתודעות הקודמות , אנו יכולי� לקשר התנסות ע� ההיסטוריה הפרטית שלנו

א� אנו מקשרי� התנסות מסוימת ע� היסטוריה מסוג , לעומת זאת. שלנו ולכ� ייחשב כדבר תודעתי

אנו , או שינויי� שעברו עליו, חלל ביחס לעצמי� אחרי�מקומו ב, היווצרותו, של הדבר עצמו, אחר

יימס מסביר ג� את הדואליז� בי� התודעה הסובייקטיבית לבי� 'ג. מדברי� עליו כעל עצ� פיזיקלי

מה שמבחי� בי� הדימוי הסובייקטיבי של , ג� כא�. מושגי� ותפיסות לא חושיות כמחשבות וזיכרונות

לבי� המושג או האובייקט באובייקטיביות שלה� , חושבי� עליו המושג או האובייקט שאנו זוכרי� או

. בהקשר של ההיסטוריה שלנו זוהי התנסות סובייקטיבית. הוא ההקשר בו אנו חושבי� על הדבר

או בקשר לרצ' , אול� א� אנו מתייחסי� אל אובייקט של מחשבתנו בהקשר ע� סביבתו הפיזית

  . א ייחשב כבעל קיו� אובייקטיביהו, אירועי� בהיסטוריה שלו או של סביבתו

, יימס להדגיש מבחינה תיאורטית הוא הרצ' וההמשכיות של התודעה'מה שחשוב לג

ביחס לאלה הטועני� שללא . והדחייה של קיומו של עצ� תודעתי או נפשי הנפרד מהעצ� הפיזיקלי

נה שהוזכרה ביחס יימס את הטע'טוע� ג, עצ� תודעתי בעל תכונות מאד ייחודיות אי� להסביר ידיעה

הידיעה היא אותו תהלי* של . שבידיעה אי� שו� מסתורי�, .)4.פרק זה סעי' ב(לתפיסת האמת שלו 

הובלה של התנסות אחת לקראת התנסות אחרת דר* סדרה של חוויות ביניי� המסופקות על ידי 

יבי של הידיעה הער* הקוגניט, כזכור. ימס תיאר במאמרו על הידיעה והאמת'שג) 25' עמ ERE(העול� 

נמדד בסופו של דבר באפשרות של קישור הרמוני בי� אוס' של חוויות ניסיוניות שאחת מובילה 

נוס' לפ� התיאורטי ישנו פ� קיומי חזק בתיאורו של , אול�. אחר" מסתורי"ולא בשו� מדד , לשניה

יימס לחוות את 'ג תיאור זה מתאי� כמוב� לאופ� האינטימי שבו מעוניי�. יימס את הניסיו� הטהור'ג

יימס  את הטענה שאנו חווי� את תודעתנו בנפרד 'בתשובתו למתנגדיו דוחה ג. הקשר שלו ע� העול�

, יימס מעוניי�'ג. ולא התודעה, דופק החיי�, לטענתו הדבר שאנו חווי� הוא הנשימה. מכל דבר אחר

ידה חי, בי� ההכרות ושאיננה מעמ, בתמונת עול� המקשרת אותו ע� החיי� עצמ�, כפי שכבר נאמר

הניסיו� הטהור נות� לו את הבסיס . יהא מה שיהא, שלנו ועול� החוויות שלנו לבי� שאר העול�

  .התיאורטי לתמונת עול� המאפשרת מגע אינטימי בי� האד� לבי� סביבתו

הבעיה הפרשנית הראשונה היא המעבר שעושה . ישנ� שתי בעיות פרשניות בנוגע למושג זה

לבי� הכחשת קיומה של תודעה " עקרונות הפסיכולוגיה"שה דואליסטית של גו' ונפש ביימס בי� גי'ג

היא שאלת , הנובעת מהראשונה, הבעיה השניה. כישות מטפיזית במאמרי� באמפיריציז� רדיקלי

�אול� עצ� קיומ� הוא, לא כא� המקו� להיכנס לעומק� של שאלות אלה. המעמד המטפיזי של הניסיו
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ושבאה , תיות בגישה הפרגמטיסטית ביחס לשאלת הממשות שהתעוררה לגבי פירסעדות לאותה בעיי

, הפעילות האנושית כולה, על פי העיקרו� הפרגמטיסטי. לידי ביטוי בפרגמטיז� הקיצוני של רורטי

ואותו הוא " מושל*"נועדו לאפשר לאד� להתמודד ע� העול� אליו הוא , והפעילות התבונית בפרט

השאלה הא� ישנה התאמה בי� המושגי� . ונות הנ� פריו של צור* הסתגלותי זההמושגי� והאמ. חווה

היא השאלה , והאמונות האנושיי� לבי� העול� הממשי אשר מעבר לניסיו� האנושי שיוצר אות�

ראה בהתאמה בי� ממשות , בעקבות קנט, פירס. המבדילה את הפילוסופי� המודרניי� אלה מאלה

אי� מוב� לדרישת אמת ללא האמונה . טיבית שאי� מוב� להכחשתהלבי� מושגי אנוש תקווה רגול

, לכ� הכחשת ההתאמה המושגת על ידי דרישת האמת המדעית. שאפשר להגיע להתאמה ע� הממשות

אופי הקשר בי� האמונות והמושגי� לממשות תלוי בתהלי* החקירה . היא חסרת מוב�, החקירה

האולטימטיבי של החקירה את נקודת המפגש בי� בתחילת דרכו של פירס הוא תלה בסיו� . עצמו

שפירושה מפגש בי� אוס' , בהמש* הוא תלה את המפגש בעצ� חוויית ההיתקלות. האמונה לממשות

מבטל את השאלה , בקוטב האחר, רורטי. מחו, לו, המושגי� והניסיונות הקיימי� לבי� משהו חדש

ות אחרות מכל הסוגי� הוא יצירה כקונסטרוקציות אנושי, הדואליז�. תו* ביטול הדואליז�

ברגע שהיא מגבילה את השיח במקו� . שמתפקדת כראוי כל עוד היא מקדמת את השיח האנושי

להצדקת השלכה . ליצירות חדשות ומבטיחות יותר, ולהתקד� הלאה, להזינו מ� הראוי להשלי* אותה

. בתוו* ביניה� א' בנושא זה יימס מצוי'ג. זו הוא מקדיש את מיטב השני� של העיסוק הפילוסופי שלו

הפרגמטיז� שלו מביא אותו להימנע ככל האפשר מלראות בקונסטרוקציות רציונליסטיות עצמי� 

א* הפרגמטיז� שלו ג� מלמד אותו שאי אפשר להשלי* כבלתי שימושיות קונסטרוקציות . ממשיי�

ושיטות הגות ) schools of thought(מושגיות המתמידות ועולות בכל כ* הרבה אסכולות חשיבה 

ומכיוו� שהיא הקרובה ביותר לאופ� שבו אנו חווי� , הניסיו� כממשות הוא קונסטרוקציה כזו. שונות

יימס לממשות אונטולוגית כלשהי הוא יתחייב למשהו 'טבעי שא� יתחייב ג, את העול� ממילא

�קונסיסטנטי דיו ביחס איננו , שכאמור איננו בונה פילוסופיה שיטתית, יימס'אול� ג. הקשור לניסיו

  .של העול�" אב� הבניי�"למעמד האונטולוגי של הניסיו� כ

מדוע נראה  Owen Flanaganמסביר " Consciousness as a pragmatist views it"במאמרו 

, בספרו על עקרונות הפסיכולוגיה. ימס איננו קונסיסטנטי ביחסו המטפיזי לממשות של התודעה'שג

באותו , אינטרוספקציה, מצבי תודעה אובייקט של הסתכלות לתו* נפשנויימס רואה ב'משתמע שג

Will" + וב, במאמרי� על הדת, זאת ועוד. אופ� שהעצמי� הפיזיקליי� ה� אובייקט המחקר הפיזיקלי
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 to believe "ג �מכא� . יימס לטובת האמונה שהתודעה ממשיכה להתקיי� לאחר מות המוח'טוע

לא אכנס לדיו� . א* ג� שיש לה קיו� נפרד, פונקציה של מצבי מוח שהוא מחזיק בכ* שהתודעה היא

אול� ברור מדבריו שבעיית הגו' והנפש , בסוג האינטראקציה שהוא מחזיק בקיומה בי� הגו' לנפש

יימס מחזיק באיזשהו סוג של דואליז� על פיו שני 'עוד ברור שג. 35עבורו היא בעיית התודעה והמוח 

בה� הוא מפתח את , אול� במאמרי� מאוחרי� יותר. שי קיימי� קיו� ממשיגופני ונפ, סוגי עצמי�

 Does"  במאמר, כאמור. גישתו הפלורלסיטית הוא מביע התנגדות להתייחסות אל התודעה כאל עצ�

Consciousness Exist"  שמזה 'הכחיש ג �כלומר (שנה  20יימס את קיומה של הישות התודעתית וטע

כתוצאה מכ* . כישות' תודעה'הוא חשדני ביחס לקיומה של ") פסיכולוגיהעקרונות ה"מלפני פרסו� 

פלנג� במאמרו מנסה ליישב את הבעייתיות שביחס . הוא מבחי� בי� התודעה כישות לתודעה כפונקציה

יימס החזיק 'הראשונה היא שג. הלא קונסיסטנטי לממשות התודעה ומעלה שתי תשובות אפשריות

על פי גישה זו הניסיו� הטהור הוא אותו הדבר שתינוקות או ". ניטרלי מוניז�"במה שראסל קרא לו 

עוד ) that" (זה"שבו ההתנסות  ב, אותו זר� חסר מוב� של תודעה, אנשי� חולי� או מסוממי� חווי�

הבעיה בהגדרת התנסות זו היא שלרוב איננו חווי� אותה ). definitive what(מוגדר " מה"לא הפכה ל

פלנג� ממשי* . 36וכ� הצרכי� שלנו מכתיבי� לנו , גלי� הלשוניי� והחברתיי�במנותק ממה שההר

והצרכי� , הקוד�, הייתה  שההתנסות הגולמית היא הדבר הבסיסי 1890יימס מאז 'וטוע� שגישת ג

קיומ� של המושגי� משני לפיכ* . וההרגלי� החברתיי�  ה� המובילי� אותנו ליצור מושגי�

. יימס מתפרש כטוע� שיש לעובדה זו משמעות מטפיזית'ג 1904ק לאחר אול� ר. להתנסות התודעתית

הראשוניות של ההתנסות התודעתית ביחס למושגי� פירושה שיש לה יתרו�  אונטולוגי על פני , כלומר

ולעומת� הניסיו� , הגופני והנפשי שניה� קונסטרוקציות: זהו המוניז� הניטראלי. כל דבר אחר

הבעיה בטיעו� זה היא כמוב� . הוא בעל הקדימות האונטולוגית, ניה�הניטראלי ביחס לש, הטהור

א* לטענתו לא הכרחי , פלנג� מקבל שאכ� יש לניסיו� קדימות פנומנולוגית. בעיית הכשל הגיניאולוגי

יימס לאמירה מטפיזית ביחס 'אול� עצ� ההתחייבות של ג. מכא� להסיק שיש לו קדימות אונטולוגית

לדעתו של פלנג� ולכ� הוא מעדי' להתרחק , הניסיו� איננו חד משמעי למעמד האונטולוגי של

על פי פרשנות . ומציע את תשובתו השניה, יימס מוניז� ניטראלי'מהפרשנות הרואה בעמדתו של ג

יימס טוע� מספר דברי� המצטרפי� לאמירה הרבה יותר חלשה ביחס למטפיזיקה של 'שניה זו ג

�מס מעול� לא מתבטא באופ� שהופ* אותו לאלימינטיביסט שליי'הוא טוע� שג, ראשית. הניסיו
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כלומר התודעה , )conscious experience(אול� עבורו התודעה היא הניסיו� המודע . התודעה

העובדה שדברי� ה� נודעי� ומדווחי� איננה מחייבת להניח שיש , שנית. ולא שו� דבר אחר, הנוכחת

הניסיו� שלנו , שלישית. די עבורו לומר שיש לנו ניסיו�. כושר של תודעה שהוא חומרי או לא חומרי

נוטה להתייחס לדברי� באופ� שמוביל לקונסטרוקציה של הבחנות מסוימות כמו בי� המנטלי ללא 

. המצוי בבסיס המנטלי והלא מנטלי אונטולוגיאבל הבחנה זו איננה מחייבת קיומו של הבדל . מנטלי

יות אלה מובילות את התודעה לעריכת הבחנות נוספות הנקודה האחרונה היא שהבחנות פרגמט

שה� בעלי מאפייני� , ועצמי�, אירועי�, כגו� ההבחנה בי� התנסויות, בעלות מניעי� פרגמטיי�

ובחשיבה על , בידע, ברגע שנערכות הבחנות אלה אנו עסוקי� כל חיינו בתפיסה. סיבתיי� שוני�

יימס 'מדגישות את הפ� הפרגמטי של הניסיו� אצל ג נקודות אלה. העול� באופ� שהוא מועיל עבורנו

יימס 'עובדה זו מוצדקת לאור המעמד הפרגמטיסטי שג. ומתחמקות מקביעת המעמד האונטולוגי שלו

הבהירות המשתמעת +מסיבה זו אפשר להשאיר על כנה את אי. עצמו מעניק לאמונותיו ביחס לממשות

  .יימס ביחס לשאלה זו'אצל ג

  

  סיכו� :פלורליז�. 3. ג
  

יימס ראוי לסגור מעגל ולחזור ולהדגיש 'לסיכו� הצגתה של התפיסה הפלורליסטית של ג  

יימס היה 'ג. יימס ובהצגת הפרגמטיז� שלו'נקודה שהודגשה בדיו� על מניעיו הפילוסופיי� של ג

, זוהי פילוסופיה שעושה צדק לחיפוש הפילוסופי של האד� הפשוט. מעוניי� בפילוסופיה של חיי�

בניגוד . והצדקה לאמונתו בעתיד טוב יותר ולמאמציו הפעילי� בכיוו� זה, מחפש משמעות לחייוה

פילוסופיה המאמצת את הנוקשות של : אי� הוא רואה בהתמקצעות של הפילוסופיה יתרו�, לפירס

. היא פילוסופיה שתצטר* לאמ, את היחס של המדע למסד הנתוני� שלו, המתודה המדעית

ובעל , ובחינת כל מרכיב כדבר הסגור בתו* עצמו, ושה חלוקת הנתוני� לנתחי�התייחסות זו פיר

העול� כפי שאנו חווי� אותו איננו , כפי שראינו, אול�. חוקיות קבועה וניתנת לפענוח ולניבוי מראש

כזרימה מתמדת של ההתנסות באופ� שלא מאפשר חלוקה מובחנת : נית� לנו באופ� זה אלא להפ*

ולכ� , פילוסופיה של חיי� היא פילוסופיה שעושה צדק לעול� כנתינתו בניסיו�. ביהוברורה בי� מרכי

הקטגוריות שעל פיה� מעדי' . קריטריו� הברירות והמובחנות של כל תופעה ותופעה איננו חל עליה

זאת . 37יימס לראות את החיי� והפילוסופיה עליה� ה� קטגוריות של התחברות ולא של שיקו' 'ג

יימס'החיבור עבור ג. שמרגיש שיש שותפות בינו ובי� העול� יכול לפעול בתוכו ועליו משו� שרק מי
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שלפי " אני חושב"עבורו ה. הוא ממשי הרבה יותר ממה שמשתמע מראיית הידע כשיקו' של העול�

בתודעתי איננו התוצר " אני"קיומו של ". אני נוש�"הוא , קנט חייב ללוות את כל האובייקטי�

זוהי , חוויית ההתחברות היא חוויה פיזית של קיו� פיזי". נוש�"אלא להיותי " חושב"י הנלווה להיות

הבנת האני כבעל קיו� הפיזי מחבר אותו לעול� . שלא מקבלת מיידית הנהרה מושגית, חוויית הרגע

בחיבור .  שהוא חווה בסביבתו כי קיו� פיזי זה מותנה בעצ� קיומו ובאיכותו בתנאי� הסביבתיי�

בו הוא מתאר את החוויה הדתית כחוויה , יימס בספרו החוויה הדתית לסוגיה'הזה מטפל ג מהסוג

חוויה זו היא חוויה של טוטאליות של התמזגות האד� ע� אותו משהו . ששיאה בחוויה המיסטית

זוהי האינטימיות עוצרת . והיא גורפת לגמרי ובעלת סמכות מוחלטת על החווה אותה, שהוא העול�

  .יימס כפילוסו' וכאד� ושאיכות חייו תלויה בה'חוויית הקיו� שאותה מחפש גהנשימה של 

האינטימיות ביחסי האד� והעול� באי� לידי ביטוי בעיסוק אחר הטבעי כל כ* למי שעסוק   

המדובר הוא בשאלת התודעה של האני מנקודת המבט . יימס'חוויית הקיו� באינטנסיביות ששל ג

בספר זה בפרק . א מטפל בספרו המוקד� על עקרונות הפסיכולוגיההפסיכולוגית האמפירית בה הו

"The Consciousness of Self "בפנומנולוגיה של , כפי שתיארתי בהקדמה לפרק זה, הוא עוסק

היא שאי אפשר לערו* " האני"לעניינו חשוב שהמסקנה שלו מהניתוח הפנומנולוגי של חוויית ". האני"

זוהי ההצדקה . האמפירית לבי� האובייקטי� של החוויה האמפיריתהפרדה בי� האני כנושא החוויה 

נתקל בחוסר האפשרות לבודד " האני"כל ניסיו� לחפש את : האולטימטיבית לאמפיריציז� הרדיקלי

יימס מהו המקור 'בוח� ג" האני"כחלק מחיפושי . מרכיב כלשהו מזר� החיי� התודעתיי� כולו

. דיפה אחרי ערכי� שוני� כדי להגיע לשביעות רצו� עצמיתהצור* בשימור עצמי והר, לאהבה עצמית

ה� רק כינויי� אובייקטיביי� , המעוררי� רגשות בעלי ער*', עצמי'+ו' אני'מסקנתו היא שהמילי� 

מכיוו� שזר� . שפירוש� כל הדברי� שיש לה� הכוח לייצר בזר� התודעה התרגשות מסוג מסוי�

שקוע כולו באופ� שבו אני חווה את ' אני'+ה, של התודעה התודעה איננו משהו המנותק מהאובייקטי�

  . מסיבה זו הקישור שלי ע� העול� הוא הדבר הבסיסי ביותר בקיומי. העול�

שהאד� שקוע בהוויית , כאמור, יימס היא'המסקנה הנובעות מהעמדה הפלורליסטית של ג  

וישויות מעבר " האני"גי� כמו מסיבה זו מוש. העול� כפי שהוא חווה אותה באופ� בלתי נית� להפרדה

בנוס' . ולכ� מנוגדות לדרישות הרציונליות, לעול� החווייתי ה� קונסטרוקציות חסרות בסיס אמפירי

אי� לאיש אפשרות לראות את הדברי� בעול� משו� נקודת מבט טוטאלית אלא מריבוי של , לכ* 

יית עבודתו של הפילוסו' כחסרתהובילה את רורטי לרא, שאותה אמ, רורטי, ראייה זו. נקודות מבט
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בדיוק ניגוד� של הנחות אלה הוא שהציב את הפילוסו' במקו� מועד' , שהרי באופ� קלאסי. ער*

לקחת "אולי בניגוד לרוב בני האד� , ההנחה הייתה שהפילוסו' הוא אד� המסוגל. מבחינה תרבותית

. ותק מהסובייקטיביות שלומתו* המקו� בו הוא שקוע ולראות את הדברי� במנ" צעד אחד אחורה

. מכיוו� שכ* הוא יכול לראות את הדברי� בטוטאליות שלה� בניגוד לבעלי עיסוקי� צרי� יותר

הניחה הפילוסופיה שאפשר למצוא ביסוס רציונלי או אמפירי ג� , וכדי להצדיק זאת, כתוצאה מכ*

מצי� את נקודת המבט ברגע שמא". מגלה"בנקודת המבט הכוללנית למושגי� ולישויות שהפילוסו' 

הפלורליסטית המכחישה את אפשרותה של נקודת מבט כוללנית הופ* הפילוסו' ליצור תרבותי שעבר 

אמנ� ריבוי . יימס'אול� לא זו מסקנתו של ג, של רורטי, לכאורה, זוהי מסקנתו הטבעית. עליו הכלח

את אפשרויותיו של נקודות המבט והעובדה שהעול� הניסיוני הוא בלתי נית� להכלה מגבילי� 

הצור* בסיפוק הצור* הרציונלי האנושי נות� לו את המסגרת לתוכ� , אול� מצד שני. הפילוסו'

  . ולהצדקה של הפעילות הפילוסופית

  

  תפקיד הפילוסו�. ד

  הפילוסו� וחיי המעשה. 1. ד

וכ� בקשר שבי� , בהבנת הפעילות התבונית כולה, כפי שראינו, ראיית הפילוסופיה תלויה  

תורת התפיסה והגישה . העול� הריאלי, התבונה האנושית או התודעה בכלל לבי� הממשות

א* אינ� , יימס מניחי� אמנ� מקו� לפעילותו של הפילוסו''הפלורליסטית והאמפיריציסטית של ג

כל והאובייקטיביות שייחסה לו הפילוסופיה + מאפשרי� לייחס לו את היתרונות של הראיה החובקת

יימס המחשבה היא כושר אשר מאפשר למקד את הנתוני� 'פי תורת התפיסה של געל . הקלאסית

המתוו* , אותו חלק אמצעי של מער* התפיסה. שהאד� קולט מסביבתו באופ� שיתועל לפעילות יוצרת

של המערכת העצבית ) output(לתפוקה , המוחית+של המערכת החושית) input(בי� התשומה 

או מאחדת בי� , התבונה מסווגת את הנתוני� הרבי� לסוגי�. נהוהמוטורית הוא מקומה של התבו

 –הרציונליות היא רגש . וכל זאת כדי ליצור מושגי� והיפותזות שיאפשרו פעולה בעול�, נתוני� שוני�

sentiment + התשומה לתפוקה �, רגש זה הוא שמניע את המחשבה. אשר מגיע לסיפוק א� יש איזו� בי

 �לאתגרי� שמציב העול� , הרציונליי�, זה ואמורה לספק את הפתרונותהאחראית על יצירת איזו

יימס תפס את הכושר הרציונלי כמשהו הנתו� לכפיה של התשומה מצד 'ג).  דר* התשומה של החושי�(

תפיסת התבונה כגור� משני לצרכי�. ופועל בכפו' לצרכי� המחייבי� פעילות בעול� מצד שני, אחד
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מכא� ג� היחס . בלעדיות שהפילוסופיה הקלאסית נטתה ליחס להולפעילות גוזלת ממנה את ה

יימס איננו נמדד בכושרו לעסוק בישי� 'הפילוסו' של ג. לפילוסו' ולציפיות התרבותיות ממנו

שייעודו להביא את תבונתו , זהו איננו הפילוסו' האפלטוני. ולערו* ספקולציות מטפיזיות, מופשטי�

 �ולא הפילוסו' האריסטוטלי שההגות , עליונותו ועליונות תבונתולקרבה ע� צורות מופשטות ומכא

מטרת . יימס מתעל את תבונתו וחושיו הרציונליי� לעול� המעשה'הפילוסו' של ג. היא כל חייו

מה שמבדילו . ההתפלספות שלו היא ליצור ולבחו� מושגי� ואמונות המעודדי� את הפעולה בעול�

שהאמונות שהוא מעודד אינ� עשויות , ע והטכנולוגיה הואובעיקר מאנשי המד, משאר אנשי המעשה

אול� מכיוו� שאמונות אלה מעודדות . האמפירית+להיבח� ישירות ובאופ� יסודי במתודה המדעית

העובדות החדשות . וכ* הופכות לחלק מהעול� עצמו, ה� יוצרות למעשה עובדות חדשות, לפעולה

אפשר לבחו� ולהערי* את , בדיעבד, וכ*, יריתשנוצרו ניתנות כשלעצמ� לבחינה ולהערכה אמפ

כפי שהובהר , אמונות פילוסופיות שאי� דר* להערי* את תוצאת� למעשה. האמונות הפילוסופיות

  .38הנ� חסרות מוב� , באופ� חד משמעי ג� על ידי פירס

קשורה לאופ� , כיוצרת את העול� בד בבד ע� ַהסבירB אותו, תפיסת הפילוסופיה באופ� זה  

יימס 'מכא� אפשר להבי� את ההבדל בי� הפילוסו' של ג. בו מוב� היחס בי� התבונה לבי� הממשותש

הפילוסו' של פירס יוצר היפותזות בתחומי� , כזכור. ולאינטלקטואל הרורטיאני, לפילוסו' של פירס

הפילוסופיי� המסורתיי� ומשתמש בראייתו החדה והייחודית את הדברי� בעול� כדי לאשש את 

ההיפותיזות ה� מערכות של חוקי� על . בדומה למה שעושה כל קהיליית המחקר, פותזות שלוההי

מכלול האמונות האנושיות שוא' לכיוו� הבנת כל החוקיות של . פיה� סוברי� החוקרי� שהעול� פועל

והוא אמו� על בחינתו , הפילוסו' הוא חלק מקהיליית מחקר. כלומר להתאמה ע� הממשות, הממשות

היחסי� בי� , ההתנהגות המוסרית, הידיעה האנושית(מסוי� של ההתנהגות של הטבע  של נתח

א* האתגר שלו הוא , הפילוסו' של פירס מבי� שהוא יוצר היפותזות ולא מגלה אות�). אלוהי� והעול�

. לא לאבד את הקשר ע� העול� על ידי בחינת� האמפירית של התוצאות של יצירותיו המושגיות

והתרבות עסוקה בשיח יצירתי , ור רורטי העול� הוא הסביבה בה נתונה האנושותעב, לעומת זאת

השלטו� ה� אופני� שוני� בה� השיח +ומוסדות, האומנות, המדע. לצור* החיי� האנושיי� בתוכה

רורטי איננו נזקק . א* ה� ג� המיצוי של כל מה שהוא העול�, נוצר ומתפתח מתו* העול�

הניסיו� של הפילוסופיה . יוצרת מוסדות תרבותיי� מסוג ייחודי כלשהו משו� שאי� היא, לפילוסופיה

משו� שתמיד יהיה מקו�, להגדיר את מבנה העומק של אופני ההתמודדות האנושיי� השוני� מיותר
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לסוג חדש של התמודדות ויצירה אנושיי� שאיננו כלול במבני� וביסודות שהפילוסופיה התיימרה 

עומק תרבותיי� שהאנושות יצרה בעבר +ה חשפה אינ� אלא אות� מבניהמבני� שהפילוסופי. לחשו'

יימס מחזיק בה איננה 'תמונת התבונה והממשות שג, לעומת אלה. והמשתני� ע� הזמ�, לצרכיה

. שהוא העול�" מה" +א* ג� לא של קונסטרוקציה מושגית הממצה את ה, תמונה של שיקו' מצד אחד

עול� הממשות ופועלת בתוכו באופ� כזה שהעול� עצמו  זוהי תמונה של אנושות הצומחת מתו*

�אי� עול� נתו� שצרי* להציע חוקי� ולבחו� את התאמת� , במילי� אחרות. משתנה ומתהווה כל הזמ

, מה שיש הוא עול�). רורטי(ואי� עול� שנוצר רק תו* כדי יצירת מושגי שיח לגביו , )פירס(אליו 

. י� להשתנות ולהתהוות תו* כדי פעילות של בני אד� בתוכווחלקי� ממנו יכול, שהאד� פועל בתוכו

יימס הופ* הבנה זו של 'ג.  פעילות יוצרת עול� נתו� מותנה בתחושה של התחברות ושיתו' ע� העול�

האפשרות לפעול ולשנות בעול� היא , ייעודו של האד� הוא לפעול בעול�. העול� והאד� לצו קטגורי

שבעזרת הכישורי� , הפילוסו' הוא זה. י* עידוד בכיוו� זהועל כ� הוא צר, מה שטוב עבורו

בכדי , יכול ליצור ולבסס תמונה רציונלית דיה ביחס לעול� ולחיבורנו אליו, המתודולוגיי� שהוא רכש

, יימס פירושו של דבר הוא ניסיו� להבי� את העול�'עבור ג. שתשמש מניע מספק וכיוו� אפשרי לפעולה

שמאפשרת לאד� להרגיש שהוא מצוי במערכת יחסי� אינטימית ע� , �תו* כדי הצעת תמונת עול

  . 39מתו* ניסיו� לגשר על בדידותו וייאושו , העול�

ההתנגדות של . יימס איננו הפילוסו' הרואה מעל הדברי� ומעבר לה�'אול� הפילוסו' של ג

ו של הפילוסו' היא ההתנגדות להוצאת, יימס לרוח האמפיריציסטית והרציונליסטית בפילוסופיה'ג

הגישה הפלורליסטית שתוארה לעיל מוסיפה להבנת . מחו, לשט' החי והזור� של דופק החיי�

כל +חובק, הפילוסופיה את הדגש על כ* שאי� במערכת האמונות שהפילוסו' מספק מבט כוללני

ו א, היתרו� של הפילוסו' איננו בנקודת מבט כוללנית יותר מאשר בעלי עיסוקי� אחרי�. ומוחלט

, יתרונו הוא במוטיבציה למצוא דרכי� להצדיק תקווה אנושית". ללכת צעד אחד אחורנית"ביכולתו 

ובהכשרה המתודולוגית לבסס תמונות עול� , בכשרו� היצירתי להציע תמונות עול� שיתנו הצדקה כזו

, אמנ� ולכ� ראייתו מוגבלת, הפילוסו' איננו יכול לנתק את עצמו מזרימת החיי� ומחוויית�. כאלה

היומרה של הפילוסופיה לעמדה המנותקת גוררת בחובה דילול . א* לא בהכרח בלתי אפקטיבית

. וכתוצאה מכ* שיתוק וחוסר פעילות במקו� פעילות ויצירה, וצמצו� של הבנת האנושות את עצמה

יימס מחזקת דגש זה ג� בכ* שהיא איננה רואה 'הגישה האמפיריצסיטית הרדיקאלית של ג

עבור קנט הידע האמפירי תק' משו�. ה מדע של אנליזה טראנסצנדנטלית נוסח קנטבפילוסופי
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בחינה אנליטית זהירה של התופעות . שהמבנה האפריורי של הידיעה מכפי' את ניתני החושי� לעצמו

. המהווי� עקרונות אפריוריי� לידע, מאפשרת לחשו' את המבני� התודעתיי� האוניברסאליי�

התקפות של הידיעה מקורה . מבני� תבוניי� אפריוריי� את מקור הידיעהיימס איננו רואה ב'ג

לפיכ* . ובאופני� בה� האובייקטי� של הידיעה משמשי� אינטרסי� אלה, באינטרסי� האנושיי�

האנליזה . ה� תקפות, ומצליחות לשרת אות�, אמונות הנוצרות מתו* אינטרסי� אנושיי�

מס לביסוס אמפירי שבו הצידוק מצוי בתוצאה ולא יי'הטרנסצנדנטלית מפנה את מקומה אצל ג

, גישה פרגמטיסטית אמפיריציסטית זו מעמידה את הפילוסו' בתו* זר� החיי�. 40בתקפות ההנחה 

לוגיי� " מכשירי�"משו� שהוא מחפש אמונות וצידוקי� שיתנו מענה למתרחש בתו* החיי� ולא 

  .המאפשרי� לו מבט אל מעבר לה� או אל בסיס�

יימס דיבר על הפילוסו' הוא ראה בעיני רוחו אד� הנטוע בתו* קהילתו ותור� לה 'כאשר ג

יימס דבר על הפילוסו' ותפקידו דווקא בכתבי� בה� הוא ד� 'יתכ� שבשל כ* ג. מתובנותיו לגבי החיי�

, ראשית. שני תחומי� אלה ה� התחומי� בה� האד� מחפש מורה רוחני משתי סיבות. בדת ובמוסר

טויותיו ולאכזבותיו בשני תחומי� אלה איננו חד משמעי כפי שיהיה המענה בתחומי� המענה להתלב

יימס משאיר הרבה מקו� 'העול� התרבותי שאליו שיי* ג, שנית. כגו� בריאותו ופרנסתו, אחרי� בחייו

ועקרונות , יימס השתיי* אליה מניחה חופש דת לאזרחיה'המדינה שג. לחופש בחירה בתחומי� אלה

אול� בעיני רבי� בעיות הקשורות לשני תחומי� אלה ה� . וחי� בה מתגמשי� והולכי�המוסר הרו

זאת משו� שהדת והמוסר מטפלי� במת� מענה לשאלות . עדיי� הבעיות המרכזיות ביותר לחייה�

טיפול זה מאפשר . הקשורות למשמעות החיי� באופ� שנות� לאנשי� תקווה ומנוחת נפש מספקת

לפיכ* הדת והמוסר ה� שני . צד הקשיי� והאתגרי� שהחיי� מציבי�להמשי* בחיי� פעילי� ב

תחומי� בה� יש מקו� לעבודתו של הפילוסו' ביצירת תובנות חדשות ופוריות לראיית האד� 

יימס עצמו מתפקד כמנהיג רוחני מסוג זה כאשר הוא מרצה על ענייני� כגו� הישארות 'ג. והעול�

ורבי� מתלמידיו , )The Will to Believeכול� בקוב, (יז� תיא, דטרמיניז�, משמעות החיי�, הנפש

; 41העריכו בו את העובדה שהנושאי� שהעסיקו אותו ה� אכ� נושאי� שאנשי� מתלבטי� בה� בפועל 

וביקורת התרבות בה עסק השפיעו למעשה על הל* , הפרגמטיז�, הפילוסופיה הפלורליסטית. 42

. גשי� למעשה את התפקיד שהוא ייחס לפילוסופיהוג� בכ* הוא ה, הרוחות בחברה האמריקאית

טענתו של רורטי שהאינטלקטואל המשמש כמנהיג בקהילתו מחלי' את הפילוסו' בתפקיד 

יימס כאינטלקטואל בעל השפעה'נשענת בי� היתר על דמותו של ג, שהפילוסופיה הקלאסית ייחסה לו
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יימס מתאימה לדמותו של הפילוסו' 'דמותו של ג, על פי דבריו של רורטי. משמעותית על סביבתו

סבר , כאמור, יימס עצמו'ג.). 2.פרק ראשו� סעי' ב(על פי הגדרתו , "באות קטנה"העסוק בפילוסופיה 

  .שיש מקו� לפילוסופיה כעיסוק ייחודי והוא מדבר על כ* מפורשות בהקשר לדת ולמוסר

  

  .והמוסר, הדת, הפילוסופיה. 2. ד

יימס לערו* מחקר תיאורי של הנטיות הדתיות 'ביקש ג "החוויה הדתית לסוגיה"בספרו 

להג� על , 43על פי הצהרתו , מטרתו הייתה). 12' עמ VRE(האנושיות מתו* נקודת מבט פסיכולוגית 

אול� בשל ). ש�" (כל יודעת"הדת כהתנסות בפועל כנגד ראיית הדת מתו* נקודת מבט רציונליסטית ו

ולא הגיע לשלב של יצירת פילוסופיה דתית , ו המקוריתיימס את כוונת'מצב בריאותו לא ממש ג

האמור , הספר הנותר בידינו. שיטתית שמחליפה את התיאולוגיה הרציונליסטית והאבסולוטיסטית

כולל בפועל תיאורי� פרטיי� של חוויות משבר נפשי ורוחני וחוויות , להוות כר* אחד מתו* שניי�

אול� בסו' . וכ� תיאור ופרשנות של חוויות מיסטיות, וסופידתיות תו* פירוש� באופ� פסיכולוגי ופיל

במאמר . הספר ישנו פרק אחד המתאר את התפקיד שהפילוסופיה יכולה לקחת על עצמה ביחס לדת

הנקודה הראשונה היא שהחוויה הדתית . יימס שתי נקודות ביחס לפילוסופיה דתית'זה מדגיש ג

לולי יחידי� שחוו חוויות . א הייתה קיימת דתהפרטית היא מסד הנתוני� של הדת ובלעדיה ל

לא , וניסו להעניק לה� משמעות רציונלית, ִדווחו עליה� בקהילותיה�, מיסטיות וחוויות של התגלות

, כמו כ� לולי העובדה שאנשי� חווי� במהל* חייה� אותו רגש המכונה רגש דתי. הייתה נוצרת הדת

יכולה לתפוס מקו� בתודעה הציבורית באופ� רחב כל  לא הייתה הדת, ותחושת קדושה, רגעי התעלות

אול� החוויה הדתית והמיסטית איננה מספקת ליצירת הדת משו� שכשלעצמה היא חסרה את . כ*

ממד זה נעדר מ� החוויה המיסטית והרגשות הדתיי� ה� בשל העובדה שחוויות . הממד האוניברסלי

משו� שכהתנסות רגשית ונפשית גורפת היא  וה�, הסגור בפני הכלל, אלה מצויות במישור הפרטי

בעיית הביטוי של החוויה הדתית באופ� .  עשירה ומלאה יותר מכל פורמולציה לשונית ותבונית שלה

הפילוסו' הוא זה ההופ* את חווית היחיד : יימס מדגיש במאמרו'רציונלי קשורה לנקודה השניה שג

יות הדתית על אפשרות קיומ� של אובייקטי� הפילוסו' לומד מתו* החוויית. לדוקטרינה ציבורית

יימס מסביר ששאיפת הפילוסופיה היא 'ג. דתיי� ומפתח היפותזות אינטלקטואליות הקשורות אליה�

למצב שבו היא יכולה להיות , והשכנוע האישי המעורפל, הפרדוקסלי, לגאול את הדת מהמסתורי

לתחו�, בו היא נוצרת, פרטי והרגשיכ* הדת יכולה לעבור מהתחו� ה. תקפה עבור כל אד� חושב
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יימס מדגיש שמשימתה של התבונה האנושית מאז ומתמיד הייתה לעבד את רגשותינו כ* 'ג. הציבורי

יימס במקו� זה ע� 'שאותה מזהה ג, התבונה, במילי� אחרות. באופ� אינטלקטואלי שיובנו

ות ומצבי� הנובעי� מעולמנו עסוקה במת� פרשנות רציונלית והנהרה קולקטיבית לרגש, הפילוסופיה

יימס מוסי' ואומר שכיצורי� חושבי� אי� אנו 'ג. והמוגבלי� לתודעתנו האישית, הרגשי והפרטי

אנו . יכולי� להוציא את התבונה מחו, למעגל התודעה שלנו ג� בהתנסויות הפרטיות והאישיות ביותר

סויות שלנו כדי לשת' אחרי� תמיד מנסי� לתת מוב� להתנ, תמיד מתארי� במילי�, תמיד ממשיגי�

הפילוסופיה לוקחת על עצמה את התפקיד של המתוו* בי� ההמשגות השונות שניתנו . בחוויותינו

, כאמור, יימס להבהיר'חשוב לג. לחוויות הדתיות על ידי החווי� אות� כדי ליצור מושג דתי משות'

לפ� , לכ�, רכזיות בדת ניתנתהמ. שהדת לא יכולה להסתמ* על בידוד של התבונה מהעול� החווייתי

אול� בלעדי הפילוסופיה הדתית אי� הדת יכולה להפו* לדבר המתאי� לציבור הרחב          , החווייתי

)VRE מעלה ג). 339+338' עמ �יימס את הרעיו� שהפילוסופיה בתפקידה המתוו* בי� החוויות 'כמו כ

�וכ* , ההתנהגויות הדתיות השונות הפרטיות להמשגת� יכולה לשמש כמכשיר למציאת המשות' בי

  ). 409' עמ VRE(לגשר ולהביא לקונסנזוס בקרב מאמיני� שוני� ובעלי דתות שונות 

יימס את הפילוסופיה ע� הפונקציה המחשבתית בתו* מער* התפיסה צרי* להיות 'הזיהוי של ג

לה המסורת לאופ� שבו טיפ, כאמור, יימס מתנגד'ג. מוב� בקונטקסט הפולמוסי שבו הוא כותב

לא ייתכ� , בדומה לתפיסה האמפיריציסטית והפלורליסטית הכללית שלו, בדת. הרציונליסטית בדת

אלה מצטיינות אמנ� . לנתק את המושגי� והאמונות מזר� החיי� לטובת ספוקלציות רציונליסטיות

יימס 'ג. א* אי� ביניה� לבי� החוויה הדתית וחיי המאמיני� בפועל ולא כלו�, במער* לוגי מחושק

של קנט כקונסטרוקציה לוגית האחראית לאידיאליז� הדתי " אני הטראנסצנדנטלי"מזכיר את ה

ממשיכיו האידיאליסטי� של קנט יצאו מתו* מושג זה כאשר ה� למדו . האבסולוטי שנגדו הוא יוצא

מבקר  יימס'ג. של התודעה) omnipresence(על ישויות כל יודעות מתו* הרעיו� של הנוכחות המתמדת 

קונסטרוקציות אלה תו* כדי הצגת הפרגמטיז� של פירס התולה את מובנו של כל מושג בהשתמעויות 

יימס מדגיש את המעשיות של הגור� הדתי בחיי� כדי לא 'ג). 404+398' עמ VRE(המעשיות שלו 

ולעריצות של גורמי� , למקריות, למסתורי�, לערפול, להתפרש כמי שמפקיר את הדת לשרירותיות

. והאמונות באופ� רציונלי, הפולחני�, אפשר ורצוי לבקר את ההתנהגות הדתית. בלתי רציונליי�

הדר* לעשות זאת היא לבקר את ההשתמעויות המעשיות והתוצאות שהרגשות הדתיי� מובילי�
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היא המפתח לסיפוק ) לעיל. 6.ראה סעי' ב(יימס את התפיסה האנושית 'תיאורו של ג. אליה�

המחשבה הנה הפונקציה שמטרתה לתוו* בי� הרגשות נעדרי , כאמור. שת לתיאור זההפונקציה הנדר

מסיבה זו המחשבה הפילוסופית יכולה להוות . המוב� לבי� הפעולה באופ� שמאפשר מימוש של צרכי�

לבי� הפעילות , כלי לגישור בי� זר� החיי� הבלתי רציונלי המתבטא במקרה זה בחווייתיות הדתית

יימס להחלי' את הפילוסופיה הדתית 'כדי להשיג זאת קורא ג. אה בעקבותיההטלאולוגית הב

תו* כדי החלפת החשיבה הדדוקטיבית הרציונליסטית לגבי הדת , "מדע הדת"בגרסתה התיאולוגית ל

  . פרשנות ואינדוקציה, בביקורת

אול�  ,יימס איננו מדייק דיו בהבחנה בי� הפילוסו' ואיש הדת המשמש מנהיג לקהל מאמיניו'ג

משתמעת הבחנה שיכולה לחדד את הבנתו את " החוויה הדתית לסוגיה"משני המאמרי� בסו' 

לקראת סו' ההרצאה המציגה את מסקנותיו הוא  .תפקידו הספציפי של הפילוסו' בתרבות האנושית

). 456' עמ VRE(מביע את כוונתו להציג את ההיפותזה שלו ביחס לקשר בי� האלוהות והאד� 

המבוססת , גש הדתי המצוי בנפש� של המאמיני� איננו מאפשר ידיעה חד משמעיתהר, לטענתו

מדע הדת צרי* לספק פרשנות לרגשות ולאירועי� נפשיי� . של האובייקטי� של רגשות אלה, אמפירית

הפרשנות . שהוא חווה קשר עמו" נשגב"דתיי� כ* שיוב� כיצד ייתכ� קשר בי� האד� לבי� אותו גור� 

בנוס' לכ* . לשימושית עבור הרבי� –זו שהופכת את חווית הקשר הפרטית והייחודית צריכה להיות כ

אול� לדבר . שהפרשנות תציע בסיס המשות' לכל החוויות הדתיות באשר ה�, כאמור, יימס'מצפה ג

פירושו לדבר מתו* , כגו� הנצרות או הבודהיז�, מתו* נקודת המבט של תיאולוגיות פרטיקולריות

יימס עצמו מעוניי� בסו' ספרו להציע 'ג. זאת איננה דרכו של הפילוסו'). overbelief" (יתר+ אמונת"

אשר מנהירה את אפשרות הקשר בי� הסובייקט לבי� האובייקט של האמונה ושל , היפותזה דתית

מצד אחד הוא מדגיש שאי� הוא מתיימר : יימס להדגיש שני דברי�'חשוב לג, אול�. הרגשות שלו

ולכ� הוא , )coercive in his argument(זה שלו תו* כדי הוכחתה באופ� חות* להציג את ההיפות

יימס שאי� הוא מדבר מתו* 'מצד שני מדגיש ג. מדבר על היפותזה ולא משתמש במושג חזק יותר

ומשו� שקבלת , משו� שזו לא תהיה הצגה הוגנת ביחס לדתות אחרות, נקודת של דת ספציפית

מכא� אפשר ללמוד על שלוש דרגות בקבלת היפותזות לתו* ". יתר+מונתא"היפותזה כזו היא עניי� ל

ועל פיה מתנהלי� , הדרגה הראשונה מתקיימת בעבודתו של איש המדע: מער* האמונה של כל אד�

(היפותזות בדרגה זו אנו מקבלי� על סמ* עדות אמפירית הכופה את תבונתנו לקבל� . היומיו�+ ג� חיי
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coercive .( היא דרגתו של הפילוסו' אשר מציג היפותזות המספקות את הצור* הדרגה השניה

הפילוסו' מקפיד שההיפותזות שלו יתאימו לעובדות באופ� שלא יסתור את . באמונה ככוח נפשי מניע

כ* הוא משאיר את . א* אי� הוא מתיימר לספק עדויות אמפיריות חותכות לקבלת�, ההגיו� המדעי

הדרגה השלישית היא ). 457+456' עמ VRE(כול לדחות� על הס' ההיפותזות במגע ע� המדע שלא י

ושקשה לנו ליישבה ע� , זוהי אמונה שקיימת בתוכנו למרות שאי� לה ביסוס". היתר+אמונת"דרגת 

את הפילוסופיה במקו� , כאמור, יימס מעמיד'ג. אול� אנו חיי� על פיה מסיבה זו או אחרת, העובדות

ת ה� בלתי ניתנות להפרכה בשל הכפייה של ניתני החושי� על האמצעי בי� התחו� שבו העדויו

מסיבה זו נראה לי שאפשר לסכ� ולומר שהפילוסו' מתייחד ביכולתו ". היתר+אמונות"לבי� , תבונתנו

להפעיל את המתודה המחקרית האמפירית לצור* אות� תחומי� הקשורי� לעידוד והפחת תקווה 

הייחודיות במיומנות זו היא בצירו' של שני . ל� יומיו�אד� החיי� ומתמודדי� ע� העו+בקרב בני

הראשו� הוא הכושר היצירתי להפיק היפותזות שימושיות דיי� כדי לספק את הצור* הנפשי : כישורי�

הכושר השני הוא השמירה על רמת . ביחס למה שנראה על פניו חסר מוב� ומשמעות, למוב� ומשמעות

יימס רואה את 'כפי שג, שתמש לש� כ* בידע המדעי המצטברהפילוסו' מ. סבירות והתאמה לעובדות

ומתעל אותו לצור* מענה על הצרכי� האנושיי� , )458' עמ VRE( עצמו עושה בהצגת ההיפותזה שלו

העול� שאנו מכירי� מציג עצמו בפנינו באופני� שאינ� מתיישבי� זה ע� , במילי� אחרות. הנפשיי�

תפקידו של . וש וחוסר אמונה בתכלית ובתוחלת של קיומנוובכ* מביא אותנו למצבי� של ייא, זה

מה : "לענות עבורנו על השאלה, המדע הוא להנהיר את האופני� השוני� בו העול� מציג עצמו בפנינו

הפילוסו' הוא זה האמור . הנחש' על ידי המדע דורש דמיו�" היש"אול� יישוב הסתירות בתו* ". ?יש

אלא אינו , ליישוב הסתירה לצור�ופ� שאיננו עושה רק צדק להיות מסוגל להשתמש בדמיונו בא

זוהי מיומנות המשלבת את עבודתו של האומ� היוצר . סבירויות+כשלעצמו מכיל יותר מדי סתירות ואי

ידוע . יימס שראוי לעסוק בפילוסופיה'משתמע מדבריו של ג, וכדי לרכוש אותה, ע� המדע� החוקר

כתב מכתב אנונימי לכתב  1876ופי האקדמי עד כדי כ* שבשנת יימס הערי* את העיסוק הפילוס'שג

, אול� .44בו הוא מבקר את הזנחת הפילוסופיה באוניברסיטאות האמריקאיות  The Nationהעת 

". אמונת היתר"ומפנה את מקומה ל, נעצרת במקו� שבו רב הנסתר על הנגלה, כמו המדע, הפילוסופיה

אי� ואנשי הדת אשר נותני� לדת תכני� הרבה יותר במקו� זה מחליפי� את הפילוסו' הנבי

יימס עצמו שלח את ידו בפילוסופיה דתית בכ*'ג. ואשר אינ� מחויבי� למגע ע� המדע, ייחודיי�
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. שהציע היפותזה שעושה לדעתו צדק לעובדתיות של הדיווחי� על תקשורת בי� בני אד� לגור� נשגב

הא� +י�. א� של התודעה+ רטיות מקושרות כול� לי�התודעות הפ, שהוזכרה לעיל, לפי היפותזה זו

זוהי החוויה המיסטית של התקשרות ע� . ובמצבי� מסוימי� אנו נחשפי� אליו, מודע שלנו+מצוי בתת

יימס סבור שאי� לדחות היפותזה זו על הס' מסיבות מדעיות משו� שהיא 'ג. העול� וע� אלוהי�

מסיבה זו הוא . אי אפשר להוכיח אותה באופ� חות*אול� , איננה סותרת שו� ידיעה מדעית שיש לנו

מצד . השקפות עול� מטריאליסטיות שאינ� יכולות לקבל היפותזה זו, באופ� מוחלט, לא יכול לדחות

" יתר+אמונת"היא , האמונה שכוח נשגב זה הוא אלוהות המנהלת את העול� באופ� מוחלט, שני

כאמצעי , מעבודתו על החוויה הדתית היא שהתפילהמסקנתו , כפילוסו', לכ�). 462' עמ VRE(ניכרת 

, אמירה זו). 428' עמ VRE" (גרעי� הדת"היא , לקישור בי� האד� המחפש משמעות לבי� הכוח הנשגב

היא המלצה פילוסופית פרגמטית משו� שהיא מכוונת את קהלו של הפילוסו' לעיסוק , על התפילה

  .מאפשר המש* פעילות יוצרת בעול�ו, מעודד הנות� תקווה ובטחו� בעתיד טוב יותר

  �יימס לא עסק רבות בענייני פילוסופיה 'ג, מלבד דיונו החוזר ונשנה בעניי� חופש הרצו

מצוי מאמר אחד אשר בו הוא ד� בתפקידו של הפילוסו'  The Will to Believeאול� בספר . מוסרית

והפולמוסי , המטפיזי, יבמאמר זה הוא מחלק את השאלה המוסרית למרכיב הפסיכולוג. המוסרי

)casuistic .( ביחס לשאלה הפסיכולוגית הוא מכריז על נטייתו לצד האינטואיציוניז� בויכוח� כנגד

, זאת משו� שרגשות מוסריי� מופשטי� משמשי� לדעתו כמניעי� להתנהגות מוסרית. התועלתני�

המטפיזית מכריע  ביחס לשאלה. ולא חישובי רווח והפסד הקשורי� לתחושות הנאה וסבל בלבד

מכיוו� . יימס שאובייקטי� מוסריי� כערכי� וכצווי� מוסריי� ה� אובייקטי� של רצייה אנושית'ג

ומכא� שאי� לה� , אד� בעלי תודעה+קיומ� תלוי בקיומ� של בני, שהאובייקטי� תלויי� ברצייה

ביותר לשאלה  יימס מייחס את החשיבות הרבה'אול� נראה כי ג". שמי הפילוסופיה"קיו� בלעדי ב

ולכ� , שאלה זו מעמידה את סולמות הערכי� האנושיי� הפרטיקולריי� במרכזו של הדיו�. הפולמוסית

יימס 'בדיונו בשאלה הפילוסופית הפולמוסית מניח ג). 184' עמ WB(היא רלוונטית לחיי� עצמ� 

ושאפשר , ול�כלומר הוא מניח שישנו סדר מוסרי אמיתי בע. פילוסו' מוסרי שאיננו ספק� מוסרי

והיא יכולה , שהאמת איננה דבר מופשט, והיא, יימס ג� מניח הנחה שניה'אבל הפילוסו' של ג. לגלותו

מכיוו� שאי� אד� אשר . להתקיי� רק ביחס למעשה מסוי� או כעמדה השייכת לאד� חושב בפועל

מחייבות אתאי� להעדפותיו מקור סמכות ההופ* אות� ל, מצוי מחו, לנקודת מבט מסוימת מוגבלת
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כיצד אפשר להימנע מספקנות מוסרית : השקפה כפולה זו מייצרת את הדילמה הבאה. כלל האנושות

א* מצד שני להימנע מלהסתמ* על הניסיו� האישי שלנו כדבר המבסס את , מוחלטת מצד אחד

ור שוא' להיפותזות רציונליות היכולות לשמש ציב, שכאמור, הייעוד הפילוסופי. אמונתנו המוסרית

דבר , אול� אי� מבח� כזה ללא חושב קונקרטי. מחייב שיהיה מבח� אמת לדברי הפילוסו', רחב

�יימס 'בחפשו פתרונות לבעיה זו מציע ג. המכניס ממד סובייקטיביסטי לכל מה שהפילוסו' ינסה לטעו

אול� . את האפשרות שהפילוסו' יבקש אחר הגור� המשות' לכל סולמות הערכי� הקיימות בפועל

, בנוס' לכ*. יסיונו מורה לו שא' אחד מהדברי� המשותפי� לא יכול להתקבל באופ� אוניברסלינ

משו� שדיו� בסולמות , יימס מחפש'מציאת משות' אוניברסלי לא תקד� את הדיו� הפילוסופי שג

, בעול� אידיאלי קל מאד לבנות סול� ערכי� מוחלט. ערכי� אוניברסליי� איננו קשור לעול� המעשי

ה� לרוב , כנושא תפקיד בתו* קהילה קיימת, יימס נקרא לטפל בה�'ו השאלות שהפילוסו' של גואיל

אנו חיי� בעול� שבו , לטענתו. שאלות הקשורות בהתנגשות של חיי המעשה בערכי� מוסריי� קיימי�

אול� חשוב . ובאופ� כללי יש לקבל� משו� שה� אלה שעמדו בהרבה מבחני מציאות, הערכי� נתוני�

ואי אפשר להתעל� , ולא בני האד� למע� החוקי�, האד�+כי החוקי� נוצרו עבור בני, זאת לזכור בכל

לפיכ* יש לקבל כנתו� . מכ* שהחיי� יכולי� להציב אתגרי� ג� בפני סול� הערכי� המושל� ביותר

הפילוסו' . א* לא באופ� שמונע בחינה מחודשת בהתא� למציאות המשתנה, את החוקי� הקיימי�

בדיוק , אול� יש מקו�, שהחוקי� הקיימי� ה� אלה שצריכי� להיות מוצגי� כמחייבי� לציבורמניח 

החוקי� נהיי� לעיתי� צרי� מדי ביחס לניסיו� האנושי ולכ� יש . לפריצות דר* של גאוני�, כמו במדע

כמו . זהו תפקידו של הפילוסו'. לשבור אות� מדי פע� ולהתאימ� לצרכי� ולמציאות המשתני�

תפקידו הוא לפרש את . כ* ג� הפילוסו' המוסרי חי בתו* המציאות ביחד ע� קהלו, וסו' הדתיהפיל

המציאות תו* כדי הצעת היפותזות שיאפשרו להעניק משמעות למעשי� המיועדי� להגברת הטוב 

  .בעול�

  
  סיכו�: תפקיד הפילוסו�. 3. ד
  

 �ליחסי� בי� התבונה תפקיד הפילוסו' כפי שתואר לעיל מתקשר ה� לראיית התבונה וה

מסמ� את , יימס רואה בתבונה משהו שפועל על העול� תו* כדי מפגש יומיומי עמו'העובדה שג. לעול�

המייחס לחיפוש הפילוסופי מושא מוחלט , התפקיד הפילוסופי שתיארתי השונה מהתיאור הקלאסי

ייתכ�. ו מייחס לומצד שני הוא מייחס לפילוסו' תפקיד ייחודי שרורטי איננ. ואוניברסלי יותר
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שרורטי היה מסכי� לכ* שהפילוסו' המסורתי יכול להיות מוגדר כאותו אד� שמספק לאנשי דורו 

ייחוס התפקיד האקזוטרי , כלומר, היפותזות המעודדות המש* פעילות תו* כדי מת� משמעות לקיו�

� של אול� ברגע שהתרבות התגברה על הצור* להוכיח באופ� מוחלט את קיומ. לפילוסו'

מתפוגג הצור* בלמידת מיומנות , האובייקטי� המצויי� מאחורי המושגי� שהיא משתמשת בה�

עבור רורטי המוקד של האמונות האנושיות איננו : במילי� אחרות. מסוג מסוי� לצור* תפקיד זה

שבמש* שני� רבות , לפיכ* המתודות. מצוי באובייקט האמונה אלא במאמיני� המסכימי� לאמונה

, יימס דוחה'ג. אינ� הכרחית יותר, שה� היחידות המבטיחות את ראייתו הנכונה של האובייקט האמינו

אול� הוא איננו דוחה את , את השימוש במתודה הרציונליסטית הספקולטיבית, בדומה לרורטי

לפיכ* הפילוסו' איננו מוחל' בכל מי . המתודה האמפירית כזו המבטיחה את האמונה מפני הפרכתה

הצעת המטפורה . מפיק מטפורה שמצליחה להתקבל על דעת� של רבי� ומשפיעה בפועלשדמיונו 

ג� עבור פירס הפילוסו' יוצר . יימס לפירס'במוב� זה קרוב יותר ג. צריכה להיות מלווה בגיבוי אמפירי

אול� היפותזות אלה הנ� פרי של תהלי* שכולל מפגש . היפותזות הנובעות מדימויי� העולי� בדעתו

יימס דורש מהפילוסופיה 'אמנ� אי� ג. ועוברות בחינה של התאמה עמו תו* כדי כ*, ע� העול� אמפירי

זאת משו� שהאמת איננה . להיות מדעית במוב� הדיסציפלינרי של המילה כמו שדורש ממנה פירס

בכ* . מובנת עבורו כמערכת חוקי� מתרחבת עד כדי התאמה מושלמת ע� הממשות כפי שהבינה פירס

הפילוסו' שלו , כדבר שקורה בעול� כשהיפותזה מתממשת, מגדיר את האמת באופ� פעיליימס 'שג

ומתרחק מהספקולאטור המחפש , מתקרב יותר לאיש המעשה המתנסה בעול� תו* כדי פרשנותו

  . מושגי� מופשטי� היכולי� להחיל בתוכ� את הממשות כולה

יימס עומד בי� 'ל פרק זה כי גמניתוח זה אפשר להבי� מה עומד מאחורי הטענה של תחילתו ש

יימס פעלו שניה� בדור אשר בו העליונות של המתודה המדעית הייתה 'פירס וג. פירס לבי� רורטי

לעומת� רורטי פועל בדור אשר בו אבד המדע מההילה שהייתה סביבו דווקא משו� . עובדה תרבותית

, לכ�, אפשר לומר. יות זווהתוצאות מרחיקות הלכת של שימוש, השימושיות הגדולה של תוצריו

. ורורטי לפילוסופיה מסמ� ג� את ההתמודדות ע� היחס בי� התרבות למדע, יימס'ג, שיחס� של פירס

ראה במדע פרדיגמה לתפיסה האנושית כולה , שהמתודה המדעית נחלה אחיזה חזקה בדמיונו, פירס

לוסו' שלו לקבל על עצמו לפיכ* מחויב ג� הפי. ועל כ� הסביר אותה במושגי� של המתודה המדעית

יימס מתמודד ע� העליונות 'לעומת זאת ג. את הדרישות המתודיות הנוקשות של השיח המדעי

המאבק כנגד העליונות. 45על משמעות החיי� , שנשא אופי אישי, התרבותית של המדע תו* כדי מאבק
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ות הטבעית שאיננה התרבותית של המדע נראה בעיניו הכרחי לצור* שחרור האד� מציפורני הסיבתי

דורו בחוגי� האקדמיי� +סיבתיות טבעית זאת התפרשה בעיני בני. משאירה מקו� לחריגות ולמקריות

משו� שהיא הופכת כל בחירה , אינגלנד כסותרת את אפשרות קיומו של חופש רצו� ממשי+של ניו

החופש , א� כל בחירה היא הכרחית מראש. להכרחית מראש כהמש* השרשרת הסיבתית הטבעית

, 46ועל פי ניסיונו האישי , יימס'רעיו� זה מביא לטענת ג. שמתוכו היא התבצעה הוא אשליה בלבד

לכ� הוא לא יכול לעלות בקנה אחד ע� המערכת . ולהתרחקות מחיי המעשה, לשיתוק, לתחושת ייאוש

ל יד דרכו להתמודד ע� איו� זה הייתה ע. הטלאולוגית שבמסגרתה הוא תפס את החשיבה האנושית

ועל ידי תחימת תחו� לאופני יצירה , הגבלת התחו� שבו המדע אמור להשפיע על חיי היומיו�

יימס לא היה מעוניי� לדחות לגמרי את 'אול� ג. הלוקחי� בחשבו� גורמי� נוספי� בנפשו של האד�

ולכ� הוא לא דחה ג� את הדרישה , המתודה שהוכיחה את עליונותה המעשית באופ� ברור כל כ*

, הפילוסו'. ירות אמפירית ביחס לכל טענה במסגרת העשייה האנושית בכלל והפילוסופיה בפרטלסב

, צרי* לשמור על קרבת מה לעול� המדע, כדי שיוכל למלא את תפקידו כתור� לקידו� האנושות

למרות שהוא עשוי להציע אלטרנטיבה לתפיסת העול� המטריאלית שרווחת בעקבות הצלחתו של 

אמו� על חשיפת היחסיות של , וכב� דור� של פוקו ודרידה, חניכ� של ניטשה והיידגרכ, רורטי. המדע

לפיכ* אי� הוא רואה . האובייקטי� של המחקר המדעי ושל המתודה המדעית על ידי ביקורת התרבות

אלא להעמיד את המדע , צור* להתמודד ע� עליונותה של המתודה המדעית ביחס לכלל התרבות

יימס מכיר רורטי במקומו של הגאו� היוצר בפריצות הדר* 'בדומה לג. י לובמקו� המוגבל הראו

אול� מכיוו� שאי� הוא רואה . המחשבתיות המקדמות את האנושות לכיווני� חדשי� ופוריי�

הוא לא מחייב את בעלי ההברקות , במתודה של המדע את מכשיר הקידו� האנושי היחיד והייחודי

בכ* הוא מוותר לחלוטי� על הפילוסופיה  כנושאת . מתודולוגית הגאוניות לעבור הכשרה מקצועית

יימס את התפקיד של 'מה שרורטי מחמי, בהשוואה לתיאור של ג. תפקיד במסגרת קידו� האנושות

רורטי מזהה את הפילוסו' ע� . הוא אותו דבר שהוא מחמי, בהשוואה לפילוסו' של פירס, הפילוסו'

לי קיבלה מטפורה זו הנהרה רציונלית על ידי מי שהגה אותה או שלו, ושוכח, יוצר המטפורה הפוריה

עצ� הצגת , עבור פירס. לא הייתה הברקתו יכולה לשמש שו� מטרה אנושית, על ידי מישהו בסביבתו

+ המדעית+אול� ללא ההצדקה הפילוסופית, יש בה הפעלה של התבונה, המטפורה במושגי� לשוניי�

יימס איננו זקוק למונחו� פילוסופי מדעי כדי להדגיש את 'ג. יזההאמפירית לא תהיה למטפורה כזו אח

הפילוסו'. ובעל  אחיזה בעול� האמפירי, מוכר, ההכרח שיש בנטיעתו של כל רעיו� בתו* הקשר ממשי
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איננו פילוסו' א� אי� הוא יכול להציג את הרעיונות העולי� בדעתו הפרטית באופ� המתאי� 

פירושו של דבר שכדי שרעיו� יהפו* לפורה ומשמעותי לקידו� . יבתולרעיונותיה� של קהל כלשהו בסב

הרעיו� . האנושות עליו לעבור את המסננת הרציונלית המגשרת בי� העול� הפרטי לתחו� הציבורי

לאחר מכ� . ומנוסח כהיפותזה שיש לה משמעות בתו* עולמו של הציבור, צרי* להיות מומשג במחשבה

אול� מבחנו . � למושגי המציאות האמפירית המקובלי� על הציבורהוא צרי* להיבח� לאור התאמת

כ* הופ* . האמיתי יהיה רק לאחר זמ� לאור יכולתו לנבא תהליכי� או לשנות את פני המציאות עצמה

יימס למי שמשפיע בפועל על הממשות ועל כ� לבעל תפקיד חשוב בקידו� המי� האנושי 'הפילוסו' של ג

  .לאותה ממשות עצמה, מי ביותר האפשריתו* כדי קשר מהסוג האינטי

אפשר לחזור ולראות את היחס בי� תפקיד הפילוסו' לבי� ההשקפה ביחס לפעילות , לסיכו�

א� ראינו שפירס מבי� את הפעילות התבונית האנושית לאור ארבעה . התבונית האנושית בכללה

יימס 'הרי ג, לפעילות האנושיתורורטי דוחה כל קריטריו� , .)1. א, פרק שני(הקריטריוני� שהוזכרו 

בהתא� לכ* החברה האנושית של רורטי . באופ� חלקי וגמיש יותר מאשר פירס, כאמור, מקבל אות�

יימס יש לפילוסופיה תפקיד ייחודי 'ואילו עבור פירס וג, איננה זקוקה לפילוסופי� כדי לקדמה

ולהיות שיי* , כמדע� לכל דבר אול� בעוד פירס דורש מהפילוסו' להתנהג. במסגרת התרבות האנושית

המקבל שלפעילות התבונית , יימס'ג. יימס מתייחס אליו ביתר פתיחות'ג, לקהיליית מדעני� מסודרת

דורש מהפילוסו' שלו להיות נטוע בעול� , והיא העשייה בתו* העול�, )קריטריו� ראשו�(ישנה תכלית 

). קריטריו� שני(אד� בתו* העול� ולקד� עשייה זאת לצור* שיפור מצבו והרגשתו של ה, המעשה

. בהתא� לתוצאות העשייה שהוא מקד�) קריטריו� רביעי(מכא� שאפשר ג� להערי* את פעילותו 

ואי , אול� אי� ה� נוקשי� וחד משמעיי� כמו הקריטריוני� של פירס, ישנ� קריטריוני� להערכה זו

האופ� שבו הוא מפעיל את מחשבתו על ) קריטריו� שלישי(אפשר לייחס לפילוסו' או לכל אד� שליטה 

זאת משו� שמחשבתו איננה גור� הפועל באופ� העצמאי ממערכת הצרכי� . כפי שעושה זאת פירס

יימס ג� איננו רואה צור* להגדיר מערכת כללי� לוגיי� האמורי� לשלוט 'ג. הפעילי� של האד�

רכת של נטיות לסיווג בחשיבה הנכונה משו� שהלוגיקה שבמסגרתה פועלת המחשבה איננה אלה מע

מערכת נטיות זו איננה מבנה אפריורי של המחשבה אלא נובעת מאות� . ולצירו' שמחשבתנו מפעילה

לפיכ* מחשבתו של הפילוסו' איננה נשלטת על . צרכי� מעשיי� המכווני� את כל אופ� קיומנו בעול�

בדומה לכ* אי�. תיהידי משמעת בנוגע לכלליה אלא על ידי החישוקי� שהמציאות מציבה לתוצאו
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היא נמדדת על פי התאמתה למערכת כללי� לוגית אלא על פי התוצאות של המציאות שהיא יצרה 

 .בעול�, בפועל
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  ו� דיואי'ג: פרק רביעי

  

  מבוא. א

התפקיד  ו� דיואי הלכה למעשה את'מימש ג, יותר מכל הפילוסופי� שנידונו בעבודה זו

הוא ניסה להפו* את הפילוסופיה למדע , כמו פירס. התרבותי שמייחסי� הפרגמטיסטי� לפילוסו'

אול� הפ� בהתפלספות שלו . יימס ורורטי  הוא היה למבקר תרבות'ובהתא� לחזונ� של ג, אמפירי

ורית טיפוס לדמות הפילוסו' ולעשייה פילוסופית עבור רורטי הייתה דווקא דמותו הציב+ ששימש אב

מרכזיות תרומתו לדימוי הפילוסו' כאיש ציבור חשובה עד כדי כ* שבקהל הרחב הוא ידוע . של דיואי

כליבראל מעורב פוליטית וכאיש : יותר בשתי פונקציות תרבותיות שאינ� קשורות ישירות לפילוסופיה

רטית בארצות הברית הוא ידוע כדוברה וכנביאה של הליבראליות הדמוק. חינו* ופסיכולוגיה

שלא בקרב , לעומת זאת, בעול� הרחב. האמריקאית במחצית הראשונה של המאה העשרי�

שמחנכי� ועובדי הוראה רבי� גדלו , הוא ידוע בעיקר כאביה של תורה חינוכית יישומית, פילוסופי�

� דווקא הפני� הציבוריי, עבור רורטי. לעניינה של עבודה זו יש לעובדה זו חשיבות מרכזית. על ברכיה

במאמר מספרו על הכישלו� של השמאל . ה� הגרעי� הקשה של ראייתו את עצמו כממשיכו, של דיואי

אשר יחד ע� , מעלה רורטי על נס את דיואי איש הציבור, האמריקאי להוביל שינויי� חברתיי� בימינו

וויטמ�  דיואי ווולט, עבורו). 15' עמ AOC" (הדת האזרחית"של " נביא"וולט וויטמ� המשורר שימש כ

הפילוסופי של הדמוקרטיה החילונית האמריקאית +ה� המתארי� ונושאי הדגל האידיאולוגי

ביחס למנהיגותו , כלומר, ההערכה שמגלה רורטי כלפי דיואי כפילוסו' אקזוטרי, אול�. במיטבה

וחינוכיי� בחברה האמריקאית במחצית , כלכליי�, כמקד� פרוייקטי� חברתיי�, החברתית למעשה

איננה עולה בקנה אחד ע� הערכתו את עיסוקו של דיואי כפילוסו' , נה של המאה העשרי�הראשו

בהתא� לכ* מבקר רורטי אות� מרכיבי� בפילוסופיה של דיואי אשר בה� הוא ממלא את . מקצועי

הוא מבקר את עצ� ראייתו של דיואי את  עצמו כבעל עמדה : הפונקציה המסורתית של הפילוסו'

וכ� , 1925משנת  Experience and Natureכפי שהיא מתבטאת בספרו , נטורליסטיתג� א� , מטפיזית

' עמ COP(למרות הכרזתו על חיסולה , מבקר את טיפולו של דיואי בבעיית הדואליז� בי� הגו' והנפש

הממשי* את המסורת , שדיואי ראה את עצמו כפילוסו' מקצועי, אול� מה שחשוב יותר הוא). 89+72

הוא עשה זאת תו* טיפול בבעיות . ו* כדי גיבושה מחדש לכדי עיסוק אמפיריהפילוסופית ת
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בד בבד ע� הטמעת גישתו ההוליסטית , הפילוסופיות המסורתיות בתחומיה� השוני� אחת לאחת

הוא מבקר את האתיקה , בתחו� הפילוסופיה המוסרית. והנטורליסטית בכל אחד מהתחומי�

ני לטובת מדע אמפירי של התנהגות חברתית במצבי� התועלתנית ואת מוסר הכוונות הקנטיא

הוא מבקר את , בתחו� האסתטי). Human Nature and Conduct, 1922(ובתנאי� פרטיקולאריי� 

, המבודדת את החוויה האסתטית משאר ההתנסות האנושית, האסתטיקה הפילוסופית המקובלת

 Art and(האחידות האסתטיי� לטובת הבנת ההתנהגות האנושית כולה במסגרת ערכי השלמות ו

Experience, 1934 .( משלי� �דיואי ראה את האידיאל האסתטי של התנהגות אנושית ראויה כפ

לאידיאל החברתי הדמוקרטי שהוא קד� בספריו ובפעילותו הפוליטית והחינוכית למעשה 

)Democracy and Education, 1916 .(ג, בהתא� להוליז� שלו �� לתורת קשור אידיאל זה כמוב

הבניי� הפילוסופי התיאורטי שלו מגיע . המוסר וג� ליצירתיות שבהתפתחות המדעית של העול�

לוגיקה שיטתית של ,  1938משנת  Logic, The Theory of Inquiryבספרו , לשיאו כאשר הוא פורס

ושית לוגיקה זו מוצגת על ידיו כתיאור אמפירי של תהליכי החשיבה האנ. התנהגות תבונית אנושית

שמקובל לראותה כאוס' הכללי� , הלוגיקה: במילי� אחרות. הפוריי� בכל תחומי הפעילות האנושית

מוצגת , והחשיבה האנושיי�) subject-matter(ההכרחיי� ליישו� על גבי החומרי� ומושאי המחקר 

רות למ. על ידו כהכללה וכהפשטה של תהליכי חשיבה שנוסו והביאו למעשה לתוצאות אולטימטיביות

מניח דיואי שהעקרונות של הלוגיקה , שאי� הוא מניח שתיאור שיטתי זה הוא בעל תקפות אפריורית

זאת מכיוו� שהפעילות האנושית כולה . האמפירית שהוא מתאר מונחי� ביסוד כלל הפעילות האנושית

. תהיא פעילות של פתרו� בעיות הנוצרות תו* כדי ההתנסות של האורגניז� בתו* סביבתו הטבעי

פעילות אנושית פותרת בעיות זו מזוהה ע� הדינאמיקה המצויה בבסיס תהלי* החקירה שאנו מכירי� 

ההולכת בד בבד ע� ההוליז� , הנחה זו. מניהול חיינו היומיומיי� ומהמתודה המדעית הניסויית

מרחיקי� אותו בעיני רורטי מראיית העשייה האנושית כדבר , הנטורליסטי התיאורטי שהוא נוקט

�כמו כ� מרחיקה עמדה זו את דיואי מראיית הלוגיקה כאחת מבי� השפות . שעשוי להתפתח לכל כיוו

  .כפי שמתארה רורטי, האפשריות של העשייה האנושית בלבד

לבי� , מתיאור זה עולה כי ההבחנה בי� דיואי הפילוסו' החברתי ואיש הציבור האמריקאי  

כאשר היא נבחנת מנקודת מבטה של הפילוסופיה של  יוצרת מתח, דיואי הפילוסו' המסורתי השיטתי

צד אחד באישיותו הפילוסופית , על פי ראייתו של רורטי את מקומה התרבותי של הפילוסופיה. רורטי
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טיפוס תרבותי ראוי +של דיואי הוא מיותר בעוד הצד השני של אישיותו הפילוסופית משמש אב

של דיואי בפרק זה היא שבדחיית אותו הצד הטענה שאניח בבסיס הצגת הפילוסופיה . לחיקוי

רורטי מרשה לעצמו , באישיותו הפילוסופית של דיואי המהווה המש* של עשייה פילוסופית שיטתית

ג� במקרה של דיואי אפשר לומר על רורטי . להתעל� מאב� בניי� מהותית לכלל הפילוסופיה של דיואי

+ו� דיואי להצדקת עמדתו הפוסט'ופיה של גרורטי מגייס את הפילוס. שהוא מוותר על יותר מדי

ובעשותו זאת הוא מוותר על הבסיס , והעמדה שלו ביחס לפילוסופיה בפרט, פרגמטיסטית בכלל

מטרתו של פרק זה היא להראות שהמחשבה המניעה את דיואי איש . התיאורטי שדיואי נשע� עליו

דיואי המטפיזיקאי והלוגיקאי  העשייה איננה בלתי עקבית ע� המחשבה המכתיבה את עמדותיו של

אותו חלק ,  Consequences of Pragmatism–בניגוד לטענתו של רורטי  ב , כלומר. הפרגמטיסט

והעור* אנליזה , בפילוסופיה של דיואי הנחוש לנסח מטפיזיקה נטורליסטית במונחי� פרגמטיסטיי�

ההצדקה הפילוסופית היחידה : מכ*יותר . איננו מיותר, של עקרונות לוגיי� מתו* הרגלי מחקר בפועל

מונחת , והחינוכית המניעה את פעלתנותו החברתית של דיואי, החילונית, למחשבה הדמוקרטית

  . ובלוגיקה הפרגמטיסטית שהוא מתאר, בנטורליז� ובהוליז� המטפיזי

יימס במונחי� של נקודות על 'בפרקי� הקודמי� הצגתי את היחס בי� רורטי לבי� פירס וג  

שעבורו הפעילות האנושית התבונית מתוארת , בצד אחד של הקשת מצוי פירס. ילוסופיתקשת פ

א� כי הוא נות� לה , עדיי� מחזיק פירס בתורת התאמה של אמת, בנוס' לכ*. במונחי� לוגיי� נוקשי�

אשר מגדיר את הפעילות האנושית במונחי� , בצידה השני של הקשת מצוי רורטי. פירוש פרגמטיסטי

מלבד הכללי� המאפשרי� תקשורת בי� . שיש בו מקו� ליחסי גומלי� בי� בעלי השיח בלבדשל שיח 

, הוא יכול להתבצע בשפות שונות, אי� לשיח כללי� הכרחיי�, בתו* מסגרת השיח, בעלי השיח עצמ�

ההבנה הפתוחה לגמרי של הפעילות האנושית ואפשרויותיה . מה� המוכרות לנו ומה� שיווצרו בעתיד

או ממשות כלשהי העומדת , טבע, לחלוטי� את הדואליז� בי� התבונה האנושית למציאותממוססת 

כאחד המבי� את הפעילות התבונית באופ� , יימס תואר כמצוי בתוו* של קשת זו'ג. למול התבונה

יימס מכיר 'ג, בנוס' לכ*. א* לא באופ� פתוח כמו רורטי, הרבה פחות מובח� מסוגי פעילות אחרי�

יחסי . אבל הוא מבסס את קיומה בתו* הניסיו�, או ההתנסות לבי� הממשות, י� התבונהבדואליז� ב

מתקיימי� דר* הפעילות התבונית האנושית המשפיעה , הגומלי� בי� ההתנסות האנושית לממשות

תפיסתו של דיואי . ולא במסגרת תמונת הראי בי� הממשות לתפיסה האנושית, והמשנה את העול�

הוא בונה את רעיו� התפיסה , כמו פירס. יננה מאפשרת את הצבתו על קשת זואת יחסי הגומלי� א
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א* הוא הול* הרבה יותר רחוק בפרשנות הפרגמטיסטית , האנושית על הפרדיגמה של המחקר המדעי

יימס הוא 'כמו ג. עד כי הפילוסופיה שלו מכונה אינסטרומנטליסטית ולא פרגמטיסטית, לרעיו� זה

. ולא על רעיו� השיקו', ואליז� בי� התפיסה לטבע על בסיס פונקציונלימבסס את השבירה של הד

כדי לפתוח באופ� , הוא הספיק להתרחק מהתמונה המסורתית והדתית דיו, בדומה לרורטי, אול�

בי� א� לוגית בי� א� , יימס ביקשו שניה� התמזגות'פירס וג. ניכר את כיוו� ההתקדמות האנושית

פירס דימה לעצמו עול� . העול� או הממשות, בבסיס הווייתנו כבני אד� א� אותו דבר המונח, רגשית

לעומתו דימה לעצמו . שידיעתו מקרבת את האד� באיזשהו אופ� לאלוהות, שהוא טבע בעל חוקיות

. ועמו על קרבה מספקת מבחינה רגשית לאלוהי�, יימס מצב נפש המעיד על חיבור לעול� הממשות'ג

. בעלת חשיבות לצור* הטבתה של ההתנסות האנושית בפועל בעול� הקרבה הנפשית לאלוהי� היא

לעומת פירס . אול� אלוהי� זה הוא הרבה יותר אישי ותקשורתי מהאישיות האלוהית שמתאר פירס

יימס עולמו החילוני של דיואי איננו מתיר לו לקבוע את החיפוש האנושי ביחס לדימוי כלשהו של 'וג

מסיבה זו הכיוו� שאליו הוא שולח את . עול� או של אלוהותשל  –טוטאליות טראנסצנדנטית 

הוא כיוו� הרבה יותר , בחינו* ובפילוסופיה, במוסר, האנושות תו* כדי הדיוני� שלו בפני החברה

, כזכור. meliorism, או השיפור, ש� התואר היחיד שהוא מוכ� לייחס לכיוו� זה הוא ההשבחה. פתוח

א* המושג שהוא נוקט בו הוא מעט יותר ניטראלי , קיד בכיוו� זהג� רורטי מייחס לפילוסופיה תפ

הפילוסופיה לגיטימית בעיניו א� היא תראפויטית או מחזקת : מבחינת כיוו� התפתחות המי� האנושי

הא� יש מרחק בי� הפילוסופיה המשפרת של דיואי לבי� , השאלה תהיה כמוב�). edifying(את הרוח 

  . מהו טבעו של מרחק זה, יש וא�, התראפויטיקה של רורטי

ייבנה הפרק על דיואי מנקודת מבט של המתח בי� היחס של דיואי , בשל המורכבות שתיארתי  

תחילה תוצג הפילוסופיה המוקדמת של דיואי מתו* מגמה להבליט את . ושל רורטי לפילוסופיה

ע� טענתו של רורטי הבלטה זו תעומת . הבסיס הפילוסופי שעליו בנויה הפילוסופיה המטפיזית שלו

לאחר מכ� יוצג הפרגמטיז� . שהפ� המטפיזי בדמות הפילוסופית של דיואי הוא מיותר

תו* כדי הצגת , האינסטרומנטליסטי של דיואי כחלק מתמונת העול� המטפיזית הנטורליסטית שלו

 בחלק זה. ותמונת העול� ההוליסטית של ההתנסות החווייתית האנושית, עקרונות הלוגיקה שלו

אשר יובילו לנקודות המחלוקת שלה� ביחס לתפקיד , יוצגו נקודות המחלוקת בינו לבי� רורטי

, לאחר מכ� תוצג עמדתו הכוללת ביחס לפילוסופיה תו* כדי הדגשת האופי האמפירי. הפילוסו'
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תיאור זה של הפילוסופיה יוצג תו* כדי דיו� בהיבטי� של הפילוסופיה . והמוסרי שלה, החינוכי

  . שולל את נחיצות� והמחיר שהוא משל� על כ* מבחינת הבנתו את הפעילות האנושית בעול� שרורטי

  

  .הפילוסופיה המוקדמת של דיואי. ב

  מבוא. 1.ב

יימס איננה כה 'והשתייכותו למסורת זו כתלמידו של ג, דיואי לא היה פרגמטיסט כל ימיו

ה והממשות האמפירית של דיואי בספרו על תורת הידיע. מובנת מאליה כפי שהיא מוצגת לעיתי�

מקובל , על פי דבריו. 1ו� שוק את הבעייתיות בתיאור ההתפתחות הפילוסופית של דיואי 'מסביר ג

האידיאליז� : לראות את התפתחותו הפילוסופית של דיואי בקו ליניארי שבו יש שלושה שלבי�

, ו� הופקינס'ו באוניברסיטת גמוריס מורה' ורג'פרי השפעתו של ג, האבסולוטיסטי המוקד� של דיואי

והפילוסופיה הנטורליסטית , יימס'התקופה הפרגמטיסטית שהושפעה מוויליא� ג

ו� שוק היא להראות שההבחנה בי� 'מטרתו של ג. 1925החל מ , והאינסטרומנטליסטית הבוגרת

לה לטענתו התקב. שלושת השלבי� בהתפתחות הפילוסופית של דיואי היא מלאכותית ובלתי הכרחית

גישה זו לפילוסופיה של דיואי בשל הצור* להבחי� באופ� חות* בי� האידיאליז� האבסולוטי המוקד� 

שהיו צריכי� להג� על , הבחנה זו הייתה חשובה לפרגמטיסטי� האמריקאי�. לבי� הפרגמטיז�, שלו

� הביקורת של חוקי� אלה ביחס לפרגמטיז. הפרגמטיז� מפני החוגי� הריאליסטיי� והאנליטיי�

והוא מוביל לתועלתנות , היא שהפרגמטיז� הוא המשכו הטבעי של האידיאליז� ההגליאני

הפרגמטיז� מעודד גישות חומרניות וציניות , כלומר. אינסטרומנטליסטית בעלת גוו� תרבותי

המזוהות ע� החברה האמריקאית בכ* שהוא איננו מוכ� להגדיר אמת וממשות באופ� העצמאי 

לפי תפיסה זו תורה פילוסופית שאיננה . אד� יחידי�+פרטיקולאריי� של בנימההתנסות ומהצרכי� ה

חוטאת בהכרח בסובייקטיביז� , מוכנה להכיר בממשויות העצמאיות מעול� החוויות של האד�

אול� הצור* באפולוגטיקה . ורלטיביז� שהריאליז� של המאה העשרי� התאמ, כל כ* להיאבק בו

שהחזיר את הפרגמטיז� למקומו הראוי , ו המוצלח של רורטיפרגמטיסטית הצטמצ� תודות לפועל

, אורגנית, מצב זה הוליד נטייה מחקרית פרשנית חדשה. בי� התורות הפילוסופיות המקובלות בזמננו

במקו� להבחי� באופ� חות* בי� , על פי נטייה מחקרית פרשנית זו. ביחס לפילוסופיה של דיואי

הסיבה . מובלטת דווקא ההמשכיות בי� כל התקופות, יואיהשלבי� בהתפתחות הפילוסופיות של ד

ששוק עצמו מקבל גישה זו היא רצונו לצמצ� את ערכה של ההשפעה של הפרגמטיז� של פירס 
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. יימס על דיואי לטובת הבלטת האמפיריציז� הנטורליסטי והאינסטרומנטליז� האפיסטמולוגי שלו'וג

ה� תוצאה של התיאור הפונקציונליסטי של לטענתו עקרונות האינסטרומנטליז� שהוא פיתח 

ושל התפיסה , המחשבה המוסרית וההתנהגות המעשית שבה� עסק במסגרת פסיכולוגית

האינסטרומנטליז� והאמפיריציז� אינ� תוצאת , בניגוד לדעה הרווחת. האמפיריציסטית שאימ,

סטמולוגי שהוא האינסטרומנטליז� והאמפיריציז� האפי: אלא להפ*, יימס'השפעת� של פירס וג

. 2ה� שהביאו אותו לסמו* את ידו על הפרגמטיז� שלה� , פיתח מתו* האידיאליז� המוקד� שלו

ו� שוק את האידיאליז� האבסולוטי המוקד� של דיואי אכ� מבליט דווקא את 'האופ� שבו מציג ג

בסופו של קווי� משותפי� אלה ה� שמרכיבי� . הקווי� המשותפי� לפילוסופיה של דיואי לכל אורכה

התיאוריה האמפירית של הידיעה 'את מה ששוק מכנה , בפילוסופיה הבוגרת של דיואי, דבר

שקיומה של , הסיבה שבשלה תיאור זה של הפילוסופיה של דיואי חשוב לעניינינו הוא. 3' והממשות

 Experience andשתתואר כא� במונחי עבודותיו המאוחרות , תיאוריית הידיעה והממשות של דיואי

Nature  ו– Logic: the Theory of Inquiry  , היא הבסיס לראייתה של הפילוסופיה כדיסציפלינה

, רורטי היה מעדי' לראות את דיואי כמבקר תרבות ופילוסופיה מחד, כפי שציינתי, אול�. משמעותית

ס אבל לא כבונה אפיסטמולוגיה חדשה על בסי, וכמסתפק בתיאור סיבתי של מקורות הידע מאיד*

אומר רורטי שהוא היה מעדי' לראות את  Consequences of Pragmatismבספרו . תיאורי� אלו

ו� 'ולוקח מג, )knowledge claims(דיואי לוקח מהגל את גישתו לביקורת רציונלית של טענות לידע 

בביקורת , יחד ע� הגל, כ* היה דיואי מסתפק. ומסתפק בכ*, לוק את ההסבר הסיבתי של הידיעה

יונלית של ידיעות תו* הבנת� מתו* הבעיות הספציפיות שהאנושות נתקלת בה� בתקופות רצ

הוא היה מסתפק בתיאור של לוק את , ובאופ� שאיננו מתנגש או מצטלב, בנוס' לכ*. פרטיקולריות

התהלי* הסיבתי הפרטיקולרי שמתרחש באורגניז� האנושי תו* כדי רכישת ידע בכל תחו� 

, אלא כתראפיה, לא היה נשאר מקו� רב לפילוסופיה, יואי היה נוקט בגישה זואבל א� ד. פרטיקולרי

בעבודה זו אני מעונינת להראות ). 83+82' עמ COP(לא היה בשל לאמ, גישה כזו , מסתבר, ודיואי

שהצור* של דיואי באימו, מטפיזיקה מהסוג שרורטי איננו זקוק לה איננו עניי� צדדי לדמותו 

עצ� העיסוק של הפילוסו' בשינויי� , כלומר. א הוא בסיס למקומו התרבותיאל, כפילוסו' חברתי

חברתיי� במצבי� פרטיקולאריי� מתבססת על עמדה מטפיזית והבנה אפיסטמולוגית שמצדיקה 

פעולה מסוג זה נוגדת סוגי פעילות אחרי� שיכולי� לעלות מתו* . פעולה אנושית מסוג מסוי� בעול�



242 

  

במקו� פעולה לשינויי� , שימור והנצחה של מוסדות חברתיי�, למשל, כמו, הבנות פילוסופיות אחרות

העובדה שדיואי הוא נביאה של דמוקרטיה חילונית ולא של משטר מסוג : במילי� אחרות. ולשיפור�

אחר עולה בקנה אחד ע� הבנתו את הפעילות האנושית כפעילות המוזנת והמשתבחת בהינת� לאד� 

ראייה זו של הפעילות האנושית תלויה בתמונת העול� . מאורגנת חופש פעולה מרבי בתו* חברה

שהולכי� , מטפיזיי� ואפיסטמולוגיי�, הבנת אות� קווי� משותפי�. המטפיזית והנטורליסטית שלו

זורעת אור על ההבנות המטפיזיות העומדות בבסיס היחס , ע� דיואי לכל אור* דרכו הפילוסופית

  .כאיש ציבור וכפעלת� בזירה החברתית בתקופה פרטיקולריתהחדשני שלו לתפקיד של הפילוסו' 

  

  וולונטריז�, פסיכולוגיה, אידיאליז�: דיואי והגל. 2. ב

מטרתו של סעי' זה היא להציג את הפ� האידיאליסטי בגישתו של דיואי מתו* מגמה להבליט   

שהיה קולגה , מוריס 'ורג'בהשפעתו של ג. את שורשי הפרגמטיז� של דיואי בראי יחסו לניסיו� האנושי

נחש' דיואי לעמדותיה� הניאוקנטאינית וההגליאנית של פילוסופי� , 1888של דיואי עד שנת  

�הפסיכולוגי� + ולעמדותיה� של הפילוסופי�, ו� קיירד'וג, הגליאניי� בריטיי�  כתומס היל גרי

ות כתיבתו הייתה העמדה הפילוסופיה שדיואי החזיק בה בראשית שנ. ווונדט, הגרמני� טרנדלנבורג

הנוסח המסוי� של האידיאליז� האבסולוטי שלו הדגיש את . הגליאני+אידיאליז� אבסולוטי ניאו

 �הרעיו� שהאובייקטיביות של הידיעה היא תוצר של צמיחת התודעה הפרטית תו* כדי הפיכת הניסיו

וניברסאלית או האובייקטיביות של הידיעה מוצדקת על ידי תיאור צמיחתה מתו* תודעה א. לידיעה

, לא אכנס) והפרטית, האבסולוטית, האוניברסאלית(לסוגיית היחסי� בי� תודעות אלה . אבסולוטית

ואי� הוא מכריע להבנת היחס של דיואי , משו� שמרכיב זה בפילוסופיה שלו ננטש מאוחר יותר

סיכולוגיה לעניינו חשוב להדגיש את מרכזיות הפ. לניסיו� האנושי בתורת הידיעה המאוחרת שלו

, ביקורת התפיסה הקנטאיטנית לגבי היחסי� בי� הקטגוריות והניסיו�, בהבנת הממשות בפילוסופיה

הבריטי שתיאר את התבונה כישות סבילה ) sensationalism(וביקורת האמפיריציז� התחושתי 

 ,לממד האבסולוטיסטי של אידיאליז� זה, כאמור, בהצגה זו לא אכנס. הקולטת רשמי� חושיי�

�, תבונה, ידיעה, תודעה, ובנוס' לכ* לא אכנס לדיו� מדוקדק במובני� ובהבחנות בי� מושגי� כניסיו

  .משו� שמובנ� של אלה משתנה במסגרת הפילוסופיה המאוחרת יותר, מוחלט וממשות, הבנה
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, בפילוסופיה" העמדה הפסיכולוגית"בשלב מוקד� מאד בפילוסופיה שלו אימ, דיואי את 

הטבע של כל , על פי העמדה הפסיכולוגית. הנושא ש� זה 1886במאמר משנת  אותה הוא תאר

 �דיואי מזהה (האובייקטי� של המחקר הפילוסופי צרי* להיקבע על ידי מה שיש לתודעה או לניסיו

 �שלא , חשיבותה של אמירה זו היא. 4לומר עליה� ) self consciousness +ל experienceבשלב זה בי

הדר* להגיע . דבר מחו, לתודעה או לניסיו� שהוא קריטריו� לאמת או לידיעהיכול להיות שו� 

דר* פסיכולוגיה , כלומר, לתודעה המספקת קריטריוני� לאמת הוא דר* התודעה האינדיבידואלית

לעמדה . 5" העמדה הפסיכולוגית"  +ומכא� , העוסקת במושגי� ובתהליכי� המתרחשי� בתו* התודעה

ההשתמעות הראשונה היא שהפילוסופיה לא יכולה לפנות לשו� קריטריו� . זו יש מספר השתמעויות

א� הפילוסופיה מחפשת בסיס . ולכ� הפסיכולוגיה היא הפילוסופיה האמיתית, החיצוני לתודעה

, ולכ� הפסיכולוגיה, אפיסטמולוגי או מטפיזי היא יכולה למצוא אותו רק בניסיו� האינדיבידואלי

השתמעות זו היא הבסיס . היא מתודה פילוסופית, ינדיבידואליתכמדע הבוח� את התודעה הא

הדבר "זאת משו� שהנחת קיומו של . של קנט" דבר כשלעצמו"+לביקורת האידיאליסטית ביחס ל

, את תכניה, ע� הקטגוריות התבוניות, פירושה שיש משהו שהוא מחו, לתודעה הקובע" כשלעצמו

באותה מידה מבקרת קביעה זו את האמפיריציז� . דעוהוא הקריטריו� לאמיתות� ג� א� איננו נו

על פי טענת דיואי התחיל האמפיריציז� התחושתי מהעמדה הפסיכולוגית א* נטש אותה . התחושתי

או קבע שיש , ברגע שקבע שהבי� את התוכ� של התפיסה החושית הבודדת במונחי� אונטולוגיי�

טישה בלתי אחראית זו של העמדה נ. משהו החיצוני לניסיו� שמטביע את רושמו על השכל

. מהשלבי� המוקדמי� ביותר בפילוסופיה שלו נאבק כנגדו, שדיואי, הפסיכולוגית מביאה לדואליז�

. ביקורת זו היא ג� ביקורת נגד הבנת היחסי� האנלטיי� והסינתטיי� הבוני� את הידיעה אצל קנט

, הניסיו� שהוא חיצוני לתודעה פועלות על, הבנויות לתו* התודעה עצמה, עבור קנט הקטגוריות

שאינ� , הספק היומיאני בתקפות� של אמיתות אלה. ויוצרות בכ* את האמיתות הסינתטיות

הוא מה שהביא את קנט לקביעת הקטגוריות כמנגנו� אפריורי שבלעדיו אי� ידיעה , אנליטיות

אול� הצורה , ודעהמקור� של הניתני� החושיי� אינו בתו* הת. הפועל על ניתני� חושיי�, אפשרית

שכדי לבסס את , כ* נוצר מצב. שה� מקבלי� לצור* התפיסה התבונית תלויה בקטגוריות התודעתיות

והדברי� , תקפות� של אמיתות סינתטיות נוצר דואליז� בי� האופ� שבו התודעה תופסת את הדברי�

במוקד העדפתו את  דחיית דואליז� זה מצוי, כאמור, עבור דיואי. כשלעצמ� שאינ� יכולי� להיתפס

ידיעות . ה� הקטגוריות וה� הניסיו� החושי ה� פנימיי� לתודעה, מבחינתו. המסורת ההגליאנית
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יכולות להיווצר רק תו* כדי יחסי גומלי� בי� הניסיו� החושי לבי� הקטגוריות , סינתטיות, חדשות

במסגרת הסכמטית  דיואי הבי� את התהליכי� האחראי� לגדילת הידע בתו* התודעה. בתו* התודעה

על פי דיאלקטיקה זו המושגי� שבתו* . של הדיאלקטיקה ההגליאנית שנולדה מתו* ביקורת קנט

מתו* כל מושג קיי� . התודעה מתקדמי� לעבר ידיעת המוחלט תו* כדי שלילה של כל מושג את קודמו

כ* נוצר . יותר וכדי לחיות בכפיפה אחת יוצרי� שני המושגי� ביניה� אחדות גבוהה, נוצרת שלילתו

לכל מושג חדש שנוצר , עבור הגל. שהוא תוצר דיאליקטי של שניי� מקודמיו, מופשט יותר, מושג חדש

בסו' התהלי* שבו מושגי� שוללי� זה את זה ויוצרי� ביניה� . דרגת ממשות גבוהה יותר מקודמיו

בוהה ביותר של כל המוחלט התודעתי הוא האחדות הג. אחדויות גבוהות יותר מושגת תודעת המוחלט

באופ� זה . והוא הממשות המוחלטת, הוא המושג המופשט ביותר, האחדויות והשלילות הקודמות

נוצרת הידיעה תו* כדי פעולה בתו* התודעה ואי� היא נזקקת לסינתזות של קטגוריות על גבי רשמי� 

הסכמטי שלה בלבד  קיבל מתמונה זו את הצד, כאמור, דיואי. חושיי� המגיעי� באיזשהו אופ� מבחו,

, ההתקדמות בתו* התודעה היא של הבנת קטגוריות תו* כדי מודעות לניסיו� התו* תודעתי.  6

המוחלט במערכת שדיואי . תו* התקדמות ברכישת הידע לגבי הקטגוריות, וחשיפה לניסיו� נוס'

�הסתירות ידיעת הקטגוריות מתקדמת תו* כדי חשיפה של . מתאר היא הידיעה של הקטגוריות כול

�, כפי שנראה, אול�.  ורתימת� לצור* השגת ההבנה השלמה יותר, יצירת סינתזות חדשות, בניסיו

ההתקדמות . עבורו קיי� קשר בי� כל הקטגוריות באופ� שכל אחת מה� משקפת את המערכת כולה

ת יותר מידיעת קטגוריות בודדות לידיעת המערכת כולה איננה מתבצעת תו* כדי בניית אחדויות גדולו

כל אחד מחלקי הכלל משק' . אלא תו* כדי תפיסת הכלל דר* כמה שיותר מחלקיו, משלילות פשוטות

האמת המוחלטת תושג . אול� כדי להבי� את השלמות יש להבי� כמה שיותר מחלקיו, את הכלל כולו

* תהלי. וכ* העיקרו� הכוללני יוב� על בוריו, השלמה, כאשר ייחשפו כל החלקי� במערכת האחת

הבאת חלקי הניסיו� לידי מודעות תו* כדי הפעלת , לכ�, הגדלת הידיעה לקראת השגת המוחלט היא

�  . וחשיפת קטגוריות חדשות תו* כדי תהלי* זה, הקטגוריות ביחס לניסיו

תהלי* צמיחת הידיעה בתודעה האינדיבידואלית מתו* התודעה המוחלטת מצביעה על 

דחייתו של כל . והיא היחס בי� התבונה לממשות, ולוגיתהשתמעות נוספת של נקודת המבט הפסיכ

הסירוב לראות את הממשות : דואליז� עבור דיואי כרו* באפיו� המרכזי של האידיאליז� ההגליאני

תופסת את , שנולדת בתו* התודעה, )reason(או התבונה , ההבנה. ואת המחשבה כשתי ישויות נפרדות

האפשרות להבי� את תהלי* הידיעה והזיהוי בי� . 7עצמה הממשות כולה ולכ� איננה אלא הממשות 
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קשור לקבלת , או בי� התבונה לבי� הממשות באופ� זה, הבנה שלמה של הממשות לבי� הממשות

מחליפה את  האורגניז�מטפורת . ביחס לתהלי* צמיחת הידיעה בתו* התודעה האורגניז�מטפורת 

דיואי קבל את . מולוגית מאז ימי ניוטו�המטפורה המכאניסטית שהייתה שלטת בתמונה האפיסט

 Kant"והביע אותו במאמר , מוריס לגבי הרעיו� של הגדילה האורגנית של הידיעה' ורג'השקפתו  של ג

and the Philosophic Method " במאמר זה הוא מבקר את הפילוסופיה של קנט על . 1884משנת

זאת משו� שהוא אמנ� טע� שהקטגוריות . בסיס כישלונו לפתח קריטריו� לאמת של הפילוסופיה שלו

�אבל זאת מתו* חומרי� הזרי� לתודעה עצמה אשר מקיימי� יחסי� , התודעתיות יוצרות את הניסיו

אי אפשר להתייחס אל כל אחד , לפי האידיאליז� שדיואי החזיק בו. מכאניי� ביניה� לבי� התודעה

הסובייקט לעומת , וסופיה מבחינה ביניה�מרכיבי הידיעה שהפיל. ממרכיבי הידיעה כאל של� עצמאי

אשר במסגרתו אי ) whole(אלא של� אחד , אינ� ישויות נפרדות, הקטגוריות לעומת הטבע, האובייקט

אשר בו פעולתו של כל אבר קשורה לפעילות האורגניז� , כמו אורגניז�. אפשר להבי� אחד בלי השני

. כ* ג� התודעה, ראותו כחלק מהאורגניז� השל�ואי� להבי� את הפונקציה של כל אבר מבלי ל, השל�

לעומת ,  הסובייקט והקטגוריות(התודעה אמנ� מקיימת בתוכה יחסי� בי� הרכיבי� השוני�  

חיבור (כלומר מכאניי� , אול� יחסי� אלה אינ� יחסי� חיצוניי�) והטבע, הניסיו�, האובייקט

פירושו שלחלקי� בתו* התודעה אי�  לומר שהיחסי� בתודעה ה� פנימיי�. אלא פנימיי�) והפרדה

או (אלא ה� נוצרי� תו* כדי התהלי* של יצירת התודעה , ישות הקודמת להיות� בתו* התודעה

כל רכיב היה מאבד את מעמדו לולי היה קשור ַלשל� דר* היחסי� שלו לכל שאר ). ההתנסות, הידיעה

הנפרד מהיות� חלק בתו* , �קוד, זאת משו� שאי� לרכיבי� תודעתיי� קיו� עצמאי. המרכיבי�

א* מבהיר , דיואי משתמש במונח האחדויות הגבוהות של הגל. בתו* התודעה, תהלי* יצירת הידיעה

כ* , הוא היוצר את האחדות הגבוהה, ולא רכיבי� בעלי קיו� קוד�, שהיחס עצמו בי� הרכיבי�

   .8שמתקבל של� אורגני ולא צירו' מכאני של שני חומרי� קיימי� קודמי� 

ההתנגדות לתמונת העול� המכאניסטית מכילה בחובה עוד השתמעות אחת של העמדה 

תמונת . הפסיכולוגית שדיואי מתעקש עליה והיא הפונקציונליות של תהלי* הידיעה ורכיבי התודעה

והיא מנוגדת , )active mind(שדיואי מצייר היא תמונה של שכל פעיל ) mind(או השכל , התודעה

, שהוא מבקר) sensationalism(לפי הפילוסופיה התחושתית . בתחושה מקור לידיעותלתמונה שרואה 

באופ� זה או אחר את הנתוני� , והשכל הוא גור� פסיבי המעבד, מקורו של הניסיו� הוא חיצוני
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על פי העמדה הפונקציונליסטית השכל איננו גור� פסיבי הקולט תחושות מבחו, אלא . הנקלטי�

מתנגדת , מלבד התמונה הפסיבית של השכל. 9שבה יש יצירה דינאמית מתמדת , פונקציה, פעילות

שתוארה , עמדה זו. תמונה יצירתית דינאמית זו ג� לעמדה האטומיסטית של התפיסה הניסיונית

רואה בתפיסות החושיות אוס' של תפיסות , יימס'ובוקרה ג� בפרקי� על הפילוסופיה של פירס ושל ג

ופעולות של , רישומי� אלה. הנכנסות לתו* תודעתנו ומשאירות את רישומ�, ומנותקות זו מז, נפרדות

. מאפשרי� את יצירת הדימויי� התודעתיי� והמושגי�, בניית יחסי� וקישורי� שהשכל עצמו מבצע

. בניגוד לכ* רואה התפיסה הפונקציונליסטית את ההתנסות האנושית כזר� תודעתי בלתי פוסק

נעשות על ידי השכל , והידיעה, התפיסה, המאפשרות את עצ� הניסיו�, תיההבחנות בתו* הזר� התודע

הניתני� החושיי� המובחני� ה� תוצר , כלומר. באנליזה ובסינתזה, עצמו בתהלי* הפעיל של הידיעה

�זאת בניגוד למה . של תהליכי� שכליי� מבחיני� ביחס לזר� התודעתי הבלתי פוסק והבלתי מובח

שהשכל , יחידות התפיסה הפשוטות והבסיסיות: יז� התחושתי רואי� בה�שהנומינליז� והאמפיריצ

  . עושה סינתזות ביחס אליה� וכ* בונה את מושגיו

הפונקציונליז� הפסיכולוגי שתואר פותח על ידי דיואי בסו' שנות השמוני� ובשנות התשעי� 

ני� אלה פרס� בש. תו* כדי הטמעת התפתחויות מדעיות בפסיכולוגיה הניסויית 19+של המאה ה

שבו הביע אות� עמדות שדיואי פתח במאמריו משני� , יימס את ספרו על עקרונות הפסיכולוגיה'ג

יימס כמקור 'ובכ* לראות את ג, יימס כאבי רעיונותיו של דיואי'מסיבה זו מקובל לראות את ג. אלה

מצטט את דברי  שאכ�, ו� שוק טוע� שדיואי'אול� ג. להתפתחותו הפילוסופית לכיוו� הפרגמטיסטי

המקור לרעיונותיו הפסיכולוגיי� . נטה לכיוו� זה כבר קוד�,  יימס ומביע בה� את תמיכתו הנלהבת'ג

יימס ודיואי כאחד חבי� את 'שוק טוע� ששג. יימס'של דיואי אינ� רעיונותיו הפסיכולוגיי� של ג

ילוסופי ומעשי את רעיו� שפעל בגרמניה וקד� באופ� פ, ווילהל� וונדט +, רעיונותיה� למקור משות'

  . 10עשרה +הפסיכולוגיה הניסויית החל משנות הששי� של המאה התשע

 1896מאמרו החשוב של דיואי לתיאור האופי הפעיל של השכל ביצירת הניסיו� פורס� בשנת 

במאמר זה מתק� דיואי את התיאור ". The Reflex Arc Concept in Psychology: "ומכונה

מוטורי על פי הבנתו הפונקציונליסטית ועל פי תורתו הפסיכולוגית של +הסנסוריהמקובל של המעגל 

, מוטורי מציג את הפעילות המוטורית כתוצאה של גירוי+ התיאור המקובל למעגל הסנסורי. וונדט

כאשר הגירוי , הגירוי והתגובה נתפסי� שניה� כחלקי� של הפעולה השלמה. ותגובה על הגירוי

, בתיווכ� של המערכות הקוגניטיביות, התגובה. ומייצג מצב מנטלי פסיבי מתקבל על ידי התודעה
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דיואי סבור שסכמה . משלימה את המעגל של הפעולה תו* כדי הכנסת המערכת למצב מנטלי אקטיבי

דיואי . מוטורי א* לא מסבירה את תופעת הלמידה מתו* הגירויי�+זו מסבירה את המעגל הסנסורי

הכוויה הנגרמת . לתו* להבה של נר דולק', אור'בעקבות הגירוי , את ידיומביא דוגמא לילד שמושיט 

דיואי טוע� שא� מתייחסי� . מלהושיט את ידו' אור'לו גורמת לו להימנע בהזדמנות נוספת של הגירוי 

. לא מוב� מדוע מתרחשת הלמידה, נוס' על הקוד�, כגירוי חדש –כאב הכוויה  –לגירוי החדש שנוצר 

והשניה היא חוויית הכאב , אחת היא חוויית האור כשלעצמה, יי� יש שתי חוויותזאת משו� שעד

תיאוריית המעגל הסנסורי המקובלת לא מסבירה כיצד מתבצעת הלמידה המקשרת בי� . כשלעצמה

היא להבי� את כאב הכוויה כחוויה מועשרת , לטענת דיואי, האלטרנטיבה. שתי חוויות שונות אלה

החוויה היא עכשיו חוויה אחת רחבה יותר , כלומר. ולא כחוויה חדשה, קוריתיותר של אותה חוויה מ

נוצר ג� , בכ* שנוצרה חוויית הכאב בתו* חוויית האור. הכוללת בתוכה ג� את האור וג� את הכאב

מכא� מובל דיואי להסביר ה� את . ההימנעות מהושטת היד: המרש� החדש הממלי, על תגובה ראויה

דיואי קובע , במילי� אחרות. התנסויות שלמות בפני עצמ�, בה בכל מעגל כפעולותהגירוי וה� את התגו

והיא מכילה בתוכה התנסויות שאפשר להבינ� , פעולהשהיחידה האורגנית השלמה בכל התנסות היא 

תגובה שכללה +שהתנסה בפעולת גירוי, הילד. כגירויי� והתנסויות שאפשר להבינ� כתגובות לגירויי�

: מטמיע בזיכרונו את הצירו' החווייתי, ג� את הכאב כיחידה אורגנית אחת של הפעולהאת ג� האור ו

משו� שברור עתה כיצד חוויית האור כוללת בתוכה , צירו' זה מסביר את הלמידה". אור זהה לכאב"

הזיכרו� שכרו* בקישור העתידי בי� שתי חוויות אלה . 11את המניע להימנע מהושטת היד אל מקורה 

בעקבות עבודות . כפי שמקובל לדמיי� בעקבות האמפיריציז� המקובל, חס� של רעיונותאיננו מ

בפסיכולוגיה פיזיולוגית הסביר דיואי את הזיכרו� כהרגל המוטבע בסידור הפונקציונלי של המבנה 

כי השאלה א� התנסות מסוימת היא גירוי או תגובה היא שאלה , המסקנה של דיואי היא. 12העצבי 

אי אפשר לראות את , בשל ההדדיות המוחלטת של הגירוי והתגובה. רה של המתנסהיחסית למט

זאת משו� שלכל גירוי הייתה פעולה . כבעלת קדימות כרונולוגית, או את הפעולה כולה, הגירוי

מה היה הגירוי במצב נתו� יכולה , השאלה. ולכל תגובה היה גירוי שהניע אותה, שהתנתה אותו

אי� סיווג  מוחלט של ישויות , כלומר. ה הכרוכה בסיטואציה מסוימתלהיקבע רק ביחס למטר

הקביעה של האופי של אירוע מנטלי יכולה להיקבע רק . ופעולות אחרות, תגובות, מנטליות לגירויי�

�הפעילות המנטלית של האורגניז� , ללא מטרה לפעילותו. לפי מטרתו של המתנסה עצמו במצב הנתו

ה� , כלומר, לכ� הפעולות המנטליות ה� טלאולוגיות, ההבחנות. לסוגי�לא יכולה להיות מובחנת 
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הטלאולוגי;ת של . 13מותנות בפונקציות המשחקות תפקיד ביחס להגשמתה של מטרה מסוימת 

ולכ� חשוב כל כ* , הישויות המנטליות היא רעיו� העומד בבסיס האינסטרומנטליז� המאוחר של דיואי

, הפילוסופי ההגליאני שהביא את דיואי לרעיו� זה+בסיס הפסיכולוגיבמסגרת עבודה זו לפרוש את ה

  .שמתקשרת לתפיסה זו, או ההכרה, וכ� את תיאוריית התפיסה

הפונקציונליות הטלאולוגית שתוארה מתקשרת בעיקר לתיאוריית הידיעה הוולונטריסטית 

תיאוריית ידיעה זו . 1891+ ו 1886בי� השני�  Psychologyשדיואי פרס� בשלוש גרסאות  של ספרו 

 �המצוי Aַבסיס וַבשיא של תהלי* צמיחת הידיעה והמקֶנה לניסיו� את ' המוחלט'זונחת את רעיו

במקו� זאת מבינה תיאוריית ידיעה זו את עצ� התהלי* שמאפשר את הידיעה . האובייקטיביות שלו

�מכוו� את הפעילות ה, הרצו�פעילות זו נשלטת על ידי . כתהלי* של אובייקטיבציה של הניסיו

המטרה העומדת ביסוד פעילות זו היא הפיכת הניסיו� . הניסיונית הפונקציונלית באופ� טלאולוגי

לפיה הכל מצוי , בהתא� לעמדה הפסיכולוגית. 14או הפיכת הסובייקטיבי לאוניברסלי , לאובייקטיבי

�הידיעה ושל מסביר דיואי את האפשרות של , ולפיה אי� מקו� לדואליז�, בתו* הניסיו

�כל , עבורו. ולא כגור� אחר מהניסיו� הפועל עליו, האובייקטיביות שלה בתו* המסגרת של הניסיו

ה� תוצר של , כלומר, ההבחנות שאנו עורכי� ביחס לעול� המנטלי שלנו ה� הבחנות תיאורטיות

נזקק דיואי  לפיכ* אמנ�. וכדי להבי� תהלי* זה, אנאליזה שאנו עושי� כדי להתקד� בתהלי* הידיעה

בסעי' שבו אציג את הלוגיקה האינסטרומנטליסטית . להבחנה בי� ההרגשות לבי� התבונה או הידיעה

אול� . לצור* הדיו� באופייה של הפעילות התבונית כל אחד מ� המושגי�, של דיואי אגדיר במדויק

 � +ו, emotion ,sensibilityבשלב זה הבחנותיו של דיואי אינ� עקביות ע� הבחנות מאוחרות יותר בי

interest מצד אחד , �כא� די לומר ששני . מצד שני thought+ו, knowledge ,cognition ,intellectובי

וזה המאפשר את הארגו� של , )החלק הרגשי הסובייקטיבי(זה המתנסה , חלקי העול� המנטלי

וני� של העול� אינ� חלקי� ש)  האובייקטיבי, המחשבתי, החלק התבוני(ההתנסויות למשמעות 

בהתא� . וחסרות כל מעמד אונטולוגי, אלא קונסטרוקציות תיאורטיות בעלות כוח הסברי, המנטלי

�  .תו* כדי יצירת כמה שיותר משמעות בתוכו, לכ* הבי� דיואי את הידיעה כהרחבת הניסיו

, שהתנגדותו לנומינליז� דחתה את קיומה של תחושה בודדת כבסיס לממשות, בדומה לפירס  

אי� מצב שבו הנפש או השכל , כאמור. * דוחה ג� דיואי את קיומה של תחושה בודדת כמקור לידיעהכ

)mind ( מצויי� בעמדה פסיבית ותופסי� משהו מבודד שמקורו בעול� החיצוני דר* אחד מאיברי
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ואי� ניסיו� שאיננו מערב פעילות של , על פי תפיסתו של דיואי אי� תפיסה שאיננה ניסיו�. החישה

לכ� הבסיס היחיד לפילוסופיה . ג� א� מדובר בהתנסות הראשונה של תינוק, )intelligence(התבונה 

, כלומר, כדי להבי� אי* גדל הניסיו�. הוא הניסיו� על מרכיביו התבוניי� ולא חומר תחושתי גולמי

את  תיאר דיואי, כיצד מתרחשת למידה שמעידה על אינטראקציה בי� הנפש האנושית לבי� הסביבה

בנושא זה הוא מצוי בויכוח ע� קנט ביחס לאופ� שבו יש ). apperception(הפונקציונליות של ההכרה 

וביחס למעמדה האונטולוגי של , להבי� את היחסי� בי� הפעילות של ההכרה כמאחדת וכסינתטית

הזו האחדות . עבור קנט האפרצפציה היא הכוח המאחד של כל ההתנסויות לתו* הכרה אחת. הכרה זו

משו� שהיא מאחדת את כל התפיסות הנפרדות שהתבונה יצרה תו* כדי החלת , היא סינתטית

היא סינתטית , למרות שהמחשבה עצמה היא אנליטית אצל קנט. הקטגוריות שלה על מה שנית� לה

שהוא ג� , האיחוד. 15כאשר היא מיושמת על גבי החומרי� הניתני� לה תו* כדי התפיסה החושית 

הוא ג� הפעולה שמסדירה את היחסי� בי� התפיסות השונות ומאפשרת את , צמיתהתודעה הע

עבור דיואי הפונקציונליות ההכרתית משתלבת בתמונה האורגנית של המערכת של . הידיעה

ההכרה היא תהלי* רצוני . אול� הוא שולל ממנה כל מעמד אונטולוגי, ידיעה שהוא מתאר+ההתנסות

 �. האמפירית, את התודעה הקיימת בנו, שמספק לנו את החיי� המנטליי�) attentive(מכונ� ומתכוו

חיי� מנטליי� אלה ה� בעלי איכות מורגשת שאי� לה ולא כלו� ע� תחושות היפותטיות גולמיות 

הפעילות . את התודעה האמפירית, באופ� מכאני, ומרכיבות, על ידי גירוי חיצוני, כביכול, שנוצרות

תנסות מונעת מאתנו את האפשרות לחוות חוויות ראשוניות ההכרתית המעורבת בעצ� הה

  .היפותטיות אלה

קישור : דיואי מתאר את הפעילות ההכרתית כבעלת שלוש רמות של ארגו� התנסויות  

)association( , ניתוק)dissociation( , וִהתכוונות)attention .( המשות' לכל שלושת הפונקציות הוא

�חוק זה הוא עיקרו� . עלת משמעות מקסימלית במחיר מינימליהשגת התנסות ב: חוק החיסכו

�תו* כדי שימוש , הפעולה של השכל והוא נועד לאפשר את ארגו� התפיסות ליחידות בעלות מוב

מקשר בי� , השלב הראשו� בפעילות ההכרתית, )association(הקישור . במאגרי הניסיו� הקיימי�

ולכ� מרחיק את האיכות המורגשת של , ות משמעותהתנסויות באופ� שהופ* אות� ליחידות בעל

פונקצית הקישור של ההכרה משלבת לתו* , במילי� אחרות. ההתנסות מהמקור שהעלה אותה

. הפיזיולוגי שלה+מבלי לשי� לב למקור החושי, זמניות+התנסות שלמה אחת את כל התחושות הבו
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ה אות� משו� שההתנסויות ההתנסויות הקיימות יכולות לקבל קישורי� חדשי� באופ� שמשנ

�פונקציה . התופס משתנה ג� הוא תו* כדי ההתנסויות' האני'ומשו� ש, המקוריות משתנות בזמ

שה� פונקציה מאד מרכזית , )habit(הכרתית זו היא העומדת מאחורי אפשרות יצירת ההרגלי� 

קישור אחת יכולה יצירת ההרגל מתאפשרת משו� שפעולת . כפי שארחיב להל�, לפילוסופיה של דיואי

כל ההתנסויות , כל מה שנכלל בשתי פעולות הקישור. להיות דומה לפעולת קישור שנעשתה בעבר

�באופ� . ומוטבעות במערכת העצבית, נכנסות לתו* ההתנסות השלמה שהקישור בנה, העוקבות שבתוכ

מחשבה זה די שהתנסות אחת תגיע לתודעה כדי שההתנסויות הבאות יעקבו אחריה ללא הפעלת 

, קישור של רעיונות ופעולות כ*... כל מה שמכאני בחיי הנפש" +דיואי מגדיר את ההרגל כ. מודעת

" כל האחרי� בסדרה עוקבי� אחריו ללא ההתערבות המודעת של הרצו�, שכאשר אחד מה� מוצג

הניתוק מכי� את השכל ). dissociation(השלב השני הוא שלב הניתוק . 16.) ה.ח –תרגו� שלי (

על ידי כ* שהוא מרשה לשכל להתערב ולתפוס , הרמה השלישית של פעילות ההכרה, להתכוונות

הניתוק מאפשר לשכל להתרכז במאפייני� נבחרי� של הניסיו� . במושכות של התהלי* ההכרתי

ועצמת ההנאה או הסבל של התחושות , התדירות, החוזק, הֶמֶש*. ולהבליט אות� עבור ההכרה

ספונטאנית של השכל להבלטת ההתנסות הנבחרת על פני התנסויות ניטראליות מקלי� על המשיכה ה

ולכוונ� , החישה+המשיכה להתנסות הנבחרת מאפשרת לשכל לנצל את הניידות של אברי. יותר

. הבאת יד לפה לטעימה, הושטת יד, הסטת העיניי� לכיוו� מסוי� –למקורות התחושה הרצויה 

חזור של התנסויות קודמות כ* שה� עומדות ביחס מסוי� ההתנסויות החדשות ה� תוצאה של ש

ואילו דיסהרמוניה ע� חוויות אלה יגרמו , הרמוניה ע� חוויות בעבר מביאות לסיפוק. לחוויות העבר

כ* נוצר . המנוחה מביאה את השכל לחקור את היחסי� בי� השניי�+הרגשת אי. מנוחה+להרגשת אי

, הרמה השלישית בפעילות ההכרתית, ההתכוונות). attention(והוא הופ* למקור התכוונות , האינטרס

בהתכוונות השכל תופס שליטה על הפעילות ההכרתית . לבחו� את מקור חוסר המנוחה הרצו�היא 

ההתכוונות מעלה את רמת . של השכל, שאינ� מכוונות למטרה, ובכ* הוא מובח� מפעילויות מכאניות

, משמעויות ומובני� אידיאליי�, וש בשני מרכיבי� חדשי�שליטת השכל בארגו� ההתנסויות תו* שימ

, שנוצרי� תו* הפעלת הרמות הנמוכות יותר של ההכרה, האינטרסי�). intellectual(ומטרות תבוניות 

המשמעויות נוצרות כאשר צירו' של תחושות ושל כל . משמשי� כמטרות, הקישור והניתוק

ות יחידות אינטגרטיביות שכל אחת מה� היא יוצר, ההתנסויות המשוחזרות שהתחושות מעלות
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כדי , קיימות במשמעויותהוא משתמש : בהתכוונות השכל משתמש בשני הגורמי�. שלמות בפני עצמה

�דיואי מקשר את המטרות . שעלו האינטרסי�במטרה לממש את , לכוו� את בחירת החומרי� מהניסיו

תיו על ידי איתור מצבי לכידות וחסר לכידות רוכש את מטרו' אני'ה. המנטליות לעניי� פתרו� הבעיות

מאחר והשכל שוא' . ומכוו� לו למטרה להיפטר מחוסר הלכידות על ידי שימוש בלכידויות אחרות

הוא יחפש דר* לקשר בי� התנסויות תו* כדי חיפוש משמעות , על פי חוק החיסכו�, להרמוניה כוללת

ו היא מה שמקד� ומרחיב את הידע תו* העשרת נטייה ז. שתגשר בי� הצרימות שהביאו לדיסהרמוניה

הצור* בחיסכו� גור� לעיתי� לעיוורו� . א* הוא ג� הפח שבו נופל השכל לעיתי�, מרחב ההתנסויות

באשר לאי ההתאמה וחוסר התוחלת שיש בניסיו� להחיל משמעות מסוימת על התנסויות לא תואמות 

17 .  

ירי� בעצמנו לבנות אחדויות שיכללו את כל עקרו� החיסכו� הוא המוביל את הצור* שאנו מכ

אול� , האד� לידע+צור* זה הוא המניע המשות' של כל בני. ההתנסויות שלנו לאחדות אורגנית אחת

, הבוטניסט, האומ�, לדוגמא. אד� לגבי סוגי ההתנסויות ששואפות לאיחוד+ יש הבדלי� בי� בני

משו� שיש לה� מטרות , "צמח"ת והחקלאי מכווני� את עצמ� למרכיבי� שוני� של ההתנסו

ההבדל בי� סוגי ההתכוונות . או התכוונות למשמעויות מסוגי� שוני�, אינטלקטואליות אחרות

' השמירה'האינדיבידואליי� מוסברי� ג� על ידי האופ� בו מסביר דיואי את חלקו של הזיכרו� או 

)retention (שומר את התנסויות בעלות. בבניית השכל עצמו �,  המשמעות שנוצרו בתו* השכל הזיכרו

יוצרות , בפועל, לכ�. באופ� כזה שההתנסויות מתנות את האופ� והכיווני� שאליו הוא יתכוו� בעתיד

ומכיל בכ* , בפונקציה זו השכל מודע לעצמו ולפעילותו. ובונות ההתנסויות הנשמרות את השכל עצמו

כמו , איננו נפרד מהפעילות עצמה, נטולוגיתאיננו בעל ישות או' אני' + חשוב להדגיש שה. 'אני'את ה 

הכוללת את , אלא הוא הפעילות השכלית עצמה, הטראנסצנדנטלי של קנט' אני'+ שאפשר להבי� מה

�מטמיע בתו* עצמו את ההתנסויות המשמעותיות כ* ' אני'+ במש* תהלי* הרחבת הידיעה ה. הרצו

שיכתיבו את ההתכוונות שלו בתהלי*  שה� הופכות לתוכ� של הידיעה שלו א* ג� ליכולות ולנטיות

יכולות ונטיות אלה הופכי� למושגי� ולקטגוריות שבה� הוא ישתמש בעתיד כדי לשפוט . העתידי

המושגי� ה� משמעויות אוניברסאליות אשר מיוחסות לאובייקטי� . 18התנסויות חדשות 

תי� על ידי סתירות ההתקדמות בשיפוטי� לֵעבר יותר ידע נחסמת לעי. פרטיקולריי� של התנסות

יימס ופירס מתעקש ג� דיואי על כ* שספק ממשי יכול להיווצר רק 'כמו ג. בשיפוטי� היוצרי� ספק

ודוחה את הרעיו� שיכול להיות ספק , התנסותי קוד�+ מסתירה ברורה בי� שיפוט אחד לבי� מושג
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ה על ידי חיפוש דיואי מתאר את גדילת הידע תו* כדי תנועה בי� מצבי ספק וסתיר. אוניברסאלי

באופ� דומה לאופ� שבו הוא מבי� , ויצירת משמעויות חדשות שיישבו את הסתירה, התנסויות חדשות

  . את הדיאלקטיקה ההגליאנית

דיואי אמנ� לא ייחס . הוא קדימות הרצו� לכל שאר חלקי הידע, מה שחשוב להדגיש בשלב זה  

אבל הוא ראה אותו כפונקציה המניעה את  ,כפי שעשו שופנהאוור ופיכטה, לרצו� מעמד אונטולוגי

כל חלקי . וכפעולה בלבד יש לו ממשות קונקרטית, הרצו� מזוהה ע� הפעולה של האורגניז�. הידיעה

קונסטרוקציות תיאורטיות שנועדו , כאמור, המצוי מאחורי הרצו� ה�' אני'כולל , הידיעה האחרי�

�והוא נחו, כדי , ת המגדירה את עצמה של הרצו�הוא הפעילו' אני'+ה. להסביר את אופ� פעולת הרצו

יצירת  –המטרה של פעילות זאת היא אובייקטיבציה . להסביר פעילות המכוונת למטרה

מתו* מטרה , הפיכת הרגשות הסובייקטיביי� לאוניברסאליי�, כלומר, אובייקטיביות ואובייקטי�

בי ה� רק פני� של הפעילות מכא� ברור שהסובייקטיבי והאובייקטי. ליישב את כל ההתנסויות

�הסובייקטיבי הוא הרגש . ולא עקרונות בעלי מעמד מחו, להבנת התהלי*, המכוונת למטרה של הרצו

, המגויס מההתנסויות הקודמות, ואילו האובייקטיבי הוא המושג המוטמע, של היחיד המתנסה

  .לרגש, ממד תבוני, משמעות, שהפונקציה שלו היא לתת אוניברסאליות

זאת משו� . ב זה של הדיו� אינני נכנסת לעובי הקורה המטפיזית בפילוסופיה של דיואיבשל  

שתורת התפיסה בפילוסופיה המוקדמת של דיואי מוצגת כא� רק כדי לבסס את החשיבות של 

כמתואר , רורטי. אפיסטמולוגיה פילוסופית תאורטית בתפיסת הפילוסופיה והפילוסו' של דיואי

מתנגד לאפיסטמולוגיה , .)1. סעי' ג, פרק ראשו�(גיה הביהייויוריסטית בסעי' על האפיסטמולו

זאת בטענה שדי לנו לתאר את . תיאורטית בכלל ולאפיסטמולוגיה ולמטפיזיקה של דיואי בפרט

אי� . הסיבות הקונקרטיות שהובילו לידיעה קונקרטית כדי להצדיק את המערכת שמביאה לידיעה

להצדיק את אפשרות או תקפות הידיעה או המתודה שמביאה אליה  לדעתו צור* בבסיס תיאורטי כדי

יותר , אול� מתיאור הפילוסופיה הוולונטריסטית המוקדמת שלו ברור עד כמה). מדעית או אחרת(

ביחס למה שכיניתי באופ� כללי  פעילות +מתמקד דיואי  ב, מכל הפילוסופי� שנידונו כולל רורטי

פירושו של דבר הוא שהמשות' לכל סוגי הפעילות האנושית . תהאנושי" הפעילות התבונית"ביותר 

כאשר התבוניות שלה היא רק מאפיי� של יכולתה להיות מכוונת למטרות , פעילותהיא עצ� היותה 

, ברור מהתיאור המוצג לעיל כי ההישגי� האנושיי�. 'ידיעה'ולכ� להגיע להישגי� שה� ) טלאולוגית(

כלומר ה� הופכי� , יי� משו� שה� ממומשי� או נודעי�ה� ממש, תוצאת הפעילות האנושית
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התממשות אוניברסלית כזו לא יכולה להיות , אובייקטיבציה זו. לאובייקטי� או ה� אובייקטיביי�

. פעילות טלאולוגית –מוסברת אליבא דדיואי אלא א� כ� מסבירי� אותה כפעילות המכוונת למטרה 

היא כל מה שאפשר להגיד על הפעילות  'פעילות' +עיו� שסומ* את ידו על הר, כמתואר, בעוד רורטי

ובכ* הוא , הוא מסרב לתת תוכ� ספציפי או מובח� יותר, ושהיא מכוונת למטרה, האנושית בעול�

עבור דיואי . בכ* הוא שונה מדיואי ואי� זה הבדל שנית� לסלקו בקלות. רואה אותה כפתוחה לגמרי

לומר שהיא . פירושו לומר שהיא רצונית', פעילות'שונה לומר שהפעילות האנושית היא בראש וברא

לומר שהיא מכוונת למטרה פירושו להסביר כיצד היא . רצונית פירושו לומר שהיא  מכוונת למטרה

התנסויות + התבוניות הכרוכה בהחלת מושגי�. להסביר אותה 1ִתבונית, כלומר, יוצרת אובייקטיביות

התבוניות של הפעילות . הטלאולוגיות שלה, נות המטרתיתעל התנסויות חדשות היא מהות ההתכוו

מאחר והפעילות היא . ומצע המשות' לכל המשתמשי� בה, כללי�, איננה דבר פתוח אלא בעל חוקי�

מכיוו� שכ* אפשר וא' . כדי להשיג את המטרות ביתר יעילות, אפשר וא' רצוי לשכלל אותה, מטרתית

היא תחו� , האפיסטמולוגיה הפילוסופית, אוריה של פעילותהולכ� התי, רצוי ללמוד את אופ� פעולתה

  .מחקר בעל חשיבות ורלוונטיות

של ' עקרונות הפסיכולוגיה'עד לשנה בה פורס� הספר , בשלב המוקד� של הפילוסופיה שלו  

במוב� מסוי� הוא נותר אידיאליסט כל . הוגדר דיואי עדיי� כאידיאליסט ולא כפרגמטיסט, יימס'ג

זאת רק א� מביני� את האידיאליז� שלו במסגרת העקרונות הפרגמטיסטיי� אבל , ימיו

ולכ� צרי* לנטוש , הניסיו� הוא הדבר המוחלט היחיד מבחינה פילוסופית: הפילוסופיי� החשובי� שלו

ולהבי� את האובייקטי� של הידיעה ', כל דואליז� בי� הניסיו� לבי� הממשות ובי� הגו' לבי� הנפש

ו� שוק מציג את 'ג. טלי של תהלי* רכישת הידיעה על ידי המחשבה בתו* הניסיו�כתוצר אינסטרומנ

האידיאליז� המוקד� של דיואי באופ� כזה שמדגיש את הפני� הפרגמטיסטיי� שלו על חשבו� הפני� 

הוא טוע� שדיואי מעול� לא עשה , לדוגמא. המטפיזיי� של האידיאליז� הנוכחי� אצל הגל וממשיכיו

כאמור ראה אות� כתוצר של המחשבה , אלא, מי� פיזיקאליי� לעצמי� מנטאליי�רדוקציה של עצ

 �מסיבה זו יהיה לו קל לטעו� שאפשר ליישב את האידיאליז� . 19הפותרת בעיות בתו* הניסיו

המוקד� של דיואי ע� הנטורליז� שלו א� מציבי� את התזות האפיסטמולוגיות שלו במקומ� הראוי 

ואת הפעולה מתארי� , את המרכזיות של הפעולה להבנת הניסיו�, � שוקיחד ע, א� מדגישי�.  20

אפשר להבי� את ההבחנה בי� , )purporsiveness(במונחי� הטלאולוגיי� של פנייה למטרה 

למרות שהאובייקטי� והמושגי� נתפסי� כול� כתוצרי : האידיאליז� ההגליאני לזה של דיואי
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�הוא פעילות , משו� שהמנטלי איננו עצ�, פיזיקלי הוא מנטלילא צרי* לטעו� שה, הפעילות של הניסיו

העובדה שאובייקטי� אינ� עצמי� במוב� האונטולוגי מוסברת א� מביני� את . פונקציונלית

. ולא כמשהו שמתפקד כאב� בניי� מטפיזית לעול�, הפעילות+הפונקציה שלה� ככלי� בתו* המערכת

כבסיס משות' לתפיסתו של דיואי לכל אור* דרכו  א� מתייחסי� לעקרונות הפונקציונליי� האלה

כ* את האפיסטמולוגיה +נמנעי� מהטעות שעושה רורטי בכ* שהוא זורק בקלות רבה כל, הפילוסופית

שוק מציי� יתרו� נוס' של הדגשת . התיאורטית של דיואי משו� שהיא מניחה מטפיזיקה מוגדרת

פילוסופיית "ו" פילוסופיית קיו�"וא מבחי� בי� ה. הפונקציונליות של כל מרכיבי הניסיו� והידיעה

+פילוסופיית"בעוד ש. וטוע� שפילוסופי� רבי� נרתעו מהסתירה בי� השניי�, אצל דיואי" תודעה

המאוחרת שלו היא " פילוסופיית הקיו�", היא אידיאליסטית, האפיסטמולוגיה של דיואי, " התודעה

אה בתודעה גור� המצוי בתו* הטבע ומקיי� עמו רו, כפי שיורחב להל�, הנטורליז�. נטורליסטית

היחסי� בי� הטבע והתודעה ה� . הוא פועל בתוכו כחלק ממנו ולא כמקביל אליו. יחסי� אורגניי�

תפיסה זו אפשר לתאר כתפיסה ריאליסטית הרואה בטבע ובתודעה . יחסי� פנימיי� ולא חיצוניי�

המתייחס אל כל האובייקטי� , יאליז�תפיסה זו סותרת לכאורה את האיד. בתוכו את הממשות

כתהלי* , אבל א� מביני� את התודעתיות של האובייקטי� כפונקציה. כבעלי קיו� בתודעה בלבד

לא נופלי� לכשל האידיאליסטי שמייחס לתוצרי התודעה , ולא כיצירה של משהו קבוע, מתמש*

, התודעתי מעצ� טבעי הימנעות זו מונעת ג� את הבחנת העצ�. עצמות בעלת מהות אונטולוגית

כפי שדיואי , ומכא� מאפשרת לשלב בי� האידיאליז� שלו ביחס לתודעה לבי� הנטורליז� ביחס לקיו�

שוב אי� צור* לעשות את , ומכא�). 131' עמ Experience and Nature )ENעצמו עושה בספרו 

י דיו� זה משמעותי כ, לסיכו� אזכיר. ההבחנה החותכת בי� השלבי� השוני� בפילוסופיה של דיואי

לצור* עבודה זו משו� שהוא מתמודד ע� ההבחנה שעושה רורטי בי� הפני� של דיואי כפילוסו' 

הדגשת ההמשכיות בפילוסופיה שלו . לבי� הפני� שלו כפילוסו' תיאורטי, ציבורי ומעצב תרבות

, בחינו*, מאפשרת להדגיש את הקשר בי� התפיסות האידיאולוגיות שהנחו את פעילותו הציבורית

להל� ארחיב טענה זו על ידי כ* . מטפיזי של שיטתו+לבי� הבסיס האפיסטמולוגי, ובפוליטיקה, במוסר

לבי� התפיסה של האד� , אינסטרומנטלית+פרגמטיסטית+שאקשר בי� האפסיטמולוגיה הפונקציונלית

תפיסת . עהכיצור שמשנה את עצמו ואת העול� תו* כדי מימוש הדינמיקה האפיסטמולוגית של הידי

אד� זו תצדיק את תפיסת הפילוסו' כמי שעומד בחוד החנית של פעולה לשינוי האד� והעול� 

  .מנקודת מבט ציבורית וכלל אנושית
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  .הוליז�, אינסטרומנטליז�, נטורליז�: הגרסה של דיואי לפרגמטיז�. ג

  דיואי והמסורת הפרגמטיסטית. 1.ג

יימס 'קת רבת הפני� בדבר מקומ� של גבסעי' זה לא אכנס לעומק המחקרי של המחלו  

הצבתו של דיואי בתו* המסורת הפרגמטיסטית מוצדקת . 21ופירס במקורות הפילוסופיי� של דיואי 

הוא מציי� במפורש את . ב. הוא מזוהה במסורת הפילוסופית כפרגמטיסט אמריקאי. א: מכמה סיבות

. ג. פרגמטיסטית שהוא הטמיע בתורתויימס בהקדמות לספריו כיוצרי הטרמינולוגיה ה'פירס ואת ג

, לדמות הפילוסו', ידי רורטי כאביו האינטלקטואלי בכל מה שנוגע לפרגמטיז�+הוא מוצג על

את חלקו של דיואי בתו* המסורת הפרגמטיסטית האמריקאית . ולמקומה של הפילוסופיה בתרבות

י ובהקדמה לפרק זה דנתי באופ� ואילו בפרק על רורט ,22) 7+6עמודי� (ציינתי והצדקתי בהקדמה ) א(

) ג(וביחס לפילוסופיה של דיואי בפרט , שבו רורטי רואה את עצמו ביחס לפרגמטיז� האמריקאי בכלל

)�בסעי' זה אציג תחילה את היחס של דיואי עצמו ). סעי' א, פרק רביעי; .2. סעי' ב, פרק ראשו

כ� אעמוד על ההבדלי� בי� הפרגמטיז� ולאחר מ, )ב(יימס 'לטרמינולוגיה הפרגמטיסטית של פירס וג

בהצגה זו אתייחס לדבריו כפי שה� מובאי� בספריו . יימס'שלו לפרגמטיז� של פירס ושל ג

אשר בה� הוא מגבש את תפיסתו לכדי בניי� שיטתי המועמד ביחס לזרמי� פילוסופיי�  , המאוחרי�

 Logic, The –ו , 1931משנת  Philosophy and Civilization, הספרי� שאתרכז בה� ה�. מקבילי�

Theory of Inquiry , 1938משנת.  

ש� לו דיואי למטרה לשנות את היחס הקיי� בי�  Philosophy and Civilizationבספרו   

לש� כ* הוא תוק' את עצ� ההפרדה המושרשת בתרבות . הפילוסופיה לבי� התרבות האנושית החיה

 �במיטב מיומנותו כמבקר תרבות , הוא מסביר. הממשותבי� הידיעה או האינטליגנציה האנושית לבי

את שרשי ההבחנה בי� הממשות לידיעה בתרבות היוונית ואת המש* התפתחותה בתרבות , ורעיונות

במהל* דבריו הוא מציג את הפרגמטיז� כתנועה הפילוסופית המבינה כראוי את . המערבית עד ימינו

בהערה לאחד האזכורי� של תנועה , ול� דיואי עצמוא. בניגוד לרעותיה, היחס בי� הידיעה לממשות

ושאי� הוא מתיימר לקחת על עצמו , מסתייג מהגדרתו בטענה שזוהי הגדרה חלקית, פילוסופית זו

, 40' עמ PAC(או ביחס להגדרתו של המונח בשפה , תפקיד תחיקתי ביחס לפילוסופיה של תנועה זו

שבשמו , פירס. יימס ביחס לפרגמטיז�'ירס ושל גבכ* הוא מביע עמדה השונה מעמדת� של פ). הערה
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יימס 'התנער מהגרסה של ג, נתלה המקור להגדרת הפרגמטיז� כמתודה להבהרת מושגי� פילוסופיי�

.). 2.סעי' ב, פרק שני(' פרגמטיציז�'לשנות את שמה של גישתו ל, כפי שראינו, לפרגמטיז� והתעקש

א* הוא ש� את , הוא אומנ� מתודה להבנת מושגי�, יימס'בניגוד לפרגמטיז� של ג, הפרגמטיציז�

יימס 'ג. לפעולה אפשרית עתידית+כלומר בהיות� כלל, הדגש על הבנת מושגי� ביחס לערכ� הניסויי

. פעולה+ראה בפרגמטיז� מתודה להבנת מושגי� על פי התוצאות הפרטיקולאריות שלה� ולא ככללי

, תודה להכרעה בי� תורות פילוסופיותבנוס' לכ* הוא הדגיש את הבנתו את הפרגמטיז� כמ

מכא� עולה .). 1.סעי' ב, פרק שלישי(ולא כמטפיזיקה העומדת בפני עצמה , וכתיאוריה של אמת

, יימס מתארי� את יחס� לפרגמטיז� כתנועה פילוסופית'שישנ� שני הבדלי� בי� האופ� בו פירס וג

כעמדה , כפי שנראה, הפרגמטיז�ההבדל הראשו� הוא שדיואי מגדיר את . לבי� יחסו של דיואי

יימס 'בניגוד לפירס ולג, ההבדל השני הוא שדיואי. מטפיזית ביחס להבנת הקשר בי� התבונה לעול�

בי� א� זו לקיחת אחריות . איננו רואה עצמו אחראי למתרחש בתו* התנועה מבחינה פילוסופית

רת אחריות מהאופי המקובל או הס, יימס עושה'להגדרת אופייה של התנועה הפרגמטיסטית כפי שג

שניה� טרחו להג� על הפרגמטיז� כפי שה� הבינו אותו , של התנועה הפילוסופית כפי שעושה פירס

היא תיאורו המדויק ' פרגמטיות'מתו* ראיית עצמ� כמחזיקי� בעקרונות פילוסופיי� מסוג מסוי� ש

יז� כאל הזר� הפילוסופי דיואי אמנ� מתייחס לפרגמט. איננו עושה זאת, כאמור, דיואי. ביותר

א* הוא רואה את עצמו כמי שלוקח את , היחיד שעושה צדק ליחס הראוי בי� הממשות לידיעה

  . ומכנה את שיטתו אינסטרומנטליז�, העקרונות הפרגמטיסטיי� צעד אחד קדימה

תפיסת היחס בי� הידיעה והממשות שדיואי רואה בה את מוקד החשיבות של הפרגמטיז�   

ואופי זה מבוטא באופ� היעיל ביותר , התפיסה לפיה הממשות היא בעלת אופי פרקטיעבורו היא 

פירושו של דבר הוא שהממשות היא הדבר שנוצר תו* ). 40+39' עמ PAC(בתפקיד של האינטליגנציה 

הממשות ממשיכה ונוצרת . כדי הפרוצדורות שהידיעה מפעילה כדי ליישב מצבי� בעייתיי� וספקות

בתיאור . המתבטאת במושגי� המוטבעי� בתודעה, י ע� הממשות הנודעת הקודמתבאופ� שהוא עקב

במקו� זה . הנטורליז� של דיואי והלוגיקה של החקירה יובהרו השלכותיה של הגדרה זו ביתר פירוט

ראוי לציי� את עמדתו של דיואי ביחס להשלכות של העמדה הפרגמטיסטית על המושגי� הפילוסופיי� 

עומד היחס של הפילוסופיה  Philosophy and Civilizationדיונו בספר במרכז . המקובלי�

תפיסה זו היא העומדת בבסיס התורות , לטענתו. המסורתית לממשות כדבר סטאטי שהידיעה מייצגת

או נוצרת , הממשות מצויה בתו* התודעה, עבור האידיאליז�. האידיאליסטיות והריאליסטיות כאחת
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ולכ� היא מטמיעה את , הממשות אחת ולתמיד על ידי פעולת התודעה אול� ככזו נקבעת, על ידיה

הריאליז� מכיר ג� הוא בהתאמה בי� הקטגוריות התבוניות לבי� . המבנה התבוני של הידיעה

אול� הוא נכנס לאי� ספור קושיות פילוסופיות כדי להסביר . האובייקטי� שהוא מזהה כממשות

כאשר הוא מציג עמדות . שות ישויות מטפיזיות נבדלותהתאמה זו משו� שהוא רואה בתבונה ובממ

אלה טוע� דיואי שהדר* היחידה לצאת מהסב* הפילוסופי הוא לוותר על הרעיו� שהממשות היא 

ולכ� , במקו� זאת יש להבי� שהממשות נוצרת ביחד ע� יצירת הידיעה ועל ידי הידיעה. סטאטית

). 39' עמ PAC(הממשות בידיעה אינ� מפתיעי� ואפשרות הייצוג של , ההתאמה בי� הידיעה לממשות

 �תפיסה זו של הממשות כדבר המתהווה ומשתנה על ידי הידיעה מוביל את דיואי לטענה שההבחנה בי

, שהרי. בפילוסופיה ובמדע היא מלאכותית, התיאורטי, לבי� התחו� העיוני, הפרקטי, התחו� המעשי

היוצרת מושגי� , הרי התיאוריה, כל הזמ� א� הידיעה יוצרת את הממשות באופ� שמשנה אותה

אחראית ליצירת� ולשינויי� של האובייקטי� הבוני� את הממשות שהיא , וסמלי� למע� הידיעה

שהוא ג� עול� הפרקטיקה , עול� ההתנסות, ברגע שהממשות עצמה מזוהה ע� הידיעה. מתארת

 Philosophy and Civilization טענת דיואי בספר . כרו* בעול� התיאורטי שבונה אותו, האנושית

היא שההבחנה המנתקת בי� הפ� התיאורטי של המדע לבי� עול� המעשה מזיקה לעניי� הרחבת 

הידיעה משו� שהיא מונעת את האפשרות שהממשות המבוטאת בתודעה האנושית תשתנה כ* שהיא 

אות שראוי דיואי מעוניי� לפיכ* להר. תפעל באופ� הטוב ביותר עבור התודעה האנושית עצמה

שהפעילות האנושית התרבותית המתבטאת במדע תיאורטי לא תובח� מ� הפעילות המתבטאת 

פילוסופיה המנותקת . וכ* ג� הפילוסופיה. אלא תשועבד לה ותשעבד אותה לעצמה, בפרקטיקה

משו� שהיא מטפלת בקטגוריות , מהפרקטיקה של החיי� איננה משרתת את מטרותיה עצמה

 �לעומת . אלא סובבת במעגלי� בתו* עצמה, שאיננו תור� להרחבת הידע כממשותהחשובות לה באופ

לצור* , זאת פילוסופיה המבינה את הידיעה האנושית במושגי� של פעולות המונחות על ידי התבונה

דיואי טוע� שרק . היא פילוסופיה שיכולה לתרו� את חלקה לאנושות, תיעול בתו* עול� המעשה

ולכ� , י� שהמחשבה והאמונות הנובעות מהמחשבה ה� עצמ� אופני פעולההפרגמטיז� האמריקאי הב

רק פילוסופיה זו שואפת למעשה לממש את תוצריה המחשבתיי� באופ� שישפיע הלכה למעשה על 

  ).299עמוד  PAC(הפעילות האנושית 
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. יימס'דיואי מציג את התנועה הפרגמטיסטית האמריקאית דר* הפילוסופיה של פירס וג  

הוא מציג את תורת� ) 35+13' עמ PAC" (התפתחות הפרגמטיז� האמריקאי"שהוא מכנה במאמר 

ראשית מציג דיואי את הפרגמטיז� של פירס על ידי הגדרתו הפרגמטיסטית של פירס . באופ� מפורט

לפיה המוב� הרציונלי של מושג או ביטוי יכול להיות מוב� רק בתופעות הניסוייות האפשריות של 

כי הגדרה זו דוחה את הביקורת המוטחת , דיואי טורח ומדגיש). 14' עמ PAC(המושג למעשה 

הוא מסביר כי פירס ניסה לפרש את . כאילו הוא מתעניי� בפעולות קונקרטיות, בפרגמטיז�

�באותו אופ� שבו קנט ביסס את התבונה המעשית , האוניברסאליות של המושגי� בתו* תחו� הניסיו

הפעולה הקונקרטית היא רק אמצעי להשגת הרציונליות . האפריורי בתו* התחו�)  כוח השיפוט(

�. המוחלטת של המושגי� משו� שכדי לתת לה� מוב� צרי* לבחו� את היישו� שלה� בניסיו

ומשו� כ* הוא , הרציונליות של המושגי� מושגת תו* כדי הבנת התגובה הראויה של האד� לסביבה

את הטמעת המוב� הרציונלי בהנחיה לפעולה אפשרית     שמבטא , ג� הדגיש את מרכזיותו של ההרגל

)PAC את תהלי* החקירה כמושג היסודי , בדומה לפירס, מעמיד דיואי, בספרו על הלוגיקה). 15' עמ

בהקדמה לספר זה מזכיר דיואי את . בהבנת האופ� בו התבונה מגיעה לשיפוטי� ביחס לממשות ולטבע

החקירה בזמ� היא הדבר היחיד המאפשר לתת לחוקי�  פירס כפילוסו' היחיד שהבי� שהמשכיות

כמו כ� הוא מדגיש את חשיבות התוצאות המבצעיות כמדד היחיד . הלוגיי� הנהרה אמפירית

+ אול� ג� כא� מתייחס דיואי באופ� דו. לתקפות� של משפטי� ומזכיר את פירס כמקור להבנה זו

' פרגמטיז�'ספר כולו לא מופיעה המילה ערכי לזיהוי שלו ע� התנועה הפרגמטיסטית ומצהיר כי ב

  ). iii-iv' עמ LTI(כמושג פילוסופי למרות שהתיאור של הלוגיקה שלו הוא פרגמטיסטי 

בעוד פירס מוצג כמי שחיפש דר* לפרש את קנט באופ� שיחבר בי� הלוגיקה של התבונה 

סטי את יימס כמי שמפרש באופ� פרגמטי'מציג דיואי את וויליא� ג, להתנסות האנושית

ובתופעות הפרטיות , האמפיריציסטי� האנגליי� ראו בעול� דבר קבוע ונתו�. האמפיריציז� האנגלי

המחשבה המכלילה נועדה לערו* הפשטות כדי ליצור מושגי� . משהו הקוד� לתפיסת� על ידי השכל

הוא א* , יימס את הידיעה על התופעות הפרטיות'כמוה� ביסס ג. כלליי� מתו* התופעות הפרטיות

ולמושגי� הכלליי� ולרעיונות התבוניי� הוא ייחס , ראה בה� בסיס לארגו� תצפיות וחוויות עתידיות

, יימס'נקודת המוצא האמפיריציסטית הביאה את ג. המכוונת את החוויות העתידיות, פונקציה יוצרת

את הוא צמצ� . לצמצ� ולהרחיב כאחת את המשמעות של הפרגמטיז�, על פי תיאורו של דיואי
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, כזכור. הפרגמטיז� של פירס בכ* שהוא נסוג מהכלליות החוקית של פירס לטובת פעולה קונקרטית

הוא , לטענת דיואי, ובכ*, הלכה למעשה, יימס חיפש מת� משמעות תבונית לפעולות בניסיו�'ג

יימס ג� הרחיב את המשמעות של הפרגמטיז� בכ* שהוא הכניס את 'אול� ג. נומינליסט יותר מפירס

הוא השתמש במתודה הפרגמטיסטית לקביעת , כלומר, עיו� מוב� האמת הפרגמטיסטי למרכז שיטתור

כאשר , לפיו' הרצו� להאמי�'יימס היא הרעיו� של 'הרחבה נוספת של ג. מובנה של אמונה אמיתית

דיואי ג� מסביר את ההבדל . אפשר לאמ, אמונה לפי התוצאות הנצפות שלה, פעולה מתחייבת ממילא

 �בניגוד לפירס הלוגיקאי היה איש רוח , יימס'ג. יימס במזג הפילוסופי השונה שלה�'פירס לגבי

כפי שכבר , עבור דיואי עצמו. שחיפש דר* ליישב את אמונותיו הדתיות והמוסריות באופ� פילוסופי

ולכ� הוא מסיי� את , החשיבות של התורה הפרגמטיסטית היא בהשלכה המטפיזית שלה, ציינתי

לפי הפרגמטיז� הממשות מצויה : פתחות הפרגמטיז� האמריקאי בתיאור השלכה זוהצגת הת

והתבונה היא זו שנותנת לו את ערכו הפנימי , תו* כדי התערבות התבונה, בתהלי* של היווצרות

  ).25' עמ PAC(ולא של חשיפה של דבר הנתו� מראש , בתהלי* של יצירה

כניסיו� ליצור תיאוריה , שהוא מזוהה עמו דיואי מסיי� פרק זה בהצגת האינסטרומנטליז�  

זאת הוא עושה על ידי בחינת . והיקשי� לוגיי� בצורותיה� השונות, שיפוטי�, מדויקת של מושגי�

השאלה כיצד המחשבה מתפקדת בבחירת ניסויי� שיאפשרו קביעה או ניבוי של תוצאות עתידיות       

)PAC וקי� מקובלי� של הלוגיקה על ידי הסקת� הוא מנסה לתאר הבחנות וח, כלומר). 26' עמ

דיואי . כפי שהתבונה האנושית עובדת בפועל, מהפונקציה היוצרת והמתווכת המיוחסת לתבונה

ההסתגלות הביולוגית הסביבתית הנעשית באופ� אינסטינקטיבי על : מסביר זאת במונחי� ביולוגיי�

האלמנט הטלאולוגי הוא זה שמזמ� . �הופכת להיות טלאולוגית אצל האד, ידי אורגניזמי� נחותי�

שמעכבת את התגובה המיידית לסביבה על ידי , המטרה של המחשבה. לתו* התהלי* את המחשבה

דיואי מתאר במפורט את . היא שליטה עתידית בתנאי הסביבה, השימוש באלמנטי� הקוגניטיביי�

כא� . עי' שיציג לוגיקה זוואציג זאת בהרחבה בס, האופ� שבו מתרחש תהלי* זה בספרו על הלוגיקה

היה חשוב לי להראות את האופ� שבו מרחיב דיואי בעצמו את הרעיו� הפרגמטיסטי לכדי תורה 

מזוקקת יותר הכורכת את התורה המטפיזית והאפיסמולוגית ביחס לידיעה ולממשות ע� הלוגיקה 

צמו מממש את חזונו בכ* הוא ע. וע� תפיסות מדעיות ביולוגיות ונוירולוגיות מצד שני, מצד אחד

לצור* , תיעול הפילוסופיה והמדע התיאורטיי� באופ� אינסטרומנטלי: ביחס לפילוסופיה ולתרבות

  . הבנת התרבות האנושית ולצור* השתתפות פעילה ביצירתה המתמשכת של תרבות זאת
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אפשר לסכ� את מקומו של דיואי במסורת הפרגמטיסטית על ידי הצגת  הרעיונות ששותפי� 

ו� שוק 'בספרו על דיואי עור* ג. לעומת ההרעיונות שמייחדי� את שיטתו הוא, יימס'לפירס וגלו ו

קבל את , על פי רשימה זו, דיואי. 23יימס 'פירס וג, רשימה של דברי� משותפי� והבדלי� בי� דיואי

, המוב� של החקירה שנעו, בשימושו, רעיונותיו של פירס בדבר החקירה שנובעת מספק שדורש סיפוק

א* לעומת זאת הוא התנגד לזיהוי . והרעיו� הפרגמטיסטי שהאמת היא תוצאתו הסופית של המחקר

פירס תפס את הממשות כדבר . הממשות והאמת אצל פירס כסיו� האידיאלי של תהלי* הידיעה

הממשות , כאמור, עבור דיואי. ואת הידיעה כחשיפת החוקי� המשקפי� את אופ� פעולתה, מוגמר

ולא יתכ� גמר אידיאלי לתהלי* זה כל עוד היצור האנושי ממשי* לחיות בתו* , רות יחדוהידיעה נוצ

יימס לקח דיואי בעיקר את הרעיו� שיש להבי� את התהלי* שמתרחש בשכל האנושי 'מג. סביבתו

אשר פועל , דר* התורה האבולוציונית לפיה האד� הוא יצור פותר בעיות מסתגל, במונחי� ביולוגיי�

ה� דבר , העול�, יימס האובייקטי�'אול� עבור ג. ו ויוצר את עצמו תו* כדי פעולה זובתו* סביבת

יימס הבי� את האמת 'ג. המעוני� לחוות אות� תו* סיפוק נפשי מקסימלי, נתו� המצוי מחו, לתופס

את התפקיד שהחברה , בניגוד לדיואי ולפירס, והדגיש מעט מאד, במסגרת של תהליכי� שעובר היחיד

  . יצירת המושגי� של היחיד ובאימות�ממלאת ב

התפקיד של הפילוסופיה לפי כל פילוסו' תוארה בפרקי� הקודמי� כפונקציה של הבנתו את 

, עבור דיואי. מקו� התבונה בפעילות האנושית הכוללת ואת היחסי� בי� התבונה לבי� הממשות

עיקר בפ� של היצירה שרואה בתבונה כלי ליצירה ושינוי של העול� יתרכז תפקיד הפילוסו' ב

מרכיב זה מייחד אותו מהקו הפרגמטיסטי הקוד� . המתמשכת של העול� על ידי תבונת האד�

, שראו בפילוסופיה כלי להתמודדות של האד� ע� ממשות נתונה, יימס'זה של פירס ושל ג, שהוצג

צירת דברי� שאינו מבדיל בי� היצירה הפילוסופית לי, ומקרבו לכאורה לפוסט פרגמטיז� של רורטי

, תהלי* יצירתו של העול� על ידי התבונה על פי דיואי, כפי שיתואר בהמש*, אול�. אחרי� בעול�

הלוגיקה העומדת . אינ� נטולי כיוו� וכללי�, והשינויי� שמתרחשי� בתבונה עצמה במהל* תהלי* זה

, נוכיתהחי, בבסיס הפעילות המדעית היא אותה לוגיקה העומדת בבסיס הפעילות האומנותית

השאיפה האנושית להמשגה והפשטה של ההתנסות האנושית בעול� תתואר . והפוליטית, היומיומית

שתיתפס כמדע המחפש את הכלליות , מסיבה זו הפילוסופיה. על ידי דיואי כמחפשת כלליות במהותה

בהתא� להיסטוריה המכתיבה את התרבות . תשמור על חשיבותה התרבותית, ברמה הרחבה ביותר
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תמיד תמצא הפילוסופיה לעצמה תפקיד כמתארת את הנחות היסוד התרבותיות א* ג� , תנההמש

  .ומספקי� יותר, פוריי�, כמכוונת אותה לכיווני� חדשי�

  

  מטפיזיקה נטורליסטית. 2. ג

טיפוס לדמות הפילוסו' +רורטי רואה בדיואי איש הציבור אב, כאמור בהקדמה לפרק זה  

וא מקבל את דמותה התיאורטית של השיטה הפילוסופית שדיואי טרח אול� אי� ה, האלטרנטיבי שלו

אחד הפני� של דמות הפילוסו' שדיואי מתאר ורורטי מקבל הוא הפילוסו' כמבקר . על בנייתה

אי� מבקר התרבות של רורטי צרי* להיות פילוסו' במוב� המסורתי אלא , אול� כפי שראינו. תרבות

השפעה זו . ת דיי� כדי להתקבל בציבור ולהשפיע על מראה החברהליצור מטפורות חדשות שיהיו פוריו

או במוסדות תרבותיי� מסוג חדש המשרתי� את האנושות באופ� , רוח חברתי+ יכולה להתבטא בהל*

מעורפל , כמוב�, והשיפור ביחס לקודמיה� הוא, מדד האיכות של המוסדות התרבותיי�. טוב יותר

�במוב� המסורתי פירושה שמבקר התרבות הרורטיאני איננו זקוק העובדה שאי� הוא פילוסו' . במכוו

הפילוסו' . לשו� מסגרת מתודולוגית או מיומנות דיסציפלינארית פילוסופית כדי לעשות את עבודתו

, יוצר במסגרת השיח, מבקר התרבות של רורטי מודע לכ* שהוא פועל בתו* מסגרת של שיח

מסיבה זו אי� לו צור* בפילוסופיה מטפיזית . יח בלבדוההתקבלות שלו ג� היא נמדדת בכלי� של ש

בסעי' זה אסביר מדוע מוצדקת . שמבססת את ביקורתו או מספקת קריטריוני� שה� מדד לפעולתו

הוא " הערכי�+מבקר", או בלשונו, שמבקר התרבות שדיואי מתאר, הטענה שהצגתי בתחילת הפרק

הערכי� של דיואי יוצג כפילוסו' במוב� +מבקר. הפילוסו' במוב� הדיסציפלינארי והמסורתי של המיל

המסורתי לא רק משו� שעבודת הביקורת שהוא מתאר דורשת מתודולוגיה ומיומנות דיסציפלינארית 

. אלא ג� משו� שהוא זקוק למטפיזיקה כדי להצדיק ולבסס את עקרונות ביקורתו, פילוסופית

כמרכיב בעל מקו� קיומי ומוסרי בעולמו המטפיזיקה היא הבסיס לאופ� בו הוא תופס את הערכי� 

והיא ג� המספקת את ההצדקה ואת העקרונות למתודה שבה ביקורת הערכי� , של האד�

  . הפילוסופית מטפלת במושא מחקרה

ערכי� בפרק האחרו� של ספרו +דיואי מתאר את תפקידה של הפילוסופיה כביקורת

Experience and Nature )1925 .(ציג במהל* הספרבהתא� לגישה שהוא מ , �ביקורת זו היא עניי

האפשרות לדו� בערכי� כחלק מחקירה אמפירית תלויה כמוב� בהבנה הנטורליסטית . למחקר אמפירי
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הבנה זו מאפשרת את תפיסת הערכי� כחלק ממרכיביו הטבעיי� . של העול� ותבונת האד� שבתוכו

מסתוריי� של עול� נפשי המובח�  ולא כרכיבי� של עול� טראנסצנדנטי או כמאפייני�, של העול�

ה� ניתני� לבחינה אמפירית בדיוק כמו , בהיות� חלק טבעי מעול� שהוא כולו טבעי. מהעול� הטבעי

, הרי שהיא עצמה מדע אמפירי, א� הפילוסופיה היא ביקורת הערכי�. כל שאר מושאי החקירה

הערכי� הנוטלי� חלק , � כ�א, מה ה�. הוא טבעי, כמו מושאי כל תחומי החקירה והדעת, שמושאו

חיובית ) quality(דיואי מסביר שהערכי� ה� דברי� הנוצרי� כתוצאה מאיכות ? בעול� הטבעי

האופ� שבו , איכות של התנסות היא ההרגשה. שאנשי� מייחסי� להתנסויות שקורות לה� בפועל

. וכדומה, מפחידה ,משעממת, מכאיבה, היא יכולה להיות מהנה: ההתנסות נחווית על ידי הסובייקט

שאנשי� , באופ� כזה" מהנה"לפעמי� קורה בפועל שאיכות מורגשת של התנסות היא חיובית או 

א� אנו מנסי� בפועל לחזור על ההתנסויות או להנציח . וא' להנציח אותה, רוצי� לחזור על ההתנסות

. י� להיות ערכי�וה� הופכ, )goods" (טובי�"אות� אנו מתייחסי� אליה� או אל מקורותיה� כאל 

ועל השאלה מדוע ה� , דיואי טוע� שאי� לפילוסופיה מה להגיד על עצ� ההנאה שיש מטובי� אלה

מה שיש לפילוסופיה . זוהי עובדה טבעית, זה איננו תפקידה של ביקורת הערכי�. נחשבי� כטובי�

בי מקורותיה� של אלא בשאלות לג, לומר על הערכי� איננו נעו, במהות� כחוויות בעלות משקל חיובי

, במילי� אחרות. והתוצאות של הניסיו� לחזור עליה� ולהנציח אות�, או אופני היווצרות�, הערכי�

ביקורת ערכי� אמפירית עוסקת בבחינה אמפירית של האופ� בו נוצרי� הערכי� ובחינת התוצאות 

זו נערכת במישור בחינה ביקורתית כ. הידועות והאפשריות של ההנצחה של המצבי� שמעוררי� אות�

על ידי הוספת תנאי� , היומיומי ובאופ� בלתי מודע על ידי כל אד� כשהוא שוא' לשפר את חייו

ביקורת ערכי� הופכת לפילוסופיה כאשר הביקורת נהיית . המעוררי� התנסויות בעלות איכות חיובית

זה של  מתיאור. וכאשר היא מתנהלת באופ� מכוו� ושיטתי, מודעת לעצמה ולהשלכות שלה

מוב� מדוע , שאזכיר להל� ג� בפרק שיעסוק בתפקידה של הפילוסופיה, הפילוסופיה כביקורת ערכי�

במהל* חייו הוא . התאי� לפרדיגמה שרורטי מעודד, דיואי הפילוסו' האמריקאי ואיש הציבור בפועל

ערכי� במקורות , היה מעורב בדיו� בערכי� שהחברה האמריקאית הדמוקרטית מחזיקה בה� בפועל

תו* כדי דיו� זה הוא פעל . ובהשלכותיה� על החיי� הממשיי� של היחידי� השייכי� לחברה זו, אלה

לשינויי� ולרפורמות ממסדיי� שיבטיחו את הנצחת הערכי� שמבטיחי� בעיניו את שיפור החברה 

. 24ובהבחנת� מערכי� ומאמונות שיכולי� להוביל לדעתו להידרדרות מוסרית ופוליטית של החברה 

אול� דיואי הפילוסו' לא הסתפק בפעילות זאת וביסס אותה באופ� תיאורטי במטפיזיקה 
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הוא עניינו של ) practice(האופ� שבו מטפיזיקה זו מבססת את הפעילות שלו . הנטורליסטית שלו

�  .התיאור שלהל

 המטפזיקה הנטורליסטית של דיואי מבוססת על הבנת האד� כיצור אורגני החי בתו* סביבה

לומר על האד� שהוא יצור אורגני פירושו שלא רק . שכל פעולתו מוסברת א* ורק במסגרת זו, טבעית

דיואי מסביר . אלא שחייו מעורבי� בחיי סביבתו, שהוא חי את חייו בתו* הסביבה הטבעית שלו

 �� ושהאורגניז, בי� האורגניז� לסביבה) interactions(שתהליכי חיי� הנ� מערכת של יחסי גומלי

תהלי* הגדילה מתחיל מהעובדה שהשינויי� . והסביבה גדלי� שניה� במהל* יחסי גומלי� אלה

הפרת האיזו� יוצרת . שיוצרי� יחסי הגומלי� מביאי� לעיתי� להפרת האיזו� באורגניז� או בסביבה

וזה מביא אותו לערו* שינויי� בהתנהגותו או בסביבתו שיחזירו את האיזו� , צור* אצל האורגניז�

. מביאי� להתפתחות, במונחי� אבולוציוניי�, או, שינויי� אלה יוצרי� חידושי� בסביבה. הרצוי לו

היכולת של אורגניזמי� מפותחי� לשנות את הסביבה בהתא� לצרכי� שלה� היא המאפשרת את 

הדבר שהיצורי� המפותחי� . והיא מצידה מייצרת עוד צרכי� המייצרי� שינויי� נוספי�, ההתפתחות

במקו� באופ� אוטומטי , יני� בו הוא האפשרות לפעול תו* כדי קואורדינציה בי� מספר צרכי�מצטי

, פירושה של תגובה הפועלת תו* קואורדינציה בי� צרכי� היא. על פי המודל הביולוגי של גירוי ותגובה

� לבי� כדי לקחת בחשבו� מספר גירויי� תו* כדי בניית מערכת יחסי� בינ, שתגובה על גירוי מעוכבת

ידי +דינאמיקה זו מוסברת על. התגובה המעוכבת מאפשרת להגיב באופ� יותר יעיל לסביבה. עצמ�

היא , האד�, ההתנהגות של האורגניז� המפותח, לטענתו). habits(דיואי ג� בהתייחסות להרגלי� 

 ההרגלי� ה� דפוסי. והיא מבוססת על הרגלי�, פונקציה של מצבו הטוטלי ביחסי� ע� הסביבה

ושחוזרי� על עצמ� תו* כדי הוכחה , שהוכיחו את עצמ� כיעילי�, תגובה אוטומטיי� לגירויי�

הרגל הוא יעיל א� התגובות וההתנהגויות הכרוכות בו מביאות ). 32' עמ LTI(מתמדת של יעילות� 

אול� א� התגובה האוטומטית הכרוכה . לתוצאות המספקות את הצרכי� שהגירויי� מעוררי�

הפרה זו יוצרת פתח לחיפוש של . נוצרת הפרה של האיזו� שההרגל מניח, ת בסיפוק הצור*בהרגל נכשל

ולהפו* אות� לדפוסי התנהגות ולהרגלי� , כדי ליצור תגובות יעילות יותר, קשרי� חדשי� בי� גירויי�

 תיאור ההתנהגות: למטפיזיקה הנטורליסטית של דיואי, הטבעי, כלומר, זהו הבסיס הביולוגי. חדשי�

עבור רורטי תיאור זה . האנושית בתו* הסביבה הטבעית כהסתגלות מתמדת של האד� לסביבה

השיח האנושי הוא תוצאה של ההתנהגות האנושית . מספיק כדי להסביר את יצירת השיח האנושי
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חקירת היווצרותו של השיח כחלק מהדינאמיקה האבולוציונית היא עניי� לחקירה . המסתגלת

כל הנהרה . א* אי� צור* בהנהרה פילוסופית מעבר לכ*, או אנתרופולוגית, גיתפסיכולו, ביולוגית

הגומלי� +פילוסופית היא חלק מהשיח שבני אד� יוצרי� באופ� מתמיד כדי לשכלל את מערכת יחסי

כפי , על פי תפיסתו. אול� דיואי איננו מוותר על ההנהרה הפילוסופית. שלה� ע� הסביבה להבנת�

�קשר בי� הבסיס הביולוגי הטבעי להתנהגות האנושית לבי� ההתנהגויות  ישנו, שאראה להל

הידע , התרבות שהוא יוצר, המושגי� והאמונות שהוא מחזיק בה�: המוסריות והתבוניות של האד�

כדי ליצור חיבור זה זקוק דיואי למערכת מושגי� . והמוסדות החברתיי� שהוא בונה, שהוא צובר

הקישור שדיואי מעוניי� . ההתנהגות האנושית ע� הפ� המשמעותי שלה הקושרת את הפ� הביולוגי של

אול� התנגדותו . לש� כ* הוא זקוק למטפיזיקה. לערו* מכריח אותו לחרוג אל מעבר למדע הטבע

שמנתקות בי� הפ� הטבעי של ההתנהגות האנושית לבי� פני� אחרות , לתורות מטפיזיות דואליסטיות

מביאה אותו לניסיו� לבנות מטפיזיקה , או בעלות משמעות ומוב�, יותתוכנ, תבוניות, נפשיות, שלה

מתנגד , שהנטורליז� שלו לא מכיר בידע מעבר למה שמדע הטבע מספק, רורטי. שהיא נטורליסטית

ולא מכיר בתרומתו של הקישור שדיואי עור* לפילוסופיה , לכיוו� זה שהול* בו דיואי, כאמור

חשובה , בניגוד לעמדת רורטי, ראות מדוע המטפיזיקה של דיואיפרק זה נועד לה. הציבורית שלו

להל� אראה כיצד מצליח דיואי ליצור מטפיזיקה . לתפיסתו ולעיסוקיו בענייני� ציבוריי� ולאומיי�

  .ותורמת למת� משמעות ומוב� להתנהגויות אנושיות מאיד*, ששומרת על הסייג הנטורליסטי מחד

את המקו� של הפילוסופיה  Raymond Boisvertמתאר , במאמר על המטפיזיקה של דיואי

לטענתו הדר* הטובה ביותר לתאר את תפקידה של . 25המטפיזית בתו* כלל הפילוסופיה של דיואי 

תפיסת המטפיזיקה ". דרכי�+מפת"המטפיזיקה בפילוסופיה של דיואי היא על פי המטפורה של 

+ על פי תפיסתה כיסוד. � שבה החזיק דקרטבניי+מנוגדת לתפיסת המטפיזיקה כיסוד" דרכי�+מפת"כ

�תפיסה פילוסופית . ובלעדיו אי� לו אפשרות עמידה, המטפיזיקה היא הבסיס עליו בנוי הידע כולו, בני

רואה בפילוסו' איש מקצוע המסוגל לראות את הדברי� , )foundationalist" (יסודנית"המכונה , זו

ואת , עדיפה זו הוא יכול לתאר את הידע כולו מנקודת מבט". מעו' הציפור"מנקודת המבט של 

היסודות . מבלי ליפול לכשלי� שנקודות מבט חלקיות יותר עלולות ליפול לה�, הבסיס שלו

שבלעדיה� אי אפשר , שה� אמונות ביחס לעול�, שהמטפיזיקה היסודנית מניחה ה� סדרת אכסיומות

המרמזת להכרחיות ', יסוד'+מטפורת הלעומת . ולכ� הכל בנוי עליה� בהכרח, לתאר ידיעת העול�

מרמזת לבחירה בי� נקודות מבט ' מפה' +מטפורת ה, ולבלעדיות שבלעדיה כל מבנה נדו� להתמוטטות
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שהאינטרס מאחוריה מודע , המפה היא כלי המיועד למטרה מסוימת. אפשריות בהתא� לאינטרסי�

י� אשר משמשת את ההול* הוא מבי� שהמפה שהוא מצייר היא מערכת סימנ. למי שיוצר אותה

הסימני� . וה� לש� קבלת מושג כללי על השטח שבו הוא נע, ה� לש� בחירת נתיב הליכתו, בדרכי�

א* אינ� בגדר יסודות הכרחיי� לכלל העול� , שהוא משתמש בה� הכרחיי� לצרכי� של המשתמש

ו� שהוא לא מחפש מטפורה זו עונה לתיאור תפקידה של המטפיזיקה על פי דיואי מש. המתואר במפה

לא תיתכ� הבנת הידיעה והאנושות מחו, , שכאמור, משו�, החיצוני לשטח" צופה"מטפיזיקה של 

כלכל תחו� התמחות מקצועי אנושי נקודת , אול� בכל זאת מייחס דיואי לפילוסופיה. לניסיו� האנושי

. יא עוסקתביחס לתחו� שבו ה) generic(וכללית או מסווגת ) comprehensive(מבט כוללת 

משו� שהיא מתייחסת למירב תחומי העיסוק האנושי , הפילוסופיה היא נקודת המבט הכוללת ביותר

הדרכי� משיגה נקודת מבט מכלילה זו היא על ידי +האופ� שבו מפת. במטרה לערו* ביניה� קישורי�

פה פעולות אלה מאפשרות למ. פעולות בחירה של גורמי� מסוימי� ושלילה של גורמי� אחרי�

תיאור . ולהתייחס אל השטח מתו* נקודת מבט מסוימת המוכתבת על ידי מטרה מסוימת, להתמקד

תוא� כמוב� את התיאור של שלוש רמות הפעולה של , והתמקדות במטרה, שלילה, הכולל בחירה, זה

דיואי נמנע במש* שני� רבות . המסננת והמארגנת את ההתנסויות על פי אינטרס נבחר, ההכרה

בהשפעת , אול�. מטפיזיקה והעדי' את המתודולוגיה כנקודת המפתח לדיו� הפילוסופיהלעסוק ב

שמבססת את הכללותיה , הבי� שאפשר לבנות מטפיזיקה תיאורית, 1905לאחר ', מפגשו ע� וודברידג

, מטפיזיקה שמשמשת כמפת דרכי�. 26טבעית +מבלי ליפול בכ* לפח של מטפיזיקה על, באופ� אמפירי

ו� מושגי� מכלילי� תלויי מטרה מעשית היא מטפיזיקה שיש בה כדי להדרי* את ההול* תו* כדי צי

+תיאור המטפיזיקה כמפת Boisvertעל פי . מבלי לטעו� לנקודת מבט יסודנית, בנתיבי העול� מתוכו

האתגר הראשו� : 27דרכי� נותנת מענה לאתגרי� השוני� שדיואי מציב למטפיזיקה במקומות שוני� 

לצור* זה הפילוסופיה צריכה . אד� בהבנת� את העול�+יזיקה תהיה פורה בהדרכת בניהוא שהמטפ

. כלומר יביא לתוצאות מעשיות בעול�, לבחור ולשלול מרכיבי� של הניסיו� באופ� שיוכח כפורה

דיואי . האתגר השני הוא למצוא נקודת מבט אשר ממנה אפשר לתפוס באופ� ממשי את המציאות

מכיוו� שאי� , 28 "של המציאות, א* מיותר, מדויק פחות או יותר, תעתיק"יא מתנגד למטפיזיקה שה

האתגר השלישי . היא מספקת נקודת מוקד המאפשרת את ההנחיה של האד� בדרכו בתו* המציאות

פירושו של דבר הוא שתהיה התאמה בי� . דרכי� לתחו� הביקורת+ הוא שהמטפיזיקה תשמש מפת

, תרבות+והמרשמי� להתנהגות המרכיבי� ביקורת, ההערכה, שיפורהרעיונות שיש לפילוסו' בדבר ה
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זאת משו� שככל שהאד� בטוח יותר שהעול� שבו . לבי� האופ� שבו הוא תופס את המציאות כולה

כ* הוא יתמסר יותר להכוונת ההתנהגות שלו ושל סביבתו באופ� , הוא מצוי הוא בעל אופי מסוי�

להבנת דמות , רעיו� זה ישמש בסיכומה של העבודה. של העול�המבוסס על תפיסתו את אופיו , מסוי�

  .המתייחס בספקנות לאמונותיו עצמו, הפילוסו' הפרגמטיסט בניגוד לאירוניסט של רורטי

. הדרכי� צריכה המטפיזיקה לספק מושגי מפתח להבנת העול�+על פי המטפורה של מפת

מתאר   Bosivertסורת האריסטוטלית שעל פי המ, אלא, אול� מושגי מפתח אלה אינ� עצמ� הכללות

מושגי . או לעניי� כולו, פרוטוטיפי� למי�, טיפוס+מתו* המציאות המשמשי� אבות פרטי�, במאמרו

מפתח פרוטוטיפיי� אלה אמורי� להיות נקודת המבט אשר ממנה האד� יוכל לתפוס את הממשות 

הפרוטוטיפי� . אנושית בסביבתווממנה יכול הפילוסו' להתחיל את עבודתו על הכוונת ההתנהגות ה

שני מושגי ". the social" +, והחברה, event +, שדיואי משתמש בה� במטפיזיקה שלו ה� האירוע

אול� ה� אלה שדרכ� אנו חווי� את , מפתח אלה ה� מרכיבי� מתו* המרכיבי� הטבעיי� של עולמנו

ודות מבט דרכ� אנו יכולי� לפיכ* ה� יכולי� לשמש כנק. החיי� שלנו תו* כדי הספגת� במשמעות

מסביר במאמרו שהשימוש של דיואי במונחי� אלה עוזר  Bosivert. לתפוס את החיי� שלנו בעול�

. ואשר פילוסופי� אחרי� נטו להזניח, לתאר מספר מאפייני� של המציאות כפי שהיא נתפסת עבורנו

�די� אלא תמיד דברי� בתו* אנו לא תופסי� בחיי� דברי� בוד. המאפיי� הראשו� הוא יחסי הגומלי

ולכ� הוא מפתח להבנה של , הוא מצב כוללני ולא מרכיב תפיסתי בודד' אירוע'. הקשר לדברי� אחרי�

כש� שאי אפשר , בנוס' לכ*. החיי� בקשרי הגומלי� שלה�  ע� הסביבה שבתוכה מתנהלי� החיי�

. � החברה בתוכה הוא צומחכ* אי אפשר לתת לו מוב� בלא יחסי הגומלי� ע, להבי� אירוע בבידודו

דיואי מקפיד בכל כתיבתו הפילוסופית לתאר את האופי המורכב של . המאפיי� השני הוא מורכבות

הוא עושה זאת תו* כדי ההימנעות מבניית התהליכי� . התופעות של חיינו כפי שאנו תופסי� אות�

שנטו לעשות מטפיזיקאי�  כפי, אטומיסטיי�, בלתי ניתני� לניתוח, שהוא מתאר על יסודות פשוטי�

ויש לו התחלה וסו' , הוא נמש*, אירוע הוא דבר המתרחש בזמ�. המאפיי� השלישי הוא הזמ�. אחרי�

�המרכיב של הזמ� בהבנת האופ� שבו הממשות נתפסת על ידינו הוא מרכיב שלדעת דיואי חסר . בזמ

ל� תו* כדי כ* מהדרישה ולהתע, בכל התורות המטפיזיות המנסות לבודד מרכיב בסיסי של הקיו�

כמאפיי� של תפיסת המציאות  Bosivertמביא , לבסו'. לשימוש במתודה האמפירית באופ� אחראי

לכל אירוע יש . שלנו אותה נוכחות מתמידה ובלתי ניתנת לרדוקציה של תפיסתנו את האירועי� בחיינו
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ד לנבדלות של עצמי� זה אול� בניגו, דפוס עצמאי שיש בו קביעות המבדיל אותו מאירועי� אחרי�

, המורכבות, יחסי הגומלי�, מאפייני� אלה. אירועי� ה� נוכחות מתמידה וזורמת בחיינו, מזה

מוסברי� על ידי דיואי תו* כדי , והנוכחות לתודעה של הממשות כפי שאנו תופסי� אותה, הזמניות

זה הוא מקווה לקשור  באופ�. תיאור האופ� שבו נוצרות המשמעויות שאנו מייחסי� לדברי� בעול�

בהמש* סעי' זה אסביר כיצד . והקיו� האנושי התבוני, בי� הקיו� הטבעי של האורגניז� בסביבתו

תחילה אתאר את האופ� שבו דיואי מסביר את נתינת . מושגי� אלה בוני� את המטפיזיקה של דיואי

תו* , תוארה לעילהמשמעויות לאירועי� ולאובייקטי� מתו* נקודת המבט הממוקדת של האירוע ש

לאחר מכ� אתאר את הקשר ההכרחי שיש למערכת תבונית . כדי טיפול במושגי התבונה הפילוסופיי�

אלא , המצוי בתו* היחיד, ובכ* יוסבר מדוע הידיעה איננה דבר סובייקטיבי עבור דיואי, זו לחברה

  .חברה ואובייקטיבי+ דבר תלוי

מבקר דיואי את הפילוסופיה  Experience and Natureבשלוש הפרקי� הראשוני� של ספרו 

זאת כדי להביא את הצעותיו . המערבית ומסביר את המקורות ההיסטוריי� למושגי� שנוצרו בה

ההנחה . כ* שיתאימו לתמונה הנטורליסטית והאמפירית, לעדכו� המושגי� החשובי� לפילוסופיה

אר את היחס הקיי� בי� המובלעת בבסיס הבאת הדברי� כפתיחה להצעותיו היא שיש צור* לת

במאמר הביקורת של רורטי כנגד המטפיזיקה של דיואי . או הטבע, התבונה האנושית לבי� העול�

כפי , קובל רורטי על כ* שדיואי לא שינה את ש� ספרו Consequences of Pragmatismבספרו 

�, הטבע� הניסיו� לבי� במקו� בי, לתרבותהצירו' בי� הניסיו� .  Experience and Culture+ל, שהתכוו

זאת משו� שהשאיפה לקבוע יחס מטפיזי בי� הניסיו� לבי� . הוא הצירו' הנכו� לשיטתו של רורטי

השיח שהאד� . הוא מיותר, מחו, לאופ� שבו תרבויות אלה ואחרות קושרות ביניה�, הטבע או לעול�

, אי� מה לומר על הטבע ומעבר לכ*, מוצא את עצמו בתוכו הוא תוצר של התרבות שהוא נתו� בתוכה

בניגוד לרורטי מקבל כא� דיואי את ההנחה של הפילוסופיה המסורתית שמישור . או הממשות, העול�

אי� בו " על פני השטח"אשר בו מתנהלי� החיי� , שמקי' וממצה את עול� ההתנסות האנושית, השיח

. י והצדקה מופשטת לקיו�אול� דיואי איננו מחפש ממשות נבדלת כדי לשאוב ממנה סיפוק אסתט. די

הפילוסופיה עבור דיואי היא מאמ, מתמש* לחיפוש אמצעי שדרכו אפשר יהיה לחדור אל הטבע כדי 

הביקורת של . לשכלל את הכלי� והמתודות שבה� אנו משפרי� בהתמדה את עול� ההתנסות שלנו

י שדרכו מתבצעת דיואי ביחס לפילוסופיה המסורתית היא שבמקו� לראות בניסיו� עצמו את האמצע

, יודגש. היא ראתה בניסיו� מס* המפריד בי� התפיסה או התבונה האנושית לבי� הטבע, החדירה לטבע
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כדי , )reality(' ממשות'ולא ) nature(' טבע'המקד� מטפיזיקה נטורליסטית משתמש במונח , שדיואי

לפיה מס* ,  ורתיתבכ* הוא מבליט את הטעות של הפילוסופיה המס. לסמ� את מושא החיפוש שלו

, הממשות עצמה. א* לא את הממשות, שהוא ניסיוני, הניסיו� שהיא תיארה תופס אמנ� את הטבע

�א* אפשר ללמוד עליה א� מפעילי� את מתודת , לפי התיאור הפילוסופי המקובל נעלמת מ� הניסיו

ובייקטי� האופ� שבו נולד הרעיו� שמעבר לניסיוננו ולא. ההסתכלות האינטלקטואלית הטהורה

מוסברת על ידי דיואי מסביר בתחילת ספרו , הטבעיי� שלו ישנה ממשות הנתפסת באורח לא ניסיוני

Experience and Nature . �לטענתו הסיבה להבחנה בי� הניסיו� ותפיסתו את תופעות הטבע לבי

ע מכיוו� שהטב. נעוצה בתחושת חוסר השליטה שהאד� הרגיש תמיד ביחס לחייו בטבע, הממשות

הוא חיפש מרכיבי� בטוחי� וקבועי� שבה� הוא יכול , והוא היה נטול אמצעי� לשלוט בו, איי� עליו

בתרבות העול� העתיק באו מרכיבי� אלה לידי ביטוי באובייקטי� שאפשר היה לשלוט . להיתלות

. אול� הפילוסופיה התמודדה ע� אי הוודאות באופ� אחר. בה� באמצעות טכסי� דתיי� ומאגיה

י השכבה החברתית שאליה� השתייכו הפילוסופי� היווניי� יכלו להרשות לעצמ� תרבות של אנש

ההבחנה . עיסוקי� אסתטיי� ואינטלקטואליי� במקו� עבודה יצרנית לסיפוק הצרכי� היומיומיי�

המעמדית בי� הפילוסופי� לבי� אנשי העבודה היצרנית נקשרה להבחנה בי� העיסוק באובייקטי� 

עד מהרה נקשרה להבחנה זו ג� . � ואסתטיי� לבי� העיסוק באובייקטי� פיזיי�אינטלקטואליי

לבי� חוסר היציבות , שהיא המאפיי� של מושאי חשיבה והנאה אסתטית, ההבחנה בי� היציבות

כ* נוצר עול� של חשיבה תיאורטית בעל מאפייני� של קביעות . והחלופיות של תוצרי העבודה

לטענת דיואי העליונות המעמדית של יוצרי . סיו� המשתנה והבלתי צפויהמובח� מעול� הני, ומוחלטות

הפילוסופיה של הישויות המופשטות מסבירה את העליונות המיוחסת לעיסוק בתבונה העיונית 

או , זאת כמוב� לעומת הנחיתות שיוחסה לעול� האובייקטי� הניסיוניי�. ובישויות התיאורטיות

, דיואי טוע� שהתפתחות מדע הטבע. יכו למעמד חברתי נמו* יותרשהעסוקי� בו השתי, העול� הפיזי

שיצר כלי� שמרחיבי�  את יכולת השליטה האנושית באובייקטי� הפיזיי� בעול� ובהתנסויות 

דיואי ראה את תפקידו . לא הביאה בעקבותיה את השינוי המתבקש בפילוסופיה, היומיומיות

להביא לפילוסופיה את המהפכה : יוק במישור זהבד, או אינסטרומנטליסט, כפילוסו' פרגמטיסט

המהפכה המדעית תגיע אל הפילוסופיה רק כאשר זו האחרונה תלמד . שהתרחשה במדע זה מכבר

�במקו� , לתעל את מושגי התבונה והאובייקטי� התיאורטיי� לשכלול השליטה בעול� הניסיו

  . טובלהתרחקות ובריחה ממנו אל עול� של אובייקטי� מופשטי� שכולו 
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מה יש ש� " לראות"איננה ניסיו� לחדור אל מעבר לטבע כדי , א� כ�, המטפיזיקה של דיואי

, המטפיזיקה. ולהתבר* ברוגע שהמראה מעורר במטרה לשכוח את מבוכת עול� הניסיו� היומיומי

ו* ולהשפיע עליו ת, לתעל אותו, כדי לשלוט בו הטבעהיא הניסיו� לחדור אל תו* , בדיוק כמו הפיזיקה

, א� מעמידי� במוקד הדיו� את האירוע ולא את האובייקט, כמו בפיזיקה המודרנית. כדי שינויו

  . יתאפשר ג� לפילוסופיה להתבר* בהישגי� שמדע הטבע מתבר* בה� מזה כמה דורות

המחקר מאיר באופ� חדש מספר הבחנות +ההבדל בי� אירועי� לבי� אובייקטי� כמושאי

ו הבעיות של המטפיזיקה והאפיסטמולוגיה מאז ימי הפילוסופיה היוונית פילוסופיות שסביב� התעורר

פילוסופיה . לבי� ידיעה, ההבחנה הראשונה היא בי� איכויות מיידיות מורגשות לתודעה. הקלאסית

, היא רואה בהרגשה. מבחינה בי� ההרגשה לבי� התבונה, שמעמידה במרכזה את האובייקט הממשי

שעליו , ושהוא משני לאובייקט, ו שלא חלות עליו קטגוריות תבוניותמשה, שהאובייקט מייצר בנו

אול� ההתרכזות של דיואי באירוע במקו� באובייקט פירושה . )74+73' עמ EN(חלות קטגוריות אלה 

הרגשה זו היא הדבר שעל קיומו בחיי� . שהוא מתרכז בעצ� הרגשת האיכות המיידית שאנו חווי�

יואי מבטא זאת בבהירות בכ* שהוא אומר שלאירוע יש מש* זמני של ד. שלנו איננו יכולי� לערער

באופ� בלתי נית� , שהיא  גסה ובלתי מותנית ואשר בה הדבר הוא בדיוק מה שהוא) isness(נוכחות 

לבי� , הספוגה בתחושות קיומיות, ההבחנה שיש להבחי� בי� הרגשה זו. לצמצו� לשו� דבר אחר

בחנה המסורתית בי� איכות רגשית לבי� אובייקט המצוי איננה הה, הקטגוריות התבוניות

ההבחנה שעור* דיואי היא בי� אירוע בחיינו שמתאפיי� . שעליו חלות קטגוריות תבוניות, "מאחוריה"

לבי� משהו שאנו , יציבות בחיינו+במיידיות וספונטאנית בלתי נשלטת והנתפסת כגור� של חוסר

אותו משהו שאנו יכולי� לשלוט בו . מלא את המטרות שלנויכולי� לשלוט בו ולהשתמש בו באופ� שמ

אול� לאחר שטיפלנו בו באופ� שמטמיע בו את , מתאפיי� ביכולתו לחזור שוב לשדה ההתנסויות שלנו

באופ� זה מסביר דיואי את החדירה של התבונה אל .  אופיו כאירוע ישתנה, כלומר. המטרות שלנו

נסי� בו באופ� פסיבי משנה את אופיו תו* כדי טיפול התבונה האירוע הטבעי שאנו לכאורה מת. הטבע

, שהוא עבורנו הטבע, אנו הופכי� את האירוע, על ידי האופ� שבו התבונה שלנו מטפלת בו. שלנו בו

דיואי מדגיש כי . לאובייקט, למשהו שיכול לשמש אותנו לצרכינו וכ* הוא הופ* מאירוע מורגש ומוחש

ואיננה מורגשת בתו* עצ� , ט איננה הבחנה יומיומית מובנת מאליהההבחנה בי� אירוע לאובייק

הפילוסופיה נזקקת להבחנה זו כדי להנהיר . ההבחנה היא הבחנה תיאורטית פילוסופית. ההתנסות

על יד סיווג וסינו� של , הפיכת ההתנסות האנושית ִלתבונית: את הפונקציה התועלתית של התבונה
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. )263+265עמודי� , EN(כשהיא גולמית  ההתנסות מתרחשת הרצ' ההמשכי הבלתי מוגדר שבו

לגור� אקטיבי ולא פסיבי המקיי� יחסי גומלי� מתמידי� של קליטה , לכ�, ההתנסות התבונית הופכת

  . ושינוי ע� הטבע עצמו

והקבוע לבי� , היא ההבחנה בי� הדבר הסטאטי, הנובעת מכ*, ההבחנה הפילוסופית השניה

שיש , כבעל מהות קבועה, כאמור, ילוסופיה המסורתית מבינה את האובייקטהפ. הדינאמי והמשתנה

מ� האובייקט את כל מה " קל'"כדי לעשות זאת יש ל. לגלותה א� רוצי� לחדור לטבע האובייקט

לבי� ' עצ�'נוצרה ההבחנה בי� ה , למשל, כ*. שדינאמי ומשתנה בהתא� לשינויי� בתנאי� של תפיסתו

נתפסת ' ַקשיות' +ה. 'צבע'לבי� תכונות ִמשניות כמו ' ַקשיות'ראשוניות כמו  ובי� תכונות', מקרה'ה 

, לעומת זאת. משתנה בהתא� לתנאי תפיסתו' צבע' + ואילו ה, כדבר הקבוע והמתמיד בעצמי� מוצקי�

. ונמש* בזמ�, משתנה, מושא החיפוש הוא דבר דינאמי, א� מציבי� במרכז מושא העניי� אירוע

אול� אי� להבי� את . להיסטוריה, ופ* מתיאור של עצ� בחלל לסיפור בזמ�המוקד של הדיו� ה

לבי� האירוע כחלק , התרחשות האירועי� בזמ� באופ� שמבחי� בתו* התודעה בי� האירוע הגולמי

כבר מניחה שאנו , כל התנסות שאנו קוראי� לה אירוע. מרצ' בעל משמעות המתועל למטרות שלנו

ברגע שאנו . מתייחסי� אליה בתו* מסגרת החיי� שלנו והמטרות שלנומפעילי� את המושגי� שלנו ו

אנו קובעי� את מקומו הראוי בחיינו ובכ* אנו מתעלי� אותו , מכני� אותו בש�, מבודדי� אירוע

לולי החלת המושגי� המוטמעי� בנו על האירוע לא היינו יכולי� לבודד את ההתנסות . למטרותינו

ושהדברי� , בשל העובדה שהתודעה מתנהלת ברצ'. ולראותו ככזה מתו* הזר� הכללי של תודעתנו

אותו בתו* מסגרת " לסגור", אנו יכולי� לבחור רצ' מסוי� בזמ�, הטבעיי� קורי� לנו בזה אחר זה

לבחו� את , מסגרת ההתייחסות הזו מאפשרת לנו להפו* את האירוע לאובייקט". אירוע"ולקרוא לו 

וכ* לכוו� את הענייני� , לבחו� את התוצאות של פעולות אלה, רותהתנהגותו במסגרות התייחסות אח

ובאופ� שיטתי יותר בספרו על הלוגיקה , דיואי מסביר כא�. באופ� שמתאי� לתוצאות הרצויות לנו

העורכת ניסויי� במצבי� שהיא , שזהו בדיוק אופייה של הפעילות המדעית, האינסטרומנטלית

בהמש* אראה כיצד עצ� הדבר . של מצבי� אלה בתנאי� שוני� מבודדת כדי לכוו� ולשלוט בתוצאות

הוא ההפיכה של התנסויות במצבי� בעייתיי� להתנסויות בעלות משמעות ' ידיעה'שלו קורא דיואי 

ההבחנה של דיואי בי� ההרגשה כאיכות מיידית , כלומר. בתו* המסגרת תלויית המטרות של השכל

הופכת להיות ההבחנה בי� קו , ההרגשה לצרכי� ולמטרות לבי� האופ� בו מתועלת, שהתודעה תופסת

  . ההתחלה וקו הסיו� של תהלי* הידיעה
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ושל הרצ' של תהלי* הידיעה משנה את , הבנה זו של הרצ' ההיסטורי של האירוע

, מדובר בהבחנות בי� מטרות לאמצעי�. ההתייחסות לסדרת הבחנות נוספת המקובלת בפילוסופיה

האופ� בו , לפי תפיסת דיואי רצ' הענייני� הטבעי. בי� התחלות לסיומי�ו, בי� סיבות לתוצאות

לעומת זאת בתודעה אנו תופסי� רצפי� באורח . הוא ניטראלי לחלוטי�, מתרחשי� הדברי� בטבע

מבלי שה� מתחילי� בנקודת , בטבע הדברי� מתרחשי� באופ� עוקב. הסלקטיבי התלוי במטרותינו

כדברי� ', מקרי�'וכ ' עצמי�'מבלי שה� מובחני� זה מזה כ , אחרת זמ� מסוימת ומסתיימי� בנקודה

העובדה שאנו קובעי� שאירוע . או כסיבות שמביאות לתוצאות מוגדרות, בולטי� יותר או פחות

תלויה באינטרסי� שלנו ביחס , בזמ�, עוקבת, התחיל בנקודת זמ� מסוימת והסתיי� בנקודה אחרת

ונוטי� , וסו' ע� המוות, אד� כבעלי התחלה ע� הלידה+תארי� חייאנו מ. לאיכות של האירוע עבורנו

אול� ההתחלה . כדי לסכמ� באופ� זה או אחר ביחס לזמ� העובר, לחפש איכויות של הרגשה בתוכ�

�מכיוו� שציו� . והסו' האלה ה� יחסיי� לצרכי� ולמטרות ולא נקודות מוחלטות בטבע כשלעצמ

ואנו רוצי� להיות בעלי השפעה , � משמש לאינטרס מסוי�האד+התחלה וסו' במקרה של מהל* חיי

ואת הסובייקט של חיי� אלה , "אד�+חיי: "אנו הופכי� את האירוע שתיחמנו לאובייקט, עליו

מלבד בתו* , אי� לאובייקטי� אלה קיו� בטבע כאובייקטי�, אול�". אד� זה או זה: "לאובייקט

ג� ה� מושגי� ' האמצעי'ומושג ' המטרה'שג מו. מסגרת ההתייחסות של התודעה שלנו אל הטבע

כדי להבחי� את מושג המטרה שלו ממושג המטרה . יחסיי� לתבונה וחסרי מוב� כיחסי� בתו* הטבע

מטרה זו היא . end in view –" נצפית+ מטרה"מכנה דיואי את המטרה היחסית לאירועי� , היווני

דיואי מונה שני הבדלי� בי� מטרה נצפית . )86' עמ EN(תוצאה רצויה של רצ' של פעולות מתוכננות 

ההבדל הראשו� הוא שהמטרה הקלאסית היא מושא . לבי� מטרה במוב� הפילוסופי הקלאסי

ואילו המטרות הנצפות ה� אובייקטי� של מחשבה המשמשי� כאמצעי� , להתבוננות אסתטית

ו* לזיכרונות או חלומות מטרות אלה עלולות להתנוו� ולהפ. תבוניי� בעלי פונקציה מסדירה ומארגנת

הנקודה השניה . מסוי�, אירוע, בלבד  א� לא מפעילי� אות� כתכניות בתו* מסגרת של מצב ענייני�

בלי , קיי� בעול�, שדיואי מעלה היא שעבור הפילוסופיה הקלאסית מטרה הייתה בעל מעמד מטפיזי

ת זאת מטרות נצפות לעומ. קשר להיותה נצפית בתו* מערכת ציפיות אמפירית מסוימת בפועל

. רק א� מישהו צפה אות� בתו* מסגרת של מהל* אירועי� מסוי�, מוגשמות והופכות לתוצאה בפועל

תהלי* טבעי שמגיע למקו� מסוי� לא הופ* למטרה א� לא תיחמו אותו בתו* מסגרת של רצ' 

לוסופית בי� ההבחנה בי� מטרה לאמצעי מובילה להבחנה הפי). 86' עמ EN(צפוי , התרחשויות מוגדר
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ג� ביחס להבחנה זו פועל דיואי במתודת ביקורת התרבות שבה . כאמצעי מחשבהכעצ� לבי�  מחשבה

כיצד יכול היה להיוולד הרעיו� . עיו� לחיי עבודה יצרנית+הוא הסביר את היווצרות ההבחנה בי� חיי

שהיא  המושגי� וההכללות, לטענתו הרעיו� שהמחשבה? כשלעצמה+היא עצ� ומטרה שהמחשבה

יכול היה להיווצר רק באווירה התרבותית , והתהלי* עצמו ה� מטרה וישויות לעצמ�, משתמשת בה�

בכל אווירה תרבותית אחרת . ששררה בקרב האליטה האינטלקטואלית היוונית בעלת האמצעי�

זאת משו� שמסקנות . המחשבה איננה יכולה להיחשב כפעילות עשירה ומלאת יופי בפני עצמה

. מחשבה וטיפול, ויוצרות בעיות חדשות הדורשות איתור, וברות למעשה באופ� מיידיהחשיבה ע

כאמצעי שעל ידו , הוא החוש' את טבעה האמיתי ככלי, תיאור זה של המחשבה העוברת למעשה

מסיבה זו רק . משתנה ומתעצב הטבע לכדי אובייקטי� המשמשי� את בעל התבונה לצרכיו

יכלה ליצור את , ולא הבעיות של העול� הפיזי, בת� היה המחשבההפילוסופי� שהמושא היחיד למחש

�  . במקו� האמצעי להשגת המטרות כול�, הרעיו� שהמחשבה היא מטרת המטרות כול

עולה , ואובייקטי�, איכויות מורגשות, מטרות, מתו* היחס הפרגמטיסטי שתיארתי למחשבה

בנה השונה שמציע דיואי ביחס תורה זו מתקשרת לה. תורת הידיעה הנטורליסטית של דיואי

ולכ� להבנה חדשה של מה שאנו תופסי� כהתחלות , להיסטוריה של תהלי* החקירה המוביל לידיעה

כתהלי* החוש' אובייקטי� , התיאור המסורתי של ידיעה. וסיומי� של אירועי� מורגשי� בחיינו

כויות המורגשות כמוצר מתחיל את ההיסטוריה של התהלי* המביא לידיעה מהאי, קבועי� ומבודדי�

החקירה המדעית אמורה לשק' או לתפוס את האובייקטי� הקבועי� והמוגמרי� שהאיכויות . מוגמר

דיואי רואה . תהלי* שונה, המוביל לידיעה, אול� דיואי רואה בתהלי* החקירה. מרמזות על קיומ�

ת והסיומי� של ההתחלו, בניגוד למה שנדמה לנו, אול�. בהתנסות האנושית רצ' של אירועי�

אינ� נתוני� שהידיעה , והבנתו של כל אירוע כאירוע סגור במסגרת של התחלה וסו', האירועי�

היא , ובאופ� מיוחד החקירה המדעית, המטרה של החקירה. אלא יצירות המותנות בידיעה, רוכשת

סטוריה יצירת מערכת של יחסי� קבועי� שבאמצעות� אירועי� מפוזרי� ומקריי� נקשרי� יחד להי

ואת , את משכו, המשמעות הניתנת לאירועי� קובעת את המקו� בו האירוע מתחיל. בעלת משמעות

אירוע מורגש הוא , כלומר, דיואי מדגיש כי האירועי� המורגשי� ה� התחלת הידיעה וסיומה. סיומו

אול� בעוד האירוע המורגש . וסיומה בידיעה הוא אירוע מורגש אחר, המביא להתחלת חקירה

האירוע המורגש המציי� את סיו� החקירה הוא אירוע , ומקרי, מבולבל, ראשוני היה חסר מוב�ה

הסיבה שבשלה לעול� איננו . הנחווה כבעל מוב� שחלקיו מופיעי� כקשורי� זה לזה בסדר הגיוני
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שתהלי* הידיעה שיצר את האובייקטי� בעלי , חווי� אירועי� באופ� משולל הגיו� לחלוטי� הוא

עצמ� לעול� , הראשוניי�, כ* שהאירועי� המקוריי�, שינה את האירועי� המורגשי� המשמעות

האובייקטי� של המדע אינ� מציאות הנחשפת על ידי תהלי* החקירה אלא . אינ� נחווי� או נודעי�

האובייקטי� . כדי לתת מוב� ולהסדיר את האירועי� המורגשי� שנוצרי� על ידי החקירהאובייקטי� 

הביא את השינוי שהופ* את הסיומי� המקריי� לתוצאות והשלמות של רצפי� קיימי� כדי ל

פירושו שאירוע מורגש , לרצ' מוסדר ושל� ע� התחלה וסו', הפיכת רצ' מורגש מפוזר. מוסדרי�

  . הופ* להיות אירוע בעל משמעות ותבוני

.) 3.סעי' ד, 2פרק (בדומה למה שעשה פירס , בתיאור זה מכניס דיואי לתהלי* יצירת הידיעה

מצב , או מצב בעייתי המעורר ספקות, שלב התנסותי זה הוא אירוע. שלב התנסותי הקוד� לידיעה

המצב הבעייתי הופ* . שמשמעותו המיידית איננה מתיישבת ע� מושגי� קודמי� הקיימי� בשכל

ותוצאת המחקר היא שינוי המצב לכדי אובייקט המיושב ע� שאר גו' , להיות מושא למחקר

כמצב המאופיי� בכ* . דיואי מתאר במפורט את המאפייני� של מצב זה בספר הלוגיקה שלו. גי�המוש

, ושהוא משמש כמושא מחקר ביומיו� ובמדע, שאי� לו משמעות ברורה, שאי� לנו לגביו ידיעה מספקת

אול� להניח שיש שלב התנסותי הקוד� לידיעה פירושו להניח . ברורה הפונקציה של שלב התנסותי זה

קיומו של שלב זה  הוא בעייתי . שיש התנסות גולמית העומדת בראשית ההיסטוריה של הידיעות שלנו

לא מקבל שו� קיו� , כאמור, זאת משו� שדיואי. במסגרת הפילוסופיה של דיואי בשל מעמדו הקיומי

יכולי� כל דבר אחר שאנו . מעבר לחוויות קיומיות היכולות להיגזר רק מעול� ההתנסויות שלנו בפועל

וה� , ה� ראסל. כמו האובייקטי�, לחשוב עליו או לדבר עליו נחשב כקונסטרוקציה תיאורטית בלבד

בספר שפורס� על הפילוסופיה של דיואי בשנת . רורטי ביקרו את רעיו� המושא הקוד� של הידיעה

לידיעה מבקר ראסל את דיואי על עצ� הרעיו� שהשלב ההתנסותי הקוד� לידיעה איננו אפשרי , 1939

, באותו ספר. 30לא ברור לראסל מדוע דבר שאיננו נודע ואיננו יכול להיות נודע יכול להיחשב כקיי� . 29

אומר דיואי שראסל לא מבי� את ההבחנה שהוא עושה בי� , בתגובתו של דיואי למאמרי� של הכותבי�

בו חומר ניסיוני מיידי לא כאשר מצב ש. וחומרי� של קוגניציהלבי� ,חומרי ניסיו� מיידי לא קוגניטיבי

המחקר מוביל . הוא מספק את מושאי הידיעה על ידי הפיכתו למושא למחקר,  קוגניטיבי נהיה בעייתי

ראסל לא מוכ� , לטענת דיואי. ליצירת אובייקטי� תו* כדי הסדרת האירועי� לסדר בעל משמעות

הוא הופ* באופ� אוטומטי משו� שא� הוא מחו, לשיח , לקבל שיש חומר נחווה המצוי מחו, לשיח

שאמור להכניס את מירב ההתנסות , הרואה בידיעה תהלי*, אול� דיואי. 31לדבר בלתי נית� לידיעה 
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איננו מוטרד מהעובדה שהוא , מוב� קוגניטיבי+ תו* הפיכת ההתנסות לבת, האנושית לתו* השיח

י וראסל חוש' יותר מכל פולמוס זה בי� דיוא. מכניס למרחב ההתנסות שלנו אלמנטי� בלתי נודעי�

דיואי אינו מוכ� להיכנס לדיו� . את יחסו של דיואי לדואליז� המטפיזי הפילוסופי במובנו המסורתי

אול� החוויה של מפגש ע� משהו המאתגר את . המניח ישות מטפיזית המצויה מחו, למה שנחווה

אול� . של בניית הידיעההמער* המושגי של עול� החוויות הקיי� הוא חלק פנימי לתיאור המטפיזי 

למרות שדיואי איננו מעוניי� להכניס לתו* הדיו� מרכיב אונטולוגי : ביקורתו של ראסל בעינה עומדת

הנחת שלב התנסותי הקוד� לידיעה חושפת אותו בהכרח לביקורת על הנחה אונטולוגית , מסוג זה

 .המובלעת במטפיזיקה שלו

�המיותר שבהנחת שלבי� הקודמי� לידיעה רורטי מבקר את דיואי על הדואליז� , ואכ

היצירה של המושגי� ושל האובייקטי� הנודעי� איננה נזקקת , עבור רורטי. המוגדרת של הדברי�

שהוא בעל תכונות מסוימות הנבדלות מהתוצאות הפרטיקולאריות שכל , להנחה מטפיזית של טבע

ואי הוא שהוא ניסה להיות אנטי טענתו כלפי די. מתאר, ע� האובייקטי� שלו, מחקר מדעי ספציפי

ולא במונחי� , מצד אחד הוא היה מעוניי� להשתמש במונחי� נטורליסטיי�. קנטיאני וקנטיאני כאחד

כינו� העול� האמפירי על ידי סינתיזה של אינטואיציות תחת 'דוגמת , הטראנסנדנטטליי� של קנט

ותו לעריכת קביעות כלליות בנוסח העובדה שדיואי רצה לבנות מטפיזיקה הביאה א, אול�. 'מושגי�

למרות שתיאור הידיעה נעשה במונחי� של אינטראקציה הדדית פעילה בי� דברי� אורגניי� , קנט

תרגו� , 84' עמ COP(ולא במונחי� של כינו� עול� על ידי סינתיזה של אינטואיציות , אורגניי�+ וחו,

, אינטראקציה מאפשרת לו את המבט הכלליסבור שהתיאור הטבעי של ה, כאמור, דיואי .). ה.ח +, שלי

+ושהנחת המצב הבלתי נודע לא מכניס ישות חו,, המטפיזי מבלי לשל� את מחיר הדואליז�

נראה לי כי ביקורתו של טיילור את . דואליסטית+התנסותיות לדיו� באופ� שמסכ� את גישתו האנטי

 �מוצא שיחל, את דיואי מהסכנה  עשויה להיות.) 2.סעי' ג(גישת רורטי כפי שהוצגה בפרק הראשו

, למשל, ומתארי�, א� זורקי� את מטפורת הייצוג ביחס לידיעה, 32כפי שאומר טיילור . הדואליסטית

אי� העובדה , כגו' מושגי� הצומח מתו* פתרו� מצבי� בעייתיי�, את הידיעה במונחי� של דיואי

. ת אונטולוגיות המיוצגת בשלב זהשהוא נאל, להניח שלב בלתי מושגי בתהלי* זה מכריח להניח ישו

הרי שלב תודעתי , זאת משו� שא� התנסות איננה אמורה לשק' קיו� אונטולוגי נבדל מההתנסות

  .קד� התנסותי איננו מייצג פחות או יותר קיו� אונטולוגי כזה
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ג� א� קשה לו להיחל, , לא מוותר על כלליות שתורה מטפיזית מחייבת, כדברי רורטי, דיואי

יתיות שיוצרת ההנחה שאפשר להכליל את תהלי* הידיעה לעקרונות מטפיזיי� עבור מי מהבעי

הוא מתאר את הידיעה כתהלי* המשפר את , כאמור. שמסרב להניח קיו� אונטולוגי מעבר לתהלי* זה

בכ* הוא . תו* שינוי התוצאות של פעולותיו בתו* הטבע, רמת התמודדות האורגניז� בתו* הטבע

לתפיסתו של , ואכ�. יזי שישנו טבע המניע את תהליכי המחקר ליצירת תוצאות אלהקובע באורח מטפ

היא תיאוריה ביחס , שהיא תיאוריה על מחשבה ותנאי המדע, תיאוריית הידיעה שהוא מתאר, דיואי

הטבע מצוי ביחסי גומלי� ע� האורגניז� ולכ� . איננו ממשות שמעבר לתופעות, כזכור, טבע זה. לטבע

שהטבע הוא ש� של , כפי שרורטי היה מעדי' לומר, ולא, רגניז� הוא אחראי לשיח כולויחד ע� האו

דיואי טוע� שהתיאוריה . קונסטרוקציה מושגית המונחת בבסיס שפה אחת מני רבות בתו* השיח

המאפיי� הראשו� הוא שאירועי� . המטפיזית שלו היא תיאוריה המייחסת לטבע שלושה מאפייני�

הקורי� באופ� מקרי , הנחווי� לעיתי� כמהני� ולעיתי� כגורמי סבל, יומי�מסוימי� בטבע ה� ס

המאפיי� השני של הטבע הוא שאירועי� ה� . ובאופ� נפרד מכל מחשבה לגביה�, ובלתי נשלט

כבעלי מש* ה� לא . ולכ� ה� נמשכי� בזמ�, )lumpy substances(התרחשויות ולא גושי חומר 

י� ולכ� אפשר לנהל ולכוו� אות� באופ� כזה שה� יסתיימו ויוכלו ולא מוגדר, בלתי שלמי�, נגמרי�

, ההשערה, הספק, המתח. ומימושי� של תהליכי� ומערכות מוסדרי�, תוצאות, להיחשב כהשלמות

העובדה שמצבי� מסוימי� , כלומר. ה� התוצר של מאפיי� זה של הטבע, והניסויי� המדעיי�

היא תוצאה , הכיוו� שאליו אירועי� טבעיי� עשויי� ללכת ושיש לנו השערות לגבי, מעוררי� בנו ספק

�יכולתה של התבונה לשלוט במהל* הזמני של האירועי� או . של היות� של האירועי� בעלי מש* בזמ

המאפיי� השלישי של . היא המאפשרת לנו להפו* את הטבע לשימושי עבורנו, לפחות לצפות אות�

י� לצור* תוצאות נבחרות פירושה שבתו* הטבע יש  הטבע הוא שההסדרה של תהליכי� בלתי שלמ

ה� הופכי� , כאשר הסדרי� והיחסי� נקבעי� ומוגדרי�. סדר וקיו� בו זמני בתו* הרצ' המתמש*

אלה מאפשרי� לנו להשתמש באירועי� כאמצעי� קונקרטיי� להכוונת מהל* . לאמצעי� תבוניי�

שהאמונה הפילוסופית בכ* שיש , ואי מדגישדי). 132' עמ EN(הענייני� כדי לצפות ולנבא תוצאות 

במקו� לראות באובייקטי� הסדרי� המשמשי� לנו , אובייקטי� בממשות שהמדע מנסה לחשו'

האמפיריציסטי� והרציונליסטי� . היא המקור לדואליז� של תבונה וממשות, ככלי� תבוניי�

הרציונליסטי� . עצמונחלקי� ביניה� רק לגבי טבע האובייקטי� בממשות ולא לגבי הדואליז� 

החושבי� את הממשות לרציונאלית סבורי� שהאובייקטי� הנחשפי� על ידי המדע ומכונני� את 
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�התופסי� את , ואילו האמפיריציסטי�. הממשות ה� חוקי� על פיה� מתנהל הטבע המוכר לנו בניסיו

� סבורי� שהאובייקטי� שהמדע חוש' ה� העצמי, הממשות במונחי� של חומר פיזיקאלי

מטרתו של דיואי היא . הפיזיקאליי� המצויי� בבסיס הרשמי� החושיי� ששכלנו הפסיבי תופס

למוסס את הדואליז� בי� התבונה והממשות על ידי כ* שהוא מסביר את האובייקטי� של התבונה 

�זאת במקו� להסביר את . כתוצר של יחסי הגומלי� שהתבונה מקיימת ע� טבע שמתרחש בזמ

יש . והמכוננות את הטבע המופיע לחושינו, תבונה כממשויות המשתקפות בתבונההאובייקטי� של ה

להודות שבעניי� זה קבילה ביקורתו של רורטי ביחס ליומרה לביטול הדואליז� אצל דיואי ע�  

. ההבחנה בי� הטבע לממשות מעוררת הרבה שאלות. ההתעקשות לתאר מטפיזיקה כוללת של הידיעה

יכול להיות , שכאובייקט ובעל אובייקטי� בתוכו, כול דיואי לטעו� שהטבעלא ברור כיצד י, לדוגמא

כאחת קונסטרוקציה של הידיעה האנושית ובעל עצמאות מהידיעה האנושית באופ� שמתנה את 

בייחוד במסגרת גישתו , כמו כ� לא בלתי בעייתית היא הטענה. התרחשות� של תהליכי ידיעה זו

טענה כזו דורשת . שבטבע עצמו אירועי� מתרחשי� בזמ�, וגיתאונטול+דואליסטית והאנטי+ האנטי

, טיפול מסוג זה נית�. טיפול פילוסופי הרבה יותר יסודי בנושא הזמ� מאשר נזקק לה דיואי בדבריו

המסביר את הזמ� כפונקציה של השגת המטרות האנושיות הנוצרות על ידי , על ידי היידגר, לדוגמא

למוסס את , וכל ניסיו� פרשני, אול� דיואי לא פותר בעיות אלה. �מצבו כקיו� תודעתי בתו* העול

, הדואליז� שעולה מתו* הנחת הנטורליז� ותיאור יחסי הגומלי� שהאד� והטבע מקיימי� ביניה�

  . הוא מהל* שמכניס אלמנט טיעוני פילוסופי חדש לדברי דיואי עצמו

, פרוטוטיפי� אלה. פרוטוטיפי�על שני , כאמור, המטפיזיקה הנטורליסטית של דיואי בנויה

ה� המושגי� שדיואי משתמש בה� כדי להבהיר את האופ� בו התבונה מתפקדת , 'החברה' + ו 'האירוע'

. שאי אפשר להסביר� באורח טבעי, בתו* הטבע מבלי שמתעורר הצור* ליחס לה תכונות מסתוריות

ט שימושי לתבונה מסבירה פ� ההשתנות שלו והפיכתו לאובייק, הימשכותו בזמ�, ההתמקדות באירוע

אול� בכ* אי� די כדי להסביר . אחד של האופ� שבו הידיעה מקיימת יחסי גומלי� ע� הטבע אצל דיואי

הופכות לניסיו� , שאי� לה� משמעות בעול� הפעילות האנושי, מהו התהלי* שבו ההתנסויות המוחשות

הנו מצב שכבר מניח מערכת של המצב בו התנסות נחשבת על ידי המתנסה לאירוע . בעל משמעות

שאי� , אי� התנסות שהיא גולמית, כלומר. מושגי� ואפשרות להתייחסות תבונית אל ההתנסות

עבור דיואי הוא המוקד המאפשר את ההבנה  'החברה'מושג . מוטמעי� בה מושגי� תבוניי�

, ת מסתוריתכדי להימנע מלייחס לתבונה ישו: במילי� אחרות. הנטורליסטית של יצירת המושגי�
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יש צור* לתאר תהלי* טבעי שבעזרתו נוצרת מערכת של מושגי� , זגוגיתית בלשונו של פירס

תיעול ההתנסויות . למטרות אצל האד�+שמאפשרי� את תיעול ההתנסויות לפעילות המכוונת

תהלי* יצירתה של , מסיבה זו. למטרה הוא פירושה של התנהגות אנושית תבונית+לפעילות המכוונת

ת המושגי� כחלק ממערכת של יחסי גומלי� טבעיי� תסביר את האופ� בו התהלי* הפיזיקלי מערכ

נקודה זו היא הנקודה שבה דיואי רואה . שמעורבי� בו החושי� יכול לערב בתוכו גורמי� תבוניי�

באופ� המודגש הרבה יותר , בעול� החווייתי האנושי דבר שכרוכה בו בהכרח ההשתייכות החברתית

רעיו� זה הוא ג� זה שיקשור את המטפיזיקה הנטורליסטית של דיואי ע� . יימס'ג מאשר אצל

ולכ� הוא מקד� אותי בהבהרת , וע� קריטריו� האובייקטיביות מאיד*, העיקרו� הפרגמטיסטי מחד

  .הרלוונטיות של העיסוק הפילוסופי למשנתו של דיואי

פיזיקה נטורליסטית הוא כאשר דיואי רוצה להביע את הרעיו� שהחברה היא הבסיס למט

�. meanings (33( המובני�לבי�  הטבעכגשר בי� ) communication(אישית + מדבר על הCִקשורת הבי

�ה� הופכי� , כל האירועי� הטבעיי� נתוני� לשינוי, אישית מתרחשת+לטענתו כאשר תקשורת בי

ברגע . ש חיי� משל עצמ�אול� למובני� י). 138' עמ EN(כלומר דברי� ע� מוב� , להיות אובייקטי�

הוא מנהל חיי� , כאובייקט בעל ש�. הוא הופ* לאובייקט, שהמושא שהאירוע מעלה מקבל ש�

ומשמש כאובייקט להתייחסות , הוא מתנתק מההקשר של האירוע שגר� להיווצרותו, עצמאיי�

פשר שא, לאוניברסל, הקשור לאירוע מסוי�, ככזה הוא הופ* מאובייקט יחיד. בהקשרי� אחרי�

פירושו של הפיכתו של משהו לאוניברסל ושל היותו . להשתמש בו לכל צור* אחר ככלי למטרה רצויה

המוב� המושגי מפסיק להיות קשור לאירוע המסוי� , כלומר, שהוא הופ* להיות כללי, עצמאי הוא

והופ* להיות בעל תחולה על כל האירועי� שהוא קשור אליה� בקשרי� , שהניע את יצירתו

. של הדברי� שהוא מוחל עליה� מייצגבאופ� כזה הוא  ג� הופ* להיות בעל ער* . רומנטליי�אינסט

, שבודדו מתו* אירועי� כדי להפו* אות� לכלי� בעלי תועלת, לטענת דיואי הפכו האיכויות, כ*

�הקדמוני� התרשמו מהכלליות והכושר המייצג של המושגי� ומהעובדה שאי� . למהויות בפני עצמ

מכיוו� שה� . בדומה לאירועי� הפיזיי� ולפעולות האנושיות, ובלתי צפויי�, מתכלי�, מי�ה� מסתיי

ה� ייחסו למהויות אלה עליונות מטפיזית על , על פי הניתוח הביקורתי שעור* דיואי, חיפשו וודאויות

 זאת במקו� לראות דווקא את האירועי� כבעלי הקיו� הממשי וכגורמי� שיצרו את. פני הקיו� עצמו

העליונות המטפיזית שיוחסה . שהמושגי� הכלליי� משמשי� לה� רק ככלי, המהויות ואת הפעולות

למהויות על פני הקיו� לא אפשרה לפילוסופי� מאז העת העתיקה ועד ימינו לראות את מה שנהיר כל 
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, השפה, וגשר זה הוא התקשורת, ישנו גשר טבעי המחבר את הפער בי� הקיו� והמהות: כ* לדיואי

הכישלו� לראות את פעולת התקשורת האנושית בתפקיד זה . כפונקציות של יחסי גומלי� בטבע, השיחו

). 139' עמ EN(ותהו� זאת היא בדויה וחסרת תכלית , היא שיצרה את התהו� בי� הקיו� למהות

�היא תוצאה , ולשק' בה� את הממשות, מובני�, מושגי�, שלידיעה יש כושר לתפוס מהויות, הרעיו

ובי� , זאת משו� שהיא מבלבלת בי� הכלליות של המושגי� לבי� עליונות מטפיזית. כישלו� זהשל 

לבי� כושר שיקו' מסתורי בי� , מובני� ומילי�, התובנה שישנה התאמה בי� דברי� או אובייקטי�

כושר מסתורי זה נתפס כמעיד על . או כושר מעבר בי� עולמות שוני�, ישויות מטפיזיות נבדלות

  . טבעיי� בפונקציות התבוניות האנושיות+ות של כוחות עלהתערב

התיאור הנטורליסטי של דיואי ליכולת הקישור של התבונה בי� המובני� לבי� הדברי� נמנע 

היא , התבונה איננה עצ� קיי�: מלייחס לתבונה כושר מסתורי זה על ידי כ* שהוא הופ* את התהלי*

, כאמור, מילת המפתח היא.  וצרי� מתו* השיחוהמובני� נ, נוצרת בהתמדה מתו* המובני�

הגבוהה ברמתה , התקשורת האנושית מתוארת על ידי דיואי כסוג של תקשורת משוכללת. תקשורת

כל . שיש בי� כל הדברי� בטבע ע� דברי� אחרי�) interactions(א* לא שונה במהותה מההתקשרויות 

אול� קיומו בעול� פירושו שהוא ג� מקיי� , )individual(דבר שקיי� בעול� עומד בפני עצמו כיחיד 

משהו החורג , לכ�, ההתקשרות של בני אד� זה לזה איננה. מערכות של התקשרות ע� דברי� אחרי�

המשמעויות או המובני� הנוצרי� תו* כדי . אלא גילוי נוס' של הקיו� האנושי הטבעי, מ� הטבע

אלא בדפוסי� הייחודיי� של , יותההתקשרות האנושית אינ� נעוצי� בעצ� קיו� ההתקשרו

ג� היכולת והנטייה להשתמש בקולות כדי לסמ� או לאותת איננה דבר . ההתקשרויות האנושיות

דיואי מסביר שהפקת קולות היא חלק מהתנהגות אורגנית בדומה . הייחודי לתקשורת האנושית

כתוצר לוואי של מחוות  אלא, הצלילי� לא נוצרי� על ידי כוונה ותבונה. ולעיסה, תפיסה, לתנועה

הייחודיות של ההתקשרות האנושית נחה בעובדה שכינוס יחד של יצורי� . וקולות שהגו' מפיק

הוא המאפשר את היווצרות השפה משו� שקיומה  השיתו'. לשיתו'קיו� + אורגניי� אנושיי� הופ* דו

בעלי חיי� . ונההוא תוצאה של שימוש באירועי� של הפקת קול בתו* הקשר של עזרה הדדית והכו

מדגיש , אול�. רבי� משתמשי� בפעולות הפקת קול מסוימות כאיתותי� עבור בעלי חיי� אחרי�

דיואי מביא בתור . ולא לצור* הנמע�, כהרגל התנהגותי טבעי, פעולות אלה נוצרו לצור* המוע�, דיואי

ואי טבעי של הרגשת דוגמא את בכיו של התינוק שאיננו נועד לאוזניו של נמע� אלא מהווה תוצר לו

מאחר והקול . אול� הפוטנציאל של הפקת קול זו להתקשרות ע� נמע� היא היוצרת את השפה. הרעב
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, שהפיק התינוק אותת לנמע� בסביבתו שהוא רעב וגר� לאותו נמע� להשקיט את רעבונו של התינוק

ד להשתמש בסימני� התינוק לומ: ובכיוו� ההפו*. לומד התינוק להשתמש בבכי לצור* הרגעת רעבונו

והוא מגיב כלפי הסימני� את התגובה , נסתר, כסימני� לאירוע אחר כלפיומסוימי� שמכווני� 

תו* כדי , כ* הוא לומד להשתמש בסימני� כאמצעי� לתוצאות. הראויה לאירוע שה� מייצגי�

ולא  דיואי מדגיש שמרכיב השיתופיות הוא המרכזי ליצירת השפה. התנהגות שיתופית ע� סביבתו

שמשתמשי� בסימני� , כהוכחה הוא מתאר את התנהגות� של בעלי חיי�. עצ� השימוש בסימני�

אד� לא מפני + לעומת זאת השפה נוצרת אצל בני. ולכ� לא מתפתחת אצל� שפה, באופ� אגוצנטרי

השפה נוצרת משו� שבני . הקיימי� כבר בשכל�) meanings(שה� בעלי כושר מולד לבטא מובני� 

כ* שהפעילות , ה� יוצרי� יחסי גומלי� בפעילויות בה� ה� שותפי�. מי� ביניה� תקשורתאד� מקיי

. וג� מסדירה את הפעילות של שותפו, של כל אחד מהשותפי� משתנה בהתא� לפעילות של שותפו

תו* כדי השותפות משמשי� המובני� שנוצרו לתכונות שבאמצעות� מובנות התנהגויות ומובנת 

תו* כדי התפתחות הידיעה הופכי� מובני� ג� לתכונות של אובייקטי� באופ� . התגובה הראויה לה�

�הסבר יצירת מובני� והבנת� כתכונות של התנהגויות ואובייקטי� מבהיר מדוע . שיוסבר להל

העובדה שהשפה יכולה לייצג מובני� הקשורי� לאובייקטי� איננה מעידה על קיומה של ישות 

ההתנהגות : נובעת מהיותו תוצר של שיתופיות המוב�ודיות של הייח. אחרת מהטבעית, פסיכית

ובכ* היא מיוחדת מסוגי התנהגויות , היא התנהגות מהסוג השיתופי מוב�שיכולה להיות בעלת 

זמנית לדברי� + השיתופיות מתבטאת בכ* שתגובה לפעולה של מישהו אחר היא תגובה בו. אחרי�

דיואי מדגיש שקשה לציי� את . וזאת באופ� הדדי ,הנתפסי� כמצויי� בתו* ההתנהגות של האחר

אול� האפשרות להיות חלק ממערכת , המכאניז� הפיזיולוגי המדויק המאפשר תגובה מסוג זה

  ). 149' עמ intelligence) (EN(' התבונה'תגובות מסוג זה היא הדבר שאנו מכני� 

נה משהו המצוי בנפש אול� הכוונה אינ). intent(המוב� כתכונת התנהגות מתבטא בכוונה 

התגובה היא ביטוי לשיתו' פעולה . אלא התרחשות של התנהגות ותגובה על התנהגות, אישית ופרטית

, מוב� הופ* להיות תכונה של אובייקט. או דחיית שיתו' פעולה ביחס לכוונה המובעת בהתנהגות

מוש משות' כאשר ישנו שיתו' פעולה בהשגה של מטרה מסוימת בי� שני אנשי� תו* כדי שי

דיואי ממשי* ומסביר כי המובני� והאובייקטי� שנוצרי� תו* כדי אירועי התקשורת . באובייקט

, מושגי�. וה� כמושגי�, מקבלי� את עצמאות� ומשמשי� ה� ככלי� פיזיי� להשגת מטרות אנושיות

ועי� מתאפייני� בכ* שה� מאבדי� יותר ויותר את הקשר שלה� ע� האיר, יותר מאשר כלי� פיזיי�
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ההופכת את הכלי� , עצמאות זאת היא המאפשרת את יצירת הלוגיקה. התקשורתיי� שיוצרי� אות�

, של יחסי�, ויוצרת בכ* מושגי� ואובייקטי� מסוג חדש, המושגיי� לאובייקטי� למחקר בפני עצמו

י� ונוצר ריחוק מקסימלי בי� המושג, נוצר כאשר השגת המטרות המיידיות מעוכבת המדע. לצור* כ*

זאת לצור* בחינה מודעת של התועלת שיש באובייקטי� שנוצרו . לבי� ההקשרי� הקיומיי� שלה�

ובעזרת חיפוש , ויצירה מחדש של אובייקטי� בעזרת האובייקטי� הלוגיי�, לש� השגת המטרות

מערכת ). 159' עמ EN(קשרי� חדשי� בי� אירועי� ובי� מובני� ובחינת� בניסויי� מבוקרי� 

היא , הנוצרי� תו* כדי ההתקשרויות בי� האד� לסביבתו הטבעית והאנושית, המובני�המושגי� ו

בהמש* הדיו� ). mind(' נפש'או ' שכל'הדבר עצמו שהפילוסופיה האפיסטמולוגית המסורתית מכנה 

במסגרת המהל* ) consciousness(' תודעה'מסביר דיואי ג� את ה Experience and Natureבספרו 

, שהתודעה איננה ישות בפני עצמה, כמוב�, דיואי טוע�. השיתופי שיוצר את המושגי�+הטבעי והחברתי

כחלק מההתנהגות , והוא מסביר את הרגשות והמודעות העצמית שאנו כוללי� במושג התודעה

בניגוד למערכת השכלית שבה , התודעה. האורגנית שיוצרת את השפה שממנה צומחי� המובני�

. בזר� האירועי� תפניותכוללת בתוכה את השפה שבה אנו מתארי� , לבדכלולי� מובני� ומושגי� ב

, ומסמנת בכ* שינוי, איכות מורגשת מסוימת בולטת עבורנו, כלומר, לתפניות אלה יש מובלטות

בולטות זו מזהה דיואי ע� הדבר שגור� לנו להתחיל את התהלי* של הפיכה של אירוע מורגש . תפנית

המובלטות המורגשת היא הרגע ברצ' האירועי� שהוא : ג� ההפ* נכו� .בעייתי לידי אירוע מיושב

 EN(ובכ* הוא הפ* למצב מיושב , סיומו של התהלי* שהביא מצב התחלתי בעייתי למלוא משמעותו

ה� מה , יחד ע� ההתחלות שהביאו אליה�, איכות� המורגשת של סיומי� כאלה). 267+264' עמ

  . שמרכיב את תודעתנו

ו נוצרי� המובני� והמושגי� מתו* הפעילות השיתופית האנושית מאפשרת הסבר האופ� שב

כאשר דיואי מציג את תורתו . לדיואי לחזור לביקורתו ביחס להבחנה בי� הקיו� למהות

, כדי לציי� את עול� ההתנסויות שלנו" קיו�"הנטורליסטית והאינסטרומנטלית הוא משתמש במונח 

. דברי� קיומיי� ה� האירועי� המרכיבי� עול� זה. ופועלי� העול� בו אנו מרגישי�, עול� המעשה

מה שחשוב בתהלי* זה לפי דיואי . האד� יוצר את עולמו תו* כדי התקדמות בתהלי* הידיעה, כלומר

הופ* את ההתנסויות  הקיו� האנושי השיתופימוסברת על ידי האופ� בו  העול�שהתבוניות של , הוא

פירושו שהוא , כאשר לאירוע יש מוב�, כפי שהוסבר. להתנסויותוהמושגי� נותני� מוב� , למושגי�
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מכא� שהמוב� . הופ* להיות כלי להשגת מטרות מסוימות בתו* מערכת חברתית של קשרי� שיתופיי�

התוכ� התבוני של אירוע מסוי� . של האירוע הוא התוצאות הפוטנציאליות שלו עבור המשתתפי� בו

. ו* כדי תהלי* תפיסתו מעבר לאיכות המורגשת הראשונית שלווהוא הדבר שהוא קבל ת, הוא מובנו

ואלה מצויות , התוצאות העתידיות האפשריות שלו, לכ�, היא, התבונית של הדבר, התפיסה השכלית

ה� בחרו , כאשר פילוסופי� חיפשו את מהותו של דבר. כבר ברגע תפיסתו, משמעותו, בתו* מובנו

קבעו שזהו המוב� האחד של המושג שנות� את המשמעות ג� ו, מרכיב מסוי� משלל המשמעויות שלו

פעולה סלקטיבית זו כהדגשת המוב� הנבחר לצור* , כמוב�, דיואי רואה. לכל שאר המובני� שלו

לטענתו לטעו� שמשהו הוא מהות הדבר פירושו . ולא כמוב� התבוני המוחלט של המושג, מסוי�

כ* מסביר דיואי . כמכוונות את הפעילות האנושית )bias(לב +להפגי� את המותנות האנושית בנטיות

ולכ� תוצאות , את הפרדוכס לכאורה שבהבחנה ובקשר בי� מהות וקיו� על ידי הנטייה ליחס מהויות

אול� ראוי להבי� כי דיואי איננו שולל את הרעיו� שהמהות היא משמעות . לדברי�, מאד מסוימות

זו באופ� הנטורליסטי שבו הוא קושר בי� משמעויות זאת בתנאי שמביני� אמירה . המתנה את הקיו�

למרות שהוא שולל את הרעיו� שהמהות היא הקיו� במוב� האפלטוני או האריסטוטלי . וקיו�

לומר זאת . הרי ג� עבורו המהות היא הנותנת את המשמעות התבונית לקיו�, המטפיזי של המילה

, פיה� מביני� את הקיו� ופועלי� בתוכו המשמעות שעל, פירושו לומר שהמהות הנבחרת של הדברי�

זאת מכיוו� שהמשמעות שאנו נותני� לדברי� מכתיבה את . היא אכ� בעלת כוח לעצב את פני הקיו�

כ* . ואלה מכתיבי� את סדר הפעולות שאנו נוקטי� בתו* עול� הקיו�, התוצאות שאנו צופי�

המהות היא : "במילי� של דיואי. הותלעול� המוכתב על ידי המ, למעשה, שהעול� הקיומי שלנו הופ*

והאובייקט , האמצעי לשינויו ולהבנתו, העדות לתבוניות של הקיו�, הדבר המשמעותי שמיוחס לקיו�

" המשמעות של הדברי� ה� מובנ� לגבינו, ההרגשה וההבנה זהי�, במהות. להתייחסות אסתטית

)EN ה. ח +, תרגו� שלי, 151' עמ .(.  

כיוצרת , ו� ישנה כמוב� השלכה לייחוס תפקיד לפילוסופיהלהבחנה בי� המהות והקי

כאשר הצגתי את , לעניי� זה רמזתי בתחילתו של סעי' זה. משמעויות במסגרת המתודה האמפירית

ה� , הערכי� האלה. המתייחס אל הערכי� באופ� אמפירי, תפקידו של הפילוסו' כמבקר ערכי�

ות לתבונית תו* כדי עיצוב האירועי� ה� התוצאה של הפיכת ההתנס, המהויות הנבחרות

מוב� מכא� מדוע פילוסופיה של ביקורת ערכי� אמפירית . והדינאמיקה החברתית השיתופית שתוארה

אי� במסגרת הפילוסופיה . תלויה בהבנה המטפיזית הנטורליסטית שדיואי מתעקש עליה
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, סוק פילוסופי אמפיריהאינסטרומנטליסטית והאידיאליסטית של דיואי הצדקה לעי, הפרגמטיסטית

ללא החיבור שדיואי מתאר . אלא א� כ� לוקחי� ברצינות את המטפיזיקה הנטורליסטית המתוארת

במהל* הפיכת� לדבר , הטבע עצמו משתנה, וללא האופ� שבו העול� עצמו נבנה, בי� התבונה והקיו�

טי האד� הוא תוצר ג� עבור רור. לא היה מקו� לביקורת הערכי� האמפירית שדיואי מתאר, תבוני

אול� הניסיו� האנושי שרורטי מתאר מותנה לחלוטי� ביצור שהוא . והוא היוצר את עולמו, של החברה

המושגי� שלו ה� . כי הוא נתו� כולו בתו* עול� של שיח, נהיה בהתא� לזמ� ולמקו� שבה� הוא פועל

המטפורות , היצירות החדשות. אי� לו מוצא ממעגל זה. 'שיח'והיצירות שלו נוצרות כיצירות ' שיח'

תלויות בפרצי גאונות המרחיבות את מסגרת השיח כי ה� מתקבלות על דעת� של , שהוא עשוי לחדש

עבור דיואי השיח בתו* החברה האנושית הוא התנאי . א* לא פורצות אל מעבר לו, המשתתפי� בשיח

� אמנ� בונה תו* כדי והתבוניות מקיימת יחסי גומלי� ע� עול� שהאד, לתבוניות של האנושות

מבקר הערכי� של דיואי אחראי בפני האנושות לא רק . א* הוא קיי� כעול� וכטבע, הפיכתו לתבוני

מבקר הערכי� של . ולכ� אפשר את המש* השיח, כמישהו שהרחיב את השפה או יצר שפה חדשה

אשר , של טבע, ול�של ע: דיואי אחראי בפני האנושות על כ* שהוא מסמ� כיוו� ראוי לשינוי של משהו

והמשתתפי� , הערכי� שהביקורת מקדמת לא רק ישנו את השיח. הסביבה האנושית היא חלק ממנו

קבלת הערכי� החדשי� תעניק ערכי� . בשיח אינ� הקריטריו� היחיד והאחרו� לקבלתו או דחייתו

בד בבד ע� כ* , ולכ� היא נבחנת על ידי הטבע במסגרת המפגש האמפירי, תבוניי� אחרי� לעול� עצמו

   .שהיא מעצבת אותו מחדש

  

  לוגיקה אינסטרומנטלית. 3. ג

משו� שכמו המטאפיזיקה , תיאור הלוגיקה האינסטרומנטלית של דיואי רלוונטי לעבודה זו  

זאת  במסגרת העיקרו� . היא מניחה את היסוד למשמעות העיסוק הפילוסופי, הנטורליסטית

ראה (נושיי� נוצרי� תו* כדי הפעילות של האד� בעול� הפרגמטיסטי לפיו המושגי� התבוניי� הא

בתיאור הלוגיקה נות� דיואי יתר תוכ� לרעיו� שהתבונה נוצרת , באופ� מדויק יותר). הקדמה לעבודה זו

במהל* יחסי גומלי� אלה נוצרי� ומתעדכני� . כל הזמ� תו* כדי יחסי גומלי� של האד� ע� הטבע

פירושו של . בבד ע� התפתחות התבונה מתעצב ומשתנה הטבעובבד , מושגי התבונה באופ� מתמש*

שהאד� משיג רמה גוברת והולכת , דבר שיחסי הגומלי� הנמשכי� משני� את התבונה ואת הטבע היא

במהל* הטיפול בלוגיקה מגדיר דיואי באופ� מדויק יותר . של יכולת לשלוט בטבע ולתעל אותו לצרכיו
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ולכ� הטיפול בנושא זה יכלול הגדרה של , אינטלקט וקיו�, חקירה, מאשר קוד� מושגי� כידיעה

רורטי לא סבור שבכ* דיואי מוסס את , כאמור בפרקי� הקודמי� .מונחי� אלה והבחנה ביניה�

ההתנגדות של רורטי לדואליז� שדיואי מציג יכולה לבוא משתי . הדואליז� בי� התבונה לממשות

לא שוללת , האד� והטבע שותפי� ביצירה מתמדתהחזית הראשונה היא הטענה שהעובדה ש. חזיתות

שהוא מחו, , הידיעה' ה'ב , שיש משהו שנקרא ַהטבע, והיא, את ההכרה שרורטי מעוניי� כל כ* לשלול

שולל את הלגיטימיות , כזכור, רורטי. ושיש לפילוסופיה משהו להגיד עליו, למסגרת השיח האנושי

ע הטבע בתחומיו השוני� לומר על מושאיו מעבר למה שיש למד, מכל אמירה על הטבע בכלל

החזית השניה של התנגדותו של . על התקפות של ביקורתו זו דנתי בסעי' הקוד�. הפרטיקולאריי�

מתבסס על הרעיו� , כפי שנראה, דיואי. רורטי היא קיומו של מצע תבוני משות' לכל השיח האנושי

פרוצדורות אלה . הגיע לתוצאות רצויותשהפרוצדורות הלוגיות המוכרות לנו עולות מתו* מחקר ש

אלא כמתודות שהוכחו בפועל כיעילות , כמצע הכרחי משות' לחשיבה אנושית, אמנ�, אינ� מתוארות

�. ושעשויות להיות מוחלפות א� יפסיקו להוכיח את יעילות� או יימצאו יעילות מה�,  בהשגת מטרת

כמו שרורטי נחוש , בכדי לדחות לחלוטי� אי� בדחיית האפריוריות של הפרוצדורות הלוגיות, אול�

רורטי , יתרה מזאת. את עצ� קיומו של מצע משות' לכל סוגי הפעילות והשיח האנושיי�, לעשות

דוחה את החקירה המדעית כפרדיגמה לכל פעילות תבונית אנושית בטענה שזוהי שפה אחת מני רבות 

�הכרחית האחראית להצלחת המדע ושכל ניסיו� למצוא מתודה מדעית , שהאנושות מתנהלת בה

לוגי +הדוגמא הבולטת לשיח שאיננו מדעי). .2.סעי' ב, פרק ראשו�(את הצלחתו , במקו� לקד�, מונעת

שאיננה מבוססת על רעיו� החקירה החושפת אמיתות אלא על , כמוב� הפעילות האומנותית, היא

יפוש הסכמה רורטי דוחה את ח. המבטאת אמיתות חדשות תו* כדי המצאת�, היצירה

אול� . הקונספטואלית האחידה לחשיבה ולשיח האנושיי� אשר התרכז בניתוח הפרוצדורות המדעיות

פרדיגמה . רואה בתהלי* החקירה פרדיגמה לחשיבה האנושית, באופ� מודגש מאד בלוגיקה שלו, דיואי

וכל סוג , דתיתהפעילות ה, את היצירה האומנותית, ומפורט, מפורש, זו לחשיבה כוללת באופ� מוצהר

לכ� את המעגל שנפתח , הצגת הלוגיקה של דיואי תסגור. אחר של פעילות אנושית שתעלה על הדעת

כאשר קשרתי את היחס לפילוסופיה של כל , )הקדמה, פרק שני(בשלב ראשוני יותר בעבודה זו 

� לפעילות וציינתי ארבע מאפייני, פרגמטיסט לאופ� שבו הוא מבי� את התבוניות הפעילות האנושית

, הרי יתברר שאליבא דדיואי, א� החקירה היא הפרדיגמה לפעילות האנושית בעול�. שהיא תבונית

, )מאפיי� ראשו�(היא מכוונת למטרה מוגדרת : כמו החקירה המדעית כ* ג� כל הפעילות האנושית
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� לשלוט וכ, יש אפשרות לשלוט בה כפרוצדורה, )מאפיי� שני(היא מקדמת את מצבו של האד� בעול� 

מוגדרות הקריטריוני� של ). מאפיי� רביעי(והיא בעלת קריטריוני� מוגדרי� , )מאפיי� שלישי(בעזרתה 

אול� , החקירה אצל דיואי איננה מוחלטת באשר ה� תלויי� בתוצאות החקירה ולא מכתיבי� אות�

בה של הבחנה מתנגד לפחות לרו, כאמור, רורטי. ה� מקיימי� יחסי גומלי� ע� התוכ� של ההתקדמות

ולכ� מובנת ג� התנגדותו למסקנות שדיואי מסיק מדיו� , זו בי� הפעילות האנושית לפעילות התבונית

  .זה ביחס לתפקיד הפילוסופיה

על תכונותיה� , כל הצורות הלוגיות: בתחילת ספרו על הלוגיקה קובע דיואי את התיזה שלו  

כדי להבטיח שהיא תוליד טענות , לוט בחקירהעולות מתו* פעולות החקירה ועניינ� לש, האופייניות

העמדת החקירה כפעילות האנושית .). ה.ח –תרגו� שלי , 4+3' עמ warranted) (LTI( מוצדקות

המניעה את היווצרות הלוגיקה מציבה את דיואי למול תיאוריות מתחרות ביחס ללוגיקה ולמקומה 

וגיקה וביחס למושאה קשורה דיואי מודע לכ* שהתיזה שלו ביחס לל. בפעילות האנושית

ולכ� חשוב לו לבסס את טענתו ביחס לתורות לוגיות אחרות , לאפיסטמולוגיה ולמטאפיזיקה שלו

ושדיואי מבלבל בי� הלוגיקה לבי� המתודולוגיה , שטוענות שהלוגיקה קיימת באופ� עצמאי מהחקירה

ראיית הלוגיקה כ* היא לכל אול� דיואי מתעקש על הזהות בי� השתיי� וטוע� להגנתו כי . המדעית

דיואי ומביא דוגמאות לכ* שבפועל הלוגיקה . ג� א� אי� באפשרותו להוכיח זאת, הפחות אפשרות

  ). 6עמוד  LTI(השתנתה בעקבות התפתחויות תוכניות ומתודיות במדע ובמתימטיקה 

ה� הוא דיואי נות� תוכ� לתיזה שלו ביחס ללוגיקה תו* כדי הבהרת כוונתו ביחס למונחי� שב

היא תהלי* מתמש* המתחיל ממצב של ספק ומסתיי� במצב של אמונה או  'החקירה' . משתמש

הקביעה שהחקירה מתמשכת בזמ� היא קביעה שמתייחסת ה� למהל* הפרטיקולארי של . ידיעה

כל חקירה : במילי� אחרות. וה� למשכה של עצ� הפעילות האנושית החוקרת, החקירות

אול� העובדה שחקירה מסוימת , וככזה יש להבי� את אופיו, הנמש* בזמ�פרטיקולארית היא אירוע 

כל עוד ממשי* האורגניז� לחיות בתו* הטבע הוא . הגיעה לסיומה אי� פירושה שהחקירה מסתיימת

וכל עוד נמשכי� יחסי הגומלי� בי� האורגניז� לטבע ממשי* האורגניז� , מקיי� יחסי גומלי� עמו

ביחס לבעיה או ספק , כל סיו� של חקירה יכול, מכיוו� שכ*. כדי חקירתולמצוא את דרכו בטבע תו* 

ברעיו� זה יש הד להבנתו של פירס את . להפו* לנקודת התחלה של חקירה נוספת, אחר שהוא מעורר

כזכור האמונות ה� משפטי� , שהרי ג� אצלו, החקירה כמושג הבסיסי לתורת הידיעה והאמת שלו

דיואי מדגיש במבוא לספרו  את העובדה שהפילוסו' , ואכ�. שוב ספקותהנוצרי� בסו' תהלי* של יי
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�ושהחקירה היא המניעה את עצ� , היחיד שהבי� את החשיבות של הבנת החקירה כדבר מתמש* בזמ

בניגוד לפירס לא מעוניי� , אול� דיואי). iiiעמוד  LTI(היה פירס , אמת ואמונות, קיומ� של ידיעה

סופית שפירס נתקל בה כאשר ניסה לפתור את בעיית היחסיות של כל אמונה להיכנס לבעייתיות הפילו

ראה צור* לערוב לקיומו של מגע , כזכור, פירס. ובעיית ההתאמה בי� האמונה לממשות, למצב המחקר

כדי לא לצאת . בי� הממשות לבי� האמונות כדי להצדיק את השימוש במושג האמת ביחס לממשות

, כאמונות שהמחקר מחזיק בה� ע� סיומו' אמת'יסיונית הגדיר פירס מהמסגרת הפרגמטיסטית והנ

הוא הציע לראות בשלב ההתנסות , לחילופי�. ביקורת פילוסופית מכיווני� שוני�, כזכור, וספג על כ*

לעומתו , דיואי. ערבות לקשר בי� האמונות לממשות, ע� משהו חיצוני' ההיתקלות'חוויית , השניוני

ומסתפק בקביעת אופיי� של התהליכי� , עמיד את האמונות מול הממשותאיננו רואה צור* לה

התהליכי� הטבעיי� הבוני� את . הטבעיי� הבוני� את הידיעה ללא חיפוש הממשות שמאחורי הטבע

בצור* של האורגניז� להיחל, ממצבי ספק וליישב את אמונותיו כ* , כאמור, מושגי הידיעה מתחילי�

  . רנטיות בינ� לבי� עצמ�שיגיעו למידה מרבית של קוה

הוא מגדיר את כל , מכיוו� שדיואי רואה את הפעילות האנושית בעול� כפונקציה של החקירה

כדי להימנע מהסתבכות ע� המונחי� האפיסטמולוגיי� . מושגי הידיעה והתפיסה במסגרת פונקציה זו

חזותית או התאמה ע� או במושגי� של תפיסה , שנולדו תו* כדי הבנת הידיעה כשיקו', המסורתיי�

דיואי . 'אמת', 'ידיעה', 'אמונה'את המושגי� , וא' להחלי', דיואי מעדי' להגדיר מחדש, הממשות

. 'ידיעה'+וה� ל' אמונה'+כתחלי' ה� ל) warranted assertability(' טענתיות מוצדקת'מציג את המושג 

מ� למחזיק בה לפעול בהתא� לטענתו היא ההרגשה המושגת ע� יישוב הספק והמשמשת כסי' אמונה'

מאחר , אול�. יימס למצב רגשי זה'בכ* הוא מקבל את הגדרת� הפרגמטיסטית של פירס וג. לתוכנה

של רגש הקיי� אצל הפועל א* החסר את , קיבל בתרבות מוב� של סובייקטיביות' אמונה'שהמושג 

ג� הוא סובל ' ידיעה' המושג. הוא מעדי' לא להשתמש בו, הקשר הוודאי לממשות שהידיעה מקיימת

 +קיבלה ה, שנוס' על מובנה כתוצאת המחקר, כמוב� בשל העובדה, וזאת, מעוד' משמעות פילוסופית

שמגשר באיזשהו אופ� בינה לבי� , מסתורי, יש פ� פנימי' ידיעה'+על פי המקובל ל. ער* מוס'' ידיעה'

שלו כהכללה של התכונות לכ� מעדי' דיואי לא להשתמש ג� במונח זה אלא במשמעות . הממשות

שאי� דעה , המשמעות של הגדרת הידיעה במונחי סיו� החקירה היא. המתקשרות ע� סיו� החקירה

השגת האמונה המיושבת היא עניי� . המיושבת עד כדי כ* שהיא לא יכולה להיחש' לחקירה נוספת

ידיעה במובנה האפקט המתכנס והמצטבר של חקירה נמשכת היא מה שמגדיר . הדרגתי, פרוגרסיבי
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משמעות שיש + איננו סובל מהדו' טענתיות מוצדקת'השימוש במונח ' ידיעה'ול' אמונה'בניגוד ל. הכללי

דיואי מזכיר את הבחנתו של . בהבנת הידיעה כתוצאה של חקירה שיש גשר כלשהו בינה לבי� הממשות

שהיא המונח שמשמש ' טענתיות מוצדקת'לבי� , שהיא ידיעה מסוימת', טענה מוצדקת'יימס בי� 'ג

דיואי ממשי* . כמושג מופשט, ביחס לחקירה באופ� כללי, לידיעה כאשר מתייחסי� אליה בהכללה

אול� בהבנה שהוא מכוו� במושגי� אלה לפונקציה ', ידיעה'ו' אמונה'ומשתמש בספרו במונחי� 

' אמונה' לעומת התייחסותו הסלחנית למונחי�. ולמקו� של משפטי� מסוימי� בתו* תהלי* המחקר

מופיע בספרו פע� יחידה בפרק שבו ' אמת'המושג . 'אמת'דיואי זורק לחלוטי� את מושג ה' ידיעה'ו

) identity(' הזהות'במהל* הדיו� ביחס  .  הוא מנתח שורה של יחסי� לוגיי� קאנוניי� בי� משפטי�

' עמ LTI(קירה מסביר דיואי שהזהות בלוגיקה היא הדרישה שמוב� מסוי� יהיה יציב בהמשכיות הח

שלפיו תוצאות ) limiting ideas(בהתא� לכ* הוא מונח שמבטא גבול אידיאלי ' הזהות'מונח ). 345

שיש לה בתרבות ' אמת'זאת בניגוד ל. ואינ� מוחלטות בא' נקודה בזמ�, החקירה מותנות בהמשכה

דרה הטובה ביותר וטוע� שההג, בהערה להסבר זה מזכיר דיואי את פירס. מעמד של מוחלטות וסופיות

בהיסטוריה של הפילוסופיה היא הגדרתו של פירס בדבר  הגבול האידיאלי שאליה תביא ' אמת'ל

שא� כי הסכי� דיואי לתוכנה הפרגמטיסטי של הגדרה , מוב� מכא�. החקירה את האמונות המדעיות

, משו�זאת . במסגרת הלוגיקה שלו עצמו' אמת'כבר לא ראה עצמו מחויב לכל הגדרה של , זו

. הוא זנח לחלוטי� את הצור* לחפש התאמה או שיקו' בי� הידיעה האנושית לבי� הממשות, שכאמור

טענתיות 'יימס עצמו הגדיר את הידיעה כ'למרות שג. יימס'בעניי� זה הוא הול* רחוק יותר א' מג

. הממשותהוא הרגיש עדיי� מחויבות רבה מזו של דיואי להנהרת ההתאמה בי� הידיעה לבי� ' מוצדקת

יימס את 'הסביר ג, כזכור. התאמה כזו הוא התוכ� הקוגניטיבי של אמונה ולה אנו קוראי� ידיעה

או , א� מושג.). 4.סעי' ב, ראה פרק שלישי(הקשר בי� מושג לבי� האמת של המושג דר* רעיו� ההובלה 

נות וכל רעיו� מסוי� מוביל אותי דר* שורה של התנסויות להתנהגות שמיישבת בי� כל הרעיו

דיואי איננו נזקק להתאמה ע� . אמונה בעלת תוכ� קוגניטיבי, כלומר, הרי יש בידי ידיעה, ההתנסויות

בתוכ� רציונלי , בלשונו, או, בתוכ� קוגניטיבי' אמונה'הממשות כדי למלא את ההרגשה שהוא מכנה 

)rationality( , או בסבירות)reasonableness .(לעובדה שה �וא ממוסס בכ* את דיואי מודע כמוב

בי� , ההבחנה רבת הפני� המוטמעת באופ� שרשי כל כ* בפילוסופיה ובתרבות בי� הרציונלי והאמפירי

דיואי מודע לכ* שמכיוו� שהמתודה לתיאור ,  במילי� אחרות. או בי� התבוני לרגשי, הנודע למוחש
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יקה תאבד ממעמדה הוא מסתכ� בכ* שהלוג, הלוגיקה והאופ� שבו הלוגיקה נוצרת היא אמפירית

זאת משו� שבמסורת . הנחשב כעדי' על משהו הנוצר מתו* מהלכי� אמפיריי� בלבד, הרציונלי

אול� זהו . והחסר היבט רציונלי, הפילוסופית האמפירי מקבל משמעות של הנתפס על ידי החושי�

וי בשכלנו המצ, איננה כושר נפרד) rationality(התבונה , על פי תפיסתו: בדיוק החידוש בתורתו

משהו שנוצר במהל* טבעי של , כאמור, התבונה היא. והפועל על גבי חומרי� חושיי� בלתי תבוניי�

וכ� , המושגי� שנוצרי� ככלי� בוני� את הדבר שאנו קוראי� לו תבונה. הפיכת דברי� לשימושיי�

י� בנו ואינ� מצוי, אול� התבונה והמושגי� אינ� עצמי�. נותני� את הבסיס לתפיסה של הטבע

ה� נוצרי� תו* כדי מהלכי� טבעיי� ולכ� אנו צריכי� ללמוד עליה� ועל טבע� תו* . באופ� אפריורי

איננו משהו המצוי ', הרציונליות'הדבר שאנו קוראי� לו . כדי בחינה אמפירית של אופ� היווצרות�

'  הרציונאליות'. מעבר לאופ� בו אנו משתמשי� בתכני� המושגיי�, באופ� מסתורי בתבונה או בשכל

תכונה זו היא יחס בי� האמצעי� . היא משהו המגדיר תכונה מסוימת של השימוש בכלי� המושגיי�

כלומר בספר ( לפי העמדה המוצגת כא�, הסבירות או הרציונליות היא: או בלשונו של דיואי, למטרות

Logic: The Theory of Inquiry( ,וג� לפי השימוש היומיומי הנהוג במושג זה,  �עניי� ליחסי� בי

באורח , הסיבה שבגללה הלוגיקה נלמדה.). ה. ח + , תרגו� שלי, 9' עמ LTI( אמצעי� לבי� תוצאות

. הייתה העובדה שהרציונאליות קיבלה מעמד של ישות עצמאית, כתחו� הקוד� למחקר, מסורתי

הכושר שפירושה , reasonהיא נקראה תבונה , כאשר היא התממשה בתפיסת אמיתות ראשוניות

דיואי טוע� שהאמונה בקיומו הנבדל והנעלה של כושר כזה . לתפוס עקרונות ראשוניי� אפריוריי�

בעוד המדע למד לראות , אול�. נבעה מהרצו� לתת תוק' של הכרחיות לאכסיומות האוקלידיות

�הפילוסופיה עדיי� מסתובבת סביב הבעיות , באכסיומות הנחות שמובנ� נקבע בהתא� לתוצאות שלה

, ומסתבכת, שמעוררת הנחה של ישויות עצמאיות מתו* רמות שונות של התאמת אמצעי� למטרות

�  .'אמת' +ל' סביר'+ו' מוצדק'או בי� ', אמונה' +ל' ידיעה'בניסיו� להבחי� בי� , לכ

כ* ג� בתיאור האופ� בו מתפתחת , כמו בתיאור הנטורליסטי של יצירת התודעה האנושית  

+יחסי, חקירה מבחי� דיואי בי� שני הגורמי� המכתיבי� התפתחות זאתהלוגיקה מתו* תהליכי ה

.  החברתיתהגומלי� בי� האורגניז� לבי� סביבתו +ויחסי, הטבעיתהגומלי� בי� האורגניז� לבי� סביבתו 

ההתנהגותיי� כפונקציה ) habits(דיואי מתאר בפרוטרוט במונחי� ביולוגיי� כיצד נוצרי� ההרגלי� 

התפתחות התנהגותית של , גירוי ותגובה, הוא מסביר במונחי� של הסתגלות: תשל למידה אורגני
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את , ואינטראקציה שלמה ואינטגרטיבית, אנרגיה אורגנית, האורגניז� ביחסו הטוטאלי לסביבה

דיואי א' מסביר במונחי� אלה את הכושר ). 33+23' עמ LTI(אפשרות הלמידה ויצירת ההרגלי� 

והתגובה האנושית המורכבת , מתוחכמי� להתמודדות ע� בעיות האנושי המיוחד ליצור כלי�

מכא� הוא מגיע להגדרת החקירה . למצבי� בלתי צפויי� המחבלי� ביעילות של ההרגלי� הנרכשי�

החקירה היא תגובה להפרעה של . כחלק מהתנהגות החיי� של האורגניז� ביחס לסביבה

אול� יישוב ההפרעה . הוא יישוב ההפרעהסיו� החקירה . האינטראקציה בי� האורגניז� לסביבה

ומסיבה , סביבה חדשה יוצרת תמיד הפרעות ובעיות חדשות. מתרחש רק תו* כדי יצירת סביבה חדשה

אול� הסבר זה איננו מספיק להבנת התפתחות� של . )35' עמ LTI( זו אי� יישוב סופי לחקירה

רכת העצבית תו* כדי הלמידה המושגי� הלוגיי� באופ� שמבחי� אות� מההרגלי� שנטבעו במע

, כתחו� לימוד בפני עצמו הופ* את תהלי* החקירה האורגני, התפתחותה של הלוגיקה. האורגנית

ולא במצבי� , שבו החקירה מתמקדת במושגי� עצמ�, המשות' לכל האורגניזמי� לתהלי* נשלט

ה הנפרד מהעול� התפתחות עול� המושגי� של הלוגיק. הסביבתיי� שיוצרי� את הבעיה של החקירה

או בי� , הידיעה האחרי� הביא את הפילוסופיה הקלאסית להבחנות בי� המושגי� והתחושות+של תכני

) consciousness(הבחנה זו נקשרה כמוב� ג� לשאלת קיומה של תודעה . האינטלקטואלי לרגשי

+ 'גו''לי� דיואי טוע� שהשאלה המסורתית בדבר קיומ� של התחומי� הנבד. המובחנת מהתכני� שלה

התרכזה סביב הבעייתיות של מציאת גשר והנהרת , בהתנהגות האנושית', מושג'+'מוחש', 'נפש'

א� מביני� שאי� צור* להוציא את , מסביר דיואי, אול�. האינטראקציה בי� שני התחומי� המובחני�

ופכת ה, שאלת נבדלות� של המושגי� והתודעה מהעול� הפיזי והמוחש מתחו� הדיו� הנטורליסטי

כיצד קרה שההתפתחות של ההתנהגות האורגנית : הבעיה להיות בעיה גיניאולוגית בתו* הטבע

' עמ LTI(תצפית ופעולות מושגיות +לחקירה נשלטת מביאה להבחנה ושיתו' פעולה של פעולות בנות

 אמנ� אפשר להסביר במונחי� ביולוגיי� כיצד האורגניז�: במילי� אחרות.). ה.ח –, תרגו� שלי,39

. לומד ומפתח הרגלי� התנהגותיי� הפותרי� בעיות שעולות מתו* האינטראקציה שלו ע� הסביבה

השאלה היא כיצד עוברת מערכת הרגלי� זאת את הטרנספורמציה מהרגלי� טבועי� הנלמדי� 

מערכת מושגי� זאת . למערכת מושגי� שהאורגניז� מודע לה�, ומוצאי� אל הפועל באופ� בלתי מודע

, בחינה זו. ולבחו� את היחסי� בינ� לבי� עצמ�, רגניז� להתמקד במושגי� עצמ�מאפשרת לאו

מאפשרת לאורגניז� להשתמש במושגי� כדי לתכנ� ולהוציא ' התנהגות אינטלקטואלית'שדיואי מכנה 
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התשובה לשאלה . אל הפועל ניסויי� שיספקו לו פתרונות מוצלחי� יותר למצבי� הבעייתיי�

ולש� כ* נזקק דיואי להסבר , בנת התפתחות השפה ובשימוש בסמלי�הגיניאולוגית מצויה בה

  .התפתחות החברה כפונקציה של יחסי הגומלי� בי� האורגניז� לבי� הסביבה החברתית

   �כדי להסביר כיצד ייתכ� המעבר בי� ההתנהגות האורגנית להתנהגות האינטלקטואלית מבחי

לבי� החקירה , החיי�+האד� ולבעלי+ת לבניהמשותפ, דיואי בי� ההתנהגות המסתגלת האוטומטית

הלוגיקה היא תוצר  . שאנו מכירי� מהתרבות האנושית, המטפלת במושגי� שלה עצמה, המודעת

מהתנהגות שהיא אורגנית בלבד , מתקד� מאד של מעבר שקיומה של החברה האנושית מאפשרת

ויצירת , השיתופית תהלי* יצירת השפה מתו* ההתנהגות האנושית. להתנהגות אינטלקטואלית

. המושגי� בעלי המשמעות מתו* השפה הוסבר תו* כדי תיאור המטפיזיקה הנטורליסטית של דיואי

דיואי מתאר את האופ� בו החיי� בתו* תרבות : אול� בתורתו הלוגית הוא הול* צעד אחד קדימה

נהגויות שיש אנושית גורמי� לבני אד� לעבור מתו* מערכת של התנהגויות פרטיות למערכת של הת

העובדה שאד� חי בתו* תרבות פירושה שהתנהגויות מסוימות שלו אינ� . בה כלליות ואובייקטיביות

אלא ג� תוצאה של הנחת עמדות הנובעות , רק תוצר של הרגל המסגל אותו לסביבתו הטבעית

, תאמונו, התנהגויות והרגלי� הנובעי� מתו* מנהגי�. ומשמעויות, מוסדות, אמונות, ממנהגי�

מניחי� שמובני� מסוימי� , ולא רק לו בלבד, ומוסדות השייכי� לכלל החברה בה הוא מתפקד

הכלליות והאובייקטיביות ה� . ולכ� יש לה� חות� של כלליות ואובייקטיביות, משותפי� לכלל

�. אול� ביחס להתנהגות של כל פרט ה� מקבלי� את החות� הכללי, יחסיי� כמוב� לתרבות ולזמ

, כפי שתואר בסעי' על הנטורליז�, השפה. כ* את הכלליות שמאפשרת את השימוש בשפה דיואי תאר

היא פונקציה של פעולות המתבצעות על ידי אנשי� כדי להפיק תוצאות אשר משותפות לכל דוברי 

ולכ� אי אפשר להבי� סימני� , השפה בנויה מסימני� הקשורי� זה לזה ושמובנ� תלוי זה בזה. השפה

ה� יכולי� להיות מובני� רק במסגרת הכוללת של השפה ושל תפקיד� . אופ� מבודדבתו* השפה ב

, מתרחקת מהפ� הפעיל, בניגוד לשפה מדוברת, שפה כתובה. בהשגת התוצאות המשותפות

. ולכ� היא נראית כאילו היא מתפקדת להבעה בלבד, של סימני� בתו* שפה מדוברת, הפונקציונלי

הבנת התפקוד של השפה המדוברת . הסימני� לבעלי מוב� כשלעצמ� אול� זוהי רק תוצאה של הפיכת

כדי . בתו* המערכת התרבותית כולה יכולה להבהיר את הפעילות שהשפה הכתובה משמשת לה

להראות כיצד נכנסת לתמונה זו הלוגיקה כעיסוק יסודי המתמקד במערכות היחסי� שבי� סימני� 

הסוג הראשו� . ושיש שני סוגי צפני�, כמו צופ� מקי'מסוימי� לבי� עצמ� מסביר דיואי ששפה היא 
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זוהי מערכת פונקציונלית בה המובני� של הסימני� אינ� נוצרי� . הוא צופ� של שפה מדוברת

מובנ� של הסימני� בצופ� . ונמדדי� בקשר שלה� למובני� אחרי� אלא בהקשר של השימוש שלה�

ולכ� זוהי מערכת בעלת משמעות , האתוס שלה על ידי, השימושי נקבע על ידי רוח הקבוצה האנושית

ישנ� הרבה סתירות , כתוצאה מכ*. תועלתית וממסדית ולא מערכת בעלת משמעות אינטלקטואלית

בבל של "דיואי מכנה עובדה זו ה. בי� מובני� שוני� של סימני� הקשורי� למצבי� ולהקשרי� שוני�

משמעית למערכת הסימני� בתו* שפה  שכל ניסיו� לתת אחדות מקיפה וחד, ומבהיר, "התקשורת

של מערכת סימני� , האינטלקטואלי, הסוג השני. היא בלתי אפשרית, כלומר שימושית ומשמשת, חיה

, ומוגדר, נבח�, במערכת כזו כל סימ� הנכנס לשפה מתפקד. כפי שיש במדע, הוא שפה פורמאלית

על מובנו , ו* המערכת הפורמאליתבת, הגדרה זו מקבלת עליונות. ביחסו למונחי� ולמובני� אחרי�

מערכת פורמאלית כזו מאפשרת . או בתו* התרבות הכללית, של הסימ� במסגרת השפה המדוברת

וכ� בחינה של התפתחות המונחי� והקשרי� , בחינה של מונחי� ביחסי� שלה� ע� מונחי� אחרי�

החיה מוצאי� מתו*  כאשר סימני� שמתפקדי� בשפה. באופ� זה נוצרת הלוגיקה. בינ� לבי� עצמ�

ה� , נבחני� ומתפתחי� בתו* מערכת זו, ההקשר הפונקציונלי שלה� ומוכנסי� לתו* מערכת נפרדת

היתרו� של מערכת זו היא שהיא . ונחשבי� כרציונליי� או אינטלקטואליי�, הופכי� לצופ� בפני עצמו

י� בלתי נשלטי� בתרבות ואי� שינוי, משו� שתפקידו של כל מונח קבוע וברור ביחס לאחרי�, נשלטת

השימוש של שפות פורמליות מסוג זה . משפיעי� על אופ� השימוש בה� באופ� שסותר אופני� אחרי�

שנוצרי� תו* כדי הבחינה , הקשרי� החדשי�, כלומר. הוא באפשרות יישומ� ביחס לבעיות קיומיות

ר מכ� ביחס לבעיות יכולי� להיבדק לאח, האינטלקטואלית של היחסי� בי� המושגי� לבי� עצמ�

  .ולתרו� ליישוב�, שנוצרות בתו* המערכת הקיומית היומיומית

מניתוח זה מגיע דיואי להסבר התפתחות� ותפקוד� של סמלי� כנושאי המשמעות בפעילות 

דיואי משלב ). sign(לבי� סימ� טבעי ) symbol(בי� סמל , כמו רבי� אחרי�, הוא מבחי�. האנושית

הסבר ). significance(לבי� משמעויות ) meanings(מני� הבחנה בי� מובני� בהבחנה בי� סמלי� לסי

 �הבחנה , המושגילבי�  הקיומיזה מאפשר ג� לעמוד באופ� מדויק יותר על ההבחנה שעור* דיואי בי

. התודעתי, המחליפה את ההבחנה המסורתית בי� העול� הפיזי המוחש לבי� העול� האינטלקטואלי

כפי שהעש� הוא , יואי הוא משהו שעצ� קיומו מורה על קיומו של משהו אחרעבור ד הסימ� הטבעי

כמעורר , הטבע הייצוגי של הסימ�. הדבר המסומ� לא נצפה בעצמו אלא מוסק מ� הסימ�. סימ� לאש

�ולא תלוי בקונבנציה , נובע מהקשר הקיומי של הדברי� זה לזה, את המסקנה בדבר קיומו של המסומ
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, קיומו עבורנו בתו* אירוע התנסותי). significance(עבורנו בעל משמעות הסימ� הוא . חברתית

למשמעותו , עבורנו, המוסק, בכ* הופ* המסומ�. הוא עדות לקיומו של דבר אחר, קיומי

)signification (�היא , כל התנסות שיש לנו מכילה בתוכה את משמעותה, כפי שהוסבר לעיל. של הסימ

המסקנות שיש לנו מהסימני� , זאת משו� שהמשמעויות. חווי� אותהרוויה במשמעות ברגע שאנו 

כ* שאי� אנו יכולי� להפריד בי� , נלמדות בשלב מוקד� כל כ* של קיומה של תודעתנו, הטבעיי�

איננו משמש עדות לקיו�  הסמל, לעומת הסימ�. ההתנסות הגולמית לבי� ההתנסות ע� המשמעות

ופירושו של דבר הוא שהוא , הסמל הוא סימ� מלאכותי. ימני�אלא יש לו מוב� בתו* השפה כמערכת ס

המוב� שלו מוגדר ). meaning(אבל הוא בעל מוב� , איננו בעל משמעות כי אי� הוא מסיק קיו�

היתרו� של הסמל על הסימ� . במסגרת מערכת היחסי� שהוא מקיי� ע� מובני� אחרי� בתו* השפה

ולפיכ* אפשר לארג� אותו באופ� עצמאי בתו* , ימי�הוא בכ* שהוא משוחרר מהתלות בדברי� הקי

הסמל כשלעצמו . אול� השחרור מהתלות בדברי� הקיימי� הוא ג� חסרונו. מערכת של סדרי� בשפה

דיואי ממשי* ומסביר כיצד הלוגיקה והמדע כמערכת של סמלי� מאפשרי� . איננו משמש סימ� לקיו�

. ות של ההסתגלות של האורגניז� והסביבהכלומר בהתפתח, את ההתקדמות במערכות הקיומיות

מערכות . אפשר להשתמש בסמלי� כדי לסדר את השיח או את המחשבה במערכות יחסי� חדשות

אול� אפשר בעזרת� ליצור , אינ� מסמנות באופ� ישיר את הקיו�, הסמליות, היחסי� החדשות

הלוגיקה המדע בונה סדרי�  בעזרת. זהו העיקרו� של המדע הניסויי. שישפיעו עליו, פעולות בקיו�

. סידור חדש בי� סמלי� יכול להפו* להיות סימ�, כ* שמערכת יחסי� חדשה, בתו* מערכות של סמלי�

עד אשר בתהלי* המדעי הניסויי נבדקת השאלה , הסידור החדש שנוצר איננו יוצא מכלל היותו סמל

: במילי� אחרות. ות קיומיתהוא ג� בעל משמע, שהוא בעל מוב� במערכת הלשונית, א� הסמל החדש

הא� לדבר החדש שנוצר כתוצאה . לקיו�, לסימ�, הניסוי המדעי בודק באופ� אמפירי יחסי� בי� סמל

 �יש , ויישומו בקיו�) הסימ� שנשלט על ידי הסדר החדש במערכת הסמלי�(מהפיכת סמל לסימ

פירושו שהוא , קיומיהיכולת של הסימ� להשפיע על גור� אחר שהוא . השפעה על דבר אחר בקיו�

שהלוגיקה מתפתחת , חשוב לדיואי להדגיש כי השיח היומיומי והשיח המדעי. מקבל משמעות קיומית

בשיח , כלומר. א* שוני� ברמת המודעות לקשרי� המושגיי� הנערכי� בתוכ�, זהי� במהות�, בתוכו

מצב קיומי מסוי� מעלה א� , אול�. היומיומי אנו פותרי� בעיות תו* שימוש בהרגלי� המוטבעי� בנו

אנו בוחני� את מצאי הקישורי� , בפנינו בעיה שהרגלי הפעולה שלנו אינ� מספיקי� לפתרונה

פי רוב לא +ועל, בחינה זו היא מיידית. ומנסי� ליישמ� ביחס למצב הקיומי, המושגיי� בשכלנו
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רצו� מהתוצאות + וא� אנו שבעי, הקישור הראשו� שעולה בדעתנו מיוש� על המצב הבעייתי. מודעת

המדע דוחה את פתרו� הבעיות , לעומת אופ� הפעולה היומיומי המיידי. אנו נהפו* אותו להרגל חדש

זהו העיסוק שאנו מזהי� ע� . הקיומיות ומתפנה לעריכת קישורי� מושגיי� באופ� מודע ונשלט

, עיה קיומיתא� יש סיבה להניח שקישור חדש שנוצר יכול להוות פתרו� לב. הלוגיקה והמתימטיקה

) בתנאי מעבדה(נערכי� ניסויי� נשלטי� שבה� הקישורי� מיושמי� על מצבי� קיומיי� נשלטי� 

, השחרור של המדע והלוגיקה מהיומיו� הקיומי מאפשר למדע להיות כללי יותר. והתוצאות נבחנות

וא' , לניהוא מתייחס למצבי� קיומי� באופ� כול, משו� שבמקו� להתייחס למצבי� קיומיי� פרטיי�

מוב� שהרמה היומיומית של פתרו� בעיות והרמה המדעית מקיימי� יחסי גומלי� . למצב הקיומי בכלל

א� , מסיבה זו יכול דיואי לראות בלוגיקה דג� מייצג. ביניה� משו� שהמדע מיוש� לצורכי היומיו�

ובייקטי� הנוצרי� דיואי רואה בא. בשיח זה הוא כולל ג� את האומנות. לכלל השיח האנושי, כי נשלט

במסגרת האומנויות קישורי� מושגיי� אשר האומני� יצרו בדומה לאופ� שבו הלוגיקה יוצרת את 

, אול�. תו* בחינה של קשרי� בי� מושגי� שאינ� נראי� באופ� מיידי כשייכי� זה לזה: קישוריה

בנית פיזית וכ* אלא יוצקת אותו לתו* ת, האומנות איננה מכניסה למעבדה את התוצר המושגי החדש

הדבר הקיומי שאליו היא , המשמעות של עבודת האומנות. הופכת אותו לחלק מעולמנו הקיומי

נבחנת על ידי הקהל של עבודת האומנות ומעומתת ע� האובייקטי� הקיימי� כחלק מעול� , מרמזת

  . בחייו, ההתנסויות שלו

כל . העול� לבי� העול�הסבר זה מניח את היסוד לאופ� שבו מקשר דיואי בי� השיח על 

הגומלי� בי� + הבעיות הנידונות בתורות הפילוסופיות הריאליסטיות והאידיאליסטיות לגבי יחסי

א� מביני� את הכשל שמתעורר מתפיסת השיח האנושי באופ� ,  הממשות לבי� הטבע מתיישבות

שאנו  א� מביני� את הממשות לא כישות נסתרת אלא כאותו קיו� יומיומי. עצמאי מהממשות

. הרי אי� צור* להיכנס לבעיה שמעלה כל תורה ריאליסטית ביחס לאובייקטי� של המדע, מתנסי� בו

משו� שאלה ה� משמעויות של סימני� , אובייקטי� חדשי� של המדע לא היו קיימי� לפני שהומצאו

הטבע א� מביני� את יחסי הגומלי� של האורגניז� בתו* . שנוצרו בעצמ� תו* כדי החשיבה המדעית

אי� צור* לשאול כיצד הלוגיקה מתקשרת ע� הטבע הקיי� באופ� ששאלו , כחלק אינטגראלי מ� הטבע

אלא לבחו� כיצד השיח עולה מ� הטבע ובונה אותו לסירוגי�        ,  האמפיריציסטי� הלוגיי� שאלה זו

)LTI זה הוא ). 103' עמ �מסביר שורה לאחר שדיואי מניח בספרו את הבסיס להבנת הלוגיקה באופ

ארוכה של שאלות ביחס לתיאוריות פילוסופיות של הלוגיקה וביחס למונחי הלוגיקה במסגרת 
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אול� כדי . אי� כא� המקו� לתאר את האופ� בו הוא מטפל במושגי� אלה. התיאוריה שהוא מציג

להבהיר כיצד הלוגיקה האינסטרומנטלית של דיואי משמשת בסיס לתפיסתו את תפקיד הפילוסופיה 

והיחס בי� עיסוק , תיאור דפוס החקירה ומושגי המחקר הבסיסיי�: ראוי להרחיב עוד בשתי נקודות

  . תיאורטי ועיסוק מעשי לצור* התפתחות מדעי החברה

החקירה . דיואי חוזר ומגדיר את החקירה באופ� מפורט כאשר הוא מתאר את דפוס החקירה

המצב . צב שהוא מוגדר בהבחנותיו וביחסיוהיא שינוי נשלט או מכוו� של מצב לא מוגדר לכלל מ

החדש מוגדר עד כדי כ* שהמרכיבי� הבלתי קשורי� של המצב המקורי הבלתי מוגדר הופכי� 

דיואי ממשי* ומסביר את מרכיביו השוני� של .). ה.ח –, תרגו� שלי, 104' עמ LTI( לשלמות אחידה

  : יו מובילה החקירהלמצב המוגדר אל, הלא מוגדר, התהלי* המוביל מהמצב המקורי

, מצב זה הוא מצב המעורר ספק. מוגדר+התנאי המוקד� של החקירה הוא המצב הלא. א

משו� שמרכיביו לא קשורי� , דיואי מסביר שהמצב המקורי הוא פתוח. או מעורפל, מעורר שאלות

ידי ואיננו יכול להיפתר על , הספק במצב זה איננו סובייקטיבי). do not hang together(יחד 

זאת משו� שהסביבה כסביבה מוגדרת על ידי האינטראקציה בי� הטבע לבי� . מניפולציה רגשית

  . ולא רק לסובייקט, ולכ� אי המוגדרות שייכת לעצ� היותה סביבה, האורגניז�

. אלא תנאי מוקד� לחקירה, המצב כשלעצמו איננו דבר קוגניטיבי. קביעת הבעייתיות. ב 

�. מצב למושא קוגניטיבי היא הקביעה שמצב קיומי מסוי� הוא בעייתישהופ* את ה, הצעד הראשו

בעלת משמעות , ולכ� היא, כלומר במושגי השיח האנושיי�, קביעה זו מתבצעת כמוב� במסגרת השפה

על ידי כ* שהיא , הגדרת הבעיה היא ההתחלה של הפיכת המצב המעורפל למצב מוגדר. וקוגניטיבית

  .ר המחקר לענות ובכ* את אופיו של המחקרקובעת את השאלות שעליה� אמו

השלב הראשו� בקביעת הפתרו� הוא הגדרת המרכיבי� הלא בעייתיי� של .  קביעת הפתרו�. ג 

השלב השני . כלומר ציו� העובדות הקיומיות המרכיבות את המצב הבעייתי על ידי תצפיות, המצב

ניבוי של תוצאות אפשריות של מהלכי רעיו� הוא . בפתרו� הוא חיפוש רעיו� לפתרו� המצב הבעייתי

דיואי מדגיש את הפונקציונליות של . הרעיו� צרי* להיות ממומש באופ� סמלי. פעולה אפשריי�

�בכ* הוא מביע בכ* את . שה� קיומיות, בשונה מהתוצאות, ואת העובדה שהרעיו� הוא מושגי, הרעיו

העיוורת , לבי� התפיסה החושית, ומיהתנגדותו להבחנה שעור* קנט בי� המושגי� הריקי� מתוכ� קי

ושעולות , שתפקיד� לנבא תוצאות קיומיות היפותזותה� , הרעיונות, עבורו המושגי�. מבחינה מושגית

�  . תו* כדי הקישורי� שהתפיסה עושה בי� הבעיות הקיומיות לאפשרויות פתרונ
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הסוג מרכיב זה בתהלי* החקירה הוא מה שהופ* חקירה מ). resoning(המחשבה . ד

, התהלי* החשיבתי כולל פיתוח של התכני� של הרעיו�. לעיסוק רציונלי, האורגני, המיידי, היומיומי

א� ההצעה הייתה מתקבלת ללא הפיתוח המושגי . או מובניו ביחס למובני� אחרי� במערכת

וני� הפיתוח הלוגי של המובני� הש. היא לא הייתה נבחנת באופ� לוגי, ומיושמת מיד במישור הקיומי

רעיו� שלא מתפתח . ברעיו� מאפשר לפתח מוב� הרלוונטי יותר לבעיה ולנסח ולבצע ניסויי� נשלטי�

ולהפסיק בכ* , במונחי� של מערכת יחסי� בי� מובני� הקשורי� אליו יכול להוביל רק לתגובה גלויה

י מנתח בשלב דיוא. ולפני שהיא הופכת לעניי� רציונלי, את החקירה לפני שאפשר לבססה באופ� לוגי

ולפיכ* , העובדות ה� קיומיות והמובני� אינ� כאלה. מובני�+ זה את האופי האופרטיבי של עובדות

אבל זאת רק א� מביני� את שניה� . אפשר להבי� את הקשר ביניה� ללא צור* בישויות מסתוריות

ולות של הרעיונות ה� אופרטיביי� משו� שה� מכווני� פע. במסגרת הפונקציה האופרטיבית שלה�

תוכניות פעולה אלה מוציאות . ובכ* שה� הצעות ותוכניות לפעולה על גבי תנאי� קיימי�, תצפית

העובדות ג� ה� דבר אופרטיבי . לאור עובדות חדשות ומארגנות עובדות נבחרות לכלל של� קוהרנטי

הנתוני� או ללא הבנת� כעדות לקיומ� של המובני�  עובדות +משו� שאי� ה� יכולות להיות מובנות כ

פירושו של דבר הוא . דיואי מתאר את התודעה המתנסה באופ� אקטיבי, כזכור. הרצויי� כתוצאה

אוס' . שהמובלטות של פרט מסוי� בתו* ההתנסות היא תוצר של סלקציה של הסובייקט המתנסה

יכולות להיות מובנות כעובדות רק במסגרת , העובדות הקיומיות היוצרות את המצב הבעייתי

מכא� שלעובדות עצמ� יש תפקיד אופרטיבי במסגרת . שמעות שהסובייקט מייחס למצב בכללותוהמ

ובסיומו של המחקר , לשמש עדות לקיומה של משמעות קיומית בעייתית בתחילת המחקר: המחקר

הפתרו� המושגי הופ* (לשמש עדות לכ* שהפתרו� המושגי שהמחקר מציע אכ� מתקיי� למעשה 

  ). לקיומי

דיואי מסכ� את מהל* החקירה תו* כדי הבהרת המושגי� הלוגיי� של . המחקרסיו� . ה

חומר זה יכול להיות . הוא החומר המצוי בתהלי* החקירה) subject-matter( המחקר+מושא. החקירה

. והוא נלקח באופ� זמני כדי לשמש בתהלי* החקירה, )הרעיונות והמובני�(או מושגי ) העובדות(קיומי 

, מחקר חסר זהות מוגדרת+ התחבירי הוא בדיוק אותו מושא' סובייקט' +המש* שהדיואי מסביר ב

כ* אנו מקבלי� . בהענקת פרדיקציה לסובייקט, בממד התחבירי, שהפיכתו לאובייקט מתבטאת

. הבנויי� ממשפטי� שנותני� תכונות למושאי המחקר בצורה של פרדיקציות לסובייקטי�, שיפוטי�

מוגדר למצב +ההופ* את המצב הלא, יא חקירה שהעלתה עיקרו� מאחדהחקירה שהגיעה אל סיומה ה
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חלקי� אלה . כלומר שהוא מורכב מחלקי� התלויי� זה בזה, )unified whole(שהוא שלמות אחידה 

האובייקטי� ה� כאלה משו� . המושאי� של חקירה שהגיעה לסיומה, של החקירה האובייקטי� ה� 

התוצרי� שהחקירה הפיקה כדי להביא לכ* שהמצב , כלומר, של החקירה) the object(שה� המטרה 

בהמש* הדיו� של דיואי במושגי� . הלא מוגדר שבו התחילה החקירה הופ* להיות שלמות אחידה

הלוגיי� העולי� במסגרת תהלי* זה הוא מדגיש שהתוצאה הרצויה של מחקר מושגת תו* כדי הפעלת 

תו* , באופ� נשלט, אלה נעשי� במסגרת ניסויי�. יפרוצדורות של הצדקה או אימות במישור הקיומ

וחזרה לעדכו� הקישורי� המושגיי� לפי , כדי מעבר חוזר והול* מהקישורי� המושגיי� ליישו� קיומי

כל מחקר מגיע לשלב בו הוא יכול להצדיק את , בסופו של דבר. העובדות שהסביבה הניסויית מציגה

 �דיואי מדגיש בכ* לא רק את הקשר הבלתי . בלתי נשלטעצמו רק ע� הוא מיוש� בקיו� ממש באופ

. נית� לניתוק בי� עול� המובני� המושגיי� לעול� הקיומי אלא ג� את הפ� החברתי של הידע האנושי

הפתרו� למצב הבעייתי כפתרו� צרי* להיות גלוי ולהתקבל במסגרת חברתית כדי לקבל את חות� 

התוצאות המעשיות של המושג לצור* הבנתו , וב�כמ, בתו* הבנה זו מודגשות. האובייקטיביות

ומתחזק הקשר בי� הטיפול של דיואי בידיעה האנושית לבי� הגדרותיו הפרגמטיסטיות של פירס 

  .למובנ� של המושגי� ולאמת

לאור* כל פרקי הספר את המושגי� שבעזרת� הלוגיקה מצליחה , דיואי ממשי* ומסביר

לש� כ* דיואי מסביר . לחומרי� מובחני�, מושאי המחקר שה�, להפו* את החומרי� הלא מובחני� 

, הסובייקט(את אופ� בנייתו על ידי משפטי� ואת חלקי המשפט השוני� , את מקומו של השיפוט

דיואי מסביר ג� את האופ� שבו התהלי* התבוני מבחי� אובייקטי� ). והאובייקט, האוגד, הפרדיקט

לש� כ* הוא מסביר . תמיד להשגת אחדות מקסימלית השואפת, על פי הנטייה החסכנית של התבונה

ובפרקי� על בניית השיפוטי� על ידי , את ההכללות שהתבונה עורכת כפונקציה של סיווג או של התניה

נריי� ושיפוטי� 'שיפוטי� ג: התבונה הוא מבחי� בי� השיפוטי� שפונקציות אלה יוצרות

שמאפיי� את המצבי� , הפרטי� הבלתי קשורי� שתי פונקציות אלה מאפשרות לריבוי. אוניברסאליי�

קיומ� של . וכ* להפו* אות� למובחני� ומוכרי�, הלא מוגדרי� להתקשר ע� מושגי� קיימי�

פונקציות מכלילות אלה מסביר את הנטייה האנושית לעסוק בניסיונות לאחד כמה שיותר פני� של 

את , ופ� שאפרט אותו מאוחר יותרבא, ויסבירו בכ*, ההתנסות האנושית תחת מטריה מושגית אחת

  .הצור* האנושי המוליד את העיסוק הפילוסופי
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שההבחנה , דיואי מדגיש לכל אור* הדיו� בתהליכי החקירה ובמושגי הלוגיקה העולי� מה�

היא הבחנה שיכולה , או שימושית, בי� פעילות מחקרית תיאורטית לבי� פעילות מחקרית מעשית

מתחילה , בהגדרתה, מכיוו� שהחקירה. לשלב שהחקירה מצויה בו להיות מובנת רק באופ� יחסי

לא תיתכ� חקירה , ומסתיימת באובייקטי� קיומיי� הבוני� מצב מוגדר, ממצב קיומי לא מוגדר

ה� שלב : בשני מובני המילה אמצעיי�השלבי� המושגיי� ה� . המתרכזת א* ורק בשלבי� המושגיי�

 אמצעיוה� , לבי� השלב המסיי� אותו, יל את המחקרבי� המצב הבעייתי שמתח, באמצעהמצוי 

אי� תיאוריה שלא עוברת . להשגת המטרה שהיא יישוב המצב הבעייתי במישור הקיומי והפומבי

הקובעי� את משמעותו במסגרת , כלומר מושגיי�, ואי� מעשה שאי� בו מרכיבי� תיאורטיי�, למעשה

שימושית יכולה להיות מובנת רק ע� + י� פיזיקהלפיכ* ההבחנה בי� פיזיקה לב. הקיומית של חיינו

בתו* השימושיות , משוכלל ומורכב, מביני� שג� הפיזיקה הלא שימושית היא שלב אמצעי

זאת כמוב� . לטענה זו יש השלכה חשובה ביחס לתפקיד הפילוסופיה. האינהרנטית של מדע הפיזיקה

עיסוק שאינו כולל מרכיבי� קיומיי�  .היא מושג ריק, כתחו� ידע מושגי טהור, משו� שהפילוסופיה

כלומר מפתח יחסי� בי� ישי� מופשטי� ללא קישור� למישור , אלא מתנהל במישור המחשבה בלבד

העיסוק בלוגיקה . הוא עיסוק חסר שאיננו תוא� את העקרונות וההליכי� של החשיבה עצמה, הקיומי

תו* מחשבה , מחי� בחלל ריקאינ� צו, שבה� מתנהלי� קישורי� מושגיי� בלבד, ובמתימטיקה

ולאחר עיסוק , מושגי� אלה צמחו מתו* העול� הקיומי. שהייתה משוחררת תמיד מהעול� הקיומי

בכל אחד , המדע. ממוש* ומורכב בקישורי� מושגיי� בלבד ה� מתועלי� לפתרו� בעיות קיומיות

הצלחתו של כל . � חדשי�וכ* יוצר קישורי, מופשט של מושגיו, עסוק בחלקו בפיתוח רעיוני, מתחומיו

מדע בתחומו תלויה ביכולת של הקישורי� החדשי� שהוא יוצר לשנות עובדות בעול� באופ� שפותר 

ההצלחות של המדע ביחס . הפתוח לתצפית במוב� החברתי הרחב, מצבי� בעייתיי� במישור הקיומי

ובמתימטיקה משו� לקיו� האנושי במוב� הרחב מעודדי� את העיסוק בקישורי� מושגיי� בלוגיקה 

פילוסופיה שאיננה עולה מתו* בעיות קיומיות וחוזרת . שאלה הוכחו כבעלי כוח יישומי בעול� הקיומי

התבונה האנושית , שכאמור, אל הקיו� ע� פתרונות איננה עיסוק בעל עליונות תבונית משו�

, היא משמשתא� אי� . מתפתחת תו* כדי אינטראקציה קיומית ע� הסביבה ולש� אינטראקציה זו

  . היא מיותרת, שבעזרתו נפתרי� מצבי� קיומיי� בעייתיי�, כלי, כמו הלוגיקה והמתימטיקה

נקודה זו מקבלת חיזוק בספר הלוגיקה של דיואי בפרק שעוסק בהבנת החשיבות של העיסוק 

, המדעיות של תחו� עיסוק זה). 512+487' עמ LTI(המדעי בתחו� ההתנהגויות של החברה האנושית 
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אול� הייתה כ* באופ� מודגש הרבה יותר בשני� שבה� פעל , מעלה ג� היו� שאלות, החברה+דעימ

דיואי מצדיק את הטיפול המדעי בהתנהגות האנושית תו* כדי פרישת טיעו� המוכיח שאי� . דיואי

משו� שהחברה האנושית כפי שהיא מוכרת לנו היא תוצר של , להבחי� באופ� חות* בי� הטבע והחברה

מתעצב ומשתנה בהתא� למושגי� שהחברה , על פי ההבנה שהוצגה כא�, והטבע עצמו, הטבע

בהיותו סובייקט ולא , לפיה הסובייקט האנושי, דיואי מכחיש את העמדה המקובלת. האנושית יוצרת

לטענתו ההבדל בי� . מחקר מורכב מדי+ הוא הגור� לכ* שההתנהגות החברתית היא מושא, אובייקט

הוא בפער ברמות הפיתוח המושגי , החברה במצב בו ה� נתוני� בזמ� שהוא כותב+הטבע למדעי+מדעי

ההתפתחות הרבה במדעי הטבע הגיעה לשלב כזה שבו . המחקר+ ובכלי הניסוי ביחס לשני מושאי

עד כי , מחקר+ כ* כמושאי+במקור� התגלגלו רבות כל) מורגשי�(המצבי� הבעייתיי� שה� איכותיי� 

דיואי קורא לרמה זו . האיכותי הבעייתי עצמו לבי� המושאי� למחקר בפועל קיי� מרחק רב בי� המצב

עד כי , מדעי הטבע מצויי� ברמה גבוהה כל כ* של הכנת מושאיה� לחקירה". הכנה למחקר"בחקירה 

מצב בעייתי התחלתי המצוי , לדוגמא. כמעט ולא נחקרי� במסגרת� מצבי� בעייתיי� גולמיי� כלל

הגיע לרמה כזו שאי� הוא עסוק ) לא הרופאי� המטפלי� עצמ�(מדע הרפואה  .ברמה גולמית הוא כאב

, אלא באובייקטי� שנוצרו כתוצאה ממחקר קוד�, במחקר כאבי� שאנשי� מתלונני� עליה�

, מצבי� דלקתיי�, חיידקי�, ווירוסי�: והמשמשי� עתה כמושאי מחקר בעייתיי� כשלעצמ�

בתחו� זה עדיי� לא יצא מכלל העיסוק במצבי�  הבעיה במדעי החברה היא שהמחקר. גידולי�

ולכ� הוא מסתובב סביב , הוא לא הכי� עדיי� את האובייקטי� שלו לחקירה. האיכותיי� כשלעצמ�

, משברי ערכי�, פשע גובר, מלחמות, עוני ובורות, מצבי� איכותיי� גולמיי� כנפילות בשוק הכלכלי

+שהוא לא לומד מהצלחת מדע, מצב הגולמי היאהסיבה שבגללה תקוע המחקר החברתי ב. והתאבדות

�ויישו� , מחשבה מושגית, יציאה ממצבי� בעייתיי� פרטיקולריי�: הטבע את מהל* החקירה הנכו

בשל העובדה שהעוסקי� במדעי החברה מדמייני� שמושא המחקר . ניסויי בעול� הקיומי האנושי

מביני� שה� צריכי� לקשור בי�  אי� ה�, שלה� איננו טבעי במוב� של מושאי המדעי� האחרי�

ה� לא יתקדמו באורח משמעותי א� : מסקנותיה� המושגיות לבי� תוצאות מעשיות בעול� הקיומי

ולהעלות רעיונות בעלי לכידות , לקשור קשרי� חדשי�, ה� ימשיכו לעסוק במושגי� מופשטי�

: לפיתוחו של מדע חברתי דיואי קורא. מרשימה מבלי לקשור רעיונות אלה להתנסויות אנושיות בפועל

מגדירי� , הוא מעוניי� לראות מדעני� המאתרי� מצבי� בעייתיי� פרטיקולאריי� במישור החברתי

) end in view(שיכול להיות מטרה נצפית , ומגדירי� רעיו�, עוסקי� במחשבה מושגית, את הבעייתיות
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ת נצפות כאלה על גבי החברה בהמש* יידרש המדע לערו* ניסויי� שבה� יישומו מטרו. בחברה בפועל

רק באופ� זה . התוצאות של המטרה שהוצבה בחיי� הקיומיי�, באופ� מעשי ופומבי, בפועל וייבחנו

ותתקד� החברה האנושית לעבר פתרו� בעיות הצומחות בחיי היומיו� , החברה+יתקד� מדע

ק במטרות במוב� העיסו. בחינו* ובמשפט לאור מטרות, בכלכלה, בפוליטיקה, במוסר –האנושיי� 

כרעיונות המספיקי� לעצמ� מבלי קשירת� למציאות לא יאפשר שו� צורה של , הקלאסי של המילה

מאז ימיו של דיואי חלה , ואכ�. והפילוסופיה לעבר מטרותיה�, החברה+מדעי, קידו� החברה

והדבר אכ� הוביל לתוצאות , התקדמות רבה בהכנה למחקר של חלק מהתחומי� במדעי החברה

ועדיי� מתקיימי� פולמוסי� לגבי , אול� לא בכל התחומי� הושגה התקדמות זאת. שימותמר

כפי שארחיב בסעי' העוסק , אול� דיואי קובע. מדעית+האפשרות לבצע בתחומי� אלה חקירה כמו

אול� , שתפקידה של הפילוסופיה הוא קביעת המטרות הכלליות של החברה, בתפקיד הפילוסופיה

אחת . * בחינת בעיות פרטיקורלאריות והתוצאות הישומיות של רעיונותיהמתו, באופ� אמפירי

+שלא ברור הקו בי� הפילוסופיה לבי� מדעי, הבעיות בתפיסת תפקיד הפילוסופיה של דיואי היא

העוסק בשינוי , הטבע+הא� הפילוסופיה ככזו יכולה לספק ג� למדע. הטבע השוני� לעניי� זו+החברה

, הטבע תו* כדי חקירתה+ העוסקי� בשינוי פני החברה, החברה+מדעיוג� ל, הטבע תו* חקירתו

רורטי ? הא� אי� זה תפקידו של כל מדע כשלעצמו? פרדיגמות מושגיות שיכולות להיבח� במסגרת�

אול� דיואי התעקש על . שזהו בדיוק המקו� בו הפילוסופיה הופכת להיות מיותרת, כמוב� יאמר

בסעי' שיעסוק בתפקידה של הפילוסופיה , כאמור, ועל כ* ארחיב ,קיומו של תפקיד כללי לפילוסופיה

  .  במסגרת כלל תורתו של דיואי

  

  . הוליז�. 4. ג

אחד המאפייני� החשובי� של הפילוסופיה של דיואי שרורטי אמ, הוא התפיסה ההוליסטית   

תאמה בי� הידיעה איננה עניי� לה, על פי ההוליז� הנטורליסטי של רורטי. של הפעילות האנושית

לכ� התרחבות הידיעה איננה . רעיונות לבי� אובייקטי� אלא משהו שקורה בתו* השיח האנושי

אלא תו* כדי , מתנהלת במישור אחד תו* כדי גילויי� או חשיפת� של אובייקטי� במישור השני

המתרחשת בתו* , פעילות זאת. יצירת מושגי� חדשי� ושימושי� חדשי� במסגרת הפעילות האנושית

השיח האנושי הוא מושג . היא כל מה שיש לבחו� א� רוצי� להבי� את ההתפתחות של השפה, שיחה

, ולכ� אי� להבחי� בי� השפה, הוליסטי משו� שככזה הוא מאחד את כל פני הפעילות האנושית
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משו� שאי� היא צריכה , אפיסטמולוגיה הוליסטית היא ביהייויוריסטית. והאובייקטי�, המושגי�

אלא את האופ� שבו , מושגי הידיעה באופ� כזה שיסביר את התוק' שלה� ביחס לממשותלבחו� את 

תוצר של יחסי גומלי� ע� , אצל רורטי, ההתנהגות האנושית איננה. ה� מבטאי� התנהגויות אנושיות

תוצר של קיומו של האד� בתו* חברה , כמו אצל דיואי, השיח אצל רורטי הוא. טבע אלא יוצרת עול�

כמבטא מושגי� , אול� היחיד האנושי של רורטי. שאת מושגיה הוא מבטא, אנושיתשיתופית 

לעומתו מדגיש דיואי בתיאור . ולא בפני סביבתו, אחראי בפני חבריו בלבד, ואמיתות וכמשתמש בה�

אלא ג� תוצר של , הלוגיקה שהאובייקטיביות איננה תוצר של הפומביות של המשמעויות בלבד

החלה של מובני� ' סביבה'למרות שיש בעצ� המושג . ה תנאי� מסוימי�העובדה שהסביבה מציג

ההוליז� של דיואי ג� הוא רואה את מושגי . הקיו� הוא דבר הנפרד מהשיח, אנושיי� על הקיו�

אול� מכיוו� שהשיח האנושי אצל דיואי הוא תוצר . הידיעה תחת המטריה של ההתנהגות האנושית

ישנו מקו� להבנה כוללנית של האופ� שבו יחסי גומלי� אלה , של יחסי גומלי� ע� סביבה טבעית

בתורתו של דיואי ישנו מקו� לתיאור האופ� בו , כלומר. יוצרי� את עול� המושגי� התודעתי האנושי

הלוגיקה המחקרית . נוצרות הכללות המבטאות את הדינמיקה של יחסי הגומלי� בי� השיח לסביבה

בעול� של דיואי אי� שפות שונות , בניגוד לעול� השיח של רורטי, �ולכ, שלו היא הגרעי� של הבנה זו

על זאת +ושפת, על אנושית+ ישנה שפת. הפתוחות לגמרי ליצירה אנושית עתידית, ע� פרדיגמות שונות

, מכיוו� שהלוגיקה היא אמפירית. הלוגיקה היא זו המבטאת את המאפייני� של שפה זו. היא תבונית

האנושות תתקד� ג� בהגדרת המאפייני� של השפה משו� שביחסי הגומלי� ייתכ� ש, ולא אפריורית

, אול� זוהי שפת התבונה. ע� הסביבה ייווצר אופ� היסק מוצלח או יישו� שלא השתמשו בו עד כה

  . ורק באמצעותה אפשר להבי� את הפעילות האנושית

פירושה שכל  הכולשהלוגיקה היא הפרדיגמה לשפה התבונית האנושית , הטענה ההוליסטית  

המושגי� הבסיסיי� של מושגי . פעילות אנושית ניתנת לתיאור במושגי� של הלוגיקה של דיואי

שמרכיביו בלתי קשורי� , הפיכתו של מצב קיומי בעייתי: מתהלי* החקירה, כאמור, הלוגיקה לקוחי�

ומר מרכיביו כל, מצב קיומי תבוני מתאפיי� באחידותו. בעל משמעות, למצב קיומי תבוני, זה לזה

כדי לטעו� להוליז� צרי* דיואי להראות שכל . קשורי� זה לזה תו* כדי נתינת משמעות אחידה לכול�

ושכל סוגי ההתנהגות האנושיי� , תחומי הידע והפעילות האנושיי� מתפקדי� כתהלי* של חקירה

ופ� בו דיואי כדי להראות זאת אציג תחילה את הא. יכולי� להיות מוסברי� בתו* מערכת מחקרית זו

תו* כדי הניסיו� לתת מוב� חדש להבחנה בי� , רואה בכל תחומי הפעילות האנושיי� חלק ממער* זה
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שתפיסתה משמשת עבורו פרדיגמה , ולאחר מכ� אציג בקצרה את תורתו האסתטית, הרגש לתבונה

  . בתפיסת האד� את עצמו ואת עולמו הרצוילהוליז� 

 Philosphy andהוא הספר , את הרעיו� ההוליסטי, קדבאופ� ממו, הספר שבו דיואי מציג  

Civilization  בספר זה הוא קובל על כ* שהפילוסופיה. 1931שיצא בשנת , �בשל ההבחנות שערכה בי

ובי� תחומי הפעילות האנושית בהתא� להבחנות , הפיזי והחברתי, הפיזי והנפשי, הרגש לבי� התבונה

לטענתו בפרק על הגו' והנפש . החברה ע� בעיות מוסריותמונעת את ההתמודדות היעילה של , אלה

ההבחנה המסורתית בי� פעילות גופנית ופעילות נפשית לא מאפשרת , )317+299' עמ PAC(בספר זה 

הנזק בהפרדה בי� הגו' והנפש נגר� . להבי� את הפעילות האנושית באופ� שמעודד את התפתחותה

מבחיני� , ת שונות של פעילות אנושית שלמה אחתמכ* שבמקו� לראות בגופני ובנפשי פונקציו

כ* נוצרות תורות המדגישות את עליונות הגו' או . ורואי� בה� עצמי� שוני�, ביניה� באורח מטפיזי

וכמוב� שנוצרות התיאוריות הפילוסופיות השואפות להסביר כיצד , עליונות הנפש בפעילות האנושית

קידומה של התרבות האנושית תלוי בשילוב של שתי דיואי טוע� ש. מתבצע החיבור בי� השניי�

לטענתו כל חברה שמזניחה צד אחד של הפעילות . הפונקציות האלה בהבנת הפעילות האנושית

חברה השמה דגש רב על פעולה פיזית והמתעלמת . האנושית מעידה בכ* על חס* באנושיותה

גורמת לביזוי ולהשפלה של , ותמהצרכי� הנפשיי� והאינטלקטואליי� כפי שחברות תעשייתיות עוש

ורואות , הנפשי של הפעילות האנושית+המדגישות את הפ� הרוחני, כ* ג� חברות דתיות. המי� האנושי

לטענתו כל אחת מחברות אלה מסמנת התרחקות ממה שבריא לשלמות . בכל מה שגופני הכרח מצער

, מה כאל העיקרו� המאחדעצ לפעילות האנושיתהאלטרנטיבה של דיואי היא להתייחס . האנושית

א� . התלויי� זה בזה ומזיני� זה את זה, ולהבי� את הגו' והנפש כשני היבטי� של הפעילות האנושית

אפשר יהיה להבי� , ה� העיקרו� המאחד, והתוצאות הקיומיות שלה, הכיוו� שלה, מביני� שהפעילות

הרעיו� שהפעילות היא . נושיטוב יותר את הגורמי� ואת המרכיבי� ההכרחיי� לאפשרות הקידו� הא

הגור� המאחד מאפשרת לדיואי לתאר את הגו' כפונקציה שמספקת את האמצעי� והסוכני� של כל 

התוצאות והפרות של , היא הפונקציה המספקת את המטרות המאוגדות, לעומת זאת, הנפש. פעולה

מה שאנו קוראי� לו  התנאי� האלה מרוכזי� בכל, לכל פעולה יש תנאי�: במילי� אחרות. כל פעולה

וא� אי� אנו יכולי� לאתר , אול� אי� משמעות לפעולה א� אנו לא קובעי� לה מטרה. 'הגופני'

מובנה ומשמעותה מונחי� באותה פונקציה שאנו , צד זה של הפעולה. תוצאות ופרות של הפעולה



301 

  

כהבחנה ' נפשי'וה ' ניגופ'באופ� נוס' מסביר דיואי את ההבחנה בי� ה ). mind(' שכל'או ' נפש'מכני� 

הוא כל מה שאנו לומדי� מ� העבר ביחס למצבי� , כתנאי לפעילות', גופני'ה . בי� העבר לעתיד

הכולל את המובני� והמשמעויות שאנו מייחסי� למצבי� הקיומיי� ', נפשי'לעומת זאת ה . קיומיי�

ואי מסביר בלוגיקה שלו את הסבר זה מתאי� כמוב� לאופ� שבו די. הוא ַהְכוונה עתידית לאופ� פעולה

, כלומר, או המסווגי�, אלה ה� מושגי� המתני� תוצאות אפשריות בפעולות מסוימות: הכוללי�

.  ובכ* מסמני� את אופ� ההתייחסות הראוי אליה�, המשייכי�  מצבי� למובני� ומשמעויות ידועי�

ככוללת את שתי , ידיואי איננו רואה בטענה שיש לראות את הפעילות האנושית באופ� אחדות

עבורו זוהי אמירה בעלת השלכות מעשיות . טענה תיאורטית גרידא' נפשית'ו ' גופנית, 'הפונקציות יחד

דיואי תובע מ� ). 305+304' עמ PAC(ולכ� הוא רואה אותה כדרישה מוסרית מ� החברה , מיידיות

, היווצרות� מחדהחברה לאמ, השקפה זו משו� שבעיניו בחינת אופני פעילות דר* התנאי� ל

ההבחנות . היא הדר* היחידה להבטיח קידו� בפתרו� בעיות ובמצבי משבר, ותוצאותיה� מאיד*

�אלא , ביחס לגו' ולנפש, לכ�, שהוא דורש מהחברה לערו* לגבי הפעילויות המאפיינות אותה אינ

ת שגרתיות פעולו: אלא, לא פעולות חומריות לעומת פעולות רוחניות. ביחס לאופייה של הפעילות

פעולות המביאות לנסיגה לעומת פעולות המביאות ; הרוויות מטרות ושאיפות, לעומת פעולות חיות

פעולות חוזרות ואחידות ; פעולות קרות ולא אנושיות לעומת פעולות אנושיות ואמפאטיות; לקידו�

פעולות פעולות חייתיות לעומת ; לעומת פעולות המביאות לצמיחה והרחבה של החוויה האנושית

רק אבחנות מסוג זה יאפשרו לנו להבי� את פעולת� של יחידי� ואת כיוו� התפתחותה . ועוד, אלוהיות

ולסמ� לחברה , ורק במסגרת בחינה מסוג זה נוכל לעזור ליחידי� הסובלי� בחברה, של החברה

  ).306' עמ PAC(מטרות ודרכי� להתפתחות 

, א עדכו� ההבחנה בי� הרגש לבי� התבונהמרכיב חשוב בהבנה זו של הפעילות האנושית הו  

. משתלבת בהתנסות) intellect(כלומר בי� התפיסה החווייתית של דברי� לבי� האופ� שבו התבונה 

דיואי  Philosophy and Civilizationבספר ) qualitative thought(בפרק על המחשבה האיכותית 

, האיכות המורגשתבמקו� את  בייקטהאוקובל על כ* שהלוגיקה המסורתית העמידה במרכז את 

כפי שהוסבר בסעי' על , ההתנסות שלנו. ובכ* הזניחה מרכיב חשוב בהבנת התפיסה האנושית

כאשר אנו תופסי� . לא באובייקטי�, היא התנסות במצבי�  או באירועי�, המטפיזיקה הנטורליסטית

. ות� את הטו� להתנסות כולהאיכות זאת היא דבר הנ. מצב אנו תופסי� אותו באופ� איכותי כלשהו
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והיא , היא נלקחת כמובנת מאליה, דיואי מדגיש כי האיכותיות של המצב עצמו איננה מפורשת בשיח

דיואי מסביר שהאיכות של המצבי� בונה את עול� . חלק מהותי מעצ� קיומו של כל ביטוי מילולי

זאת . טי� שמבטאי� אותוהשיח של מה שנאמר במפורש אבל כשלעצמה איננה מופיעה כמרכיב במשפ

). 98' עמ PAC. (אלא מונח ביסוד�, שאיננו מופיע כמרכיב במשפטי� בשפה, בדיוק בדומה לשיח עצמו

זאת משו� שהמחשבה . בנוס' לכ* מדגיש דיואי כי המצב עצמו הוא השולט במונחי� של המחשבה

. רלוונטיי� למצב הנידו�ומונחי המחשבה נבחני� בהיות� , היא תהלי* יצירת  ההבחנות בתו* מצבי�

או תחושה שהדברי� ה� כ* , רוש�, שכשאנו אומרי� שיש לנו הרגשה, )100' עמ PAC(, דיואי מסביר

לא רק קיו� של , מה שאנו מצייני� בפועל הוא הנוכחות של איכות השולטת במצב כשלמות, וכ*

, ו אחר הוא לציי�לומר שיש לי הרגשה או רוש� כזה א. הרגשה כעובדה פסיכולוגית או נפשית

פירושו ' יש לי רוש�'לומר . שהאיכות שמדובר בה עדיי� לא הוגדרה על ידי הבחנות למובני� וליחסי�

זהו השלב הראשו� . או הבסיס עליו היא נחה, של דבר הוא להגיע למסקנה ללא ציו� הסיבות למסקנה

. ילה  בשל� לא מנותח כזהמתח, )חושב(אצל כל סובייקט , כל מחשבה. בפיתוח של הבחנות מפורשות

ולכ� ההבחנות נעשות , דיואי מסביר שברוב המצבי� הנחווי� המושא של ההרגשה הוא מוכר דיו

א� האיכות , לעומת זאת. ולעיתי� א' קשה להיזכר בה, והאיכותיות הטהורה נעלמת, במהירות

ג� בתיאור זה בא . הבעיה הקוראת לחקירה, נוצר המצב הבעייתי, הבלתי מוגדרת של המצב מתמידה

הבלתי מוגדר , השלב המוקד�  +לידי ביטוי הדבר שאליו מתנגד רורטי במטפיזיקה של דיואי 

. המניח רצ' של פעולות במישור ההתנסות לפני השלב שבו ההתנסות מאורגנת במושגי השיח, בתפיסה

ד כל המצבי� והמונחת ביסו, מתנגד רורטי להנחת קיומה של סביבה מובחנת מהשיח האנושי, כזכור

ושכל המושגי� , שעולה מו* הטענה שיש משהו הנפרד מהשיח שהאד� מרגיש, הפרטיקולאריי�

אול� עבור דיואי שלב זה בהתנסות האנושית איננו מצביע . המובחני� שהוא משתמש בה� ספוגי� בו

על דואליז� מטפיזי אלא מאפשר את הבנת התפיסה האנושית כתהלי* המתרחש בתו* הטבע וע� 

  . טבעה

דיואי מדגי� את הרעיו� שהתפיסה האיכותית של המצב היא תחילת תהלי* התפיסה של 

, האיכות של השל� חודרת, בעבודת אומנות טובה. מתו* אנאלוגיה לעבודת האומנות, מצבי�

אשר חסר , וטיעוני�, סיפורי�, בנייני�, לעומת זאת ישנ� עבודות אומנות. ושולטת בכל פרט, משפיעה

ה� אינ� יכולי� להיחשב כהבחנות : בעבודה כזו הפרטי� מתפרקי�. מאחד לכל אורכ� בה� גור�

אבל כאשר האחדות מתקיימת . מכיוו� שאי� איכות אחידה הקושרת את כול�, שונות של אותו דבר
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האיכות האחידה מאפשרת לנו להמשי* . היא מסדירה את השייכות והרלוונטיות של כל פרט אל הכלל

. רט מבלי שנצטר* לעצור כל פע� ולשאול את עצמנו מהו הדבר שאנו עוסקי� בוולחשוב על כל פ

אנו , כל במונחי� פסיכולוגיי�+דיואי מסביר כי כאשר אנו מדברי� על האיכות האחידה החודרת

אול� אי� להסיק מכ* שיש מקו� מובח� בתודעת האד� . אומרי� שמשהו מורגש ולא שמשהו נחשב

אול� , ו מרגישי� איכות עושה צדק לתהלי* התפיסתי שדיואי מציגלומר שאנ. השמור להרגשות

כשאנו מדברי� . אנו חוטאי� להבנתו של התהלי*, לעצ�, כאשר הופכי� את ההרגשה לדבר בפני עצמו

, אנו מדברי� על מושג שבודדנו במחשבתנו. אנו הופכי� את הסדר של התהלי*, כאובייקט',  רגש'על 

ברגע שבודדנו את מושא , על פי הבנתו של דיואי, אול�. מרגישי� אותו וטועני� שאנו, על אובייקט

ואנו לא מצויי� במישור ההרגשה של איכויות אלא , ההרגשה פירקנו את האיכותיות של המצב

  . במישור  המחשבה והשיח

דיואי . ג� בנושא זה אפשר לראות את ההבדל ב� התפיסה ההוליסטית של רורטי וזו של דיואי  

שניה� מתקיימי� . העול� הרגשי במסגרת אותו התהלי* שבו הוא מבי� את העול� התבוני מבי� את

לדבר בשפה של , לעומת זאת, עבור רורטי. בתו* התהלי* שבונה את התבונה ושהתבונה מצידה יוצרת

המניע את , פסיכולוגי, רגשות פירושו לקחת חלק בשפה התרבותית המייחסת לאד� ממד נפשי

הוא שיח , זה המדבר על אובייקטי� שהלוגיקה שולטת ביצירת�, ת זאת השיח התבונילעומ. פעולותיו

ושומעיו יוכלו , אד� יכול לומר שהוא אוהב את חברו. שאי� לערבבו ע� השיח ביחס לרגשות, אחר

לעומת זאת הוא יכול לנתח את התהליכי� הכימיי� המתרחשי� בגופו במגע ע� . להגיב בהתא�

שתוצאותיו מקבלות ביטוי בביטאו� , מדעי, באירוע תרבותי אחר לגמרי ובכ* להשתת', זולתו

הניסיו� של הפילוסופיה למצוא את הגשר בי� שני עולמות השיח הוא המביא לקיבעו� . מקצועי

וג� , דיואי רואה ג� ברגש האהבה. ולכ� צרי* להכיר בחוסר התוחלת של ניסיו� זה, בפילוסופיה

אמנ� במסגרת שני תחומי (� את קיומו הפיזי של רגש זה שתי דרכי� באובייקטי� הפיזיי� שמסבירי

מפרשת , על פי עיקרו� הפעולה האופייני המייחד אותה, שבה� המחשבה האיכותית) ידע שוני�

באופ� זה האיכות . או פיזיי�/על ידי בידוד אובייקטי� רגשיי� ו: לעצמה את האיכויות המורגשות

  .  לתו* עול� השיח, תה למערכת של אובייקטי�תו* כדי הפיכ, המורגשת מוכנסת

האנאלוגיה של דיואי בי� המחשבה האיכותית לתפיסת יצירת האומנות היא בעלת משמעות   

לטענתו הסירוב להודות בכ* שביצירה אומנותית מושקעי� תהליכי . תרבותית רחבה ביותר עבורו

היא עדות לכ* שתפיסת , ימטיקהובמת, בלוגיקה, מחשבה בדיוק באופ� שבו ה� מושקעי� במדעי�
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ה� " טובות"דיואי מסביר שיצירות אומנות . הלוגיקה המקובלת לא התקדמה מאז ימי אריסטו

�ושולטת , מעניקה אחדות לפנימיות�, יצירות שהאיכות המונחת ביסוד� מתארת את חיצוניות

�. ראציה שלה�האיכות השלטת מכתיבה את הסלקציה של הפרטי� ואת האינטג. במחשבה של האומ

כמו ג� הפרשנות , היכולת לתפוס איכות זאת היא העומדת בבסיס ההערכה האסתטית המיידית

פרשנות כזו איננה זהה ע� שיפוט של טכניקות ושל אפקטי� מבודדי� מתו* . האסתטית הראויה

ת פרשנו: במילי� אחרות. אלא היא הופכת את האיכות הנותנת אחדות ליצירה למושא תבוני, היצירה

אול� ה� מאפשרי� להבי� , טובה של יצירת אומנות מצליחה לבודד מרכיבי� שה� אמנ� אובייקטי�

החידוש בטענת דיואי . ולהערי* את האיכות המורגשת השלטת בסלקציה ובבניה של יצירת האומנות

א� , לטענתו כל מחשבה יומיומית פועלת כ*. שהמחשבה האומנותית איננה ייחודית מבחינה זו, היא

ההתמודדות היומיומית ע� מצבי� היא מציאת מושגי� , כלומר. כי באופ� הרבה יותר רופ'

שמאפשרי� לתאר את האיכות של מצבי� אלה כדי להבחי� בה� הבחנות המאפשרות להשיג את 

דיואי מדגיש כי יצירה שהיא אומנותית היא עניי� . התוצאות החווייתיות המיידיות הרצויות לנו

מחקר מדעיי� ופילוסופיי� וכ* ג� הערכה + דיוק כמו זו המבוטאת במושאילמחשבה אמיתית ב

המחשבה המדעית לפי תיאור זה היא סוג מיוחד של ). 116' עמ PAC(אסתטית של יצירה אומנותית 

אול� . אשר הופכת את השליטה באיכות המורגשת של מצבי� ואירועי� לעיקר עניינה, אומנות

ואת , את השליטה של הרגש בעיצוב מחדש של תנאי� טבעיי�, עהרבה לפני המד, האומנות הבינה

�המדע . ביצירה מחדש של העול� כמקו� מסודר יותר, המודר* על ידי הרצו�, מקו� הדמיו

התעלמו , והדמיו�, הרצו�, והמתימטיקה שהצלחת� הובנה דווקא בהתנתקות מהשפעת� של הרגש

אי מדגיש שכמוב� ג� העקרונות המדריכי� את דיו. מהגורמי� היצירתיי� במציאת הסדר של העול�

בנוס' לכ* שהאומנות . שותפי� לאומנות ביצירת הסדרי� החדשי�, ההרמוניה והקוהרנטיות, המדע

ה� שותפי� ג� , והמדע שותפי� בעקרונות האחדות המדריכי� את העיצוב מחדש של העול�

). 122' עמ PAC(הסביבה סיפוק הצרכי� האנושיי� הבסיסיי� בקשר שבי� החיי� ו: במטרת�

. הכישלו� של התרבות לראות את המשות' לטבע האיכותי של האומנות והמדע נובע משתי סיבות

ואילו הסיבה , הסיבה הראשונה היא ההרגל לקשור את האומנות ע� תחו� מוגבל של צורות וביטויי�

של המדע ואת  השניה נעוצה ברמת ההתמחות הגבוהה הדרושה כדי ללמוד את המושגי� הסמליי�

לנטוש את  Philosphy and Civilizationקריאתו של דיואי בספרו . האופ� שבו סמלי� אלה מיושמי�

כמו ג� את ההפרדה בי� הרגש לתבונה ובי� , ההפרדה המוחלטת בי� תחומי הפעילות האנושית השוני�
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, דת, מוסר, וליטיקהפ, תעשייה, ההפרדה הגוברת בתרבות בי� מדע: הפיזי לנפשי היא דרישה מוסרית

כל עוד לא יבינו . תביא לטענתו להרס הציוויליזציה, שההתמקצעות המודרנית מעודדת, ואומנות

ושחסימת , נושאי התרבות שהיצירה האנושית בכל התחומי� היא תוצר של אות� סוגי צרכי�

, על עצמו התהליכי� התבוניי� והרגשיי� הנובעי� מהתרכזות יתר בתחו� פעילות אנושי צר וחוזר

  .לא תיחל, התרבות ממצבי משבר וקיבעו�, היא הגור� ההרסני

במוב� של , היבט נוס' של הרעיו� שתהלי* ההבנה של האיכויות המורגשות של הדברי�

היא המניעה את הפעילות האנושית מצוי בספרו של דיואי על האומנות והניסיו� , הפיכת� לתבוניי�

בספר זה הוא מציג את החוויה האסתטית כחוויה המגלמת  ).Art and Experience( 1934משנת 

שכאשר דיואי מדבר על , יש לציי�. את תהליכי המחשבה האיכותית, באופ� מובלט וטהור, בתוכה

יימס בכ* שהוא מעמיד במרכז הדיו� את הצור* האנושי לחיות 'החוויה האסתטית הוא מתקרב לג

החברה האנושית בניכור של האד� מסביבתו  שניה� פירשו את חוליי. חיי� המלאי� במשמעות

, הקיבעו� הרעיוני של הדתות, ניכור זה נולד כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית. הטבעית והאנושית

יימס ודיואי מבטאי� שניה� בפילוסופיה שלה� את 'ג. והאופי של המשטרי� הפוליטיי� המודרניי�

תו* כדי ההבנה , שלה� ע� סביבת�השאיפה להחזיר לאנשי� את תחושת הקשר הבלתי אמצעי 

. שצמיחה אנושית יכולה להתבצע רק תו* כדי הטמעה של סביבה זו במרכיבי התודעה האנושית

יימס קיווה להשיג זאת על ידי כ* שהוא דחה כל תיאוריה פילוסופית שאיננה לוקחת בחשבו� את 'ג

וגית וההגיו� המחושק של התורה יותר מהלכידות הל, יימס'עבור ג. העושר של חוויית הקיו� האנושית

הייתה מרכזית לתיאוריה פילוסופית היכולת שלה לתת ביטוי לאופ� שבו האד� חווה , הפילוסופית

מכיוו� שהוא הבי� את ההתנסות האנושית כחוויה פעילה . ולמרכיבי� המשביחי� חוויה זו, את העול�

הוא דרש מתורות , אליהשל קליטת הממשות והשפעה עליה תו* כדי יצירת אמונות ביחס 

, פרק שלישי(וא' פוליטיות לתת מענה לצור* של האד� לפעול ולהשפיע על עולמו , דתיות, פילוסופיות

וצומחת תו* הענקת , מתפתחת, חוויית הקיו� האנושית משתבחת, כפי שתיארנו, עבור דיואי.). 1.ב

* הוא רואה בפיתוח הכושר לפיכ. משמעות קוהרנטית למצבי� קיומיי� בעלי איכות בלתי מוגדרת

העיסוק ביצירת משמעויות הוא דבר שהחברה : לעצב ולעדכ� משמעויות ציווי מוסרי, האנושי ליצור

הופ* , יותר מכל עיסוק אחר, באומנות רואה דיואי עיסוק אשר. בכללה צריכה לעמול על קידומו

. טויי� בעלי משמעותחומרי� הלקוחי� מעול� ההתנסות האנושי היומיומי לאובייקטי� שה� בי

הצלחתה של האומנות ביצירת משמעות כרוכה בעובדה שהאופ� שבו היא קושרת את המשמעות 
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. יוצרת בצרכ� של עבודת האומנות תחושת סיפוק נפשי פנימי, למרכיבי� הקיומיי� היומיומיי�

בתוכ� את  הוא הדבר שממלא, שבחיבור בי� חומרי� מוכרי� לבי� משמעויות, סיפוק נפשי מהסוג הזה

והמתוארת בכל , והוא הפכה של תחושת הניכור המוכרת כל כ* לאד� המודרני, חוויית הקיו�

  . התורות הפילוסופיות של המאה העשרי� העוסקות בחוויית הקיו� האנושית

, מונה תומס אלכסנדר את הסיבות שדיואי מציג, במאמר על התיאוריה האסתטית של דיואי

הוא מביא את דברי דיואי . 34לקישור האומנות ע� החיי�  Experience and Nature +בעיקר ב

המסביר כיצד החברה המודרנית העסוקה בסיפוק הצרכי� החומריי� שלה תו* שימוש בטכנולוגיה 

, לטענתו. והגישות התועלתיות המלוות תרבות זו מעודדת את תחושת הניכור מהעול�, המתקדמת

, ההתפתחות המדעית והטכנולוגית ומשברי האמונה בדתותהתפיסה התועלתנית הרווחת כל כ* ע� 

�המטרות החברתיות . מדגישה את הרגשות האנושיי� כאובייקטי� תועלתיי� ולא כמטרות בפני עצמ

�ולכ� היא מתמקדת באמצעי� להשגת המטרות , שאי� לדו� בו, נחשבות על פי התועלתנות לדבר נתו

ולפיכ* , התייחסות יצירתית למטרות ולמשמעות�שהחברה איננה מעודדת , התוצאה היא. בלבד

העובדה שאנשי� . איננה מאפשרת את הרחבתה והעשרתה של חוויית הקיו� האנושית בעול� למעשה

, הופכת את המטרות והמשמעויות לדבר נתו�, אינ� עסוקי� ביצירת משמעויות ובעדכו� מטרותיה�

כ* הופכת חוויית הקיו� . והמעורר סיפוק, במקו� לדבר דינאמי המכוו� אל העתיד, הנלקח מ� העבר

ג� בנושא זה ההבחנה המסורתית בי� הגו' והנפש .  והאד� עצמו מנוכר מסביבתו, האנושי לדלה יותר

התפיסה שההתנסות . ובי� התבונה לתחושות הפיזיות מצויה לדעת דיואי ביסוד התפיסה המזיקה

� מיני� ביולוגיי� הופ* את ההתנסות עצמה הרגשית היא זר� של  נתוני� שיש לסווג כמו שמסווגי

תפיסת ההתנסויות כאובייקטי� נפרדי� המנותקי� מההתנהגות האנושית . לאוס' של אובייקטי�

בי� ההתנסות שלנו לבי� הפעולות יומיומיות , היא המביאה אותנו לנתק בי� עצמנו ובי� העול�, הפיזית

חה החוצה של הגו' אל העול� לקראת פעילות ההתנסות היא פתי, לעומת זאת, עבור דיואי. שלנו

א* ג� גורמת לכ* שהסבל , הפתיחות אל העול� מקשרת את האד� לסביבתו. מגלה ומקבלת

עבודת האומנות היא ההוכחה לכ* שהאד� משתמש . והשבירות ה� חלק הכרחי מההתנסות האנושית

יכות המורגשת של התנסותו בחומרי� ובאנרגיות של הטבע בכוונה להרחיב את חייו עצמו ג� א� הא

ולכ� במישור , האומנות היא ההוכחה לכ* שהאד� יכול לשחזר באופ� מודע.  היא של סבל

.  ופעולות גופניות האופייניי� לחייו של יצור חי, דחפי�, צרכי�, את האיחוד של חושי�, המשמעויות



307 

  

למרות , של סיפוק כ* מספקת האומנות משמעויות המעשירות את חווית הקיו� ומעוררת הרגשות

  .ובכ* היא מסמנת לחברה מטרות ומשמעויות לפעולותיה, הסבל שהיא לעיתי� מבטאת

מההבחנה בי� אופייה שליצירת האומנות לבי� העיסוק התועלתני בפעולות והתנהגויות 

אותו סיפוק המתעורר , החוויה האסתטית. 35אנושיות עולה ההגדרה של דיואי לחוויה האסתטית 

היא חוויה שבה מודגשת המשמעות של האובייקטי� במקו� התועלת , ות רוויה במשמעותלמול התנס

שהרי האובייקטי� שהמדע יוצר ה� אובייקטי� שנועדו להגדיר , בכ* מובח� המדע מהאומנות. שלה�

דיואי מנתח את ההבדל בי� התנסות . מצבי� באופ� ברור והדוק יותר כדי לאפשר את השליטה בה�

, חוויה במלוא מוב� המילה, שאפשר לחוות ביחס לעבודת אומנות טובה, אסתטיתה, רבת משמעות

בפיזור ובהיסח " מלוכלכת"חוויית הקיו� הפשוטה ). 42+43' עמ AE(לבי� התנסות יומיומית פשוטה 

הנושאת בתוכה את כל , לעומת זאת חוויה אסתטית מספקת היא חוויה המספיקה לעצמה. הדעת

ומשו� שהוא מובלט כל כ* עבורנו הוא משאיר אותנו , מרגש שתופס אותנו החוויה מתחילה. מימושה

חוויה מספקת היא חוויה שאנו מרוכזי� בה למש* זמ� מסוי� באופ� כזה שמשתלבות . ממוקדי� בו

והיא , ואנו ממשיכי� לחוות אותה עד אשר מגיעה תחושת הסגירה, בה התחושות והחשיבה זו בזו

" לכלו*"במהלכה אי� . כזו היא תמיד ג� השלמתה מבחינת משמעותהסיומה של חוויה . מסתיימת

היא מתאפיינת בדיוק בכ* שאנו מצליחי� , המפזר את ההתנסות לכיוונ� של אובייקטי� אחרי�

לפיכ* קורא . ומושגינו לכיוו� אחד למש* זמ� עד אשר היא מושגת בשלמותה, לפנות את כל חושינו

הטענה ). 45' עמ consumation of a movement)"...AE" +, "השלמה של תנועה"דיואי לחוויה זו 

ההוליסטית בעניי� זה היא שחיינו ה� טובי� ומשובחי� יותר ככל שאנו יכולי� להפו* יותר התנסויות 

' אובייקטיבי'הבעיה בחוויות היומיומיות היא העובדה שאנו מרוכזי� בפ� ה . לחוויות של שלמות

במקו� לקשור . במקו� בפ� החווייתי שלה�, ועלי� לפתרו� הבעיותכלומר באובייקטי� המת, שלה�

ולכ� לא מצליחי� לייחס , אנו מפרידי� ביניה�, doing  +, והעשייה undergoing +, בי� ההתנסות

א� היינו מצליחי� לקשור בי� המשמעות האיכותית . משמעות לדרישות היומיו� הפיזיות והמעשיות

חוויות היומיומיות כמו שמצליחה האומנות ביחס לאובייקטי� למשמעות התועלתית ג� ביחס ל

ולכ� , עשירי� יותר, פחות מנוכרי� לסביבה, היו חיינו מלאי� ביותר משמעויות, האסתטיי�

הענקת המשמעות הקושרת בי� ההתנסות האיכותית , עבור דיואי ההצלחה הזו. משובחי� יותר

כפי , מסיבה זו). 51' עמ intelligence) (AE(ונה לעשייה הפיזית האובייקטיבית היא מהותה של תב
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�, ככל שהעול� הרגשי רחב יותר. המער* הרגשי משמעותי ליצירה בכל התחומי�, שיוסבר להל

נוצרי� מצבי� בעייתיי� שדורשי� יצירתיות כדי להגיע , והרגשות מודגשי� יותר במהל* ההתנסויות

ובכ* היא השבחת� של החיי� , הצמיחה של האד�היא , יצירתיות זו היא האינטליגנציה. לפתרונ�

בי� , בי� המדע והאומנות, בכ* נסגר המעגל שקושר בי� האינטליגנציה ליצירה. 36האנושיי� בכלל 

ובי� הפעילות היומיומית לפעילות האומנותית , הפעילות היומיומית לבי� הפעילות המדעית מחד

  .היוצרת מאיד*

, ניזו� מתיאור זה של האינטליגנציה האנושית של דיואילמרות שברור שההוליז� של רורטי 

כאמור מסיק , רורטי, פיו היצירה היא הפרדיגמה להתקדמות ההבנות האנושיות ולא הגילוי+ שעל

בעוד דיואי מסביר בעזרת היצירה האומנותית את : מפרדיגמה זו את המסקנה ההפוכה

רורטי מסביר את , הפעילות האנושית תו* כדי ראיית שניה� דר* עדשת, האינטליגנציה האנושית

כתוצאה מכ* רורטי . הפעילות האנושית בעזרת תהליכי יצירה חסרי כל בסיס קונספטואלי מגביל

�שאיננו מוגבל על ידי מערכת של מושגי� , מבי� את היצירה כדבר פתוח לגמרי שיכול ללכת בכל כיוו

, כמו אוניברסאליות לוגית, שגי� חדשי�קיימי� או על ידי תנאי� כלשה� ההכרחיי� ליצירת� של מו

מסיבה זו אי� שו� קשר בי� היצירה כפרדיגמה לפעילות אנושית לבי� תהליכי� שאנו מכני� . למשל

לפיכ* יכול רורטי לטעו� שמדובר . והמצויי� בסוג היצירה המדעית והטכנולוגית התועלתית' תבוניי�'

�אי� : ושאי� לה� שו� מצע מושגי משות', רתיתזו התבונית וזו היצי, בשתי שפות שונות לחלוטי

שהיא ' הפעילות האנושית'בדיוק מסיבה זו . מערכת קונספטואלית אחידה בבסיס הפעילות האנושית

ובדיוק מסיבה זו חלוקי� השניי� באשר , איננה דבר תבוני עבור רורטי, עבור דיואי דבר תבוני

  . למקומה התרבותי של הפילוסופיה

  

  וסופיהתפקיד הפיל. ד

  מבוא. 1.ד

מנקודת המבט , כאמור, הניסיו� לתאר את תפקיד הפילוסופיה בתורתו של דיואי הוא בעייתי  

זאת משו� . של ההבחנה שיוצר רורטי בי� הפילוסו'  לבי� האינטלקטואל כנושא שינויי� בתרבות

טואל יוצר שחלק גדול מהתפקיד התרבותי שמייחס דיואי לפילוסו' נופל תחת הכותרת של האינטלק

בעייתיות זאת מתחדדת לאור ביקורתו של רורטי ביחס להישגו . המטאפורות כפי שרורטי מתאר אותו

טוע�  1980משנת  Consequences of Pragmatismבספרו . של דיואי בתיאור תפקיד הפילוסו' הראוי
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, חדשהרורטי שדיואי נפל לכשל החוזר ונשנה אצלו כאשר הוא הכריז שהוא מציע אלטרנטיבה 

לטענת רורטי דיואי נכשל פעמי� רבות בהכרזה על יצירת אלטרנטיבה . לתפיסת הפילוסופיה, חיובית

ביקורת . הדואליסטית, חדשה למושג כאשר כל מה שהוא עוסק בו בפועל הוא ביקורת התפיסה הישנה

רת הדואליז� היא ממילא במיטבה אצל דיואי כשהוא עוסק בה במתודה שרורטי מאמ, לצור* הגד

+ביקורת'ושהוא מכנה , מחליפו של הפילוסו' המסורתי, אחד מעיסוקיו של האינטלקטואל היוצר

פי רורטי דיואי אכ� מצליח במשימתו +על, כלומר. ולכ� הוא לא זקוק לאלטרנטיבה החיובית', התרבות

הוא דוחה את העיסוק המסורתי בפילוסופיה בטענה שהיא נשענת על דואליז� שנוצר : השלילית

אול� דיואי נכשל בניסיונו ). 78' עמ COP(לזרוק , סו' סו', תנאי� היסטוריי� מסוימי� ושראויב

שביקורת התרבות האפקטיבית צריכה , בטעות, לבנות תפקיד חיובי לפילוסופיה משו� שהוא סבר

' עמ COP(נטורליסטי , להישע� על שינוי מושג הניסיו� והטבע תו* כדי פרישת מטפיזיקה מסוג חדש

בסעי' זה אנסה לאתגר טענה זו תו* כדי פרישת התפקידי� והאפיוני� שדיואי מייחס ). 85

  . לפילוסופיה כפי שה� עולי� מכתביו

  

  .המאפייני� הראויי� לדיסציפלינה הפילוסופית. 2. ד

וז' רטנר את תפיסת 'מציג ג 1939במאמר על מושג הפילוסופיה של דיואי שיצא בשנת   

 SLT( 1903משנת  Studies in Logical Theoryכפי שנית� להסיקה ממאמרו הפילוסופיה של דיואי 

במאמר זה מציג דיואי את הלוגיקה כתיאוריה כללית של החשיבה האנושית שיש ). 375+298' עמ

ומת* אופ� החשיבה התיאורטית שלנו מנקודת מבט פסיכולוגית , להבינה מתו* ההתנסות בחשיבה

מסיק מכ* שאפשר לתאר את תחו� הפילוסופיה כולו באמצעות  רטנר). 301' עמ SLT(אמפירית 

בכל מעגל מצוי תחו� אחר שהפילוסופיה עוסקת . 38דימוי של תנועה בי� שלושה מעגלי� קונצנטריי� 

או על פי הבנת , הלוגיקה, התחו� שהמעגל הפנימי מסמ� הוא תחו� המחשבה. בו כמושא לחקירתה

בתחו� השני שהפילוסופיה עוסקת . החקירה עצמה, החשיבה האנושית כפונקציה של חקירה

, התחו� הפרקטי או התועלתי: בחקירתו מצויי� תחומי ההתנסות האופייניי� לחוויה האנושית

המחקר הפילוסופי בתחומי� אלה הוא ניתוח מהות� של . והמדעי, מוסרי+ החברתי, הדתי,  האסתטי

כיצד כל אחד מה� מוביל לרעהו ומתמזג , לומרכ, ובעיקר גילוי הקשרי� ביניה�, אופני התנסות אלה

והמדע בתורו חוזר ומשתלב , כפי שהתחו� הפרקטי התועלתי מוביל לתחו� המחקר המדעי, עמו
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העוסק במחקר הפילוסופי שתואר ביחס , בשני תחומי� אלה הפילוסו' הוא איש מקצוע, בפרקטיקה

ע במעגל החיצוני המקי' את שני המופי, התחו� השלישי בו עוסקת הפילוסופיה. למושאי� אלה

זהו העול� שמאורג� על ידי מוסדות . תרבותי עצמו+הוא העול� החברתי, המעגלי� הפנימיי�

העיסוק הפילוסופי . 'השאלות החברתיות'ואשר מוליד את מה שאנו מכני� , חברתיי� ממיני� שוני�

עי מפנה את מסקנותיו אל אשר בו הפילוסו' המקצו, בתחו� זה הוא העיסוק הפילוסופי האקזוטרי

אי� משו� ) 1939שפורס� ב (שבזמ� כתיבת המאמר , 39רטנר מדגיש במאמרו . החברה בה הוא חי

בי� היתר משו� שתפיסתו , ובחלוקתה לתחומי� אלה, חידוש בראייה רחבה זו של תחומי הפילוסופיה

ושג הפילוסופיה של דיואי המשמעות הייחודית של מ. של דיואי בעניי� זה התקבלה בחוגי הפילוסופיה

על פי תיאורו תחומי� אלה מייצגי� את שדה ההתנסות האנושי . הוא בתפיסת ההבחנה בי� התחומי�

ההבחנה בי� התחומי� . ולא ממודר ומקוטע כפי שעולה מעצ� התיחו�, שהוא מטבעו המשכי ומקושר

טבע� של תחומי המחקר כלומר היא משרתת את מטרות המחקר ולא מייצגת את , היא פונקציונאלית

המשמעות של תפיסת שדה ההתנסות כהמשכיות רצופה אחת היא שהעיסוק . הפילוסופי השוני�

. הפילוסופי הוא עיסוק שנע בי� התחומי� הלו* ושוב בהתא� לאופי הבעיה שהמחקר מתמקד בה

, יי�לצור* זה מובנת בחירתו של רטנר בתיאור תחומי הפילוסופיה כסדרה של מעגלי� קונצנטר

ולכל בעיה נחקרת יש תנאי� , קווי התיחו� בי� המעגלי� אינ� בלתי חדירי�. שמרכז� משות'

מסיבה זו כל מחקר פילוסופי שיש לו חשיבות צרי* לקחת בחשבו� את . ותוצאות בכל שאר התחומי�

י על פ, ביקורתו של דיואי ביחס לפילוסופיה המסורתית. המשמעויות שלו ביחס לכל שלושת התחומי�

תו* , שהפילוסופיה נענתה לפיתוי להישאר בתו* מושא מחקרה כבתחו� סגור, כמוב�, תיאור זה היא

מבלי לבחו� את , כדי תרגו� הבעיות שהחקירה בתחו� זה מעוררת למושגי� אינטלקטואליי�

כל בעייתיות פילוסופית מותרת ומורכבת מחדש באופ� מושגי . התוצאות הממשיות של חקירה זו

א* איננה מקיימת יחסי גומלי� ע� ההשתמעויות של הפתרונות המושגיי� שנוצרו בשאר  ,דיאלקטי

רטנר מדגיש את האבסורד בתפיסת הפילוסופיה את עצמה כמחברת בי� מושגיות . התחומי�

, הפילוסופיה הופכת את התוכ� הנחקר של המעגלי� כול� לתוכ� מושגי: לממשות

ותופסת את עצמה כמהל* מושגי להתקשרות ע� הממשות , מספיק לעצמו מחד, "אינטלקטואליסטי"

, ג� הפילוסופיה האידיאליסטית ביותר צריכה לראות שהעיסוק הדיאלקטי המושגי איננו. מאיד*

  . 40פותר בעיות קיימות בממשות , כשלעצמו
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תמונה זו שמצייר רטנר נותנת מסגרת להבנת התפקיד החיובי שדיואי מסמ� לפילוסופיה   

פילוסופיה אמפירית היא פילוסופיה שמושא מחקרה הוא שדה ההתנסות . ת ביסודהשהיא אמפירי

אול� . שהיא עול� החוויות האנושי הקונקרטי, ושיש לו השלכות במציאות האמפירית, כולו

היא צריכה להיות תחו� מחקר שיש בו כלליות הקובעת את טבעה כנבדלת מהמדעי� , כפילוסופיה

של תיאור תפיסת הפילוסופיה של דיואי כאמפירית מחד וכללית האתגר . המיוחדי� לכל תחו�

כיצד יכול תהלי* מחקרי אחד להכניס את : מאיד* הוא האתגר שהביקורת של רורטי מציבה בפניה

, )הלוגי, המושגי� הנידוני� במעגל הפנימי(ההתנסות האנושית תחת מטריה מושגית אחת כוללנית 

הנידוני� (ונטית לעיסוק בחקירת תחומי התנסות שוני� באופ� שהמושגיות הכוללנית תהיה רלו

וכיצד יכול תהלי* מחקרי שמסקנותיו ֵמחקר ? )ביחידות הדיסציפלינריות המובחנות שבמעגל האמצעי

להיות בעל משמעות במציאת פתרונות , שני המעגלי� הפנימיי� ה� מושגיות וכלליות בהכרח

שאלה זו ? )תו* תנאי חיי� קונקרטיי� במעגל החיצוניהעולי� מ(קונקרטיי� לבעיות ומצבי� קיומיי� 

מתחדדת כאשר לוקחי� בחשבו� את סירובו של רורטי להכיר במערכת קונספטואלית אחידה לכל 

ואת הבנתו את הגדלת הידע כפונקציה של , )כלומר שלילת הקונצנטריות של המעגלי�(סוגי השיח 

תו של רטנר סודה של פילוסופיה מהסוג שדיואי לטענ. התייחסות יצירתית לבעיות קונקרטיות בלבד

דיואי מתאר מתודה זו במאמר שפורס� בשנת . מתאר טמו� בתנועה שהיא מקיימת בי� המעגלי�

. ואת יישומה נית� לראות היטב בעבודותיו הפילוסופיות הגדולות, 41בספר שכתב על הלוגיקה  1903

בנויות מטיעו�  The Quest for Certaintyו  Experience and Natureכדוגמת ספריו , עבודות אלה

מעקב אמפירי אחר התפתחות המושגי� הפילוסופיי� , מורכב הכולל דיו� בטבע� של הניסיו� והתבונה

מתודת . וסימו� של כיווני� כלליי� אפשריי� לפתרו� בעיות חברתיות קונקרטיות, הרלוונטיי�

כ* שכל , ושוב התחומי� הרחבי� והצרי� יותרהתנועה בי� המעגלי� דורשת מהחוקר להתנועע הלו* 

תוצאות , במילי� אחרות. רווח המופק בתחו� אחד מתורג� למתודה של עבודה ביחס לתחו� אחר

ואלה נבחני� בתחו� הרחב יותר תו* , של חשיבה מושגית בתחו� צר מקבלות מעמד של אובייקטי�

התוצאות של יישו� מסקנות . כ* מקבלות התוצאות המושגיות מעמד של מתודה. כדי יישומ�

בהתא� למסקנות . המחקר בתחו� הרחב נבחנות ביחס לבעיות שתחו� זה העמיד במרכז החקירה

, מבצעת פעולה דיאלקטית חשיבתית נוספת, המושגי, חוזרת החקירה שוב למעגל הצר יותר, בחינה זו

עד , ו� הרחב יותרומסקנותיה המושגיות ִמCַרגמות שוב לאובייקטי� המועברי� לבחינה בתח

  . שמושגות התוצאות הרצויות
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חלקי� שוני� בפילוסופיה של דיואי מכילי� בתוכ� מערכות מושגי� הנותנות תוכ� לפעילות 

תו* כדי עיסוק קונקרטי יותר באחד מתחומי המחקר הפילוסופי באופ� שמייש� הלכה , פילוסופית זו

המאפייני� של מחקר פילוסופי . סח שתוארלמעשה את המאפייני� החשובי� למחקר פילוסופי מהנו

ותרומה הכוללת , רלוונטיות של הפילוסופיה לתחומי ההתנסות האנושית השוני�, כלליות, כזה ה�

  :להל� אפרט כל אחד ממאפייני� אלה. של פילוסופיה לחוויית הקיו� האנושי בכללה

  

  . כלליות ואוניברסאליות בפילוסופיה אמפירית. 1

מתו* , כפי שהובהר בתיאור התורה הנטורליסטית של דיואי, צומחתהתבונה האנושית 

תהלי* של יצירת הכללות וקישורי� בתו* ריבוי חסר קישורי� פונקציונאליי� מספקי� שמאפיי� את 

דיואי ד� בפ� הלוגי של יצירת ההכללות התבוניות . או רמת ההתנסות הפחות תבונית, המצב הבעייתי

התפיסה הפילוסופית . 1938האוניברסאלי� בספר הלוגיקה שלו משנת תו* דיו� בשאלת הכוללי� ו

ראיית הכוללי� באופ� שמחייב את ההפרדה בי� הגו' , כמוב�, שהוא מעוניי� להפרי* היא

כמו כ� הוא מעוניי� לדחות את . בעל הכושר המסתורי לתפיסת כוללי�) mind(הפרטיקולארי והשכל 

לטענת דיואי . כמשהו אחר מאשר  כלי� פונקציונאליי� ,האוניברסאלי�, תפיסת הכוללי� עצמ�

במילי� . ולא בסגולות הקיימות בדברי�, הבסיס לכלליות של צורה לוגית היא השיתו' בתוצאות

לא משו� שסגולה מסוימת , נותני� לה� ש� כולל, אנו משייכי� פרטיקולארי� זה לזה: אחרות

אנו משייכי� אוס' של . רטיקולארי�הניתנת לנו באופ� מיידי בתפיסה משותפת לכל הפ

משו� שביצוע פעולות , לתכונה אוניברסאלית מסוימת, פרטיקולארי� לקבוצה בעלת ש� כולל

מביא לתוצאות מסוימות המקשרות בי� כל , נקיטה בדרכי פעולה מסוימי�, משותפות

כוללי� דיואי מבחי� לצור* זה בי� כוללי� מסווגי� ל). 280+252' עמ LTI(הפרטיקולארי� 

ה� כאלה המכניסי� דברי� פרטיקולאריי� ) generic(נריי� 'הג, הכוללי� המסווגי�. אוניברסאליי�

לעומת זאת ). traits, characteristics(' סגולות'וסימ� ההיכר שלה� הוא , )classes(תחת קבוצות 

משפטי� ה� וב, הכוללי� האוניברסאליי� ה� כוללי� שמכניסי� את הפרטיקולארי� תחת קטגוריות

דיואי מסביר באריכות כיצד משפטי� משני סוגי� אלה מאפשרי� . 'אז+א�'מופיעי� בצורה הלוגית 

מקבוצה , לנו לשלוט בפרטיקולארי� בעזרת פעולות לוגיות שונות של היקש וקישור מיחיד לקבוצה

גביו פעולות לבצע ל, הכללת יחיד חדש תחת סוג ידוע מאפשרת ליצור חוקיות. לקבוצה ומיחיד ליחיד
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מציאת מושג . שתוצאותיה� צפויות מבחינות מסוימות הקשורות לצרכי� שהמצב הבעייתי מציב

לאוס' של יחידי� מאפשרת לבחו� את התוצאות של התנהגויות מסוימות , שונה, חדש, משות'

המשפטי� הכוללי� המסווגי� . ולאפשר שליטה גדולה יותר באוס' זה בעתיד, כלפיה�

י� ה� ההיפותזות שהמדע משתמש בה� כדי להציב מושג חדש של קישור בי� מרכיבי� והאוניברסאלי

הצור* האנושי . ולבחו� במהל* שאר המחקר האמפירי את תוצאותיו הקיומיות, של מצבי� בעייתיי�

המרחיבה את כושר השליטה , בכלליות מסוג זה היא כמוב� חלק מהפונקציה החסכנית של התבונה

העובדה שהחשיבה היא . חוקיות המשותפת לכמה שיותר פרטי� בריבוי הנחווהשלה על ידי יצירת 

, כאמור, היא אליבא דדיואי, מקשר +מושג+ תהלי* של הכללות מושגיות לצור* פתרו� מצבי� חסרי

כל תחו� התנסות . זהה לצור* האנושי המכתיב את התפתחות התבונה בהתמודדות ע� הסביבה

אשר בוססו אמפירית מתו* היפותזות כחלק מתהלי* , וקי�מערכות ח, מפתח מושגי� כלליי�

  . המחקר

אמורה להיתפס כיוצרת ההיפותזות הקשורות לאוס' ההתנסויות , על פניה, הפילוסופיה

שפילוסופיה שלא איבדה קשר ע� , בדיו� על הלוגיקה והמדע, כ* למשל מציי� דיואי. הרחב ביותר

המדעי יטפל בה� מתו* ראיית הבעיות החברתיות  המדע יכולה להציע למדע את השאלות שהמחקר

כל עוד הפילוסופיה רואה עצמה כיוצרת היפותזות הדורשות . שהמסקנות של המחקר המדעי מעוררות

היא מצויה בנתיב האמפירי הראוי , ולא כמספקת אמיתות סופיות ומוחלטות, בחינה במישור הקיומי

זאת משו� . ישנה בעיה במסגרת תורתו של דיואי אול� לתפיסת הפילוסופיה כמציעה היפותזות. לה

כ* היא מתרחקת בהכרח מהמקור הפרטיקולארי של , שככל שהיפותזה מנסה להיות כללית יותר

�דיואי עוסק בנקודה זו בספרו . לא מכיר בעיסוק מושגי שאי� לו משמעות בקיו�, כאמור, ודיואי, הדיו

The Quest for Certaity עיות הפילוסופיות הבלתי פתירות בכ* שבו הוא מסביר את הב

תו* כדי יצירת מושגי� מאד כלליי� , שהפילוסופיה המסורתית התיימרה לתפוס את הממשות כולה

פילוסופיה כזו מצליחה אומנ� לקשור באופ� מרשי� בי� מושגי� המייצגי� חלק רחב . והבנת� כישי�

ת משו� שהיא מתרכזת בניסיו� לתפוס אול� היא איננה בעלת משמעות לבעיות קיומיו, של ההתנסות

היא , בפיתוח את מושג הפילוסופיה של דיואי, אחת הטענות של רטנר. מציאות מעבר לקיו� הניסיוני

הפכו במש* שני , 1903שנושאי� שדיואי ייחס לפילוסופיה במאמרו על הלוגיקה הפילוסופית משנת 

מי� שוני� של מדעי החברה מחקר בתחו+העשרי� להיות מושאי+ העשורי� הבאי� של המאה

כתוצאה מכ* הפילוסופיה אבדה את יכולתה להיות ג� כללית וג� כזו שיוצרת היפותזות . המתפתחי�
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מתמודד , 1920משנת , Reconstruction in Philsophyבספרו . הנבחנות בהתנהגות אנושית קיומית

תפקידה . חזו� כללי של החברה דיואי ע� בעיה זו על ידי כ* שהוא מייחס לפילוסופיה תפקיד ביצירת

האד� מדעותיה� הקדומות ולהרחיב כמה  +של הפילוסופיה ביצירת החזו� היא לשחרר את בני

הדבר החיובי שהפילוסופיה עושה היא סיפוק מושגי� . שאפשר את תפיסת� את העול� שמסביב�

פשר לטעו� ע� א. אלטרנטיביי� לדעות הקדומות ומושגי� להבנת העול� הרחב יותר שהיא מציגה

ולהסכי� בכ* ע� רורטי , נשארת בתו* גבולות העול� המושגי, לטוב ולרע, שפילוסופיה כזו, 42רטנר 

אול� אפשר להבי� חזו� זה . משו� שהיא חסרת משמעות במישור החברתי הקיומי, שהיא ריקה

עולה ביחס אומנ� איננו מכתיב למעשה כללי פ, הנות� תמונת עול� כללית, החזו� הכוללני. אחרת

אול� החזו� . משו� שאלה ה� נחלת תחומי הפעילות האנושיי� השוני�, למצבי� פרטיקולאריי�

שלאור� המדעי� בתחומי� השוני� והמוסדרות , הפילוסופי יכול להיות זה המסמ� את המטרות

רטנר מסביר בהמש* מאמרו . החברתיי� והפוליטיי� יכולי� לקבוע את יעדיה� הממוקדי� יותר

, לאור* שנות קיומה, אי עומד על תרומת הפילוסופיה המסורתית לעיסוק זה בכ* שהיא בנתהשדיו

מוב� שחזו� פילוסופי נוסח דיואי מחויב לשמירת . שפה מושגית השימושית בהגות על חזונות מסוג זה

הקשר ע� הקיו� ולכ� איננו יכול לעסוק בהתרה וקישור של מושגי� רעיוניי� בתו* השפה 

ולהיות רלוונטי להמשכ� של , עליו  לצאת מתו* חומרי� השייכי� לעול� הקיומי. ת בלבדהפילוסופי

ולבנות את , פילוסופיה כזו צריכה להיות בחלקה ג� ביקורת תרבות, משו� כ*. החיי� התרבותיי�

בחינת : התייחסותה המושגית לעול� מתו* מחקר כללי של מושגי תרבות במתודה האמפירית

, לדוגמא. ובדיקת התוצאות של הפיכת� לכלי� במסגרת הקיו� האנושי, שגי�מקורותיה� של המו

לשאלות הקשורות , האנושי' אני'שאלות בדבר הזהות של ה , אפשר לקשור בימינו באופ� זה

התמיכה וההתנגדות לשימוש במתודות שמדע זה מפתח . בהתפתחות המדעית בנושא ההנדסה הגנטית

וה� לפניה הראויי� של החברה האנושית , ני אד� בתו* העול�קשורות ה� להבנתנו את עצמנו כב

היא פילוסופיה המתקשרת , פילוסופיה העוסקת בחזו� מטפיזי וחברתי ביחס לזהות האנושית. בעינינו

וכ� יכולה לסמ� למדע , לשאלות המעסיקות חוקרי� בתחומי� שוני� הקשורי� למדעי החברה

באופ� זה הפילוסופיה איננה מאבדת ממעמדה . � מחקריהההנדסה הגנטית אפשרויות וגבולות ביישו

  .ובד בבד מתפקדת באופ� אקזוטרי במסגרת התרבות האנושית, כמקצוע נבדל
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  .הפילוסו' כמבקר תרבות: פילוסופיה בעלת תפקיד חברתי. 2

בכל . דיואי עסק בתפקידה של הפילוסופיה כחלק מעיסוקו הפילוסופי כולו ודר* עיסוק זה

הוא הציג את , או האסתטיקה, החינו*, המוסר, התרבות, המטפיזיקה, הלוגיקה, הוא עסקתחו� בו 

ושחזר את מושגיה של הפילוסופיה , אופייה של פילוסופיה אמפירית בניגוד לפילוסופיה המסורתית

הדר* שבה הוא נוקט היא המתודה שמכונה . המסורתית בהתא� לדרישות הפילוסופיה האמפירית

 �דיואי בוח� במהל* ספריו את המושגי� הבוני� את ההתייחסות המסורתית . 'תרבותה+ביקורת'כא

�דיואי נות� . תו* כדי בחינת התנאי� ההיסטוריי� הקיומיי� שהולידו מושגי� אלה, לתחו� הנידו

כאשר הוא מביע את  Philosophy and Civilizationלכ* את הבסיס התיאורטי בתחילת ספרו 

בעיסוק בפילוסופיה עיסוק המצליח להתעלות מעבר לכבלי התרבות בזמ�  התנגדותו לעמדה הרואה

דיואי בוח� מושגי� והבחנות פילוסופיי� תו* כדי , ואכ�). 4+3' עמ PAC(ובמקו� שבו חי הפילוסו' 

 +ל' גופני'איתור המרחב החברתי ההיסטורי שממנו ה� צמחו באופ� שתואר לעיל ביחס להבחנה בי� ה

וביחס ליצירת מושגי הלוגיקה , ה ליחס קיו� מטפיזי למערכות מושגי�ביחס לנטי', נפשי'

הוא בוח� את , לאחר שדיואי מבקר את המושגי� וההבחנות ביחס להיווצרות�. האריסטוטליי�

דיואי מסיק מניתוח היסטורי .  תוצאותיה� על ידי הנחת� ביסוד המוסדות החברתיי� הקיימי�

את הנזק שהקיבעו� המושגי גור� בפועל , סעי' על ההוליז� שלוב, לדוגמא, כפי שתיארתי, חברתי זה

בהתא� למתודה , ביקורת כזו היא הבסיס לשחזור שהוא עור* למושגי� אלה. להתנהגויות החברתיות

בספר על , לדוגמא, כ*. לש� שימוש בה� באופ� שיקד� את החברה לכיווני� פוריי� יותר, האמפירית

', אמת'במקו� להשתמש במושג ה ' טענתיות מוצדקת'ו� המחקר כהלוגיקה הוא מגדיר מחדש את סי

התנהגויות אנושיות , מנקודת מבט היסטורית, שיצר לא רק בעיות פילוסופיות בלתי פתירות אלא ג�

המסורתי והמטפיזיות שיוחסה לדברי� הנושאי� חות� ' אמת'המוחלטות של מושג ה. בלתי נסלחות

בנקודה זו נעו, אחד הפערי� בי� היחס של דיואי . רתית הרסניתזה הצדיקו בעיני רבי� התנהגות חב

רורטי רואה במושגי� ובמתודות הפילוסופיות המסורתיות . ויחסו של רורטי למסורת הפילוסופית

אנר שמ� הראוי ללמוד אותו כפי שלומדי� 'זהו ז: מושא מחקר התוא� לכל סוג אחר של יצירה כתובה

יימס רואה במושגי� 'כמו ג� פירס וג, אול� דיואי. רית ואסתטיתכל טקסט אחר בעל משמעות היסטו

, אמפירי, הפילוסופיי� ובבעיות הפילוסופיות חומר בעל משמעות שיש לטפל בו באופ� חדש

דורות , לוגית להיסטוריה של הפילוסופיה+על פי גרסתו האינסטרומנטליסטית. יישומי, פרגמטיסטי

במקו� לבחו� את המקור , אול�. למחקר על ידי טיפול מושגישל פילוסופי� הכינו בעיות אנושיות 
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, ה� נסחפו למערבולת המושגית, הקיומי לשאלות הנחקרות ואת האפשרות לשנות משהו בעזרת�

  . והתמכרו לטוהרתו של עול� המושגי�

לתו* המסגרת של ביקורת תרבות אפשר להכניס ג� את דברי דיואי ביחס לביקורת הדעות 

דיואי מסביר את המתודה  Experience and Natureבפרק הראשו� של . ורת הערכי�הקדומות ולביק

העוקבת אחר המקורות של מושגי� פילוסופיי� ומנבאת את תוצאותיה�        , הפילוסופיה האמפירית

)EN שלימוד הפילוסופיה יכול לספק שירות מיוחד ). 34+33' עמ �לקראת סיומו של הפרק הוא טוע

אבל . של ניסיו� החיי�, באמצעות הפילוסופיה, פיה בצורתה האמפירית תהיה חקרבכ* שהפילוסו

כלומר , ושהוא מלא בפרשנויות, מאחר והניסיו� עצמו רווי בתוצרי� של הגות של דורות רבי�

חקירת הניסיו� ככזה תדרוש תחכו� וחוכמה , בסיווגי� שהוטמעו במה שנראה כחומר אמפירי נאיבי

דעות 'בהנחה שהחומרי� הפרשניי� שהניסיו� רווי בה� עשויי� להיקרא , י מציעדיוא. בלתי אפשריי�

. שהפילוסופיה היא ביקורת של דעות קדומות, משו� שמקור� וסמכות� בלתי ידועי�' קדומות

יכולי� להפו* למכשירי� של , לטענתו התוצאות של ההגות הקדומה והיחס בינה לבי� הניסיו� המיידי

ה� הופכי� לגורמי� , אול� א� לא מאתרי� אות�. י� אות� וחושבי� עליה�במידה ומאתר, העשרה

�ההבהרה והשחרור מכבלי ההבנה המעורפלת . שעלולי� לערפל ולסל' את הבנתנו את הניסיו

�וזוהי אחת המטרות המשמעותיות של , והמסולפת ה� תוצאות לאיתור הדעות הקדומות ולסילוק

ת פילוסופית זו יכולה להיות מובנת ג� במסגרת תיאורו של דיואי פעילו). 35+34' עמ EN(הפילוסופיה 

על פי התיאור שפרשתי . Experience and Natureאת הפילוסו' כמבקר הערכי� בפרק הסיו� של  

הפילוסופיה היא עיסוק בביקורת ערכי� שהיא  , .)1.סעי' ג(בהקדמה לפרק על המטפיזיקה של דיואי 

� ה� המטרות שאנו מציבי� לעצמנו כאשר התנסות מסוימת גורמת הערכי. מודעת לעצמה ושיטתית

לצור* כ* אנו מבצעי� פעולות חקירה . לנו הנאה ואנו מעוניני� לחזור עליה וא' להנציח אותה

מוב� . היוצרות אובייקטי� המאפשרי� לנו ליצור מצבי� שבה� ההתנסות הרצויה חוזרת על עצמה

�ושההתנסויות בעלות האיכות , ליחידי� אלא לחברות שלמות שיצירת הערכי� המתוארת איננה עניי

, האיכויות המורגשות של החוויות שלנו. החיובית אינ� התנסויות גולמיות ללא בסיס מושגי

תלויי� במושגי� , השמות שאנו משתמשי� כדי לתאר�, המשמעויות שאנו מייחסי� לאיכויות

כפי , זאת ועוד. נו סופגי� מסביבתנו החברתיתמושגי� מוטמעי� אלה א. המוטמעי� בהתנסויות שלנו

תבונית +משמעויות ואיכויות אלה נוצרו תו* כדי עשייה תרבותית, שנאמר ביחס לדעות הקדומות
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פילוסופיה שעוסקת בביקורת ערכי� מסוג זה היא פילוסופיה השואלת מה ה� . במש* דורות רבי�

העובדה שאנשי� מחזיקי� בה� משפיעה  והבוחנת כיצד, ההתנסויות הקיומיות שיצרו את הערכי�

היא ההבנה , כמוב�, הדבר שפילוסופיה אמפירית מסוג זה צריכה להקפיד עליו. על חייה� בפועל

�אלא שג� הוא מדבר מתו* המותנות הערכית , שהפילוסו' איננו מצוי מחו, ומעבר להתנסויות עצמ

הערכי� רק ביחס להיווצרות�  מסיבה זו הוא יכול לשפוט את ערכ� של. והתרבותית המתוארת

  .ולא להתפתות ולהציע שו� מדד אחר לתקפות�, ותוצאותיה� בפועל

  .הפילוסו' לשרות החברה: פילוסופיה בעלת תפקיד חברתי. 3

פירושו לטעו� לקיומ� של יחסי גומלי� בי� העיסוק , לומר על פילוסופיה שהיא בעלת תפקיד חברתי 

, כאמור בהקדמה. ה הקונקרטית שבמסגרתה עיסוק זה מתבצעהפילוסופי והתוכ� שלו לבי� החבר

עקרונות כלליי� של מושגי השיח שאנו  עבודה זו מניחה שהפילוסו' הוא האד� העוסק בניסיו� לתאר

ושככזה הוא חלק , מוצאי� את עצמנו בתוכו, כבני אד�, יוצרי� ביחס לקיו� בעול� כפי שאנו

בניגוד לממד האזוטרי , לפיכ*. מושא חיפושוושהחברה עצמה היא , מהחברה שבה הוא חי

, מקיי� הפילוסו' האמפירי, המל* האפלטוני שמתאר ליאו שטראוס+בהתפלספות של הפילוסו'

תו* כדי העיסוק המקצוע של , במילי� אחרות. הפרגמטיסט יחסי גומלי� בעלי ממד אקזוטרי בלבד

ובאופ� , יותו להבנתה כמושא מחקרבפילוסופיה הוא פונה אל החברה באופ� שהוא מתעל את מקצוע

כמושא , שהוא מתעל את פרות חקירתו להתפתחותה של החברה אשר בה הוא חי ובתוכה הוא פועל

  .לפעולה

או , דיואי מבחי� בי� פילוסופיה של מושגי� כלליי� Reconstruction in Philsophyבספרו   

ופיה כתחו� ידע המטפל במושגי� דיואי מתאר פילוס. לבי� פילוסופיה אופרטיבית, המושג בכלל

או , אד� קיימי�+ כדי להאיר משמעויות של מצבי� הקשורי� לקבוצות אלו או אחרות של בני, כלליי�

,  זאת בניגוד לפילוסופיה המסורתית הדנה במושג באופ� כללי. זה או אחר, למוסד חברתי קיי�

+ ו' המדינה'היחסי� בי� , לדוגמא ,כמו, עוסקת בדיאלקטיקה של היחסי� בי� המושגי� עצמ�, כלומר

דיואי טוע� שא� הפילוסופיה לא רוצה לאבד לגמרי . 43מבחינת המשמעויות המושגיות שלה� ' היחיד'

מוב� . 44שפירושו להיות ניסויית ואופרטיבית , את הקשר שלה ע� המדע היא צריכה לקבל טבע פרקטי

יש לקשור להבנתו של דיואי , טיבית כאחתולכ� מושגית ואופר, שאת הבנתה של הפילוסופיה כמדעית

ראוי לציי� כי ישנה תוספת ער* ייחודית . שתוארו בפירוט לעיל, את כלל תהליכי הידע והתבונה

מפני שהוא זכה בחייו לפעול באופ� זה ובכ* מימש , לדברי� אלה  במקרה של הפילוסופיה של דיואי
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הוא יצר שיטה פילוסופית מושגית , ועלו הואעל פי הבנתו את פ: את האידיאל המקצועי שהוא מצייר

את כליה המושגיי� של הפילוסופיה המושגית שהוא . מתו* בעייתיות שהוא איתר במצבי� חברתיי�

הוא (ובפוריותו המתמשכת ) 93בהיותו ב�  1952+הוא מת ב(יצר הוא מימש ובח� בחייו הארוכי� 

יצירתו התממשה והורגשה בפועל ). 1882+1949פרס� כתבי� פילוסופיי� וחברתיי� בי� השני� 

והכלכלה , המוסר, בשדה החינו*: בחברה האמריקאית במסגרת מוסדות חברתיי� ממשיי�

ובניגוד , שיצר פילוסופיה תו* בידוד מעול� העשייה החברתית, זאת בניגוד לפירס.  והפוליטיקה

אפשרו לו לייש� ) 68למותו בגיל  40בי� גיל (שימיו הקצרי� של עיסוקו הפילוסופי והציבורי , יימס'לג

להל� אתאר בקצרה את תפיסתו הפילוסופית . בפועל מעט מאד מחזונותיו הפילוסופיי� החברתיי�

  .אשר נבחנו בפועל במסגרות חברתיות, של דיואי בנושאי חינו* ומוסר

תפיסת החינו* של דיואי קשורה באופ� הדוק לתפיסה הפילוסופית הנטורליסטית ותפיסת   

הדיו� המתודולוגי של דיואי בחינו* מתחיל מהגדרת . נה והלוגיקה כפונקציה של פתרו� בעיותהתבו

הבי� את הפעילות , כמתואר, דיואי. הניסיו� ומהסבר התהלי* שמביא לצמיחתו התבונית של האד�

שקובעי� את תגובתו הפעילה של האד� ) habits(של התבונה כתנועה מתמשכת של עדכו� הרגלי� 

המוביל , פנימי או חיצוני, ההרגלי� ה� רצפי פעולות הבאי� בעקבות סימ� כלשהו. הטבעית לסביבתו

ה� בוני� את מה שאנו מכני� , כאשר ההרגלי� מאורגני� למערכת פרשנית.  45לסיפוק של צרכי� 

המתבצעת תו* כדי , ושל הידע שלו, של תבונתו, צמיחתו של האד�. 46של האד� ) character(' טבעו'

התנועה שמטרתה לעדכ� הרגלי� נובעת מהפרה של האיזו� של האד� . היא עדכו� ההרגלי�, דהלמי

שהמצב ההתחלתי  James W. Garrisonבמאמר על תורתו החינוכית של דיואי מסביר . ע� סביבתו

וכאשר משהו מפריע לאופני התפקוד הרגילי� שלנו בתו* הסביבה , שהאד� מצוי בו הוא הרמוני

ההרגל שהנחה אותנו בתפקוד בסביבה איננו מספק את ההרמוניה הרצויה . ני מופרהאיזו� ההרמו

ספק וחרדה אלו ה� המניעי� את התהלי* התבוני שמעדכ� את . ואנו נכנסי� למצב של חרדה וספק

החינו* הוא הכוונתו של תהלי* עדכו� ההרגלי� באופ� שמוביל לצמיחה עבור דיואי . ההרגלי�

בקביעת התהלי* , מוב� מכא� שהמחנ* עצמו). 338; 58+57' עמ DE(ית האנושית התבונית המרב

נצפות מוגדרות ביחס לכיוו� שאליו +פועל מתו* מטרות, שינחה את חניכיו בפיתוח ההרגלי� הראויי�

המחנ* עצמו מעורב באופ� ישיר בקביעת מטרות , כלומר. להתפתח, כחלק מהחברה, צרי* כל יחיד

מסיבה זו טוע� . בקביעת פירושה של צמיחה אנושית, רי� לפילוסופיהבמונחי� הקשו, או, החינו*
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או שהפילוסופיה במהותה , שהחינו* הוא הפילוסופיה  Democracy and Educationדיואי בספרו 

כפי שדיואי מבי� , א� הפילוסופיה מובנת  .47) 338' עמ DE" (התיאוריה הכללית של החינו*"היא 

וכיוצרת הכללות שה� מטפיזיות במוב� שה� , אמורה לפעול לאורו מחדכיוצרת חזו� שהחברה , אותה

הרי היא ג� קובעת מהו הכיוו� הרצוי , מסבירות בכלליות את אופ� ההתפתחות האנושי מאיד*

נאמ� לדרישתו מהפילוסופיה ומהחינו* להיות אופרטיביי� דיואי איננו מגביל את . לצמיחה האנושית

ולומד מכא� בפועל עקרונות , נו* כפילוסופיה לתו* עול� המושגי�עצמו בדיו� התיאורטי על החי

 –או מילולית  –א� הפילוסופיה איננה רוצה להישאר סמלית : "ובלשונו. חינוכיי� העוברי� למעשה

בחינתה את ניסיו� העבר ותוכניתה , או דוגמה שרירותית, או להיות התמכרות רגשנית עבור מעטי�

דיואי ממשי* ואומר שכל .). ה.ח +, תרגו� שלי, 338' עמ DE" (עשי�הערכית מוכרחי� להתממש במ

ופעולות , תעמולה, כחקיקה, הפעולות המוציאות אל הפועל את התכניות הערכיות

כלומר כאלה המשנות עמדות , )educative( חינוכיותישפיעו רק במידה ויהיו , אדמיניסטרטיביות

  . ולמוסר) mental(הקשורות להשקפה 

בו מוציא דיואי תוכנית זו אל הפועל היא בפרישת העקרונות החינוכיי� שהנחו אותו האופ� ש

 Democracy andבמהל* הספר . ואת חבריו בהקמת בית הספר הניסויי באוניברסיטת שיקאגו

Education דיואי פורש שיטת חינו* המתאימה לעקרונות הדמוקרטיי� ,�היא , שכפי שיוסבר להל

עקרונות החינו* שדיואי פורש מתאימי� כמוב� . את הצמיחה הרבה ביותרהמבנה החברתי המעודד 

לתפיסתו המטפיזית בדבר האופ� בו התבונה נוצרת ומתפתחת מתו* הצרכי� שבמפגש של האורגניז� 

ועדכו� הרגלי� אכ� יתבצע בפועל , שכדי שחינו* יהיה אפקטיבי, מסביר דיואי, לדוגמא, כ*. והסביבה

כלומר הרגלי� נרכשי� , רה חינוכית להיות מיוסדת על צרכי� ופעולות פנימיי�חייבת מט, אצל החני*

, לפיכ* המטרה החינוכית צריכה להעמיד במרכזה את החני*). 137+140' עמ DE(של החני* , בפועל

מסיבה זו תהלי* . באופ� כזה שהחומר הנלמד יהיה מחובר לצרכי� וליכולות הקיימי� של החני*

. והחני*, החומר הנלמד, תו* כדי התאמה מתמשכת בי� המחנ* או המורה הלמידה צרי* להתבצע

עיקרו� חינוכי נוס' שדיואי עומד עליו הוא  שהמטרות החינוכיות יהיו בנות תרגו� למתודות 

בכ* שה� יטפחו סביבה המותאמת לשחרור וארגו� של יכולות , המותאמות לפעילויות של התלמידי�

וה� , אינדוקטרינציה ודוגמטיז� בחינו* ה� הפרה של עיקרו� זהעבור דיואי . התלמידי� עצמ�

בפועל מופר עיקרו� זה כאשר המדינה . נובעי� מבלבול בי� מטרותיו של החני* ומטרותיו של המחנ*
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וכאשר תכני הלימוד נקבעי� , מכתיבה את חומרי הלימוד ומציבה דרישות לעמידה במבחני� אחידי�

העמדת החני* במרכז , שני עקרונות חינוכיי� אלה. הנתונות מראשעל פי תוכניות חסרות גמישות 

, מובילי� לעיקרו� חינוכי נוס' אשר לפיו החינו* לעול� איננו ישיר אלא עקי', והתאמת החומר לחני*

הסביבה שבה מתבצע התהלי* החינוכי צריכה להיות עצמה כזו ). 22+23' עמ DE(באמצעות הסביבה 

כ* שהסביבה הבעייתית תניע אותו להפעלת חשיבה פותרת , לגבי החני*שמייצרת מצבי� בעייתיי� 

מסיבה זו לצור* החינו* אי� נדרשת נוכחות� התמידית של מורי� אלא סביבה המייצרת . בעיות

הספר שדיואי יסד בשיקאגו אומנ� נסגר +בית. מצבי� המניעי� למידה עבור תלמידי� ספציפיי�

אול� המאמרי� והספרי� שכתב בדבר עקרונות , תקציביותלאחר שבע שני� מסיבות פוליטיות ו

  . ונלמדו ונוסו בעול� כולו, החינו* תורגמו לשפות רבות

מסביר דיואי מדוע , בסיכו� הפרק על פילוסופיה וחינו* בספרו על הדמוקרטיה והחינו*

 זאת משו� שהפילוסופיה ככל חשיבה אחרת. הפילוסופיה הוגדרה כתיאוריה כללית של חינו*

מטרתה למק� את טבע הבעיה וליצור היפותזות , מתחילה את דרכה במצבי� ניסיוניי� חסרי וודאות

הייחודיות של המחשבה הפילוסופית היא שהמצבי� שהיא עוסקת בה� . כדי לפותרה ולבחנ� בפעולה

שיש בה� ניגוד בי� צרכי� של , מצויי� בתנאי� החברתיי� ובמטרות החברתיות הרחבות ביותר

מאחר והדר* היחידה להביא להרמוניה של נטיות נוגדות . � מאורגני�  לבי� דרישות מוסדיותיחידי

הפילוסופיה היא כאחת ניסוח של צרכי החיי� , של נטיות רגשיות ואינטלקטואליות שינויהיא דר* 

מאחר וחינו* הוא התהלי* . המגווני� והצגה של נקודות מבט ושיטות לשיפור המאז� בי� הצרכי�

+341' עמ DE(מוב� מדוע הפילוסופיה היא תיאוריה כללית של חינו* , ו השינויי� האלה מושגי�שדרכ

את , באופ� תיאורטי, תפיסה זו של היחסי� בי� הפילוסופיה לבי� מתודה לחינו* עשויה להביא). 342

�היא א� תפקידה של הפילוסופיה . יחסי הגומלי� המתוארי� בי� החברה לבי� הפילוסו' לנקודת איו

למקו� שבו הוא לומד לתעל את סביבתו באופ� אופטימלי לפתרו� , דר* חינוכו, להביא את היחיד

הרואה את החיי� ואת הסביבה , אול� מוב� שדיואי. הרי הפילוסו' מאבד מנחיצותו בחברה, בעיותיו

ימצא תמיד מקו� לאותו עיסוק הבוח� את המצבי� , שבה אנו חיי� באופ� דינאמי ומשתנה

זאת לאור . תיי� החדשי� שנוצרו תו* כדי יישו� הפתרונות לבעיות שהמצבי� הקודמי� יצרוהחבר

, יש לזכור. והאובייקטי� החדשי� שהוטמעו בשיח האנושי, בחינת מושגי השיח החדשי� שנוצרו

משמעה , שתפיסתו האמפירית של דיואי את העקרונות הלוגיי� המצויי� בבסיס השיח האנושי

וד נמשכת יצירת השיח האנושי תו* כדי פתרו� הבעיות במתודה המחקרית שדיואי לעניינינו שכל ע
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נמשכת , מכא� שכל עוד נמש* השיח האנושי. עשויה ג� הלוגיקה להמשי* לשנות את פניה, מתאר

  .   עבודתו של הפילוסו' בכל שלושת המישורי� שתוארו לעיל

פיה כהגות מושגית לפילוסופיה תחו� המוסר הוא תחו� נוס' בו קישר דיואי בי� פילוסו  

: הפילוסופיה של דיואי כחזו� חברתי הפיקה ער* יסודי מרכזי. אופרטיבית לצרכי� חברתיי�

באמצעות אותה תנועה הולכת וחוזרת שרטנר מתאר בי� מעגלי , שוב, ער* זה מוצדק. הדמוקרטיה

המהל* המצדיק נטורליז�  בי� א� זהו, כמעט כל מהל* פילוסופי שדיואי מבצע. הפילוסופיה השוני�

כולל היסק המוביל לרעיו� שרק בחברה דמוקרטית , או אסתטיקה כניסיו�, לוגיקה מחקרית, מטפיזי

מסקנה חברתית אופרטיבית כזו היא . אד� כיחידי� וכחברה להתפתח ולצמוח כראוי+ יכולי� בני

ת באופ� מפוזר דיואי מטפל בשאלה המוסרי. עבורו התוכ� האולטימטיבי של השאלה המוסרית

דיואי לא , Reading Deweyטוע� במאמרו בספר   Greggory Pappas אול� כפי ש, בכתבי� רבי�

. 48השאיר מאחוריו עבודה אחת כוללנית בנושא זה בדומה לעבודות שכתב על הלוגיקה והמטפיזיקה 

 Democracy and Educationהעבודות שבה� הוא מתייחס לנושא האתי כוללות בעיקר את ספריו 

משנת  Human Nature and Conduct +ו , 1920משנת  Reconstruction in Philosophy, 1916משנת 

: דיואי מטפל בכתבי� אלה בשאלות המוסריות בשלוש רמות של דיו�, Pappasעל פי דבריו של . 1922

יות של והפונקצ, הבעיות, הטבע, תאורטית דיואי  מציג עמדה ביקורתית על הגבולות+ברמה המטא

ברמת האתיקה התיאורית דיואי מטפל בתכונות . סוג החקירה שמושאו הוא הניסיו� המוסרי שלנו

א� כי לא באופ� , ואילו ברמה הנורמטיבית דיואי מציע. נריות ובמרכיבי� של הניסיו� המוסרי'הג

י� מוסריי� תוכנית בדבר האופ� בו ראוי לחיות וכיצד נית� לשפר הערכות של מצב, מפורש ושיטתי דיו

  . 49בעייתיי� 

אתית של דיואי תתייחס לאופ� שבו החוקי� +שהתיאוריה המטא, מוב� מתו* כל הנאמר לעיל  

. המוסריי� מתקשרי� להתנסויות היומיומיות העולות במסגרת מה שאנו מכני� הניסיו� המוסרי

ולי� במהל* היא מתחילה ממצבי� הע: היא אמפירית, כמו הפילוסופיה, האתיקה אליבא דדיואי

המצבי� שדורשי� חקירה אתית ה� מצבי� שמאופייני� על ידי התלבטות בי� דרישות . החיי� בפועל

כלומר ביחסי� בי� חוקי� , הטיפול התיאורטי הדיאלקטי בדרישות המוסריות. מוסריות סותרות

דיאלקטי  עקרותו של טיפול. מוסריי� לבי� עצמ� או בחוק המוסרי איננו מועיל בפתרו� בעיות אלה

מושגי ביחס לדילמות מוסריות קיומיות נובע מכ* שהחוקי� הטובי� ביותר לא יכולי� להיות ישימי� 
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ההתעלמות מהייחודיות של כל מצב . באופ� אוניברסאלי על כל המצבי� הפרטיקולאריי�

המכיל מרשמי� ' ספר בישול'הפועלת במתכונת של , פרטיקולארי מובילה להתנהגות מכאנית

, ההתנהגות המכאנית עומדת בסתירה להתנהגות האנושית התבונית. � אחריה� ללא סטיותשעוקבי

ההתנגדות של . הכרוכה בפתרו� בעיות קיומיות בכלל ובעיות מוסריות בפרט, היצירתית, החיה

המציבה את החוקי� במעמד המשני לזה של , פילוסופי� של המוסר לתיאוריה אתית מהסוג של דיואי

התנגדות זו נובעת מהעובדה שהגישה . ולאריי� איננה נובעת מטבעו של המוסרהמצבי� הפרטיק

המסורתית לשאלות המוסריות עורכת דיכוטומיה מוציאה בי� מוסר אבסולוטי למוסר שהוא 

דיכוטומיה זו היא ג� מה שעומד מאחורי תיאוריות הידע . ולכ� חסר תקפות, קונבנציונאלי בלבד

 Theכפי שדיואי מבקר בספרו , ה שיש בה פחות מוודאות מוחלטתשאינ� מסתפקות באפיסטמולוגי

Quest for Certainty .מוסר מוחלט למוסר של קונבנציות חברתיות �מציע , לעומת דיכוטומיה בי

, דיואי להתייחס אל חוקי� מוסריי� כאל עקרונות שנולדו מתו* הכללות שיפוטיות שנעשו בעבר

יתרונ� של עקרונות . י� כדי לתת הנחיות מומלצות לפתרונ�באופ� שמסווג מצבי� בעייתיי� לסוג

הניסיו� האנושי המצטבר הוא בעל חשיבות ראשונה במעלה . אלה הוא כיתרונו של הניסיו� המצטבר

אול� בצד הרצינות . ויש להתייחס אליו ברצינות משו� שהוא הבסיס היחיד הידוע לנו לפתרו� בעיות

וסרי המצטבר מזהיר דיואי שאסור להשתמש בעקרונות המוסר שבה צרי* להתייחס אל הניסיו� המ

החיי� ה� דבר זור� ומשתנה והתאמת� של העקרונות : המקובל באופ� שמשתמשי� בספר בישול

מסיבה זו דיואי סבור שתיאוריה מוסרית צריכה להיות כלי . למצבי� חדשי� איננה דבר מוב� מאליו

א* לא מערכת של חוקי� המחייבי� , יות באופ� עקי'המשפיעה על החלטות מוסר, מתודה, לביקורת

  .באופ� מוחלט

הוא מבי� את הטמעת , בהתא� להבנתו של דיואי את התהליכי� התבוניי� האנושיי�

החוקי� המוסריי� הקיימי� בהתנהגותו של האד� במסגרת ההרגלי� המנחי� את פעילותו 

ומסיבה זו חלק גדול מעיסוקו של , �הרגלי� אלה ה� הדבר שבונה את אופיו של האד. היומיומית

דיואי באתיקה מתקשר לאופ� בו בני אד� לומדי� ומתפתחי� דר* יצירת הרגלי� ועדכונ� במתכונת 

  . 50שהוצגה בסעי' על החינו* 

באתיקה של דיואי הוא מדגיש את הרעיו� , התיאורי, במרכיב השני Pappasבעיסוק של   

. 'עול�' + ל' אני' + ונקרטיי� מחליפה את הדואליז� בי� השתפיסת מרכזיות הפעולה מתו* מצבי� ק

התוצאה של ההתמקדות בפעולה היא אותה מסקנה שדיואי מסיק כשהוא מטפל באופ� הוליסטי בכל 
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, ההפרדה בי� התחו� המוסרי בחיי האד� לכל שאר התחומי� מקבעת דפוסי�. תחומי הידע האנושי

בטיפול בשאלות אלה מתחיל . במקו� לקד� אות� ומחלישה את היצירתיות והצמיחה של האנושות

כמו , דיואי מתו* הניסיו� המוסרי וכולל בו דברי� שלא כלולי� תמיד בתיאוריות מוסריות אחרות

דיואי מתאר את . ואיכויות רגשיות של מצבי� מכל תחומי החיי�, תנאי� חברתיי� היסטוריי�

שבה� ההרגלי� שנרכשו מאפשרי� , ותהחיי� המוסריי� כבעלי מקצב שיש בו תקופות של פעיל

הכרוכה באי , לעומת זאת ישנ� תקופות של שבירה שבה� נוצרת בעייתיות מוסרית. רציפות וזרימה

מצבי� בעייתיי� אלה ה� מוסריי� משו� . וספק ביחס לאיכות� של מצבי� קיימי�, חרדה, סיפוק

, כלומר, הפעלת שיקולי� מוסריי�קורא ל, בניגוד למצבי� מסוגי� אחרי�, שפתרונ� של מצבי� אלה

�מסיבה זו כאשר דיואי . בחינת חוקי� מוסריי� והפעלת שיקול דעת ביחס לתקפות� במצב הנתו

אלא כולל שאלות ובעיות , אי� דיונו מוגבל לתחו� צר של מצבי� אנושיי�, עוסק באתיקה תיאורית

ואשר , החינוכי או הפוליטי, דעיבאופ� כזה ג� בעיות העולות בתחו� המ. שעולות בכל תחומי החיי�

הרלוונטיות לעיסוק , הופכות להיות שאלות מוסריות, יש לה� השלכות למצבי� חברתיי� ומוסריי�

  .51פילוסופי 

מטרתה של הצגת העיסוק של דיואי בתיאוריה חינוכית ואתית הייתה להדגיש את התפקיד 

אופרטיביות זו באה לידי ביטוי . והחברתי האופרטיבי של כל מרכיבי העיסוק הפילוסופי בעיני

, הנורמטיבי, בכ* עוסק המרכיב השלישי. בתפיסת הפילוסופיה כמכשיר קיומי לשיפור פני החברה

עיסוקו הנורמטיבי של דיואי בשאלות מוסריות קשור למאפיי� נוס' של . בתיאוריה האתית של דיואי

והוא יוצג , � כל סוגי הפעילות האנושיי�וקשור למיזוג ההוליסטי שדיואי עור* בי, הפילוסופיה בכלל

�  . בתיאור המאפיי� הרביעי של הפילוסופיה, להל

  

  . פילוסופיה כחזו� לשיפור החיי� והטבת�. 4

, )מעגל פנימי(התיאור של הפילוסופיה כתחו� פעילות שבו יש תנועה  בי� הכלליות   

מאפשר ) מעגל אמצעי(רבותי והביקורתיות במישור החברתי הת, )מעגל חיצוני(האוטפראטיביות 

לדיואי להציג את הפילוסופיה כדיסציפלינה שמטרתה הנצפית היא שיפור החיי� האנושיי�                

)amelioration .( מכ* שדיואי צרי* להציב מטרה נצפית קיומית �המממשת חזו� , )מעגל חיצוני(מוב

באמצעות , ובהתאמה לכ*, )מעגל פנימי( פילוסופי המוצדק באמצעות הבנת טבע התהליכי� התבוניי�

החזו� הפילוסופי שדיואי מציג למעשה ). מעגל אמצעי(ביקורת של חזונות ומוסדות חברתיי� קיימי� 
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אשר בה החופש מכבלי העריצות של משטרי� פוליטיי� ואמונות דתיות ומוסריות נוקשות , הוא חברה

הצמיחה מתאפשרת על ידי כ* שעול� . מאפשר לאנשי� ולקבוצות לפעול באופ� שמאפשר צמיחה

המושגי� והמשמעויות שלה� מתרחב בהתמדה תו* כדי הפעלת מחשבה היוצרת פתרונות חדשי� 

הפתרונות היצירתיי� שנוצרי� משפרי� את מצבו של האד� משו� שה� נותני� . למצבי� בעייתיי�

ת הופכי� מצבי� שגורמי� פירושו של דבר הוא שהפתרונו. משמעויות חדשות להתנסויות הבעייתיות

למצבי� , ולכ� משתקי� את אפשרות הפעולה וקוטעי� את זרימת החיי�, לרגשות של ספק וחרדה

, ולכ� מעוררת רגשות סיפוק, המשמעות החדשה מסמנת כיווני� לפעילות. בעלי משמעות חדשה

ש בחברה כדי שחזו� זה יוכל להתממ. ומחזירה לחיי� את מקצב הזרימה המאפיי� חיי� טובי�

  .ואישיות יצירתית, חופש: אנושית דרושה פעילות אנושית מסוג שמחייב את קיומ� של שני מרכיבי�

בפרק שהוא . Human Nature and Conductדיואי נכנס לשאלת החופש האנושי בסיו� ספרו   

הוא מציי� שלושה דברי� שאנו מתכווני� לה� , )215+209' עמ HNC" (מהו החופש"מקדיש לשאלה 

והכוח של , יכולת לבחור בי� מגוו� של תוכניות פעולה שונות, יכולת לפעול: כשאנו מדברי� על חופש

דיואי מסביר שהחופש לפעול תלוי ביחסי� המתכונני� . הרצו� להיות מרכיב באירועי� קיומיי�

לטענתו לאד� ישנו חופש טבעי . בחברה בי� החופש הטבעי של האד� להגבלות הארגו� החברתי

. בטא בקיומה של רמה מסוימת של הרמוניה המתקיימת בי� האנרגיות של האד� לבי� סביבתוהמת

. בהוצאה לפועל של מטרותיו, ברמה מסוימת, הסביבה בה האד� מצוי היא סביבה התומכת, כלומר

). 211' עמ HNC(הארגו� החברתי מטיל עליו מגבלות , אול� מאחר שחופש זה תלוי מדי ביד המקרה

. סי� בי� החופש הטבעי למגבלות החברתיות קובעת את מידת החופש של האד� לפעולמערכת היח

אלא היא דבר הנתו� ליצירה מתמדת תו* כדי , אול� מערכת יחסי� זו איננה דבר נתו� מראש ומוחלט

פירושו של דבר שהחברה מנסה מערכות . תו* כדי ניסוי, כלומר, יצירת אופני קישור חדשי� ובחינת�

כדי לבחו� את תוצאותיה� ביחס להתנסות הקיומית של , פעולה ומגבלות+ות בי� חופשיחסי� חדש

החופש היחסית +המסקנות העולות מניסויי� אלה מכוונות את המש* החיפוש של רמת. אנשי� בפועל

החופש של כל יחיד בתו* הארגו� איננה +שהעקרונות מאחורי ארגו� רמות, מה שמודגש הוא. הראויה

אלא לתוצאות קיומיות של החלת עקרונות על מצבי� , עניי� לתיאוריות מופשטותיכולה להיות 

מעלה , היכולת לבחור בי� מגוו� אפשרויות, ביחס למרכיבו השני של החופש. וקבוצות אנושיות בפועל

דיואי לא נכנס לעומקה של  סוגיה זו א* . דיואי את השאלה הפילוסופית בדבר הדטרמיניז� והחופש

מתו* העובדה שהדטרמיניז� מוכח רק באורח דדוקטיבי ולא , להניח שיש לאד� חופש מרשה לעצמו
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, התלבטות, די לו בכ* שהגישה האמפירית מראה שהניסיו� האנושי של ספק, כלומר. באופ� אמפירי

בכדי לדחות את הדטרמיניז� כטענה , ושינוי� אמיתיי� ה� עובדה קיימת, חידוש, קונטינגנטיות

, קיומו של רצו� חופשי כמרכיב בפעולות, ביחס למרכיבו השלישי של החופש. תוהמפריכה את גיש

מה שחשוב ביחס : נאמ� דיואי לגישה הפרגמטיסטית והאינסטרומנטלית ביחס למובנ� של מושגי�

הא� העובדה , לכ�, השאלה איננה. למושגי� איננו תנאי� מוקדמי� הכרחיי� אלא התוצאות שלה�

לוי בתנאי� הסביבתיי� שלו ובאישיותו מאפשרת שרצונו החופשי ייחשב ששיקול הדעת של האד� ת

בתו* עול� , מה� התוצאות של הפעלת שיקול הדעת והבחירה, השאלה היא. כמרכיב בשיקול הדעת

שהפעלת שיקול דעת ובחירה באלטרנטיבות מקני� לנו שליטה , התשובה היא? של תנאי� סביבתיי�

בלעדיה אנו נדחפי� : "שליטה זו היא לב החופש שלנו. פנינועל אפשרויות עתידיות הפתוחות ב

  .). ה. ח, תרגו� שלי, 214' עמ HNC" (עמה אנו צועדי� באור, מאחור

הגור� השני שחזו� החיי� הטובי� של דיואי מורכב ממנו הוא האישיות של פותר הבעיות   

כדי שהחזו� הפילוסופי של . שאלת האישיות מחזירה אותנו כמוב� לשאלות החינו* והמוסר. האנושי

ובני אד� יהיו מעורבי� ביצירת עולמ� תו* כדי פתרו� בעיות ושיפור איכותה , דיואי יוכל להתממש

, בהתא� לתפיסתו החינוכית, השאלה. ה� צריכי� להיות בעלי אישיות מסוג מסוי�, של התנסות�

יות העשויה לפעול באופ� מה� ההרגלי� המקני� לאד� את האיש, היא, והאפיסטמולוגית, המוסרית

את סוג  Pappasבמאמרו על האתיקה של דיואי מתאר ? שמשפר בהתמדה את החיי� האנושיי�

זוהי כמוב� ג� האישיות המאפשרת את מימוש חזו� . האישיות המוביל לפעילות היוצרת מהסוג הראוי

. 52 ודמוקרטית, יתאסתט, אינטיליגנטיתאישיות : והיא התוצר הראוי של החינו*, החיי� המוסריי�

היא אישיות שברוכה בהרגלי� המאפשרי� לה  לחנ* את עצמה ולשפר את  האינטיליגנטיתהאישיות 

האישיות האינטליגנטית מנוגדת לאישיות שחייה מתנהלי� . בעיותיה דר* המקורות העצמיי� שלה

א אישיות שחייה הי האסתטיתהאישיות .  והיסחפות, גחמה, חיקוי, כפיה כוחנית, מנהג, תחת סמכות

' איכות' +ה. של הפעילות' אי*' +קובע את ה, Pappasעל פי ', אסתטי'התואר . מלאי� משמעות

מקנה לחיי� איכות , כפי שתיארתי בסעי' על ההוליז� של דיואי, האסתטית של הפעילות האנושית

.  מעותשחלקיה אינ� מתמזגי� זה ע� זה לכדי שלמות אחת בעלת מש, מקוטעת, שאיננה מכאנית

ה� בעלי משמעות שהופכת את כל פרטיה� , חייו של בעל האישיות האסתטית ה� חיי� הוליסטיי�

האישיות הדמוקרטית היא אישיות . לאיכותיי� ונותנת הרגשה כללית של זרימה והרמוניה

שמאפשרת חיי� מוסריי� משו� שהיא כזו המקיימת סוג מסוי� של תקשורת ע� הסביבה האנושית 
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טוע�  Pappas. י הבי� דמוקרטיה כצורה של קשר בי� היחיד לבי� קהילה שהוא חלק ממנהדיוא. שלה

�אול� , שדיואי מעול� לא פירט באופ� תיאורטי את סוג התקשורת הדמוקראטי שאליו הוא התכוו

ברור מדבריו שהדמוקרטיה עבורו היא סוג של תנאי� סביבתיי� ושל יחסי גומלי� מתמשכי� אשר 

דיואי . 53ציאליות של הניסיו� היומיומי להיות זאת שמכוונת ובונה את עצמה מאפשרי� לפוטנ

במאמר זה הוא . 1910התבטא באשר לכ* במאמר שכתב על פילוסופיית החיי� של מטרלינק בשנת 

�ומטרלינק ה� היחידי� שהבינו שהדמוקרטיה איננה צורה של שלטו� או , וולט וויטמ�, טע� שאמרסו

א� כי דיואי לא . 54א מטפיזיקה של היחסי� בי� האד� לבי� הניסיו� שלו בטבע תועלתנות חברתית אל

אפשר לקבוע את עקרונותיו מתו* , נת� פירוט תיאורטי של החיי� המוסריי� שה� דמוקרטיי�

אי� ספק שצירו' זה של חזו� מוסרי . פעילותו המעשית וכתיבתו הפובליציסטית והפוליטית המרובה

נביאה החילוני של "ציבורי מעשי הוא שהביא את רורטי לכנות אותו  חברתי כוללני ועיסוק

  ).18;15' עמ AOC" (הדמוקרטיה האמריקאית

  

  :סיכו�. ה

פתחתי פרק זה באמירה שמנקודת המבט של גישת רורטי לפילוסופיה הצירו' בי� דיואי   

יתי כיצד תפיסתו בפרק זה הרא. הפילוסו' המטפיזיקאי ודיואי איש הציבור הוא צירו' מעורר מתח

הבנתו את הפעילות האנושית כמהל* מחקרי תבוני של יצירת , המטפיזית הנטורליסטית של דיואי

ופעילותו הציבורי בקידו� העקרונות והמוסדות של הדמוקראטיה האמריקאית תלויי� , ידיעה

וג מסוי� אחד הסימפטומי� של הקשר ההדוק בי� כל חלקי הפילוסופיה שלו מצוי בס. בהכרח זה בזה

, לדוגמא, Reading Deweyהמאמרי� המקובצי� . של מאמרי מחקר על הפילוסופיה של דיואי

כ* מאמרי� . וסוקרי� את המטפיזיקה שלו כדי להנהיר אותו, לוקחי� כול� פ� בפילוסופיה של דיואי

יפי מסבירי� את תחו� הדיו� הספצ, והשפעתו על החברה האמריקאית, האומנות, המוסר, על החינו*

תו* כדי כ* שה� מראי� כיצד תחו� ההתנסות שה� עוסקי� בו מוסבר במונחי� של המטפיזיקה 

שדחייתו של , כפי שטענתי בפתיחה לפרק זה, מסיבה זו אפשר לטעו�. 55הנטורליסטית של דיואי 

 �רורטי את המטפיזיקה של דיואי כחלק מיותר של דמותו הפילוסופית איננה מתיישבת ע� קבלת הפ

מניחה את היסוד , באופ� הרבה יותר מדי בולט, המטפיזיקה של דיואי. בורי בדמותו הפילוסופיתהצי

  . הפילוסופי לעיסוקו הציבורי
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יימס טענתי שרורטי מוותר על יותר מידי כאשר הוא מוותר על מושג 'בפרקי� על פירס ועל ג

זה כרו* בוויתור על יחסי ויתור . של תבוניות אנושית לטובת פתיחות מוחלטת של פעילות אנושית

א* ג� משפיע עליו , או תוח� אותו, מחשק, גומלי� מסוג מסוי� בי� השיח האנושי לבי� משהו שמגביל

וה� של החישוקי� , ה� של ההתנהגות התבונית האנושית, הויתור על ארגו� כלשהו. ומכונ� אותו

י לויתור על כיוו� התקדמות הסביבה או הממשות מציבי� לפעילות זאת מובילי� אצל רורט, שהטבע

ולכ� על דמות בחברה שיכולה להגדיר כיוו� , של הפעילות האנושית בבנייתה את העול� ואת עצמה

ג� בהשוואה להבנתו של דיואי את התבונה נראה לי שאפשר לומר שרורטי מוותר על . הפילוסו': זה

הדבר הראשו� שרורטי מוותר  .יותר מידי בכ* שהוא דוחה את היסודות המטפיזיי� המגבילי� אותה

בכ* שרורטי דוחה את השיח המדעי האמפירי כפרדיגמה לכל . עליו הוא האפשרות לאובייקטיביות

לתת לאובייקטי� , שדיואי מרחיב לגביה בלוגיקה שלו, שיח אנושי הוא דוחה את האפשרות

זה הוא ויתור גדול וויתור . א� כי לא מוחלט, המושגיי� והפיזיקאליי� בעולמנו ממד אובייקטיבי

מידי במסגרת היחסי� בי� דיואי לרורטי משו� שדיואי מבסס על ממד אובייקטיבי זה את האפשרות 

השיפור האנושי יושג תו* כדי פעילות פילוסופית , שהרי. לשיפור אנושי שמניע את פעילותו הציבורית

הדבר . אד�+ותר עבור בניטובי� י, במציאות, אכ�, ומחנכת רק א� התנאי� החדשי� שהיא יוצרת ה�

היא ראיית הפילוסופיה במסגרת , יימס'הבולט מאד ג� בפילוסופיה של  ג, השני שרורטי מוותר עליו

את הצור* , כפי שתיארתי בהרחבה, דיואי מסביר. סיפוק צור* אנושי לאיכותיות של חוויית החיי�

התבונית להתמודדות ע�  ואוניברסאליות כחלק מהאסטרטגיה, חוקיות, האנושי במציאת הכללות

בעזרת הקישורי� שהיא , אסטרטגיה זו. הריבוי וחוסר הוודאות והיציבות של ההתנסות האנושית

קשורי� של התנסותו מאפשרת לאד� לייחס משמעויות באופ� שמסדר +עורכת בי� המרכיבי� הבלתי

וחוקיות ברמה  כלליות, החיפוש של אוניברסאליות. את ההתנסות ומאפשר את פעולתו בתו* הטבע

יימס ודיואי כצור* אנושי 'מתפרשת לפי זה אצל ג, הכוללת ביותר האפשרית, כלומר, המטפיזית

. משו� שהוא קובע את איכות ההתנסות בעול� ובכ* את היכולת לחיות חיי� טובי�, ראשו� במעלה

בניגוד , מראי�יימס את המי� האנושי ואת הניסיו� התרבותי ההיסטורי 'האופ� שבו מציגי� דיואי וג

ושוויתור , אד� לא מוכני� לוותר בקלות על מת� משמעות כוללנית לחייה�+שבני, למה שסבור רורטי

וויתורו של רורטי על הפ� . מוביל לקיבעו� ולניוו� מוסרי של החברה, א� הוא נעשה בכל זאת, כזה

טימית כפילוסופיה הכללי בפילוסופיה בולטת במיוחד לאור תיאורו את הפילוסופיה היחידה הלגי

ברור מתו* תיאור תפיסת החינו* והמוסר של דיואי מדוע דווקא פילוסופיה . מחנכת ותראפויטית
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צריכה לתת מענה הול� לצור* במת� משמעות כוללת להתנסות , ולרפא, לשפר, השואפת לחנ*

מושא איננו , תו* כדי יישו� ובחינה, מת� משמעות כוללת להתנסות האנושית. האנושית בעול�

העובדה שבעלי פונקציות חברתיות . חיפושה של שו� דיסציפלינה מקצועית מלבד הפילוסופיה

על ידי הכוונת השיח , פוליטיקה ומדע ממלאי� תפקיד זה, ספרות, כאנשי דת, ציבוריות אחרות

שאי� , כפי שאסביר בפרק הסיכו� של עבודה זו, הציבורי במקומ� ובזמנ� לכיוו� זה אי� פירושה

  .לוסופיה תרומה ייחודית להתפתחותו והמשכיותו של שיח זהלפי
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  פילוסופיה פרגמטית: פרק חמישי
  

  היחס בי� השיח לבי� העול�: העיסוק הפילוסופי. א

ההנחה שעבודה זו מבוססת עליה היא שישנו קשר בי� הגדרתו העצמית של הפילוסו' את 

לבי� האופ� שבו הוא מבי� את תפקידו של הפילוסו' ואת מקומה של הפילוסופיה , עצמו כפרגמטיסט

הקשר בי� התפיסה הפרגמטיסטית לבי� תפקיד הפילוסופיה מתגלה תו* כדי תיאור . במסגרת התרבות

ההבנה הפרגמטיסטית את טבעה של הפעילות האנושית וכ� את טבעה של מערכת היחסי� הקיימת 

הטענה של רורטי כי אי� . לבי� הממשות, השיח האנושי, מושגי� התבוניי�ה, בי� התבונה האנושית

, משו� שאי� כלו� מלבד שיח שאיכותו בהתחדשותו וביצירתו המתמדת, מערכת יחסי� כזו

המושגי� הבוני� , על פי עיקרו� זה. משתמשת להצדקתה בטיעו� שהעיקרו� הפרגמטיסטי הנחיל לה

יצירה זו . אד� להסתגל באופ� טוב יותר לסביבת�+לאפשר לבניאת השיח האנושי ה� יצירה שנועדה 

אחד הרעיונות שנוצרו במסגרת השיח . והפסקתה פירושה ניוונו של המי� האנושי, היא יצירה נמשכת

היא שישנו עול� המצוי מעבר לשיח האנושי ואשר השיח , לצור* ההסתגלות הסביבתית, האנושי

שהשיח נועד , המצויה בבסיס העיסוק המדעי והפילוסופי, בנהמכא� נולדה הה. האנושי הוא אודותיו

אשר קשה להכחיש את פוריותו ותועלתיותו לצור* , רעיו� זה. לחשו' את העול� שמעבר לו

אול� אי� לשכוח . שיח+מוש* אחריו לאור* ההיסטוריה שובל ארו* של מושגי, ההסתגלות האנושית

נועדה לתת תוכ� ותוק' לעצ� הרעיו� שהשיח חוש'  אשר, שיח אלה ה� יצירה במסגרת השיח+שמושגי

כל אחד , במרוצת ההיסטוריה של הפילוסופיה המערבית הפכו מושגי� אלה. את העול� שמעבר לו

בי� מושגי� . ה� הובנו כחלק מהעול� שהשיח נועד לחשו', כלומר, מחקר בפני עצמ�+למושאי, בתורו

לחשיפת המושגי� הקיימי� בתוכה ולהתאמת�  כזו האחראית, עצמה התבונהאלה נית� למצוא את 

בי� מושגי� אלה . או א' ליצירת� יש מאי�, ליצירת� מתו* מפגשה ע� העול�, לחילופי�, או, לעול�

וכמוב� מצוי בי� . ושהשיח הוא על אודותיו, שהוא אותו דבר שהתבונה חושפת, האובייקטמצוי 

ואשר מונע על ידיה ובאמצעותה לתהלי*  ,המכיל את התבונה בתוכו, הסובייקטמושגי� אלה ג� 

, הידיעה, האמת, הצורה, החומר, הנפש, הגו', הישבי� מושגי� אלה מצויי� ג� . חשיפת העול�

: ובני דמות� המודרניי�. השקר והטעות, החכמה ואהבתה, הטוב, )האוניברסל(הכולל , האמונה

ההתכוונות           , הרפרנט, הרפרנציה, להסמ, הייצוג, המוחלט, הנומנו�, הפנומנו�, הניסיו�, התודעה

)intentionality( ,המערכת המושגית , הצידוק)conceptual scheme( ,ועוד, שפת העל הלוגית .  
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למרות שהפילוסופיה קבלה כהנחה את התמונה על פיה השיח הוא על אודות עול� , אול�

ור זה העמידה הפילוסופיה את במיש. פעלה הפילוסופיה מתחילתה ג� במישור מקביל, שמעבר לו

ואת עצ� קיומו , וכ� העמידה בספק את שאלת יכולת� לייצג את העול�, השיח עצמ� לבחינה+מושגי

העיסוק הפילוסופי במישור זה התקיי� אמנ� מאז ימיה הראשוני� של . של העול� שמעבר לה�

הוא קיבל מרכזיות בעול� אול� , והוא מתבטא לדוגמא בדבריה� של פרמנידס וגורגיאס, הפילוסופיה

. אשר הפ* את רעיו� הידע עצמו למוקד הדיו� הפילוסופי, המודרני ע� הפילוסופיה של דקארט

קיבל משנה , העיסוק בידע ובתבונה עצמ� כמוקד לדיו� הפילוסופי במקו� בעול� המיוצג על יד�

ביקורת� והגיע לשיא ספקני ע� , תוק' ע� הביקורת האמפיריציסטית והביקורת של קנט

מהלכי� אלה היפנו את המבט . עשרה+תרבותית של הגל ושל ניטשה במש* המאה התשע+הפילוסופית

העשרי� להיות + עשרה ובמאה+ואפשרו לפילוסופי� שפעלו בסו' המאה התשע, אל השיח עצמו

אחד משיאיו של תהלי* . ולהבחי� באופ� אחר בי� השיח לבי� העול�, מודעי� לתהליכי יצירת השיח

בעקבות עבודותיה� , החידוש של רורטי. השיח+הוא פיתוח העיקרו� הפרגמטיסטי ביחס למושגיזה 

הוא שהעיקרו� הפרגמטיסטי מחייב נטישה , ופוקו, דרידה, של פילוסופי� בני המאה העשרי� כהיידגר

פירושה של נטישה . השיח שהפילוסופיה התמקדה בה� לאור* ההיסטוריה שלה+גורפת של מושגי

שהרי המדע , והשימוש בה� לצור* המדע, ל מושגי� אלה איננה הפסקת הפעילות המדעיתגורפת ש

פירושה של נטישה כזו הוא הפסקת . ממשי* ופועל תו* שימוש במושגי� אלה באופ� פורה ומועיל

בעקבות הטמעת המושגי� , הרעיו� הפרגמטיסטי. העיסוק הפילוסופי הכושל בהצדקת�

ש� את רעיו� העול� הנחש' על ידי שיח במקומו , ת התרבות האנושיתהאבולוציוניי� בהבנת התפתחו

מכא� שג� העיסוק הפילוסופי . זהו רעיו� שנולד במסגרת הצור* האנושי להסתגל לסביבה: הראוי

על מדפי ספריות , בתו* ספרי�: במושגי� שנוצרו בעקבות רעיו� זה צרי* למצוא את מקומו הראוי

  . הפילוסופי הנכחד אנר'המסומני� בסימ� השמור לז

מחייב את נטישת  איננוהטענה בבסיס עבודה זו הוא שהעיקרו� הפרגמטיסטי , כאמור  

, מכיוו� שהפילוסופיה עסקה באופ� מסורתי בבחינת טבעו של השיח על העול�. העיסוק הפילוסופי

השיח לעול� כרוכה טענה זו באופ� שבו מוגדרי� היחסי� בי� , וטבעו של העול�, טבעו של השיח עצמו

לצור* זה הסברתי כיצד הפילוסופי� הפרגמטיסטי� הנידוני� . במסגרת העיקרו� הפרגמטיסטי

תו* כדי תיאור טבעה של הפעילות האנושית בפילוסופיה של כל , בעבודה זו הבינו מערכת יחסי� זו

 במרכז ההתבוננות הניסיו�מה שמייחד את הפילוסופי� הפרמגטיסטי� הוא העמדת . אחד מה�
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השיח מתו* הגדרת יחסי +פירושו של דבר הוא שה� הבינו את תהליכי יצירת מושגי. הפילוסופית

של גישה זו ) פרגמטי(היתרו� הפרגמטיסטי . השיח לבי� התודעה והניסיו� האישיי�+ הגומלי� בי� מושגי

ואשר אפשר לתת לו הנהרה ג� במסגרת , הוא שהוא עושה צדק לצור* אנושי שקשה להכחישו

העיקרו� : במילי� אחרות.  הצור* לחוויית קיו� הרמונית ע� הסביבה: לוגיה האבולוציוניתהביו

בא לידי , השיח האנושי נוצרו מתו* הצור* האנושי להסתגלות סביבתית+לפיו מושגי, הפרגמטיסטי

הרמוניה זו תלויה בחוויית . ביטוי בטענה שבני אד� שואפי� לחיות מתו* הרמוניה ע� סביבת�

, מכא� שכדי להבטיח הרמוניה זו. ולא בעיקרו� החיצוני לניסיו� האישי, ניסיונית האנושיתהקיו� ה

צרי* לצלול אל תו* חוויית הקיו� עד כמה שאפשר בכדי להבהיר את אופ� יצירת המושגי� שנועדו 

�כל ניסיו� לצלול לעומקה של חוויית הקיו� , אול�. להתמודד ע� הפרות ההרמוניה בתו* הניסיו

לזהות את  מסיבה זו נאלצו הפרגמטיסטי�. שית נתקל במושגי� ובהקשרי� סביבתיי� מושגיי�האנו

זיהוי זה הביא אות� . השיח כפי שהאנושות יצרה אות�+ע� מושגי, הניסיו� כפי שהוא נחווה בפועל

ואת השיח האנושי כולו במסגרת מושגי� , התבונה+להבי� את כלל הפעילות האנושית במסגרת מושגי

ולא כתוצר , ביולוגי+מתו* ההבנה הפרגמטיסטית כי מושגי� אלה נולדו מתו* צור* טבעי, אול� .אלה

ה� המשיכו לחפש בתו* הניסיו� , של כושר התקשרות מסתורי ע� העול� או באמצעות הארה אלוהית

ואת המקור לקישור שהתבונה עושה בי� מושגיה לבי� , מחד, את המנגנו� שמאפשר את יצירת�

  .איד*מ, העול�

חיפושו של המנגנו� המאפשר את יצירת המושגי� ואת הקישור שלה� ע� , כלומר, מהל* זה

תו* כדי , התבטא אצל פירס בהבנה של השיח האנושי כמערכת סמלי� הבונה את התבונה, העול�

הסימני� . ויצירת קישורי� סימניי� חדשי� באופ� תמידי, הפעלת יחסי סימ� ומסומ� בתו* עצמה

, הבוני� מערכת זאת נלמדי� תו* כדי יחסי גומלי� ניסיוניי� ע� הסביבה האנושית והטבעיתהנתוני� 

באמצעות , מה שמאפיי� את מערכת הסימני� הוא שהיא יוצרת חוקי� הקובעי�. ותלויי� בסביבה זו

כמקור לחוויית הקיו� הסביבתית  הנחשב, את טבעו של עול�, תהליכי סיפוק והכזבה של ציפיות

המקור לקישור בי� התבונה לעול� מ;צא מתו* מסגרת השיח התבוני על ידי כ* . � מספקשהניסיו

, אשר איננה מקיימת ע� התודעה יחסי� שלישוניי�, כוח, שהוא מוסבר כחוויה ניסיונית של התנגדות

כ* מרוויח פירס את  .ואיננה יכולה לקבל הנהרה שיפוטית במסגרת התבונה, ולכ� איננה תבונית

השיח על אודות העול� ה� יצירה אנושית מתמדת +צדק ע� ההבנה הפילוסופית שמושגיעשיית ה

ההתנסות : ומצד שני הוא לא מוותר על המוקד של החוויה הניסיונית כפי שהוא חווה אותו, מחד
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פירושו של . יימס במוקד החוויה הניסיונית את הפעולה'מעמיד ג, לעומת פירס. בעול� שמעבר לעצמי

יחסי הסיפוק שהיצור הביולוגי האנושי שוא' אליה� ע� סביבתו אינ� מתבטאי� , בורושע, דבר הוא

פירושה של עשייה יוצרת היא מפגש פורה ע� . אלא בעשייה יוצרת, ביצירת מערכת סימני� הרמונית

ופירושו של מפגש פורה ע� הסביבה הוא שפעולה אחת שלי מביאה לתוצאות שיאפשרו את , הסביבה

השיח נבני� במסגרת שאיפה יצירתית זו על ידי חיפוש של מושגי� + מושגי. שלי המש* הפעילות

מבלי , כלומר, המאפשרי� להוביל מהתנסות אחת להתנסויות עוקבות מבלי לעצור את שט' הפעילות

מושגי� אלה נלמדו מהסביבה האנושית והטבעית תו* כדי . להפר את ההרמוניה המתבקשת

וחוקי התבונה , המושגי� שנלמדו כלולי� במסגרת השיח המוכר. רההניסיונות להוביל לפעילות פו

אבל מושגי� אלה ממשיכי� . משו� שאלה הוכיחו את תועלתיות� לפעילות, המוכרי� הבוני� אותו

השיח +הקישור בי� מושגי. להיווצר כל עוד קיימות בהתנסות חוויות של תסכול בשט' הפעילות

החווה את עצמה כבעלת כוח להשפיע , בצע תו* כדי הפעילותהנוצרי� באופ� מתמיד לבי� העול� מת

הוא עניי� הנתו� ליצירה מושגית היפותטית , שמעבר לשיח האנושי הנוצר, העול� עצמו. על סביבתה

א* מכיוו� שהצידוק למושג העול� יכול להיות רק . תו* כדי הפעלת המערכת היצירתית המחשבתית

�. עבר לניסיו� יכול להיות מוצדק לגמרי במסגרת הניסיו� האנושיאי� קיומו של עול� מ, בתו* הניסיו

מידת : תרומתה לניסיו�הצידוק היחיד לראיית היצירה ההיפותטית כקיימת מעבר לניסיו� שלנו היא 

השימושיות שיש ליצירה זו במסגרת הצור* הפרגמטי האבולוציוני שלנו לפעול בעול� כדי לשמר 

  . מוהתנסות חווייתית של הרמוניה ע

שמצד אחד מעלה את רמת המודעות לממד , יימס מבצע דיואי מהל* פילוסופי'לעומת פירס וג  

א* מצד שני מתראה כאומר משהו על עול� שהוא מחו, , היצירתי של מושגי השיח ביחס לעול�

שהאד� ותודעתו ה� חלק  הטבעדיואי עושה זאת תו* כדי כ* שהוא מבחי� בי� מושג . לניסיו� האנושי

דיואי דוחה את השימוש . שהפילוסופיה עסקה בקיומו באופ� מסורתי, הממשותאו  העול�ו לבי� ממנ

לחל, את התרבות האנושית , מחד, השימוש במושג הטבע נועד. בטבעלטובת דיו�  הממשותבמושג 

לתת הסבר לאופ� שבו נוצרי� המושגי� , ומאיד*, ממערכות המושגי� שמעכבי� את התקדמותה

יימס ראה כיצירת 'שג, הפעילות האנושית המתמשכת. ו* המושגי� שהאנושות יצרהמת, האנושיי�

היצירה . ולא רק השפעת מה עליו, מובנת אצל דיואי כיצירת העול� עצמו, השפעה של האד� על עולמו

כפונקציה של הפיכת ניסיו� גולמי בלתי מושגי למערכת של , בתו* הניסיו�, כמוב�, הזו מתבצעת

, הנוצרת בשל האופי המיוחד של הארגו� החברתי של האורגניז� האנושי, מושגי� זו מערכת. מושגי�
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אול� בד בבד ע� היות הטבע תוצר של . כפי שאנו חווי� את עצמנו בתוכו הטבעייוצרת את העול� 

יחסי הגומלי� בי� הטבע לבי� , כלומר. מוב� הטבע ג� כמסגרת שבתוכו פועל הניסיו�, היצירה האנושית

מפיקי� מצבי ענייני� שהאורגניז� נתקל בה� וצרי* , יז� האנושי שהוא אחד ממרכיביוהאורגנ

מתמודד ע� מצבי� אלה תו* , שמתאפיי� בסוג מסוי� של ארגו� חברתי, אורגניז� זה. להתמודד עמ�

מערכת . ומכווני� אותו להתנהגות שמובילה לסיפוק, כדי יצירת מושגי� הנותני� למצבי� משמעות

או ביכולת שלה ליצור התנהגויות , נוצרת לש� כ* נמדדת בפוריות היצירתיות שלההמושגי� ש

הגברת הסיפוק . כלומר באופ� המוביל ליותר ויותר סיפוק, המתמודדות באופ� טוב יותר ע� הטבע

ולכ� יש לאורגניז� האנושי אינטרס לבחו� את , תלויה בשימוש טוב יותר במנגנו� יצירת המושגי�

בד בבד ע� חיפוש דרכי� טובות יותר להתמודד ע� , הלוגיקה האנושית, ירה זוהמנגנו� של יצ

ואת העיסוק הפילוסופי במובנו , לש� כ* רצוי לפתח את העיסוק הלוגי במובנו המטפיזי. הסביבה

  . המחנ* והמשפר

הדבר הראשו� שהוא . דוחה שני העיקרי� חשובי� בתמונה פרגמטיסטית זו, לעניינינו, רורטי

. וא הרעיו� שאפשר להתייחס אל הניסיו� האנושי החווייתי עצמו כנתו� מעבר לשיח שהוא יוצרדוחה ה

הדבר השני שהוא דוחה הוא את האפשרות לקבוע איזשהו מדד של התקדמות בשיח או של 

זוהי האפשרות המתבטאת בעיקר בעיקרו� השני ובעיקרו� הרביעי . אובייקטיביות ביחס לשיח

אתמקד תחילה בדחייתו של רורטי את ההתייחסות של . ת תבוניתשהגדרתי ביחס לפעילו

דחיית זו מובנת מתו* סירובו של רורטי לצאת . הפרגמטיסטי� אל הניסיו� האנושי כאל נתו� קיומי

הפניה לניסיו� האנושי כנתו� שהעיסוק הפילוסופי יכול . מתו* מעגל השפה בכל התייחסות לעול�

מעבר למה שמבוטא במסגרת , ח קיומו של משהו שהוא העול�לטפל בו פותחת את האפשרות להני

שיח +יש להקפיד ולדבר על מושגי, על פי רורטי אי� להתיימר לבחו� את הניסיו� האנושי, כלומר. השיח

יימס שיש התנסות 'ההנחה של ג; מסיבה זו חוויית ההיתקלות הקד� תבונית של פירס. ותו לא

; שהשיח יכול לתת לו המשגה ולהפו* אותו בכ* לחוויה בונהמסחררת של חיבור אינטימי ע� העול� 

המניעה את יצירת המושגי� בוני העול� , והרעיו� שיש התנסות קד� תבונית של מפגש הניסיו� והטבע

מרכיב זה . ה� כול� מבחינת רורטי מרכיבי� מטפיזיי� מיותרי� במסגרת הפרגמטיז�, אצל דיואי

וכ� את ההבחנה בי� התבוני , הנחת ממשות מחו, למסגרת השיחהכולל בתוכו , של הניסיו� האנושי

ומהבלעדית הקיומית של , מהווה ג� חריגה מההבנה הפתוחה של יצירת השיח האנושי, והלא תבוני

שהשיח בונה את עצמו ביחס לחוויית קיו� שאיננה , הטענה של הפרגמטיז� המסורתי, כלומר. שיח זה
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ג� א� זהו , תה נדחית ג� הטענה שיש משהו מבלעדי השיח בעול�ִא . נדחית על ידי רורטי, במסגרתו

וכמוב� נדחית . רק טבע המכיל בתוכו בי� היתר אורגניזמי� אנושיי� א* אי� בו שו� ממשות מסתורית

אילוצי� . ג� הטענה שעול� זה מהווה בסיס למערכות של אילוצי� שבמסגרת� השיח האנושי נוצר

לצורה האמפירית שלובשת התבונה לפי הפרגמטיז� , מנ�חלקית או, אלה ה� בעלי אחריות

. משו� שה� אלה שמכווני� את היצירתיות האנושית לתו* ערוצי� מסוימי� ולא אחרי�, המסורתי

משו� שלדעתו ה� מגבילי� , אילוצי� אלה ה� בדיוק הדבר שרורטי דורש להוציא מהשיח האנושי

  .את המש* יצירתו באופ� שעלול לחסלו

יימס ודיואי להיזקק 'ג, ור זה מהו הגור� המביא את הפרגמטיז� של פירסמוב� מתיא

יימס ודיואי מביני� 'ג, פירס. פרגמטיז� של רורטי לזרוק אותה+לעומת דרישת הפוסט, לפילוסופיה

כמו . שלושת� מדוע אי� מקו� לפילוסופיה שעסקה בתיאור העול� המצוי מעבר לשיח התבוני לגביו

ר התוחלת שבתיאור התבונה כישות מטפיזית נתונה המכילה בתוכה עקרונות כ� ה� מביני� את חוס

זאת משו� שתיאור כזה איננו עושה צדק לאופ� ההיווצרות . אפריוריי� הקובעי� את דרכי פעולתה

דווקא , לעומת זאת. 'תבונה'ולפונקציה היצירתית של מערכת המושגי� הבונה את מה שאנו מכני� 

, � הבונה את התבונה ישנו פוטנציאל יצירתי מתמש* במסגרת השיחמכיוו� שלמערכת המושגי

ה� מוצאי� , ודווקא מתו* הבנת הפונקציה הפרגמטית של מערכת זאת ביצירת עולמו של האד�

אלא כעיסוק המנסה , אול� זאת לא כעיסוק החוש' מערכות נתונות מראש. מקו� לעיסוק הפילוסופי

 �משו� כ* . שיתרו� ליצירתיותו ולפוריותו המתמשכתלהמשיג מערכת שמתפקדת ממילא באופ

ומבססת אות� באופ� אמפירי , ממשיגה אות�, מעודד פירס יצירת מטפיזיקה התופסת חוויות קיומיות

יימס את הניסיו� להציע תמונות עול� מטפיזיות הנותנות תנופה לפעולה 'משו� כ* מעודד ג. מדעי

יצירת מבני� תיאורטיי� המעודדי� את פעולת� ומשו� כ* עומל דיואי על . האנושית בעול�

  .של אנשי� בתו* תרבות�, היוצרת, החופשית

 +ו Consequences of Pragmatism, בשני� שעברו מאז פרסו� ספריו המוקדמי� של רורטי

Philosophy and the Mirror of Nature , הגיבו פילוסופי� רבי� על דבריו מתו* מגמה להציל את

ולהצדיק את המש* קיומה של הדיסציפלינה , והאובייקטיבי של השיח האנושימעמדו התבוני 

בהצגת הפילוסופיה של רורטי הבאתי את דבריה� של , בפרק הראשו� של עבודה זו. הפילוסופית

�אשר כמו רורטי פעלו מתו* התייחסות ביקורתית לפילוסופיה , טיילור ופטנ�, דייוידסו�, קוויי

+דבריה� הובאו מתו* מגמה להציע אלטרנטיבה בת. של אמת ושל מוב� האנאליטית ביחס להגדרות
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להבי� את השיח האנושי כיצירה אנושית , יימס ודיואי'ג, זמננו לאותה נחישות שמתגלה אצל פירס

ובאופ� שמותיר בתו* , כלומר שהשיח הוא תבוני, מבלי להכחיש בכ* שיש מעמד קוגניטיבי לשיח

פרק זה אציג את ביקורת� של הילרי פטנ� ושל ברנרד וויליאמס ב. השיח ממד של אובייקטיביות

הבחירה בפילוסופי� אלה נעשתה משו� ששניה� קושרי� את . ביחס לתפיסת הפילוסופיה של רורטי

. ביקורת הדקונסטרוקטיביז� והרלאטיביז� הקונספטואלי אל דחיית העיסוק הפילוסופי של רורטי

השיח ולא +למרות שנקודת המוצא שלו היא עול�, פטנ� בנוס' לכ* נראה לי שטיעו� מסוי� של

  . משיק לרוח הפרגמטיסטית כפי שפירשתי אותה, הניסיו� האנושי כשלעצמו

מייחס " Renewing Philosophy"ריאליז� והדקונסטרוקציה שהתפרס� בספר +במאמר  על האי

וגיה זו רואה את העול� אונטול. פטנ� לנלסו� גודמ� את שבירת האונטולוגיה הריאליסטית הקלאסית

+ גודמ� הראה זאת על. כאוס' של אובייקטי� נתוני� מראש אשר מושגי השיח האנושי מייצגי� אות�

מבלי שאפשר יהיה , ידי כ* שטע� כי אפשר ליצור מערכות מושגיות מקבילות וסותרות ביחס לעול�

�י� המערכת מכ* הוא מסיק שאי� הקבלה ישירה ב. ליישב בי� מערכות אלה או להפריכ

אלא א� כ� מוכני� להסכי� לרעיו� שכל מערכת קונספטואלית , הקונספטואלית לבי� העול� עצמו

פטנ� סבור שהוא מצליח להציע דר* להתגבר על בעיית הייצוג של גודמ� בכלי� . בונה עול� מקביל

יז� לא אפרט הצעה זו משו� שלעניינינו משמעותית יותר טענתו שהחשיבות ברלטיב. פורמליי�

שהוא הראה כי לא ייתכ� לתאר את העול� באופ� שהוא , הקונספטואלי של גודמ� לפילוסופיה היא

משו� שאי� תיאור שאיננו שרוי בתו* , אי� מדד לבחינת תיאורי� של העול�, כלומר. עצמאי מהתיאור

טענת טעותו של גודמ� ל, אול�. ולכ� אי� משהו שאליו אפשר להשוות את התיאורי�, מושגיו עצמו

שהעובדה שהעול� כשלעצמו איננו נית� לבחינה דר* התיאור איננה מובילה בהכרח לטענה , פטנ� היא

, תגובה זו לגודמ� חושפת אותה גישה המצויה בבסיס הפרגמטיז� של פירס. 1שהעול� איננו נגיש לנו 

אול� לא שללו , אשר הטיפו להבנת המושגי� האנושיי� כיצירה של הפעילות האנושית, יימס ודיואי'ג

פטנ� . לבי� סביבתו באופ� בלתי תלוי בתיאור זה' אני'בכ* את קיומה של חוויית מפגש אמיתית בי� ה

בהגנתו הוא מסביר . ממשי* ומג� על האפשרות לערו* דיו� תבוני ונורמטיבי ביחס לשיח האנושי עצמו

. ו הרדיקלית של רורטיאת הדקונסטרוקציה מבית מדרשו של דרידה באופ� שלא מוביל בהכרח לגישת

ובייחוד לאופ� שבו , נראה לי שג� בטיעו� זה אפשר לשמוע הד לגישה הפרגמטיסטית שתיארתי

לטענת . הפרגמטיסטי� הבינו את התנועה המגדילה ומרחיבה את השיח האנושי והידיעה האנושית

�כי שפות  אשר הראה, והסטרוקטורליז� של דה סוסיר, פטנ� הספקנות הקונספטואלית של גודמ



336 

  

�היא שהולידה אצל דרידה את , שונות מולידות בהכרח מערכות מובני� שונות לחלוטי

הדקונסטרוקציה של דרידה היא התורה הדורשת לנטוש את העמדה שהשיח הוא . הדקונסטרוקציה

�א� הסימ� איננו מובח� . מערכת סימני� משו� שבפועל אי אפשר להבחי� בי� הסימ� למסומ

רורטי לקח גישה . אלא ביטוי מקודד שיש להבינו רק מתו* עצמו, � הוא סימ� לכלו�מהמסומ� הרי אי

זו לקצַה הלוגי והסיק שאי� טע� לחקור את השיח האנושי באופ� שמחל, מבני� הכרחיי� ומביא 

זאת משו� שעתה ברור שהשפה היא מערכת של סימני� שאי� לה . למסקנות נורמטיביות ביחס אליו

מדחיית הרעיו� שיש תודעה נבדלת . ג� לא בתו* התודעה האנושית, חו, לשפהמסומני� בעול� שמ

. מהשיח הוא למד ששפות שונות אינ� בנות תרגו� זו לזו משו� שאי� לה� מובני� תודעתיי� משותפי�

ומערכות מושגיות , תרבויות, אי אפשר לקוות לחשו' מכנה משות' מושגי בי� שפות, מכיוו� שכ*

, המדד היחיד למערכת מושגית. לנסח עקרונות המחייבי� את המשתמשי� בשפהובודאי לא , שונות

. או התקבלותה בחיק הקהל הרלוונטי, פוריותה, תיאוריה או היפותזה היא חוזקה, אמונה, שפה

משווה פטנ� בי� מסקנותיו של דרידה למסקנותיו של גודמ� תו* כדי הצעת , בסיכומו של הפרק

� ג� א� אנו נאלצי� לוותר על הרעיו� שסימני� מייצגי� באופ� לטענת פטנ. האלטרנטיבה שלו

אי� פירושו של דבר שאי� מוב� לשיח כללי וביקורתי על אודות , מוחלט מובני� ואובייקטי� בעול�

יש מקו� , א� יש מוב� כלשהו לסטנדרטי� של שיח. ולמסקנות נורמטיביות ביחס לשפה, השפה

מהווה , טי� לאמת ולמוב� אינ� נתוני� מראש ומוחלטי�העובדה שהסטנדר. לעיסוק הפילוסופי

הפילוסופיה צריכה להתבונ� בדברי� שאנו מאמיני� בה� . אתגר לפילוסופיה ולא סיבה לנטוש אותה

אי� זאת אומרת שאנו נהפו* . ולנסות ליצור סטנדרטי� התואמי� לאמונות אלה, לגבי מקרי� שוני�

ק בפיתוח סטנדרטי� אנו מוצאי� את עצמנו מנסי� לנסח תו* כדי העיסו.  לעבדי� לאמונות שלנו

כ* אנחנו שמי� לנו . עקרונות המובילי� אותנו לשנות את עמדותינו ביחס למקרי� פרטיקולריי�

של המקרי� הפרטיי� והסטנדרטי� שלה� בתקווה להגיע למעי� " יישוב הדדי עדי�"למטרה להגיע ל

אפשרותו של שיח תבוני מזכירה מאד את התנועה שמתארי� גישה זו ל. 2נוסח רויס ' איזו� רפלקטיבי'

בי� המשמעות שאנו מייחסי� לחוויות פרטיקולאריות לבי� מערכת האמונות , יימס ודיואי'ג, פירס

כאשר אירועי� פרטיקולאריי� מפרי� ציפיות שמערכת האמונות והמושגי� שלנו . הכוללת שלנו

ה המייצר מושגי� וקישורי� חדשי� אשר נועדו ליישב אנו מ;נעי� להתחיל בתהלי* חקיר, מכתיבות

, לעיתי� מושגי� חדשי� אלו משני� את המשמעות של המקרה הפרטיקולארי. את הספקות שנוצרו
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, מערכת מושגי� זו היא. אול� לעיתי� ה� נוגעי� למערכת מושגי� רחבה ובסיסית הרבה יותר

  . ו אפריורי ואיננו קוד� להגדרתו על ידי השיחלמרות שאיננ, סטנדרט תק' דיו לנכונות, לטענת פטנ�

נות�  ידי התיאור שהוא+הדמיו� בי� גישתו של פטנ� לגישה הפרגמטיסטית שתיארתי מתחזק על

נית� לחזור היו� ולהחזיק , על פי גישה זו. שהוא מג� עליה בחלק מכתביו' הריאליז� הפנימי'לתורת 

בתנאי שמוותרי� על האונטולוגיה , כגודמ� בסוג של ריאליז� למרות דבריה� של פילוסופי�

, סימ� לשוני או מושג מנטלי, על פי הריאליז� המטפיזי הפשטני. 3' הריאליז� המטפיזי'הפשטנית של 

, כפי שדורש רורטי, שאמנ�, פירושו של ריאליז� פנימי הוא. לאובייקט בממשות) refers(מקביל 

כלומר היא , או למערכת המושגית, "טקסט"ל  או, הרפרנציה של מושגי� היא פנימית לתיאוריה

ושהיא , היא סובייקטיבית) rightness(אול� אי� פירושו של דבר שנכונות . מצויה בתו* מסגרת השיח

בניגוד , הנכונות הולכת מעבר לאימות, לטענתו. בלבד) confirmation(פונקציה של תהלי* האימות 

לטענתו אוס' : פטנ� מצדיק זאת בדר* השלילה. רוסב, ולטענתו ג� דיואי, קרנפ, למה שרייכנב*

מוביל  האימותלטובת מושג  האמתהטענות שהפילוסופי� מצדיקי� בעזרת� את נטישת מושג 

פטנ� מביע בכ* התנגדות לטענות . חיי� או צמח+לרדוקציה של היצור האנושי לדרגת בעל

הסיפור הסיבתי של ) ב. (ל קולותאי� מעמד לביטוי אנושי מעבר לביטוי ש) א: (הפילוסופיות הבאות

כלומר כללי� בדבר האופ� הנכו� שבו ראוי , יצירת אות� קולות לא מביא בעקבותיו סיפור נורמטיבי

והקולות שאנו , אי� שו� תכונה ממשית לצידוק או לאמת הקשורה לטענה) ג. (להשתמש בשפה

הרי אי� הבדל , ות אלה נכונותא� טענ. מבטאי� או כותבי� אינ� יותר מביטויי� של סובייקטיביות

או בינינו לבי� צמח , חיי� המפיקי� קריאות בתגובה לאירועי� מקריי� בטבע+בינינו לבי� בעלי

�לדבריו סיפור סיבתי שאיננו מכיר במושגי� התבוניי� כחלק ממנו . המפיק עלי� ופרחי� לסירוגי

, * שהוא טוע� שהוא קושרפטנ� מסביר זאת על ידי כ. שבאד� מחו, לתמונה החושבמשאיר את 

שהוכחה , א� נוטשי� את ההבחנה, לטענתו). facts and obligations(בי� עובדתיות לחובות , בהכרח

מביני� שאי� תהלי* של אימות בלי שיש ) values( ערכי�לבי� ) facts(עובדות בי� , כמלאכותית

דיואי על כ* שג� הוא מתמקד  למרות שהוא מבקר את, לדעתי, פטנ� מכוו� כא�. קריטריוני� ערכיי�

בדיונו המטפיזי טע� . לפילוסו' ולמטפיזיקאי התיאורטי שבדיואי, אמת +במקו� ב אימותבתהליכי 

והמטפיזיקאי יוצרי� ה� הנותני� , מבקר התרבות, שהפילוסו', או הערכי�, דיואי שהמהויות

ושגי� מתו* חוויית הקיו� כלומר המטפיזיקאי המכליל הכללות וטובע מ. משמעות לפעילות האנושית
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וכל , מכא� שהפילוסופיה. מאפשר את הפעילות האנושית בכ* שהוא נות� לה משמעות, המורכבת

טענתו של . א* ג� נורמטיבי בכל פעילות אנושית, הוא גור� הכרחי, עיסוק אחר בערכי� ובמשמעויות

פני יצורי� טבעיי�  פטנ� מבוססת על רצונו לשמר את הייחודיות האינטלקטואלית האנושית על

בכ* שה� מתני� את עצ� אפשרות , יימס מנוסחת באופ� חזק יותר'טענת� של דיואי וג. אחרי�

בני אד� פועלי� : אול� ביסודו של דבר זוהי אותה טענה. הפעילות האנושית ביצירת משמעויות

. ית מתוכושתגובת� לסביבת� הטבעית והחברתית בונה עול� של מושגי� ונבנ, בעול� באופ� כזה

תהלי* בניית העול� המושגי היא ג� מקור תוקפ� של המושגי� משו� שהיא נעשית תו* כדי בחינת� 

  .המתמדת והמודעת של המושגי� ביחס לסביבה האנושית וביחס לצרכי� האנושיי�

שהפילוסופיה צריכה אמנ� להספיד את הספקולציות , מסקנתו של פטנ� ממהל* זה הוא

להבחי� בי� מה שמצוי בעול� באמת לבי� מה , ת לתאר את הריהוט של העול�האונטולוגיות המבקשו

א* הוא לא רואה אמירה . ולומר לנו מהי המתודה האחת להערכת כל אמונותינו, שהוא יצירה אנושית

במקו� לראות בחשדנות את הטענה ששיפוטי� ערכיי� מסוימי� ה� , לטענתו. זו באורח רלטיביסטי

חלק� מצביעי� על , חלק� אמיתיי� וחלק� שקריי�, ימי� אינ� סבירי�סבירי� ושיפוטי� מסו

, כלומר. צריכה הפילוסופיה לחזור ולטפל בדיוק בטענות אלה,  דברי� קיימי� וחלק� אינ� מצביעי�

זאת . מקני� לשיפוטי� הערכיי� שלנו שאנוהפילוסופיה צריכה לטפל בשאלות בדבר מקור התוק' 

ולכ� עיסוק שיטתי בכ* יכול רק לקד� את , מילא עושי� זאת כל הזמ�משו� שבחיי היומיו� אנו מ

פטנ� ממשי* ומדגיש כי לש� כ* צריכה הפילוסופיה להחזיר לעצמה מידת מה של חוש . עניינינו

�. זאת משו� שהאפשרות שמשהו הוא בתו* העול� ועל אודותיו כאחת הוא אכ� מסתורי�. למסתורי

מכיוו� שסבירות� של רעיונות , למשות'יר לעצמה את החוש אול� הפילוסופיה צריכה ג� להחז

 �אלא הדיכוטומיה בי� , לא המוזרות של הרעיו�, לטענתו. לשיתו' דעותמסוימי� היא עניי

, היא שמקשה עלינו להתייחס ברצינות לרעיו�, שירשנו מהאונטולוגיה, הסובייקטיבי לאובייקטיבי

העוסקת בסבירות של השיפוטי� , כי הפילוסופיה בהמש* מדגיש פטנ�. הוא אמיתי שמשות'שמה 

מה שהפילוסופי� מורישי� זה לזה הוא . שלנו איננה בעלת סמכות שדור אחד מוריש לבא אחריו

תחו� עיסוק זה הוא . אול� כל דור צרי* לזכות מחדש בסמכות ביחס לשאר התרבות, תחו� עיסוק

  .ה על ידי נוקשות יתרהויש להיזהר מלהרוס קס� ז, תחו� שרבי� מוקסמי� ממנו

 +'אמת'+ פטנ� מתייחס לעניי� זה בישירות ובעקיפי� ג� במאמרי� שהזכרתי בסעי' הד� במושג ה

�כאמור בפרק זה פטנ� שות' לביקורתו של רורטי ביחס . בפילוסופיה של רורטי בפרק הראשו



339 

  

לה מטפיזיקה ולאופ� שבו המסורת הפילוסופית האנליטית תיע, למטפיזיקה הריאליסטית הקלאסית

דוחה פטנ� ה� את המסקנה הרלאטיביסטית הגורפת של ביקורת , כפי שכבר נאמר, אול�. זו לצרכיה

וה� את החזו� של רורטי לפיו הדחייה של שפה זו תנחל הצלחה בשורות הפילוסופי� ובכתביה� , זו

או ' אמת'+ הבטענותיו של פטנ� בדבר החשיבות שיש להבנת . ותעבור מש� ג� לתחו� חיי היומיו�

, כאות� דברי� הקושרי� אותנו לעול� שמחו, לשפה', ממשות'+ ולהבנת ה, הפרוצדורה של ההצדקה

הוא משאיר מקו� ג� לקיומו של ניסיו� אנושי , המצויי� בתו* השפה בלבד" קולות ורעשי�"ולא כ

שה זאת באופ� שעו, מוב� שאי� הוא מרשה לעצמו להצביע על הניסיו�. שעליו מדברת הפילוסופיה

כעל , יימס'באופ� שעושה זאת ג, או על התודעה, כמשהו שאפשר לפרק למרכיביו הסמיוטיי�, פירס

משהו שאפשר לתאר בעזרת המתודה הפסיכולוגית האמפירית ובכלי� שמספקת המתודה 

אול� ברור מדבריו שאפשר וצרי* להמשי* לדבר על הניסיו� האנושי בחיי היומיו� . הפרגמטיסטית

הפילוסופיה יכולה לטייב התייחסות יומיומית זו על ידי המש* הדיו� בבעיות שמושג זה וש, שלנו

תו* כדי ויכוח , פטנ� הול* רחוק בגישה זו עד כדי כ* שהוא מכנה את דרישתו. מעלה באורח פילוסופי

�או בעקבות , )deliberate naïveté" (תמימות מכוונת", ע� מודל השפה המטריאליסטי של קוויי

זה הוא נסוג א' , Words and Life, באותו קוב, מאמרי�. 4" ריאליז� טבעי", יימס'יאמס גוויל

שהוא " ריאליז� פנימי"וא' נסוג מהמושג , מחלק מאמירותיו הגורפות ביחס למושגי� פילוסופיי�

בכ* הוא עוסק בדיו� פילוסופי באופ� הנכו� יותר . עצמו תבע כתגובה לביקורתו כנגד קרנפ ורייכנב*

בנוס' הוא מנסה . בחינה מתמדת של המושגי� וההנחות שאנו משתמשי� בה� למעשה: לטעמו

להראות מדוע יש להמשי* ולעסוק בפילוסופיה תו* כדי מת� כבוד לאופ� שבו אנו משתמשי� 

במקו� מתו* הגישה ההפוכה הדוחה והלעגנית ביחס לשימושי� הבלתי , במושגי� בשפה היומיומית

איננו מוכ� להתחייב באופ� אונטולוגי לקיומ� של מצבי תודעה , כאמור, פטנ�. 5 מדויקי� שלנו בשפה

התודעה הגולמית או , יימס'התודעה הזורמת הניסיונית של ג, כמו ההיתקלות של פירס, מסוג מסוי�

אול� אי� הוא רואה בחוסר . אפילו הטבע הקשור בקשרי� סיבתיי� לשיח שלנו שאליה� מרמז דיואי

ונטולוגית סיבה לנטוש מושגי� אלה ואת המושגי� האפיסטמולוגיי� הנלווי� אליה� המחויבות הא

, כל עוד השיח הנורמלי נזקק למושגי� אלה. בשפת הדיבור היומיומית בכלל ובפילוסופיה בפרט

מכא� . אד� קיימי� החיי� את חייה� נזקקי� למושגי� אלה כחלק מחייה�+פירושו של דבר שבני

ואת התרומה , ו� בשיח פילוסופי הבוח� את המשמעויות של השימוש בשפהשיש למושגי� אלה מק

  . של משמעויות אלה למה שה� החיי� האנושיי�
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דחייתו של רורטי כל התייחסות לניסיו� האנושי היא העומדת כמוב� בבסיסה של הדחייה של 

, Truth and Progressבספרו . הפילוסופיה כדיסציפלינה בעלת ייחודיות בי� שאר העיסוקי� בתרבות

רורטי מבקר את ניסיונ� לרתו� את הפילוסופיה , במאמר העוסק בפילוסופיה של הברמס ודרידה

בביקורתו הוא טוע� ששו� הגדרה של הפילוסופיה לא ). 326+307' עמ TP(לצור* החיי� הציבוריי� 

של , המאוחר של הגל המוקד� וויטגנשטיי�, יכולה להכיל בתוכה את הפילוסופיה של קרנפ ורולס

, כזכור). 317' עמ end) "TP" +דרידה והברמס ועדיי� לבודד משהו קוהרנטי דיו כדי שתהיה לו מטרה 

חלק מניסיו� כללי יותר לתת מוב� "בהקדמה לעבודה זו הגדרתי את הפילוסופיה באופ� רחב מאד כ

טענתו . "� את עצמנובמצב שבו אנו מוצאי, וכ� לפעילויותנו האינטלקטואליות, הטוב ביותר לחיינו

הנפרד מהשיח שלנו , של רורטי מתקבלת על הדעת כמוב� א� מקבלי� את ההכחשה שלו שיש משהו

, "המצב שאנו מוצאי� את עצמנו בתוכו", " החיי� שלנו"שאפשר לכנותו , בקבוצה תרבותית נתונה

נה עושה צדק אול� טענה זו אינ. ושהשיח שלנו הוא אודותיו, "הפעילות האינטלקטואלית שלנו"

טענה זו איננה עושה צדק לאותו חיפוש : יותר מכ*. לאותו חיפוש משמעות לחיי� שעליו מצביע פטנ�

רורטי מתאר את העיסוק הראוי ליוצרי מטפורות בתחו� . שרורטי עצמו מתאר ברבי� ממאמריו

אריות הגדלת מעגלי הסוליד. החברתי כעיסוק שמטרתו להגדיל את מעגלי הסולידאריות האנושית

זאת . האנושית היא הדבר היחיד העשוי להביא להפחתת סבל� של בני אד� בפועל ולמניעת אכזריות

אנחנו מתייחסי� אל יותר קבוצות כש� ', האנחנו'משו� שככל שאנחנו כוללי� יותר קבוצות במעגל 

הסכמה שבתוכה תיתכ� ' האנחנו'בכ* רורטי פור, אל מעבר לקבוצת . שאנו מצפי� שיתייחסו אלינו

אמירות אלה חושפות הכרה בסוגי . המצויי� מחו, למעגל זה, בהתנסויות, בחיי�, ומכיר במשהו קיי�

כלומר . החיי� בדמוקרטיה מערבית, או לחילופי�, השפלה, סבל, התנסויות שוני� שבני אד� חווי�

איננה , ההכחשה של רורטי שיש מדדי� לאמירות בשפה מעבר להתקבלות בתו* קבוצת עמיתי� נתונה

פרוייקט מוסרי . עומדת בקנה אחד ע� הפרוייקט המוסרי שהוא מצווה לעמיתיו הליבראליי� עצמ�

קבוצה : במעגל העמיתי� שה� נושאי הפרוייקט מחו, לשיחהזה מחייב להכיר בדברי� הקיימי� 

קבוצות , שדוגלת בליבראליז� מערבי ועובדת לקידו� פרוייקט תרבותי מסוי� קיימתתרבותית 

, של סבל והשפלה התנסויות אנושיות, שיחות אחרות, בפועלהמקיימות , קיימותניות אחרות את

היציאה מתו* , כלומר. של מעגל הסולידאריות ע� גורמי� אלה) התקדמות, כלומר תיקו�(והרחבה 

מתגלה כהנחה מובלעת , שהיא ההנחה היסודית של הפילוסופיה הפרגמטיסטית, ההתנסות האנושית

  . לגישה של רורטי ביחס לתרבותהכרחית ג� 
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טיעו� זה מקבל חיזוק ג� א� בוחני� את ההתנגדות השניה שמביע רורטי להתייחסות 

הרעיו� שהפילוסופיה יכולה לתרו� את חלקה לתרבות : הפרגמטיסטית לתפקיד הפילוסופיה

טי דוחה רור. האנושית בחיפוש אחר דרכי� טובות יותר שבה� האנושות יכולה להתמודד ע� סביבתה

משו� שאי� לדעתו לדבר ,  בפילוסופיה של רורטי' אמת'+ כפי שהזכרתי בסעי' על מושג ה, רעיו� זה

באופ� קוהרנטי על שיפור או תיקו� מלבד בתו* שפה נתונה ובמסגרת שיח בעל הנחות יסוד מוגדרות 

מדברי� על בזמ� ובמקו� נתוני� , כשאנשי� השרויי� בשיח במסגרת תרבות נתונה. של בעלי השיח

כל מה שה� יכולי� לדמיי� הוא שיפור של עמדותיה� הנוכחיות תו* כדי הנחת המדדי� שה� , שיפור

א* ג� אלה יהיו נגועי� באות� הנחות , ייתכ� א' שה� ידמיינו מדדי� משופרי�. עצמ� מחזיקי� בה�

ולטיוב של השיח כ* שבסופו של דבר כל תיקו� או שיפור של המדדי� לנכונות , הקובעות את המדדי�

תשובתו של פטנ� לדחייתו של רורטי את מושג התיקו� .  שלה� הוא תיקו� ושיפור שלה� מתו* עצמ�

פטנ� טוע� שלמרות שאי אפשר לתאר . היא אותה תשובה שהוא נות� לו ביחס למושג ההצדקה

ג שהיא מוש' הצדקה'אפשר לומר על , מושגי� מנקודת מבט החיצונית לשפת המשתמש במושגי�

כ* ג� עצ� . זאת משו� שעצ� רעיו� ההצדקה מניח עצמאות זאת. העצמאי מקהילת המצדיקי�

כמו ג� עצ� התקווה לשיפור ', תיקו�'עצ� השימוש במושג . הרעיו� של תיקו� החברה בה אנו מצויי�

למרות שאי אפשר לתת . מניחי� מדד העצמאי מהקהילה שמשתמשת במושגי� האלה, מצבנו האנושי

ההבנה הפרגמטיסטית של המושגי� צריכה , פיסטמולוגית במוב� הקלאסי לעצמאות זוהנהרה א

זאת מהסיבה הפשוטה שכ* ממילא אנו משמשי� במושגי� . לאפשר לרורטי להשתמש בה� באופ� זה

  . אלה בפועל

 �נראה לי שבנקודה זו אפשר לשי� את האצבע על הקפיצה שעושה רורטי מקבלת העיקרו

ולכל מגע ע� משהו שהוא , כחשות לכל חיפוש של אובייקטיביות בשיח האנושיהפרגמטיסטי אל ההת

.). 2.סעי' ג, פרק ראשו�(מעבר לשיח שהוזכרו בסעי' העוסק בתפיסת האמת והממשות של רורטי 

�רורטי . אלה המובילות אותו להתכחשות לרלוונטיות של הדיו� הפילוסופי, כזכור, התכחשויות אלה ה

בתו* מסגרת השיח האנושי ולהקפיד שלא לפרו, מבעדו לשו� מציאות אפשרית  דורש מאתנו להישאר

. אול� בכ* הוא מונע מאתנו להתייחס ברצינות לאופ� שבו אנו עצמנו מביני� את השיח שלנו. אחרת

בחלק גדול מהקיו� היומיומי שלנו את השיח שלנו כשיח על , ג� רורטי לא יתכחש לכ* שאנו מביני�

האיסור שהוא מטיל עלינו לבחו� את ההבנה . לנו, שיש, עצמ� ההתנסויותתאר את וכשיח המ, העול�

רק משו� שאי אפשר לדבר עליה מנקודת מבט חיצונית לעצמנו אומר משהו , האלה הדברי�את , הזו
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הבנתנו את עצמנו היא כל , אמירה זו היא שהקיו� שלנו הוא קיו� הנתו� בתו* השפה. על הקיו� שלנו

 �לטענתו רורטי . גישה זו משו� שיש בה אמירה מטפיזית, פטנ� דוחה. 'יפה בתו* השפהצ'כולה מעי

בד בבד ע� הצעת ' שפה+ מטא'או ' על+סיפור'בחיפוש אחר , דוחה את הלגיטימיות שיש בשיח מטפיזי

' העל+סיפור'אול� פטנ� צרי* ג� להסביר מדוע הוא דוחה את . בפועל מטפיזית, תמונת עול� שהיא

בתו* שפת ' הצפי�'עליו להסביר מדוע הוא דוחה את האפשרות שאנו אכ� יצורי� , כלומר .של רורטי

מחשיב את השימוש , בניגוד לרורטי, זאת עושה פטנ� כאשר הוא אומר שהוא שהוא. המושגי� שלנו

כלומר פטנ� הוא זה היוצא מתו* בחינת המשמעות הפרגמטית של . למעשה שאנו עושי� בשפה

שא� לוקחי� ברצינות את האופ� שבו אנו משתמשי� בכלי� שה� מושגי השיח פטנ� סבור . השפה

כ* לדוגמא א� אנו משתמשי� במילי� כמו . ג� משאירי� הרבה מקו� לבחינת� הפילוסופית, שלנו

להמשי* ולשכלל את ההבנה של המשמעויות של , יש להמשי* ולבחו�, במשמעות ייצוגית' אני', 'עול�'

ייחס אל הכישלו� של הדיו� הפילוסופי בשימושי� אלה להגיע למסקנות חד רורטי מת. השימוש הזה

אול� בכ* הוא מצר ומדלל מאד את תחו� . משמעיות כאל סיבה להשלי* את הדיו� בשימושי� אלה

רורטי מרשה לסוג שימוש אחד  , במילי� אחרות. ההבנה שלנו את השפה שבה אנו משתמשי� בפועל

להכתיב את כל המדדי� , רואה בשפה כלי� שאנו יוצרי� באופ� תמידיהשימוש ה, בלבד במושגי השיח

כלומר הוא מאפשר לפרשנות חלקית מאד של השימוש בשפה להכתיב את אופ� . והנורמות לשימוש זה

הפרשנות שהוא נות� לשימוש בשפה מבי� באופ� פשטני את העיקרו� . השימוש היחיד המותר בה

שגי השפה ואל כל השימושי� האפשריי� שלה כאל כלי� מתייחס אל מו, כלומר, הפרגמטיסטי

ומכיוו� שככלי� הנוצרי� בהתמדה ה� . הנוצרי� בהתמדה על ידי בני אד� כדי להתמודד ע� סביבת�

הוא קובע שזהו , יכולי� להיות מוצדקי� רק על ידי מדד סוציולוגי של התקבלות בקרב דוברי השפה

אול� בכ* הוא משתמש בעיקרו� . ימוש במושגי� אלההמדד היחיד לכל מה שקשור להצדקה של הש

לעומת . לשפה, מגבילה, הפרגמטיסטי באופ� שמסב* אותו באמירה מטפיזית ובהתייחסות דוגמטית

זאת מי שבאמת ובתמי� רוחש כבוד לכל שימושי השפה מוכרח להכיר בכ* שאחד הכלי� שהשפה 

פני� נוספות המרכזיות לשימוש . צוגפתחה בהתמדה ובעקביות היא הכלי המתייחס אל השפה כיי

בשפה האנושית היא הניסיו� המתמש* לשפר את האופ� שבו היא מתייחסת אל העול� שאנו מצויי� 

רורטי אמנ� מכיר בחיפוש השיפור החווייתי האנושי אול� הוא נות� לגיטימציה רק . אד�+ בו כבני

ו על כ* שחלק מבקשת השיפור זאת מבלי לתת את דעת. להיבטי� הפרטיקולאריי� של שיפור זה

א* . של המדדי� המצויי� בה בפועל, הבוחנת, המכלילה, בשיח האנושי היא ההתייחסות הפילוסופית
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רורטי מתעל� מהעובדה שמי שמכיר בצדדי� אלה של השפה מגלה יחס סובלני יותר לחיפוש האנושי 

  .ושי בשפהומבי� נכו� יותר את עצ� השימוש האנ, אחר חיי� טובי� יותר בפועל

במאמר על  הפילוסופיה כדיסציפלינה , חיזוק ליחס זה לפילוסופיה נות� ברנרד וויליאמס  

המוגדרת , במאמר זה מסביר וויליאמס מדוע הפילוסופיה. 6אותו הזכרתי בהקדמה , הומניסטית

תחו� היא , כניסיו� להבי� את חיינו ואת פעילותינו האינטלקטואלית במצב בו אנו מוצאי� את עצמנו

המכונה , העמדה שהוא דוחה. ולכ� איננה צריכה להתיימר לנקודת מבט מדעית הומניסטיעיסוק 

שבאופ� אידיאלי המדע מכוו� למושג של העול� העצמאי מנקודות מבט אנושית זו , מניחה, ַסיינטיז�

י שיש לחקותה בכל שאר תחומ, ושא� מושג כזה יושג הוא יהיה בעל עליונות תרבותית, או אחרת

המנותקת מכל מערכת של צרכי� אנושיי� , וויליאמס מצביע על העובדה שנקודת מבט כזו. הדעת

כמו כ� הוא טוע� שמהעובדה שכול� מכירי� בכ* שכל המושגי� ה� . 7היא חסרת שימוש עבורנו 

, אי� להסיק שכול� ה� חלקיי� ומקומיי� באופ� שווה ושאי� להבחי�, כלומר של המי� האנושי, שלנו

טעות . בי� מושגי� מדעיי� לבי� השקפות עול� פוליטיות ומוסריות בתו* המחשבה שלנו, וגמאלד

היא , המדעית, ושמערכת מושגי� אחת, נגזרת מכ* היא ההנחה שא� יש ניגוד בי� שני סוגי המושגי�

פירושה שיש לה עליונות , באופ� פוטנציאלי יותר שימושית ואוניברסאלית מהמערכות האחרות

על כל תחומיה וענפיה , לאחר דחיית הרעיו� שהפילוסופיה. ת על פני המערכות המקומיות יותרתרבותי

הוא מוביל את דבריו למסקנה שהדיסציפלינה ההומניסטית , צריכה לחקות את המתודה המדעית

עיסוק זה הוא העיסוק בחקירת מקורותיה� . ההיסטורית היא המתאימה לעיסוק הפילוסופי

וויליאמס מדגיש בכ* שתי . וריי� של המושגי� והרעיונות שכל תרבות יצרהוהשלכותיה� ההיסט

הנקודה הראשונה שהוא מדגיש היא שלימוד מסוג זה של מקורות המושגי� והרעיונות שלנו . נקודות

אי , כלומר, אול� קונטינגנטיות זו של המושגי� שלנו. מוביל אותנו להבנת הקונטינגנטיות שלה�

בניגוד למה , איננה צריכה להוביל לעמדה האירונית, חשבתנו ואורח חיינוהכרחיות� בהכוונת מ

זאת משו� שברגע שלוקחי� את רעיו� . 8אותו מזכיר וויליאמ� במפורש , שסבור רורטי

הבעיה שהאירוניה של רורטי אמורה , לכל אורכווהולכי� עמו , הקונטינגנטיות של המושגי� ברצינות

טינגנטיות כבעיה איננה עולה כלל במסגרת חשיבה שאיננה רואה הקונ. כלל איננה עולה, לפתור

במסגרת המדע . בהתפתחות הרעיונית של מושגי� בתחומי� הלא מדעיי� התפתחות במוב� המדעי

תיאוריות מנוגדות מחליפות זו את זו באופ� כזה שהתיאוריות הננטשות אינ� תורמות דבר להבנת 

מי� רעיוניי� אחרי� ההתפתחות והשינויי� בתיאוריות אול� בתחו. התיאוריות המקובלות בהווה
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מסיבה זו אי� צור* ). non vindicatory history(הרווחות איננה בעלת אופי של הוצאה מוחלטת 

, להתאכזב מהרעיו� שהדעות הנוכחיות שלנו ה� מה שה� רק משו� שיש לנו היסטוריה מאד מסוימת

שהליבראליז� איננו , יאמס מעוניי� במיוחד להראותוויל. ושבתנאי� אחרי� היו לנו דעות אחרות

משו� שאי אפשר להפריד בי� , צרי* להרגיש מאוי� מהגילוי שהוא מיוסד על תנאי� קונטינגנטיי�

של , בדיוק כמו הרעיונות שלנו, אנו תוצרי�. השקפותנולבי� האופ� בו נוצרו , אנחנוהאופ� בו נוצרנו 

נו להשתחרר מהאשליה שתפקידנו כסוכני� רציונליי� לחפש ועלי, הקונטינגנטיות של ההיסטוריה

. 9מערכת רעיונות פוליטית ומוסרית שתהיה הטובה ביותר מאיזושהי נקודת מבט אבסולוטית 

הנקודה השנייה שוויליאמס מדגיש היא שבהחלט ייתכ� שאנו נגיע למשבר ביכולת ההסברית של 

או שנגיע למשבר ביחס לאפשרות , ריי� שלנוהפילוסופיה שלנו ביחס למושגי� הפוליטיי� והמוס

כלומר , לחפש הסברי� אחרי�, לפי עמדה זו, זה בדיוק הזמ�. ההצדקה של מושגי� אלה עצמ�

: אול� חשוב להכיר בדבר שבו הכיר וויטגנשטיי�. או להחלי' את המושגי� שלנו, תיאוריות חדשות

" אנחנו"גבי קבוצה מסוימת של הדבר נכו� ל". בסו' ההצדקה"בנקודות שונות אנו נתקלי� 

והעובדה שאנו מביני� שקבוצה זו מוגבלת למקו� ולזמ� אי� פירושה שאנו , המחפשי� הצדקות

אי� באפשרותנו להתגבר על השקפת העול� . יכולי� לבחו� אלטרנטיבות עתידות לעמדתנו הנוכחית

  .10שלנו 

הגורפת של רורטי את הדיו� ביקורת זו של וויליאמס חושפת גוו� נוס' של הכשל בדחייתו 

מותח קו ישר מההבנה שמושגי השיח שלנו ה� כלי� שאנו יוצרי� כאשר , כאמור, רורטי. הפילוסופי

שיח ער* תבוני שיש לו + אנו מתמודדי� ע� הקיו� שלנו אל דחיית האפשרות שאפשר לייחס למושגי

דחיית כל מדד לתבוניות הוא מה שנחש' בזיהוי של העיקרו� הפרגמטיסטי ע� . נורמות וקריטריוני�

שרורטי עצמו שבוי בדיכוטומיה הפילוסופית הקלאסית שבי� מדד אבסולוטי לנכונות ולהתאמה ע� 

היה , א� רורטי לא היה שבוי בתמונה דיכוטומית זו. לבי� ניהיליז� מוחלט, עול� החיצוני לשיח שלנו

ואילוצי� הבאי� , צידוק, לשיפור לו קל יותר לקבל שיש אפשרות להצביע על מדדי� אובייקטיביי�

וא� הוא היה מוכ� לאפשר . למרות שאי אפשר לעשות זאת מנקודת מבט אבסולוטית, מחו, לשיח

הוא היה מוכ� לתת לגיטימציה לבחינה של , לפעילות שהיא תבונית, שאינ� מוחלטי�, קביעת מדדי�

  . ואת חזונו לעתיד טוב יותר, יואת מטרות, האפשרויות השונות שיש לקיו� האנושי להגדיר את עצמו

המונחי� שפטנא� וויליאמס משתמשי� בה� כדי לתאר את הפילוסופיה כפי שראוי שהיא   

תמשי* ותיצור את עצמה מובילי� אותי לסיכו� האפשרויות ביחס לתפקידה התרבותי של 
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תו תחו� בהקדמה לעבודה זו הוגדרה הפילוסופיה כאו. הפילוסופיה במסגרת ההגות הפרגמטיסיטת

ואשר עוסק באמירות כלליות על העול� שבו , אשר בוח� את עקרונות השיח האנושי עצמו באופ� כללי

שלל את הרלוונטיות של עיסוק זה משו� שהוא , כאמור, רורטי. מוצאי� את עצמנו, כבני אד�, אנחנו

בתו* השיח  ומשו� שכל אמירה על העול� היא אמירה, גילה שאי� משהו המשות' לכל השיח האנושי

מאחר והטיעו� בעבודה זו שלל את הקשר ההכרחי . ולכ� איננה מתעלה מעבר לדיו� פני� טקסטואלי

האפשרות שהשיח  +לבי� אי, בי� ההבנה שכל שיח אנושי יוצר מושגי� תו* כדי התייחסות לשיח

נשללת מאליה הדחייה המוחלטת של , מתייחס לעול� שבו אנו חיי� באופ� שמחשק את השיח

אול� אמירה זו צריכה להיות מובנת במסגרת העמדה שלה שותפי� . לוונטיות הדיו� הפילוסופיר

שו� שיח אנושי איננו מתעלה מעבר לגבולות של השיח ושל חוויית : הפרגמטיסטי� שתיארתי ורורטי

, האנושי+סטייה מרמת השיח+הדבר שרורטי מוותר עליו בעקבות הדבקות שלו באי. הקיו� האנושי

היא הרצינות שבה התייחסו הפילוסופי� הפרגמטיסטי� , ו הוא מוכ� לוותר על הפילוסופיהושבשל

התייחסות רצינית זאת אפשרה לפירס . לחוויית הקיו� האנושית ולשימוש האנושי בשפה בפועל

התייחסות רצינית זאת הביאה את . יימס לתאר לעומקה את הפונקציה של האמונות בחיי האד�'ולג

וכ* ג� ביחס . ולחבר כל ימיו בי� הרעיונות המטפיזיי� שלו לבי� פעילותו הציבוריתדיואי לחזור 

התייחסות רצינית זאת לניסיו� האנושי היא שמונעת מפטנא� להסכי� שאי� : זמננו+לפילוסופי� בני

והתייחסות רצינית , משהו בשיח האנושי שקובע מסמרות מעבר לתהליכי אימות בעלי סבירות גבוהה

מביאה את וויליאמס לחפש הצדקות לרעיונות שהוא מודע לחלקיות� א* אי� הוא יכול זו היא ש

אול� ההתייחסות הרצינית של פילוסופי� אלה לחוויית הקיו� ג� מונעת . בלעדיה� עצמולתאר את 

המותנה , מה� להצדיק עיסוק פילוסופי שאיננו מודע למקומו בתו* מסגרת חוויית הקיו� האנושית

משו� כ* התעקשו . והבונה את עקרונותיו עצמו תו* כדי תהליכי יצירתו, והיסטורי באופ� תרבותי

ועל עמדתו של הפילוסו' כפועל בתו* תרבותו , יימס ודיואי על האמפיריות של הפילוסופיה'ג, פירס

  . ולא כמשקי' מנקודת מבטו של אלוהי�, ועבורה

  

  מקומ� של הפילוסופיה והפילוסו� בתרבות. ב

תי את טבעו של הקשר שמייחסי� הפילוסופי� הפרגמטיסטי� בי� השיח לאחר שהבהר

. אציג רשימת מאפייני� ותפקידי� לעיסוק פילוסופי במסגרת התרבות, האנושי עצמו לבי� העול�
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לקשר , לטענתי, ועושי� צדק, מאפייני� אלה עולי� מתו* דבריה� של הפילוסופי� שנידונו בעבודה זו

  :בי� העול�מהסוג המתואר בי� השיח ל

  .פילוסופיה אמפירית. 1

אי� צור* להרחיב פע� נוספת את הדיבור על אופייה של הפילוסופיה שמקדמי� 

ומצדיקה את מושגיה במתודה , הפרגמטיסטי� כפילוסופיה היוצרת מושגי� בתו* העול� האמפירי

לפרו, אל מעבר יכולה , בתו* מסגרת מושגיה והשיח שלה, מכיוו� שאי� התבונה האנושית. האמפירית

כל טענה שתפקידה של פילוסופיה היא לפתוח צוהר ולתפוס משהו מעול� , לעול� האמפירי

נקודה זו היא אחד המוקדי� לביקורת של הפילוסופיה . טראנסצנדנטי איננו מקובל על הפרגמטיז�

ל בש. ושל תנועות דתיות ורוחניות ברחבי העול� כנגד הפרגמטיז� האמריקאי, הקונטיננטאלית

אמפיריז� זה נתפס הפרגמטיז�  כפילוסופיה המצדיקה את דר* החיי� החומרנית האמריקאית 

, כפי שהראיתי, אול�. במקו� לראות את חייו של האד� בראי הנצח, "כא� ובעכשיו"העסוקה ב

אמפיריות זו לא מנעה מהפרגמטיסטי� עצמ� לטפל באורח פילוסופי בעמדות ובישויות דתיות 

וחזונות , אידיאלי�, לא הצדיקה בעיניה� קיומה של תרבות אנושית משוללת ערכי�וכ� , ורוחניות

הפרגמטיז� של הפילוסופי� שתיארתי בעבודה זו נולד מתו* מניעי� . מוסריי� ביחס לעתיד

הפרגמטיז� של פירס נולד מתו* הצור* להתאי� את הבנת התבונה . פילוסופיי� שוני� וא' מנוגדי�

יימס נועד 'הפרגמטיז� של ג. ית הניסיונית ולחידושי� של תורת האבולוציההקנטיאנית לרוח המדע

והמעודדות אקטיביז� אנושי לאור הרוח , להצדיק החזקה באמונות הכרוכות בטרנסצנדנט

ואילו הפרגמטיז� של דיואי נולד מתו* הצור* להעניק . האמפיריציסטית הפסימיסטית השלטת בימיו

שמתעל את תוצרי המדע בכל , חילוני חסר ישויות טראנסצנדנטיותמשמעות ערכית לפעילות בעול� 

שה� השתמשו בפרגמטיז� כמתודה המאפשרת למושגי� , המשות' לכול� הוא. תחומי החיי�

. כפי שה� נחווי� בפועליצרני ופורה במסגרת החיי� , פרגמטי, הפילוסופיי� לקבל ביטוי מעשי

, הקיומית, ת רעיונות לאור ההשתמעות המעשיתפילוסופיה כזו היא פילוסופיה היוצרת ובוחנ

בפועל יכולה פילוסופיה כזו להיות קשורה לכל תחו� מתחומי . האמפירית שלה� בעול� האנושי

לבקר , להצדיק, היא יכולה ליצור או להצדיק סוגי� שוני� של יצירות אומנות. החיי� האנושיי�

, ל תיאוריות אלה להבנת העול� בו אנו חיי�או לטפל במשמעות ש, פרדיגמות לחשיבה מדעית, וליצור

פילוסופיה כזו יכולה להביא לידי . ובתוצאות הטכנולוגיות האפשריות שלה� לחיי� האנושיי�

, מוסרית, פוליטית, או לבקר ערכי� המצויי� בבסיס התנהגות אינטלקטואלית, להצדיק, מודעות
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, ולבסו'. המעשיות של ערכי� אלה ולעורר דיו� ציבורי ביחס לתוצאותיה�, ויומיומית, דתית

באופ� שית� , פילוסופיה כזו יכולה ליצור תחומי התייחסות ומושגי� חדשי� ביחס לקיו� האנושי

פילוסופיה כזו תערי* את הפוריות של תחומי התייחסות אלה ביחס לקיו� . תוכ� לקיומנו האנושי

, סופיה כזו יכולה להיות אזוטריתאי� פילו, בהתא� לכ*. או תבקר אות� בדיעבד, האנושי העתידי

כפי שמתארה ליאו שטראוס , פילוסופיה אזוטרית. כלומר מנותקת מחוויית הקיו� האנושית הכללית

דבר שצרי* להינתק , היא פילוסופיה הרואה בחוויית הקיו� האנושי כפי שהיא נחווית על ידי אנשי�

פילוסופיה , פי הרעיו� הפרגמטיסטיעל . ולא דבר שיש להפכו למושא מחקר ולהשפיע עליו, ממנו

תו* כדי חקירת מכלול הביטויי� שלה , אמפירית היא פילוסופיה הממשיגה את חוויית הקיו� האנושי

שיכולות להיבח� , או תיאוריות, רעיונות, חקירה זו אמורה להפיק היפותזות. בקרב בני אד� בעול�

, פילוסופיה אקזוטרית, בהכרח, כא� שזוהימ. ולשנות את טיבה, במסגרת החוויה האנושית הכוללנית

  . הרואה בפתיחותה לתרבות האנושית ממד הכרחי בקיומה

  

  .פילוסופיה היוצרת את עצמה מחדש. 2

מכיוו� שאחד הדברי� שהפילוסופיה עוסקת בו הוא יצירת תחומי התייחסות חדשי� לעול� 

טענה זו איננה צריכה . צמו מחדשהפילוסופיה היא תחו� שבאופ� תמידי יוצר את ע, ולקיו� האנושי

אלא ג� , כלומר קביעה בדבר באופ� בו ראוי שהפילוסופיה תתפקד, להיתפס רק כטענה נורמטיבית

אחת הדרכי� לתאר את ההיסטוריה של הפילוסופיה . כתיאור אופ� תפקוד הפילוסופיה מאז ומעול�

שברגע מסוי� הפסיק להיות , היא לראות כיצד כל התפתחות בפילוסופיה יצרה תחו� ידע אנושי

על פי ', צורה'סוקראטיי� את ה+הפילוסופי� הפרה" גילו"כ* . פילוסופי והפ* להיות מדע או אומנות

בנוס' לדיו� הפילוסופי , גילוי זה הביא. 11רי 'תיאורו של ההיסטוריו� של הפילוסופיה היוונית גות

. גיאומטריה כפי שהוא מוכר לנו היו�לפיתוח מדע ה, המטפיזי והמוסרי שהמשיכו אפלטו� ואריסטו

ובי� התודעה למושאי ', גופני'+ל' נפשי'מתו* ההבחנות שיצרה הפילוסופיה בי� ה , באופ� דומה

, ובנוס'. כמדע בעל השלכות טיפוליות, נוצרו הנחות הפסיכולוגיה כפי שהיא מוכרת היו�, התודעה

באות לידי ביטוי , ולשפה, לשירה, פרותלס, הגישות של הפילוסופיה של המאה התשע ביחס לאומנות

 �בפיתוח של דיסציפלינות המטפלות בחקר התחומי� האלה באופ� שהוא עצמאי לחלוטי

גישות אחרות ביחס לחברה האנושית הפכו לדיסציפלינות בנחשבות כחלק ממדעי . מהפילוסופיה

לבירור יחסי הגומלי�  לא אכנס כא�. ועוד, אנתרופולוגיה, המדינה+מדעי, סוציולוגיה  +, החברה
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שברמה , כידוע, אול� יש לציי�, המורכבי� הקיימי� בי� מדעי הטבע והמתימטיקה לבי� הפילוסופיה

קיי� ערפול דיסציפלינארי בי� מדעי הטבע , של הצדקת התיאוריות שתחומי� אלה כרוכי� בה�

  . והמתימטיקה לבי� הפילוסופיה

ה רק ביחס לתחומי� בקיו� האנושי שהיא יצירתה מחדש של הפילוסופיה את עצמה איננ

בנושא זה מצטט פטנ� . אלא ג� ביחס לסטנדרטי� ולמתודות שלה עצמה, יוצרת אליה� מודעות

ומסיק מכ* , במאמר הנזכר את גודמ� האומר שהקריטריו� לנכונות לא יכול להיות אוניברסלי

אנו , כלומר. י� נורמטיביי�שההכרה בחוסר שלמות איננה צריכה לגרו� לנו לחשוש מעריכת שיפוט

והעובדה שאנו מודעי� , בד בבד ע� עריכת השיפוטי� עצמ�, יוצרי� נורמות חדשות לשיפוטי�

העוסקת , פילוסופיה, כלומר. אי� בה כדי למנוע מאתנו לקבוע לעצמנו נורמות, לחלקיות השיפוטי�

. תחו� קבוע העובר מדור לדורבניסיו� שלנו להבי� את עצמנו במצב בו אנו מוצאי� את עצמנו איננה 

זהו התחו� היוצר את עצמו ואת המתודות שלו מחדש ע� כל מצב ענייני� בעייתי שהעול� מציב 

  .בפנינו

  

  .הפילוסופיה כחיפוש והצדקה של עקרונות כלליי� ומשותפי�. 3

האפשרות לערו* שיפוטי� על פי עקרונות המנחי� את שיפוטנו מובילה להצדקת הביקוש 

אחת הטענות העולות כמעט מכל עיסוק בעל אופי . פי אחר הכללות והפשטות שרורטי דוחההפילוסו

. שהניסיו� האנושי מלמד שבני אד� מחפשי� אחר משמעויות בחייה�, פרגמטיסטי בפילוסופיה היא

, כפי שמציעות עבודות אומנות, כפי שמספקי� הדת והמוסר, משמעויות כוללות לחיי� האנושיי�

ה� דבר שאי אפשר להכחיש את קיומו וחשיבותו , תיאוריות פוליטיות ופסיכולוגיות וכפי שמציעות

הכלליות הנדרשת ממשמעויות כאלה יכולה לשאת אופי של הגדרת סטנדרטי� . לתרבות האנושית

או אופי רוחני , כפי שתיאר דיואי, אופי מטפיזי, פטנ� ומלקובסקי, כפי שטועני� גודמ�, לשיח עצמו

אול� אי אפשר להתעל� מהדרישה אחר כלליות זו משו� שהיא קשורה בצור* . יימס'כפי שתיאר ג

למרות ההכרה המדעית . האנושי לסדר את העול� באופ� שית� מוב� לעצ� הפעילות האנושית

אי אפשר לבטל כלאחר יד , והפילוסופית היו� באינקומנזורביליות של תיאוריות מוצלחות מקבילות

באופ� כזה שהמוב� חודר לכל תחומי חיינו ורלוונטי , לנתינת מוב� לחיי�את הצור* האנושי הקיי� 

ג� א� יסכי� רורטי לקביעה זו הוא עדיי� יטע� שההגדרה של . ביחס לכלל הפעילויות האנושיות

כל , כפי שהוסבר בהרחבה, שהרי, כלליות מהסוג שתיארתי איננה חייבת להיות נחלתו של הפילוסו'
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. טענה זו איננה מדויקת, למעשה, אול�. רות עסוק בדיוק ביצירה מסוג זהאינטלקטואל יוצר מטפו

עוסק מלקובסקי בהצדקת העיסוק בעקרונות הקוגניציה כחלק  Reading Rortyבמאמרו בקוב, 

משו� שהיא , לטענתו הפילוסופיה יכולה לעסוק באופ� אמפירי בעקרונות הקוגניציה. מהפילוסופיה

באופ� שמוכיח הרבה , כדי לבחו� את מה שאנו מכני� ידיעה" ד אחורהלקיחת  צעד אח"Eמ;נה על 

באותו הקשר הוא מצטט את בנט הטוע� כי . גיוו� ושיטתיות שיש בה� כדי להצדיק עיסוק זה

בחינה ממצה של , קונסיסטנטיות ויושר אינטלקטואלי, הפילוסופיה מצטיינת במחויבות לשיטתיות

ובחינת האופ� שבו עמדות בתחו� אחד עשויות לקעקע , יי�ההשתמעויות של הטיעוני� הפילוסופ

תכונות אלה של העיסוק הפילוסופי אינ� רק חלק של הדימוי העצמי של . עמדות בתחומי� אחרי�

ואמנ� נראה לי שאמירה זו . 12הפילוסופיה אלא חלק מהמציאות היומיומית של העיסוק הפילוסופי 

. יוצרי מטפורות לבי� העיסוק הדיסציפלינרי בפילוסופיהיכולה לתרו� להבחנה בי� אינטלקטואלי� 

אכ� תרמו , מדעני� ופוליטיקאי� היוצרי� מטפורות או מוסדות המשני� את פני החברה, אומני�

אול� ברגע . בכ* ליצירת משמעויות כוללות עבור המי� האנושי מבלי לעסוק בפילוסופיה

, רותיה� באופ� שיכול להיחשב רציונלישאינטלקטואלי� אלה עסוקי� בהצדקה שיטתית של יצי

הוא יגלה , שא� רורטי יבדוק, נראה לי. ה� עסוקי� בדיו� פילוסופי, או א' מדעי, אמפירי, ביקורתי

, העסוקי� ביצירת מטפורות ובהצדקת�, שהשיח של כל אות� אינטלקטואלי� שאינ� פילוסופי�

, הסופרי�, האומני�, הוא יגלה שהמדעני�נראה לי ש. השיח הפילוסופיי� המסורתיי�+ ַרו;י במושגי

והפוליטיקאי� הנותני� הנהרות רציונליות והוכחות אמפיריות למטפורות ולמוסדרות שה� , הכתבי�

שיש להבחי� , פירושו של דבר הוא. שהוא הפילוסופיה" אנר ספרותי'ז"אמוני� היטב על אותו , יוצרי�

לבי� , או בסוג חדש של ארגו� מוסדי חברתי בי� היצירה המטפורית המתבטאת ביצירה אומנותית

נראה לי . התהלי* הרציונלי של הצדקתו ואימות הרלוונטיות שלו להבנתנו את עצמנו ואת עולמנו

, שא� יש למטפורות ולמוסדות שה� יוצרי� משמעות ביחס למראה החברה האנושית, שרורטי יגלה

זהו שיח הטעו� , כלומר. ילוסופיהשיח שבו ה� מצדיקי� את משמעות יצירותיה� הוא שיח פ

מסיבה זו . במושגי� פילוסופיי� ובדרכי טיעו� שנלמדו מתו* הכרות ע� העיסוק הפילוסופי המסורתי

ומדע� שהשפיע על מהלכי� , סופר, לא כל אומ�. ההבחנה בי� יוצר המטפורות לפילוסו' בעינה עומדת

, למעשה. עויות והתקפות של יצירותיואנושיי� בזכות יצירותיו היה מסוגל ג� להצדיק את המשמ

יוצר , במקרה, הצדקה זו היא עבודתו של הפילוסו' בי� א� הוא ג�. רוב� אינ� מצליחי� בכ*

טענה זו חושפת . ובי� א� הוא נות� הנהרה רציונאלית והצדקה אמפירית ליצירה קיימת, המטפורה
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כפי שתיארתי , פירס. פה האנושיתאת הפער בי� הבנת רורטי להבנתו של פירס את תהלי* יצירת הש

כאחד הרכיבי� של התהלי*  דימוימכיר ביצירה בלתי מוסברת של , בהרחבה בפרק על אודותיו

אול� כדי שדימוי יהפו* למושג תבוני עליו . אמונה ביחס לתפיסותינו+המוביל ליצירת מושגי� ומשפטי

י יצירת מטפורות בשפה במישור כ* ג� לגב. לעבור פרוצדורות צידוק וקישור ע� דימויי� אחרי�

יצירת מטפורה חדשה ומועילה לקיו� האנושי יכולה בהחלט להיות דבר שקורה לאד� בעל . החברתי

אול� יצירת המטפורה איננה זהה ע� . מיומנות ווירטואוזית לשונית בכל תחו� מתחומי החיי�

ו� את חלקה במישור הדורש הנהרה ואימות של האופ� בו המטפורה יכולה לתר, תהלי* הצדקתה

תהלי* ההצדקה של מטפורה בתחומי� המכלילי� את חוויית הקיו� האנושי היא עבודה . המעשי

פילוסופית משו� שרק החיפוש הפילוסופי כולל את הניסיו� ליצור הכללות מעי� אלה ואת המחויבות 

  . לצידוקי� תבוניי� להכללות אלה

יה שמתפקדת כיצירת הכללות בנות משמעות פילוסופ: לעניי� זה יש להוסי' נקודה נוספת

ביחס למראה החברה האנושית היא פילוסופיה שיכולה לשמש חזו� חברתי באופ� שמביני� אותו 

ולא עיסוק , פילוסופיה כזו היא פילוסופיה המעורבת בעשייה החברתית האנושית. יימס ודיואי'ג

מסיבה זו הפילוסו' המבי� . תוני�פורמלי המנותק מעשייה תרבותית משמעותית בתקופה ובמקו� נ

, החיי� הבוני� את התרבות+והמגיב למצבי, את עיסוקו במונחי� אלה הוא פילוסו' היושב בתו* עמו

פילוסופיה זו היא , במונחיו של שטראוס, באופ� שנועד להתמודד ע� בעיות ומשברי� בתרבות

יק� מתו* הרצו� למלא את פילוסו' כזה מבקר את ערכי החברה או מצד. פילוסופיה אקזוטרית

בפועל עוסקת פילוסופיה . וצמיחה, פוריות, החיי� בתרבות הנתונה במשמעויות שמאפשרות המשכיות

מעצ� , שכל פילוסופיה, פירושו של דבר הוא. זהות אנושיתהנותנת משמעות לקיו� האנושי ביצירת 

ובייחודו האנושי , � בעול�היא עיסוק במקומו של האד, טבעה כעוסקת במושגי השיח ובהבנת העול�

מגדירה את האד� כסוכ� ,  פילוסופיה המספקת חזו� מוסרי לחברה. ביחס לשאר מרכיבי העול�

פילוסופיה העוסקת . וקובעת שיש לו מחויבות לסוג קיו� מסוי�, מוסרי בעל קיו� מסוג מסוי�

את חובותיו ביחס  ובכ* ג� מגדירה, בקביעות מטפיזיות מגדירה את מעמדו של האד� ביחס לעול�

קובעת בכ* מה , או ביחס לתבונת האד�, ופילוסופיה העורכת הכללות ביחס לשיח האנושי עצמו. אליו

  . יכול האד� להשיג במהל* חייו על פני האדמה
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  .סיכו�. ג

אחד מהיתרונות של טענתו של רורטי ביחס למקומה של הפילוסופיה היא , באופ� אירוני

הקונסיסטנטיות של הטיעו� של . ולא מקומה הקיי� בתרבות האנושית, שלההקונסיסטנטיות הלוגית 

אל מעבר , רורטי מקבלת את כוחה מהסירוב של רורטי לפרו, אל מעבר לעצ� הפעילות הלשונית

מה שרורטי מתעל� ממנו הוא שחלק גדול מהמשמעות של ". ציפה בתו* השפה"למצב שאותו כיניתי 

אול� פריצה זו איננה . שהשפה מאפשרת לפרו, מתוכה החוצה השימוש בשפה תמיד הייתה ההנחה

. ומכא� היתרו� הלוגי של הטיעו� של רורטי, יכולה לקבל הצדקה במסגרת הלוגיקה של השפה

הכוח של , שעל פי עמדתו של רורטי עצמו, האירוניה  ביתרו� הלוגי של הפילוסופיה של רורטי היא בכ*

על פי עמדתו של רורטי עצמו החוזק , כלומר. א בפוריותו למעשהרעיו� איננו בתקפות הלוגית שלו אל

  .של שיטתו לא אמור להיות מוכרע במישור הלוגי אלא מעל בימת ההיסטוריה של התרבות האנושית

ההצבעה על כיוו� זה של הכרעת הדיו� בי� רורטי לעמיתיו מכילה בתוכה טיעו� פילוסופי 

רורטי נחוש . א על מי חובת ההוכחה בפולמוס זההשאלה הי.  במסגרת המסורת הפרגמטיסטית

בדעתו כי נטישת השימוש בשפה באופ� שמייחס אובייקטיביות לדברי� שה� מחו, למעגל 

והיא , המשתמשי� בשפה היא האסטרטגיה היחידה שתאפשר את המש* השיח האנושי באופ� פורה

הי טענה ספקולטיבית במישור מצד אחד זו. א' מועילה יותר לצור* הפרוייקט הליבראלי הדמוקרטי

לכ* יענה רורטי שהתשובה . ונחו, להראות את סבירותה באופ� זה, ההיסטורי והפוליטי, האמפירי

רורטי מציע . היא לערו* ניסוי חברתי, ו� דיואי'כפי שהוא למד ממורהו ג, הפרגמטיסטית הראויה

שו� שברור לו שהשפה לנטוש סו' סו' את השפה הקלאסית מ, כלומר, "לראות אי* זה עובד"

אול� כבר טיילור . המסורתית ביחס למושגי האמת והממשות היא הסיבה לכל חוליי התרבות שלנו

, שטענה מסוג זה מכילה בתוכה את כל ההנחות המסורתיות בדבר תיקו�, ופטנ� מראי� בביקורת�

� המושגיי� רורטי מנסה לשכנע אותנו שהתיקוני, שהרי. והקשר שלה� לעול�, הצדקה, התקדמות

זוהי עמדה אידיאולוגית חד משמעית אשר עצמתה . שהוא מציע יביאו את העול� למקו� טוב יותר

: ומכא� הסתירה שהיא מכילה. וכוחה נובעי� מהטו� החיובי והמוחלטות של המושגי� שהיא נוקטת

אליו ומ, א� אכ� ניטוש את המושגי� האלה במובנ� המסורתי נשתק את עצ� הדיו� באפשרות הזאת

אי אפשר להחזיק בעמדה אירונית ביחס לשיח בתו* קבוצת : או במילי� אחרות. נבטל את החזו� שלה

עמיתי� נתונה ועדיי� לטעו� בחו� ובנחישות המאפייני� את הטו� במאמריו הרבי� כל כ* של רורטי 

סגרת זאת משו� שעמדה אירונית איננה המ. לטובת התנסות חברתית חדשה זו מתו* אמונה בצדקתה
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לא במישור התיאורטי ולא , לקד� שו� סוג של מהפכה גורפת, לטענת רורטי עצמו, שבתוכה אפשר

הרואה בשפה כלי� אשר משתכללי� , לעומת זאת ההליכה בדר* הפרגמטיסטית. במישור המעשי

מאפשרת תיקוני� ושיפורי� , והולכי� בד בבד ע� הבחינה שלה� עצמ� ושל התכני� שה� מייצגי�

  .נו באופ� שמקד� את השיח האנושי ומקרב אותנו להבנת מצב הענייני� העובדתיבעמדותי

לפיה הפולמוס יוכרע על בימת ההיסטוריה ג� היא , אול� הנימה האמפירית בטענה שהצגתי

זאת משו� שלפי הפרגמטיז� הדר* היחידה לבחו� את . בעלת הצדקה במסורת הפרגמטיסטית

. היא מתו* ההתנסויות האנושיות בפועל, שהיא משמשת בההאמיתות ביחס לאנושות וביחס לשפה 

לכ� לומר שהתרבות האנושית תכריע בכ* היא טענה שנשענת על ההבנה הפרגמטיסטית שההתנסויות 

מי שיחליט על גורלה של , ואכ� למעשה. האנושיות ה� המקור למושגי� ולערכי� שהאנושות מפתחת

א� התרבות האנושית תמצא לנכו� . ו' זה או אחרהפילוסופיה היא התרבות האנושית ולא פילוס

תמשי* הפילוסופיה , להשתמש בשיח הפילוסופי ובמוסדות הפילוסופיי� לצור* הקיו� האנושי בפועל

א� עיסוק מסוג אחר יהווה תחלי' כמעמיד מובילי� . ותתקיי� וא' תיחשב כמובילה תרבותית

. אנר ספרותי'למעמד של ז, ממלי, רורטיכפי ש, ותידחק, הפילוסופיה תאבד ממעמדה, תרבותיי�

שלמרות שהממסד האקדמי הפילוסופי במקומות אלה או אחרי� בעול� המערבי , אול� נראה לי

הרי התרבות היו� למדה לעשות שימוש , איננו מקיי� יחסי גומלי� פוריי� ע� התרבות מסביבו

ד את עצמו מחזיק פילוסופי� כל מוסד רפואי המכב, כ* לדוגמא. בפילוסופי� לצרכי� מאד מעשיי�

השאלות הפילוסופיות הקשורות . המייעצי� בענייני� אתיי� הקשורי� למצבי� רפואיי� בעייתיי�

�ה� שאלות הנידונות ה� במוסדרות , עתיד כדור האר,, פיתוח טכנולוגי, פיתוח גנטי, לבעיות פריו

�, מכיוו� שהפילוסופיה. י� אלהבמוסדרות הנוגעי� לעשייה בתחומ, באורח פילוסופי, אקדמיי� וה

כפי שהוגדרה ברוח הפרגמטיסטית  היא תחו� היוצר את עצמו ומקיי� יחסי גומלי� ע� התרבות 

כמו . א� תתקיי� דיסציפלינה פילוסופית ייחודית, ותקבע התרבות, תקבע הפילוסופיה, בזמנו ומקומו

מכא� שהחוזק של . ופיה בכל דורמה יהיה מקומה של הפילוס, ותקבע התרבות, כ� תקבע הפילוסופיה

לבי� קביעת , אשר דורש עקביות מוחלטת בי� הבנת המושגי� שלנו כיצירה של שיח, טיעונו של רורטי

תפקיד� של המשתתפי� בשיח איננה הדבר המשמעותי לאופי של העיסוק הפילוסופי כחלק 

ומקומו בתרבות  הגור� המשמעותי בקביעת אופיו של העיסוק הפילוסופי. מהתרבות האנושית

בדבר הקונטינגנטיות , אותה הוא לומד מהפרגמטיז� הקלאסי, האנושית נעו, בטענה אחרת של רורטי

מה שיקבע את עמדתו של העיסוק הפילוסופי ואת תפקידו . של המוסדות האנושיי� התרבותיי�
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וגאונות�  ויצירתיות�, בתרבות היא התרבות והמקו� שאליו נושאי התרבות ייקחו את תרבות� מחד

לכדי , בכל דור ודור מחדש, א� הפילוסופיה תעדכ� את עצמה. של אישי� פילוסופיי� פרטיי� מאיד*

תמשי* , ובעקבות אישי� אשר ייצרו עדכוני� אלה, עיסוק מועיל ופורה עבור התרבות האנושית

� שוב כא. הפילוסופיה ותתקיי� כדיסציפלינה ייחודית ותהפו* לגור� משמעותי בחברה האנושית

אשר רורטי נכשל בה בניגוד , הקביעה בעלת האופי האפריורי: רורטי נופל לכשל הפילוסופי בשיטתו

שאי� לתרבות צור* בדיסציפלינה פילוסופית , להתנגדותו הלוחמנית לכל אמירה בעלת גוו� אפריורי

ל היא כשל בהגותו משו� שהיא סותרת את העיקרו� המרכזי של הבנת ההתפתחות ש, ייחודית

רורטי : לעניי� זה אפשר להוסי' אנקדוטה אירונית נוספת. כפי שתוארה בעבודה זו, התרבות האנושית

הוא אחד מבי� הפילוסופי� אשר תרמו יותר מרבי� אחרי� לפוריות וללהט של הדיו� הפילוסופי 

הוא ואשר לא נמנע בשו� דר*  מלהיגרר לסוג דיו� פילוסופי אשר , בעשרי� וחמש השני� האחרונות

  .עצמו קורא להפסקתו

אחד . רצוני לסיי� עבודה זו בהערה הקשורה להיבט אקטואלי של העיסוק הפילוסופי  

היתרונות המוסריי� של גישתו של רורטי לפילוסופיה המערבית היא בדחייתה את האימפריאליז� 

טיה והפוליטיקה של העול� המערבי מאז ימי הדמוקר, הדת, התרבותי שאפיי� את הפילוסופיה

הצדיק את העליונות של המושגי� , כחלק מאימפריאליז� זה, העיסוק הפילוסופי. האתונאית

תו* כדי הצדקת העליונות המעמדית וזכויות היתר של השכבות , התרבותיי� שנוצרו בעול� זה

דחייה זו היא חלק מביקורת התרבות שרורטי . שנות קיומה 2500ששלטו בתרבות המערבית במש* 

 ORT(עותה את העדפתו לכיוו� הפתוח שהדיו� האינטלקטואלי היוצר צרי* ללכת אחריו מסביר באמצ

, המודעות לאימפריאליז� תרבותי זה הוא אחד מסממניה של הפילוסופיה הביקורתית, ואכ�). 13' עמ

הרואה את , זאת בניגוד לפילוסופיה המצדיקה. ולפעולתה בתו* תרבותה, למקומה, המודעת לזמנה

, זהו אחד מסממניה של הפילוסופיה של ניטשה. יסודות הכרחיי� לכל עיסוק תבוני אנושייסודותיה כ

לעומת הפילוסופיה , ושל הפילוסופיה של דיואי ושל היידגר, לעומת הפילוסופיה המצדיקה של קנט

וזהו האופ� בו מתארי� הילרי פטנ� וברנרד וויליאמס את העיסוק הפילוסופי . של הפוזיטיביז� הלוגי

שהגותו של רורטי מהווה מנו' תרבותי להפצתה עושה , המודעות לאימפריאליז� התרבותי. אויהר

בתחומי� , מטרות אלה. בפועל רבות לקידו� מטרות הקשורות בדחיית האמפריאליז� התרבותי

וביקורת הערכי� , פמיניז�, תרבותיות+חברתיי� ופוליטיי� באי� לידי ביטוי בקידו� רעיונות  כמו רב

לגישה זו יש ג� פ� , אול�. י� מדיניות עיוורת ודורסנית של קידמה טכנולוגית וגלובאליזאציההמקדמ
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והמהדהדת בדבריו של ברנרד וויליאמס ביחס לליבראליז� המערבי , נוס' שרורטי לא נות� לו מענה

רורטי מתעל� מהרשות שיש לתרבות להג� על עצמה מפני אפשרות חיסולה המעשי . והפילוסופיה

האימפריאליז� התרבותי שהפילוסופיה המערבית מאז ימי : במילי� אחרות. נטלקטואליוהאי

הוא תוצר לוואי של תרבות דינאמית שהצליחה ליצור את עצמה כל פע� , אפלטו� תורמת להנצחתו

. מחדש ולכ� הצליחה לחדש את כוחה ולהתגבר על משברי� במהל* אלפיי� חמש מאות שנות קיומה

, תו* כדי המשכיות ערכית מחד ועדכו� וחידוש ערכיי� מאיד*, ו� בתרבות זושהכוח הטמ, העובדה

ולא סיבה , היא בדיוק נושא שראוי לענות בו במסגרת תרבות זו, מנוצל לעיתי� מזומנות להשחית

רורטי איננו נות� מענה לפ� של . או להצדקת אלטרנטיבות תרבותיות שעושות לחיסולה, לנטישתה

ורעיונות חדשי� היכולי� לרענ� את , חפש אחר הכללות ערכיות תרבותיותהעיסוק הפילוסופי המ

רורטי אמנ� מתייחס . ולאפשר את המש* קיומה, הנחות היסוד של התרבות הליבראלית המערבית

 Achievingוהצור* לפעול למע� קידומה המעשי והמוסרי בספרו , לשאלת פני החברה האמריקאית

Our Country .מביע התנגדות לקיצוניות שמאלנית הקוראת למהפכות מוחלטות  אול� בספר זה הוא

במקו� זאת הוא קורא . ידי תיאוריות אוטופיות או אפוקליפטיות ביחס למי� האנושי+המוצדקות על

 �לאקטיביז� שמאלני העוסק ברפורמות קונקרטיות בנושאי� חברתיי� וכלכליי� לצור* שיפור מצב

למרות הפיתוי שיש בגישה זו משו� מעשיותה וניקיונה . עלשל קבוצות אוכלוסייה מסוימות בפו

כפי . נראה לי שרורטי הול* רחוק מידי בדחיית התיאוריות והשקפות העול� הכוללניות, המוסרי

א� כי היא עשויה לקד� מצבי� אנושיי� , הפעולה למע� רפורמות מהסוג שרורטי מציע, שהוסבר

. מת� משמעות כוללת לחיי�: לצור* האנושי שצוי� איננה נותנת מענה, פרטיקולאריי� מסוימי�

שיש בה כדי לספק לקבוצות גדולות של אנשי� בתו* תרבות נתונה את , החס* בתורה פילוסופית

עלול להפו* במהרה למקור לניוונה של , הלהט הדרוש כדי לפעול וליצור במסגרת התרבות הזו

למדו מהניסיו� של ההיסטוריה הדתית  אינטלקטואלי� רבי�. ובסופו של דבר לחיסולה, התרבות

שלהט אידיאולוגי הוא אחד המקורות המרכזיי� לסבל אנושי , העשרי�+ומהניסיו� המר של המאה

. זאת משו� שלהט זה נרת� פעמי� רבות מידי לנטייה האנושית לשלטו� כוחני ולאכזריות. מיותר

ת והאינטלקטואלית שאת השכל זה הוא הבסיס המוסרי האמפירי של התרבות הליבראלי+מוסר

אול� גישה זו עלולה . א* על התנהגותה המוסרית הוא רוצה להג�, עליונותה התיאורטית רורטי דוחה

משו� שלמעשה היא משתקת , לשמש בומרנג כנגד הליבראליז� האינטלקטואלי שהיא נועדה להצדיק

בזמ� : בדיוק במקו� זהרצוני לטעו� שהאתגר של פילוסופיה הפועלת בתו* תרבותה מצוי . את עצמה
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, וה� מבחינה מוסרית פנימית, שבו ישנו איו� על המש* קיומה של תרבות ה� מבחינה פיזית חיצונית

אינטליגנציה אירוניסטית . התרבות נזקקת ליותר מאשר אירוניה פילוסופית כדי להג� על עצמה

רעיו� המספק , למצער, הגרימת סבל איננ+המבוססת על עיקרו� מעורפל של סולידאריות אנושית ואי

המחיר של הגנה עצמית תרבותית איננו . מניע חזק דיו לתרבות להמשי* ולהתקיי� באופ� חי ופורה

אבל . או דורסנות פוליטית, אכזריות גזעית, משיחיות דתית, חייב להיות עליונות אימפריאליסטית

ימפריאליז� תרבותי וערכי התנאי לכ* שאפשר יהיה להיחל, מהמעגל של איכות תרבותית וערכית וא

כדי שתרבות תוכל להמשי* ולהתפתח מבלי להתנוו� או , כלומר. הוא מחשבה פילוסופית יצירתית

צידוק , הגות המספקת בסיס למוסדות התרבותיי�, היא צריכה לייצר הגות משמעותית, להישחת

כשיר או תירו, מבלי להיות בכ* מ, ותנופה מספקת לפעילות אנושית יוצרת, לאמונות מוסריות

שעבודה זו מייחסת , ואמפיריות, יצירת חזו�, נראה לי שהאופי של כלליות. לשלטו� כוחני ולאכזריות

לעיסוק הפילוסופי הרלוונטי מראה מדוע הגות מסוג זה יכולה להיווצר דווקא במסגרת העיסוק 

זה ללבוש צורה מעשית  כמו כ� מסבירה עבודה זו כיצד יכולה הגות מסוג. הפילוסופי במובנו המסורתי

) �  .דווקא במסגרת העיסוק הפילוסופי במובנו המסורתי, )'פרגמטית'או אולי ראוי לומר כא
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Abstract 

  

My dissertation tests Richard Rorty’s challenge of the unique role of philosophy in culture in view 

of his association with the American Pragmatist tradition. There are two phases to Rorty’s claim: First he 

contends that the unique status of traditional philosophy has reached its end, in view of its failure to deal 

with the philosophical problems. The second claim is that the cultural role assigned to the traditional 

philosopher belongs in fact to any intellectual who creates new metaphors. If these metaphors are fruitful 

enough to influence and help change the culture and the world we live in, they achieve what was 

traditionally expected of a work of philosophy. This dissertation tests these claims using a most general 

explanation of philosophical activity as an accommodation of the shifting understanding of philosophy 

itself: Philosophy is part of a general endeavor to give our lives and our intellectual activities the best 

possible meaning, in view of the situation in which we find ourselves. 

 Rorty’s claims are based on a shift in the understanding of philosophy which was implied by the 

philosophy of Nietzsche at the end of the 19
th

 century, and became common within the philosophical world 

in the 20
th

 century through the works of American Pragmatists such as William James and John Dewey, 

and continental philosophers such as Heiddeger, the late Wittgenstein, Derrida, and Foucault. This 

philosophical thinking has changed the quest for an understanding of human behavior and human culture 

from a study of “real beings” such as the human soul, the human mind, or the general human spirit towards 

the study of language. This shift is not the first one in the history of philosophy. According to the Platonic 

tradition, philosophy was considered to be the study of the nature of beings. However, modern philosophy, 

beginning with Descartes, turned understood philosophy as the study of human perception and knowledge. 

Kant turned the study of philosophy into the study of the principles that enable the human mind to perceive 

the world and form knowledge of it. In contrast, the new linguistic philosophical tradition sees the language 

that human beings use as the basis for their understanding of themselves, the world, and the cultural 

institutions they create. Accordingly, the signs of language are not considered any more as representations 

of beings outside of themselves but as tools that we use in order to organize our world. The significance for 

this change to the role of philosophy, according to Richard Rorty is that the concepts dealt with in 

traditional philosophy are the creation of the same human culture, and not beings that the philosophical 

study discovers through its unique methodology of rational analysis. Therefore, the attempt of 2500 years 

of philosophical debate to solve the problems considering the nature of beings like “The Good” or the 

dualism of mind and body is futile since they are linguistic debates about linguistic creations and not real 

problems. The second phase of Rorty’s claim, is the claim that human culture develops through new 

linguistic concepts, created by great men in all fields of human activities such as science, politics, and art. 

These innovators create new metaphors that are fruitful enough to penetrate into our language and our 

culture, creating new ways of thinking and solving problems that help us adapt in new and better ways to 

our environment. According to Rorty’s conceptual relativism, the cultural development through the 

creation of new metaphors is an open and free affair and has no a priori or conceptual conditions or 
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principles. Philosophy, according to this view, which saw its role as forming or discovering these a priori 

preconditions in the 200 years since Kant, has lost its relevance.  

 In making these claims about the creative development of human language and human culture 

Richard Rorty ties himself to the American Pragmatist tradition in philosophy. His claim is that according 

to the pragmatist view of the development of ideas, it follows necessarily that the philosophical discipline is 

outdated. In order to test this claim, I have phrased a “pragmatist principle” which would be accepted both 

by Rorty and by the philosophers who are considered the classical American Pragmatists: Charles Sanders 

Peirce, William James, and John Dewey. The “pragmatist principle” states that the concepts or ideas 

through which we describe and understand our world are tools we create in order to deal with our natural 

environment.  

The thesis of this dissertation is that in accepting the “pragmatist principle”, contrary to Rorty’s 

claim, one does not necessarily have to reject the uniqueness of the philosophical discipline and the role of 

the philosopher in culture. The philosopher will be shown to have an active role within culture depending 

on his view of the philosophical discipline. The methods that are used in this dissertation in order to argue 

this point, are based on the way Rorty connects between the implications of the “pragmatistic principle” 

and the claim that philosophy’s role has reached its end. The claims which tie the “pragmatist principle” 

and the role of philosophy in Rorty’s eyes will be tested in the work of the three Pragmatist philosophers, 

Peirce, James, and Dewey. 

The first claim Rorty makes is that there are no binding principles according to which human 

intelligence works, and which separate it from other forms of human activity and creativeness. Each type of 

human activity and set of cultural assumptions is a different language through which human beings express 

their understanding of themselves and the world and through which they deal with their world. These 

languages develop through changes and shifting of vocabularies. However, there is no advancement toward 

a better or truer concept through this process. Accordingly, the study of logic and the scientific method are 

the study of but one language that fits one type of human needs, and not a study of the basic principles of 

all human thinking. 

The second claim Rorty makes is that there is no real world that the language and the process of 

gaining knowledge is supposed to reveal. The signs in a language can be compared to each other but not to 

a world beyond them. Therefore, the traditional concept of truth, as correspondence to the real world is 

rejected. 

The third claim is that, since philosophy has dealt traditionally with describing the connections 

between our language, our concepts, and the real world, the understanding that there is no such thing 

beyond our concepts renders philosophy an empty subject of study. 

The fourth claim is that our society is better off with an open ear to any intellectual who has 

something new and potentially fruitful to say. The field that encourages the type of open creativity and 

original thinking is the study of literature, since it is a study of connections within language and texts. 
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This dissertation studies the philosophy of each of the pragmatists mentioned in view of the claims 

that Rorty makes. The conclusion of the paper is that the Pragmatist understanding of the creation of human 

concept does not necessarily entail the rejection of philosophical study. In addition it concludes that Rorty 

gives up too much unnecessarily in the claim that there are no unique nature and constraints to the 

intellectual human activity. 

 

Charles Sanders Peirce: 

Peirce, as the other Pragmatists discussed in this paper and as opposed to Richard Rorty, begins 

his philosophical quest with experience or consciousness. This fact dictates the main difference between the 

philosophical assumptions of Rorty and the pragmatists. Rorty, as noted, refuses to acknowledge any object 

of human quest but language itself, its concepts and its course of development. In contrast, the pragmatists 

endeavored to make sense of the human experience of living in the world. According to their view, the only 

thing that we can be sure of, and therefore, begin our study with, is experience itself. However, experience 

itself is considered by them not to be a priorically subject to the intellectual concepts they have to explain. 

Thus the entire conceptual world we find ourselves living in is a creation of our intellectual faculties whose 

purpose is to organize our otherwise unorganized and arbitrary stream of consciousness or experience.  

Peirce’s Pragmatism is an attempt to fit the newly learned principles of Darwinism into the 

Kantian scheme of reason’s categories of perception and knowledge. Accordingly, Peirce sees in logical 

categories the basis for understanding the intellectual activity, which, for Peirce is the model for all 

possible human activity. His view is pragmatist because his claim is that the work of the mind, through its 

logical principles is geared towards creating sets of beliefs that function as rules of action. These rules of 

action enable human beings to deal in an ever-improving manner with their experience in the world. 

Peirce views this process of creating beliefs within the framework of research activities. The 

process of research begins with an experience of doubt, which means that a belief we had and which 

directed us toward a certain type of action proved to be wrong, and, therefore, we experienced a breach in 

the normal, harmonious flow of things. In order to correct this breach we look for a better concept, a better 

rule of action given certain circumstances, and we test it empirically. This process reveals an important trait 

in Peirce’s pragmatism, namely, his scientifically modeled understanding of human activity. According to 

this pragmatist understanding, there is no meaning to concepts beyond their possible practical results. 

Peirce understands these concepts to be rules of actions that are assigned to given circumstances. This 

claim about concepts and their practical meaning applies to philosophical concepts as well as to any other. 

Peirce emphasizes that no philosophical conceptual debate has real meaning unless there is a genuine 

practical difference in the application of each concept.  

 Peirce’s logic is a semiotic doctrine that shows how signs acquire meaning through a process that 

is aimed at creating the beliefs that direct our understanding of the world and actions in it. According to this 

doctrine, human thinking is a process of interpretation of signs. Peirce explains how the use of signs 

necessarily involves a relationship between three things, the sign, its object, and its interpretant, the 
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meaning that the observer of the sign assigns to it. The very fact of comprehending a sign as a sign involves 

this “triadic” relationship, since to see something as representing something else involves besides the sign 

and what it represents the idea that there is a connection between the two. This would not have occurred 

unless an observer, with interests in the way he perceives the world around him interpreted the sign. Peirce 

explains how this process of perceiving and interpreting signs develops and becomes more complicated as 

to create beliefs, which are sentences connecting perceived phenomena to each other, in the form of 

conditional statements. These conditional sentences help us organize the phenomena we experience into 

logical sequences and enable us to use the right means to achieve our purposes. This process is the purpose 

of scientific research, but also of any common sense, day-to-day settlement of doubts. It should be noted 

that according to Peirce the process of creating a new sign in order to deal with breaches in experiences 

could be seen as the creative forming of new metaphors in our linguistic milieu. However, the act of 

creating the sign according to Peirce is always followed by a rational process of validating the new 

connection with the rest of our experiences. Therefore, it seems as if Rorty, in opposing Peirce, neglects the 

fact that the process of creating metaphors and integrating them into our world of concepts demands some 

phase of validating them with empirical methods.  

 As can be seen from this description, Peirce connects the “pragmatist principle”, according to 

which our concepts and beliefs are created as tools to cope with our environment, to an intellectual, logical, 

activity. It should be noted, as described and discussed in the dissertation, that Peirce explicitly includes in 

this intellectual, scientifically geared process of interpreting signs, all types of human activity, including the 

creation of works of art, and the instinctive updating of failing habits in the animal world. The dissertation 

argues that Peirce’s understanding of the process of interpreting signs and creating beliefs shows that it is 

unnecessary to claim that pragmatism leads to the understanding that there is no logical criteria behind 

human activity. Understanding human knowledge according to the model of creating new signs and beliefs 

and not according to the model of discovering new facts about the world outside of our experience does not 

mean that such knowledge does not have some rule, direction, and is not restricted by the real world. 

 There is an important difference between pragmatism and other philosophical schools in dealing 

with the notion of a real world that lies beyond the world that appears to our senses, through experience. 

According to the pragmatist idea, there is no meaning to discussing the problems of a real world that exists 

or does not exist beyond the perception of our experience. For Peirce there are two explanations of our 

relationship to the real world. The first idea is that the real world, and the truth about it, is what will be 

reached at an ideal end of the process of inquiry. This process of inquiry is something that continues in time 

and involves the whole community of researchers and truth seekers. The concepts that this community will 

reach in an ideal end of its quest, is supposed to be the truth about reality. What would be reached 

according to Peirce is a set of rules or beliefs that will correspond to the rules according to which the world, 

in truth, behaves. The only other connection that we can have with this world, is the raw feeling of a clash 

between ourselves and something “other”, outside ourselves. Rorty, of course opposes this notion, since his 
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open-ended human linguistic conversation does not entail any constraints by an empirical clash or an ideal 

purpose of our creativity.   

 Peirce’s description of the process of creating our concepts of beliefs clearly implies that there is a 

place for the philosopher in our culture. The philosopher is part of the community of researchers who strive 

to form the beliefs that will agree, as much as possible, with our experience and with all future experience, 

and, therefore, will correspond to what the real world, outside of our experience can be. Peirce understands 

the philosopher as a methodological scientist whose skills are such that he can see the significance in things 

that lay directly in front of us. The philosopher’s special skill enables him to create new and useful 

concepts for these phenomena. These new concepts are supposed to provide us with values according to 

which we form our purposes and that give reason and direction to our life of research. 

 

William James: 

My dissertation describes William James’s philosophy as closest in his ideas of the role of the 

philosopher in the community and in the style of his philosophical writings to Richard Rorty. There are two 

reasons for this claim: The first one is the fact that he sees philosophy as a quest for a better life. For James, 

a philosopher is a person who works within a given community, in his time and place, to create categories 

which will enable people to see their life with hope and, therefore, to have reasons to act and create in their 

world. The second element that makes his philosophy closest to Rorty’s is the fact that James blurs the 

distinction between reason and our emotional motives and our will in forming our beliefs and concepts. As 

in the case of Peirce, James’ starting point for philosophical search is experience. However, for James, as a 

psychologist, the introspective method is a legitimate base for the understanding of the processes of logic, 

thinking, and creation of concepts and beliefs. Therefore, there is no discontinuity, as in the case of Peirce, 

between learning about the logic of our thinking and experiencing it. 

Loyal to his own conception of the centrality of experience, James distinguishes between the 

plurality of the flow of our experience and the unifying principles that our reason provides in order to cope 

with the confusing plurality of experience. In accordance with this distinction, James understands 

Pragmatism as a philosophical method to be used in order to determine between opposing metaphysical 

theories. According to his Pragmatism, every concept and theory has practical meaning. However, as 

opposed to Peirce, James understands the practical meaning of concepts in their experiential consequences 

and not in their experimental meaning. This is to say that for James, a practical meaning is the activity that 

is involved in a concept, and not as for Peirce, the concept as a rule of action that can be tested, potentially, 

in an experiment. Our purpose in forming beliefs according to James is to act in the world and change it. 

Therefore, a doctrine that by its nature paralyses our ability or our motivation to act is rejected within the 

framework of Pragmatism. It can be seen that this understanding, in contrast to Peirce’s, does not see the 

process of forming ideas in a purely intellectual way but in a manner that involves action, physical or 

mental, feelings, and intellect.  
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In James’ case the method of Pragmatism brings him to choose the metaphysical doctrine that he 

calls “Radical Empiricism”. Since James believes that experience is the only base upon which we can form, 

intellectually, our ideas about the world, he looks into experience to get an idea for his metaphysical 

outlook. Since James understands experience as a flow with no pre-given order or unification, he 

understands the world metaphysically as a plurality. For him the plurality of experience means that the only 

thing we can be sure about is having an experience at a given moment, as it occurs. However, since every 

one has this occurring experience on his own, and there is no necessary unification between all these 

immediate experiences, the world is made out of a plurality of points of view. James understands himself as 

forming this metaphysical theory according to the Pragmatist method. The reason for this, as he explains, is 

that understanding the world in its plurality, best enables us to reject determinism. James believes that only 

the rejection of determinism gives us a sound reason to act in the world in a creative, moral manner, and, 

therefore, it is a pragmatic doctrine. 

James’ doctrine of “The Will to Believe” is another way in which he blurs the distinction between 

the intellect and the rest of our emotional world. According to him, certain types of beliefs, under certain 

circumstances can be chosen even if we can’t prove their truth empirically. This choice is made since our 

pragmatic purposes, to act and make changes in the world benefit from choosing one rather than another 

belief. James understands this doctrine to apply to decisions between rival theories of metaphysics, religion, 

morality, and questions of personal relationships. In these issues we have insufficient empirical data to 

support our beliefs. However, by following these beliefs, we create new facts in the world, and thus make 

an impact that can be tested empirically. 

Despite the affinity between James and Rorty, James too, as opposed to Rorty, confines the human 

activity of creating and acting in the world to some restrictions and guidelines. These restrictions are the 

empirical facts that give a direction and validate our rational concepts and beliefs. The philosopher’s role in 

James’ eyes is to form hypotheses that will give the individuals in his community a meaning to their life, 

and, therefore, hope and reason for action. But this is not a completely open-ended project as Rorty 

describes it, but a project, like scientific projects or the formation of social institutions, which is tested by 

its empirical worth. 

 

John Dewey 

My dissertation describes Dewey as Rorty’s paradigm for a philosopher whose public image was 

that of an influential cultural figure. Dewey, through the creation of new metaphors and political activism, 

contributed to the changing and bettering of the society in which he lived in the fields of education, 

economy, and politics. However, Rorty criticizes the fact that along with his public persona, Dewey 

insisted on the need to create a systematic philosophical construct. The claim in this chapter of my 

dissertation is that for Dewey, as opposed to Rorty’s view, the metaphysical part of his philosophy is a 

necessary basis for his public activism. This claim means that Dewey’s understanding of the nature of 

human intelligence and the process it uses for creating the world we live in, justifies the type of activity in 

which Dewey was involved. 
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Dewey saw his philosophical activity as an empirical search in three dimensions. The first 

dimension is metaphysical. As did James, Dewey understood human beings as experiencing, solving 

problem beings in a natural environment. According to this picture, Dewey understood the process of 

reasoning and gaining knowledge about the world as a process based upon the model of research. In 

research we give a new meaning to problematic situations in which we find ourselves, in order to solve 

their problematic nature. In actuality, we create during this process the logical categories and the material 

contents of the world we live in. Since the method should be empirical, Dewey believes that the principles 

of the growth of knowledge, namely, our logic, are learned empirically, through the actual methods of 

inquiry that have taken place and succeeded.  

In this respect, there can be seen a line of development beginning with Peirce, through James, 

Dewy and Rorty as to the relationship between human language and concepts and the world itself. Peirce 

understands the creation of our concept as a creation of a set of beliefs that eventually will prove as 

corresponding to the world. This correspondence, however, still holds fast to the traditional philosophical 

dualism between a linguistic or mental presentation of the world and the world itself. James endeavors to 

liquidate this dualism by understanding the concepts as being validated by an action of man upon the 

world, and, therefore, contributing to its nature. Dewy went a step farther to claim that the creation of our 

concepts is identical to the creation of the very environment we see ourselves as living in, the nature that 

we create through our day- to-day and scientific knowledge. Rorty agrees, of course, with the picture of 

man as a creator of the world he lives in, however, he does not agree with the restricted empirical model on 

which Dewey bases the process of growing knowledge. In addition, he refuses to accept the necessity of 

Dewey’s naturalistic metaphysical explanation of this process. He would have been happy if Dewey would 

have satisfied himself with the causal historical explanation for the creation and effectiveness of particular 

concepts without the need to give the process a metaphysical framework. 

However, it cannot be denied that Dewey does understand the process of creation of concepts in a 

metaphysical empirical framework, and that he explains the creation of the logic of this process within such 

a framework. According to this picture our experience is a flow of disordered experiences. Our encounter 

with this experience is in the form of a problematic situations, which, in order to cope with them we try to 

make them rational, put them into order, assign a beginning and an ending to them, and form a purpose in 

relation to them. The concepts that we form determine the nature of the situation, and thus create the 

material objects as well as the formal logical principles of our world. This is the process of problem solving 

that enlarges, according to Dewey, our reason on the one hand, and that create our world on the other. 

However, besides finding ourselves as experiencing being within a natural environment we are also a 

product of being individuals within society. Dewey explains how the fact that we belong to a particular 

human society makes our world what it is for us. We learn our language and conceptual frameworks 

through the special relationship of cooperation that marks human society.  

The second dimension in which Dewey understands philosophical activity is social criticism. 

Dewey believes that a metaphysical understanding of the nature of knowledge and world creation can be 
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understood as a philosophical base for the process of criticizing and forming social values. As this 

philosophical research should also be conducted empirically, Dewey describes it as the attempt to 

understand the historical and political origins of our social values and concepts on the one hand, and a 

search into the actual results that holding these values have created. According to Dewey it is the job of the 

philosopher to deal theoretically with the existential origins and consequences of a set of values to their 

community in order to raise consciousness to the implications of peoples’ beliefs. 

The third dimension of the philosophical activity according to Dewey is what my thesis, in 

accordance to Leo Strauss’ description, calls “exoteric philosophy”. In this dimension the Deweyan 

philosopher works within the specific community to change and reform its values, practices, and 

institutions, in accordance to his philosophical beliefs. In accordance with this conviction Dewey has 

utilized his metaphysical theory of man as a free creator of his own world and principles to a theory of 

education, which was actually implemented by him in an experimental school. In addition he pursued, 

theoretically and practically, democratic issues. This is the dimension of Dewey’s philosophy which 

appealed more than any to Richard Rorty, and which, in some of his late writings, he adopts himself. 

However, in contrast to Rorty’s criticism, Dewey understands his public activism in accordance, and as 

based on, his philosophical metaphysics.  

 

Conclusion 

The dissertation shows, through describing Pragmatism and the Pragmatist’s view concerning 

human reason and the relationship between human concepts and the world, that Rorty’s claim that the 

“Pragmatist Principle” leads to the annihilation of philosophy is unjustified. In addition it shows how each 

pragmatist philosopher, despite criticizing the traditional view of rationality, dualism, and realism, holds 

that human activity of dealing with the world is a rational, logically based activity. As such it has a 

direction so that its development can be seen as advancement, and it has some guidelines for use, although 

these do not have to be considered a priori or absolute. In addition this human activity in the world has 

purpose and direction, although it is open and vague enough to leave space for freedom and creativity.  

The dissertation concludes with an attempt to draw a positive role for philosophy and for the 

philosopher in our culture in view of Pragmatistic thought. In contrast to Rorty’s thinking, but in affinity to 

his view of the contingency of human culture, the philosophic discipline will continue to survive as such as 

long as the particular culture it has thrived in continues to feel its usefulness. This depends, however, not on 

some abstract understanding of what philosophy is and what the philosophical method should 
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be. It depends on what philosophy, as the quest to understand ourselves as human being in the world, will 

in actuality, be. In addition, it should be noted that philosophy has existed in the Western World since the 

5
th

 century BCE. This long existing relationship between philosophy and culture owes its strength to the 

fact that philosophers have managed to create new concepts and worldviews that enabled this culture to 

preserve its self-identity in the face of changing reality. It seems to me that it is not an exaggeration to 

challenge the discipline of philosophy with the continuation of this project in the face of our rapidly 

changing world. 
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