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מי שרוצה לראות את תולדות התפתחותה של החשיבה האנושית "

גדולתה של אידיאה להיות מסוגל להתפעל מ מוכרח, מבט פורה-מנקודת

התלהבות עם זאת להיות מסוגל להפיק את אותה בעידן אחד ו

בהתבוננות באידיאה זו בעודה חושפת את הפגם שבה בתקופה מאוחרת 

עליו גם להיות מסוגל לקבל את המחשבה שדרך החשיבה שבה . יותר

מחשבה זו לא . תוחלף בעתיד באחת שונה לחלוטין, הוא עצמו דבק

. ההשקפה שהוא רכש לעצמו' אמת'צריכה להטותו מהכרה מלאה ב

ר שאין שמחשבות מזמנים מוקדמים יותר מבנה תודעה הנוטה להאמ

אינו , של העידן הנוכחי' המושלמות'ידי -והוחלפו על' פגומות'סווגו כ

 ."בהבנת האבולוציה הפילוסופית של המין האנושי מסייע

 (9191הקדמה למהדורת , דות הפילוסופיהחי: מתוך) 

- רודולף שטיינר  -
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 9123רת והקדמה למהד

 

תפיסות עולם וחיים במאה את ספרי  בייהרחב, 3231לרגל הוצאת המהדורה השנייה בשנת 

עולם -את אותם יסודות של תפיסותבו להציג  נתיכווב. חידות הפילוסופיה, ספר זה נולד, עשרה-התשע

המופיעים מבחינה היסטורית ומניעים את המתבונן המודרני בחידות אלה להתנסויות בעלות עומק רב יותר 

רגשות גורמת סיפוק העמקה כזו של . ההוגים בעבר ידי-הוא נתקל ברגשות שנחוו עלר שאכ, של תודעה

מתחזק מעצם העובדה שהוא רואה , ברוחו שלואליו מה שהוא שואף . עמוק למי שעסוק במאבק פילוסופי

עשויות להיות קרובות או ר שאלהם העניקו החיים השקפות  ,כיצד מאמץ זה התעצב אצל הוגים בעבר

לשרת את אלה הזקוקים להצגת התפתחות הפילוסופיה היא ר זה בספכוונתי , בדרך זו. רחוקות מהשקפותיו

לחוש , בשיטת החשיבה שלו, ששואף תוספת כזו תהיה בעלת ערך לכל מי. כתוספת לנתיבי החשיבה שלהם

והיה רוצה לראות ששורשיה של עבודת  דה האינטלקטואלית של המין האנושיעצמו מאוחד עם העבו

הוא יוכל לתפוס זאת כאשר יאפשר ליסודות . של הנפש האנושית מחשבותיו נמצאים בצורך אוניברסלי

 .העולם ההיסטוריות להתגלות בפניו-החיוניים של תפיסות

פק לפלוש אל תוך היא גורמת לס. להצגה מסוג זה יש השפעה מדכאת, עבור מתבוננים רבים, ברם

בתארי תהליך . ם אחריהםידי הבאי-הם רואים הוגים מהעבר שסותרים את קודמיהם ומופרכים על. רוחם

במבט . הבה נתייחס לשני הוגים. ידי יסוד אחר-כוונתי היא להראות כיצד היבט מדכא זה מסולק על, זה

אנו . נבחן את המחשבות האלה מקרוב, עתה. מכה בנו בצורה כואבת הסתירה בין מחשבותיהם, ראשון

נניח שהוגה אחד . לוטין של העולםתחומים שונים לח לאלבם -מגלים ששני ההוגים מכוונים את תשומת

, עבורו. מחשבות מתגלות באריגה הפנימית של הנפשש כזהמתרכז באופן הנפש ה-פיתח בתוכו את הלך

. חידה מהווה, נפש פנימיים אלה יכולים להפוך מכריעים בהכרה ביחס לטבע העולם החיצוני-כיצד תהליכי

וא ידבר באופן נמרץ על הפעילות היוצרת של חיי ה. זו מעניקה גוון מיוחד לחשיבתו כולה מוצא-נקודת

לבו אל התהליכים -הוגה שני מפנה את תשומת. הוא יאמר יקבל גוון של אידיאליזם אשרכל , כך. החשיבה

שבאמצעותם הוא מחזיק במאורעות חיצוניים אלה , תהליכי החשיבה. הנגישים לתפיסה חושית חיצונית

הוא יפנה אל חידות היקום שיציבו אותם בסביבה . ודעותותחום מ לאלא נכנסים , בתפיסה הכרתית

 .מחשבתית שבה קרקע העולם עצמו תופיע בצורה כזו שתדמה לעולם החושים

נובעות מנטייה העולם הסותרות עם הנחות מראש ה-אם ניגשים למקור ההיסטורי של השקפות

ולהעלות את  זועל  זואלה עולם -שיש להשקפותאפשר להתגבר על ההשפעה הממיתה אזי , מחשבתית כזו

 .שנייהבאחת בט לרמה שממנה הן תופענה תומכות המ-נקודת

חזרה 
לתוכן 

 נייניםע
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כאשר . יציגו במבט ראשון את הסתירה המושלמת ביותר, בהיותם מוצבים זה לצד זה, הגל והקל

הוא  .אפשר לצעוד עמו בנתיב שאליו קשור אדם שחי לגמרי במחשבות, חודרים את הפילוסופיה של הגל

עולה בו השאלה , מול הטבע. מאפשר לו להבין את ישותו שלו כממשיתהמחשבתי כמשהו ה חש את היסוד

אם חשים מה מוצדק , הנפש שלו-אפשר לעקוב אחר הלך. על הקשר שבו הוא ניצב עם עולם המחשבות

אפשר לעקוב אחריו , אם יכולים לחדור את מחשבותיו של הקל. כזאתופורה באופן יחסי בנטייה מנטלית 

הווה ומשתנה בדרך שמה . החושים תופסים וכיצד זה משתנה אשרהקל יכול לראות רק את . הדרךן חלק מב

, ול את הישות האנושית כולהלכל יוכלרצון רק כאשר -שבעיהיה כמציאות שלו והוא  לקבלהוא יכול , זו

אות את הגל הבה ניתן להקל לר, עתה. תחת עיקרון זה של הוויה וטרנספורמציה, המחשבתית הפעילותכולל 

, בהינתן שהגל היה מכיר את הקל. בלי שום קשר למציאות, משמעות-אורג מושגים נבובים חסריהכאדם 

שתי שיטות ב להשתקעמי שיכול , כך. הוא היה רואה בו אדם עיוור לגמרי ביחס למציאות האמיתית

. ספונטנית, להימצא בפילוסופיה של הגל את האפשרות לחזק את כוחה של חשיבה פעי, האלה החשיבה

הוא ימצא את האפשרות להיות מודע לקשרים בין עיצובים מרוחקים של הטבע , בשיטת החשיבה של הקל

בהיותם מוצבים זה לצד זה ומושווים זה לזה . של האדםבתודעתו נוטים להעלות שאלות משמעותיות ה

ד הנבטים והנצרים להבין כיצ אלא יאפשרו לנו, הגל והקל לא יובילו אותנו עוד לספקנות מדכאת, וז בצורה

 . פינות שונות של היקוםשל החיים צצים ב

איני מתכוון להסתיר את הסתירות . זוהי הקרקע שבה נמצאים שורשיה של שיטת ההצגה שלי

 .הסתירות למרותנשאר תקף  אשראלא בכוונתי להראות את , בתולדות הפילוסופיה

יכולה , שבהםוף את החיובי ולא את השלילי העובדה שבספר זה מתייחסים להגל ולהקל כדי לחש

 .יכולה להיות גישה זו לחיובישאינו מסוגל לראות כמה פורה  ידי מי-כשגויה רק על, לדעתי, להישפט

קשור , כן-פי-על-אך אף, מתייחס לתוכן ספר זה להוסיף מילים ספורות על משהו שאינו הרשו לי

כדי לטעון שהם מצאו סתירות במהלך  דם התייחסו אליהןא-ספר זה משתייך לאותן עבודות שלי שבני. אליו

ידי רצון לחפש -שהאשמות כאלה לרוב אינן מונעות עלעל אף העובדה שאני יודע . התפתחותי הפילוסופית

 .בכל זאת בקצרה אתייחס, אחר האמת

מי שיקרא . חסיד אדוק של הקלידי -ביקורת כזו טוענת שהפרק על הקל עושה רושם שהוא נכתב על

בהתייחסות שטחית יכול , ברם. ימצא קושי לתמוך בטענה זו, על הגל ונאמר הדברים אשרבאותו ספר את 

עבר טרנספורמציה מלאה של רוח כאשר הוציא , להיראות כאילו אדם שכתב על הקל כפי שעשיתי בספר זה

וכן  כלליים קוויםמדע הנסתר ב, ילאיים והדרכים לרכישתהעת העולמות העידילאור מאוחר יותר ספרים כמו 

 .הלאה

נראות סותרות את ה, וכרים שעבודותיי המאוחרות יותרהשאלה נראית באור הנכון רק כאשר ז, אך

מי שמתכוון לרכוש או . ל עולם הרוחות על תובנה רוחית אינטואיטיבית עמבוסס, עבודותיי המוקדמות יותר
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א את הסימפטיות והאנטיפתיות שלו לפתח את היכולת לדכ מוכרח, לשמר לעצמו אינטואיציה מסוג זה

ה בהציגו את דרך החשיב, עליו להיות מסוגל, באמת. ושא התבוננותומולהתמסר באובייקטיביות מושלמת ל

לאובייקט שהוא שואב אינטואיציה  ותהתמסר לשזה הכוח הבדיוק מ. להיות ספוג בה לגמרי, של הקל

לא . שונות הוא בנטייתי אל אינטואיציה רוחיתהעולם ה-מקורה של שיטת ההצגה שלי את תפיסות. רוחית

עבור אותה . היה נחוץ להיכנס אל תוך דרך החשיבה המטריאליסטית רק כדי לבנות תיאוריות על הרוח

ידי חשיפת -די להראות את כל הסיבות המוצדקות נגד מטריאליזם ולהציג דרך זו של חשיבה על, מטרה

רק כך יתעורר , כי. לא ניתן להתקדם בדרך זו, ואיציה רוחיתכדי להפיק אינט, אך. מוצדקים-הלא היבטיה

 .פעיל באינטואיציה רוחית להיותיכול הכושר של הנפש ה

. זו אינה דעתי. אבד את אחדותויתוכן הספר התייחסות כזו עם התנגדויות שעשויות לעלות , נגד זה

יכולה להיות המשימה  אינהזו . ןתיאור היסטורי יהפוך מהימן יותר ככל שהתופעות רשאיות לדבר בעד עצמ

. הוא מוצדק, כי במסגרת גבולותיו, של הצגה היסטורית ללחום נגד המטריאליזם או לעוותו לכדי קריקטורה

נתעה בדרכנו אם לא נגיע . נכון להציג באופן מטריאליסטי את אותם תהליכים בעולם שיש להם גורם חומרי

לחשוב . אנו מובלים בסופו של דבר לתפיסת הרוח, חומרייםתהליכים בעקבנו אחר , לתובנה שמגיעה כאשר

גם טעות להניח שהרוח  זו. הינו טעות, לתפיסה חושית וא קשורחשיבתנו כפי שהלאינו תנאי הכרחי שהמוח 

 .הפקת מחשבות ועיצובן ידי-עלשדרכו היא מגלה את עצמה בעולם הפיסי , אינה הבורא של המוח

 

 

 רודולף שטיינר         

 



 

1 

 9191רת וקדמה למהדה

 

צוינו בהקדמה  ,שמהן צמחה הצגת התוכן של ספר זה ואשר יוצרות את תמיכתו הבסיסיתהמחשבות 

חיה באופן מודע פחות או ברצוני להוסיף משהו הקשור לשאלה ה, אז ושנאמר לדברים. 3231למהדורת 

הקשר בין התבוננות שאלת זוהי . ספר על חידות הפילוסופיהקריאת היותר בנפשו של מי שפונה ל

נידונה להישאר , ידי חיים אלה-כל מחשבה פילוסופית שאינה נדרשת על. המיידיים חייםובין הפילוסופית 

להיות כזו ששורשיה  מוכרחהמחשבה פורה . משוך קוראים ספורים בעלי נטייה עיוניתתעקרה גם אם היא 

מי שמתכוון . האבולוציה ההיסטורית שלובתהליכי ההתפתחות שהמין האנושי ככוליות עבר במהלך  יימצאו

, עבור מטרה זו בלבד, מכל סוג של השקפה יכול ת האבולוציה של החשיבה הפילוסופיתלתאר את תולדו

הן חייבות להיות מחשבות שכאשר הן . ידי החיים עצמם-להסתמך על מחשבות כאלה כפי שהן נדרשות על

 היכולותבדרך כזו שהוא ירכוש מהן את האנרגיות  הן תחדורנה את האדם, תישאנה אל תוך מהלך החיים

היות שהמין . קיומו-הוויית להפוך ליועצות ותומכות שלו במשימה של מוכרחותהן . לכוון את הידיעה שלו

, אילו אפשר היה לשלוט בחיים בלעדיהן. עולם פילוסופיות-התהוו השקפות, האנושי זקוק למחשבות כאלה

, עידן שאינו רוצה לחשוב מחשבות כאלה. חידות הפילוסופיהי לחשוב על האדם לא היה מוצא צידוק פנימ

חש צורך לעצב את החיים האנושיים בדרך כזו שהם באמת יתגלו בכל אינו מראה מעצם עובדה זו שהוא 

. נטייה כזה יגרור קנס כבד לתשלום במהלך האבולוציה האנושית-חוסר, אך. פי יעדם המקורי-הכיוונים על

כי הם אינם רוצים  ,לב למצבם החולני-האדם אינם שמים-מפותחים בעידנים כאלה ובני-ם לאהחיים נשארי

בהיותן מושרשות עמוק בתוכם והם פשוט נכשלים  ,כן-פי-על-אף, הממשיכות להתקייםלהכיר בדרישות 

הנכדים מוצאים בהיווצרותם של חיים . עידן מאוחר יותר מציג את ההשפעה של הזנחה כזאת. למלאן

לחיים פגומים  ם הפכההזנחה זו של העידן הקוד. ל הזנחת הסבים והסבתותר נגרם בגלשאתים משהו נחו

. לשלוט מוכרחההפילוסופיה , כוליותבחיים כ. שבהם הנכדים מוצאים את עצמם מוצבים, מאוחרים יותר

 .נמנע שחטא זה יוליד את השלכותיו-אך בלתי, אפשר לחטוא נגד דרישה זו

, חידות הפילוסופיהקיומן של את , ת מהלך ההתפתחות של החשיבה הפילוסופיתעלינו רק להבין א

קיום אנושית מלאה -פילוסופית בתהליכי העולם עבור הווייתלחשיבות שיש להתבוננות אם יש בנו רגש 

דרך ההצגה של  ,ניסיתי להראות. מתוך רגש כזה כתבתי על ההתפתחות של חידות הפילוסופיה. ושלמה

 .שרגש כזה מוצדק באופן פנימי ,ת זוהתפתחו

 ם מסוימים התנגדות מדכדכת מסוימתתעלה בתודעתם של קוראי ,כבר מן ההתחלה, נגד רגש זה

 ,אך, התבוננות פילוסופית אמורה להיות כורח החיים. שבמבט ראשון נראית מבוססת על עובדה

נות מהוקצעים ומוגדרים מפיק פתרו אינוהאנושית במהלך התפתחותה המאמץ של החשיבה , כן-פי-על-אף

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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ישנם ניתוחים היסטוריים רבים . לכאורה ומעלים סתירותהם מעורפלים , תחת זאת. לחידות הפילוסופיה

הם לא . עוצבו באופן שטחיר שאהמנסים להסביר את הסתירות הגלויות באמצעות אידיאות על אבולוציה 

יש . כלל-נות רבה יותר מאשר בדרךיש להתייחס לאבולוציה ברצי, כדי להתמצא בתחום זה. משכנעים

להגיע לתובנה שלא יכולה להיות מחשבה כלשהי שתהיה מסוגלת לפתור את חידות היקום פעם אחת 

תשתנה במהרה , התגלתהכבר שאידיאה ש, כזה הוא טבעה של החשיבה האנושית. כל-בדרך חובקתוולתמיד 

; תקופה מסוימתתפיק אור רב יותר עבור כך היא , יותר ככל שהאידיאה משמעותית. ותהפוך לחידה חדשה

 .כך היא תהפוך מוטלת בספק בעידן הבא, ככל שהיא אפופת סוד

להיות  מוכרח, מבט פורה-תולדות התפתחותה של החשיבה האנושית מנקודתמי שרוצה לראות את 

עם זאת להיות מסוגל להפיק את אותה התלהבות גדולתה של אידיאה בעידן אחד ומסוגל להתפעל מ

עליו גם להיות מסוגל לקבל . התבוננות באידיאה זו בעודה חושפת את הפגם שבה בתקופה מאוחרת יותרב

 אינהחשבה זו מ. תוחלף בעתיד באחת שונה לחלוטין, את המחשבה שדרך החשיבה שבה הוא עצמו דבק

בות מבנה תודעה הנוטה להאמין שמחש. ההשקפה שהוא רכש לעצמו' אמת'ה באלצריכה להטותו מהכרה מ

 אינו מסייע, של העידן הנוכחי' המושלמות'ידי -והוחלפו על' פגומות'סווגו כר שאמזמנים מוקדמים יותר 

 .בהבנת האבולוציה הפילוסופית של המין האנושי

ידי תפיסת משמעות העובדה שעידן -ניסיתי להבין את מהלך התפתחותה של החשיבה האנושית על

הצגת שיטת  לעמחשבות מנחות , 3בפרק  בדברי ההקדמה. דםקועידן עוקב סותר מבחינה פילוסופית 

 תיתקלנההאידיאות הן בעלות טבע כזה שהן . מאפשרות הבנה כזוציינתי את סוג האידיאות ה, הדברים

רק לי ורציתי  תהיה להן הופעה של משהו שקרה, בהתוודעות ראשונה. במידה רבה של התנגדותבהכרח 

אני יכול רק לקוות , כן-פי-על-אף. ך כולו של תולדות הפילוסופיהבאופן דמיוני על המהלעתה לכפות 

שקפה של על הה הולבשונהגו מראש ואז ר שאנהגות כאידיאות  אינןאדם ימצאו שהאידיאות -שבני

 התבוננותמקורן נמצא ב. הן הושגו באותה דרך שבה מדען מגלה חוקי טבעאלא , התפתחות פילוסופית

תואמות לאידיאות  אינןהתבוננות כי הן התוצאות כות לדחות את ין לאיש זא. באבולוציה של הפילוסופיה

התנגדות לדברים שאני מציג . התבוננות בלינטייה מחשבתית שאדם מקבל כנכונות בשל סוג מסוים של 

מתגלים בעידנים מסוימים קיומם של כוחות בתולדות האנושות הבעל הכחשה מתוך אמונה תפלה  תתבסס

היה עליי לקבל שישנם . משמעות-בהתפתחות החשיבה האנושית בדרך הכרחית ובעלת ושולטים ביעילות

התפתחות זו הוכיחה לי את דבר קיומם ומשום שהתבוננות זו הבהירה לי בכוחות כאלה משום שההתבוננות 

 .אדם לא יירתעו מההכרה בכוחות מסוג זה-למדע רק אם בני יהפכואת העובדה שתולדות הפילוסופיה 

גישה פורה עבור החיים , לרכוש גישה שאפשר לקיים כלפי חידות הפילוסופיה שניתן נראה לי

כל מיותר , בתולדות החשיבה. שלטו בעידני העברר שארק אם מכירים את הכוחות , בתקופה הנוכחית

בהבנה של אותן אידיאות , כי. יש צורך לתת להווה לצמוח מתוך העבר, תחום אחר של התבוננות היסטורית
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הוגה שאינו מסוגל . שופכת אור על העברר שאיש לנו את היסוד לתובנה , קות את דרישת ההווהמספה

לא יהיה מסוגל גם לגלות את , לאימפולסים השולטים בעידן שלו התואמתלרכוש השקפה פילוסופית 

האם בתחום אחר  :אשאיר כאן ללא הכרעה את השאלה. משמעותם של החיים האינטלקטואליים של העבר

נה של המצב הנוכחי לפחות תמוכבסיס התבוננות היסטורית הצגת דברים יכולה להיות פורה אם אין לה של 

להיות  מוכרחאובייקט ההתבוננות , כאן. משמעות-נוהל כזה יהיה חסר, בתחום תולדות החשיבה ?בתחום זה

להיות רק אלה של  יכולים, ממשית כמנהג החיים נעשיתשבהם החשיבה , וחיים אלה, קשור לחיים המיידיים

 .ההווה

מפאת הזמן . התכוונתי לאפיין את הרגש שממנו צמחה הצגה זו של חידות הפילוסופיה, במילים אלה

 .אין סיבה לשינויים או תוספות לתוכן הספר, מאז המהדורה הקודמתשעבר הקצר 
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 9194רת והקדמה למהד

 

את לכתוב כדי לציין את תחילת המאה כאשר התחלתי ' ספר יובל המאה'אני כותב את ש חשתילא 

ספר כתרומה לכתוב ההזמנה . 3293הופיע בשנת ר שא, עשרה-תפיסות עולם וחיים במאה התשעהספר 

לי את האתגר לסכם את תוצאות ההתפתחויות הפילוסופיות מאז ימי העניקה לאוסף עבודות פילוסופיות רק 

כאשר מהדורה חדשה של הספר הייתה . ליהן הגעתי לפני זמן רב ובכוונתי היה להוציאן לאורא, קאנט

הרחבה ניכרת של התיאור כפי  נעשיתי מודע לעובדה שרק דרך, נחוצה וכאשר בחנתי מחדש את תוכנו

הגבלתי את , באותו זמן. התכוונתי להציג הדברים אשרשהייתי יכול להבהיר לגמרי את , נמסר במקורש

הגבלה כזו מוצדקת מפני שתקופה . עצמי לאפיון מאה ושלושים השנים האחרונות של התפתחות פילוסופית

ספר יובל 'את כוליות מקיפה הסגורה בתוך עצמה שאפשר לתארה גם אם לא הייתה כוונה לכתוב זו מהווה 

גת בעיותיה בהצ ,שחשתי ההשקפות הפילוסופיות של המאה הקודמת חיו בתוכי בדרך כזו, אך. 'המאה

. מהדהדים בנפשי הפתרונות שהיה ניסיון להגיע אליהם מאז תחילת תולדות הפילוסופיה, הפילוסופיות

. מהדורה חדשההוצאת תחושה זו הופיעה בעוצמה גדולה יותר כאשר התחלתי לעבור על הספר לקראת 

 .דשאלא ספר ח, כך מהדורה חדשה-דבר זה מציין את הסיבה לכך שהתוצאה לא הייתה כל

אך הוכנס בו תיאור קצר של ההתפתחות , תוכן הספר הישן נשמר מיסודו מילה במילה, ללא ספק

משך עד לזמן נהאפיון של הפילוסופיות הבאות , בכרך השני. הספירה-הפילוסופית מאז המאה השישית לפני

, רופוסופיהקצרה על הגישה לאנת סקירה, הכרך השני של 1פרק ההערות הקצרות ב, יתר על כן. הנוכחי

נגד מבנה הספר עשויות לעלות . הורחבו לכדי הצגה מפורטת של האפשרויות הפילוסופיות בהווה

בעוד שאפיון הפילוסופיות מאז המאה השישית , של המהדורה הישנה לא קוצרו הפרקיםכי , התנגדויות

הייתה שמטרתי  היות, אך. הספירה נמסר בסקירה קצרה ביותר-עשרה לאחר-הספירה עד המאה התשע-לפני

אלה ובניסיון להגיע  בשאלותלדון גם אלא , הפילוסופיות השאלותסקירה קצרה של תולדות  למסור רק לא

. מצאתי לנכון לשמור על התיאור המפורט יותר של התקופה האחרונה, לפתרונן דרך הטיפול ההיסטורי בהן

עשרה עדיין קרובה למגמות -תשעידי הפילוסופים של המאה ה-הגישה שבה שאלות אלה נראו והוצגו על

מה שקודם לתקופה זו הינו בעל משמעות זהה לחיי הנפש . החשיבה ולצרכים הפילוסופיים של תקופתנו

על  קצרה סקירה –בסוף הכרך השני  1פרק . אור על פרק הזמן האחרון וא שופךכל עוד ה ,המודרניים

הפילוסופיה עצמה דרך תיאור  התפתחות כלומר זו של, מקורו באותה כוונה – הגישה לאנתרופוסופיה

 .תולדות הפילוסופיה

 –הקורא לא ימצא דברים מסוימים שהוא עשוי לחפש בתיאור תולדות הפילוסופיה , בספר זה

אלא , מטרתי לא הייתה למנות את כל ההשקפות הפילוסופיות, ברם. למשל, ההשקפות של הובס ואחרים

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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זה הולם לציין השקפה פילוסופית אין , בהצגה כזו. לוסופיותהפי השאלותלהציג את מהלך ההתפתחות של 

 .מהעבר אם נקודותיה העיקריות אופיינו בהקשר אחר

קרוב לוודאי , השנים במרוצתאת השקפותיי ' שיניתי'מי שרוצה למצוא בספר זה הוכחה חדשה לכך ש

השקפות עולם בספר  תישתיאראם אציין בפניו שהצגת ההשקפות הפילוסופיות , כזו' דעה'שלא ישתכנע מ

אך תוכן הספר הקודם הוכנס בספר החדש על כל נקודותיו , הורחבה לבטח, עשרה-וחיים במאה התשע

לא משום , השינויים הקלים המופיעים בקטעים מסוימים נראו לי הכרחיים. יםשינוי בלילמעשה , העיקריות

אלא משום שגיליתי שנדרש , נהבצורה שונקודות מסוימות להציג עשרה שנה -לאחר חמששחשתי צורך 

בעוד שבספר הישן , ופיעה מחשבה בספר החדשמידי הקשר המקיף יותר שבו פה ושם -אופן ביטוי שונה על

כי הם , אוהבים לפרש סתירות בין כתבים עוקבים של מישהואדם ה-תמיד יהיו בני, ברם. קשר כזה לא הוצג

העובדה שבהרחבה כזו . ולט של התפתחות חשיבתלהרחבה הקבילה בהחאינם יכולים או רוצים להתייחס 

אם לא מתכוונים , לבטח אינה מהווה סתירה, דברים רבים מבוטאים בצורה שונה בשנים מאוחרות יותר

אלא הוא מוכן להבחין , מתוך עקביות שהביטוי המאוחר יותר צריך להיות העתק גרידא של המוקדם יותר

מתייחסים  ינםאשל מבקרים ש' שינוי השקפה'ין של הד-קכדי להימנע מפס. בהתפתחות עקבית של אדם

 .על אותן מילים, כאשר מדובר במחשבות, לחזור שוב ושובנאלץ היה אדם , לעובדה זו
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9 

 הדברים הצגת מחשבות מנחות על שיטת

 

חידות העולם  את ם בניסיונותיו לפתורידי האד-הושקעה עלר שאאם נעקוב אחר עבודת התודעה 

. ותהיופיעו בפני הנפש בהשתקע, נחקקו כמוטו במקדש של אפולור שא, הכר את עצמךאז המילים , והחיים

השתקעות ידי -עולם מתבססת על העובדה שהנפש האנושית יכולה להיות מומרצת על-תפיסת לשה תהבנ

טבע הנפש האנושית בשלב מסוים של . תחושת רעב הטבע של אורגניזם חי כרוך בכורח של. במילים אלה

כפי , תספקר שאהוא מתגלה בצורך לרכוש מהחיים תמורה רוחית מסוימת . גורם לכורח דומה, התפתחותה

תחושה זו עשויה להיאחז בנפש האנושית בצורה . הכר את עצמך :את האתגר של הנפש, ון משביע רעבשמז

פתח כאשר ארק  ,במובן האמיתי של המילה ,דם בצורה מלאהאאהיה "לחשוב  ץאלתיכך שהיא -חזקה כל

יכולה להגיע לנקודה שבה הנפש  ".הכר את עצמךבטא את אופיו היסודי באתגר בתוכי קשר לעולם אשר י

 .לפני התנסות מיוחדת זומתוך חלום החיים שהיא חלמה  התעוררותהיא תתייחס לרגש זה כ

מאוחר , ח את כוח הזיכרון שבאמצעותו הוא ייזכרהאדם מפת, במהלך התקופה הראשונה של חייו

הוא יחוש , זה רגע לפני התקיים אשראת . בהתנסויותיו הקודמות עד לרגע מסוים בילדותו, יותר בחיים

הנפש האנושית לא הייתה הופכת למה שהיא צריכה להיות אלמלא כוח . חיים שממנו התעורר-כחלום

, לחשוב הנפש האנושית יכולה, בדרך דומה. עמים של הילדמתוך חיי הנפש המעומ מתפתחהזיכרון היה 

חושה יכולה להיות לה הת. הכר את עצמךהאתגר המבוטא במילים  עםעל התנסויותיה , בשלב מתקדם יותר

 .פי הכוחות הפנימיים הטמונים בה-לא חיה על, החיים דרך התנסות זו-שנפש שלא מתעוררת מתוך חלום

ת שהם נבוכים כאשר הם נשאלים על טבע הפילוסופיה במובן האמיתי פילוסופים ציינו לעתים קרובו

ך של הנפש בפילוסופיה צורה מיוחדת לסיפוק הצורדבר אחד ודאי והוא שיש לראות , ברם. של המילה

, על אתגר זה אפשר לדעת בצורה ברורה כפי שיודעים רעב מהו. הכר את עצמךהאנושית המבוטא באתגר 

 .תבקש לתת הסבר לתופעת הרעב שתניח את דעת הכולהוא יר שאות במבוכה כשאדם עשוי להיעל פי ף א

יוהן גוטליב פיכטהקרוב לוודאי שסוג כזה של חשיבה הניע את 
1
שהפילוסופיה כאשר הוא ציין  

אפשר לבחון את הניסיונות שנעשו , ידי מחשבה זו-מונעים על. תלויה בסוג האדם שהוא, שאדם בוחר

האדם ימצא את טבע הישות , בניסיונות אלה. פתרונות לחידות הפילוסופיה תלמציאבמהלך ההיסטוריה 

שאדם ינסה להשתיק לגמרי את התעניינויותיו האישיות כשבכוונתו על פי אף , כי. האנושית עצמה מתגלה

                                                      
1

 Johann Gottlieb Fichte ,9194-9762. 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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עצמה מ לעשותיכולה  האישיות האנושיתמה שבפילוסופיה , כן-פי-על-אף, מיד יופיע, לדבר כפילוסוף

 .שלה ,ובעיקרמלכתחילה  ,וי אותם כוחות שלרוב הינםידי גיל-על

בחינת ההישגים הפילוסופיים ביחס לחידות העולם יכולה לעורר ציפיות , השקפה זו-מנקודת

 .מסוימות

ניב פירות ביחס לטבע התפתחות הנפש האנושית ומחבר ספר זה תאנו יכולים לקוות שבחינה כזו 

ארבע תקופות נבדלות . המערב הוא גילה תוצאות כאלה מאמין שבחקירת ההשקפות הפילוסופיות של

היה עליו להבחין בהבדל בין תקופות אלה . התייצבו בפניו, באבולוציית המאבק הפילוסופי של המין האנושי

בתחום , התבוננות זו הובילה אותו להכיר. טבעהשל ממלכת השונים מינים ין הבאופן ברור כמו ההבדל ב

בקיומם של אימפולסים רוחיים אובייקטיביים אשר עוקבים , ופית של האדםתולדות ההתפתחות הפילוס

. נראים אימפולסים אלההאדם עצמם שבהם -תלוי בבני-באופן בלתי, אחר חוק מוגדר של אבולוציה משלהם

מכוונים את מהלך ר שאאדם אלה כפילוסופים מופיעים כהתגלות של אימפולסים אלה -ההישגים של בני, כך

מוצעת הטענה שתוצאות כאלה נובעות  ,אז. השטח של ההיסטוריה החיצונית-תחת לפניהאירועים מ

בה במידה שחוק טבע מתבסס על התבוננות בעובדות , בעובדות היסטוריות משוחדת-בלתימהתבוננות 

ידי דעות מוקדמות כדי להציג מבנה שרירותי של התהליך -מחבר ספר זה מאמין שהוא לא הוטעה על. הטבע

 .התוצאות מהסוג שצוין תקבלאת  כפואלא שהעובדות , יההיסטור

התקופות השונות , אבק הפילוסופי של המין האנושיאפשר להראות שבמהלך האבולוציוני של המ

קיים , הללובכל אחת מהתקופות . לשמונה מאות שניםמאות כשכל אחת מהן אורכת בין שבע , הבחנה-ברות

בשלחו את , השטח של ההיסטוריה החיצונית-ו היה מתחת לפניכאיל, אימפולס שונה בפעולה באופן ברור

התפלספות של האדם בעודו תופס את האדם ובכך מחולל את האבולוציה של אופן ה-קרניו אל תוך בני

 .מהלך ההתפתחות המוגדר שלו

ככל , מחבר הספר היה רוצה. הדרך שבה העובדות תומכות בהבחנה בין תקופות אלה תוצג בספר זה

הוא רוצה להציע קווים מנחים ספורים שמהם , בנקודה זו. לתת לעובדות לדבר בעד עצמן, האפשר

 .של ספר זה התוצאות תהיינה ןה; שלהן המוצא-קחו את נקודתלא ייהמחשבות המוצגות בספר זה 

כי אמיתותם , אדם יכול להיות בדעה שקווים מנחים אלה היו צריכים להיות ממוקמים בסוף הספר

כי הם מצדיקים , עליהם לבוא לפני הנושא הנדון כטענה מקדימה, ברם. מתוכן ההצגה כולה נובעת אך ורק

הם באופן טבעי היו קיימים , על אף היותם תוצאת מחקרו של המחבר, כי. את המבנה הפנימי של הספר

ק יכול להיות חשוב ללמוד לא ר, עבור הקורא, ברם. ברוחו לפני שכתב את הספר והם השפיעו על מבנהו

יטת הצגה זו כבר אלא ליצור שיפוט ביחס לש, המחבר מציג את הנושא בדרך מסוימת מדועבסוף הספר 

 .זה כל מה שאפשר לציין כאן כנחוץ להבנת סידורו של הספר. במהלך הקריאה
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אפשר לעקוב . בימי יוון הקדומהמתחילה התקופה הראשונה של התפתחות ההשקפות הפילוסופיות 

השאיפה . יימת בעידן של תחילת הכריסטיאניותמסתכשהיא  מילטֹוסמ תאלסוירֹוס סמ פרקידסעד אחריה 

זהו עידן . יסודו מזה של זמנים קדומים יותרבעידן זה מצביעה על מאפיין שונה מהרוחית של המין האנושי 

ר שא, (סמליות)מחשבה אימגינטיביות -הנפש האנושית חיה בתמונות, לפני עידן זה. התעוררות חיי החשיבה

 .ביטאו את הקשר שלה לעולם ולהוויה

נכשלים בבחינה  ,יםייוונ-כל הניסיונות למצוא את חיי החשיבה הפילוסופית שהתפתחו בזמנים קדם

מה שבמבט ראשון נראה . לא ניתן לתארך פילוסופיה אמיתית מוקדם יותר מהתרבות היוונית. קרובה יותר

לא כמחשבה , רבבחינה קרובה יות, מתברר תמצרי או יתמזרחתבוננות בעולם דומה ליסוד המחשבה בה

ל העולם וחוקיו באמצעות יסוד לרכוש ידיעה עהשאיפה נולדת ביוון . אלגורית ליתתפיסה סמכאלא , ממשית

את תופעות העולם באמצעות  הפסכל עוד הנפש האנושית ת. ן הנוכחיגם בעיד מחשבהשאפשר לזהותו כ

יבר של הנפש חשה את עצמה בשלב זה כא. באופן אינטימי עמןהיא חשה את עצמה קשורה , תמונות

ברגע שמחשבה טהורה . נפרדת מאורגניזם זה, על עצמה כישות עצמאית השבהיא לא ח; אורגניזם העולם

החשיבה הופכת . העולםן הנפש מתחילה לחוש את עצמה נפרדת מ, תמונה מתעוררת בנפש האנושית-חסרת

 .למחנכת הנפש לעצמאות

זוהי עובדה שאפשר . כפי שחווה אותה האדם המודרני המחשבההקדמונים לא חוו את  היוונים ,אך

. תגלה את ההבדל היסודי, תובנה אמיתית על חיי החשיבה של היוונים הקדמונים. להתעלם ממנהבקלות 

או ' אדום'להתנסותנו ב, ההתנסות בחשיבה של היוונים הקדמונים ניתנת להשוואה להתנסותנו בהתרשמות

כך היוונים הקדמונים תפסו מחשבה , מסוים' דבר'כיום רושם של צבע או קול ל מייחסיםכפי שאנו . 'בצהו'

עדיין מהווה את החוליה המחברת בין הנפש שהחשיבה באותו זמן  זוהי הסיבה לכך. בעולם הדברים

בה יחשהנפש חשה את ה, לבטח. הושלם טרםהוא ; תחילהליך ההפרדה בין הנפש והעולם רק הת. והעולם

ליה לצפות לפתרון חידות העולם אך עליה להחזיק בדעה שהיא קיבלה אותה מהעולם ולכן ע, בתוכה

בהתחילה עם , זה של התנסות בחשיבה שההתפתחות הפילוסופית מתקדמתכבסוג . בחשיבה התנסותמה

. סטיאניותעם תחילת הכרימגיעה לשיא עם אפלטון ואריסטו ואז נסוגה עד שהיא מסתיימת , תאלסו פרקידס

ומפיקים  האדם-בניחיי החשיבה זורמים אל תוך נפשות , קרקעיים של האבולוציה הרוחיתה-תתמהזרמים 

 .בעולם החיצוני תלויות-בלתי, העצמית ןבתלות, בנפשות אלה פילוסופיות המחנכות אותן לחוש את עצמן

לה עוד לחוות את הנפש האנושית אינה יכו. תקופה חדשה מתחילה עם עליית העידן הכריסטיאני

אימפולס (. הפנימית)היא חשה את המחשבה כתוצר ישותה שלה , עתה. המחשבה כרושם מהעולם החיצוני

מתוך הזרמים העמוקים יותר של התהליך חזק הרבה יותר מזרם חיי החשיבה קורן עתה אל תוך הנפש 

טבע האמיתי של עצמית בצורה ההולמת ל-תודעהשבמין האנושי מתעוררת רק עתה . הרוחי היוצר



 

96 

היו רק מבשרים ותופעות מקדימות של , אדם התנסו בו בהיבט זה לפני אותו זמן-מה שבני. עצמית זו-תודעה

 .עצמית-תודעה, במשמעות העמוקה ביותר, מה שאדם צריך לכנות באופן פנימי

עידן ההתעוררות של , תקופה זורוחית תכנה האבולוציה היש לקוות שהיסטוריה עתידית של 

. 'אגו'להיקף כולו של נפשו כ ,במובן האמיתי של המילה, מודע נעשהרק עכשיו שהאדם . העצמית-ודעההת

ידי הרוחות -המשקל המלא של עובדה זו מורגש יותר באופן אינסטינקטיבי מאשר ידוע בצורה ברורה על

ין כללי זה עד כל השאיפות הפילוסופיות של אותה תקופה שומרות על מאפי. הפילוסופיות של אותה תקופה

הפילוסופים של תקופה זו שקועים לחלוטין בתפיסות דתיות עם החשיבה . גנהאוסקוטוס ארין יוהלזמנו של 

במצאה את עצמה , שואפת לרכוש הנפש האנושית, דרך סוג זה של עיצוב החשיבה. הפילוסופית שלהם

ה בחיים של אורגניזם את התודעה של השתקעות, לגמרי לכוחותיה שלה הכפופהעצמית ערה -בתודעה

שאדם רכש  לעולםהטענה ביחס לקשר של נפש האדם  ויטיהחשיבה הופכת רק לאמצעי לב. העולם

כמו זרע של  מתפתחיםחיי החשיבה , ידי תפיסות דתיות-מוזנים על, ספוגים בהשקפה זו. ממקורות דתיים

 .עד שהם פורצים אל תוך האור, האדמה בקרקעצמח 

נושית הם מובילים את הנפש הא. יי החשיבה מגלים את כוחותיהם הפנימייםח, בפילוסופיה היוונית

פורץ יסוד אל תוך המין האנושי , מהמעמקים של חיי הרוח, אז. העצמית-התלותלנקודה שבה היא חשה את 

עם מודעות להיותה , יסוד שמילא את הנפש בהתנסות פנימית חדשה –שונה ביסודו מחיי החשיבה ר שא

אך , נחוויתהעצמית -התודעה, בהתחלה, כך. בהתבסס על נקודת כבידה פנימית שלה, העולם בתוך עצמ

מה של תודעה נסתרים ומוגנים בחּו, חיי החשיבה ממשיכים להתפתח. עדיין לא נתפסת בצורת מחשבה

 .או שמונה מאות השנים הראשונות לאחר ייסוד הכריסטיאניותמאות עוברות שבע , בדרך זו. דתית

הפילוסופים המובילים חשים את ההתעוררות מחדש של . מציגה מאפיין שונה לחלוטין התקופה הבאה

דרך ההתנסות של התגבשה באופן פנימי הנפש האנושית  במשך מאות שנים. וצמת חיי החשיבהע

היא מתחילה לחפש אחר מה שהיא עשויה לדרוש כחזקה העצמית הפנימית ביותר , עתה. העצמית-תלותה

המחשבה מורגשת כמשהו ; כל דבר אחר נמסר מבחוץ. לה הם חיי החשיבה שלההיא מגלה שא. שלה

בנפש עולה . כלומר הנפש נוכחת בתודעה מלאה בתהליך הפקה זה, שהנפש צריכה להפיק מתוך מעמקיה

. בה ידיעה שבאמצעותה היא תוכל להאיר את עצמה ביחס לקשר שלה לעולםיחשה ידי-עלהדחף לרכוש 

זו הופכת להיות שאלת ? להיות מבוטא בחיי החשיבה, בעצמו תוצר של הנפש עצמה שאינוכיצד יכול משהו 

, הביניים-סכולסטיקה ומיסטיקה מימי, ריאליזם, נומינליזםהמגמות הרוחיות של . אותו עידןבהפילוסופים 

 הנפש האנושית מנסה לבחון את חיי החשיבה שלה. מגלות מאפיין יסודי זה של הפילוסופיה של אותו עידן

 .ביחס לתוכנם

העצמית של הנפש -התודעה. המאפיין של המאמץ הפילוסופי משתנה, עם סיום תקופה שלישית זו

האדם למד לחוש את חיי . החשיבה ממשות חיי בחקירתבוצעה ר שאהתחזקה דרך עבודה של מאות שנים 



 

97 

כציון לשלב . יוםקשור עמוקות לטבע הנפש עצמה ולחוות באיחוד זה ביטחון פנימי של קבה כמשהו היחשה

ר שא, משמע אני קיים, אני חושבהמילים , וכב זוהר ברקיע של הרוחקורנות כמו כ, זה של התפתחות

.רטאדקרנה ידי -נאמרו על
2
האדם מאמין ת בחיי החשיבה ובמודעות לזרם זה האדם חש את הנפש זורמ 

כך בתוך קיום זה -ח כלנציג של אותו זמן חש עצמו בטו. האמיתי של הנפש עצמה התנסה בטבעשהוא מ

באותה  נחוויתאשר שהוא מגיע לטענה שידיעה אמיתית יכולה להיות רק ידיעה , חיי החשיבהעם מזוהה ה

ברוך ההשקפה של -נקודת יהוז. חשיבה המתבססים על יסודותיהם שלהםדרך שבה הנפש מתנסה בחיי 

.שפינוזה
3
 

לדמיינו כאשר הנפש האנושית שיש  מעצבות את תמונת העולם כפיר שאעולות פילוסופיות , עתה

. יכולה למצוא את מיקומה ההולם בתוך אותו עולם, ידי חיי החשיבה-בהיותה נתפסת על, לעצמה-המודעת

שתתאים באופן הולם  כדיהנפש האנושית על בו אפשר יהיה לחשוב העולם להיות מתואר כך ש מוכרחכיצד 

ביסוד , משוחדת-בהתבוננות בלתי, אנו מוצאיםזו הופכת לשאלה ש? עצמית-למושג ההכרחי של תודעה

.יורדאנו ברונו'גהפילוסופיה של 
4
לייבניץפון גוטפריד וילהלם זו גם השאלה שלה , באופן ברור 

5
מחפש  

 . תשובה

מתחילה התקופה הרביעית באבולוציה של , זועולם העולות מתוך שאלה -של תמונתעם תפיסות 

 ספר זה מראה עד כמה. וכחי שלנו נמצא בערך באמצע תקופה זוהעידן הנ. תוהעולם הפילוסופי-תוהשקפ

לעצמה יכולה למצוא מקום מבטחים -נפש המודעתעולם שבה -תמונת הידיעה הפילוסופית התקדמה בתפיסת

, בתקופה הראשונה של החיפוש הפילוסופי .כך שתוכל להבין את משמעותה וחשיבותה בעולם הקיים, כזה

ידי -הנפש האנושית עלהומרצה , ה המתעורריםכוחותיה שלה מחיי החשיב הפילוסופיה הפיקה אתכאשר 

שאינו מוגבל לחיים המתגלים דרך , ו היא משתייכת עם טבעה האמיתיילאהתקווה לרכוש ידיעה של עולם ש

 .גוף החושים

ר שאהעולם הפילוסופית -טבע לתמונת-מוסיפים השקפת, מדעי הטבע העולים, בתקופה הרביעית

דבר שומרת  אינההיא , טבע זו-בד בבד עם התפתחותה של תמונת. תלוי-את יסודה הבלתי חשה בהדרגה

 מוכרח( עצמית-נפש אנושית החווה את עצמה כמהות בעלת מודעות)לעצמו -מעולם שבו האגו המודע

ני הנחווה ולפתח הנפש האנושית מתחילה להתנתק מהעולם החיצו, בתקופה הראשונה. להכיר את עצמו

. תלויים אלה מוצאים את כוחם ביסוד החשיבה המעורר-חיי נפש בלתי. הפנימיים ס לחייהידיעה ביח

עולה הנטייה לחשוב על . טבע שלחילופין התנתקה מחיי הנפש הפנימיים-עולה תמונת, בתקופה הרביעית

                                                      
2

 Rene Descartes ,9651-9516. 
3

 Spinoza ,9677-9632. 
4

 Giordano Bruno ,9611-9541. 
5

 Gottfried Wilhelm von Leibnitz ,9796-9646. 
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, כך. הופקה מהנפש ולא רק מהטבע עצמור שאהטבע בדרך כזו שדבר אינו רשאי להתמזג אל תוך תפיסתה 

על הנפש . הנפש מגורשת מהטבע ועם התנסויותיה הפנימיות היא מוגבלת לעולמה הסובייקטיבי, בתקופה זו

. עבורהיכול להיות משמעותי רק , כידיעה ביכולתה לרכוש בכוחות עצמה אשרלא נכפה להודות בכך שכל 

מצוא את שורשיה היא אינה יכולה למצוא בתוך עצמה דבר כלשהו שיצביע על עולם שבו נפש זו יכולה ל

 .עצמה א אינה יכולה למצוא שום עקבות שלהי, בתמונת הטבע, כי. עם ישותה האמיתית

המחשבה נחווית כרושם שבא , בראשונה. האבולוציה של חיי החשיבה התקדמה דרך ארבע תקופות

, בתקופה השנייה. העצמית דרך תהליך החשיבה-הנפש האנושית מוצאת את תלותה, בשלב זה. מבחוץ

חשבה עצמה מה. עתה חזקה יותר בהתנסות מהותה שלה נעשיתהנפש . צה את כוחה בכיוון זהמהחשיבה מ

לא ניתן להתייחס אליה עוד כאילו הייתה רושם . עצמית-נמזגת לכדי ידיעההיא חיה עתה יותר ברקע ו

צר זה של מה הקשר בין תו: להגיע לשאלה מוכרחההיא . הנפש מתרגלת לחוות אותה כתוצר שלה. חיצוני

ופים הפילוס. התקופה השלישית עוברת לאור שאלה זו? פעילות נפשית פנימית ובין העולם החיצוני

החוזק הפילוסופי של התקופה . בוחנים את החשיבה עצמה ביחס לכוחה הפנימיר שא ההכר מפתחים חיי

החיים , קופה זובמהלך ת. ככוח לעבוד על המחשבה במהותה שלה, כשעצמהלמתגלה כחיים ביסוד החשיבה 

העצמית -התודעה, בתחילת התקופה הרביעית. הפילוסופיים מתגברים ביכולתם לשלוט ביסוד החשיבה

מונה זו מאותגרת ת. עולם פילוסופית-מתקדמת כדי ליצור תמונת, על החשיבה חזקתהעל בסיס , ההכרתית

הניצבת , לעצמה-מודעתהנפש ה. עצמית זו-מסרבת לקבל יסוד כלשהו מתודעהר שאטבע -ידי תמונת-על

עולם שבה מושרשים בבטחה הן -כיצד ארכוש תמונת: חשה כשאלה היסודית שלה, טבע זו-מול תמונת

ידי שאלה זו שולט -על שהתעוררהאימפולס  ?מהותו האמיתית והן הטבע החיצוניהעולם הפנימי עם 

להיות מודעים פחות או הפילוסופים עצמם עשויים ; באבולוציה הפילוסופית מתחילת התקופה הרביעית

 .זהו גם האימפולס החשוב ביותר של החיים הפילוסופיים בעידן הנוכחי. יותר לאותה עובדה

הכרך הראשון של הספר . מציגות את ההשפעה של אותו אימפולסר שאבספר זה יאופיינו העובדות 

אותה התפתחות  הכרך השני ממשיך את; עשרה-מציג את ההתפתחות הפילוסופית עד לאמצע המאה התשע

, מסוימיםהוא מראה בסופו כיצד האבולוציה הפילוסופית מובילה את הנפש להיבטים . עד לזמן הנוכחי

עולם מתוך -הנפש אמורה להיות מסוגלת לפתח תמונת, ידי כך-על. לקראת חיים אנושיים עתידיים בהכרה

הטבע שהינה תוצאה של -זמנית עם תמונת-העצמית שבה ישותה האמיתית יכולה להיתפס בו-התתודע

 .ההתפתחות המדעית המודרנית

פרספקטיבה פילוסופית עתידית ההולמת להווה מתגלה בספר זה מתוך האבולוציה ההיסטורית של 

 .תוהעולם הפילוסופי-תוהשקפ
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2 

  של ההוגים היווניםהעולם -תפיסת

 

-יים הרוחייםבח מופיעה אישיות, הספירה-שחי במאה השישית לפני, סירֹוסמ פרקידסעם יחד 

מצד . עולם וחיים-תפיסת: מה שיכונה בדברים הבאים אפשר להבחין בלידת ם שבהייאינטלקטואליים היוונ

המופיעה העולם עדיין דומה לתיאורים האגדיים והסמליים של תקופה  חידותלומר על לו  ישמה ש, אחד

 צורת לא, מבעד לאגדה, לתמונההדמיון שלו חודר מבעד , מצד שני; עולם מדעית-לפני השאיפה לתפיסת

הוא עדיין . מחשבותהקיום של האדם ומיקומו בעולם באמצעות -הוויית חידותהשתקפות הרוצה לחדור את 

נהרות , אוקיינוסים, שטח-פנייחד עץ אלון מכונף שסביבו זאוס כורך את האדמה בתמונה של לעצמו מדמיין 

 .עליהן המיתולוגיה היוונית מדברת, ות רוחיותהוא חושב על העולם כחדור ישוי. מארגכמו ', וכו

 .כתוןזאוס ו, כרונוס: מדבר גם על שלושת העקרונות של העולם פרקידס, אך

היות . היו דיונים רבים על מה שיש להבין משלושה עקרונות אלה, יהלאורך ההיסטוריה של הפילוסופ

סהפטמיכורקידס ביצירתו פכוונתו של ל ביחסשהמקורות ההיסטוריים 
6
מובן שגם דעות , זה את זה סותרים 

רושם שאנו מקבלים את ה, כאשר מהרהרים בתיאורים המסורתיים של פרקידס. תואמותאינן  עכשוויות

יו במובן לדבר להתייחסכי יש , אך הבחנה זו קשה, תחילת החשיבה הפילוסופיתיכולים באמת להבחין ב

.להגדירצריך עדיין , הממשית משמעותםאת ; בה של התקופה הנוכחיתשהינו רחוק מהרגלי החשי
7
 

העובדה המשמעותית היא שהוא חש . קודמיוהעולם שלו בדרך שונה מזו של -פרקידס מגיע לתמונת

, העולם המוקדמת יותר-עבור השקפת. בדרך שונה מאשר בזמנים קדומים יותר נפש חיהשהאדם הוא 

חיים מאוחרות יותר וגם לפרקידס לא הייתה -בתפיסותלא הייתה עדיין המשמעות שהיא רכשה ' נפש'למילה 

בעוד , את היסוד הנפשי של האדם חשהוא פשוט . האידיאה של הנפש במובן של הוגים מאוחרים יותר

והם מנסים לאפיינו במונחים ( מחשבות באמצעות)בצורה ברורה עליו שהוגים מאוחרים יותר רוצים לדבר 

 לא חשוהם . את התנסות הנפש שלהם מחיי הטבע הפרידולא אדם מזמנים קדומים -בני. אינטלקטואליים

 תנועת, בו ברק ורעם בטבע כפי שהם חוו עצמםאת  הם חוו. כמהות מיוחדת לצד הטבע שהם ניצבים

                                                      
6

 Heptamychos ,521-511 הספירה-ילפנ. 
7

תיאור קצר של הפילוסופיות , במהדורה השנייה שלו, מתווסף, עשרה-שאמור למסור תמונה של תפיסות העולם והחיים במאה התשע, לספר זה 
עשיתי זאת מפני שאני חש שהאידיאות של המאה הקודמת מוצגות טוב . של העולם אינטלקטואליתהקודמות בה במידה שהן מבוססות על תפיסה 

לא כל , מסוג זה' הקדמה'ב. אלא אם עיקרי החשיבה של העידנים הקודמים תואמים להן, אם הן לא נלקחות בפני עצמן, במשמעותן הפנימיתיותר 
, אם תהיה לי הזדמנות לפתח את התיאור בספר נפרד. יכולים להימסר, אשר מוכרחים ליצור את הבסיס של תיאור קצר זה', החומרים התיעודיים'

ימצאו את ההוכחה , אין לי ספק שאחרים אשר ירצו לראות בתיאור זה הצעה להשקפות חדשות, כן-כמו. ס ההולם קיים באמתיתברר שהבסי

 .התיעודית במקורות ההיסטוריים שנמסרו לנו באופן מסורתי

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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, יע את יד האדם על גופו שלונמה שה, עבור האדם הפרהיסטורי. צמחיםכוכבים או צמיחת  תנועת, עננים

 יוצריםשגם יך לאותה ספירה של כוחות עולם השתי, ם לו ללכתרמה שהציב את כף רגלו על הקרקע וג

 יוצרמשהו : "כך ואפשר לבטא ,מה שהוא חש בשלב זה. עננים וכל המאורעות החיצוניים האחרים, ברק

כדי לבטא  ".מסובב את ראשי, את אוויר הנשימה בתוכי מזרים, מניע את ידי ואת רגליי, רעם וגשם, ברק

 באמצעותרק , אך. מוגזמות נשמעותיש להשתמש במילים שבשמיעה ראשונה  ,נחווה בדרך זוש מהאת 

 .להימסר יםעומדאשר הדברים הגזמות אלה שאפשר יהיה להבין את 

ת הכוח חווה בגשם שיורד על האדמה את פעול, כאןאליה כפי שמתכוונים עולם -אדם המחזיק בתמונת

ו סוג כמו הכוח שהוא חווה כאשר הוא עומד לבצע וחש שהוא מאות, רוחי ועלינו לכנות הנוכחייםשבזמנים 

, אפשר למצוא שוב בגיתה בשנותיו המוקדמות אתזהמעניין שאת ההשקפה . פעולה אישית מסוג זה או אחר

אנו יכולים , מאת גיתה טבעבמאמר . עשרה-לקבל באישיות מהמאה השמונה שעליה צללית מחשבהבכמובן 

 :לקרוא

הוא . אני מפקיד את עצמי בידיו. וביל אותי החוצה ממנויהוא גם ; הציב אותי בחיים( הטבע)הוא "

 –מה שנכון ומה ששגוי , ויותר מכך. שדיבר עליואינני מי . הוא לא ישנא את עבודתו. עשוי לשלוט בי

 ."זכותוהכול ב, הכול באשמתו. נאמר על ידוהכול 

משובצת בטבע ככוליות ית לדבר כפי שגיתה מדבר כאן אפשרי רק כאשר האדם חש את ישותו העצמ

כך האדם מזמנים קדומים חש בלי , י שגיתה חשבפכ. השתקפות מעמיקהואז מבטא את התחושה הזאת ב

התגלתה , במקום מחשבה; דיין לא חווה מחשבההוא ע. מחשבתילכדי יסוד  יתהנפש ולשנות את התנסות

ילה חזרה לזמן שבו התנסויות המין האנושי מובההתבוננות באבולוציית . נפשו תמונה סמלית בתוככי

. אך תמונה סמלית עלתה בנפש האדם כאשר הוא התבונן במאורעות העולם, התהוו טרםמחשבה -דמויות

הקודמת שבה העולם התודעה  הם גורמים להכחדתה של צורת. מן מוגדרחיי החשיבה נולדים באדם בז

 .נחווה בתמונות

רוח  –אדם בזמנים קדומים התבונן ביסודות הטבע נראה קביל לדמיין שה, להרגלי החשיבה של זמננו

ישויות רוחיות כבוראים בצורה פיוטית  המציאואז  –הכוכבים  תנועת, צמיחת הזרעים, אוויר-ומזג

את האפשרות שהאדם בזמנים קדומים חווה את אותן תמונות כפי  להבין, ברם. הפעילים של מאורעות אלה

רחוק מאופן החשיבה , כממשות פנימית של חיי הנפש שלוכלומר , שהוא חווה מאוחר יותר מחשבות

 .העכשווי

שבמהלך האבולוציה של המין האנושי התרחשה טרנספורמציה של המבנה  להביןאדם יצליח בהדרגה 

אפשרו את התפתחותם של חיי ר שא, של הטבע האנושיהיו זמנים שבהם האיברים העדינים . האנושי

הוא  אשראיברים שייצגו עבורו את , םמבמקו, לאדם היו, באותו זמן .התעצבועדיין לא , חשיבה עצמאיים

 .חווה בעולם התמונות
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מצד אחד ואת זו של יצירה  ההמיתולוגי ותאור חדש יאיר את משמע, בהדרגה יובןזה דבר ר שאכ

גרם להכחדתה  הדבר, בחשיבההתנסות הפנימית והעצמאית ההחלה כאשר . פואטית וחיי חשיבה מצד שני

 ותהתמונ-תודעת ידיזהו רק ענף אחד של שר. ככלי של האמת הופיעהבה יחשה. ותהתמונ-דעתשל תו

 נכחדה ממשיכה לחיותר שא התמונות-תודעת, בענף אחר. מצאה ביטוי במיתולוגיה הקדומהר שאהקדומה 

קפה דמיון פואטי וההש. גם אם רק כצללית חיוורת של קיומה הקודם, ביצירות דמיון ואימגינציה פואטיים

נות הקדומה שאין לבלבל בינה התמו-תודעת, אימאאותה האינטלקטואלית של העולם הם שני הילדים של 

 .דמיון פואטי תתודעובין 

הוא גורם לתחילת . התהליך היסודי שיש להבין הוא הטרנספורמציה של המבנה העדין יותר של האדם

אך עתה , עיהשפלהתמונה ממשיכה , אןכ. עצמה אין השפעהלכשלמחשבה , שירהבבאמנות ו. חיי החשיבה

, עצמה מחשבהכ. היא גם שימשה בתפקיד הכרתייש לה קשר שונה לנפש האנושית מזה שהיה לה כאשר 

הענפים האחרים של החיים האנושיים . הצורה החדשה של התודעה מופיעה רק בפילוסופיות שעלו לאחרונה

 .בתחום הידיעה האנושית משתנים בהתאמה בדרך שונה כאשר המחשבה מתחילה לשלוט

מתחילת , קשורה לעובדה שהאדם, ידי תהליך זה-ההתקדמות באבולוציה האנושית אשר מאופיינת על

. 'נפש'כ, כישות נפרדת, בדרך בולטת יותר מאשר קודם עצמוהיה צריך לחוש את , בהיחשב והתנסות

, באותו זמן. צוני כממשותהיא נמצאת בעולם החישהתמונה נחוותה בדרך כזו שאדם חש , מיתולוגיהב

האדם חש , הפואטית התמונהוכן עם , המחשבהעם . האדם חווה את הממשות הזאת והוא היה מאוחד עמה

האדם חש את עצמו כישות שלא הייתה יכולה לחוות את , בהיחשבמעורב בהתנסות . את עצמו נבדל מהטבע

של  ההברור תחושהה התהתהוו, ותריותר וי. מאוחד עם המחשבה הטבע באותה אינטימיות שחש בהיותו

 .נפש–הניגוד טבע

 התרחש, בהיחשהקדומה לתודעת התנסות ב התמונות-מעבר זה מתודעת, בתרבויות העמים השונים

של  ולבנו באישיות-אם נמקד את תשומת, באופן אינטימי במעבר זהלהבחין  נוכל, ביוון. בזמנים שונים

שלוש . בה היו חלקים שוויםיחשולהתנסות ב תמונות-שבו לתודעתהוא חי בעולם . פרקידס מסירוס

, ןבהתנסותה בה, יכולות להיות מובנות בדרך כזו שהנפש –וכתון  כרונוס, זאוס –האידיאות העיקריות שלו 

בשלוש תמונות הנחוות באופן אנו עוסקים  ,כאן. ייכת למאורעות העולם החיצוניתשמחשה את עצמה כ

שהרגלי החשיבה של זמננו , רק כאשר איננו מאפשרים לדבר כלשהו פנימי ואנו מוצאים גישה אליהן

 . להסיח את דעתנו ,עשויים לדמיין כמשמעותן

הוא ישות שבשפה מודרנית אפשר לכנותה  כרונוס. חושבים עליו כיוםאנו כפי ש אינו זמן כרונוס

ריכת החיים של ישות חי ופעילותו היא צ כרונוס. ממצים את משמעותה איננוה זאם זוכרים שב', רוחית'

אין זה חשוב . צורך את כתון כרונוס, בטבע ובאדם; שולט באדם כרונוס; שולט בטבע כרונוס. כתון, אחרת

כי , נחווה באופן פנימי או כמאורעות חיצונייםר שאכמשהו  כרונוסידי -אם מתייחסים לצריכה של כתון על
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אין לחשוב על זאוס , פרקידספי -על. ות אלהזאוס קשור לשתי ישוי. בשתי הממלכות מתרחש אותו תהליך

שהוא הישות על פי אף , במובנו העכשווי' מרחב'רק  מאשר, ל במובן תפיסתנו כיום את המיתולוגיהיותר כא  

 .וכתון משתנים לצורה מרחבית מורחבת כרונוסמתרחשים בין ר שאשדרכה המאורעות 

בה , שיר כתוכן תמונתי במובנו של פרקידסכתון וזאוס מורגש באופן י, כרונוסשיתוף הפעולה בין 

כמו התפיסה של הצבעים , אך זה נחווה גם כמשהו בעולם החיצוני, במידה שאדם מודע לרעיון שאדם אוכל

היא ר שאלבנו לאש כ-אנו מפנים את תשומת. את ההתנסות הזאת אפשר לדמיין בדרך הבאה. כחול או אדום

ושומר את  פעילותהמי שמתייחס לאש ב. חוםב, עילות האשחי בפ כרונוס. שלה חומר הבעירהמכלה את 

לא , בפעילות האש. כרונוסרואה את , לא של מחשבה עצמאית אלא של תוכן תמונתי, עצמו תחת ההשפעה

. בהיהחש של זמן אינה קיימת לפני לידתתפיסה אחרת . זמןזמנית -בוהוא חווה , באש הנתפסת באופן חושי

 .העולם האינטלקטואלית-פותחה רק בעידן תפיסתר שאהוא אידיאה , ובעידן שלנ' זמן'מה שמכונה 

או לעננים הנמצאים , אלא בהשתנותם לאוויר או גז, לא כפי שהם, לבנו למים-אם נפנה את תשומת

, גם לומראפשר . הפעיל במרחב' המפיץ, 'אנו חווים כתוכן תמונתי את כוחו של זאוס, בתהליך של התפזרות

. אנו רואים את כתון, לנוזל בהפכואו במוצק , בהפכם למוצקאם נסתכל במים . פוגליכוח ההרחבה הצנטרי

דברים 'ל', חומר'הופך ל, בהיידי החש-העולם הנשלטת על-בעידן תפיסת, כתון הוא משהו שמאוחר יותר

 .'זמן' נעשה כרונוס', מרחב'או ' אתר' נעשהזאוס '; -עשויים מר שא

דרך . עקרונות אלה הפעולה בין שלושה-שיתוף מתוך נבנההעולם , פי השקפתו של פרקידס-לע

ומצד  –מים ואדמה , אוויר, אש –עולם החומרי של תפיסה חושית מתהווה מצד אחד ה, שילוב פעילותם

חיים בארבעת העולמות מפיחות רוח ר שא, נראות-חושיות בלתי-מספר מסוים של ישויות על, שני

אך באמצעות מונחים אלה רק ', נפש וחומר, רוח'-וכתון כ סכרונו, אפשר להתייחס לזאוס. החומריים

של שלוש ישויות מקוריות אלה שהממלכות החומריות יותר של  ןמיזוגרק דרך . משמעותם לאמתקרבים 

. מתהוות ,(חושיות-על)רוח -נפש ודמויות-יותר דמויותינן השוהישויות  –מים ואדמה , אוויר, אש –העולם 

את ; מרחב-אתר, אפשר לכנות את זאוס, עולם מאוחרות יותר-ייכים לתפיסותתוך שימוש בביטויים הש

אפשר עדיין לראות נצנוץ . האימהות של מקור העולםשלוש  – חומר-מפיק, את כתון; זמן-בורא, כרונוס

 .'האימהות'שבה פאוסט מתחיל את מסעו אל , בסצנה של החלק השני, מאת גיתה פאוסטשלהן ביצירה 

האבות הן מזכירות לנו תפיסות של , יות קדמוניות אלה מופיעות אצל פרקידסהיות ששלוש מהו

הם מייצגים צורת תפיסה שעדיין חיה לגמרי בתבנית . אורפיםאלה המכונים , של אישיות זו הקדמונים

בהשוואה . וכאוס כרונוס, זאוס: בהם אנו גם מוצאים שלוש ישויות מקוריות. ותתמונ-הקדומה של תודעת

הדבר הוא כך מפני . תמונה-מה פחות דמויות-של פרקידס הן במידת הישויות, אלה' קדמוניות אימהות'ל

לגמרי  םאורפיקודמיו העדיין תפסו ש מהאת , הפעלת החשיבה ידי-על, לתפוסשפרקידס מנסה 

לידת חיי שהוא מופיע כאישיות שבה מתרחשת  אנו יכולים לומרזוהי הסיבה לכך ש. תמונה-כהתנסות
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של  אורפיאיותמחשבה של האידיאות ה-יותר דמויתינה השכך בתפיסה -מבוטא לא כל הדבר. החשיבה

מהפילוסופים  אחדיםאצל , מאוחר יותר, שאנו מוצאים שוב, נפש שולט מסוים שלו-בהלך אלא, פרקידס

הוא לא היה (. Arizon)' טוב'פרקידס חש שנכפה עליו לראות את מקור הדברים ב ,כי. שבאו אחריו ביוון

לישויות של עולם זה היו . של הזמנים הקדומים' עולם האלים המיתולוגיים'יכול לשלב את המושג הזה עם 

פרקידס היה יכול , שלו' הגורמים המקוריים'עם שלושת . תכונות נפש שלא היו בקו אחד עם מושג זה

 .המושלם', הטוב'לחשוב רק על מושג 

ניתוץ היסודות של רגשות פנימיים את יאה עמה קשורה לנסיבה זו העובדה שלידת חיי החשיבה הב

. החלההעולם האינטלקטואלית -אין להתעלם מהתנסות פנימית זו בהתייחסות לזמן כאשר תפיסת. של הנפש

תפס בעלות על משהו  הואאלמלא האמין שעם החשיבה , אדם לא היה יכול לחוש התחלה זו כהתקדמות

, בשלב זה של התפתחות החשיבה, כמובן. תמונתית-נסותשהיה מושלם יותר מאשר הצורה הקדומה של הת

ים ביחס להוגים היוונ, במבט לאחור, יכול לצייןהיה מה שאדם , אך. רגש זה לא בוטא בצורה ברורה

לא הובילו , ידי אבותינו הישירים-נחוו עלאשר הם חשו שהתמונות . הורגש אז רק בקושי, הקדמונים

עלינו ; בתמונות אלה התגלו רק הגורמים המושלמים פחות. ם ביותרלגורמים המקוריים הנעלים והמושלמי

 .לרומם את מחשבותינו לגורמים נעלים יותר שמהם תוכן אותן תמונות רק מופק

 שנייהיותר ו טבעיתאחת  :ותספירשתי העולם נתפס עתה כמחולק ל, ת בחיי החשיבהדרך התקדמו

היה להגות במה שנחווה קודם  על האדם, אתכזכוותה שרק עכשיו נח, רוחית יותר זו בספירה. רוחית יותר

עולם הרוחי נחשב כעליון כלפי הר שאמשהו , ן נעלה יותרלזה נוספה התפיסה של עיקרו. תמונות בצורת

זה שפרקידס התכוון הובתחום  החשיבה לחדוררצתה זה הנשגב היסוד את ה. טבעפי הלכהקדום יותר ו

ממחישה איזה סוג של תפיסות , הסתכלות בעולם כפי שהוא מופיע .'האימהות הקדמוניות'למצוא את שלוש 

הנמצאת ביסוד כל התופעות ומתגלה , אדם מוצא הרמוניה בסביבתו. השתלטו על אישיות כמו פרקידס

המועיל הזה של במהלך . צומח משגשגים וכן הלאה-של חיי במהלך העונות עם הברכות, כוכביםבתנועות ה

, אוויר-הקטלניות של מזגכפי שבא לידי ביטוי בהשפעות , מזיקים מתערביםכוחות הרסניים ו, הדברים

, אדם יכול להיווכח בכך שקיים דואליזם בכוחות השולטים, בהתבוננות בכל זה. אדמה וכן הלאה-רעידות

מורגש באופן טבעי שהברד , בניתוח האחרון. להניח אחדות ביסוד הדברים מוכרחהאך הנפש האנושית 

. השנה עונותאותו מקור כמו המחזור המועיל של לנבוע מ מוכרחים האדמה ההרסנית-תרעידו המשחית

האדמה -אותו כוח טוב שולט ברעידת. האדם מסתכל דרך טוב ורע ורואה מאחוריהם טוב מקורי, באופן זה

 זרעגורם לר שאנמצא בפעולה אותו יסוד , בחום הצורב והמוחץ של השמש. כמו בגשם המבורך של האביב

כאשר האדם מתנסה . נמצאות גם במאורעות המשחיתים' האימהות הטובות של מקור הכול'. שיללהב

פרקידס פונה לאופיונאוס , נהפתרומצוא את כדי ל. עוצמה-רבתעולה בפני נפשו חידת עולם , בתחושה זו

. 'העולםנחש 'כך אופיונאוס מופיע בפניו כסוג של , כפי שפרקידס מסתמך על תפיסת התמונה הקדומה. שלו
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זאוס , ילדיהם של כרונוס נמנית בין, שכמו כל הישויות האחרות של העולם, זוהי ישות רוחית, במציאות

, כך .'מקור האימא הטובה'כך שהשפעותיה מכוונות נגד אלה מ-שתנה כליא ממאוחר יותר האך , וכתון

החלק ; כמושלם, טובאשר מוצגות כ', האימהות'החלק הראשון מורכב מ. העולם מתחלק לשלושה חלקים

העולם ההרסניים או -את תהליכי – החלק השלישי; עות העולם המועיליםהשני כולל את מאור

 . שזורים בהשפעות המועילות, מושלמים שכמו אופיונאוס-הבלתי

פרקידס ניצב . עבור כוחות העולם המזיקים וההרסנייםאופיונאוס אינו רק רעיון סמלי , עבור פרקידס

הוא לא חושב שישנם כוחות הרסניים שהוא . בין תמונה ומחשבהששגי שלו על קו הגבול עם הדמיון המו

הוא מסתכל , תחת זאת. כפעילות דמיון חשיבהוכן לא מתפתח בו תהליך , תופס בתמונות של אופיונאוס

 .בכוחות המזיקים ומיד אופיונאוס ניצב בפני נפשו כפי שצבע אדום ניצב בפני נפשנו בהסתכלנו בשושנה

לא יבדיל בהתחלה בחשיבתו בין , בפני תפיסה תמונתית מופיעמי שרואה את העולם רק כפי שהוא 

ידי -עולם מעוצבת על-של תפיסתעל קו הגבול . ואלה של אופיונאוס' האימהות הטובות'המאורעות של 

ת כי רק בשלב זה של התקדמות שהנפש חשה את עצמה כישות נפרד, מורגש הצורך בהבחנה זו, חשיבה

עליה למצוא את מקורה במעמקי העולם היכן . היא חשה צורך לשאול היכן מקורה נמצא. ועצמאית

הנפש גם חשה שבהתחלה היא אינה יכולה לדעת , אבל. זאוס וכתון עדיין לא מצאו את יריביהם, שכרונוס

היא . ונאוספועלות בתיאום עם אופי' האימהות'כי היא רואה את עצמה בתוך העולם שבו , דבר על מקורה

 .אופיונאוס נשזר עם ישות הנפש עצמה. מתחברים יחד והפגוםחשה את עצמה בעולם שבו המושלם 

אם נאפשר לרגשות , נוכל לחוש מה עבר בנפשות של אינדיבידואלים מהמאה השישית לפני הספירה

נפשות  ,עם האלים המיתולוגיים הקדומים. תוארו כאן להפעיל את רשמיהם עלינו במידה מספקתר שא

מושלם שגם הן -האלים השתייכו לאותו עולם לא. מושלם-כאלה חשו את עצמן נארגות בעולם הלא

 .השתייכו אליו

הספירה בקרוטון -לפני 599-ו 512ידי פיתגורס מסאמוס בין השנים -נוסדה עלר שאהאחווה הרוחית 

דיו אחורה להתנסות של פיתגורס התכוון להוביל את חסי. נפש שכזה-צמחה מתוך הלך, יוון הגדולהשב

בהיבט זה אפשר לומר שהוא ותלמידיו היו . ראותהיל אמורהיה מקור נפשם שבה ', האימהות הקדומות'

להופיע כשבר  מוכרחר שאעם עובדה זו נמסר משהו . מאשר אלה של העם' אלים אחרים'אמורים לשרת 

גורס התייחס לאלים אלה כשייכים פית. שהיו מרוצים מהאלים שלהם, האדם-בין רוחות כמו פיתגורס ובני

שמתייחסים אליו לעתים קרובות בהקשר ' סוד'אנו גם מוצאים את הסיבה ל, בהבדל זה. מושלם-לתחום הלא

ריך זה היה כרוך בעובדה שפיתגורס היה צ. שאסור היה לגלותו לאלה שלא עברו התקדשות, עם פיתגורס

את ההתקפות הרבות , בניתוח האחרון. צהפוהנ הדתאלי לנפש האנושית מקור שונה מזה של  לייחס

ה עיכיצד היה עליו להסביר לאלה שלא הכינו את עצמם בקפדנות ליד. זה' סוד'יש לקשור ל, שפיתגורס חווה

? צההנפו הדתעומדים גבוה יותר מאשר אלי יכולים לראות את עצמם ', כנפשות', הם, שבמובן מסוים, כזאת
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ודעות למקורן הנשגב חיים מווסת בקפדנות יכלו הנפשות להפוך מ-ורחאאחווה עם מלבד באיזו צורה אחרת 

רק דרך רגש זה של ליקוי שהיה צריך להתאמץ כדי ? שלמות-מאוד באי ועדיין למצוא את עצמן כרוכות

 אפשר להבין. תובל הנפש חזרה למקורה, תעצמי השתכללותשל לארגן את החיים בצורה כזו שדרך תהליך 

כמעט דבר מבחינה היסטורית גם ש אפשר להבין. תבו על שאיפות כאלה של פיתגורסשאגדות ומיתוסים נכ

מי שמתבונן באגדות ובמסורות , כן-פי-על-אף. לא ירד אלינו על המשמעות האמיתית של אישיות זו

 .נמסר עתהר שאאת האפיון  יזהה בהן ,כל-קדם על פיתגורס בתמונה חובקת-המיתולוגיות מימי

כגורם  גלגול נפשותהחשיבה בימינו גם חשה את הרעיון של מה שמכונה , בתמונה של פיתגורס

נראה תמים שדווח על כך שפיתגורס אמר שהוא ידע שהוא כבר שהה על האדמה בזמנים , כן-כמו. מפריע

 ביצירתו, לסינג, אפשר להזכיר שאותו נציג דגול של הארה מודרנית. קדומים יותר כישות אנושית אחרת

דרך חשיבה ונשנים של האדם על האדמה מתוך -דש את הרעיון הזה של חיים חוזריםחי, נושיחינוך הגזע הא

התקדמות הגזע האנושי רק בדרך כזו  על לחשובלסינג היה יכול . שהייתה שונה לחלוטין מזו של פיתגורס

יאה נפש הב .שהנפשות האנושיות השתתפו שוב ושוב בחיים של השלבים הגדולים הרצופים של ההיסטוריה

לסינג . התנסות בעידן קודם ידי-עלהיא רכשה אשר את , כיכולת פוטנציאלית, אל תוך חייה המאוחרים יותר

בדרך . לעתים קרובות בעתיד תשובלעתים קרובות על האדמה בגוף ארצי והיא  השהתטבעי שהנפש אה שר

ן הוא הדגיש שאי. שגהה-שלמות שהיא רואה כברתלקראת , חזור חיים אחד לבא אחריוממ ,היא נאבקת, זו

קדם -כי הוא היה קיים בימי, ונשנים על האדמה כלא מתקבל על הדעת-להתייחס לרעיון של חיים חוזרים

 ".והחלישה אותולו שהוא קרה לרוח האנושית לפני שההתפלפלות האקדמית הפריעה "ומפני 

יחד עם  –ן שהוא אך יהיה זה שגוי להאמי, קיים אצל פיתגורס ונשנית-חוזרתההתגשמות הרעיון 

, מסקנה לוגית דרך, נכנע לרעיון זה כי הוא הגיע למחשבה –קדם -מוזכר כמורה שלו בימיה, פרקידס

דרך חשיבה  לייחס. ונשנים-חיים ארציים חוזריםלעיל רק דרך  המוזכרשאפשר להגיע לנתיב ההתפתחות 

אנו שומעים שהוא . ותיו הנרחביםעל מסעלנו  יםפרמס. טעות בשיפוטוהיה י, אינטלקטואלית כזו לפיתגורס

כאשר אנו בוחנים את . שימרו מסורות של תובנה אנושית קדומה ביותרר שאנפגש עם אנשים חכמים 

חיים של אנו מגיעים להשקפה שהרעיון , התפיסות האנושיות הקדומות ביותר שירדו אלינו לאורך הדורות

פיתגורס התחיל מהתורות העתיקות ביותר של  .קדם הרחוקים-היה נפוץ בימי, ונשנים על האדמה-חוזרים

שמקורן היה בתובנות נעלות  מעוותותבצורת תמונה הופיעו בפניו כתפיסות התורות המיתולוגיות . האנושות

, עולם מעוצבת במחשבה-תמונה אלה היו אמורות להשתנות בתקופתו לכדי תפיסת-תורות. ועתיקות יותר

חלק זה היה צריך להתפתח . עה בפניו רק כחלק מחיי הנפשעולם אינטלקטואלית זו הופי-אך תפיסת

, בחדירה בכיוון זה, ברם. היא הייתה יכולה להוביל את הנפש אל מקורותיה, אז. לעומקים גדולים יותר

היא לא מגיעה . התרשמות נפשיתונשנים על האדמה כ-את התנסותה הפנימית בחיים חוזריםהנפש מגלה 

כפי שנווד ההולך . ונשנים-דרכה דרך החיים הארציים החוזרים מוצאת אתאל מקורותיה אלא אם כן היא 
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עוברת ' האימהות'אל  בדרכהכך הנפש , דרך מקומות אחרים, באופן טבעי, עובר בדרכו, אל מקום מרוחק

אל החיים , הקיום הקודמת שלה בשלמות-בחיים הקודמים שדרכם היא עברה במהלך ירידתה מהוויית

אין מנוס מהעלאת המסקנה שאת , רלוונטי בבעיה זוהינו  אשראם מתייחסים לכל . שלמות-הנוכחיים באי

לא כמשהו , הפנימית יסתויש לייחס לפיתגורס במובן זה כתפ םונשני-ההשקפה של חיים ארציים חוזרים

 .מסקנה מושגיתהסקת אליו דרך תהליך  שהגיע

שכל הדברים מבוססים תגורס היא ההשקפה שעליה מדברים כאופיינית במיוחד לחסידיו של פי, עתה

הספר של פיתגורס המשיך לפעול זמן רב -יש להתייחס לכך שבית, כאשר טענה זו מושמעת. על מספרים

קדם -במיוחד שבימי עליהם. ים מאוחרים יותראפיתגורכס ואחרים מוזכרים ארכיט  , פילולאוס. לאחר מותו

גם אם , שקפה זו מרחיקה לאחור עד פיתגורסניח שהאנו יכולים לה. 'התייחסו לדברים כמספרים'ידעו שהם 

עלינו להניח שהשקפה זו הושרשה עמוקות ובאופן אורגני בדרך , ברם. תיעוד היסטורי לא נראה אפשרי

 .אלה שבאו אחריו אצלהתפיסה שלו כולה והיא קיבלה צורה שטחית יותר 

הוא ראה כיצד . ואליתעולם אינטלקט-על פיתגורס ניצב בפני תחילתה של תפיסת הבה נחשוב

דרך מחזורי חיים רצופים למצב של ', האימהות'החל מ, את מקורה בנפש שירדהמצאה המחשבה 

היה . בה בלבדיחש באמצעותכוונתו לא הייתה יכולה להתעלות אל המקורות , היות שחש בזה. שלמות-אי

א מצא חיי נפש שהיו הו, שם. שהתה טרםבה יעליו לחפש אחר הידיעה הנעלה ביותר בספירה שבה החש

כך פיתגורס פיתח חיי נפש , כפי שהנפש חווה מספרים יחסיים בצלילי המוסיקה. מעבר לחיי החשיבה

. שבהם הוא ידע את עצמו חי בקשר עם העולם שאפשר לבטאו באופן אינטלקטואלי במונחים של מספרים

פרי טונים יחסיים של הפיסיקאי למספרים אלה אין משמעות שונה מזו שיש למס, עבור מה שנחווה כך, אבל

 .מוסיקהבתנסות העבור ה

הוא , באותו זמן. בהיחשידי ה-להיות מוחלפים על מוכרחיםהאלים המיתולוגיים , עבור פיתגורס

. שוב עמו מאוחדת עצמה מוצאת את, העולםן שבאמצעות החשיבה התנתקה מ, הנפש; חיי הנפשב מעמיק

מתרחש בתחום שבו ההתנסות בהשתתפות העולם  הדבר אינו .העולםן נפרדת מ-לאהיא חווה את עצמה 

נראות ולא ניתנות -אלא בתחום שבו הנפש מהדהדת עם ההרמוניות הקוסמיות הבלתי, הופכת לתמונה אגדית

כוחות אלא מה ש, לא את כוונותיה המחשבתיות, מעלה למודעות הדבר. לתפיסה באמצעות החושים

 .ם לזה להפוך לתפיסה בנפש האדםובכך מאפשרי קוסמיים מבצעים כרצונם

ן מנובעת חשיבה נחווית בר שאעולם -תפיסתשל הדרך שבה תהליך המתגלה , אצל פרקידס ופיתגורס

אדם אלה מגיעים באופן פנימי לתפיסה -בני, הישנותהתפיסה צורות בהשתחררם מ. הנפש האנושית

התהליך  –אצל שתי אישיויות אלה  מה שברור מאוד. החיצוני' הטבע'ן בנפרד מ' הנפש'תלויה של -בלתי

של  זרמים התחתייםבמתרחש יותר  –התמונה הקדומות -הנפש מפלסת את דרכה מתוך תפיסות שבו
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ההוגים . ם נהוג להתחיל את תיאור התפתחותה של הפילוסופיה היווניתהנפשות של ההוגים האחרים שמה

ממילטוס תאלסראשונים הם כלל -בדרךהמוזכרים 
8

וססימנדראנכ, 
9

סימנסכאנ, 
10
הרקליטוסו 

11
. 

ר שאתיאור , אלהאדם -של בני תיאורשהימצא גם , מי שמקבל את הטענות הקודמות כמוצדקות

מבוססים , ככלות הכול, תיאורים כאלה. קביל, מהתיאורים ההיסטוריים של הפילוסופיהשונה להיות  מוכרח

ח עליהן מבחינה היסטורית דרך דוור שא אדם הגיעו לטענות-מבוטאת שבני-תמיד על ההנחה מראש הלא

המהות היסודית והמקורית של כל הדברים יש שאת מושמעת הטענה , כך. מושלמת בטבע-התבוננות לא

פי -על, אשב; סימנסכפי אנ-על, אווירב; וססימנדרכפי אנ-על, מוגבל-בלתיב; פי תאלס-על, מיםלמצוא ב

 .הרקליטוס

 ראשית התהוותהאדם אלה עדיין חיים בתהליך של -העובדה שבני זוהי, זוכה להתייחסות ינואמה ש

רמה גבוהה יותר מאשר הנפש האנושית ב הם חשים בעצמאות, לבטח. ואליתעולם אינטלקט-תפיסתשל 

קרוב לוודאי , למשל. חיי הנפש מתהליך הטבעהשלימו את ההפרדה המוחלטת של  טרםאבל הם , פרקידס

מתמטיקאי , סוחרכ, אם ידמיין אותה כך שהוא, סשאדם יבנה תמונה שגויה של דרך החשיבה של תאל

סיכם , עם זאת דומה לזו של מדען מודרניו מושלמת-בדרך לא, מאורעות טבעיים ואז חשב על, ואסטרונום

להיות מתמטיקאי או אסטרונום , באותם זמנים קדומים ".המיםן הכול נובע מ: "את תוצאותיו במשפט

במידה רבה בדרך שבה אמן משתמש , דברים של מקצועות אלהבמשמעו היה לעסוק בדרך מעשית , וכדומה

 .במיומנויות טכניות ולאו דווקא בידע אינטלקטואלי ומדעי

 םחווה את תהליכי הטבע החיצוניים כדומים לתהליכיהוא עדיין יש להניח שביחס לאדם כמו תאלס 

היסוד ) מיםהוהטבע של  שקרה עם התהליךכפי , מה שהתייצב בפניו כמאורע חיצוני. פנימיים ייםנפש

לאחר . הוא חווה בדרך שהייתה דומה למה שהוא חש בתוכו בנפש וגוף, (האדמה-מעצב, הבוץ-דמוי, הנוזלי

אמנם ברמה פחותה מזו שהאדם מזמנים קדומים , את השפעת המים, הוא חווה בתוכו ובחוץ בטבע, מכן

ההשפעות , ין שבעידן מאוחר יותריש לצי. אחדשתי ההשפעות היו ההתגלות של כוח , עבורו. חווה

ה חושת במובן הנוכחי' נפש'דומות לתהליכים הפנימיים בדרך כזו שלא סיפקה להחיצוניות בטבע נחשבו 

הרעיון של מזגים עדיין שמר על , עולם אינטלקטואלית-גם בתקופה של תפיסת. הגוףן מ תנבדלשהיא 

 .בט זו כשריד מזמנים קדומיםמ-נקודת

אלה אינם . אש, את הכולרי; אווירי, את הסנגוויני; נוזלי, את הפלגמטי; ארציי כינו את המזג המלנכול

גופנית -אלא חווה בתוכו מהות נפשית, האדם לא חש יסוד נפשי נפרד לחלוטין. רק ביטויים אלגוריים

                                                      
8

 Thales of Miletos ,546-691 הספירה-לפני. 
9

 Anaximander ,546-624 הספירה-לפני. 
10

 Anaximenes ,511-571 הספירה-לפני. 
11

 Heraclitus , הספירה-לפני 535נולד באפסוס בשנת. 
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ר שאככוחות בטבע החיצוני , דרך נפש פלגמטית למשל, עובריםהורגש זרם הכוחות ה, באחדות זו. תכאחדו

אדם ראה את ההשפעות החיצוניות האלה של המים כזהות למה שהנפש חוותה . נחווים בהשפעות המים

אם ברצונם לחדור , לחוש אמפתיה לתפיסות הקדומות מוכרחיםהרגלי החשיבה בימינו . נפש פלגמטי-בהלך

 .אל תוך חיי הנפש בזמנים קדומים

שהיו דומים למזג , מה שחיי הנפש שלוהעולם של תאלס ביטוי ל-א בתפיסתומצל אפשר, בדרך זו

. מסתורין העולם של המיםהתייצב בפניו כש מההוא חווה בתוכו את . גרמו לו לחוות באופן פנימי, פלגמטי

מוצדק כפי שזה עשוי . של המונח מזלזלתעשוי להיות מיוחס למשמעות , הרמז למזג הפלגמטי של אדם

, בהיותו משולב עם דמיון נמרץ ואובייקטיבי, מזג פלגמטיכן אמת ש-פי-על-זוהי אף, להיות במקרים רבים

מערך כזה גרם לו , בתאלס. השליטה העצמית ושחרור מתשוקה שבו, אדם למלומד בשל השלווה עושה

 .החכמים שלהםידי היוונים כאחד -כנראה להיות מוכר על

דבריו . גוויניהוא חווה בתוכו את המזג הסנ. העולם התעצבה בדרך אחרת-תמונת, אנכסימנס אצל

שהינה , כפי שנפשנו: "האוויר כביטוי של מסתורין העולםכיצד הוא חש את יסוד מיד מראים , שנמסרו לנו

 ".כך האוויר והנשימה עוטפים את היקום, כחטיבה אחת אוחזת אותנו, נשימה

 כהתגלות חייו הפנימיים, משוחדת-בהתבוננות בלתי, העולם של הרקליטוס תורגש ישירות-תפיסת

הוא הפך למתנגד חריף של המפלגה הדמוקרטית , באפסוסכמי שבא מאחת המשפחות האציליות . הכולריים

ההשקפות . שאמיתותן הייתה ברורה לו בהתנסותו הפנימית הישירה, משום שהוא הגיע להשקפות מסוימות

, כך. סביבתו את הטיפשות של, בדרך טבעית ביותר, מוכיחותנראו לו כ, בהשוואה לשלו, ביבושל אלה מס

. קדש של ארטמיסגרמו לו לעזוב את עיר מולדתו ולנהל חיי בדידות במר שאהוא נכנס לעימותים כאלה 

טוב היה אילו האפזיים היו תולים את עצמם עם התבגרותם . "רותיו שנמסרו לנוחלק מאמ לע חישבו

גם אם הם , נה שלהםההב-טיפשים בחוסר: "האדם-או אמרה על בני." ומוסרים את עירם לצעירים מהם

 ".רה שהם נעדרים בהיותם נוכחיםעליהם מעידה האמ; הם כמו חירשים ,שומעים את האמת

הוא לא חי . הרגש אשר מבוטא במזג כולרי כזה מוצא את עצמו דומה לפעילות המכלה של האש

קיום -נפש כזו חשה הוויית. הנצחית ההתהוותהוא חש את עצמו מאוחד עם . נוכחותבשקט הנינוח של 

עין רק אם -זה כך למראית. היא אמרה מפורסמת של הרקליטוס" הכול זורם", לכן. קבועה כאבסורד

נראה שהסלע מייצג : "נבטא רגש של הרקליטוס אם נאמר. משתנה נראית נתונה-שהוא ישות בלתי-היכן

כל ; ביותרהוא נמצא בהמולה פנימית סוערת ; עין-אך זו רק מראית, משתנה לחלוטין-מצב הוויה בלתי

אדם אינו : "רתוידי אמי-כלל על-דרך החשיבה של הרקליטוס מאופיינת בדרך." חלקיו פועלים זה על זה

, תלמיד של הרקליטוס ".השנייה המים אינם אותם מיםכי בפעם , נהריכול להיכנס פעמיים אל אותו 

כל הם  אלהכ. נהר מתקדם הלאה באמרו שאדם אינו יכול להיכנס אפילו פעם אחת אל אותו, קרטילוס
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הרי שהוא כבר הפך למשהו אחר בזרם הכללי , משתנה-בעודנו מסתכלים במה שנראה לכאורה לא. הדברים

 .של ההוויה

היסוד הבסיסי שלה . א משמעותה אם נקבל רק את תוכנה המחשבתיועולם במל-לא נתייחס לתפיסת

יש להבין כיצד הרקליטוס חש את . נהצומח ממכלומר בכוח החיוני ה, מוסרת לנפש הרוח שהיא-טמון בהלך

בה , נפש העולם פועמת בנפשו האנושית ומוסרת לה על חייה שלה. עצמו עם נפשו שלו בתוך זרם ההתהוות

, מתוך רגש כזה של איחוד עם נפש העולם. במידה שהנפש האנושית יודעת על עצמה שהיא חיה בתוכה

אבל במוות עצמו , דרך זרם ההתהוות הזורם בכול יש בו מוות, כל מה שחי: "נובעת מהרקליטוס המחשבה

הנצחית לזרום ההתהוות רק כך יכולה ; הכול כלול בכול. חיים ומוות קיימים בחיינו ובמותנו. יש גם חיים

לא , ראויים לשתייה ובריאים עבור הדגים, באוקיינוס יש מים טהורים ומזוהמים ביותר" ".לדרך הכו

הראשון ; זהים צעיר וזקן, זהים ערות ושינה, חיים ומוות זהים" – ".דםא-ראויים לשתייה ומזיקים לבני

 ".אחד הם... השביל הישר והשביל העקום" – ".טוב ורע אחד הם" – ".משתנה לשני וחזרה לראשון

הוא רואה את מקור . נכנע יותר ליסוד החשיבה עצמו, ייםמשוחרר יותר מהחיים הפנימ וסאנכסימנדר

כל טלו ממנו , קחו את זאוס של פרקידס. צורה ואינסופית-מהות יסודית חסרת, עולםהדברים בסוג של אתר 

. זאוס הפך למחשבה: וסתמונתי שהוא עדיין מחזיק והרי לפניכם העיקרון המקורי של אנכסימנדרתוכן 

, בהוגים הקודמים, שעדיין יש לוהנפש -בה מתוך הלךיחששבה נולדים חיי אישיות  וסמופיעה באנכסימנדר

ובזה היא לא שזורה באופן , אישיות כזו חשה את עצמה מאוחדת כנפש עם חיי החשיבה. וון של מזגג

היא חשה את עצמה . כך עם הטבע כמו הנפש שעדיין לא חווה את החשיבה כיסוד עצמאי-אינטימי כל

ו בהתחלה כמ אדם חיו-אומר שבני וסכאשר אנכסימנדר. למאורעות הטבע מעלקשורה לסדר עולם הקיים 

, הוא מתכוון לכך שנבט הרוח, חיים יבשתיים-כך התפתחו דרך צורות של בעלי-דגים ביסוד הלח ואחר

, עבר דרך הצורות האחרות רק כשלבים מקדימים, החשיבה כישותו האמיתית באמצעותשהאדם מזהה 

 .התאימה לו מן ההתחלהר שאבמטרה לתת לעצמו את הצורה 

;מקולופון פנסקסנו :כרו עד כה באיםאחרי ההוגים שהוז, מבחינה היסטורית
12

;פרמנידס 
13

 זנון 

;אהימאל
14
.מסאמוס מליסוס 

15
 

עולם שבה חיי החשיבה מסופקים -יסוד החשיבה כבר חי בהוגים אלה ברמה כזו שהם דורשים תפיסת

מה צריך יסוד העולם לכלול כדי שהוא יוכל להיות ספוג לגמרי . הם מזהים אמת רק בצורה זו; לחלוטין

 .זוהי שאלתם? בחשיבה

                                                      
12

 Xenophanes of Kolophon , הספירה-לפני 571נולד בשנת. 
13

 Parmenides ,461 היה קשור באופן פנימי לקסנופנס. מורה באתונה. הספירה-לפני. 
14

 Zenon of Elea , הספירה-לפני 511הגיע לשיאו בשנת. 
15

 Melissos of Samos , הספירה-לפני 451סביב שנת. 
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ל הא  . הוא דוחה אותם, לכן; קסנופנס מגלה שהאלים המפורסמים אינם יכולים לעמוד במבחן החשיבה

מתאימות  שלאיש לו תכונות , ףמה שהחושים קולטים מתחל. מחשבהלהיות מסוגל להיות  מוכרחשלו 

נצחית של כל  אחדות מהווההוא , שינוי-ברל אינו הא  , לכן. קבועהא לחפש אחר ושתפקידה ה, בהיחשל

 .בהיחשהדברים שיש לתפוס ב

 מהאת הוא רואה . נתפס באמצעות החושיםבטבע החיצוני ה, השקרי, נכון-פרמנידס רואה את הלא

ולהצדיק , זנון מנסה להגיע להבנה עם. בהיחשנתפס באמצעות הר שאקיימא ה-בר, אמיתי באחדותשהינו 

רואה אמת בשינוי שהדברים עולם ה-נובעות מהשקפתההסתירות  אזכורידי -על בחשיבההתנסות ה, את

אחת הסתירות שזנון מציין היא . ידי העולם החיצוני-מוצגת עלברבגוניות ה, בתהליך ההתהוות, עוברים

גיע ברגע שאכילס מ, וב כמה לאט הוא נעכי לא חש, יכול להשיג צב אינו( אכילס)שהרץ המהיר ביותר 

נשען על העולם ה ,זנון רומז כיצד דמיון מושגי, דרך סתירות כאלה .הוא כבר נע מעט, לנקודה שעמד בה

 .הוא מצביע על הקושי שמחשבה כזו נתקלת בו בנסותה לגלות את האמת. עצמית-נתפס בסתירה ,החיצוני

פרמנידס וזנון ) 'ההשקפה האליאתית'המכונה , עולם זו-את משמעותה של תפיסת להביןאפשר 

לנקודה בחשיבה התנסות ה פיתוחשאלה הדוגלים בהשקפה זו התקדמו עם אם לוקחים בחשבון , (מאליאה

הנפש לחוש את לומדת , 'בהיחשאמנות ה'ב. דיאלקטיקהזו המכונה , אמנות מיוחדתממנה  עשושבה הם 

ממשות הנפש מורגשת כפי שהיא , עם שלב זה. בתלותה בעצמה ובהסתמכותה הפנימית על עצמהעצמה 

אחר , כמו בזמנים קדומים, עוקבת עוד אינהאת עצמה מעצם העובדה שהיא היא חווה . דרך מהותה שלה

התנסות זו מושרשת . עצמאית בחשיבהאלא מגלה בתוך עצמה התנסות , התנסות העולם הכללית עם חייה

תחושה , בהתחלה. בתוכה ובאמצעותה היא יכולה לחוש את עצמה נטועה בקרקע רוחית טהורה של העולם

ניתן לחוש בה באופן חי כתחושה , בהערכה שלה זכתה, שבה ברורה ומפורשת אלאמבוטאת כמח אינהזו 

אמנות 'ס הצעיר שעליו ללמוד מזנון את פרמנידס אומר לסוקרט, פי הדיאלוג של אפלטון-על. בעידן זה

זו הייתה כורח עבור ' בהיחשאמנות 'הייתה תחושה ש. שגה עבורוה-האמת לא תהיה ברת, אחרת'; בהיחשה

 .התכוונה להתקרב אל היסודות הרוחיים הבסיסיים של ההוויהר שאנושית הנפש הא

התנסויות ממשיות , בחשיבהבהתקדמות ההתפתחות האנושית אל שלב ההתנסות , מי שלא רואה כיצד

לא יראה את התכונה המיוחדת של , הגיעו לקצן עם תחילתם של חיי חשיבה אלה –תמונה -התנסויות –

בו הם באור ש, כריסטיאניות-הקדם, הספירה-מאה הרביעית לפנילשישית ועד ההוגים היוונים מהמאה ה

הנפש חשה קודם שכאילו . הנפש האנושיתקיר סביב , כביכול, בה בנתהיחשה. להופיע בהצגה זו מוכרחים

מתייצב בפני , כמו פעילויות גופה שלה, מה שהיא חוותה בתופעות טבע אלה. הייתה בתוך תופעות הטבע

היכן . קיף הזה כולומהכחיד את המראה ה בהיחשכוח ה. הופיעו בממשות חיהר שאתמונות  הנפש בצורת

הנפש הייתה יכולה לחוות את . בעולם החיצוניהחשיבה התפשטה עתה , שתמונות מלאות תוכן שלטו קודם

 .עצמה בסביבות המרחב והזמן רק אם התאחדה עם החשיבה
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אהמקלזומנ אנכסגורסנפש כזה אצל -חשים הלך
16
הוא מצא את עצמו קשור עמוקות  .באסיה הקטנה 

הם מופיעים , בהתפשטם כך. ט במרחב ובזמןשמתפ אשרחיי החשיבה שלו הקיפו את . חיי החשיבהלבנפשו 

,נואוסכ
17
הטבע מציג את עצמו כמורכב אך ורק , ברם. ותמההם חודרים את הטבע כולו כ. תבונת העולם 

הם מה , ויות בסיסיות אלהמהנובעים מהפעולות המשולבות של המאורעות הטבע . בסיסיות קטנות ממהויות

ויות בסיסיות אלה מכונות מה. שהחושים קולטים לאחר היעלמות המרקם התמונתי מהטבע

homoiomeries.
18
. בגבולות הקיר שמסביבה( nous)בה את הקשר עם תבונת העולם יחשהנפש חווה ב 

העולם גורמת לכך שיתהווה דרך הפעולה ההדדית בין תבונת ש מהמבעד לחלונות החושים היא רואה את 

 .homoiomeries -ה

אמפדוקלס בנפשו של
19
הוא עדיין חש משהו . עזניגוד אופני התפיסה הישן והחדש כמתנגשים  

, שנאה ואהבה. באופן קרוב יותר הקיום החיצונית-מצורת ההוויה הישנה שבה הנפש שזורה בהוויית

חיי הנפש , כך. מקיף אותההן גם מתקיימות מחוץ לקיר ה. ושיתבנפש האנ מתקיימות, אנטיפתיה וסימפטיה

מפרידים ומחברים את יסודות ר שאמעבר לגבולותיהם והם מופיעים בכוחות אל מתפשטים באופן הומוגני 

 .עולם החיצוניהן החושים קולטים מ אשראת  יוצריםובזה  –מים ואדמה , אש, אוויר –הטבע החיצוני 

והוא מפתח , מופיע בפני החושים כמשולל חיים ונפשה, מת כביכול עם הטבעאמפדוקלס מתע

ולה להאמין שהטבע הוא באמת מה נפשו אינה יכ. ת הטבעיּומורד נגד השמדה זו של ח  נפש ה-הלך

היא יכולה להודות שעליה לעמוד בקשר כזה עם הטבע כפי  הכי פחות. בה רוצה לעשות ממנויחששה

חשה נו לדמיין לעצמנו מה מתרחש בנפש העלי. לם האינטלקטואליתהעו-פי תפיסת-שמופיע על

, כיצד :הבאה התנסותתוך ה ללחדור אאז נהיה מסוגלים . בסבלה ממנו, הרמוניה כזה על כל גסותו-חוסר

להעלות עובדה זו  תאך מסרב ,התפיסה הישנה מתחיה ככוח של רגש אינטימי, בנפש זו של אמפדוקלס

 ,מרחפת בין מחשבה ותמונהר שא ,התנסותהחפשת אחר צורת הוויה בצללית היא מ, כך. לתודעה מלאה

האמרה . בדרך זו ותמובנ ןה כאשר ןאת מוזרות אלה מאבדות. אמרותיו של אמפדוקלסמהדהדת בר שא

, וברגע שבו אני מגיע לערים המשגשגות... אני נודד. ל נצחיאלא א  , תמותה-לא עוד בן: "הבאה מיוחסת לו

חלקם מצפים , מחפשים בי אחר נתיב גאולתם, םההם עוקבים אחריי באלפי. סוגדים ליגברים ונשים 

 ".קסמים מרפאים למחלות רבותלאחרים , נבואה-לדברי

קיומה שלה כמו זו -ידי צורה ישנה של תודעה שדרכה היא חשה את הוויית-נרדפת עלה נפש, בדרך זו

היא נפש מבולבלת , נפש-עולם חושים משולל וויה אחרת אלשהושלך מתוך צורת ה, הוגלהר שאל של א  

                                                      
16

 Anaxagoras of Clazomenae , הספירה-לפני 511נולד בשנת. 
17

 Nous ,שכל או אינטלקט. 
18

 .זהים מבחינה איכותיתממשיכים להיווצר חלקיקים שהינם , אינספור פעמים, חלקיקים קטנים שככל שמחלקים אותם 
19

 Empedocles of Agrigent ,הספירה-לפני 411שנת נטו ב'נולד באגריג. 
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לבטח ישנם רגשות אחרים . עונשהוא מושלך כ שאליו' מקום מוזר'הוא חש את האדמה כ, לכן. מאוד

הרגש שלו , ברם. הבזקי חכמה משמעותייםמאמרותיו קורנים כי  ,שאפשר למצוא בנפשו של אמפדוקלס

 .הוזכר לעילר שאהמחשבה -ידי הלך-ת עלמאופיינ' העולם האינטלקטואלית-לידת תפיסת'ביחס ל

למה שהטבע הפך להיות עבור נפש האדם דרך בדרך שונה ההוגים המכונים אטומיסטים התייחסו 

.דמוקריטוסהם הוא החשוב ב. ידת החשיבהל
20
 . היה סוג של מבשר שלו יפוסקלו 

עם . ריים יותרחומ, במידה ניכרת, של אנכסגורס הפכו להיות homoiomeries -ה, עם דמוקריטוס

הם , עם דמוקריטוס. אפשר עדיין להשוות את מהויות החלקיקים הבסיסיים לחיידקים חיים, אנכסגורס

שבשילוביהם השונים מרכיבים את הדברים של העולם , נראים-הופכים לחלקיקי חומר מתים ובלתי

תבונת . עות הטבעמתרחשים מאור כך; אנה ואנההם נעים ר שאהם מתערבבים באופן חופשי כ. החיצוני

מתוך הפעולה המשולבת של  להתפתחגרמה לתהליכי העולם ר שא, של אנכסגורס( nous)העולם 

מודע של הטבע -לחוק הלא נעשית, עם דמוקריטוס, (גשמית-לא)כתודעה רוחית  homoiomeries -ה

(ananke .)עתה. תהנפש מוכנה להכיר רק במה שהיא יכולה לתפוס כתוצאה משילובי מחשבות פשוטו ,

. בה החווירה כהתנסות נפשית בצללית הפנימית של הטבע הדומםיחשה; הטבע משולל לגמרי חיים ונפש

העולם הצבועות באופן -האינטלקטואלי של כל תפיסות האבטיפוס הופיע, עם דמוקריטוס, בדרך זו

 .מטריאליסטי מזמנים מאוחרים יותר

. ום עקבות של חיי נפשאין למצוא שע שבו טב, עולם האטום של דמוקריטוס מייצג עולם חיצוני

, כך. הן רק התנסויות צלליות בדמוקריטוס, הנפש מודעת לעצמה נעשתהשדרכן , בה בנפשיחשהתנסויות ה

אך , לישותה שלה הן מביאות את הנפש האנושית למודעות .בהיחשבמתאפיין חלק מהגורל של התנסויות 

הנפש חווה את עצמה בתוך עצמה באמצעות . ס לעצמהודאות ביח-באותו זמן הן ממלאות אותה בחוסר

ה בכוח העולם הרוחי העצמאי שנהג להעניק תעגינזמן ביכולתה לחוש שהיא איבדה את אך באותו , החשיבה

ינטלקטואליים אדם בחיים הא-ידי קבוצת בני-שחרור זה של הנפש הורגש על. לה ביטחון ויציבות פנימית

.מאבדרה פרוטגורסחשוב ביותר מביניהם הוא ה. סופיסטיםהמוכרת כ, היווניים
21
אפשר לציין את , מלבדו 

 .טרסימכוס ופרודיקוס, היפיאס, קריטיאס, גורגיאס

הרבה מאוד נתרם . אדם שעסקו באופן שטחי בחשיבתם-הסופיסטים מוצגים לעתים קרובות כבני

דברים רבים היכולים אך ישנם , התייחס אליהם, קומדיותמחזאי , לדעה זו מהאופן שבו אריסטופאנס

מסוימת ושבמידה מוגבלת , סוקרטסעל ראוי לציין שאפילו . להוביל להערכה טובה יותר של הסופיסטים

                                                      
20

 Democritus , הספירה-לפני 461נולד באבדרה בשנת. 
21

 Protagoras of Abdera ,491-411 הספירה-לפני. 
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לשכלול הדיבור והחשיבה רבות נאמר שהוא תיאר אותו כאדם שעשה , עצמו תלמיד של פרודיקוס את ראה

 .של תלמידיו

, קיימיםהאלה מ, כל הדברים תהוא מידהאדם : "המפורסמת באמרהטאת השקפתו של פרוטגורס מבו

חשה את  בחשיבההתנסות ה, זואמרה  ביסודברגש המונח  ".יםהוו אינם, שאינם קיימיםאלה ; הוויםם ינשה

שהחושים מספקים  סבוראם פרמנידס . היא לא חשה שום קשר לכוח עולמי אובייקטיבי. עצמה שולטת

לא , שהאדם חווה אותהעל פי אף , שהחשיבה עמדו: "להתקדם ולהוסיף אפשר, לאדם עולם של הטעיה

אדם אם העולם מחוצה לו אינו כפי שהוא מדוע זה עניינו של : "ס היה משיבפרוטגור, ברם" ?תוליך שולל

יכול להיות  העולם כיצדלא חשוב ? האם הוא מדמה אותו למישהו אחר מלבד לעצמו? קולט וחושב אותו

עליו , בעזרתם; תכני תודעתו משרתים רק אותו. אישינו של זה לא צריך להיות עני, עבור ישות אחרת

תוכן הוא אינו יכול לשאוף לשום , משיג בהירות מלאה ביחס לעצמוהוא בו ברגע . למצוא את דרכו בעולם

כוונתו של פרוטגורס היא להיות מסוגל לבנות על ." משרתים אותומלבד אלה ה, מחשבתי על העולם

פרוטגורס , עם שלב זה, ברם. לתת לה להסתמך אך ורק על כוחה שלה הוא מתכוון, לשם כך. החשיבה

. רוח זו מורגשת באופן נבדל באופי היווני. מציב את עצמו בסתירה עם הרוח החיה במעמקי החיים היווניים

את  כוללתחכמה נבואית קדומה זו דוברת כאילו היא . הכר את עצמךברישום , במקדש בדלפיהיא מתגלה 

צורת התודעה שבה סודות העולם  לאמתקדמת מהתפיסה בתמונות ו, העולם-ות תפיסותהאתגר להתקדמ

בנפשו נאמר לו שהוא יכול לשמוע . האדם מוכוון אל נפשו שלו, דרך אתגר זה. נתפסים באמצעות החשיבה

ודאות -יוצר איר שאבזה הוא גם מוכוון אל משהו . העולם מבטא את מהותו שבאמצעותה, את השפה

הרוחות המנהיגות של התרבות היוונית היו אמורים להתגבר על . בתוכו בהתנסותו בהחון ביט-וחוסר

הם היו אמורים לפתח את החשיבה בנפש לכדי , כך. הסכנות של חיי נפש אלה הנושאים את עצמם

 .עולם-תפיסת

צמה הרוח היוונית מציבה את ע, בהן. הסופיסטים ניווטו בין מצוקות קשות, במהלכה של התפתחות זו

לחומרה יש להתייחס , כפי שכבר צוין. היא מתכוונת להפיק את כוח האיזון באמצעות כוחה שלה; בתהום

 .שהגינוי בוודאי מוצדק ביחס לסופיסטים רביםעל פי אף , מעטבמקום לגנותו , הלב שבניסיון זה-ולאומץ

רס חי בין השנים פרוטגו. מפנה טבעית בחיים היווניים-ניסיון זה של הסופיסטים מתרחש בנקודת

, מפנה זו של התרבות היוונית-בנקודתהתרחשה ר שא, יתפלופונסה המלחמה. הספירה-לפני 139-119

האינדיבידואל בחברה היוונית היה מוקף היטב , לפני מלחמה זו. הספירה-לפני 191עד  113נמשכה משנת 

לאינדיבידואל . לותיו ולחשיבתוהמידה לפעו-תוחיי קהילה ומסורת סיפקו את אמ. ידי קשריו החברתיים-על

מהו ערכה של הישות האנושית "השאלה , בנסיבות כאלה. היה ערך ומשמעות רק כחבר המבנה הכולל

שואלים שאלה זו ובעשותם זאת הם הסופיסטים , ברם. לא הייתה יכולה להישאל" ?האינדיבידואלית
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אדם מארגן את חייו לאחר  דרך שבההמתייחסת לזוהי שאלה , ביסודה. פותחים את עידן ההארה היוונית

 .התעוררור שאשהוא נעשה מודע לחיי החשיבה שלו 

נולדה עוד לפני ר שא, חשיבה ביווןהכיצד  לראותאפשר , סופיסטיםעד ה( תאלסמאו )מפרקידס 

לחשיבה כאשר  שישההשפעה . מוצאת בהדרגה את מקומה בזרם ההתפתחות הפילוסופית, אדם אלה-בני

בלידת החשיבה אפשר להבחין בחיים היווניים , ברם. מתבררת בהם, העולם-ת תפיסתהיא מוצבת לשירו

, חיי החברה, השירה, אפשר להראות הרבה מאוד מאותו סוג של התפתחות בתחומי האמנות. בכללותם

ר שאכיצד הפעילות האנושית משתנה תחת השפעת הצורה של המבנה האנושי  ראוובכל מקום , הסחר

היא . את החשיבה' מגלה'אין זה נכון לומר שהפילוסופיה . העולם-אל תוך תפיסתאת החשיבה  מחדיר

עולם שעוצבה קודם מתוך -נולדו משמשים לבניית תמונתר שאמתהווה מעצם העובדה שחיי החשיבה 

 .התנסויות מסוג שונה

* 

, ןאל ראש צוק מסוכ, הכר את עצמךהמבוטאת במוטו , את הרוחביוון בעוד שהסופיסטים הובילו 

 122הספירה ונידון למוות בהרעלה בשנת -לפני 179נולד באתונה סביב שנת ר שא, הרי שסוקרטס

 .ביטא רוח זו בדרגה גבוהה של שלמות, הספירה-לפני

יש לנו , באחד. של סוקרטס ירדה אלינו דרך שני ערוצים של מסורת תמונתו, מבחינה היסטורית

אפלטון מציג את הפילוסופיה שלו . הוציא ממנו, (הספירה-ילפנ 117-197)אפלטון , תמונה שתלמידו הגדול

האדם -את בנימוביל ר שא' חכם'הוא מוצג כ. בצורת דיאלוגים וסוקרטס מופיע בדיאלוגים אלה כמורה

ידי קסנופון -תמונה שנייה תוארה על. מסביבו באמצעות הנחיה אינטלקטואלית אל שלבים נעלים של תובנה

.של סוקרטס ההגנהביצירתו 
22
כאידיאל מבט ראשון נראה כאילו אפלטון ראה את דמותו של סוקרטס ב 

בחינה קרובה יותר תראה קרוב לוודאי שהן  ,אך. וכאילו קסנופון תיאר אותו באופן ישיר יותר ממה שהיה

יש הצדקה , לכן. מבט מיוחדת-קסנופון ציירו תמונה של סוקרטס כפי שהם ראו אותו מנקודתאפלטון והן 

 .זואת  זולשאלה כיצד תמונות אלה משלימות ומאירות  בהתייחסות

משמעותי הוא שהפילוסופיה של סוקרטס ירדה כולה אל כאן  להיות ר מוכרחשאהדבר הראשון 

הן אפלטון והן קסנופון מציגים . אופי היסודי של חיי הנפש שלוה לש, אישיותו לשכביטוי  הדורות הבאים

מי נושאת בתוכה את המודעות לכך ש אישיות זו. ברת בכל מקוםאת סוקרטס בדרך כזו שדעתו האישית דו

משהו , מבטא משהו שהינו יותר מדעה אנושית, של הנפש היסוד האמיתישמבטא את דעתו האישית מתוך 

, חושבים שהם מכירים אותוהידי אלה -על. שהינו התגלות של תכליות סדר העולם דרך החשיבה האנושית

                                                      
22

 Memorabilia of Socrates. 
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כפי שהיה , אם, טענה שהאמת מתגלה בנפש האנושית באמצעות החשיבהסוקרטס נלקח כהוכחה החיה ל

אפלטון אינו מלמד תורה , בהסתכלות בסוקרטס. נפש זו מבוססת במהותה שלה, המקרה עם סוקרטס

מה שהוא הפיק כך ב-אשר מתבונן אחר, התפתחאשר אלא לחשיבה יש אדם , ידי חשיבה עיונית-מוצגת עלה

מה . ביטוי למה שהאדם מהווה ביחסו לעולם נעשה, ן מתנהג כלפי סוקרטסהאופן שבו אפלטו, כך. כאמת

הציב את סוקרטס בעולם , בפעילותו כסופר, וכן הדרך שבה הואשאפלטון קידם אצל סוקרטס משמעותי 

 .החיים הרוחיים ביוון

עולה השאלה ביחס למה שנפש זו אומרת  ,עתה. שלו' הנפש'אל האדם הוכוון , עם לידת החשיבה

דרך הגישה שאפלטון נוקט בה . תוכההחדירו לכוחות העולם ש מהבבטאה את , שר היא מתחילה לדברכא

. בכוונתה לגלות לאדם אשרהתשובה היא שבנפש האנושית תבונת העולם דוברת את , בהקשר עם סוקרטס

. הבתוכ חשיבההמבוטא בהתגלויות הנפש האנושית כל עוד היא מפתחת  אמוןהיסוד מונח עם שלב זה ל

 .של סוקרטס מופיעה בסמל של אמון זה ודמות

התגלות של הרצון ודעתם של הכוחות , הוא ביקש נבואה. היווני נועץ באורקלים, בזמנים קדומים

האדם חש את עצמו קשור לכוחות , דרך התמונה. סידור כזה תואם להתנסות הנפש בתמונות. הרוחיים

מוצא את דרכו אל , מי שמחונן במיוחד באותו כיווןהאורקל הוא המוסד שבאמצעותו . השולטים בעולם

ן חווה את נפשו נפרדת מ אינוכל עוד אדם . אדם אחרים-הכוחות הרוחיים בצורה טובה יותר מאשר בני

היה יכול לבטא יותר מאשר , דרך מוסד מיוחד, התחושה הייתה טבעית שעולם חיצוני זה, העולם החיצוני

מדוע שהעולם החיצוני לא יהיה מסוגל לדבר במפורש במקום . מבחוץ התמונה דיברה. בהתנסות יומיומית

יכולה  אינההיא ; כוחותיה שלההנפש נעזבת ל, עם החשיבה, לכן. החשיבה דוברת לנפש הפנימית? מיוחד

. האדם היה צריך למסור את נפשו לחשיבה. להרגיש מאוחדת עם נפש אחרת כמו עם ההתגלויות של אורקל

 .האדם-בני לייתה קניין משותף לכלהאדם חש שהחשיבה ה

שבנפש סוקרטס חש . מוסדות שנוסדו במיוחד לשם כך בליתבונת העולם קורנת אל תוך חיי החשיבה 

מנהיג את הכוח הרוחי ה, בתוכו' המלאך'ה את חווהוא . אורקליםהכוח שנהוג היה למצאו בהחושבת חי 

, שתמיד הנהיג אותו, תו את המלאך דובר בועם תפיס. החשיבה הביאה את הנפש לתודעה על עצמה. הנפש

הנפש שמצאה את דרכה אל חיי החשיבה רשאית לחוש כאילו : "סוקרטס התכוון לומר. נאמר לו מה לעשות

נפש בהתנסות יש ברשות הזהו ביטוי להערכה הגבוהה למה ש. עם תבונת העולםקשר היא יצרה בתוכה 

 ."החשיבה שלה

היות שסוקרטס מעריך את . ת באור מיוחדמוצג הטובה המידה, תחת ההשפעה של השקפה זו

מידה טובה . בחיי החשיבהעליו להניח מראש שמידה טובה אמיתית בחיים האנושיים מתגלה , החשיבה

בדרך ." למידה-המידה הטובה ברת. "כי מהם האדם קובע את ערכו, להימצא בחיי החשיבה מוכרחהאמיתית 

למידה משום שמי שתופס באמת את חיי -היא ברת. סוקרטס מבוטאת לעתים קרובות תפיסתו של ,זו
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. מה שקסנופון אומר על סוקרטס משמעותי בהקשר זה. להיות ברשותו מוכרחיםהם הרי ש, החשיבה

 :סוקרטס מלמד תלמיד על מידה טובה ואז מתפתח הדיאלוג הבא

 :סוקרטס אומר

 ?האם מאמין אתה שיש תורה ומדע של צדק כפי שיש תורה של דקדוק

 :התלמיד

 .אני מאמין, כן

 :סוקרטס

נכונה או מי שעושה זאת -מי שבמכוון כותב וקורא בצורה לא ,את מי רואה אתה כבקי יותר בדקדוק

 ?כוונהב שלא

 :התלמיד

 .בצורה נכונה לכתובהוא גם היה יכול , רצהכי אילו , נראה לי מי שעושה זאת במכוון

 

 :סוקרטס

 ?אבל האחר אינו יודע, לכתוביודע , נכונה-בצורה לא אה לך שמי שבמכוון כותבהאם לא נר

 :התלמיד

 .ללא ספק

 : סוקרטס

 ?או מי שעושה זאת שלא בכוונה, מי שבמכוון משקר או מרמה, מי מבין יותר על צדק

, כך. חשבות הנכונות על המידה הטובהשהדבר החשוב הוא שיהיו המסוקרטס מנסה להבהיר לתלמיד 

יודעת את עצמה דרך התנסות ר שאבנפש  אמוןמידה הטובה מכוון לייסוד גם מה שסוקרטס אומר על ה

מידה טובה עושה את . יש לבטוח במחשבות הנכונות על המידה הטובה יותר מכל הנעה אחרת. בחשיבה

 .האדם ערכי יותר כאשר הוא מתנסה בה בחשיבה

ה למה שניתן כלומר ההערכ, גלוי בסוקרטס נעשהאליו סוקרטי שואף -מה שהעידן הקדם, כך

הוא . ה של תפיסה זותשיטת הלימוד של סוקרטס נמצאת תחת השפע. לאנושות דרך חיי החשיבה שניעורו

הוא ש לכךסיבה זוהי ה. הצריך רק לעורר; בתוכו קיימתשהחשיבה בחיים  מראשניגש לאדם עם ההנחה 

של השיטה  המהותזוהי . לעורר את חיי החשיבה שלו שהאדם הנשאל מומרץ בצורה כזוארגן את שאלותיו 

 .הסוקרטית

שהמורה שלו עזר , של סוקרטס וכתלמיד ,חש, הספירה-לפני 197נולד באתונה בשנת ר שא, אפלטון

מגיע לשיא אצל , מה שההתפתחות הקודמת כולה נטתה לגלות. לו לגבש את האמון שלו בחיי החשיבה

את , מלכתחילה, לתפיסה זו הקרינה המודעות. העולם מתגלה בחיי החשיבה-רוחזוהי התפיסה ש. אפלטון
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כל , אין משהו שהאדם יודע דרך החושים או אחרת שיש לו ערך. אורה על חיי הנפש של אפלטון בכללותם

כעולם , האידיאותהפילוסופיה הופכת למדע , עבור אפלטון. עוד הנפש לא חשפה אותו לאור החשיבה

קורן אל  העולם-האור של רוח. ך התגלות החשיבהדר היא התגלות עולם הרוח האידיאהו, ההוויה האמיתית

מתאחדת עם הכוח , בתפסה את האידיאה, הנפש האנושית; אידיאותתוך נפש האדם ומתגלה שם בצורה של 

אך מה , העולם הפרוש במרחב ובזמן הוא כמו מי האוקיינוס שבהם משתקפים הכוכבים. העולם-של רוח

. זועל  זואידיאות הפועלות כדי משתנה להעולם כולו , אפלטוןעבור , כך. רק כאידיאהמשתקף שהינו ממשי 

מה שאנו רואים . (hyle)היסודי השפעתן בעולם נוצרת מעצם העובדה שהאידיאות משתקפות בחומר 

חומר ה לעאל לנו להרחיב את הידיעה , ברם. מתרחש דרך השתקפות זו ,בודדים רביםמאורעות וכדברים 

מגיעים לאמת רק כאשר אנו מפשיטים את תמונת העולם מכל מה שאינו אנו . כי אין בו אמת, היסודי

התגלות מהווה  אך חיים אלה בנויים כך שהנפש אינה, הנפש האנושית חיה באידיאה, עבור אפלטון. אידיאה

נפש )' שכלית-נפש'היא מופיעה כ, כל עוד היא שקועה בחיי האידיאות. של חייה באידיאות על כל ביטויים

היא . וכך הנפש מופיעה בפני עצמה כאשר היא נעשית מודעת לעצמה בתפיסה מחשבתית (המחשב-נושאת

היא מופיעה (. מחשבה-נפש לא נושאת)' שכלית-לא-נפש'להתגלות בדרך כזו שהיא מופיעה כ מוכרחהגם 

איברים או חלקים  אפלטון מבחין בין שלושה, כך. מתאווה-אומץ וכנפש-איברית כמפתחת-שוב בדרך דו

תאר את רוח נ, ברם. מתאווה-ונפש( רצון-או מפעילה)אומץ -נפש מפתחת, שכלית-נפש: האנושית בנפש

הנפש היא איבר של , פי טבעה-על. אם נבטא אותה בדרך שונה, הגישה המושגית שלו בצורה טובה יותר

וחיי אך היא פועלת בדרך כזו שהיא מוסיפה פעילות לחייה התבוניים דרך חיי האומץ , עולם האידיאות

שכלית -היא יורדת כנפש. לאדמה-היא מופיעה כנפש כבולה, איברית זו-תלת בצורת ביטוי. התאוות שלה

כל עוד . ועם המוות היא נכנסת שוב אל תוך עולם האידיאות קיום ארצית-דרך לידה פיסית אל תוך הוויית

הקיום החיצונית של -ייתכי לכשעצמה היא שותפה עם חייה שלה להוו, נצחיתהיא , שכלית-מהווה נפשהיא 

 .עולם האידיאות

ר שאהחשיבה . בעידן התפיסה המחשבתיתעל הנפש עולה כעובדה משמעותית  של אפלטון תורתו

בהיותה כולה תוצאה , תפיסת נפש מתפתחת באפלטון. לבו של האדם אל הנפש-ניעורה מכוונת את תשומת

אלא גם , א רק כדי להצביע לכיוון הנפשנועזת מספיק ל נעשתההחשיבה באפלטון . של תפיסה מחשבתית

בה לומר על הנפש מעניק לה את מה שיש לחשי. כדי לתארה, כביכול, הנפש מהווהש מהכדי לבטא את 

ידי הרחבת ישותה שלה -החשיבה בנפש מקרינה אור על טבע החולף על, אכן. בנצחילדעת את עצמה  הכוח

אין , עם הופעת הנפש בחייה הארציים. המחשבההנפש תופסת את . קיום זמנית זו-אל מעבר להוויית

מהיכן באה ההתנסות בחשיבה אם אין בידה . מחשבההביכולתה להפיק בתוכה את הצורה הטהורה של 

החשיבה נאחזה . ארצי-קדם, של מצב הוויה רוחי טהור זיכרוןהיא מייצגת ? להתפתח בחיים על האדמה

היא התגלתה בפני . הקיום של הנפש-ת של הווייתמסופקת מהצורה הארצי אינהדרך כזו שהיא בבנפש 
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 קיומה-והנפש נזכרת בו במהלך הוויית( עולם האידיאות)בעולם הרוח ( קיום-קדם)הנפש במצב הוויה קודם 

 .זיכרון החיים שהיא קיימה ברוחהארצית דרך 

ארגנת הנפש מוסרית אם היא מ. חיי המוסר נובע מתפיסת נפש זואודות מה שיש לאפלטון לומר על 

היא המידה  החכמה. שכלית-את החיים כך שהיא מפעילה את עצמה במידה הגדולה ביותר האפשרית כנפש

הוא המידה הטובה של הנפש  אומץ. היא מעדנת את החיים האנושיים; השכלית-נובעת מהנפשר שאהטובה 

ות כאשר מידות טובות אלה מופיע. המתאווה-היא המידה הטובה של הנפש מתינות; רצון-המפעילה

כאשר כל שלוש המידות הטובות פועלות . שליטה על ההתגלויות האחרות של הנפש נעשיתהשכלית -הנפש

 (.Dikaiosyne)הכיוון אל הטוב , צדק, אז מופיע מה שאפלטון מכנה, יחד באופן הרמוני

,אריסטו ,תלמידו של אפלטון
23
הושלם תהליך , עמו. מייצג שיא בחשיבה היוונית, יחד עם מורו 

מתוך , החשיבה תופסת את חזקתה המוצדקת של תפקידה להבין. העולם-קליטת חיי החשיבה בתפיסת

אפלטון עדיין משתמש בדמיון המושגי שלו כדי להביא . את ההוויה והמאורעות של העולם, כוחותיה שלה

בנת מו נעשיתסמכות זו , עם אריסטו. את החשיבה אל סמכותה המוצדקת ולהובילה אל עולם האידיאות

להשתמש בחשיבה  כיצדאריסטו מבין . מדובר באימותה בכל מקום בתחומי הידיעה השונים, עתה. מאליה

המשימה הייתה להתגבר על הדבר או ההוויה של , עבור אפלטון. ככלי כדי לחדור אל תוך מהות הדברים

, רק האפילה עליושההוויה החיצונית  הנפש נושאת בתוכה את הרעיון, הםבהתגברות עלי. העולם החיצוני

, אריסטו מתכוון לחדור אל תוך הישויות והמאורעות. בעולם רוחי של אמתשהיא מרחפת , אך היה זר לה

הנפש חשה כאילו היא רק העלתה . היא מקבלת כמהות הדבר עצמו, הנפש מוצאת בחדירה זו אשרואת 

חשבה כדי להיות מסוגלת מהות זו מתוך הדבר וכאילו הביאה מהות זו לשם צריכתה שלה לתוך צורת מ

הן הצד של . במאורעותהאידיאות קיימות בדברים ו, לדעתו של אריסטו. לשאתה בתוכה כתזכורת לדבר

 (.hyle)אלה יש יסוד משלהם בחומר היסודי הלדברים  הדברים שדרכו

נתאר . העולם שלו כולה-הנפש שלו להקרין את אורה על תפיסת-נותן לתפיסת, כמו אריסטו, אפלטון

את המאפיינים הבסיסיים אם נצליח להגדיר , כמכלולשל שני ההוגים ת המבנה היסודי של הפילוסופיה א

דבר , יהיה צורך לקחת בחשבון מחקרים מפורטים רבים, ביחס לשניהם, לבטח. הנפש שלהם-של תפיסות

 זכרמו, עבור שניהם, ם לקחהכיוון שאופן התפיסה שלה ,אך. תיאור זהמסגרת ביצוע ב-בר שאינו

 .הנפש שלהם-בתפיסות

 :הדבר החשוב לאריסטו הוא השאלה. לוקח חלק בעולם הרוח אפלטון עוסק במה שחי בנפש ובכך

הנפש , כפי שהיא עושה עם דברים אחרים ?עצמה בפני האדם בתחום הידיעה שלוהנפש את מציגה כיצד 

                                                      
23

 .הספירה-לפני 329ומת בשנת  314נולד בסטאגירה בשנת  
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שהאדם , פי אריסטו-על, ההאידיא. ך עצמה כדי לגלות ממה מורכבת מהותה שלהולהשתקע בתגם  מוכרחה

אך הנפש הביאה את המהות הזאת לצורה של אידיאה כדי , היא מהות הדבר, מגלה בתוך דבר מחוץ לנפשו

אלא בדבר החיצוני בהקשר , ההכרתית-ממשותה של האידיאה לא נמצאת בנפש. שהיא תהיה קניינה שלה

מגלה את האידיאה לכשעצמה היא , כאשר הנפש משתקעת בתוך עצמה, ברם. עם החומר היסודי שלו

והיא מתנהגת גם בחיי , מהות המבצעת פעולה, אך אידיאה פעילה, הנפש היא אידיאה, במובן זה. בממשות

 .הקיום החומרית-היא נאחזת בהוויית, ההתפתחות של האדםבתהליך . האדם כמהות פעילה כזו

אין זה המקרה עם הנפש , בדבר חיצוני ניתנת להפרדה-בעוד שאידיאה וחומר מהווים אחדות בלתי

שהייתה פעילה קודם , את האידיאה עושה, הנפש העצמאית נאחזת בחלק הגופני, כאן. האנושית והגוף שלה

נפש פעיל ביסוד -עיקרון דמוי, פי השקפתו של אריסטו-על. ומציבה את עצמה במקומה, יעילה-לא, בגוף

נפש -מהויות דמויות, החיים-צמחים ובעליכי הוא רואה בגופי ה, הגופני שעמו הנפש האנושית מתאחדת

ידי -מופרה כביכול על, חיים-יובעל יםת היסודות הנפשיים של צמחגוף הנושא בתוכו א. בפעולה נחותמסוג 

מדכאת  רוח-נפשהישות . רוח-נפשנפש קשורה לישות -ישות גוף, עבור האדם הארצי, לכן. הנפש האנושית

נפש -במהלך החיים הארציים של האדם ומשתמשת בישות גוף נפש-של היסוד גוף העצמאיתאת הפעילות 

הן מופיעות כחמישה איברים של , אצל אריסטו. חמש התגלויות נפשיות מתהוות דרך תהליך זה .ככלי

 התאוו-נפש מפתחת, (aisthetikon) תחושתית-נפש, (threptikon) צמח-נפש דמוית: הנפש

(orektikon) ,רצון-נפש מפעילה (kinetikon )רוחית-פשנ-ו (dianoetikon .) האדם הוא נפש רוחית

האיברים האחרים . נפש-עם הישות גוף, בתהליך ההתפתחות, דרך מה ששייך לעולם הרוח ומה שמתחבר

 . הרוחית מתגלה בגוף ובזה מובילה את חייה הארציים-אשר הנפששל הנפש מתהווים כ

מבט ביחס לעולם רוחי באופן -נקודתעי מתקבלת באופן טב, רוחיתה-עם התמקדותו של אריסטו בנפש

לחיי הדברים  מבעדהעולם של אריסטו ניצבת בפני עינינו המתבוננות בדרך כזו שאנו רואים -תמונת. כללי

כך ייעלם יותר ויותר כל מה , יותר את מבטנושנגביה ככל ; אידיאה-וובכך מציגים חומר , והמאורעות

כלומר ספירת , בהציגה את עצמה בפני האדם כאידיאה, יעתופמהות רוחית טהורה . שנושא אופי חומרי

הרוחית של האדם -הנפש. מניעה הכולכרוחניות טהורה ה נמצאת הווייתה של האלוהותהעולם שבה 

היא אינה קיימת כישות , נפש-לפני שהיא מתאחדת עם מהות גוף; ייכת לספירת עולם זותשמ

, היא רוכשת את הווייתה האינדיבידואלית, יבור זהדרך ח. העולם-אלא רק כחלק מרוח, אינדיבידואלית

התחלתה של המהות , כך. ההיפרדות מהגוף כישות רוחיתהעולם וממשיכה לחיות לאחר -וחבנפרד מר

אפלטון . הנפשית האינדיבידואלית עם החיים האנושיים הארציים ולאחר מכן היא ממשיכה לחיות כנצחית

הנפש היא  ההתכחשות לקיום קודם של. אך לא אריסטו, רצייםמניח קיום קודם של הנפש לפני החיים הא

ה שההשקפה הנגדית טבעית לאפלטון באותה מיד, רואה את האידיאה בתוך הדברה, אריסטוטבעית עבור 
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והנפש רוכשת בגופה את  בתוך הדבראריסטו מוצא את האידיאה . רואה את האידיאה כמרחפת מעל לדברה

 .ינדיבידואליותעומד להיות בעולם הרוח כא אשר

עולם דרך הקשר שלה -הביא את החשיבה לנקודה שבה היא מתגלה לתפיסתר שאאריסטו הוא ההוגה 

אריסטו תופס את המחשבות ומיישם אותן ; העידן שלפני אריסטו הוביל להתנסות בחשיבה. מהות העולם עם

, וחשיבה כדבר מובן מאלישבה הוא חי ב, הייחודית לאריסטו, הדרך הטבעית. בכל דבר שהוא מגלה בעולם

בה יחשכזה היה יכול להתהוות רק לאחר שהמדע . חוקי החשיבה עצמה – הלוגיקהמובילה אותו לחקור את 

כפי , דברים של העולם החיצוניל בגרות גדולה ולקשר הרמוני כזה עם ההגיעה לשלב ש התעוררהר שא

 .שאנו מוצאים באריסטו

נראים בעלי , דורו או באים אחריו-קדם המופיעים כבני-ההוגים האחרים מימי, בהשוואה לאריסטו

דבר המונע מהם מלהגיע אל , הם עושים רושם שיכולותיהם חסרות אנרגיה מסוימת. יותר פחותהמשמעות 

מקבלים את התחושה שהם חלוקים עמו משום שהם מביעים דעות על דברים . שלב התובנה שאריסטו רכש

הוביל אותם ר שאידי ציון הליקוי -ה נטייה להסביר את השקפתם עלישנ. כמוהו היטבשהם אינם מבינים 

 .להביע דעות שכבר הופרכו מהיסוד בעבודתו של אריסטו

,מקיטיון וזנו .האפיקוראיםמו הסטואיםאפשר לקבל רושם כזה מ, בהתחלה
24

,סתקלאנ 
25
 

פוסיכריס
26
הם מקבלים . ההסטוא, נהוהעמודים באתאכסדרת ששמם נגזר מ, ואחרים משתייכים לסטואים 

אך הם עסוקים בעיקר במציאת תפקידו של האדם בעולם , עולם קודמות-נראה להם הגיוני בתפיסותאת ה

יהיו החיים בדרך כזו שהם  לארגוןהם רוצים לבסס על כך את החלטתם ביחס . ידי התבוננות בו-על

. פי טבעו שלו-על בהתאמה עם סדר העולם וכן בדרך כזו שהאדם יוכל לפתח את חייו בסדר עולם זה

באמצעות שלווה וחירות . תאווה וחמדנות, האדם מעמעם את ישותו הטבעית דרך תשוקה, פיהם-על

האדם האידיאלי . הוא נועד להיות ומה הוא יכול להיותש מההוא חש בצורה הטובה ביותר את , מתשוקה

 .ידי מידה רעה כלשהי-מעכב את תהליך ההתפתחות הפנימית של הישות האנושית על שאינו' החכם'הוא 

היכולת לקלוט  דרךנגיש לאדם  נעשהלהשיג את הידע שאחריו ההוגים לפני אריסטו שאפו ש היות

מה על האדם לעשות כדי לבטא  :ההגות מתמקדת בשאלה, עם הסטואים, מחשבות בתודעה מלאה של נפשו

  ?ו כישות אנושית בדרך הטובה ביותראת טבע

אפיקורוס
27
הוא בונה . מיםו רדומים בהוגים האטומיסטים הקדות היסודות שהיפיתח בדרכו שלו א 

היות שהנפש האנושית עולה כפריחת : חיים על יסוד זה שאפשר להתייחס אליו כתשובה לשאלה-השקפת

                                                      
24

 Zeno of Kition ,271-342 הספירה-לפני. 
25

 Kleanthes , הספירה-לפני 211נולד בשנת. 
26

 Chrysippus ,211-212 הספירה-לפני. 
27

 Epicurus ,271-324 הספירה-לפני. 
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בהתאמה עם  ,העצמית-את תלותה, קיומה הנפרדת-כיצד עליה לחיות כדי לעצב את הוויית, תהליכי העולם

ר שאבאמצעות שיטה אפיקורוס היה יכול להשיב על שאלה זו רק ? תבונהידי -חשיבה המוכוונת על

לא ניתן להפיק דבר אחר , בכנות אינטלקטואלית מושלמת, כי, התייחסה לחיים בין לידה ומוות

 ,כי. להופיע בפני תפיסה כזו כחידה מיוחדת של החיים מוכרחהעובדת הכאב . העולם האטומיסטית-מתפיסת

אפשר . את הנפש מתוך תודעת אחדותה עם הדברים שבעולם ותמוציאר שאעובדות הכאב הוא אחת מאותן 

. קדם רחוקים יותר-העולם מימי-כפי שנעשה בתפיסת, גשם כתנועת ידלירידת להתייחס לתנועת הכוכבים ו

העובדה שמאורעות , ברם. רוח אחידה-נפשאפשר לחוש בשני סוגי המאורעות באותה ממשות , כלומר

מניעה את הנפש להכרת טבעה , אך אינם יכולים לעשות זאת בעולם החיצוני, כאב באדםיכולים ליצור 

 יכולה, לחיות בהרמוניה עם תבונת העולםהשואפת , כמו זו של אפיקורוס, תורת מידות. המיוחד שלה

כל מה , כך. רצון-שביעות-אימאידיאל חיים המוביל להימנעות מכאב ו, כפי שאפשר בקלות לחשוב, להעריך

 .נעלה ביותראפיקוראי חיים -לערך נעשה, רצון-שביעות-מרחיק איש

. במיוחד בקרב רומאים בעלי שאיפה תרבותית, קדם-חיים זו מצאה חסידים רבים בימי-השקפת

לוקרטיוס קרוס, הרומיהמשורר 
28
 De Rerum על טבע היקום  ביטא זאת בצורה אמנותית מושלמת בשירו 

Natura. 

אך יתכן גם שהנפש תחוש , ביל את הנפש להכרת ישותה שלהמותהליך תפיסת המחשבות 

מנת למצוא קשר עם יסודות העולם -אונים כדי להעמיק במידה מספקת את התנסותה בחשיבה על-חסרת

היא חשה שהחשיבה . הנפש מוצאת אז את עצמה מנותקת מיסודות אלה דרך חשיבתה שלה. דרך התנסות זו

מוצאת דרך לזהות בחיי החשיבה שלה דבר כלשהו מלבד ביטויה  אינהאך היא , את ישותה שלה כוללת

וןפיר. הנפש יכולה אז רק להיכנע בפני ויתור מלא על איזשהו סוג של ידיעה אמיתית. שלה
29
, וחסידיו 

כוח אינה מייחסת , פילוסופיה של הספקה, הספקנות. היו במצב כזה, ספקנותשאמונתם הפילוסופית מכונה 

בין אם יש לדעות אלה משמעות כלשהי . מלבד גיבוש דעות אנושיות על העולםאחר להתנסות בחשיבה 

 .זוהי שאלה שעליה אין ברצונה לקבל החלטה, לעולם שמחוץ לאדם ובין אם לאו

יש להודות בכך שניסיון , כמובן. אפשר לראות תמונה מקיפה בסדרת ההוגים היוונים, במובן מסוים

רלוונטיים בעלי -מוציא בקלות רבה מדי היבטים לא, ינדיבידואליםכזה לחבר בין ההשקפות של ההוגים הא

מה שנשאר חשוב ביותר זו ההתבוננות באישיויות האינדיבידואליות והרשמים שאפשר . משמעות משנית

אפשר להבחין . מתגלה במקרים מיוחדים, ות אלהבאישיוי, לרכוש ביחס לעובדה כיצד היסוד האנושי הכללי

בהוגים : הצמיחה והחיים של החשיבה, ו זה של ההוגים היוונים שאפשר לכנות הלידהבקיומו של תהליך בק

                                                      
28

 T. Lucretius Carus ,52-15 הספירה-לפני. 
29

 Pyrrho ,271-361 הספירה-לפני. 
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השקיעה וסוג של התפוררות חיי , אחריהם; השיא, אפלטון ואריסטו, בסוקרטס; הפתיחה, סוקרטים-הקדם

 .החשיבה

האם לחיי החשיבה יש באמת הכוח לתת הכול לנפש : מי שמתבונן בהתפתחות זו יכול להגיע לשאלה

, משוחד-עבור המתבונן הבלתי ?עצמית מלאה-ידי הבאתה לתודעה-על אליו קראת מה שהיא הובילה אותהל

הדבר הוא . במובן הטוב ביותר של המילה' מושלמים'גורם להם להיראות הלחיי החשיבה היווניים יש יסוד 

ששופט בצורה מי . בתוכה כוללתהיא אשר פתרה את כל , כאילו האנרגיה של החשיבה בהוגים היוונים

עולם מאוחרות יותר הגיעו -תפיסות. שהוא בשיפוטו יש טעות-שהיכן, שונה יבחין בבחינה קרובה יותר

תמיד אפשר להראות , ביחס למחשבות מאוחרות יותר כאלה. להישגים באמצעות כוחות אחרים של הנפש

. ים המוקדמים יותראפשר למצאן כבר אצל חלק מההוגים היוונ, שבהקשר לתוכן המחשבתי הממשי שלהן

בתרבות  הכול נכנס לתחום התודעה, יכולה להיות החשיבה וכיצד אפשר לפקפק בחשיבה ובידיעה מה

 .שלה הווייתההנפש תופסת חזקה על  ;היוונית ובהתגלות החשיבה

הם עוררו  אשרם לנפש שיש להם את הכוח לספק לה את כל יהאם הראו חיי החשיבה היווני, ברם

, ספיח של חיי החשיבה היווניים מהווהשבדרך מסוימת , ותפלטוניא-אוניסופי המכונה הזרם הפילו? בה

פלוטינוס. התמודד עם שאלה זו
30

חי בתחילת העידן הכריסטיאני ר שא, וןפיל. היה נציגו הראשי 

עולם על -הוא אינו מבסס את מאמציו כדי לבנות תפיסת. יכול להיחשב חלוץ של תנועה זו, באלכסנדריה

. הישנה-את החשיבה כדי להבין את התגלות הברית מיישםהוא , תחת זאת. ה היוצרת של החשיבההאנרגי

הישנה -תיאורי הברית, עבורו. אינטלקטואלית ואלגורית נאמר במסמך זה כעובדה בדרךההוא מפרש את 

 .אליהם הוא מנסה לגשת באופן אינטלקטואלי, הופכים לסמלים של מאורעות נפשיים

מאחורי חיי . מקיף את הנפש בכלל חייהר שאמתייחס להתנסות בחשיבה כמשהו אינו פלוטינוס 

על . חיי נפש נסתרים ולא גלויים לפעולת החשיבה, להימצא חיים אחרים של הנפש מוכרחים, החשיבה

ורק אז היא תוכל להגיע לצורת התנסות  לחסלם בתוכה מוכרחההיא , הנפש להתגבר על החיים בחשיבה

בתוכה עליה להיאחז , עתה; החשיבה מובילה את הנפש אל עצמה. ם מקור העולםתאחד אותה ער שא

מה שפלוטינוס שואף אליו הוא . אותה ההביא וביל אותה החוצה מהתחום שלתוכו החשיבהיר שאבמשהו 

הוא , בדרך זו. ידי החשיבה-מתחילה בנפש לאחר שעזבה את התחום שאליו היא נישאה עלר שא הארה

תבונת העולם שאליה אפלטון , לכן. עולם שלא נכנסת אל תוך חיי החשיבה-וייתהומצפה להתעלות אל 

היא דווקא תוצאה של . הממשות האחרונה שאליה הנפש מגיעה, פי פלוטינוס-על, אינה, ואריסטו שואפים

שלא ניתן , מתוך ממשות זו שמעבר לכל חשיבה. הקיימת מעבר לכל חשיבה, ממשות עילאית יותר

 .ל תהליכי העולםנובעים כ, להיות אובייקט של מחשבהכלשהו שהיה יכול להשוותה לדבר 

                                                      
30

 Plotinus ,215-271 הספירה-לפני. 
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עברה כביכול מהפכה שלמה ובכך כל , כפי שהייתה יכולה להתגלות בחיי הרוח היווניים, החשיבה

נוס מחפש אחר מקורות שונים מאלה פלוטי. הקשרים האפשריים של האדם לחשיבה נראים ממוצים

את האבולוציה המתמשכת של חיי החשיבה ונכנס אל תוך תחום  וזבע הוא. בהתגלות החשיבה הנתונים

של התפתחות חיי החשיבה תיאור אלא רק , אין כוונה לתת כאן תיאור של התפתחות המיסטיקה. המיסטיקה

ישנם קשרים בין  בהתפתחות הרוחית של המין האנושי בנקודות שונות, ברם. ומה שיש למקורם בתהליך זה

 אינםחיי הנפש שלו . נקודה כזאת אנו מוצאים אצל פלוטינוס. לקטואליות ומיסטיקהעולם אינט-תפיסות

מציגה מודעות פנימית בלי נוכחותן של מחשבות יש לו התנסות מיסטית ה. די החשיבהי-נשלטים רק על

את דרכו להצגת הקשר של העולם , ברם. הוא מוצא את נפשו מאוחדת עם יסוד העולם, בהתנסות זו. בנפשו

מה שנובע ממנה מושלם ; הממשות מעבר לחשיבה היא המושלמת ביותר. יש לבטא במחשבות, ודותיוליס

האדם מוצא את עצמו . מושלם ביותר-הלא, התהליך ממשיך מטה אל תוך העולם הנגלה, בדרך זו. פחות

 ,צמובו הוא מוצא את ע ,העולםש מההוא ישליך את , דרך הפיכת נפשו למושלמת. שלמות-בעולם זה של אי

נמצאת בהתאמה עם המקור לישות ה ייעשהשדרכו הוא ולכן ימצא נתיב התפתחות , יכול להעניק לו

 .המושלם

הוא אינו . האפשרות להמשיך את חיי החשיבה היווניים-חשה את איאנו רואים בפלוטינוס אישיות ה

אם מחפשים אחר . עולם-כענף נוסף של תפיסת, יצמח מתוך החשיבה עצמהר שאיכול למצוא דבר כלשהו 

לזו  שתנתהתמונתית ההתפיסה ה וצדק לומר שתצורתמ, ההיגיון שבו מתקדמת האבולוציה של הפילוסופיה

אך , אחר לדברלהשתנות  מוכרחהיצירתה של תפיסה מחשבתית , בדרך דומה. תפיסות מחשבתיותשל 

ומחפש את החשיבה  זבהוא עו, לכן. בעידן של פלוטינוסהעולם אינה מוכנה לכך -האבולוציה של תפיסת

מתפתחות , ידי התנסויותיו המיסטיות-מופרות עלבהיותן , מחשבות יווניות, ברם. בחוץ התנסות בחשיבה

מישות עילאית מושלמת , מציגות את תהליך העולם כסדרה של שלבים בסדר יורדהלאידיאות מתקדמות 

 אינןהן . יות ממשיכות להשפיעמחשבות יוונ, בחשיבה של פלוטינוס. מושלמות-ביותר עד לישויות לא

עוברות  אינןהן . אבל הן נישאות אל תוך תודעה מיסטית, מתפתחות כצמיחה אורגנית של הכוחות המקוריים

 .אינטלקטואליים-אלא באמצעות כוחות לא, טרנספורמציה באמצעות האנרגיות שלהן

,אמוניוס סקאס
31
,ריוספורפ 

32
,מבליכוסי 

33
לוספרוק 

34
פרשנים של פילוסופיה ואחרים הם חסידים ו 

 .זו

                                                      
31

 Ammonius Sakkas ,975-242 הספירה-לפני. 
32

 Porphirius ,232-314 ספירהה-לפני. 
33

 Iamblichus ,הספירה-חי במאה הרביעית לאחר. 
34

 Proclus ,415-491 הספירה-לאחר. 
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המשיכה , תריוהאפלטוני החשיבה היוונית בגוונה , בדרך דומה לזו של פלוטינוס ואלה שבאו אחריו

החשיבה היוונית בניואנס הפיתגוראי שלה מעובדת . אינטלקטואלי-לאהיסוד ה להתקיים תחת השפעת

 .ואחריםס קדימ מודרטוס, טיאנהאיש  ניוסאפולו, ניגידיוס פיגולוסידי -על
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3 

שיבה מתחילת העידן הכריסטיאני חיי הח

  גנהאוארי סקוטוס יוהן עד

 

המגמות . הפילוסופיה משתקעת בחיי הדת, העולם היווניות-פריחת תפיסות לאחרבעידן שבא 

אין כוונה בטענה זו . הפילוסופיות נעלמות כביכול אל תוך הזרמים הדתיים ועולות חזרה רק מאוחר יותר

קשר זה קיים במידה , להיפך. פייםועות דתיות אלה אין שום קשר להתפתחות החיים הפילוסולרמוז שלתנ

אלא דווקא לאפיין את , כוונה לטעון דבר ביחס לאבולוציה של חיי הדתכאן אין , ברם. מקיפה ביותר

 .העולם בה במידה שהיא נובעת מהתנסות בחשיבה לכשעצמה-התפתחות תפיסות

האימפולסים  שבו, של המין האנושימתחיל עידן בחיים הרוחיים , היוונייםלאחר מיצוי חיי החשיבה 

ההתנסות , עבור פלוטינוס. העולם האינטלקטואליות-גם לכוחות המניעים של תפיסות נעשיםהדתיים 

תפקיד דומה להתפתחות הרוחית של המין האנושי . המיסטית שלו הייתה מקור ההשראה לאידיאות שלו

יוונית ונמשך הידי האימפולסים הדתיים בעידן המתחיל עם מיצוי הפילוסופיה -צע עלמתב, בחייו הכלליים

.ן סקוטוס אריאוגנהיוהבערך עד 
35
 

להתפתחותן של תצורות מחשבה  גםאנו עדים . התפתחות החשיבה לא פוסקת לגמרי בעידן זה

 .דתיים אלא מאימפולסים, המחשבותלא נובעות מאנרגיות המחשבות , ברם. מופלאות ומקיפות

העולם -אופן התפיסה הדתית בתקופה זו זורם דרך הנפשות האנושיות המתפתחות ותמונות

ממשיכות עולות בתהליך זה הן מחשבות יווניות שעדיין המחשבות ה. מופקות מגירוי זה המתקבלות

 העולם-תפיסות. מובאות לצמיחה חדשה מתוך עצמן אינןאך הן , הן מתקבלות ועוברות שינוי. להשפיע

אלא אימפולסים , חשיבה המתפתחת באופן עצמאימה שחי בתוכן אינו . עולות מתוך הרקע של חיי הדת

 .הושגו קודםר שאדתיים השואפים להתגלות בתצורות המחשבה 

אנו יכולים לראות . אנו יכולים לחקור את ההתפתחות הזאת בתופעות משמעותיות ספורות

הדתות  אשרות על אדמת אירופה במאמץ להבין או לסתור את פילוסופיות אפלטוניות ועתיקות יותר עסוק

הוגים חשובים מנסים להציג את התגלויות הדת כפי שמוצדק לגמרי בפני פורום . הןיהפיצו כתורות

 .העולם הקדומות-תפיסות

                                                      
35

 John Scotus Eriugena , לספירה 115מת בשנת. 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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. מתפתח בדרך זו בגוון כריסטיאני או פגאני יותר, גנוסטיקהמה שמוכר מבחינה היסטורית כ

יסה מקיפה א תפם הותוצר חשיבת. יוןקמרו בסילידס, ולנטינוס: חשיבות בתנועה זו הןאישיויות בעלות 

, תחום שמעבר לאינטלקט לאכאשר היא עולה מתחום האינטלקט , ידיעה, הכרה. של אבולוציית העולם

ידי האדם -נראה על אשרישות זו מתעלה מעל כל . עולם עילאית יותר-בוראת ישותמובילה לתפיסה של 

סדרה יורדת של דורות  הם יוצרים. עידנים –הנשגבות יותר שהיא מפיקה מעצמה  הישויותוכך גם  ,כעולם

יש , בשלב מאוחר יותר של אבולוציה, כך. יותר עידן מושלם בא אחריפחות תמיד  עידן מושלםבדרך כזו ש

רמה בעידן , אל תוך עולם זה. אליו האדם עצמו משתייךהעולם הגלוי לאדם ש עידן גם כבוראלהתייחס ל

ושם הוא , מושלם, נשאר בעולם רוחי טהורר שאעידן  והז. עתהלהתווסף יכול , גבוהה ביותר של שלמות

מושלם -בראו את העולם הלא עידנים אחריםבעוד ש, המשיך את התפתחותו בדרך הטובה ביותר האפשרית

ר שאר בין שני העולמות קש, עבור הגנוסטי, באופן זה. כולל האדם, העולם החושיאת ובסופו של דבר 

מושלם מקבל בנקודה מסוימת של -העולם הלא. מתקבל על הדעת, עברו דרך נתיבים שונים של אבולוציה

 .האבולוציה את הגירוי שלו מהעולם המושלם כדי שיוכל להתחיל לשאוף למושלם

 .הארציהתאחד עם העולם ש המושלם העידןנטו לכריסטיאניות ראו בכריסטוס ישוע את שם הגנוסטי

מאלכסנדריה טקלמנאישיויות כמו 
36
,נסאוריגו 

37
. ל קרקע כריסטיאנית דוגמטיתהתייצבו יותר ע 

העולם היווניות כהכנה להתגלות הכריסטיאנית ומשתמש בהן ככלים כדי לבטא -מקבל את תפיסות קלמנט

 .הולך בדרך דומה אוריגנס. ולהגן עליהם האימפולסים הכריסטיאנייםאת 

, זורמים יחד בזרם מקיף של תפיסות, חשיבה בהשראתם של אימפולסים דתיים אנו מוצאים חיי

אך , קרוב לוודאי שהם לא נכתבו הרבה קודם. לספירה ואילך 511המוזכרים משנת , וסיבכתבים של דיוניס

את . לחשיבה מוקדמת יותר של עידן זה, האופייניות יהםלא בפרטים אלא בתכונות, לאחורהם חוזרים 

, הווהביכולתה לתפוס ולחשוב כ אשרכאשר הנפש משתחררת מכל . שר לתאר בדרך הבאהתכניהם אפ

לגלות מבחינה רוחית  ביכולתהאז , הווה-לאכאשר היא גם מתעלה אל מעבר למה שהיא מסוגלת לחשוב כ

ב ויופי הוויה בראשיתית מתאחדת עם טּו, ות זובמה. האלוהות הנסתרת, העליונה-ההוויהאת תחום 

הנפש עדה לסדר יורד של ישויות אשר מובילות מטה אל האדם , החל משילוש בראשיתי זה. יםבראשיתי

 .בסדר היררכי

העולם , עבורו. עולם זו ומפתח אותה בדרכו שלו-תפיסתסקוטוס אריאוגנה מאמץ , במאה התשיעית

יים ק בו. נברא-לא-ו הטבע הבוראהראשונה היא . צורות של טבעמציג את עצמו כאבולוציה בארבע 

זהו סיכום של מהויות ואנרגיות . נבראוהטבע הבורא  מתפתחשממנו , הגורם הרוחי הבראשיתי של העולם

                                                      
36

 Titus Flavius Clement ,295-951 לספירה. 
37

 Origen ,254-915 לספירה. 
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אליו העולם החושי והאדם , בורא-נברא ולאר שאהטבע ותן מפיקות את שדרך פעיל, רוחיות טהורות

העובדות שבו , בורא-נברא ולא-לאר שאהטבע הם מתפתחים בדרך כזו שהם נקלטים בתוך . משתייכים

 .מפעילים את השפעתם, עי הדתי של חמלה וכדומההאמצ, גאולהשל 

הנפש האנושית חשה את שורשיה , דיוניסיוס וסקוטוס אריאוגנה, העולם של הגנוסטים-בתפיסות

אלא שממנה ברצונה לקבל את , כוחות החשיבה עםשעליה היא לא מבססת את תמיכתה , בקרקע העולם

היא שואפת לחוות את , ברם. חשה בטוחה בכוח הטבעי של החשיבה ינהאהנפש . עולם החשיבה כמתנה

ידי אנרגיה אחרת -החשיבה עצמה מתחייה על ,בנפש. הקשר שלה לקרקע העולם בצורה של מחשבה

החשיבה בעידן זה . בעוד שבהוגים היוונים היא התקיימה מתוך כוחותיה שלה, מופקת מאימפולסים דתייםה

אנו עשויים לחשוב על אנרגיה , באותה דרך. שבה האנרגיה שלה הייתה רדומהבצורה , כביכול, התקיימה

תודעה הייתה להיות תקופה קדומה שבה  מוכרחה. קדמו ללידת החשיבהר שאתמונה במאות -של תפיסת

אז היא שאבה את . חשיבה ביווןה-כפי שקרה מאוחר יותר לתודעת, תמונה שגשגה-בצורה של תפיסת

היא השתנתה לכדי , ביניים זהאחרים ורק כאשר היא עברה דרך שלב פולסים האנרגיה שלה מתוך אימ

זהו שלב ביניים בתהליך התפתחות החשיבה שאנו רואים במאות הראשונות של העידן . התנסות בחשיבה

 .הכריסטיאני

הייתה נטייה לתת ביטוי לאימפולסים , של אריסטו יותפיסותאסיה שבהם הופצו בבאותם חלקים 

נטייה זו הועתקה גם אל אדמת אירופה וכך נכנסה אל תוך . מיים באידיאות של ההוגה היווניהדתיים הש

,רושד-אבן, ים הגדוליםופיים דרך הוגים כמו האריסטוטליחיים הרוחיים האירה
38
ם"הרמב 

39
 . ואחרים 

קיים עולם חשיבה שבאישיותו של האדם טעות להניח  אנו מוצאים את ההשקפה שזו רושד-אבןב

כפי שאור יכול להשתקף . בהוויה האלוהית הבראשיתית אחדישנו רק עולם חשיבה הומוגני  .מיוחד

במהלך החיים האנושיים , לבטח. מתגלה בישויות אנושיות רבות אחדכך גם עולם חשיבה , במראות רבות

על הקרקע אך במציאות זהו רק תהליך , מתרחשת טרנספורמציה נוספת של עולם החשיבה, פני האדמה-על

פשוט , ההתגלות האינדיבידואלית דרכו, עם מותו של האדם. הבראשיתית ההומוגנית מבחינה רוחית

 .עולם החשיבה היחידחיי החשיבה שלו מתקיימים עתה רק ב. מסתיימת

אך היא עושה זאת בדרך , עולם זו מאפשרת להתנסות היוונית בחשיבה להמשיך את השפעתה-תפיסת

היא משאירה אותנו עם הרושם של היות התגלות . ולם האלוהי האחידכזו שהיא מעוגנת עתה בקרקע הע

היא שלחה , לכן. העובדה שהנפש האנושית המתפתחת לא חשה בתוכה את האנרגיה הפנימית של החשיבה

 .אנושי-את האנרגיה הזאת אל תוך כוח עולמי על

                                                      
38

 Averroes ,9911-9926. 
39

 Maimonides ,9214-9935, מימון-רבי משה בן. 
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4 

  הביניים-ימישל העולם -תפיסות

 

.הקדוש נוסאוגוסטיעולה אצל , יבה עצמהבשורה של יסוד חדש המופק מחיי החש
40
יסוד זה , ברם 

ניתן להבחין בו ו, מורגשת תחת המחסה של תפיסה דתית-כדי להמשיך בצורה לא, מפני השטח נעלם במהרה

היסוד החדש כאילו היה שריד מחיי מופיע  הקדוש סטינוסובאוג. מאוחרים יותרההביניים -שוב רק בימי

יתכן שכל דבר אחר שהעולם ": ומגיע למסקנה, בעולם החיצוניבעצמו ול הוא מסתכ. החשיבה היווניים

הוודאות של התנסות הנפש , אבל בדבר אחד אין ספק, שולל-ודאות והולכת-דבר מלבד אי כוללמגלה אינו 

היא ; אני נמצא בה בעצמי; איני מייחס התנסות פנימית זו לרושם שהיה יכול להוליך אותי שולל. עצמה

 ".י נוכח כאשר מהותה מיוחסת להכי אנ, הווה

שבהתחלה הן נראות על פי אף , אפשר לראות יסוד חדש בתפיסות אלה אל מול חיי החשיבה היווניים

אנו מוכוונים אל מרכז חיי  הקדוש באוגוסטינוס; ית מצביעה אל עבר הנפשהחשיבה היוונ. כשריד שלהם

משהו בחיי , הקדוש נוסבגישתו של אוגוסטי; םההוגים היוונים התבוננו בנפש בקשר שלה אל העול. הנפש

אפשר לכנות את מרכז חיי הנפש . כעולם עצמאי ומיוחד מול חיי נפש אלה ורואה אותםאל ניצב  הנפש

זמנים בלהוגים ; הקשר של הנפש לעולם הופך להיות בעייתי, עבור ההוגים היוונים. של האדם' אגו'ה

לנו רק את הציון הראשון למצב  יש הקדוש באוגוסטינוס. ייתיבע נעשהנפש ל' אגו'הקשר של ה, המודרניים

עולם -עדיין עסוקים מדי במשימה ליצירת הרמוניה בין תפיסת כך-באו אחרר שאהזרמים הפילוסופיים . זה

הנטייה להתבונן בחידות , אבל. כדי להיות מודע באופן ברור ליסוד החדש שלא חדר אל תוך חיי הרוח, ודת

בנפשות של התקופה , פחות או יותר, מודע-חיה באופן לא, ה של יסוד חדש זהשהדרי העולם בהתאמה עם

אנסלם מקנטרבריבהוגים כמו . העוקבת
41
,תומס אקווינס-ו 

42
עדיין מציגה את עצמה בדרך כזו נטייה זו  

אך הם , את היכולת לחקור את תהליכי העולם ברמה מסוימת, שהם מייחסים לחשיבה התומכת את עצמה

לעולם , עם כוחותיה שלה, ישנה ממשות רוחית עילאית יותר שאותה החשיבה, עבורם. ם יכולת זומגבילי

לו שמושרש עם חיי הנפש , פי תומס אקווינס-על, האדם. אך חייבת להתגלות בפניה בדרך דתית, לא תשיג

האדם . מםממשות זו במלוא היקפה אך ורק מתוך עצאינם יכולים לדעת  אלהנפש אך חיי , בממשות העולם

 השלו אינ העישאותה היד, אם ישות הרוח, לא היה יכול לדעת כיצד ישותו שלו עומדת במהלך העולם

                                                      
40

 St. Augustine ,431-354 לספירה. 
41

 Anselm of Canterbury ,9911-9133 לספירה. 
42

 Thomas Aquinas ,9274-9227 לספירה. 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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. להישאר נסתר לידיעה המסתמכת אך ורק על כוחה שלה מוכרחלא מצאה לנכון לגלות לו מה , תחודר

אחד מורכב ה: יש לה שני חלקים. בונה את תמונת העולם שלו על הנחה מוקדמת זותומס אקווינס 

זה מוביל לחלק שני . מהאמיתות הנמסרות להתנסות בחשיבה של האדם על המהלך הטבעי של הדברים

משהו שהנפש אינה יכולה , לכן. הישנה והתגלות דתית-הגיע לנפש האדם דרך הבריתש מהאת  הכולל

 .לחדור אל תוך הנפש מוכרח, אם עליה לחוש את עצמה במלוא מהותה, להשיג בכוחות עצמה

. מורה שלו בחיי החשיבהל, כביכול, העולם של אריסטו שהופך-תומס אקווינס התוודע לתפיסת

אך גם רק אחת מהאישיויות הרבות , האישיות הבולטת ביותר, ללא ספק, אקווינס הוא, יבט זהבה

הוא המאסטר של , במשך מאות שנים. לגמרי על זו של אריסטו תןחשיבמבססות את תצורת הביניים ה-בימי

כפי שדנטה ביטא את ההערכה העמוקה לאריסטו , (il maestro di color che sanno)אלה שיודעים 

, בדרך זו. מובן בצורה אנושית בשיטה האריסטוטליתש מהתומס אקווינס שואף להבין את . הביניים-בימי

ת כוחם הדרך לגבול שאליו יכולים חיי הנפש להתקדם באמצעו-למורה נעשיתהעולם של אריסטו -תפיסת

לא הייתה יכולה , פי תומס אקווינס-על, העולם היוונית-קיים התחום שתפיסת, מעבר לגבולות אלה. שלהם

 .להגיע אליו

הוא מוצא אור זה . איר אותהשיזקוקה לאור אחר החשיבה האנושית ור תומס אקווינס עב, לכן

הם , ביחס להתגלות זו מכן חראלבאו ר שאשל ההוגים  תםלא חשוב מה הייתה צריכה להיות גיש. בהתגלות

אין זה מספיק עבורם שהחשיבה מבינה את . לא היו יכולים לקבל עוד את חיי החשיבה בדרכם של היוונים

הנטייה לרדת לעומק גוברת . הם מניחים מראש שאפשר יהיה למצוא תמיכה בסיסית לחשיבה עצמה; העולם

אם . קיימת בחיי הנפש שלומתמו כישות ההאדם רואה את עצ, כך. חיי הנפש שלוהקשר של האדם עם 

מומרצת בחיי הנפש של האדם בדרך  אגואזי אפשר לומר שבזמנים מודרניים תודעת ה, אגוזו  מהותמכנים 

לא חשוב כמה שונות הצורות שהזרמים . נולדה בחיים הפילוסופיים של היוונים החשיבהדומה לזו שבה 

לא מועלית תמיד עובדה זו , ברם. האגו-בחיפוש אחר מהותכולם נתלים , הפילוסופיים בעידן זה מקבלים

טבע הם מאמינים שהם עוסקים בשאלות בעלות , על פי רוב. תודעתם של ההוגים עצמם לאבצורה ברורה 

היא חיה בפילוסופיה של , לפעמים. מופיעה במגוון רחב של תחפושות חידת האגואפשר לומר ש. שונה

עשויה להיראות , חידה זו נמצאת ביסודה של השקפה זו או אחרתההוגים בדרך נסתרת כזו שהטענה ש

המרוכזת  גו מגיע להתגלותומאבק זה על חידת הא, עשרה-במאה התשע. דעה שנכפתהכדעה שרירותית או 

 .העולם של התקופה הנוכחית עדיין עסוקות עמוקות במאבק זה-ותפיסות ביותר

אפשר לראות את . הביניים-והריאליסטים בימיזו חיה כבר במאבק בין הנומינליסטים  חידת עולם

אינן רק , האידיאות הכלליות שהאדם יוצר בהתבוננו בעולם, עבורו. הריאליזםנציג כ סלם מקנטרבריאנ

דיאה הכללית יוצר את האיאם אדם . אלא יש להן שורשים בחיים הממשיים, מינוחים שהנפש מפיקה לעצמה

רק לאריות האינדיבידואלים , דאי נכון לומר שעבור תפיסה חושיתו, את כל האריות כדי לציין עמה' אריה'
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הוא . אינו רק כינוי מסכם בעל משמעות לתודעה האנושית בלבד 'אריה'המושג הכללי , ברם. יש ממשות

והאריות האינדיבידואלים של עולם התפיסה החושית הם ההתגשמויות השונות של , מושרש בעולם רוחי

 .'אריה'באידיאה טבע האריה האחד המבוטא 

האידיאות '(. עשרה-גם במאה האחת)כזו התנגדו הנומינליסטים כמו רוסלין ' ממשות של אידיאות'ל

אך אינם , שמות שהתודעה יוצרת לשימושה שלה לשם התמצאותה, הן רק כינויים מסכמים עבורו' הכלליות

המחלוקת אופיינית . ייםרק הדברים האינדיבידואליים ממש, פי השקפה זו-על. תואמים לשום ממשות

המשמעות של , תכורח לחפש אחר התקפּושני הצדדים חשים . של המשתתפים בה הנפש המסוים-להלך

עצמן שונה ממה שהגישות של אפלטון ואריסטו לכשגישתם למחשבות . להפיק מוכרחההמחשבות שהנפש 

פיה היוונית ותחילת החשיבה הדבר הוא כך מפני שמשהו קרה בין סוף ההתפתחות של הפילוסו. עבורם והיו

שאפשר להבחין בו בגישה , השטח של האבולוציה ההיסטורית-משהו התרחש מתחת לפני. המודרנית

 .שההוגים האינדיבידואלים מאמצים ביחס לחיי החשיבה שלהם

היא הופיעה בנפש כפי שהצבע אדום מופיע כאשר אדם . כרושםחשבה באה מה, עבור ההוגה היווני

להוגה היווני . עד כדי כך למחשבה היה כוח שכנוע ישיר. כרושםקלט אותה וההוגה , מסתכל בשושנה

נכונה -שמתוך עולם זה שום מחשבה לא, פני עולם הרוחעם נפשו בפתיחות ב והתייצבב, הייתה תחושה

כפי ששום רושם של סוס מכונף יכול לבוא מהעולם החושי כל עוד נעשה , אינה יכולה לחדור אל תוך הנפש

הן . מדובר היה בהיות מסוגל לאסוף מחשבות מהעולם, עבור היוונים. באיברי החושים מוש כהלכהשי

ידי הספקנות -ידי הסופיסטים וגם לא על-מוכחשת על אינההעובדה של גישה זו . עדות לאמיתותןהיו בעצמן 

ם ה. המודרניים קדם ממגמות דומות בזמנים-לשני הזרמים יש גוון שונה לגמרי של משמעות בימי. הקדומה

חיה וממשית יותר מאשר , תוכן-מלאת, חווה את החשיבה בדרך יסודית אינם הוכחה נגד העובדה שהיווני

יות זו. ידי האדם המודרני-היא יכולה להיחוות על לא , של רושםנתנה למחשבה אופי שביוון הקדומה , ח 

 .הביניים-ניתן למצאה עוד בימי

בהכחידה , ופת היוונים החשיבה חדרה אל תוך הנפש האנושיתכפי שבתק. מה שקרה הוא הדבר הבא

חדרה את ' אגו'ה-הביניים תודעת-במהלך ימי, בדרך דומה, כך, שהייתה רווחת קודם התמונות-את תודעת

יותה של המחשבה והיא עמעמההנפש האנושית  המחשבה את הכוח ן שללה מ' אגו'ה-כניסת תודעת. את ח 

אנו רק יכולים להבין כיצד החיים הפילוסופיים מתקדמים כאשר אנו . כרושםשבאמצעותו היא הופיעה 

הייתה משהו שונה לגמרי ממה שהיא , האידיאה, המחשבה, עבור אפלטון ואריסטו, נוכחים לדעת כיצד

שהמחשבה קדם הייתה תחושה -להוגה מימי. הביניים והזמנים המודרניים-הייתה עבור האישיויות של ימי

עולה בו השאלה , כך. הוא מפיק את המחשבהשרושם התקופה מאוחרת יותר היה להוגה מ; לו נמסרה

ן היווני חש את עצמו כנפש נפרדת מ. יכולה להיות למה שהופק בנפש עבור המציאותר שאביחס למשמעות 

חיי  לבד עםההוגה המאוחר יותר חש את עצמו . הוא ניסה להתאחד במחשבה עם עולם הרוח; העולם
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: הבאות ההוגה שואל את עצמו את השאלות. 'האידיאות הכלליות'של טבע  מחקר מתחיל ,כך. החשיבה שלו

 "?ממשותאיזושהי האם הן רק מושרשות בתוכי או שהן מצביעות על ? מהו הדבר שהפקתי באמת עמן"

מקור חיי החשיבה , בתקופה שבין הזרם הקדום של החיים הפילוסופיים וזרם הפילוסופיה המודרנית

האגו המתקרבת -הנפש האנושית את תודעתחווה , מתחת לפני השטח, ברם. תכלה בהדרגההיווניים מ

האדם מתעמת עם תהליך זה כעובדה מוגמרת ותחת , הביניים-מאז סוף המחצית הראשונה של ימי. כעובדה

ריאליזם ונומינליזם הם תסמינים של העובדה שהאדם . חדשות חידות חייםההשפעה של עימות זה עולות 

מראה שבהשוואה  החשיבההאופן שבו הן הריאליסטים והן הנומינליסטים מדברים על . את המצב מבין

הקדומה בנפש ההוגה  התמונות-תודעתבה באותה מידה ש, התעמעמה, דעכההיא , לקיומה בנפש היווני

 . היווני דעכה והתעמעמה

שואפת אל עילה בהן אנרגיה פ. לם המודרניותהעו-בתפיסותהשולט החי על היסוד זה מצביע דבר 

יכולה להיות מורגשת כמו  אינהנטייה זו של הזמנים המודרניים . אל גורם חדש של ממשות, לחשיבהמעבר 

אלה גם שאפו  הוגים. בזמנים קדומים בפיתגורס ומאוחר יותר בפלוטינוס לחשיבההניעה אל מעבר ר שאזו 

הייתה צריכה לכבוש את התחום , תהבשלמו, הנפש בהתפתחותה, פי תפיסתם-על אך, לחשיבהאל מעבר 

 מוכרח לחשיבהמניחים מראש שגורם הממשות הנמצא מעבר , בזמנים המודרניים. לחשיבההנמצא מעבר 

 .להינתן לה מבחוץ מוכרח, להתקרב לנפש

האבולוציה הפילוסופית הופכת לחיפוש אחר גורם , במאות שבאו לאחר עידן הנומינליזם והריאליזם

הביניים -של ימי נתיב המיסטיקהחד בין אלה שהיו קיימים לתלמיד של חיפוש זה הוא נתיב א. ממשות חדש

,אקהרטמייסטר ש
43
יוהנס טאולר 

44
היינריך סוזוו 

45
האידיאה הברורה ביותר של  נקבל את. בחרו לעצמם 

המיסטיקנים רוצים . שהמחבר שלה אינו ידוע, התיאולוגיה הגרמניתמכונה אשר נתיב זה אם נבחן את 

נשלטים 'הם שואפים לחיים פנימיים , לכן. הם מתכוונים למלאה במשהו; האגו-משהו בתודעת לקלוט

בתקופה . 'האלוהי-אגו'ב תתמלאמוכך ממתינים בסבלנות לחוות את הנפש , שרויים בשלווה', לגמרי

.לוס סילסיוס'אנגנפש דומה עם דחף רוחי גדול יותר אצל -אפשר להבחין בהלך, מאוחרת יותר
46
 

נוסאס קוזואניקול
47
, הוא שואף אל מעבר לידיעה המושגת באופן אינטלקטואלי. בחר בנתיב שונה 

 in docta)' מלומדת ידיעה-אי'בל שלה הנפש פוגשת את הא  נפש שבו הידיעה פוסקת ו-אל הלך

ignorantia .)אך המבנה הנפשי של שתי אישיויות אלה , שאיפה זו דומה לזו של פלוטינוס, בבחינה שטחית

כאשר היא מפתחת את . מחשבותיותר מאשר עולם  כוללתש האנושית פלוטינוס משוכנע שהנפ. שונה

                                                      
43

 Meister Eckhardt ,9321-9251. 
44

 Johannes Tauler ,9369-9311. 
45

 Hinerich Suso ,9366-9215. 
46

 Angelius Silesius ,9677-9624. 
47

 Nicolaus Cusanus ,9464-9419. 
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בחיים , למצב שבו היא קיימת ועליוהנפש נעשית מודעת , האנרגיה שיש ברשותה מעבר לכוח החשיבה

 .היא אינה יודעת דבר, הרגילים

פרצלסוסל
48
שהינו , העולם המודרנית-יותר ויותר בתפיסתבולט  הנעשה, היה כבר הרגש ביחס לטבע 

. תהליכי הטבע לאלבו -הוא מפנה את תשומת. האגו שלה-בתודעת בדידותתוצאה של תחושת הנפש של 

שבאריסטו התגלתה , אך גם החשיבה, ידי הנפש-יכולים להתקבל על אינםהם , הם מציגים את עצמםר שאכ

; היא לא נקלטת. א מופיעה בנפשאינה יכולה להתקבל עתה כפי שהי, בתקשורת שקטה עם מאורעות הטבע

על האדם להניח מראש שמשהו ; פרצלסוס חש שעל האדם לא לתת למחשבה עצמה לדבר. היא נוצרת בנפש

על האדם להיות . יתגלה אם האדם ימצא את הקשר הנכון לתופעות אלהר שאנמצא מאחורי תופעות הטבע 

על האדם להיות . במהלך פעולת התבוננות יוצר בעצמו כמו מחשבה אינומסוגל לקלוט משהו מהטבע שהוא 

 הדברזה , טבע נעלה יותר מאחורי הטבע. שאינו מחשבה, שלו באמצעות גורם של ממשות' אגו'מחובר ל

אלא הוא מתכוון , הנפש שלו מורכב כך שהוא אינו רוצה לחוות משהו רק בתוכו-הלך. שפרצלסוס מחפש

עולם של שטח ה-מתחת לפני התהליכים האלה הנמצאת ו כדי שרוחשל' אגו'לחדור את תהליכי הטבע עם ה

פרצלסוס התחיל לנקוט ; קדם התכוונו לרדת אל עומקי הנפש-המיסטיקנים מימי. תתגלה בפניו, החושים

 .קשר עם יסודות הטבע בעולם החיצונייובילו לר שאבצעדים 

,ייקוב בוהם'ג
49

שותל בתוך , עולם כאילו מתוך הארה פנימית-יצר תמונת שכאמן בודד ונרדף 

בבדידות של חיי הנפש שלו הוא מפתח מאפיין . עולם זו את המאפיין היסודי של הזמנים המודרניים-תמונת

והתנסויות ' אגו'הניגוד בין ה, כי הדואליזם הפנימי של חיי הנפש שלו, יסודי זה בצורה מרשימה ביותר

בעודו יוצר מקביל פנימי בחיי ' אגו'את ההוא חווה . בפני עיני רוחו שלוניצב באופן ברור , הנפש האחרות

. את ההתנסות הפנימית הזאת בתהליכי העולםהוא מוצא , לאחר מכן. המשתקף בראי נפשו שלו, הנפש שלו

בכוכבים , המשולבות בעולם זה בכל הכוחות, טובה ורעה: אדם מוצא שתי איכויות, בהתבוננות כזו"

, רק ברע שהטוב נעשה מודע לעצמו; ד לטוב כמקביל שלוהרע בעולם מנוג." וביסודות וכן בכל היצורים

 .נעשה מודע לעצמו בהתנסויות הנפש הפנימיות שלו' אגו'כפי שה
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 Paracelsus ,9549-9413. 
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 Jakob Boehme ,9624-9575. 
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5 

 בעידן המודרניל אבולוציית החשיבה עהעולם -תפיסות

 

ייקוב 'מיסטיקה של גחיפוש כמו ה אותוהגורם היסודי להופעת מדעי הטבע בזמנים המודרניים הוא 

,קופרניקוסשב, צמח ישירות מתוך התנועה הרוחיתר שאמתגלה בהוגה  הדבר. בוהם
50
,קפלר 

51
גלילאו 

52
 

יורדנו 'גהוגה זה הוא . ואחרים הוביל להישגים הגדולים הראשונים של מדעי הטבע בזמנים המודרניים

.ברונו
53
עצמן מודעות נפשית ל, דינמיות, קטנות ביותר, כאשר רואים כיצד עולמו מורכב מישויות יסודיות 

אפשר , יוצרות בפעילותן המשולבת את תופעות הטבעה, ניתנות להריסה-ובלתי תנבראו-שלא –מונדות  –

 .homoiomeries -שעבורו העולם מורכב מ, להתפתות ולסווגו עם אנכסגורס

המחשבה על , עבור אנכסגורס. קיים הבדל משמעותי בין שני הוגים אלה, עם זאת

יורדנו ברונו חש 'ג. העולם מציע לו את המחשבות האלה; בעולם מתבונן מתגלה בעודו homoiomeries -ה

עולם בדרך כזו שמהות האגו תהיה אפשרית -יחשב כתמונתלה מוכרחשמה שעומד מאחורי תופעות הטבע 

מונדות  ההנחה שיש, כך. ל להיות ממשיויכ אינוהוא , אחרת; מונדהלהיות  מוכרח אגוה. עולם זו-בתמונת

הרי שהמהויות הממשיות באמת הן מונדות , מונדות יכולות להיות ממשיותהיות שרק , לכן .הכרחית נעשית

 .תכונות פנימיות שונות בעלות

של  תוצאתו; מועלה לתודעה מלאה שאינוקורה משהו , יורדנו ברונו'במעמקי הנפש של אישיות כמו ג

האגו חש . מודע-יך נפשי לאמה שמתרחש במעמקים הוא תהל. עולם-תמונת גיבושתהליך פנימי זה היא 

ועליו לתפוס את העולם בדרך כזו שבה האגו יכול , שעליו ליצור תפיסה כזו של עצמו שממשותה מובטחת

. את מימוש שתי הדרישות לאפשרכדי  'מונדה'יורדנו ברונו צריך ליצור את המושג 'ג. להיות ממשי

: והביטוי של מאבק זה הוא ההשקפה, רניהעולם של העידן המוד-קיומו בתפיסת עלהאגו נאבק , בחשיבתו

 ".ניתנת להריסה-ובלתינבראת -מהות כזו לא; אני מונדה"

אריסטו . 'לא  'יורדנו ברונו מגיעים לתפיסה 'השוואה מראה כמה שונות הדרכים שבהן אריסטו וג

, ותו זמןבא; הוא מתמסר להתבוננות בעדות זו; טבעההוא רואה את עדות התבונה בתהליכי ; מתבונן בעולם

יורדנו ברונו מפלס 'ג. של תהליכים אלה' המניע הראשון'של  מחשבהתהליכי הטבע מהווים עבורו עדות ל
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תהליכי הטבע מוכחדים כביכול בתמונה שבה אינספור מונדות מוצגות . את דרכו לתפיסה של מונדות

 תהליכידות מאחורי חיה באופן פעיל בכל המונל הופך למהות המניעה ההא  ; השנייה כפועלות אחת על

הניגוד בין ההוגה מיוון  –יורדנו ברונו מתגלה איבה יצרית כלפי אריסטו 'בג. העולם הנתון לתפיסה חושית

 .הקדומה והפילוסוף של הזמנים המודרניים

ר שאבהתפתחות הפילוסופית המודרנית מתגלה במגוון דרכים כיצד האגו מחפש אחר אמצעים 

מוורולם פרנסיס בייקוןמה ש. שלו בתוך עצמויאפשרו לו לחוות את ממשותו 
54
יש בו אותו , בכתביומייצג  

 בייקון מוורולם דורש. מבט ראשון זה לא נראה במאמציו בתחום הפילוסופיהמאפיין כללי גם אם ב

יש לנסות להפריד את החיוני , לאחר מכן. משוחדת-בלתיתחיל בהתבוננות תתופעות טבע  שחקירת

הוא דוגל בדעה שעד . י להגיע לתפיסה של מה שמונח ביסוד הדבר או המאורעחיוני בתופעה כד-מהלא

 מכן אחרלורק , נהגו קודם, להסביר את תופעות העולםאמורות היו ר שאהמחשבות היסודיות , לתקופתו

הוא הניח מראש . תיאור הדברים והמאורעות האינדיבידואלים כך שיתאים למחשבות אלהנכתב 

עם שיטתו שלו ( דדוקטיבית)להיאבק בשיטה זו בייקון רצה . דברים עצמםשהמחשבות לא נלקחו מה

כיצד , כך טוען בייקון, אדם רואה. דבריםלקשר ישיר מתוך המושגים אמורים להיווצר (. אינדוקטיבית)

הוא מבחין כיצד אובייקט שני מתנהג ביחס לאש ואז מבחין באותו תהליך עם ; אובייקט נאכל באש

העובדה . דברים מתנהגים ביחס לאשמגיע בסופו של דבר לתפיסה כיצד  האדם, באופן זה. אובייקטים רבים

ידי -לכך שהתפיסה האנושית תישלט על, לדעתו של בייקון, גרמה, בדרך זו שמחקר בעבר לא התנהל

 .אמיתיות על אודות הדבריםכך במקום אידיאות -רבות כל סברות מוטעות

 .בה זו של בייקון מוורולםגיתה מוסר תיאור חשוב של שיטת חשי

ויודע איך להבהיר זאת  מודע היטב לחריגות ולמצב הרעוע של בניין ישןבייקון הוא כמו אדם ה"

לחפש מגרש אחר ולבנות , המצרכים וכל האביזרים, לוותר על האדמה, הוא מציע להם לעזוב. לדיירים

 ץהם מתפרקים וחלק מהדיירים נאל .הוא מרעיד קירות ספורים. הוא נואם מצוין ומשכנע. בניין חדש

הוא מגיש תוכניות . אדם מתחילים ליישרו ובכל זאת הוא צר מדי-בני; חדש מצביע על מגרשהוא . לעזוב

. ידועים ועכשיו העולם נראה מסופק-הוא מדבר בעיקר על חומרים חדשים לא. הן לא ברורות; חדשות

, תוכניות חדשות, בעודם בביתם. ים בודדיםהקהל מתפזר לכל עבר ומביא חזרה מגוון עצום של פריט

 ".לבם-פעילויות והסדרים חדשים מעסיקים את התושבים ומושכים את תשומת

בחלק מאוחר יותר . שבה הוא מדבר על בייקון, בהיסטוריה שכתב על תורת הצבעגיתה אומר זאת 

 :הוא אומר, של הספר העוסק בגלילאו
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הרי שהם אוחדו שוב , מדעי הטבע מחולקים לחלקיםאים נר, אם דרך שיטת פיזור האור של ורולם"

את כאשר הוא פיתח . הוא הוביל את פילוסופיית הטבע חזרה אל תוך הישות האנושית. ידי גלילאו-על

הראה אפילו הוא , בכנסייה נברשותחוק המטוטלת ונפילת גופים מתוך התבוננות בהתנדנדות של 

ל תלוי במה והכ, במדע. רה אחד מייצג אלף מקריםמק, בתקופת נעוריו המוקדמים שעבור גאון

של  הפיתוח. ו יסודי באמת בעולם התופעותכלומר ביכולת להיות מודע למה שהינ, apercuשמכונה 

 ".מודעות כזו פורה לאין שיעור

בייקון רוצה למצוא . מאפיינת את בייקוןר שאגיתה הצביע באופן ברור על הנקודה , לים אלהיבמ

, כך חש בייקון, בעידן המודרני. כי הוא מקווה שבדרך זו האדם ימצא קשר מהימן לעולם, ענתיב בטוח למד

אנרגיות שונות של הנפש , הוא אינו יודע שבעידנים שונים. בגישתו של אריסטו לא ניתן עוד להשתמש

הוא . זאת הוא עושה בלהט. הוא רק מודע לעובדה שעליו לפסול את אריסטו. פעילות במידה ניכרת באדם

כיצד יכול אדם להקשיב לו בשלווה בהשוותו את : "מובילה את גיתה לומרר שאעושה זאת בדרך כזו 

, שרק משום שלא היו מורכבים מחומר מוצק טוב, משקל-יצירותיהם של אריסטו ואפלטון ללוחות חסרי

 ."כך בזרם הזמן-יכלו לרדת אלינו בקלות רבה כל

ועליו להשתמש , ידי אפלטון ואריסטו-הושג עלר שאיעד  בייקון אינו מבין שהוא מכוון אל אותו

קדם אינם יכולים להיות עוד האמצעים של העידן -אותה מטרה מפני שהאמצעים מימילבאמצעים אחרים 

אך כפי , בתחום הטבע החיצוני למחקרהוא מצביע על שיטה שהייתה יכולה להיראות מועילה . המודרני

 .נדרש משהו נוסף מעבר למה שבייקון דורשבתחום זה גם , שגיתה מראה במקרה של גלילאו

תועלת כאשר הנפש מחפשת לא רק אחר גישה לחקירת -שיטתו של בייקון מתבררת כחסרת, ברם

גישוש אחר תופעות בודדות וגזירת -מה טוב בחיפוש. עולם-אלא גם אחר תפיסת, עובדות אינדיבידואליות

מתוך יסוד ההוויה בנפש , כמו מכות ברק, מבזיקות אינןה אם אידיאות כלליות אל, אידיאות כלליות מהן

צורה זו של . המחשבה הופיעה בפני הנפש כרושם, קדם-בימי. בעצמן, מוסרות תיאור של אמיתותן, האדם

מה שיכול להוביל למחשבות המסוגלות ליצור . האגו החדשה-ידי בהירות תודעת-הופעה התעמעמה על

לחפש אחר  מוכרחהוהנפש , מעוצב כאילו היה פרי המצאתה של הנפשלהיות  מוכרח, עולם בנפש-תפיסת

הוא , לכן. כל הדברים האלהלבייקון אין שום רגש כלפי . רי יצירתההאפשרות של הצדקת התקפות של פ

, ברם. כלומר על תופעות הטבע האינדיבידואליות, עולם חדשה-הבניין לשם בניית תפיסת חומרימצביע על 

בה במידה , בבניין שיש להשתמש בהן ידי התבוננות בצורת הלבנים-בנה בית רק עלשאדם י יאפשר-בלתי

 .עולם מועילה תעלה בנפש העסוקה אך ורק בתהליכים האינדיבידואליים של הטבע-תפיסתש



 

56 

רטאדק, הבניין הלבנים שלהצביע על ר שא, בניגוד לבייקון מוורולם
55

הפנו את  שפינוזה-ו 

עם רוח . רט משמעותית עבורואשל המאמץ הפילוסופי של דק המוצא-נקודת. תוכניתולבם אל -תשומת

מה דרך -מה דרך הדת ובמידת-מציע לו רבות מחידותיו במידתה, לעולםהוא ניגש , משוחדת-שואלת ובלתי

מתבונן בשני המקורות בדרך כזו שהוא פשוט אינו מקבל ומזהה כאמת את  הוא, עתה. התבוננות החושים

אשר משיב ', אגו'גד ההצעות של שני המקורות את ההוא מציב נ, תחת זאת. שניהם מציעים לו אשר

צעד זה , בהתפתחות החיים הפילוסופיים המודרניים. כל התרשמותבכל התגלות וב ספקמיוזמתו שלו עם 

מציב  אך, שר לדבר להשאיר רושם על נפשוההוגה אינו מאפ, בעולם. עובדה בעלת משמעות גדולה מהווה

הנפש מבינה את עצמה , עתה. יכול לקבל תמיכה רק מהנפש עצמהה ספקכל דבר עם נגד  את עצמו

, ם ביחס לעולם כולולא חשוב כיצד עומדים הדברי, לכן. משמע אני חושב, אני מטיל ספק: בפעולתה שלה

 Cogito ergo -קרטזיוס מגיע ל, באופן זה. אני הווהאני מגיע למודעות הברורה ש, ספק-להבחשיבתי המע

sum – בתוכו כובש את הזכות להכיר את ישותו שלו דרך הספק הקיצוני  גוהא. משמע אני קיים, אני חושב

 .המכוון נגד העולם כולו

הוא ניסה לתפוס ' גוא'ב. העולם שלו מתוך שורש זה-מפיק את המשך ההתפתחות של תפיסת רטאדק

 גוהא. אפשר להתייחס אליו כאמת, גואקיומו יחד עם ה-יכול להצדיק את הווייתה דברכל . הקיום-את הוויית

אבל , עצמו גואכמו ה, כנפרד, גו כאמיתירעיון זה מתייצב בפני הא. לאת רעיון הא  , טבוע בו, מוצא בתוכו

ה הוא מגיע ממציאות נעלה של, לכן. ואינו יכול להכילו מתוך כוחו של גושהא, עוצמה-כה רב, הוא כה נשגב

, לא משום שעולם חיצוני זה מציג את עצמו כממשי, עולם החיצונירט מאמין בממשות האדק. הוא מתאים

היה , כי. להיתפס כאמיתי מוכרחל ומשום שהא  , לבא   מכן אחרללהאמין בעצמו ו מוכרח גואלא משום שהא

 .אלמלא עולם זה היה קיים, ל להציע לאדם עולם חיצוני ממשיזה לא אמין מצד הא  

ופן הישיר ביותר באמצעות חשיבה שבארק רט עושה אקכפי שד גואפשר להגיע להכרת ממשות הא

אפשרות זו יכולה להתגשם רק , כלומר. ת ההכרהולתמיכה עבור פעי-כדי למצוא נקודת מכוונת אל האגו

מגיע מבחוץ נותן רק תכונות כל רושם ה. לא באמצעות רושם מבחוץאבל לעולם , באמצעות פעילות פנימית

 –לשנייה , לאחת יש לייחס התפשטות: שתי מהויות בעולם יע להכרתרט מגאדק, באופן זה. פשטותשל הת

רט אינם יכולים להבין את עצמם בפעילות של אפי דק-החיים שעל-בעלי. חשיבה ושורשיהן בנפש האנושית

גם הגוף האנושי אינו . מכונות, רובוטים, הם בהתאם לכך ישויות של התפשטות, תמיכה עצמית פנימית

משום שהוא נשחק או  תועלת-חסר נעשהכאשר הגוף . למכונה זו ההנפש קשור. ונהמלבד מכ, מהווה דבר

 .הנפש עוזבת אותו כדי להמשיך לחיות ביסוד שלה עצמה, נהרס בדרך כלשהי
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מתחילת שהתקופה . בחיים הפילוסופייםרט חי בתקופה שבה אפשר כבר להבחין באימפולס חדש אדק

מתפתחת בדרך כזו שההתנסות הפנימית של , גנהאווס אריהעידן הכריסטיאני עד בערך זמנו של סקוט

אנרגיית המחשבה עם . עוצמה-נכנס לאבולוציה הרוחית כאימפולס רבר שאידי כוח -החשיבה מתחייה על

באה לידי ההתקדמות בחיי הנפש האנושית , מבחינה חיצונית. ידי כוח זה-זוהרת יותר על, התעוררותה ביוון

 נעשים, ידי העובדה שהכוחות של האומות הצעירות ממערב ומרכז אירופה-לבתנועות הרוחיות וע ביטוי

הם חודרים אל תוך התנסות זו עם . התנסות בחשיבהשל ההשפעות מהתצורות הישנות של  למקבלים

שלב אחד קדימה מתגלה  ,בתהליך זה. ידי כך משנים אותה-והבסיסיים יותר ועל הרענניםהאימפולסים 

ר שאשל זרמים רוחיים  ידי העובדה שעקבות ישנות ועדינות-נגרם עלההאנושית בהתקדמות האבולוציה 

אנרגיות רעננות העולות מהמעיין כ ממשיכות, ות שלהםאך לא את האפשרויות הרוחי, מיצו את חיותם

יהיה מוצדק לזהות את החוקים היסודיים של אבולוציית המין  בתהליכים כאלה. שיהטבעי של המין האנו

נרכשים של הרוח יכולים אז רק להמשיך הכוחות ה. נטיות לחידוש חיי הרוח מבוססים על הם. האנושי

 .אם הם נשתלים באנרגיות צעירות וטבעיות של המין האנושי, להתגלות

המשכיות של התנסות החשיבה בנפש  מציגותשמונה מאות השנים הראשונות של העידן הכריסטיאני 

הם נוטים אבל , עומדים להופיע עדיין רדומים במעמקים נסתריםשהכוחות החדשים הכזו האנושית בדרך 

כוחות אלה נראים , רטאאצל דק. העולם-להשפיע את השפעתם המעצבת על האבולוציה של תפיסות

שבתקופה , החשיבה, עשרה-גנה ובערך המאה החמשאובעידן שבין סקוטוס ארי. בפעולה במידה רבה

 מזהעתה היא עולה מכיוון שונה למדי , ברם. זית בכוחה שלהעוברת שוב לח, הקודמת לא התגלתה ברבים

היא , עשרה-מהמאה השמינית עד המאה החמש. רושםמחשבה נחווית כה, םעם ההוגים היווני. של עידן יוון

קשר בין , אצל ההוגים היוונים. המחשבה יוצרת את עצמה בתוכי: עולה מתוך מעמקי הנפש כך שהאדם חש

להוגה יש . העצמית-התודעההמחשבה ניצבת כתוצר , דן שהזכרנובעי; וסד מידמחשבה ותהליכי הטבע נה

זוהי גם . זוהי התחושה של הנומינליסטים והריאליסטים. תחושה שעליו להוכיח שהמחשבה מוצדקת

 .אשר מעגן את התנסות החשיבה בהתגלות דתית, התחושה של תומס אקווינס

הוא עובר הכנה איטית . אימפולס חדששות בפני הנפעשרה מציגות -עשרה והשש-המאות החמש

, בתחום החיים הפילוסופיים. מתרחשת טרנספורמציה במבנה הנפש האנושית. ונספג לאט בחיי הנפש

תוצר אלא כ, טרנספורמציה זו הופכת גלויה מעצם העובדה שמחשבה אינה יכולה להיתפס כרושם

של האנושית בכל תחומי ההתפתחות  אפשר להבחין בטרנספורמציה זו במבנה הנפש. העצמית-התודעה

אפשר לגלותה אם . ותוכן בתנועות דתי, החיים באירופה, היא ניכרת בתחיית האמנות והמדע. האנושות

אפשר רק , כאן. ת של דנטה ושייקספיר ביחס ליסודותיהן בהתפתחות הנפש האנושיתיומנוחוקרים את הא

העולם -תוסוק אך ורק בהתפתחות תפיסהיות שתיאור זה נועד לע, לציין את האפשרויות האלה

 .תוהאינטלקטואלי
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מדעי הטבע המודרניים היא תסמין נוסף של טרנספורמציה זו של מבנה הופעת אופן החשיבה של 

גלילאו , פשוט השוו את מצב צורת החשיבה על הטבע כפי שהתפתחה אצל קופרניקוס. הנפש האנושית

הרוח של הנפש האנושית בתחילת העידן -תואמת להלך תפיסה מדעית טבעית זו. וקפלר למה שקדם להם

בייקון . הטבע נראה עתה בדרך כזו שהתבוננות החושים היא העדה היחידה לו. עשרה-המודרני במאה השש

הטבע אינה מצוירת עוד באופן כזה תמונת . שבהן זה גלוי, גלילאו אישיות שנייה, הוא אישיות אחת

כל מאפיין , מתוך תמונה זו של הטבע. ידי הטבע-וח המתגלה עלמאפשר לחשיבה להיות מורגשת בה ככה

עצמית ה-תודעההיצירות , כך. נעלם בהדרגה ,עצמית-שהיה יכול להיות מורגש רק כתוצר של תודעה

ניתן להבחין בטרנספורמציה , רט ואילךאמדק. ידי תהום-מופרדות על, וההתבוננות בטבע הופכות מנוגדות

עם תחילת המאה . העצמית-ריד את תמונת הטבע מיצירות התודעהנוטה להפה, של מבנה הנפש

החשיבה , בעוד שבמאות הקודמות. נטייה חדשה בחיים הפילוסופיים מתחילה להיות מורגשת, עשרה-השש

הרי , העולם-דרשה את הצדקתה באמצעות תמונת, תעצמי-שכתוצר של תודעה, מילאה תפקיד של יסוד

. העצמית-בבירור שהיא מסתמכת אך ורק על הבסיס שלה בתודעה עשרה היא מוכיחה-שמאז המאה השש

, עתה; העולם כתומכת בהצדקתה-פן כזה שאפשר היה להתייחס לתמונתהחשיבה הורגשה באו, קודם לכן

ההוגים . היא הופכת למשימה של יסוד זה של חשיבה לאשר את הטענה לתקפותה באמצעות כוחה שלה

מוכיח שהתנסות זו ר שאלהימצא משהו  מוכרחסות החשיבה עצמה חשים שבהתנ מכן אחרלבתקופה שבאה 

 .עולם-היא הבוראת המוצדקת של תפיסת

אם לוקחים בחשבון את הדרך שבה חיי הנפש של  הטרנספורמציהמשמעות את אפשר להבין 

קרדנוס. הכמו , פילוסופים של הטבע
56
ברנרדינוס תלסיוסו 

57
, בהם. ל תהליכים טבעייםעדיין דיברו ע, 

הטבע המשיכה להראות את השפעתה ועמדה לאבד את כוחה בשל הופעתו של אופן התפיסה של -ונתתמ

הוא אותו ש, עדיין חי משהו מתהליכי הטבע, ברוחו של קרדנוס. גלילאו ואחרים, מדעי הטבע של קופרניקוס

גלילאו . טענה כזו הייתה יכולה להיות אפשרית לחשיבה היוונית. תופס כזהה לתהליכים בנפש האנושית

מאשר תחושת לא יותר בטבע החיצוני  קיים, למשל, אדם כתחושת חום בתוכוכבר נאלץ לומר שמה שיש ל

תלסיוס עדיין חש שמוצדק לומר שחום וקור הם . שאדם מרגיש כאשר נוצה נוגעת בכף רגלוהדגדוג 

רק כהתנסות  החום כבר לטעון שהאדם מכיר את מוכרחוגלילאו , הכוחות המניעים של תהליכי העולם

התפיסות , כך. דבר מהתנסות פנימית זו בו רק מה שאין מאפשר כבא בחשבוןהוא  הטבע-בתמונת. פנימית

לאונרדו באישיות כמו . טבע-תרשאיות ליצור תמונמכניקה הופכות ליחידות ההקה ומתמטיהשל 

,וינצי-דה
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ת השאיפה נו יכולים לזהות אא, היה הוגה גדול באותה מידה שהיה אמן גדולר שא 
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רוחות כאלה חשות שהכרחי למצוא גישה לטבע שלא ניתנה . חוקים-פי-לע-מוגדרת ,חדשה טבע-לתמונת

האדם צריך להיפטר עתה מההתנסויות שיש . הביניים-הלוואי שלה בימי-השפעותללדרך החשיבה היוונית ו

 בהן שאין במחשבותאי לתאר את הטבע רק הוא רש. אם ברצונו למצוא גישה לטבע, לו מישותו הפנימית

 .של הטבע בתוכו השפעותדבר ממה שהוא חווה כ

 כל עוד אדם היה יכול. היא תופסת עמדה ביסוד שלה עצמה; הטבען הנפש האנושית מתנתקת מ, כך

, היסוס בלי, הרי שהוא היה יכול, ה זהה למה שנחווה ישירות באדםמשהו שהי כלללחשוב שזרם הטבע 

הטבע בזמנים המודרניים מאלצת את -תמונת. ה עדה למאורעות בטבעה תהילחוש הצדקה לכך שהחשיב

, שלה ת לחשיבהתודעה זו מבססת תקפּו. התודעה האנושית לחוש את עצמה מחוץ לטבע עם החשיבה שלה

 .אשר נרכשת באמצעות כוחה שלה

עילה בדרך ההתנסות בחשיבה ממשיכה להיות פ, מתחילת העידן הכריסטיאני עד סקוטוס אריאוגנה

מהמאה השמינית . כלומר עולם ההתגלות הדתית, ידי הנחה מראש של עולם רוחי-כזו שצורתה מוגדרת על

מלבד , אך מאפשרת, העצמית הפנימית-ההתנסות בחשיבה משתחררת מהתודעה, עשרה-עד המאה השש

, עשרה ואילך-מהמאה השש. להתקייםלהמשיך , ההתגלות, התודעה לכוח השני של, לכוחה הנובט שלה

, מנסה להפיקהעצמית -ואילך התודעה מכאן; מסלקת את ההתנסות בחשיבה עצמהר שאהטבע -תתמונ והיז

רט מוצא את אדק. עולם בעזרת החשיבה-אפשר ליצור תפיסת שעמםאת המשאבים , מתוך האנרגיות שלה

 .עולםה-תותקופה החדשה של תפיסבשל ההוגים  זוהי משימתם. עם משימה זו עצמו מתמודד

 :שואל את עצמו נוזהברוך שפי

התחלה זו  ?עולם אמיתית-שממנה תוכל לנבוע יצירתה של תפיסת, מוצא-יש להניח כנקודת מה"

אני יכול ; ידי התחושה שאינספור מחשבות עשויות להציג את עצמן בנפשי כאמיתיות-נגרמת על

 ." עולם רק יסוד שאת מאפייניו עליי להגדיר מראש-פינה לתפיסת-לקבל כאבן

, הוא נותן שם. ה מוצא שאדם יכול להתחיל במשהו שאינו זקוק לדבר אחר עבור הווייתושפינוז

אם מתבוננים בשיטה . לומהות זו היא הא  , הוא מוצא שיכולה להיות רק מהות אחת כזו. להוויה זו, מהות

פי שיטת -מגלים שהוא גיבש אותה על, שבאמצעותה שפינוזה מגיע להתחלה זו של הפילוסופיה שלו

כך , האנושי יוצר בעצמו כיצירה חופשית גושהא, כפי שמתמטיקאי מתחיל מאמיתות כלליות. תמטיקההמ

המהות האחת היא כפי . נוצרו באופן ספונטניר שאשפינוזה דורש שפילוסופיה תתחיל מתפיסות כאלה 

צה לה היא לא תשלים עם דבר כלשהו הקיים מחו, כאשר היא נחשבת בדרך זו. לחשוב שהיא מוכרח גושהא

כל , לכן. קיומה שלה למעןהיא תזדקק למשהו נוסף מלבד עצמה . כי אז היא לא תהיה הכול, מעמד-כשווה

ניתנים שני מאפיינים כאלה . אומרכפי ששפינוזה , המאפיינים שלהכאחד , המהות שלדבר אחר הוא רק 

כאשר הוא מפנה , ת השניא; את הראשון הוא רואה כאשר הוא מסתכל בעולם החיצוני. ידי האדם-לזיהוי על

 בישותוקיימים שני המאפיינים . חשיבה –השני ; המאפיין הראשון הוא התפשטות. לבו פנימה-את תשומת
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; שחושבתהיא המהות האלוהית , כאשר הוא חושב. חשיבה –בנפשו ; יש התפשטות ,בגופו. של האדם

במהות  הבעגינת גויום עבור האהק-שפינוזה מקבל את הוויית. שפועלת מהות זו היא, כאשר הוא פועל

כי לאדם , ל חירות מוחלטת של האדםלא תיתכן שאלה ש, בנסיבות כאלה. לכ-האלוהית הכללית החובקת

אנו יכולים לדבר על חירות . הוא המהות האחתהסוכן בכל דבר ; יוזמה לפעולותיו ולחשיבתולא נזקפת ה

אלא מכיר את עצמו מאוחד עם , דיבידואליתעצמו לא כישות אינ לאהוא מתייחס יחסית באדם רק כאשר 

 .המהות האחת

אני : מובילה אדם למודעות, האם היא מפותחת בעקביות עד שלמות, העולם של שפינוזה-תפיסת

בהתנסותי כמאוחד עם  אלא מכיר את עצמי, ייחס עוד לעצמיני מתיחושב על עצמי בדרך הנכונה כאשר א

מעניקה לאישיות האנושית כולה את האימפולס לעשות את ות זו מודע, פי שפינוזה-לע .הכוליות האלוהית

ל-כלומר פעולה מלאת, נכון לעשות אשר העולם הנכונה -זה נובע כדבר מובן מאליו עבור מי שתפיסת. א 

. אתיקה, ומעול-מציג את תפיסתהוא ששפינוזה מכנה את הספר שבו לכך סיבה זוהי ה. מובנת כאמת המלאה

אמיתית של שהיית היא במובן הנעלה ביותר תוצאה של ידיעה , מוסרית התנהגותכלומר , אתיקה, עבורו

ידי -נרדף עלר שאהאדם , הפרטיים של שפינוזה וחייהאדם חש נטייה לומר ש. מהות האחתהאדם ב

היה במקרה הנדיר , פרנסתו בעוני כאמןל ודאגתר על עושרו יורצונו החופשי מ מכן אחרלדתיים ו-קנאים

שלה בכוליות האלוהית וחשה את  גואשר ידעה את הא, החיצוני של נפשו הפילוסופיתביותר הביטוי 

 .ידי תודעה זו-מוארת על, למעשה כל התנסות, התנסותה הפנימית

מחשבות אלה צריכות למלא את הדרישה שהן . עולם שלמה מתוך מחשבות-שפינוזה בונה תפיסת

. להיות מושרשת מוכרחההוודאות שלהן , בה. יתהעצמ-מפיקות את הצדקתן לבניית התמונה מתוך התודעה

, העומדים בפני עצמם ,ידי תודעה אנושית באותה דרך שבה רעיונות מתמטיים-מחשבות אשר נהגות על

 .מהווה ביטוי למה שבאמת קיים מאחורי תופעות העולםר שאעולם -לעצב תמונת יכולים

מחפש אחר הצדקתה של  ון לייבניץגוטפריד וילהלם פ, בכיוון שונה לחלוטין מזה של שפינוזה

יורדאנו ברונו בה במידה שהוא חושב על 'שלו היא כמו זו של ג המוצא-נקודת. בעולם הממשי גוהא-תודעת

ולכן  עצמה ידיעת הנפש אתכלומר , בנפש העצמית-התודעהלייבניץ מוצא את . כמונדה גוהנפש או על הא

כי כיצד יכולה הנפש , ב ומרגיש מלבד הנפש עצמהחושר שאלא יתכן דבר אחר בנפש . גואהתגלות של ה

היא יכולה להיות רק , יתר על כן? ת ההכרה הוא משהו אחר מלבד עצמהולמושא פעיאם  עצמהלדעת את 

, הנפש היא מהות פשוטה, כך. כי חלקיה יכולים וצריכים לדעת זה את זה, לא ישות מורכבת, מהות פשוטה

כי , נו מחוצה להדבר שהילא יכול להיכנס , אל תוך מונדה זו. מונדה ,סגורה בתוך עצמה ומודעת להווייתה

 וכדומה ותהתחוש, תוההכרתי האימגינציות, יותכל ההתנסו. מלבד עצמה, יכול להיות פעיל בהלא דבר 

היא יכולה לתפוס פעילות אחרת כלשהי בתוכה רק דרך הגנתה מפעילות . הן תוצאת פעילותה שלה, שלה

דבר חיצוני אינו יכול לחדור אל תוך מונדה , כך. רק את עצמההיא בכל מקרה תתפוס  כלומר בהגנתה, זו
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ורק מונדות , כל הישויות הממשיות הן מונדות, לדעתו. לייבניץ מבטא זאת באמרו שלמונדה אין חלונות. זו

ות חיים ישנן מונדות בעל. ביחס לעוצמת חייהן הפנימייםמונדות שונות אלה נבדלות , ברם. קיימות באמת

על  נוסף; ישנן מונדות חולמות כביכול; נהמשך של שישכאילו נמצאות במצב מת, דרים ביותרפנימיים קו

עד לעוצמה הגבוהה ביותר של החיים הפנימיים של , ערות וכדומה-ישנן מונדות אנושיות בתודעת, כך

ידי הנסיבה -נגרם על, החושית בתפיסתושהאדם אינו רואה מונדות . המונדה האלוהית הראשונה במעלה

מה שנראה . אלא נחיל של יתושים, שאינו באמת ערפל, למשל, שהמונדות נתפסות על ידו כמו הופעת ערפל

 .יחד תאספוידי מונדות שה-נוצר עלר שאידי החושים של האדם הוא כמו הופעתו של ערפל -על

אלא מהוות , ת זו על זושאינן משפיעו, העולם במציאות הוא סיכום של מונדות, עבור לייבניץ, כך

(. רבים) גוכלומר א, תלוי זו בזו-המנהלות את חייהן באופן בלתי, עצמית-ישויות בעלות מודעות

כוללת תמונה של החיים הכלליים של העולם בתוך חייה אם המונדה האינדיבידואלית , כן-פי-על-אף

על  זוהאינדיבידואליות מפעילות  ידי ההשפעה שהמונדות-נגרם על שהדבריהיה זה שגוי להניח , הפנימיים

נחווה באופן  אשראת ידי הנסיבה שבמקרה נתון מונדה אחת חווה בעצמה באופן פנימי -נגרם על הדבר. זו

החיים הפנימיים של המונדות תואמים כמו שעונים המציינים את אותה . ידי מונדה אחרת-תלוי על-בלתי

כך , פי שהשעונים תואמים משום שהם כוונו מלכתחילהכ. משפיעים זה על זה אינםהעובדה שהם  חרףשעה 

 .נובעת מהמונדה האלוהית הראשונה במעלהה, מראש-נוסדהר שאהמונדות מוכוונות זו לזו דרך ההרמוניה 

החיים  שבה י עליו ליצור את התמונה בדרך כזוכ, העולם שאליה לייבניץ מובל-זוהי תמונת

מתוך  כולהעולם אשר נוצרת -זוהי תמונת. תקיים כממשותולים להיכ, גואה, של הנפש לעצמם-המודעים

, עולם מוביל לנקודה שבה-המאבק לתפיסת, בלייבניץ. אחרת לא יתכן, להשקפתו של לייבניץ. עצמו גוהא

 .היא אינה מקבלת דבר כאמת המתגלה בעולם החיצוני, כדי לגלות את האמת

לידי קשר עם שהמונדה של הנפש מובאת חיי החושים של האדם נגרמים בדרך כזו , פי לייבניץ-על

. הגוף מהווה סיכום של מונדות כאלה. רדומה ופחות חדה, עצמית מנומנמת-תודעה בעלותמונדות אחרות 

 .מונדה מרכזית זו נפרדת מהאחרות במוות וממשיכה להתקיים בעצמה. המונדה של נפש ערה קשורה אליו

, עצמית-האנרגיה הפנימית של נפש בעלת מודעות נוצרת כולה מתוךהעולם של לייבניץ -כפי שתמונת

,ון לוק'גדורו -העולם של בן-כך תמונת
59
כליל על התחושה שמבנה יוצר כזה של הנפש אינו מתבססת  

ומה ( התנסות) התבוננות-בריעולם שהינם -רק אותם חלקים של תפיסתכמוצדקים לוק מכיר . קביל

הנפש אינה , עבורו. אובייקטים הנתונים להתבוננותעל אודות ה בוחשל, על בסיס ההתבוננות, שאפשר

 ,כך. אלא לוח חלק שעליו העולם החיצוני כותב את רישומיו, מפתחת התנסויות ממשיות מתוך עצמההישות 
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. המהווה גורם להתנסות גואהיא איננה  ;העצמית האנושית הינה תוצאה של ההתנסות-התודעה, עבור לוק

, צורה, אפשר לומר שהדבר כולל רק הרחבה, י עושה רושם על הנפשכאשר דבר כלשהו מהעולם החיצונ

מה שמתהווה דרך הקשר . חום וכן הלאה, צבעים, מופקים קולות, םדרך הקשר עם החושי; תנועה במציאות

ישנן רק , מחוץ להתרשמות. עם החושים מתקיים שם רק כל עוד החושים נמצאים בקשר עם הדברים

, לוק נאלץ להניח שמלבד צורה ותנועה. ה ונמצאות במצבים שונים של תנועהמעוצבות בצורה שונהמהויות 

הפתיחה לזרם של -הוא נותן את אות, עם הנחה זו. מה שהחושים קולטים אינו קשור לדברים עצמם

ת ההכרה ולהאדם בפעיידי -באופן פנימי על ויםונחר שאהעולם החיצוני  ברשמיממאן להכיר עולם ה-תפיסת

 .'עצמולכש'לעולם  םכמשתייכי, שלו

ה רק מעצם העובדה לאדם אמורה להיות הכר. זהו מחזה מוזר שלוק מציג בפני הנפש המתבוננת

אך למה שהוא קולט יש הכי פחות קשר למאפיינים המתייחסים , חושב על תוכן ההתרשמותשהוא קולט ו

כך על עומד  לוק; ים הנפשעולם מתוך פנ-יוצר תמונתהוא לייבניץ נסוג ממה שהעולם מגלה ו. לעולם עצמו

עולם -דרך יצירה כזו לא מושגת תמונתאך , ידי הנפש בהתאמה עם העולם-עולם נוצרת עלה-תמונתש

הוא מגיע , עולם-משען לתפיסת-עצמו כנקודת גואלהתייחס ל, כמו לייבניץ, היות שלוק אינו יכול. ממשית

אנושי גו אן אינן מאפשרות לבעלות על שום שהעולם מ-מתאימות לתמוך בתפיסת-לתפיסות אשר נראות לא

עולם כמו זו של לוק מאבדת את הקשר עם כל תחום -השקפת. הקיום-להיחשב כמשתייכת למרכז הוויית

כלשהן ת יובגלל שהוא דוחה מן ההתחלה התקרבוהיה יכול להיות מושרש , לעצמה-נפש מודעת, גואשבו ה

 .יםבחשכת החוש סודות העולם מלבד אלה אשר נעלמותי לא

לעצמה -עולם שבה נפש המודעת-האבולוציה של הפילוסופיה יוצרת צורה של תפיסת, אצל לוק

אך מפסידה במאבק זה כי היא מאמינה שהיא רוכשת את התנסויותיה , העולם-נאבקת למען קיומה בתמונת

לוותר  מוכרחהלעצמה -נפש המודעת, לכן. וצגים בתמונת הטבעאשר מ העולם החיצוני קשרים עםאך ורק ב

 .לטבע הנפש מלבד קשר זה עם העולם החיצוניעל כל הידיעה הנוגעת לכל דבר שהיה יכול להשתייך 

ברקלי' ורג'ג, ידי לוק-בהיותו מומרץ על
60
ברקלי מגלה שהרשמים . לתוצאות שונות לחלוטיןמגיע  

. עצמה זו בתוך נפשמתרחשים במציאות , שהדברים והמאורעות של העולם נראים מפיקים בנפש האנושית

החום חי ', חֹום'כאשר אני חש ; זו לידי התהוות בתוכי' אדמומיות'עליי להביא ', אדום'כאשר אני רואה 

אינני , מלבד אותם יסודות שאני מפיק בתוכי. ככה זה עם כל הדברים שאני מקבל לכאורה מבחוץ. בתוכי

כי אני , המורכבים ממהות חומרית על דבריםאין טעם לדבר , כך. יודע דבר כלשהו על הדברים החיצוניים

כלומר , הינו רוחי לגמרי', ורד'מה שאני מכנה , למשל. מופיע בתודעתי כמשהו רוחיש מהיודע רק את 
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, אין מה לקלוט מלבד מה שהינו רוחי, פי ברקלי-על, לכן. ידי תודעתי-אשר נחווית על( אידיאה)תפיסה 

, ידי מהויות רוחיות-ז השפעה זו יכולה להיגרם רק עלא, שמשהו מתבצע בי מבחוץבכך וכאשר אני מבחין 

בעולם , לכן. הן רוחיות לגמרי ייוהתרשמויותכי מובן מאליו שגופים אינם יכולים לגרום להשפעות רוחיות 

היא הופכת את התפיסות של לוק להיפך . זוהי השקפתו של ברקלי. ישנן רק רוחות אשר משפיעות זו על זו

ברקלי מאמין , כך. נתפסה כרושם של הדברים החומרייםר שאדבר כממשות רוחית ידי פירוש כל -שלה על

 .העצמית שלו בעולם רוחי-מזהה את עצמו עם התודעהמיד שהוא 

קאקונדי. ידי המחשבות של לוק-אחרים הובלו לתוצאות שונות על
61
, הוא מאמין. לכך הוא דוגמה 

 הוא. תלויה רק בהתבוננות החושים ובחשיבה ואכן יכולה להיות מוכרחהשכל ידיעת העולם , כמו לוק

היא אינה מהווה דבר מלבד ; אין ממשות התלויה בעצמהחשיבה מפתח השקפה זו למסקנה קיצונית שב

להתקבל  מוכרחותרק התרשמויות חושיות , כך. עברה טרנספורמציהר שאתחושה חיצונית מעודנת 

דמיינו לעצמכם גוף אנושי . זה אכן מרשיםההסבר שלו בכיוון . צריכה להתאים לאמתעולם ה-בתמונת

התחושה -מה יש לנו בגוף. ער מבחינה מנטלית ולאחר מכן הניחו שהחושים נפתחים בזה אחר זה-שעדיין לא

רשמים . גוף שהעולם הסובב השאיר בו רשמים? תחושהה-נטולאשר היה לנו קודם לכן באורגניזם יותר מ

עולם זו אינה -תפיסת. 'גוא'ייצרו את מה שרואה את עצמו כלא  בשום אופןידי הסביבה -אלה שנעשו על

זה ' גוא'עולם שבה -לעצמה והיא אינה מגשימה תמונת-מודעת' נפש'כ' גוא'מגיעה לאפשרות של תפיסת ה

לעצמה -המשימה לעסוק בנפש המודעתן שתחרר מהעולם המנסה לה-זוהי תפיסת. היה יכול להתקיים

,ל בונהראש. הקיום שלה-הוכחת איידי -על
62

,יוסקלוד אדריאן הלווט 
63

וליאן דה לה מטרי'ג 
64
 

כל , בעבודתו של הולבאך. נתיבים דומיםב צועדים ,3779ת נהופיעה בשאשר  הולבאךומערכת הטבע של 

ולתמונת טבע , רק החומר וכוחותיו פועלים בעולם. העולם-העקבות של ממשות רוחית הופקו מתוך תמונת

, טובה-מידה – בנותיה, ואתן, אם ההוויה כולה, עהו טב: "א את המיליםהולבאך מוצ, רוחה-זו משוללת

 ."תהיו האלים העליונים הבלעדיים שלנו לעדמי ייתן ש – תבונה ואמת

הטבע -תמונתבכך -עולם אשר מוצפת כל-מופיעה תפיסת, מכונה –האדם , ביצירתו של דה לה מטרי

יש לחשוב עליו באותה דרך , העצמית-בתודעה מה שמתרחש, לכן. טבע כתקףלרק  להתייחסשהיא יכולה 

, לאחרונה. לתמונה –העצמית -התודעה, האורגניזם הפיסי יושווה לראי. ראי שאנו משווים לראי-כמו תמונת

 :אנו קוראים ,מכונה –האדם ביצירה . אין משמעות עצמאית
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ם ללא ספק ת שהכך במבנה המסוים של המוח והגוף ככוליו-אם כל תכונות הנפש תלויות כל, ברם"

הינה רק ביטוי ' נפש, 'לכן... עלינו לעסוק במכונה נאורה מאוד, במקרה זה, אז, רק במבנה זה מהווים

שראש צלול עשוי להשתמש בו רק כדי , (מחשבה-תמונת)משמעות שלאדם אין עליו שום מושג -חסר

של תנועה ולגופים פשוט הניחו את העיקרון הפשוט ביותר . בנוהחושב לציין באמצעותו את החלק 

נחוץ כדי למצוא  אשרבקיצור כל , לחזור, להרגיש, המופעלים יש כל מה שהם זקוקים לו כדי לנוע

, אם דבר כלשהו החושב במוחי אינו חלק מאיבר פנימי זה... את דרכם בעולם הפיסי ובעולם המוסר

 "?בעודי נח במיטתי ,קו מחשבה מופשטמדוע שדמי יתחמם בעודי מתכנן את עבודותיי או עוקב אחר 

רוולט
65
קבניס ואחרים , דידרו)התורות של לוק בחוגים שבהם להוגים אלה הייתה השפעה הציג את  

ר עצמו מעולם לא הרחיק עד כדי הסקת המסקנות האחרונות של קרוב לוודאי שוולט(. יהםגם השתייכו אל

. וק וכתביו המבריקים והמהממיםידי המחשבות של ל-מומרץ עללהיות  הוא הרשה לעצמו, ברם. הוגים אלה

אבל הוא לא היה יכול להפוך למטריאליסט במובן ההוגים , אפשר להרגיש הרבה מאוד מהשפעות אלה

הוא עורר את הצורך בשאלות פילוסופיות . כדי להכחיש את הרוחהוא חי באופק מחשבתי מקיף מדי . האלה

אפשר היה לומר הרבה מאוד . ניינות בהןכי הוא קשר את השאלות האלה להתע, בחוגים הרחבים ביותר

אך זו אינה המטרה של הצגה , של מאורעות עכשוויים מחקר פילוסופיאודותיו בתיאור שנועד לעקוב אחר 

לא ש לכךסיבה זוהי ה. עולם במובנה המסוים-העילאיות ביותר של תפיסת לשאלותישנה התייחסות רק . זו

 .הספר לנאורות-החריף של בית המתנגד, וגם לא ברוסו, נעסוק כאן בוולטר

םויד יּוכך גם דיי, תיב שלו בחשכת החושיםכפי שלוק מאבד את הנ
66

בתחום הפנימי של נפש  

ידי כוח -אלא על, ידי כוחות של סדר העולם-לא על, נראית לו נשלטת שההתנסות בו ,לעצמה-המודעת

האדם . זוהי שאלה שיּום שואל? מדוע אומרים שמאורע אחד בטבע הוא סיבה ואחר תוצאה. ההרגל האנושי

מבחין בכך שהמאורע הוא . כך שהאבן מתחממתשם לב להוא , לאחר מכן; רואה כיצד השמש זורחת על אבן

הוא . הוא מתרגל לחשוב עליהם כקשורים זה לזה, לכן. השני בא לעתים קרובות לאחר המאורע הראשון

הרגלי חשיבה קושרים בין . וצאהואת חימום האבן הוא הופך לת השמש-קובע את הסיבה באור

האדם רואה מחשבה . מתגלה בקשר כזהר שאאבל אין שום דבר בחוץ בעולם ממשי , ההתרשמויות שלנו

. הוא מתרגל לחשוב על מחשבה זו כסיבה ועל התנועה כתוצאה. בתודעתו שאחריה מופיעה תנועה של גופו

לעצמה -נפש המודעת. ם על תהליכי העולםאדלטענות ה, פי יּום-על, אחראים, לא יותר, הרגלי חשיבה

אך היא אינה יכולה למצוא דבר כלשהו בהרגלים אלה , יכולה להגיע לקו מנחה לחיים דרך הרגלי חשיבה

עבור , כך. עולם בעלת משמעות כלשהי עבור מאורע העולם מלבד הנפש-לעצב תמונת תוכלשממנו 
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נשאר רק , מעבר להתבוננות חיצונית ופנימיתכל תפיסה שהאדם יוצר מ, ההשקפה הפילוסופית של יּום

א ל, לעצמה-ביחס לגורל הנפש האנושית המודעת .וכל להפוך לידיעהתא לעולם לא יה; של אמונהאובייקט 

 .רק אמונה, לאיזשהו עולם אחר מלבד זה של החושים תיתכן ידיעה מהימנה על הקשר שלה

.ידי כריסטיאן וולף-נליסטי מתמשך עלעיבוד רציוהעולם של לייבניץ עברה -התמונה של תפיסת
67
 

ידיעה של מה , וולף דוגל בדעה שאפשר לייסד מדע אשר מקבל ידיעה של מה שאפשרי דרך חשיבה טהורה

וולף , כך. חשיבתנו ויכול להיות מוכח בדרך זוסתירה בפני -קיום כי הוא מופיע נטולשיש לו פוטנציאל ל

בססת על ההנחה מראש שהנפש עולם זו מת-תפיסת .להנפש והא  , של מדע העולם והופך למייסד

מחוץ  ,ובצורה מלאה ,קייםה תקפות ביחס לכלר שאלעצמה יכולה להפיק מחשבות בתוכה -המודעת

ידיעה אשר מופקת אפשרית כיצד ; שעמה קאנט מוצא את עצמו מתמודד מאוחר יותרזוהי החידה . לתחומה

 ?יימות מחוץ לנפשבנפש ואמורה להיות תקפה עבור מהויות העולם הק

תגלה הנטייה לבסס את הנפש מ, עשרה-עשרה והשש-בהתפתחות הפילוסופית מאז המאות החמש

בתודעה של . ליצור תפיסות תקפות על חידות העולם הצדקה תחושכך שהיא , לעצמה על עצמה-המודעת

לסינג, עשרה-המחצית השנייה של המאה השמונה
68
ל הכמיהה ק ביותר שכאימפולס העמוחש נטייה זו  

אנו יכולים לשמוע אינדיבידואלים רבים אשר מגלים את המאפיין , אנו שומעים אותור שאכ. האנושית

 .היסודי של אותו עידן בשאיפה זו

אפשר להבחין . התגלות לאמיתות של תבונההלסינג שואף לטרנספורמציה של האמיתות הדתיות של 

שלו  לסינג חש את עצמו עם האגו. לקחתזו צריכה  בבירור במטרה זו בפניות ובהיבטים השונים שחשיבה

העצמית את -לעצמו בתקופה של אבולוציית המין האנושי אשר נועד לרכוש באמצעות כוח התודעה-המודע

תהליך נעשה עבור לסינג , היסטוריההמה שקדם לשלב זה של . הוא קיבל לפני כן מבחוץ דרך התגלות אשר

ההיסטוריה הופכת , עבור לסינג, כך. עצמאית נעשיתשל האדם  העצמית-הכנה עבור הרגע שבו התודעה

בו הוא ממאן להגביל את ו, נכתב בפסגת חייור שא, זוהי גם כותרת המאמר שלו ".חינוך הגזע האנושי"ל

חיים ונשנים של -מחזורים חוזריםשיש לה אלא מניח , חיים ארצייםיחיד של הנפש האנושית למחזור 

, ורי חייה המופרדים במרווחי זמן בתקופות השונות של אבולוציית המין האנושיהנפש חיה את מחז. ארציים

בתקופה מאוחרת יותר כדי להמשיך  סופגת מכל תקופה את מה שתקופה כזו יכולה להניב ומתגשמת

הנפש נושאת את הפירות של עידן אחד של האנושות אל תוך העידנים המאוחרים יותר , כך. התפתחותהב

מתפשט הרבה מעבר לחיים  'אגו'ה, בתפיסתו של לסינג, לכן. ידי ההיסטוריה-על' מתחנכת'והיא 

 .עיל מבחינה רוחית אשר ניצב מאחורי עולם החושיםהוא הופך מושרש בעולם פ; ידואלייםאינדיב
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 לעצמו-מתכוונת להמריץ את האגו המודער שאעולם -ניצב על היסוד של תפיסתלסינג , עם השקפה זו

מתגלה במלואו בחיים האינדיבידואליים  אינוכיצד הסוכן הפעיל בתוכו להבין מעצם טבעו 

הרדר, פי אותו אימפולס-עם זאת על, בדרך שונה. חושית-לתפיסה-הנתונים
69
. עולם-מנסה לגבש תמונת 

הקשר . אחר התוכנית של יקום זה, כביכול, הוא מחפש. אל היקום הפיסי והרוחי כולו מופניתלבו -תשומת

התקדמות האבולוציה , העלייה והזריחה הראשונות של השפה והשירה, תופעות הטבעוההרמוניה של 

חודר אותה עם חשיבה מתוך הוא ולרוב , עם כל זה הרדר מאפשר לנפשו להתרשם עמוקות –ההיסטורית 

משהו שואף לקיום בעולם החיצוני כולו שבסופו של דבר , פי הרדר-על. השראה כדי להגיע למטרה מסוימת

, בכך שהיא חשה את עצמה מבוססת ביקום, לעצמה-נפש המודעת. תו הגלויה בנפש האנושיתצורמופיע ב

, פי השקפתו של הרדר-על. עצמית-מגלה בפני עצמה רק את המהלך שכוחותיה תפסו לפני שהגיעה לתודעה

מזהה תהליך בהקשר הטבעי והרוחי כולו שהיה כי היא , הנפש עשויה לחוש את עצמה מושרשת בקוסמוס

קיומו האישית של -להוביל לבגרות מפותחת בהוויית מוכרחהכפי שהילדות , צריך להוביל את הנפש עצמה

פילוסופיה של אידיאות לקראת מבוטאת ביצירתו העולם זו של הרדר -זוהי תמונה מקיפה של מחשבת. האדם

של הרוח בדרך כזו  הטבע בהרמוניה עם זו-יא מייצגת ניסיון לחשוב את תמונתה. היסטוריית המין האנושי

עולם ה-דרישות תפיסתהרדר ניצב מול . לעצמה-לנפש האנושית המודעתגם יש מקום  טבע זו-שבתמונת

האופייני להן מהדרך  הגווןהם קיבלו את יתפיסות. לאריסטו עם אלה של תקופת יוון מודרנית כפי שקרהה

ידי העידנים -סופקו עלר שאהטבע -תהשונה שבה שני ההוגים היו צריכים לקחת בחשבון את תמונו

 .התואמים שלהם

באבולוציה  תפקידושופכת אור על , דורו-בניגוד לזו של הוגים בני, גישתו של הרדר כלפי שפינוזה

.פרידריך היינריך יעקובילגישתו של  ובמיוחד אם משווים אות מתבהר הז תפקיד. עולם-של תפיסות
70
 

להגיע אליהם אם היא  מוכרחהודות שההבנה האנושית העולם של שפינוזה את היס-יעקובי מוצא בתמונת

זו מציינת את הגבול של מה שהאדם עולם -תמונת. נועדו לה מתוך כוחותיה שלהר שאעולה על הנתיבים 

על היסוד האלוהי של , דבר על טבעה של הנפש לקבועידיעה זו אינה יכולה , ברם. יכול לדעת אודות העולם

מתמסר הוא תחומים אלה נחשפים בפני האדם רק אם . ולם עבור ידיעה זוהעולם או על הקשר של הנפש לע

 מוכרחה, פי יעקובי-על, הידיעה לכשעצמה, לכן. ביכולת מיוחדת של הנפשלתובנה של אמונה התלויה 

בתוכה סדר עולם  לכלולאך היא אינה יכולה , סדר לוגיהיא יכולה לדבוק בקפדנות ב. תאתיאיסטילהיות 

אך באותו זמן , האפשרילאופן התפיסה המדעי היחיד , עבור יעקובי, תו של שפינוזה הופכתתור, כך. אלוהי

, 3717 בשנת. עולם הרוח עםהוכחה לעובדה שאופן חשיבה זה אינו יכול למצוא את הקשר  הוא רואה בה
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, כי הוא אינו פוחד לחוש, הוא נמצא בעמדה לעשות זאת. אתיאיזםבהאשמה הרדר מגן על שפינוזה נגד 

שפינוזה בונה מבנה מחשבתי . את התנסות האדם עם ההוויה האלוהית, דומה לזו של שפינוזההבדרכו שלו 

אלא באמצעות חיי הנפש האנושית , עולם לא רק באמצעות החשיבה-הרדר מנסה לרכוש תפיסת; טהור

ופן שבו היא חווה מודעת בבהירות לא נעשיתאם הנפש , אין ניגוד בולט בין אמונה וידיעה, לדידו. בכללותם

אשר האמונה נעשית כ. נבטא את כוונתו של הרדר אם נתאר את התנסות הנפש בדרך הבאה. את עצמה

 באמצעותאלה המושגות לתפיסות שאינן פחות ודאיות מ היא מגיעה, מניעים את הנפשמודעת לגורמים ה

כוחות אשר יכולים ליצור הרדר מקבל כל מה שהנפש יכולה למצוא בתוכה בצורה מטוהרת כ. חשיבה גרידא

אך , מזו של שפינוזה, רוויה יותר, תפיסה זו של היסוד האלוהי של העולם עשירה יותר, כך. עולם-תמונת

אצל שפינוזה רק כתוצאה של ר מופיע שא, לאגו האנושי להניח קשר ליסוד העולם תתפיסה זו מאפשר

 .חשיבה

, העולם המודרניות משתלבים-תחות תפיסותנוקטים עמדה בנקודה שבה החוטים השונים של התפאנו 

כאשר אנו רואים כיצד זרם החשיבה של שפינוזה משתלב בהם בשנות השמונים של המאה , כביכול

בו הוא מספר על שיחה . ספרון על שפינוזההאת  הוציא לאוריעקובי . ה. פ, 3715בשנת . עשרה-השמונה

לסינג התוודה על דבקותו , ה זופי שיח-על. לסינגאשר התקיימה זמן קצר לפני מותו של , לסינג עם שלו

השיחה עם 'את  רואיםאם . זה גם מבסס את האתיאיזם של לסינגדבר , יעקוביעבור . בתורת שפינוזה

שמקבל שהאדם יכול לרכוש מי אז יש לראותו כ, מחשבות האינטימיות של לסינגעבור הכמכרעת ' יעקובי

שעמה הנפש מעניקה את משען את ההכרה המוצקה -וקח כנקודתעולם ההולמת לטבעו אם הוא ל-תפיסתרק 

לסינג מופיע כאדם שהרגש שלו צופה מראש בצורה נבואית , עם רעיון כזה. החשיבה החיה מתוך כוחה שלה

העובדה שהוא מבטא את הרעיון הזה רק . עשרה-העולם של המאה התשע-את האימפולסים של תפיסות

אפילו עבור , מראות כמה קשה, ה שבקושי אפשר להבחין בו בכתביובשיחה זמן קצר לפני מותו והעובד

המאבק בשאלות החידתיות שהעידן המודרני העלה בפני התפתחות , הרוחות החופשיות ביותר

 .העולם-תפיסות

ו אשר מצא את שיא, החשיבההכוח המשכנע של  ,אך. במחשבותצריכה להיות מבוטאת  עולם-תפיסת

. נעלם מהאימפולסים של נפש האדם, בדרך שאין עליה עוררין ריסטוטליותבאהתגלה באפלטוניות ואשר 

מאופן החשיבה המתמטי כדי להפיק את האנרגיה  יכולרק הטבע הנועז מבחינה רוחית של שפינוזה היה 

ההוגים של המאה . עולם שתצביע עד לעבר יסודות העולם-לשכלל את החשיבה לכדי תפיסת

אפשר להם לחוות את עצמם תאשר , החיים של החשיבה-וש את אנרגייתלא יכלו עדיין לחעשרה -השמונה

כוח האגו את  לסינג ניצב ביניהם כנביא בהרגישו. אדם המוצבים בבטחה בעולם ממשי מבחינה רוחית-כבני

 .חיים ארצייםונשנים של -מחזורים חוזריםאת המעבר דרך לעצמו בדרך כזו שהוא מייחס לנפש -המודע
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הורגשה באופן , נכנסה עוד אל תוך שדה התודעה כפי שקרה לאפלטון לא חשיבהשההעובדה 

התגלתה עם האנרגיה התומכת שלה  היא, עבור אפלטון. עולם-בלהות בשאלות על תפיסות-מודע כחלום-לא

. העצמית-כעולה מתוך תשתית התודעההמחשבה הורגשה , עתה. המלא כישות פעילה של העולם נהתוכו

חיפשו אחר , שוב ושוב. כוחות כלשהם שאפשר היה לרכזפק לה כוח תומך דרך האדם היה מודע לכורח לס

ר שא זקים יותר ממחשבההתייחסו אליהם כחר שאכוחות , אנרגיה תומכת זו באמת האמונה או במעמקי הלב

אותה כתוכן נפשי גרידא  הם חשו. ביחס למחשבהנפשות רבות כך חוו ללא הרף . הורגשה חיוורת ומופשטת

מסוגלים להפיק את האנרגיה שהייתה יכולה להעניק להם את הביטחון הנחוץ שיש  לא היו שממנו הם

נפשות כאלה . למצוא בידיעה שהאדם עשוי לדעת את עצמו מושרש עם ישותו שלו ביסוד הרוחי של העולם

עולם -כזו ככוח שיהיה נחוץ לבניית השקפת בחשיבההם מכירים ; החשיבהמתרשמות מהטבע הלוגי של 

עולם -אך הם דורשים כוח שיש לו השפעה חזקה יותר עליהם כאשר הם מחפשים אחר תפיסת, יתמדע

היו , הלב הרוחי של שפינוזה-חסרות את אומץשהיו נפשות כאלה . שתקיף את הידיעה הנעלה ביותר

כתוצאה . צריכות לחוש את המחשבה כמקור בריאת העולם וכך לדעת את עצמן עם המחשבה ביסוד העולם

הוא , לכן; עולם-בעודו מגבש תפיסת, האדם מתייחס לעתים קרובות בבוז למחשבה, ה זה של הנפשממבנ

אדם -ישנם בני. העצמית שלו נתמכת יותר בבטחה בחשכת כוחות הרגש והאמוציה-חש את התודעה

ככל שתפיסה זו נוטה לעזוב את , ערך עבור הקשר שלה לחידות העולם-עולם נראית להם פחותת-תפיסתש

ן גאורג יוהנפש כזה אצל -אנו מוצאים הלך. כה של ספירת האמוציות ולהיכנס אל תוך אור המחשבההחש

.מאןהא
71
של החשוכים  לאידיאות המועלות ממעמקיה, מאןאאך עם גאון כמו ה, גדול מדרבן הוא היה 

, בצביון האורקלים. באופן הגיוניהנפש יש השפעה נמרצת יותר על אחרים מאשר מחשבות המבוטאות 

הייתה לו השפעה ממריצה על . מאן התבטא ביחס לשאלות הממלאות את החיים הפילוסופיים בתקופתואה

אימפולס . ממלאת את אמירותיו הנבואיות, לרוב בעלת גוון פואטי, תחושה מיסטית. הרדר וכן על אחרים

ש כגרעין תומך לעצמה היכולה לשמ-בור התנסות של כוח של נפש המודעתהזמן מתגלה בהן באופן כאוטי ע

 .עבור כל מה שהאדם מתכוון להביא לתודעתו ביחס לעולם ולחיים

לצלול אל תוך מעמקי הנפש כדי  מוכרחשהרוחות המייצגות שלו יחושו שהאדם אופייני לעידן זה 

מתוך מקור , מתוך התובנה על קשר זה; למצוא את הנקודה שבה הנפש נקשרת ליסוד הנצחי של העולם

קיים פער ניכר בין מה שהאדם היה יכול להקיף עם , ברם. עולם-ל האדם לרכוש תמונתע, עצמית-תודעהה

הרוחות המייצגות אינן , בפעילותן הרוחית. העצמית-האנרגיות הרוחיות שלו ושורש פנימי זה של התודעה

ם סביב גור, כביכול, הן מסתובבות במעגלים. חודרות לנקודה שממנה הן חשות במעומעם את מקור משימתן

של הוגים רבים המתמודדים עם השאלה של  תםתחושזוהי . חידת העולם שלהן מבלי להתקרב אליו
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 Johann Georg Hamann ,9711-9731. 
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אידיאות של לוק . שפינוזה מתחיל להשפיע, עשרה-המאה השמונה לקראת סוף, כאשר, עולם-תפיסת

 מלבד השאיפה לבהירות. ממלאות את רוחם, של לייבניץ בצורה המוחלשת של וולף וכן אלה, ולייבניץ

עולם המופקות ממעמקי -עם התוצאה שתפיסות, האמון החרד נגדה נמצא בפעולה באותו זמן-חוסר, חשיבהה

, תמונה כזו משתקפת בידידו של לסינג. העולם לשם השלמתה-הלב מוכנסות שוב ושוב אל תוך תמונת

זו כללה  הוא לא היה מוכן לקבל ששיחה. נפגע מפרסום תוכן השיחה בין יעקובי ולסינגר שא, מנדלסון

ידידו היה מתוודה למעשה על דבקותו , מנדלסון טוען, במקרה זה. באמת את התוכן שיעקובי מסר

אך לא ניתן היה , של עולם הרוח באמצעות מחשבות בלבד ושורשהיא הגעה ל שמשמעותה עולם-בתפיסת

ורגש בנפש העולם יש לגשת בצורה שונה כדי שת-רוח לא. של שורש זה בדרך זו החייםלהגיע לתפיסת 

תורת 'הוא היה יכול להתוודות רק על , לכן. מנדלסון היה בטוח שלזה התכוון לסינג. חיים-כמהות חדורת

תורת שפינוזה שהייתה רוצה להרחיק מעבר לחשיבה גרידא בעודה שואפת אל המקור ', שפינוזה מטוהרת

היה  ,ידי תורת שפינוזה-על לחוש את הקשר עם מקור זה באופן שהוא התאפשר. הקיום-האלוהי של הוויית

 .שלב שמנדלסון הסתייג ממנו

העולם של שפינוזה -המתאר של החשיבה בתמונת-לא נסוג משלב זה כי הוא העשיר את קוויהרדר 

הוא לא היה . במראה הטבע ועולם הרוחשהוא הפיק מההתבוננות , תוכן-מלאות, עם תפיסות צבעוניות

הן הופיעו בפניו כצבועות בגוונים , ןידי יוצר-כפי שניתנו על. היורצון ממחשבותיו של שפינוזה כפי ש-שבע

האדם בתוך עולם -תרחש בטבע ובהיסטוריה והוא הציב את בניהוא הבחין במ. אפור על אפור של

באמצעות , מה שהתגלה לו בדרך זו הראה לו קשר בין האדם ומקור העולם וכן העולם עצמו. התבוננותו

מטבעו הרדר היה משוכנע עמוקות . פינוזהשל ש הנפש-הלךמו בהסכמה עם התפיסה שבה הוא חש את עצ

 רצון-שבעעולם שדרכה האדם יוכל לחוש -תמונת לאשההתבוננות בטבע ובאבולוציה ההיסטורית תוביל 

בתחום עולם כזו רק -תמונת לאשפינוזה היה בדעה שהוא היה יכול להגיע . מקומו בעולם ככוליותמ

, ושפינוזההרדר  ביןאם משווים . הדגם של המתמטיקה פי-עלפותחה ר שאהחשיבה אור של פעילות -המוצף

העולם -אז נאלצים להכיר בכך שבאבולוציית תפיסת, כאשר זוכרים שהרדר קיבל את טענת האחרון

אימפולס זה כרוך במאמץ . העולם עצמן-מאחורי תמונות נסתרהמודרנית נמצא בפעולה אימפולס הנשאר 

עולם -זהו המאמץ לרכוש תמונת. העצמית לכוליות תהליכי העולם-ה שקושר את התודעהבנפש את מ לחוות

כפי שעליו לזהות את עצמו כאשר הוא  בושבה העולם מופיע בדרך כזו שהאדם יכול לזהות את עצמו 

לסוג זה שפינוזה מתכוון לספק את התשוקה . לעצמה לדבר אליו-ר לקול הפנימי של נפשו המודעתמאפש

ומכוון  נפשלבו ב-לייבניץ מחזק את תשומת. יקיף את ודאותו שלו החשיבהידי כך שכוח -ת עלשל התנסו

מופיעה בהיותה מוצבת , הוגים בה בצורה נכונהר שאכ, עולם כפי שיש לחשוב עליה אם הנפש-לתפיסת

 העולם הנכונה-מתבונן בתהליכי העולם והוא משוכנע מן ההתחלה שתמונתהרדר . העולם-כהלכה בתמונת

הרדר משוכנע לחלוטין . ובמלוא עוצמתהתעלה בנפש אם נפש זו תיגש לתהליכים אלה בדרך בריאה 
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ידי עולם -הוא גם הומרץ על ".כל יסוד של עובדה מהווה כבר תורה", המאוחרת של גיתהבצדקת טענתו 

צמית הע-אך הוא לא היה מסוגל לחפש באופן תיאורטי אחר אידיאה של התודעה, של לייבניץ המחשבות

האבולוציה הנפשית של המין . עולם עם אידיאה זו-ולאחר מכן לבנות תמונת, בצורה של מונדה בהתחלה

מאפשרת לו להצביע בבהירות ובשוני מיוחדים על האימפולס ר שאהאנושי מציגה את עצמה בהרדר בדרך 

עתה  מורגש, םכאילו הייתה רוש( אידיאה)ביוון כמחשבה שנתפס מה . המונח ביסודה בעידן המודרני

כיצד עליי לחדור אל תוך מעמקי נפשי כדי : וההוגה מתמודד עם השאלה, התנסות פנימית של הנפשכ

תהווה באותו זמן ביטוי של  שלייסוד העולם בדרך כזו שחשיבתי  עםשאהיה מסוגל להגיע לקשר של הנפש 

יין נחוש למצוא את עשרה עד-עידן הנאורות כפי שהוא מופיע במאה השמונה? כוחות בריאת העולם

לא אחר הנקודה בנפש שבה , הוא מחפש. השקפה זו-הרדר מתפתח מעבר לנקודת. בחשיבה עצמההצדקתו 

עם . אלא אחר המקור החי שבו החשיבה עולה מתוך העיקרון היוצר הטבוע בנפש, היא מתגלה כחשיבה

מן ההכרח . בהמתקרב למה שאפשר לכנות ההתנסות המסתורית של הנפש בחשי הרדר, נטייה זו

מעניקה לנפש את הכוח שאותו היא מחפשת באמצעות  המחשבהאך רק , במחשבות תבוטאעולם -תפיסתש

, המחשבהעם לידת . כאשר היא חווה חשיבה זו בתהליך היוולדותה בנפש, עולם בעידן המודרני-תפיסת

שכוח  הסיבה לכךזוהי . את כוחה המאגי על הנפש מאבדתהרי שהיא כבר , בהפכה למערכת פילוסופית

ידי כל אלה אשר -דבר זה נעשה על. העולם הפילוסופית מוערכים לעתים קרובות בחסר-ותמונת המחשבה

שלה הם אמורים לשמור , שבה הם אמורים להאמין מחשבה, יודעים רק את המחשבה המוצעת להם מבחוץ

 .אותה בתהליך התהוותה חווהשל המחשבה ידוע רק למי ש האמיתיהכוח . אמונים

כיצד אימפולס זה חי בנפשות בעידן המודרני מתברר בצורה בולטת בדמות משמעותית ביותר 

.שפטסבורי –בהיסטוריה של הפילוסופיה 
72
נכנסות אל , דרך חוש פנימי זה'; חוש פנימי'בנפש חי , לדעתו 

רך עולם בדיוק כפי שרשמים חיצוניים נכנסים ד-לתוכנה של תפיסת נעשותר שאתוך האדם אידיאות 

אלא מצביע על , שפטסבורי אינו מחפש אחר הצדקת החשיבה בחשיבה עצמה, כך. החושים החיצוניים

עבור , כך. מאפשרת למחשבה של יסוד העולם להיכנס אל תוך פנים הנפשעובדה של חיי הנפש ה

ך אשר חודר את הנפש דר' החיצוני'העולם החומרי : איברי-האדם ניצב מול עולם חיצוני דו, שפטסבורי

 .שלו' החוש הפנימי'והעולם הרוחי החיצוני אשר מגלה את עצמו לאדם דרך ' החיצוניים'החושים 

כי האדם שואף לדעת כיצד מהותה של , אפשר לחוש בנטייה חזקה כלפי ידיעת הנפש, בעידן זה

.קולס טטנסין ניוהאנו רואים מאמץ כזה אצל . עולם מעוגנת בטבעה של הנפש-השקפת
73
ל במחקריו ע 
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. רגש ורצון, חשיבה: אשר אומצו לשימוש כללי בזמן הנוכחי ייםהנפש הוא הגיע להבחנה בכשרים, פשהנ

 . התשוקההחשיבה וכושר של  הכשריםהיה נהוג להבדיל רק בין , לפניו

עשרה מנסות לצפות בנפש בתהליך העיצוב באופן יוצר של -המאה השמונהמאת הדרך שבה רוחות 

.סהמסטריוות אצל אפשר לרא, ולם שלההע-תמונת
74
שאותו הרדר העריך כאחד ההוגים , בפילוסוף זה 

באימפולס הנפש של העידן המודרני עשרה -המאבק של המאה השמונהאת , הגדולים ביותר מאז אפלטון

אילו הנפש . אפשר לבטא בערך בדרך הבאה המחשבות של המסטריוסאת . יםלהדג שאפשרמתברר באופן 

אזי המראה המקיף , להתבונן בעולם, עות כוחה שלה ובלי החושים החיצונייםבאמצ, האנושית הייתה יכולה

אלמלא הייתה לנפש , ברם. הנפש הייתה אז אינסופית באינסוף. של העולם היה מוצג בפניה ברגע אחד

אז היא הייתה ניצבת מול , הייתה תלויה לגמרי בחושים החיצוניים אך, אפשרות לחיות בתוך עצמה

. בים של אינסופיות חושית, לא מודעת לעצמה, הנפש הייתה אז חיה. ינסופית של העולםזמנית א התפזרות

אך אשר מסמנים את גבולות החיים הפנימיים , שבמציאות לא מגיעים אליהם לעולם, בין שני קטבים אלה

 .היא ממלאת את האינסופיות שלה באינסופיות של העולם; הנפש חיה את חייה הממשיים, כשתי אפשרויות

כיצד אימפולס הנפש בעידן , ספורים באמצעות דוגמה של הוגים, בפרק זה נעשה ניסיון להציג

בזרם זה חיים הזרעים שמהם . עשרה-העולם במאה השמונה-המודרני זורם דרך האבולוציה של תפיסות

 .'עידן קאנט וגיתה'צמחה התפתחות החשיבה של 
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6 

  העידן של קאנט וגיתה

 

נשאו , עשרה-חיים בסוף המאה השמונהו-םעול-שאלות הגדולות של תפיסותה להבהרתאלה שנאבקו 

ר שאף שאאדם נוסף . גיתה-ו קאנט: רוחי עצום-את עיניהם אל שני אנשים בעלי כוח אינטלקטואלי

, של קאנט ביקורת התבונה המעשיתל והתוודע עם. ן גוטליב פיכטהיוהזו בדרך נמרצת ביותר היה להבהרה 

 :הוא כתב

המושגים של , למשל, וכחיםיכולים להיות מ אינםדברים שחשבתי שלעולם ... חי בעולם חדשאני "

נתפס איזו דרגה -בלתי. הרבה יותר בשל כךשמח הוכחו עתה בפניי ואני , חובה מוחלטותחירות ו

איזו ברכה היא עבור עידן שבו ; איזו עוצמה פילוסופיה זו נותנת לנו, גבוהה של כבוד לאנושות

 ."ובו מושג החובה הוצא מכל המילונים, ת נהרסה מהיסודהמוסריו

הוא שלח את הספר , היסוד לכל ידיעה מדעיתאת , של קאנט על בסיס תפיסתו, הוא כתב וכאשר

 :לגיתה עם המילים הבאות

כנציג הכוח הרוחי הטהור ביותר של רגש ברמת , ותמיד התייחסתי אליך, אני מתייחס אליך"

הרגש שלך הוא . הפילוסופיה פונה בצדק, אליך. הגשים בזמן הנוכחי ההתפתחות שהמין האנושי

 ."הבוחן שלה-אבן

באוקטובר  91 -הוא כותב על קאנט ב. ידי שילר-גישה דומה אל שתי הרוחות הנציגות אומצה על

3721: 

, חמלה לעבודה אנושית או אלוהית כלשהי מפגין שוםשאינו , איני פוחד מהסיכוי שחוק השינוי"

היסוד שלה לא יצטרך , ברם. הפילוסופיה הקנטיאנית וכל פילוסופיה אחרת תבניתגם את יהרוס 

 קיבלה הכרהפילוסופיה זו , לכך וכל עוד הייתה סיבה, כי מאז שהגזע האנושי קיים, לחשוש מגורל זה

 ."בשקט והמין האנושי ככוליות פעל בהסכמה עם עקרונותיה

 :3721באוגוסט  91 -ח אליו בשל גיתה במכתב ששל מתאר את תפיסתושילר 

הערצה הולכת וגוברת התבוננתי בו, רוחך במסלול, אמנם ממרחק ניכר, במשך זמן רב התבוננתי"

אך אתה מחפש אחריו לאורך הנתיב הקשה , בטבע ההכרחיאתה מחפש אחר . בנתיב שהתווית לעצמך

את הטבע ככוליות כדי אתה תופס . תשתדל מאוד להימנע ממנו, שכל רוח חלשה יותר משלך, ביותר

אתה מחפש אחר הסבר , בכוליות הסוגים השונים של תופעות טבע; לקבל אור בנקודה מסוימת

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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הנתיב , ומהערסל המוקף טבע נהדר ואמנות כאידיאל, או אפילו איטלקי, אילו היית נולד יווני... הפרט

, ה הראשונה של דבריםעם התפיס. מיותר לגמרי נעשהאולי הוא היה ; שלך היה מתקצר לאין שיעור

. הסגנון המפואר היה מתפתח בתוכך, הראשונה ךהתנסותומתוך , התבנית של ההכרחיהיית תופס את 

 בידךלא הייתה , היות שנולדת גרמני והרוח היוונית שלך הוכנסה אל תוך עולם צפוני, אך עתה

המציאות באמצעות  ידי-נדחה על אשרך את נבעצמך לאמן צפוני או לספק לדמיו להיותברירה אלא 

 ."ובאמצעות התבונה מבפנים, כביכול, יוון שנייה ליצורהסיוע של כוח חשיבתך וכך 

כרוחות שבהן האבולוציה של גיתה לאפשר להתייחס לקאנט ו, הראייה של העידן הנוכחי-מזווית

השאלות רוחות אלה חוות בעוצמה את . העולם בזמנים המודרניים מתגלה כרגע חשוב בהתפתחותה-תפיסות

 .בתשתית חיי הנפש, בשלב הכנה, נסתרותהיו  שקודם לכן, הקיום-של הוויית יותהחידת

ר שאאפשר לצטט את הטענות של שניים , כדי להדגים את ההשפעה שהייתה לקאנט על העידן שלו

 :3711פול כתב לידיד בשנת -אן'ז. ניצבו בפסגת התרבות של זמנם

. ביקורת התבונה המעשית-ו יסוד למטפיסיקה של אתיקה: קנה שני ספרים של קאנט, למען השם"

 ."אלא מערכת שמש קורנת שלמה, קאנט אינו מגדלור של העולם

 :וילהלם פון המבולדט טוען

פעם לייחס לאדם -את המטלה הגדולה ביותר שתבונה פילוסופית תוכל איקאנט לקח על עצמו "

ניק לאומה להגדיר את התהילה שקאנט הע אם רוצים, שלושה דברים נשארים ודאיים בבירור... אחד

חלק מהדברים , חלק מהדברים שהוא הרס לא ישוקמו לעולם. הביא לחשיבה עיוניתשלו והתועלת ש

והדבר החשוב ביותר הוא שהוא חולל רפורמה שאין לה אח ורע ; שלהם הניח יסודות לא ייעלמו

 ."בהיסטוריה כולה של החשיבה האנושית

קאנט . עולם-מאורע מהפכני בפיתוח תפיסתבהישג שלו דורו של קאנט ראו -זה מראה כיצד בנידבר 

 מעותו במידה שווה לזו שיש לתגליתשהוא שפט את מש, כך להתפתחות זו-עצמו ראה בזה משהו חשוב כל

 .של קופרניקוס עבור מדעי הטבעהתנועה הפלנטרית 

חשיבה של קאנט והם על הפיע ממשיכים להשזרמים שונים של התפתחות פילוסופית מזמנים קודמים 

חש ר שאקורא . העולם שלו-מגדירות את אופייה של תפיסתטרנספורמציה בחשיבתו לכדי שאלות העוברים 

מודע להערכה מיוחדת של , את המאפיינים באותם כתבים של קאנט שהינם משמעותיים יותר עבור השקפתו

טית ידוע בדרך שבה חשיבה מתמששמה  קאנט חש. קאנט לאופן החשיבה המתמטי כאחד ממאפיינים אלה

מוכיחה , העובדה שהאדם יכול להתמודד עם המתמטיקה. וודאות אמיתותו בתוך עצמונושא את , יודעת

באמיתות המתמטיקה לא ניתן , לא חשוב במה אדם יכול להטיל ספק. שהוא מסוגל להתמודד עם האמת

 .לפקפק
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הטביעה ר שא, ריה המודרנית של הפילוסופיהנטיית החשיבה של ההיסטו, עם הערכה זו למתמטיקה

שפינוזה רוצה להרכיב את סדרות . מופיעה בתודעתו של קאנט, את חותמה על תחום המחשבות של שפינוזה

מלבד , אין משהו. כמו ההנחות של מדע המתמטיקהבקפדנות מחשבותיו בצורה כזו שהן תתפתחנה זו מזו 

האגו , פי שפינוזה-על, בומספק את היסוד האיתן שר שא, מה שחושבים באופן החשיבה של המתמטיקה

ממנו הצעות  רט חשב בדרך זו ושפינוזה הפיקאגם דק. האנושי חש את עצמו בטוח ברוח העידן המודרני

בקליטה . עולם לעצמו-משען עבור תפיסת-היה עליו להבטיח נקודת, מצב של ספקמתוך . ממריצות רבות

גישה יוונית זו כלפי . רט לא היה יכול לזהות תמיכה כזו הנותנת כוחאדק, הסבילה גרידא של מחשבה בנפש

להימצא  מוכרח, לעצמה-בתוך נפש המודעת. בעידן המודרני עולם החשיבה אינה אפשרית עוד עבור האדם

ידי -על תמסופק תמיכה זו, ושוב עבור שפינוזה, רטאעבור דק. את תמיכתולחשיבה יעניק ר שאמשהו 

. תהתפיסה המתמטי עםבאופן כללי כפי שהיא עושה  ותש צריכה לעסוק במחשבהגשמת הדרישה שהנפ

הוא , והטענות הקשורות אליה "משמע אני קיים, חושב אני" למסקנהספק של רט התקדם ממצב אכאשר דק

אותה הכרה מנטלית כללית . הטבועה במתמטיקה תבהירּוחש בטוח בפעולות אלה כי הן נראו לו בעלות 

עולם שבה הכול מגלה את השפעתו בכורח קפדני כמו חוקי -וזה לפתח לעצמו תמונתמובילה את שפינ

מקבלת , המהות האלוהית האחת אשר ממלאת את כל ישויות העולם עם הגדרה של חוק מתמטי. המתמטיקה

העצמית שלו להיקלט -אם הוא מאפשר לתודעה, את האגו האנושי רק אם הוא מתמסר לגמרי למהות זו

ידי כמיהת -על נוצרתאשר , נטייה מתמטית זו של התודעה. העולם של המהות האלוהית-ידי תודעת-על

הוא , דרך שאיפתו לביטחון, עולם שבה-הזה לתמונת' אגו'מובילה את ה, לביטחון שהוא זקוק לו' אגו'ה

ת קיום עצמאי-את חירותו ותקוותו להוויית, עמידה איתנה ביסוד עולם הרוח, את עצמאותו, עצמומאבד את 

 .ונצחית

סגורה בתוך , המונדה העצמאית, הנפש האנושית, עבורו. מחשבותיו של לייבניץ נטו בכיוון הפוך

, מבחוץ"אשר מציג את עצמו  סדר העולם; בתוך עצמה כוללתהיא ש מהמונדה זו חווה רק את  ,אך. עצמה

הסדר שממנו נובעת , תמורכב אך ורק ממונדוה, מאחוריו קיים העולם האמיתי. אינו אלא הזיה" ,כביכול

לנפש האנושית עולם זו משאירה -תפיסת. מתגלה להתבוננות חיצונית שאינהנקבעה מראש ר שאההרמוניה 

אם , ברם. ה למשמעות נצחית באבולוציית העולםחירות ותקוו, קיום עצמאית ביקום-הוויית ,עצמאות

יכולה להימנע מלהחזיק בדעה שכל  אינההיא , להשמשמעות הדבר היא להישאר עקבי עם העיקרון הבסיסי 

לעצמו והיקום אינו -מחוץ לאגו המודעאל ינה מסוגלת לצאת שהיא א, הנפש עצמה רקידוע לנפש הוא  אשר

 .מבחוץ, יכול להפוך גלוי לנפש באמיתותו

כך שהם אימצו , הדתי היו עדיין מספיק יעילות מחינוכםההכרות שהם רכשו , רט ולייבניץאעבור דק

לנהוג לפי הנעות שלא הופקו באמת מהעקרונות הבסיסיים  ובכך, םהעולם הפילוסופיות שלה-ותאותן בתמונ

רט מתגנבת תפיסה של עולם רוחי שהוא קיבל דרך אהעולם של דק-לתמונת. העולם שלהם-של תמונות
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מודע את הכורח המתמטי הקשיח של סדר העולם שלו וכך הוא לא חש -זה חדר באופן לא. ערוצי הדת

זוהי ו, אימפולסים דתיים השפיעו בדרך דומה, בלייבניץ. שלו' אגו'העולם שלו נטתה להכחיד את ה-תשתמונ

. העולם שלו לא אפשרה למצוא דבר כלשהו מלבד תוכן הנפש עצמה-חמק ממנו שתמונתלכך שסיבה ה

דרך , ינוזהשפ. 'אגו'לייבניץ האמין שהוא היה יכול להניח את קיומו של עולם רוחי מחוץ ל, כן-פי-על-אף

כדי לקבל ביטחון . העולם שלו-למעשה את המסקנות מתמונת הסיק, ותותכונה מסוימת של אומץ באישי

ת ומצא את העצמי-עצמאות תודעתוהוא ויתר על , העצמית עמדה בתוקף-עולם זו שעליה תודעתו-תמונתב

 .חש את עצמו כחלק מהמהות האלוהית האחתאושרו העילאי בכך ש

שמהם יצאו , עולם-תוהוא נאלץ לחוש ביחס לזרמים של תפיס מדוענו לשאול עלי ,ביחס לקאנט

היו , היו בפעולה בשלושה אלהר שאכי כל אימפולסי הנפש  .שפינוזה ולייבניץ, רטאדק :נציגיה הבולטים

שעמן  ,ובנפשו אימפולסים אלה השפיעו זה על זה ויצרו את חידות העולם והמין האנושי, פעילים גם בו

לנו על הנטייה הכללית של הרגש של מבט בחיי הרוח בעידן של קאנט מוסר . א את עצמו מתמודדקאנט מצ

היא סימפטומטית עולם -שאלות של תפיסותלגישתו של לסינג , באופן מובהק. קאנט ביחס לחידות אלה

 הטרנספורמציה של: "הבאותשלו במילים ' אני מאמין'לסינג מסכם את ה. לחיים אינטלקטואליים אלה

." הכרחית בהחלט כדי שהגזע האנושי יפיק מהן עזרה כלשהי, מתגלות לכדי אמיתות של תבונהאמיתות ה

הרוחות הנציגות של גרמניה הבינו נאורות במובן הערתו . הנאורותעשרה כונתה המאה של -המאה השמונה

וטו שלה הוא וכמ, "ותתודע לשעזיבת האדם את השעבוד העצמי "קאנט הצהיר על הנאורות כ. של לסינג

הצליחו בהתחלה , גם הוגים בולטים כמו לסינג, ברם." שלךהיה אמיץ להשתמש בתודעה : "בחר במילים

הופקו ממצב של ר שאשל אמונה לא יותר מאשר לשנות בצורה רציונלית את התורות המסורתיות 

היה . עשה אל תוך השקפה רציונלית טהורה כפי ששפינוזהלא חדרו  הם ".תודעהה לשעצמי -שעבוד"

 .תשאיר רושם עמוק על רוחות כאלה, ידועה בגרמניה נעשתהכאשר , נמנע שתורתו של שפינוזה-בלתי

אך במהלך תהליך זה הוא הגיע , את המשימה להשתמש בתודעתו שלובאמת שפינוזה לקח על עצמו 

צריכה להיות השפעתו הייתה . לתוצאות שהיו שונות לגמרי מאלה של הפילוסופים הגרמניים של הנאורות

נשאו כוח שכנוע גדול , פי שיטות מתמטיות-נבנו עלר שא, הרבה יותר משמעותית היות ששורות טיעוניו

' פותחה'ר שאהשפיע על רוחות אותו עידן בצורה ר שא מאשר זרם הפילוסופיה של לייבניץ הרבה יותר

חשיבה שיטת ג על הדרך שבה אנו מקבלים מוש, שירה ואמת, מתוך האוטוביוגרפיה של גיתה. ידי וולף-על

גיתה מספר על . דרך הערוצים של תפיסותיו של וולף םאליה הא הגיעימאוד על רוחות כאשר ה ההשפיעזו 

 .עשו עליו, שניתנו ברוחו של וולף, בלייפציג הרשמים שההרצאות של פרופסור וינקלר

וצעה לא הצליחה בשום הר שאאך הפילוסופיה , בהתחלה נכחתי בשיעורים שלי בשקדנות ובמסירות"

את , כביכול, לבודד ולהרוס, נראה לי מוזר שבלוגיקה עמדתי לקרוע לגזרים. דרך להאיר את עיניי

כדי לרכוש תובנה על , הפעולות האינטלקטואליות שעסקתי בהן בנוחות גדולה ביותר מאז ימי ילדותי
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ל, םחשבתי שידעתי באותה מידה כמו מרצה על טבע הדברי. שימוש נכון בהן וביותר , העולם והא 

 ."מהזדמנות אחת נראה לי שהיה מכשול ניכר בנושא

התמסרתי לקריאה זו ובבחני את : "המשורר מספר לנו, ביחס לעיסוקו בכתביו של שפינוזה, ברם

 ."האמנתי שמעולם לא ראיתי את העולם בצורה כה ברורה, עצמי

פן החשיבה של שפינוזה באותה כנות כמו היו יכולים להתמסר לאור שאספורים  אנשיםהיו רק , ברם

. ה. פ, ידידו של גיתה. עולם-אל הכרות עמוקות של תפיסתידי פילוסופיה זו -עלרוב הקוראים הובלו . גיתה

לא , בהיותה נשענת רק על כוחותיה שלה, הוא האמין שעליו לקבל שתובנה. אופייני להם היה, יעקובי

ידי חוקים הכרחיים -שהעולם נשלט על –אליה שפינוזה הגיע אלא להשקפה ש, תוביל לתורות של אמונה

ו ולנטוש את תורות לבטוח בתבונתאו : יעקובי מצא את עצמו מתמודד עם החלטה חשובה, כך. ונצחיים

מסוגל לשמור על  שיהיהלשלול מהתבונה את האפשרות להוביל אל התובנות הנעלות ביותר כדי האמונה או 

 אמונה, הוא סבר שלאדם יש ודאות ישירה בנפשו הפנימית ביותר. השנייההוא בחר באפשרות . אמונתו

ל אישי כך , חירות הרצון ואלמותיות, מוגנת שבאמצעותה הוא היה יכול לחוש את אמת התפיסה של א 

לא הייתה להן שום ו, תובנות התבונה שנשענו על מסקנות לוגיותתלויות לחלוטין ב-שהכרות אלה היו בלתי

 ידיעת התבונהיעקובי הדיח את , בדרך זו. אלא רק לדברים החיצוניים של הטבע, רים אלההתייחסות לדב

, שכלל לא היה מרוצה מהדחה זו של התבונה, גיתה. סיפקה את צורכי הלבר שא אמונהכדי לפנות מקום ל

 : כתב אל ידידו

ל העניש אותך עם מטפיסיקה ונעץ קוץ בבשרך" י דבק בסגידתו אנ. אותי הוא בירך עם פיסיקה; הא 

ל ומשאיר לך כל ( שפינזוה)של האתיאיסט  האמון . דת, ועשוי להמשיך לכנות, אתה מכנה אשרלא 

ל אמונהשלך מתבסס על   ."ראייהשלי על ; בא 

נתגלו ר שאהאמיתות  או בהחלפת, הרוחותהעמדת החלופה בפני הפילוסופיה של הנאורות הסתיימה 

 .או להכריז מלחמה על הידיעה של התבונה עצמה באמיתות של תבונה במובנו של שפינוזה

קיבל את החלטתו הגישה שבה נקט והדרך שבה . ם בחירה זוגם קאנט מצא את עצמו מתמודד ע

 .ביקורת התבונה הטהורהמהתיאור הבהיר בהקדמה למהדורה השנייה של  ותברור

כתכונה של הרצון ( רותבמובן המחמיר בי)הבה נניח שהמוסריות בהכרח מניחה מראש חירות , עתה"

אפשריים בלי ההנחה -לעקרונות מעשיים הטבועים בתבונה שלנו שיהיו בהחלט בלתי הטוענת, שלנו

ההנחה , בהוכיחה שהדבר אינו אפילו מתקבל על הדעת, תבונה עיונית, ברם. ראש של חירותמ

יש ניגוד שלה בש, ריכה לפנות דרך להנחה האחרונההייתה צ, ידי המוסריות-הונחה עלר שא, הקודמת

אך . מכניזם של הטבעהיו צריכות לפנות דרך ל, ועמה המוסריות, סתירה עצמית ברורה ולכן החירות

עבור האפשרות של המוסריות דבר אינו נדרש מלבד שרעיון החירות לא יסתור , בהתאם למקרה, מאז

, להיות מובן בלי הכורח העתידיולפחות אפשר יהיה להתייחס אליו כמתקבל על הדעת , את עצמו
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אותה פעולה  לאכך הענקת החירות לפעולה נתונה לא תציב שום מכשול בפני הניסיון להתייחס 

שהיה יכול לא לקרות אלמלא ... תורת המוסריות שומרת על מקומה, בדרך זו. כמכניזם של הטבע

ביחס נמנעת שלנו -הידיעה הבלתי-איעל קודם הייתה מסבירה לנו הפילוסופיה הביקורתית שלנו 

באותה . תופעות בלבד לעבהגבילה כל מה שביכולתנו לדעת באופן תיאורטי , לדברים לכשעצמם

הערך החיובי של העקרונות הביקורתיים של תבונה טהורה יכולים להתבהר ביחס למושגים של , דרך

ל ו חירות , להניח ֵאלאיני יכול אפילו . מנת לקצר-על שאיני דן בהם, הטבע הפשוט של נפשנוא 

תבונה עיונית מטענותיה לתבונה  שולללשימוש תבונה מעשית אם באותו זמן איני  ואלמותיות

 ."ות את הידיעה כדי לפנות מקום לאמונהעהיה עליי להש, לכן... מופרזת

 .אמונהלכאן אנו רואים כיצד קאנט ניצב על בסיס דומה לזה שיעקובי ניצב עליו ביחס לידיעה ו

ביּום הוא מצא את ההשקפה . הובלה דרך עולם החשיבה של יּום ,תיוהדרך שבה קאנט הגיע לתוצאו

שהתודעה , שהדברים והמאורעות של העולם אינם מגלים בשום דרך קשרים של מחשבה לנפש האנושית

האנושית דמיינה לעצמה קשרים כאלה רק מתוך הרגל בעוד שהיא קולטת את הדברים והמאורעות של 

קאנט התרשם מדעתו של יּום שלפיה התודעה האנושית לא קולטת  .זמןת הזמנית במרחב וברציפו-העולם בו

מה שהינו ידיעה עבור : המחשבה הופיעה כאפשרות, עבור קאנט. מופיע בפניה כידיעה אשרמהעולם את 

 .מגיע מממשות העולם אינוהתודעה האנושית 

וכה נפל בעקבו אחר קו התעורר מתוך השינה שלת, על פי הודאתו, קאנט, באמצעות טענותיו של יּום

ל. המחשבות של וולף טענתה על אם , חירות ואלמותיות, כיצד יכולה התבונה ליצור שיפוטים על א 

 ,עתה להתמודד עמהההתקפה שהיה על קאנט ? כזהשהמאורעות הפשוטים ביותר מתבססת על יסוד רעוע 

לידיעה את  השאירהוא לפחות  .לכת הרבה יותר מזו של יעקובי-הייתה מרחיקת ,נגד הידיעה של התבונה

קאנט הגשים הישג חשוב בשדה מדעי הטבע עם , עתה. האפשרות להבין את הטבע בהקשר ההכרחי שלו

ן מכך רצו-הוא היה שבע. 3755בשנת  יצאה לאורר שא, היסטוריית טבע כללית ותורת השמיםיצירתו 

. ך כדור גז הסובב סביב צירוהתפתחה מתושהמערכת הפלנטרית שלנו כולה שאפשר היה לחשוב שהראה 

הלכת -הוא חשב שהשמש וכוכבי, נחוצים באופן קפדניאופן מתמטי ומדידה ב-באמצעות כוחות פיסיים ברי

קאנט האמין , לכן. פי התורות של קופרניקוס וקפלר-התגבשו וקיבלו את התנועות שבהן הם מתקדמים על

הכול קורה מתוך  ופי-על, פן החשיבה של שפינוזהאת פוריות או, באמצעות תגלית גדולה שלו, שהוא הוכיח

כדי כך כך בפוריות זו שביצירה המוזכרת לעיל הוא הרחיק לכת עד -הוא היה בטוח כל. כורח מתמטי קפדני

הוודאות המוחלטת של כל האמיתות המתמטיות הייתה !" הבו לי חומר ואבנה לכם יקום: "שהוא קרא

מובן הנכון של מדע בש העקרונות הבסיסיים של מדעי הטבעו כך עבורו שהוא טען ביצירת-מבוססת כל

לא היה בא בחשבון להניח ודאות כזו , אילו יּום צדק. הוא מדע שבו יישום המתמטיקה אפשרי המילה

דבר מלבד הרגלי חשיבה שהאדם  כוללתידיעה זו לא הייתה , כי במקרה זה, לידיעת מדעי הטבע המתמטיים
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לא הייתה הערובה הקלושה ביותר , אך. לך העולם לאורך קווים מסוימיםפיתח משום שהוא ראה את מה

מתוך ההנחה מראש . הדברים בעולםשל  יותפי חוק-על להקשראלה יש איזשהו קשר  חשיבהשלהרגלי 

 :הבאה יּום הסיק את המסקנה, שלו

ות קט אחר ברציפאוביי בעקבותואובייקט אחד בא  ללא הרף משתנותהאירוע של היקום -זירות"

אינו מתגלה בפני תכונה הוא נסתר לחלוטין מאתנו ו, מפעיל את המכונה כולהאך הכוח ה, מתמשכת

...."חושית כלשהי של הגוף
75
 

בהתאמה עם : "יהיה עלינו לומר, של יּום העולם של שפינוזה לאור השקפתו-אם נציב את תפיסת

פי -על, יכים אלה בהקשר הכרחיהאדם יצר את ההרגל לחשוב על תהל, המהלך הנתפס של תהליכי העולם

אילו זה היה , עתה." משהו מלבד הרגל חשיבה מהווהזה  'הקשר'אך הוא אינו רשאי לחשוב ש, חוקיות

, לרכוש שולל גרידא של התבונה האנושית לדמיין שהיא הייתה יכולה-זו הייתה הולכתש הרי, המקרה

עולם -סתור את יּום באמרו על כל תפיסתולא ניתן היה ל, תובנה כלשהי על טבע העולם, עצמהכוחות ב

שולל -כי היא אינה מהווה דבר מלבד הולכת, השלך אותה לאש: "נרכשת מתוך תבונה טהורהר שא

 ."ואשליה

הוודאות של ידיעת מדעי הטבע המתמטיים , עבורו. קאנט לא היה יכול לאמץ לעצמו מסקנה זו של יּום

אך לא היה מסוגל , לא היה מאפשר שייגעו בוודאות זוהוא . שאין לשנותהכזה הייתה מבוססת באופן 

ידי התבוננות בהם -להכחיש שיּום צדק באמרו שאנו רוכשים את כל הידיעה על דברים ממשיים רק על

, בדברים פי חוקיות טבוע-קשר עלאם ה. על ההקשר שלהם, המבוססות על התבוננות זו ויצירת מחשבות

מה שאנו באמת מפיקים מהדברים הוא כזה שאיננו יודעים עליו  אך, ם הקשר זהעלינו גם לחלץ מה יאז

איננו יודעים אם הקשר כזה קשור באמת לטבע הדברים כך שהוא , ברם. יותר מאשר היה עד לעת הנוכחית

אז , עולם המבוססת על התבוננויותינו-אם אנו יוצרים לעצמנו היום תפיסת. אינו יכול להשתנות בכל רגע

אילו היינו מקבלים את כל . עולם שונה לגמרי-יאלצו אותנו ליצור תפיסתר שאאירועים מחר יכולים לקרות 

את ההשקפה . המתמטיקה ומדעי הטבע הם הוכחה לכך. אז לא הייתה שום ודאות, הידיעה שלנו מהדברים

 ןאיידיעה זו בש, ברם. קאנט היה מוכן לאמץ מיּום, את הידיעה שלו לתודעה האנושית מוסרשהעולם אינו 

קאנט התמודד עם השאלה שהפריעה לו , כך. מהווה מסקנה שהוא אינו מוכן להסיק, לא ודאות ולא אמת

לדעת דבר על , כן-פי-על-אף, והוא אינו מסוגלחזיק בידיעה אמיתית וודאית הכיצד יתכן שהאדם מ: עמוקות

 ?וממשות העולם לכשעצמ

                                                      
75

 .9חלק , VIIפרק , חקירת ההבנה האנושיתמתוך  
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ידי הקרבת התבונה -האנושית על הצילה את האמת והוודאות של הידיעהר שאקאנט מצא תשובה 

לוודאות על דבר כלשהו בעולם התבונה שלנו מעולם לא הייתה יכולה לטעון . האנושית על יסודות העולם

נה על נבר שאהעולם שלנו יכול להיות רק כזה , לכן. הפרוש סביבנו כך שנושפע ממנו דרך התבוננות בלבד

אינני , מחוצה לי בעוד אבן נופלת ויוצרת בור באדמה מה שמתרחש. נותתודעעולם השוכן בגבולות : ידנו

דרישות המבנה יכול להתקדם בתוכי רק בהתאמה עם החוק של תהליך זה כולו מגולם בתוכי והוא . יודע

בהתאמה . ופעמיים שתיים הם ארבע סיבהלהיות  מוכרחהטבע תודעתי דורש שלכל תוצאה . המנטלי שלי

העולם , לא חשוב כיצד העולם שמחוצה לנו עשוי להיות בנוי. לםעם טבע זה שהתודעה בונה לעצמה עו

כי תודעתנו , יכול להדאיג אותנו אינוזה דבר . עם זה של אתמולהיום עשוי שלא לחפוף אפילו בתכונה אחת 

באותה היא תמשיך , שינוי בליכל עוד התודעה האנושית נשארת . פי חוקיה שלה-יוצרת את עולמה שלה על

את חוקי העולם החיצוני אלא את אלה של  כולליםהמתמטיקה ומדעי הטבע אינם . ולםדרך בבניית הע

אמיתי ללא שהינו  מהאם ברצוננו לדעת את , נחוץ רק לחקור את המבנה הזה, לכן. המבנה המנטלי שלנו

קאנט מסכם את הכרתו ." טבעלאלא מייחסת אותם , הטבע מתוךהתבונה אינה מפיקה את חוקיה . "תנאי

כאשר אני קולט . או רושם חיצונייםבלי גורם מניע אך התודעה אינה יוצרת את עולמה הפנימי , זהבמשפט 

אך נחוץ שתהיה לי הזדמנות לקלוט , בתוכי, תהליך, הוא לבטח מצב', אדום, 'הרושם, את הצבע אדום

 דברכל . יםאך איננו יודעים דבר עליהם מלבד העובדה שהם קיימ', דברים לכשעצמם'ישנם , לכן. 'אדום'

תמטיקה אמיתות הממנת להציל את הוודאות של -על, לכן. שאנו מתבוננים בו משתייך להופעות בתוכנו

הוא , בעשותו זאת, ברם. כולו אל תוך התודעה האנושיתההתבוננות עולם קאנט לקח את , ומדעי הטבע

מתייחס אך ורק לתהליכים אנו יכולים לדעת  אשרכי כל , עבירים בפני כושר הידיעה-הציב מחסומים בלתי

האובייקטים של , אך. כפי שקאנט ביטא זאת, לא לדברים לכשעצמם, הופעות או תופעותל, בתוכנו

ל –השאלות הנעלות ביותר של התבונה  אנו רואים את . לא יהפכו לתופעות לעולם –חירות ואלמותיות , א 

אנו יכולים להתבונן . ננו יכולים לדעתאי, בין אם מקורן בישות אלוהית ובין אם לאו; ההופעות בתוכנו

בין אם קיימת נפש חופשית נצחית מאחוריהן ובין אם . אך גם אלה הם רק תופעות, במצבים הנפשיים שלנו

הידיעה שלנו אינה יכולה לטעון שום ', הדברים לכשעצמם'על אודות . נשאר נסתר בפני הידיעה שלנו, לאו

אם הן . אלה נכונות או שגויות' דברים לכשעצמם'יאות הקשורות להיא אינה יכולה להגדיר אם האיד. טענה

אפשרית -בלתי, על אודותן ידיעהאך , אין שום התנגדות להניח את קיומן, מוכרזות לעברנו מכיוון אחר

הדוברת בתוכנו , בקולה של החובה נתונהגישה זו . ישנה רק גישה אחת לאמיתות עילאיות אלה. עבורנו

זה כופה עלינו חובה ' פסקני צו' ".לעשות כך וכך מחויב מבחינה מוסריתאתה : "הוברור בצורה נחרצת

? רצון חופשייכולים לציית לחובה זו אלמלא היה ברשותנו היינו כיצד  ,אך. שאין ביכולתנו להימנע ממנה

כדי להיות  חופשיתשהיא  להאמיןאך עלינו , על תכונה זו של נפשנו ידיעהאין ברשותנו , ללא ספק

אין לנו ודאות של ידיעה כפי שיש לנו , ביחס לחירות זו, לכן. וגלים לעקוב אחר קולה הפנימי של החובהמס

השמירה על . ודאות מוסריתאבל תחת זאת יש לנו כלפיה , ביחס לאובייקטים של המתמטיקה ומדעי הטבע
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הוא נעשה ראוי . רק באמצעות מידה טובה שהאדם יכול להגיע ליעדו. הפסקני מובילה למידה טובה צוה

מנת שהמידה הטובה תנבע -על. המידה הטובה שלו תהיה נטולת משמעות וחשיבות, בלי אפשרות זו. לאושר

זו יכולה להיות . מבטיחה את האושר הזה כתוצאה של המידה הטובהחובה שתהיה קיימת ישות ה, מאושר

ל: הקובעת את הערך הנעלה ביותר של הדברים, רק ישות אינטליגנטית היות שהאדם הוא ישות חושית . א 

להתעלות מעל  מוכרחההקיום שלו -הוויית, מושלם זה-אינו יכול לקבל אושר מושלם בעולם לאהוא ו

ידיעה נשללת מאתנו  שעליועצם הדבר , לכן. להיות נצחית מוכרחההנפש , כלומר; קיום חושית זו-להוויית

היה זה כבוד . בקולה של החובה מוסריתהאמונה הידי קאנט מתוך -מופק באופן קסום על, אפשרית

העולם הנתון להתבוננות , של יּום השפעתוכאשר תחת , עולם ממשי עבור קאנט ר בנהשאלתחושת החובה 

 :ביקורת התבונה המעשיתכבוד זה כלפי החובה מבוטא בצורה יפה בספרו . הצטמק לעולם פנימי גרידא

לא תכילי , המביא עמו התבשמות מעצמנו ששום דבר שבשרירות, את השם הנישא הגדול !חובה"

אף כי תפעלנה נגדו , שלפניו תיאלמנה כל הנטיות... ורק תציבי חוק... כי אם כניעה תדרשי, בקרבך

 ..."בסתר
76
 

אלא אמיתות של מוסר הוא הדבר שקאנט התייחס , שהאמיתות הנעלות ביותר אינן אמיתות של ידיעה

אך מתוך טבעו המוסרי מופיע פיצוי , חושי-כל תובנה של עולם עלעל האדם לוותר על . שלו אליו כתגליתו

אלמלא . אין פלא שקאנט רואה את הדרישה הנעלה ביותר מהאדם בכניעה ללא תנאי לחובה. על ידיעה זו

. האדם היה סגור במשך כל חייו בעולם החושים, החובה הייתה פותחת עבורו מחזה מעבר לעולם החושי

והעולם החושי , עליו לפנות דרך לטענות ההחלטיות של החובה; ות העולם החושיאין חשיבות לדריש, לכן

מטרות אלה . ההנאה אל, הנעים אלנטייתו שלו מכוונת . להסכים עם החובה, מיוזמתו שלו, אינו יכול

מידה ; מה שהאדם עושה להנאתו אינו מוסרי. לעמוד מול החובה כדי לאפשר לאדם להגיע אל יעדו מוכרחות

זוהי ; מסור את תשוקותיך לחובה. אנוכיות לחובה-היא רק מה שהוא עושה בהתמסרות חסרתטובה 

 הדבראל תאפשר לרצונך להיות מכוון אל . נלמדת מפילוסופיית המוסר של קאנטר שאהמשימה הקשה 

. האדם-עקרונותיהם של כל בני להיותאלא פעל כך שעקרונות פעולתך יוכלו , מספק אותך באנוכיותךר שא

כל המאורעות להאמונה שלחוק מוסרי זה יש הוויה מעל . האדם מגיע לשלמותו, ניעה לחוק מוסרבכ

היא נובעת . דת אמיתית, לדעתו של קאנט, ידי ישות אלוהית היא-האחרים בעולם ונעשה ממשי בעולם על

ל שרצונו דורש את הטוב, על האדם להיות טוב. מחיי מוסר  מפניוב רק עליו להיות ט; לא בגלל אמונתו בא 

ל, ברם. חובהשלו כלפי ההרגש ש ל תהיה חסרת משמעות, עליו להאמין בא  דת זוהי . כי חובה בלי א 

 .עולם דתית-כך מכנה קאנט את ספרו על תפיסת. בגבולות התבונה בלבד

                                                      
76

האנליטיקה של התבונה המעשית  –ראשון  ספר, תורת היסודות של התבונה המעשית הטהורה –חלק ראשון , ביקורת התבונה המעשיתמתוך  
; הוצאת האוניברסיטה העברית ירושלים בשותפות עם מוסד ביאליק. תבונה הטהורהעל המניעים הממריצים של ה –פרשה שלישית , הטהורה

 (.תוספת המתרגם לעברית. )הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך תרגומם של שמואל
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אדם רבים את -עורר אצל בני ,החלו לפרוחהללו שהתפתחות מדעי הטבע עברה מאז ש המסלול

הטבע המחשבתית -ינו נושא מאפיין של כורח קפדני צריך להיות מורחק מתמונתהתחושה שכל יסוד שא

הוא אפילו תיאר תמונה כזו , ההיסטוריה הטבעית של השמיםבספרו . גם לקאנט הייתה תחושה זו. שלנו

אין מקום , הבתמונה מחשבתית מסוג ז. עבור ממלכה מסוימת של הטבע שהייתה בהתאמה עם תחושה זאת

אפשר היה להתייחס . עשרה חש כהכרחית-לעצמו שהאדם מהמאה השמונה-ו המודעלתפיסה של אג

, לחשיבה האפלטונית והאריסטוטלית כהתגלות הטבע בצורה שבה אותה אידיאה התקבלה בעידן קדום יותר

כפי שנראה שהיא נדרשת מתמונת הטבע . הטבע והנפש נפגשים, בחיי החשיבה. וכן כזו של הנפש האנושית

לקאנט הייתה התחושה שתפיסת . לעצמה-ר אינו מוביל לתפיסת הנפש המודעתדב, ע המודרניידי המד-על

ודאות זו שהייתה צריכה . עצמיתה-תודעהההטבע לא הציעה לו דבר שעליו היה יכול לבסס את הוודאות של 

רות הייתה צריכה להיווצר האפש. לעצמו כעובדה-הציגה את האגו המודע, ילהיווצר עבור העידן המודרנ

. ידי תפיסת הטבע-נטרף על, ידי ההבנה שלנו-יכול להיות מוכר כידיעה על אשראך כל , עובדה זוב להכיר

משהו שאינו , לעצמו וכן עבור עולם הרוח הקשור אליו-ט חש שעליו לספק עבור האגו המודעקאנ, כך

 .כן מספק ודאות-פי-על-אך אף, ידיעה

, בתחום הפעולה המוסרית. ול הרוח כיסוד חיי המוסרהאנוכיות לק-קאנט הציב את ההתמסרות חסרת

ישנו תחום שבו החושי מתעלה בדרך כזו שהוא , ברם. התמסרות כזו אינה תואמת לכניעה לעולם החושי

אנו רוצים את החושי משום שהוא , בחיינו הרגילים. זהו שדה היופי והאמנות. מופיע כביטוי ישיר של הרוח

אך אפשר גם להתעניין , מסב לנו הנאהש מהאנו רוצים את . ינותנו האישיתאת התעני, מלהיב את תשוקתנו

מלאה בהתענגות שמימית והתענגות , אנו יכולים להתבונן בו מתוך התפעלות. אנוכית באובייקט-בצורה לא

בין אם ברצוני להיות הבעלים של בית יפה שאני חולף על פניו . תלויה בבעלות הדבר-זו יכולה להיות בלתי

אם אני מסלק את כל . שאני עשוי לחוש מיופיו' תשוקההנאה שלא מתוך 'אין לזה שום קשר ל, ן אם לאוובי

ובאופן בלעדי ליצירת הנאה הקשורה בבירור , שנותרכיסוד , עדיין יכולה להימצא, התשוקות מהרגש שלי

הנעים מלהיב את  .הנעים והטוב, יש להבדיל בין היפה. 'הנאה אסתטית'הנאה מסוג זה היא . אמנות יפה

. הטוב מעניין אותי מפני שהוא ייעשה ממשי על ידי; התעניינותי משום שהוא מעורר את תשוקתי

הנאתי  שאליומהו אם כן הדבר . אין לי התעניינות כזו הקשורה לאישיותי, בהתייצבות מול היפה

כאשר הוא בנוי כך  ,דבר מסוים יכול להסב לי הנאה רק כאשר תכליתו מתגשמת? האנוכיות נמשכת-חסרת

אך היות שאין לי עניין בממשות , מרגיז –התאמה -חוסר; התאמה לתכלית מסבה הנאה. שהוא משלים משהו

אין זה גם הכרחי שהאובייקט היפה ישמש באמת , היות שהמראה שלו בלבד מספק אותי, הדבר היפה

קאנט מכנה ש זוהי הסיבה לכך. הלימהמה שאני דורש הוא רק ; התכלית אינה חשובה לי. לתכלית מסוימת

 .בו אנו קולטים התאמה לתכלית בלי לחשוב באותו זמן על תכלית מוגדרת', יפה'אובייקט 
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הדבר נראה בצורה טובה ביותר . אלא גם הצדקה לאמנות, אינו רק הסבר, מה שקאנט נותן בהיצג זה

שלו במילים יפות  את הרגשהוא מבטא . העולם שלו-של קאנט ביחס לתפיסת הרגשאם זוכרים את 

 :ועמוקות

השמים : כבוד במידה הולכת וגוברת-בהתפעלות וביראתאת הלב תמיד שני דברים ממלאים "

, כביכול, העצום של העולם מחסלוהגדול  ומראה, בהתחלה. הכוכבים מעליי וחוק המוסר בתוכי-זרועי

חומר שממנו הקום את הלכת שהינו נקודה בלבד בי-להחזיר לכוכב המוכרח, את חשיבותי כיצור חי

. את אנרגיית החיים( האדם אינו יודע כיצד)לאחר שקיבל לזמן קצר , מהווה הפך להיות מה שהוא

דרך אישיותי , מראה זה מגדיל לאין שיעור את ערכי כישות אינטליגנטית, בהתייחסות שנייה, ברם

, לם החושים כולותלויים בעו-שבה חוק המוסר מגלה לי חיים שהינם בלתי( המודעת והחופשית)

ידי -שאינה מוגבלת על, קיומי-מטרה של הוויית-לפחות כל עוד אפשר להסיק זאת מהיעד המכוון

 ".אלא מתפשטת לאינסוף, התנאים והמגבלות של חיים אלה

אל עולם , שבמציאות שולט בתחום עולם המוסרהזה מטרה -מעביר עתה את היעד המכווןהאמן 

ידי החוקים הנצחיים -בין התחום של עולם ההתבוננות אשר נשלט על עולם האמנות ניצב, כך. החושים

צווים  ותחום המוסריות החופשית שבו, ם זהשהתודעה האנושית עצמה הניחה בעול, והחמורים של הכורח

עם האמן נכנס , בין שני התחומים. קובעים כיוון ומטרה, אלוהי, כתוצאה מסדר עולם חכם, של חובה

אך באותו זמן הוא מעצב אותו מחדש בצורה כזו , המציאות הוא לוקח את החומר שלו מתוך תחום. יצירותיו

הרוח , רוצה לומר. מטרה כפי שאפשר למצאה בתחום החירות-כוונתולנושא הרמוניה מ נעשהשהוא 

אליהם כאשר דיבר  שקאנט התכוון ם שני התחומים של מציאות חיצוניתע רצון-שבעת-האנושית חשה לא

האדם יוצר , לכן. וכן תחום חוקי המוסר, עולםבהרבים מספור הדברים על הכוכבים ו-עיעל השמים זרו

היפה , עתה. אשר משלב את הכורח הקשה של הטבע עם יסוד התכלית החופשית', חזות'תחום יפה של 

יופי זה של . אמנות-של-טבע וכן יופי-של-יש יופי. אלא גם בטבע, לא רק ביצירות אמנות אנושיותנמצא 

לא רק את , נראה כאילו אפשר לראות בעולם המציאות, לכן. בע קיים שם בלי התערבותו של האדםהט

התופעה של היפה לא , כן-פי-על-אף. אלא גם פעילות חופשית המבטאת חכמה, הכורח הכפוף לחוק נוקשה

ליישם גם  מטרה בלי-כוונתוצורה של פעילות מכי מה שהיא מציעה הוא , מסוג זה כופה עלינו לקבל תפיסה

תופעה של אלא גם , ק תופעה של יופי משולבישנה לא ר, יתר על כן. את המחשבה של תכלית ממשית

חלקם , פי חוקי כורח-מקושרים הדדית עלאשר , הניח שבריבוי מאורעות הטבעאפשר ל, לכן. כיעור משולב

רות האמנות של שבהם התודעה האנושית מבחינה בהקבלה ליציכ –כביכול , באופן מקרי –מתרחשים 

מספיק , מופיע כביכול במקרהה, כי יסוד זה של תכלית חופשית, תאין צורך להניח תכלית ממשי. האדם

 .עבור התבוננות אסתטית בטבע
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, את מושג התכלית כמקרירק במהויות בטבע שלא ניתן לייחס להן  נתקלים אנוכאשר המצב שונה 

הן הישויות . גם מהויות מסוג זה קיימות, קאנט עתלד. אלא הן נושאות באמת את התכלית הזאת בתוכן

העולם -בתפיסת, לאלה; אינם מספיקים כדי להסבירן, פי חוק-המוגדרים על, הקשרים הנחוצים. האורגניות

ידי קאנט כאלה של התודעה האנושית -ועל, מספיקיםגם אלא  מתייחסים לא רק כהכרחיים, שפינוזהשל 

וגם  סיבהכפי שהוא גם , תכלית, באותו זמן, מהווה הכולהטבע שבו  אורגניזם הוא תוצר של"כי . עצמה

כמו , ידי חוקים נוקשים הפועלים עם כורח-אורגניזם אינו יכול להיות מוסבר אך ורק על, לכן." תוצאה

היסטוריית טבע ביצירתו , שלקח על עצמועל פי אף , קאנטש זוהי הסיבה לכך. אורגני-במקרה של טבע לא

פי עקרונות של -לדון בהרכב ובמקור המכני של מבנה העולם כולו על"את הניסיון , השמיםכללית ותורת 

 ביקורת השיפוטב. ייכשל בהכרח, עולם הישויות האורגניותבהמיושם , דוגל בדעה שניסיון דומה" ,ניוטון

 :טענה הבאהאת ה מביאהוא , שלו

איננו יכולים אפילו להתוודע  ,רידא של הטבעשבהליכה לאורך עקרונות מכניים ג ודאי בהחלט"

כך -זה ודאי כל. והרבה פחות להסבירם, במידה מספקת לאורגניזמים והאפשרויות הפנימיות שלהם

, שאדם יכול להעז ולומר שיהיה זה אבסורד להתחייב על ניסיון כזה או לקוות שבזמן עתידי כלשהו

פי חוקי טבע שבהם -של עשב על היווצרותו של עלהבאותה מידה את  יסבירר שאאחד יופיע ניוטון 

 ".ידי האדם-להיות מוכחשת על מוכרחהידיעה כזו , להיפך .לא הייתה תכלית שהביאה סדר וכיוון

מקרינה קודם בטבע את החוקים שהיא ר שאהשקפתו של קאנט שזוהי התודעה האנושית עצמה 

צביעה על המחולל אותה כי מטרה מ, מטרה-כוונתוסותרת דעה אחרת ביחס למהות מ, כך-מוצאת בו אחר

אילו התודעה האנושית הייתה יכולה . כלומר למחולל הרציונלי של העולם, שדרכו היא הונחה במהות כזו

הרי שהיא הייתה גם , פי כורח טבעי-עלאך ורק  הנוצרתלהסביר ישות תיאולוגית באותה דרך כמו מהות 

תודעה האנושית הייתה צריכה לספק לא רק שה. מסוגלת להקרין מתוכה חוקי תכלית אל תוך הדברים

אלא היא הייתה , חוקים עבור הדברים שהיו תקפים ביחס אליהם כל עוד הם הופעות של עולמו הפנימי

התודעה האנושית , לכן. תלויים לגמרי בתודעה-צריכה להיות מסוגלת לשייך את יעדם לדברים שהינם בלתי

ל, התבונה שלה; וצרתאלא רוח י, הייתה צריכה להיות לא רק רוח הכרתית הייתה צריכה , כמו זו של הא 

 .לברוא את הדברים

יבין את השפעתה החזקה , העולם הקנטיאנית כפי שתוארה כאן-מבנה תפיסתאת  מי שיעלה בתודעתו

נוצרו ר שאכי הוא משאיר ללא פגע את כל התפיסות , דורו של קאנט וכן על התקופה אחריו-על בני

עולם זו משאירה את -תפיסת. התרבות המערבית האנושית במהלך התפתחות התודעהוהטביעו חותמן על 

ל היא מספקת את הצורך בידיעה תוך תיאור תחום עבורה במסגרת . לרוח הדתית, החירות והאלמותיות, הא 

לדעה שהתבונה מקום היא אפילו מאפשרת . הגבולות שבהם היא מזהה ללא תנאי אמיתות מסוימות
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אלא גם , לא רק את חוקי הטבע הנצחיים והקפדניים כדי להסביר ישויות חיות, האנושית רשאית להפעיל

 .את מושג התכלית המציע סדר מתוכנן בעולם

הוא העביר את הטבע כולו אל תוך התודעה האנושית ושינה את ! אתבאיזה מחיר קיבל קאנט כל ז ,אך

בע והציב את הסדר הזה על יסוד הוא סילק את סדר העולם הנעלה כולו מהט. חוקיו לחוקים של תודעתו

בהסבירו את הראשון , אורגני ותחום האורגני-הוא מתח קו ברור של תחימה בין תחום הלא. מוסרי טהור

הוא קרע את תחום , לבסוף. פי אידיאות תיאולוגיות-פי חוקים מכניים של כורח טבעי ואת השני על-על

אין , כי לצורה התיאולוגית שיש להבחין בה ביפה ,המציאות ליתרגמרי מתוך הקשר שלו היופי והאמנות ל

מספיק שהוא מעורר בנו ; אין חשיבות לדרך שבה אובייקט יפה מופיע בעולם. ממשיותשום קשר לתכליות 

 .מסב לנו הנאההוא התכליתי ובכך  מושגאת 

 קאנט לא רק מציג את ההשקפה שהידיעה האנושית אפשרית כל עוד מקור המבנה החוקתי של ידיעה

והוודאות ביחס לנפש זו באה ממקור שונה מזה שממנה נובעת הידיעה שלנו  לעצמה-בנפש המודעתנמצא זו 

היכן שהיא פוגשת את , הטבען הוא גם מצביע על כך שהידיעה האנושית שלנו צריכה לסגת מ. על הטבע

וא אינו יכול שהקאנט מודה , בנקטו בעמדה זו. האורגניזם החי שבו החשיבה עצמה נראית שולטת בטבע

ההכרה במחשבות כאלה מניחה מראש . נהגות כפעילות במהויות הטבע עצמןר שאלדמיין לעצמו מחשבות 

אם . בחיי הטבע בהתנסותה הפנימית לוקחת חלקאלא בחשיבה היא , שהנפש האנושית לא רק חושבת

לטוניות כמו המקרה עם האידיאות האפ, מישהו גילה שמחשבות מסוגלות לא רק להיקלט כרשמים

ר אז משמעות הדב, ידי חדירה אל תוך מהויות הטבע-מחשבות על לחוותאלא שאפשר , והאריסטוטליות

וכן אל תוך התפיסה של האגו הטבע -אל תוך תמונתיכול להיכנס הששוב נמצא יסוד חדש  תהיה

האגו אם . הזמנים המודרנייםהטבע של -מוצא מקום בתמונת אינולעצמו -האגו המודע. לעצמו-המודע

 חייםאלא מזהה במחשבה , אינו רק מודע לכך שהוא יוצר מחשבה זו, במלאו עצמו במחשבה, לעצמו-המודע

לעצמו זה יוכל להגיע -אז אגו מודע, "התממש גם מחוצה ליחיים אלה יכולים ל: "עליהם הוא יכול לדעת

העולם המודרנית -תפיסתהאבולוציה של , כך." יכול להימצא גם בחוץהאני מחזיק בתוכי משהו : "לתובנה

שלב הזה ה לא. הכחי תאשר מורגשאת המחשבה לעצמו -למצוא באגו המודע: שלבמניעה את האדם אל ה

 .גיתה הגיע אליו; קאנט לא הגיע

* 

בערך באותו זמן שבו קאנט . העולם של קאנט-גיתה הגיע לניגוד של תפיסת, היסודיותבכל הנקודות 

הציב את האדם בו הוא , טבעאת עקרונותיו בשירו גיתה ערך , שלו ורהביקורת התבונה הטההוציא לאור את 

. המחוקק שלו עצמו וכן של האדם: תלוי באדם-בלתי, הציג את הטבע כנושא שלטון מוחלטלגמרי בטבע ו

הוא התאים את ; גיתה התייחס לכול כמשתייך לטבע זה. קאנט הכניס את הטבע כולו בתודעתו של האדם

 : העולם הטבעי סדרל הרוח האנושית
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לא מסוגלים לחדור עמוק יותר אל , לא מסוגלים לעזוב את תחומו, אנו מוקפים ועטופים על ידו! טבע"

מסתחרר עמנו עד שאנו ו, בלי לשאול ובלי להזהיר, מעגלי ריקודואל תוך הוא מושך אותנו . תוכו

טבעי ביותר הוא -הדבר הלאגם ... האדם נמצאים בתוכו והוא בתוכם-כל בני... נופלים מותשים מידיו

אנו מצייתים לחוקיו גם כאשר אנו ... גם לקפדנות המגושמת ביותר יש משהו מהגאונות שלו; טבע

הוא גומל ... הטבע הוא הכול... נגדוגם כאשר אנו מתכוונים לפעול  עמואנו פועלים ; מתנגדים להם

אני מפקיד . גם יוציא אותי מהם הואוהוא הציב אותי בחיים ... מסב הנאה ומענה את עצמו, ומעניש

זה היה , לא. לא אני דיברתי עליו. הוא לא ישנא את עבודתו. הוא יכול לשלוט בי. את עצמי לדאגתו

 ."לו ההערכה; הטבע נושא באחריות לכל הדברים. שגויהונכון את ה, הטבע שאמר כל זאת

פי -על; נמצא ברוח האנושיתו כולהטבע , פי קאנט-על. העולם של קאנט-זהו הניגוד הקוטבי לתפיסת

מובן שגיתה אומר לנו במאמר שלו , לכן. כי הטבע עצמו הוא רוח, נמצאת בטבעכולה הרוח האנושית , גיתה

 :ההשפעה של הפילוסופיה המודרנית

ספר  לענכחתי בשיחות רבות . לגמרי מחוץ לעולמי שלי הייתהשל קאנט  ביקורת התבונה הטהורה"

בכך שהשאלה המרכזית הקדומה על מידת יכולתי להבחין , לב-ל תשומתועם מידה מסוימת ש, זה

מעולם . חודשה, קיומנו הרוחית ומידת התרומה של העולם החיצוני-התרומה של עצמיותנו להוויית

, מודעת-עשיתי זאת עם תמימות לא, וכאשר הגיתי בדרכי שלי על אובייקטים, לא הפרדתי ביניהם

 ."אל מול עיניי בהאמיני באמת שראיתי את דעתי

ביטא שיפוט אוהד העובדה שגיתה למרות , אל לנו לפקפק בהערכה זו של גישתו של גיתה כלפי קאנט

במחקר נהירה לו אילו היה עוסק  נעשיתהתנגדות זו בין קאנט ועצמו הייתה . ברגסעל הפילוסוף מקוניג

, ברם; אהבתי את קטעי ההקדמה": הוא אומר, במאמר שהוזכר לעיל. אך הוא לא עשה זאת, של קאנט יסודי

ידי ההיגיון -עתה על, ידי הדמיון הפואטי שלי-הורחקתי ממנו על; לא העזתי להיכנס, אל תוך המבוך עצמו

 ."ולא הרגשתי שהתקדמתי לאיזשהו מקום, הבריא שלי

כתבי העיזבון תוך ביטא בבירור את התנגדותו במקרה אחד בקטע שפורסם מגיתה , כן-פי-על-אף

שהוא , ידי גיתה-כפי שהיא מבוטאת כאן על, הטעות היסודית של קאנט הייתה. ת גיתה בווימארבמהדור

והוא מבחין בנקודה שבה הסובייקטיבי והאובייקטיבי תייחס לכושר הסובייקטיבי של הידיעה כאובייקט מ"

דוברת שאין זו רק הרוח לכשעצמה אשר גיתה השתכנע ." אך לא בצורה נכונה, נפגשים בחדירה גדולה

אלא זוהי רוח הטבע אשר בראה לעצמה איבר באדם שדרכו היא , בכושר ההכרה האנושי הסובייקטיבי

זוהי . מו באדםאלא זהו הטבע אשר דובר על עצ, אין זה כלל האדם אשר דובר על הטבע. מגלה את סודותיה

: לם של קאנטהעו-הוא היה יכול לומר בכל פעם שעלתה המחלוקת ביחס להשקפת כך. ההכרה של גיתה

חשבו עם קאנט ר שאוהסכמתי לגמרי עם כל אותם ידידים , אהבתי להיות בצד שנתן כבוד רב יותר לאדם"

שהחוקים גיתה האמין  ,כי." נובעת מהתנסות אינההיא , מתחילה עם התנסות שהידיעה שלנועל פי שאף 
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הם אינם מהווים רק ש כךלסיבה אך זוהי ה, מתגלים ברוח האנושית, מתקדםפיהם הטבע -הנצחיים שעל

 .אלא חוקים אובייקטיביים של סדר הטבע עצמו, חוקים של רוח עבורו

הרים גדר , תחת השפעתו של קאנט, כאשר שילר להסכיםזוהי הסיבה לכך שגיתה לא היה יכול 

היכרות ראשונה עם גיתה התבטא בנקודה זו במאמר שלו  .הפרדה מאיימת בין תחומי הכורח הטבעי והחירות

 :ילרש

אשר מרוממת את הסובייקט לגובה בעוד , שילר וידידים מסוימים ספגו את הפילוסופיה הקנטיאנית"

היא פיתחה את המאפיינים היוצאים מן הכלל שהטבע הניח באופיו . שנראה שהיא מצמצמת אותו

 טובה לאימא הגדולה-נטה להיות כפוי, בתחושה הנעלה ביותר שלו של חירות והגדרה עצמית, והוא

חי ומפיץ , במקום להתייחס לטבע כנושא את עצמו. קמצנותבשלבטח לא התייחסה אליו ( הטבע)

שילר שם לב לכך רק , בצורה מועילה סדר וחוק מהנקודה הנמוכה ביותר לנקודה הגבוהה ביותר

 ."ניסיוניות ספוריםובצורה של נטיות אנושיות טבעיות 

 : על ההבדל בינו ובין שילר במילים אלהתה גימצביע , השפעת הפילוסופיה המודרניתבמאמרו 

 ."לא רציתי לראות את זכויות הטבע מופרות; הוא הטיף על בשורת החירות"

אנו צודקים בקבלת , אך ככל שהדבר נוגע לגיתה, היה בשילר יסוד של אופן התפיסה של קאנט, אכן

 . מה שהוא עצמו אמר ביחס לשיחות מסוימות שהיו לו עם חסידיו של קאנט

. אך הם לא יכלו לענות לי או לקדם אותי בדרך כלשהי, היה עליי לומרש הדבריםהם שמעו את "

מקבילה , ללא ספק, הודה בפניי עם חיוך מופתע שתפיסתי הייתהיותר מפעם אחת קרה שאחד מהם 

 ."אך אכן באופן מוזר, לזו של קאנט

שלב נעלה כאלא , של המציאותנקרע מהקשר ההדדי ר שאגיתה לא התייחס לאמנות וליופי כתחום 

 : הוא כתב, עו באיטליהלמראה היצירות האמנותיות שעניינו אותו במיוחד במהלך מס. יותר של סדר הטבע

פי חוקים -אדם על-ידי בני-יצירות האמנות הנשגבות נוצרו על, כמו היצירות הנעלות של הטבע"

כאן ; כאן נמצא הכורח. נמוג בפניהם, שהינו שרירותי ורק עלה בדמיון דברכל . טבעייםו אמיתיים

 ." נמצא הֵאל

אז יצירתו , "לפיהם חוקים שהטבע עצמו פועלפי -על"כלומר , כאשר אמן מתקדם כפי שהיוונים עשו

של חוקי טבע  םהתגלות"האמנות היא , עבור גיתה. נמצא בטבע עצמור שאכוללת את אותו יסוד אלוהי 

האמנות היא המשכיות . טבע ברמה גבוהה יותר של שלמותיוצר הוא יצירות של אמן מה ש." נסתרים

הוא שוב , כאשר האדם מוצא את עצמו מוצב בנקודה הגבוהה ביותר של הטבע"כי , והשלמה אנושית לטבע

הוא מרומם את ש לכךסיבה זוהי ה. ככזה עליו ליצור שיא בתוך עצמורואה את עצמו כטבע שלם ו

ולבסוף , הרמוניה ומשמעות, סדר, יוצר בחירה, למויות והמידותידי החדרת כל הש-עלקיומו שלו -הוויית
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אורגנית עד ליצירות -מהאבן הלא, הכול הינו טבע." מרומם את עצמו עד כדי הפקה של יצירת אמנות

חוקים נצחיים והכרחיים ולכן "ידי אותם -והכול בטבע זה נשלט על, האמנות הנעלות ביותר של האדם

".צמה לא הייתה יכולה לשנות בו דברשהאלוהות ע"כך , "אלוהיים
77
 

 .'נוחב-לא'הוא חש , על דברים אלוהיים, כאשר גיתה קרא את ספרו של יעקובי, 3133בשנת 

שהטבע  היסוד-הנחתשבו היה עליי לראות מתפתחת , כך-כיצד יכול היה ספר של ידיד אהוב כל"

ל מושרשת , ת באופן טהורמורגש –העולם שלי -תפיסת! להתקבל על ידי בברכה, מסתיר את הא 

הֵאל  אתניתן להפרה לראות -בלתילימדה אותי באופן  –מולדת ומופעלת מדי יום כפי שהייתה , עמוק

. קיומי כולה-עולם זו יצרה את הבסיס להוויית-וזאת בה במידה שהשקפת, את הטבע בֵאל, בטבע

ים לנכר אותי ברוח מאדם אופק-צדדית וצרת-חד, יסוד מוזרה-הנחתזו לא הייתה האם , בנסיבות אלה

לא אפשרתי לרוגז המכאיב שלי , ברם? אצילי ביותר זה שללבו חשתי אהבה והערכה עמוקה

במצאי את עיסוקי היומיומי במשך שבועות , אלא מצאתי מחסה במקלט הישן שלי, להתקיים בי

מודע  להפתעתי נעשיתי, וככל שחינוכי הפנימי התקדם בינתיים, מאת שפינוזה אתיקהספורים ב

 ."פעלו עליי ברעננות מיוחדתהם לדברים רבים שהתגלו בתוכי באור חדש ושונה ו

זהו היקום , עבור גיתה. תחום הכורח במובנו של שפינוזה הוא עבור קאנט תחום של כורח פנימי

בתחום . מהווה חוליה בשרשרת זו של כורח, הרצון והפעולות שלו, הרגש, החשיבהוהאדם עם כל , עצמו

השמש מפיצה . "שהטבעי והמוסרי מייצגים רק את שני הצדדים של מהותו, של חוק אחדנו רק סדר יש, זה

הכול , בעיני גיתה." הירח והכוכבים זוהרים בבהירות, ועל האשם והטוב ביותר, את אורה על הטוב והרע

והאדם עם , ותאורגניות והאורגני-הישויות הלא: מתוך המעיינות הנצחיים של הטבע, נובע מתוך שורש אחד

 .הסדר המוסרי והאמנות שלו, הידיעה, כל פירות רוחו

 את העולם מבחוץ יניעמדוע שהֵאל רק 

 ?וייתן לו לנוע במעגלים על אצבעו

 ,עו מתוך מרכזויחובה עליו להנ

 לאמצו אל חיקו, להיות קרוב לטבע

 ,ואורג בתוכו הווה, כך שמה שחי

 .לעולם לא יחסר את כוחו ורוחו

אל תוך המרכז "כתב את השורות ר שאנגד היילר . שלו' אני מאמין'סיכם גיתה את ה במילים אלה

 :פונה גיתה במילים החריפות הבאות, "לא נכנסות רוחות ברואות, המקודש של הטבע

                                                      
77

 .XVIספר , שירה ואמתמתוך  
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 ,"אל תוך המרכז המקודש של הטבע"

 עם תרבות השווה-חסר, הו

 "לא נכנסות רוחות ברואות"

 הלוואי שלא היית מזכיר

 אלה כמונילי ולכל 

 .את ההתבדחות המילולית הרדודה הזאת

 אנו חושבים שאנו הווים בכל מקום

 .עם כל צעד שהטבע עושה

 שמח הוא למי שהוא רק מראה"

 ."את קליפתו החיצונית היבשה

 אני שומע שחזרתי במשך שישים שנה

 ,וקיללתי מתחת לשפתיי כך שאיש לא ישמע

 :ולעצמי אומר אני אלף פעם

 ,ולא קליפה יבהללטבע אין לא 

 .הכול מניב הוא בשמחה וכהלכה

 ,הטבע תמיד מוכן ומזומן

 .הטבע עצמו הוא אחד וכולם

 ,את עצמךשוב טוב תעשה אם תחקור 

 .האם קליפה אתה או ליבה

 אורגני וטבע אורגני-גיתה לא היה יכול גם לזהות את ההבדל בין טבע לא, עולם זו-באמצו תפיסת

פי החוקים שלפיהם מוסבר -גיתה נטה להסביר אורגניזמים חיים על. שלו טביקורת השיפושקאנט הבהיר ב

טוען שישנם , אלינ  , הבוטניקאי המוביל באותה תקופה, ביחס לזנים השונים בעולם הצומח. חיים-טבע חסר

דוגל בדעה כזו יכול רק לחקור את בוטניקאי ה". צורות שונות מיסודן שנוצרו"זנים רבים באותה מידה 

. גיתה לא היה יכול להסכים להשקפה כזו על הטבע. של צורות בודדות ולהבדיל ביניהן בקפדנותאיכותן 

גיתה חיפש ." חשתי בשורשי השורשים של ישותי כשואף לאיחוד, א רצה להפריד בכוח ובגבורהמה שלינ  "

מחים אבטיפוס כללי זה בכל צורות הצ, במסעו לאיטליה. אחר מהות שהייתה משותפת לכל זני הצמחים

 .שלב אחר שלב, התבהר לו יותר ויותר
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צומחים כאן בשמחה ובחיוניות , הצמחים הרבים שהייתי רגיל לראות עד כה בעציצים ובכלי חרס"

האם הייתי . הם נעשים ברורים לנו יותר ויותר, ובעודם מגשימים את תכליתם, השמיםכיפת תחת 

כיצד יכול , אחרת. להיות דבר כזה רחמוכ? יכול שלא לגלות בריבוי זה את האבטיפוס של הצמח

 "?פי דגם אחד-אלמלא עוצבה על, הייתי לדעת שצורה נתונה זו או אחרת הינה צמח

 : באמרו, גיתה התבטא ביחס לאבטיפוס זה של הצמח, בהזדמנות אחרת

עם דגם זה והמפתח . זה עומד להפוך ליצור המוזר ביותר בעולם שבגינו הטבע עצמו צריך לקנא בי"

צמחים שגם אם אינם , כלומר, עליהם להיות עקבייםאך , להמציא אינסוף צמחיםאדם יכול , אםהתו

אך בעלי , צלליות וסכמות של דמיון ציורי או פיוטי רקואינם , להתקיים היו יכוליםלפחות , קיימים

 ." אמת וכורח פנימיים

כי , "ומר ואבנה לכם עולםהבו לי ח: "אומר, היסטוריה של הטבע ותורת השמיםכפי שקאנט ביצירתו 

האבטיפוס כך גיתה מבטא כאן שבעזרת , פי חוק של עולם זה-המוגדר עלהוא רכש תובנה על הקשר ההדדי 

אפשר להמציא אינסוף צמחים שהיו יכולים להתקיים כי ברשות האדם יהיה חוק מקורם , של הצמח

ומר שההופעה שלו יכולה להיות כל, אורגני-מה שקאנט היה מוכן לקבל רק עבור טבע לא. והתפתחותם

במכתב שבו הוא מספר להרדר על . גיתה מרחיב גם אל עולם האורגניזמים, פי חוקים הכרחיים-מובנת על

וגיתה , "כל יתר הישויות החיות לעאותו חוק יהיה ישים : "הוא מוסיף, תגליתו של האבטיפוס של הצמח

לחוש חופשי לטעון בצורה "לם החי הובילוהו מחקריו השקדניים על עו, 3725בשנת . אכן מיישם זאת

ובקצה , יונקים, ציפורים, חיים-דו, שביניהן אנו רואים דגים, נועזת שכל הישויות האורגניות המושלמות

שבחלקיו הקבועים משתנה רק בכיוון זה או אחר וממשיך להתפתח , פי דגם אחד-נוצרו על, האדם, הסולם

 ."הפריה דרךולשנות צורה מדי יום 

של מסוכנת הרפתקה 'קאנט כינה זאת . גיתה ניצב בהתנגדות מלאה לקאנט, בתפיסתו את הטבע, לכן

הוא התייחס לכושר ההכרה של האדם . אם התבונה תנסה להסביר את החי ביחס למקורו, 'תבונה

 .מתאים להסבר כזה-כלא

תעלם מאידיאה ת ולא, ישנה חשיבות אינסופית לכך שהתבונה לא תסלק את מכניזם הטבע בתוצריו"

גם אם מקובל עלינו . זו בהסברים שלהם כי בלעדיהם לא ניתן לרכוש תובנה כלשהי על טבע הדברים

היו מאז ומתמיד או הגדיר מראש את אותן  י שהןפשהארכיטקט הנעלה ביותר יצר את צורות הטבע כ

לא היה , כן-פי-על-אף, הידע שלנו על הטבע, במהלך התפתחותן דגםפי אותו -יוצרות עלהצורות 

ל כלואמורים לה ,איננו יודעים כלל את אופן הפעולה והאידיאות של ישות זומתקדם כהוא זה כי 

יכולים להסביר את הטבע באמצעותם  נואינאת עקרונות האפשרות של ישויות הטבע ולכן 

 ."מלמעלה

 :גיתה השיב, נגד טענות קנטיאניות מסוג זה
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לבאמצעות אמונה ובתחום המוסר , אם" עלינו לרומם את עצמנו אל התחום , מידה טובה ואלמוות, בא 

, באותו מצב בתחום האינטלקטואלי להימצאאז עלינו , הנעלה יותר ולהתקרב אל הישות הראשונית

שהיה לי  היות. ראויים להשתתפות רוחית בתוצריו נהיה, דרך ההתבוננות בטבע יוצר לעד, כך שאנו

אינסטינקט פנימי שעליו נשענתי וללא פשרות שאפתי אל  מודע ולאחר מכן-בהתחלה באופן לא

לא היה דבר שימנע ממני , שאפילו הצלחתי בבניית תמונה הולמת היות, אל הטיפוסי, האבטיפוס

 ."כפי שהזקן מקוניגסברג עצמו כינה זאת, הרפתקת התבונהמלסכן באומץ את 

אך , להמציא אינסוף צמחים... שעמה אדם יכול"גיתה את האידיאה תפס , באבטיפוס של הצמח שלו

רק צלליות הם היו יכולים להתקיים והם אינם , קיימים אינםגם אם הם , כלומר, עליהם להיות עקביים

גיתה מראה שהוא עומד , כך." אלא הם בעלי אמת וכורח פנימיים, ותרשימים של דמיון תמונתי או פיוטי

אלא את , לעצמו-באגו המודע, הינה מחשבההאידיאה ש, לתפיסה הנתונהאת האידיאה לגלות לא רק 

מתגלה הן כנתמך בפני עצמו והן קשור ר שאתחום בתוך עצמו  חווהלעצמו -המודעהאגו . האידיאה החיה

האגו , עם צעד זה. היוצרים פי התבניות של הכוחות-משום שצורותיו מעוצבות על, לעולם החיצוני

לעצמו יכול לחוש -אגו המודעח תפיסה שבאמצעותה תפיגיתה . לעצמו יכול להופיע כישות ממשית-המודע

העולם של הזמנים -תותפיס. המהויות היוצרות של הטבע עם מאוחדכי הוא חש את עצמו , את עצמו מתחיה

אגו בתוך  האידיאה החיהגיתה שותל את ; לעצמו-ת לרכוש בקיאות בחידת האגו המודעהמודרניים מנסו

הוגים ; האידיאה היוונית דומה לתמונה. חיים-כממשות מלאת תמתברר איה, ועם כוח חיים זה הפועם בה, זה

היא נחווית ; למהות החיה, להיות קרובה לחיים מוכרחההאידיאה של הזמנים המודרניים . בה כמו בתמונה

הוא , לעצמו-באגו המודע. גיתה היה מודע לעובדה שקיימת התנסות פנימית כזו של האידיאה. באופן פנימי

 .מת האידיאה החיהתפס את נשי

 ".חב תקופה שמחה ביותר בחייו לספר זה"של קאנט שהוא  ביקורת התבונהגיתה אומר על 

החיים . לפעולות ולחשיבה הקודמות שלי, המחשבות הגדולות של יצירה זו היו דומות למדי ליצירות"

." ר בספר זהבוטאה באופן ברו, התגלות הפעילות בשני המקרים מבפנים, הפנימיים של אמנות וטבע

דבר כי במאמר שבו , אל לה להוליך אותנו שולל ביחס להתנגדותו לקאנט, טענה זו של גיתה, כן-פי-על-אף

כי אני עצמי לא ידעתי , במהירות גדולה יותר, בלהט התקדמתי בנתיביי שלי: "אנו גם קוראים, זה מוזכר

שבהן  שיטותשרכשתי לעצמי ול למה הקאנטיאנים אצלמצאתי תהודה מועטה לאן הם מובילים ומשום ש

 ."התעורר בתוכי ולא מה שקראתי אשרביטאתי את , כי. הגעתי לתוצאותיי

 אחתמבט -נקודתהוא שואף לרכוש . הינה ייחודית לגיתה (מוניסטית)אחדותית עולם -תפיסת

ר שאנופלת מהגג עד ההבזק הבוהק של השראה ר שאמהלבנה " –שממנה היקום כולו מגלה את חוקיותו 

קשורות הדדית , כל התוצאות מסוג כלשהו שאנו מבחינים בהן בהתנסות", כי." עולה בך ואותה אתה מוסר

 ."באופן רציף וזורמות זו בזו
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יש , היא פוגעת בכתפו של עובר אורח. מקריאירוע אנו מכנים זאת , כלל-בדרך. לבנה נופלת מגג"

. פיסיתקי הגרביטציה ולכן השפעתה היא היא מצייתת לחו; אך לא לגמרי מכני, באופן מכניויאמרו 

, באופן כימיהנוזלים פועלים , באותו רגע; הדם הקרועים של רקמה חיה מפסיקים מיד לתפקד-כלי

מתנגדים באותה מהירות , הופרעור שא האורגנייםאך החיים . תכונותיהם היסודיות נכנסות לפעולה

מודעת ומעורערת -היא פחות או יותר לאהישות האנושית כולה , בינתיים. ומנסים לשקם את עצמם

מצטער על פעילותו , מבחינה אתיתהאדם חש פגוע מאוד , עם התעוררות התודעה. מבחינה נפשית

יהיה קל עבורו לייחס  מבחינה דתית, ברם. רצון יגיע לסבלנות-כי האדם רק באי, הופסקהר שא

כהכנה לטוב מסדר נעלה , ול יותרלהתייחס אליה כמניעה מפני רוע גד, תקרית זו להשגחה העליונה

ל ובעצמו וחש עצמו , בשמחהאך האדם שהבריא עולה , זה עשוי להספיק לחולה. יותר מאמין בא 

וכך להתחיל במחזור חיים חדש , הוא בהחלט עשוי להיאחז במקריות ולהפכה ליתרון עבורו. ניצל

 ."ורענן לגמרי

יהיה . ההדדי בין כל הסוגים של תופעות טבע מתאר גיתה את הקשר, עם הדוגמה של לבנה נופלת, כך

 .אחדזה הסבר במובנו של גיתה אם גם נגזור את הקשר בעל החוקיות שלהם משורש 

מופיעים כשני קטבים רוחיים מנוגדים בעת החשובה ביותר בהיסטוריה של קאנט וגיתה 

ות ביותר הייתה שונה התעניינו בשאלות הנעלר שאוהעמדה כלפיהם של אלה , תוהעולם המודרני-תותפיס

גיתה ; עם כל האמצעים הטכניים של תורה פילוסופית קפדניתהעולם שלו -קאנט בנה את תפיסת. מיסודה

, כפי שהוזכר לעיל, פיכטהלכך שסיבה זוהי ה. תו תלוי מתוך אמון בטבעו הבריאבהיו, הגה באופן תמים

כפי שהוא מופיע על  הרגשה ביותר של לנציג הרוחניות הטהור"האמין בכך שבגיתה הוא יוכל לפנות רק 

שאין תודעה אנושית היכולה "על קאנט הוא חשב , אבל." הושגה בעת הנוכחיתר שאבמת האנושות 

מי שחודר אל תוך , ברם." שלו ביקורת התבונהבמיוחד ב, להתקדם מעבר לגבול שקאנט הציב

יסוד מוצק שאפשר לבטאו , כן-פי-על-אף, ימצא, המוצגת במעטה של תמימות, העולם של גיתה-תפיסת

אופן ש זוהי הסיבה לכך. גיתה עצמו לא העלה יסוד זה אל אורה המלא של התודעה. אידיאות ברורות בצורת

עשרה -ובתחילת המאה התשע, התפיסה שלו מוצא רק באיטיות כניסה אל תוך האבולוציה של הפילוסופיה

 .זוהי עמדתו של קאנט שעמה רוחות מנסות להגיע לבהירות

שלא לחוש שהצורך העמוק  היו יכוליםדורו לא -בני, לא חשוב כמה גדולה הייתה השפעתו של קאנט

עולם -ביקוש כזה להארה שואף בדחיפות לתפיסת. ביותר שלהם לידיעה לא היה יכול להיות מסופק על ידו

הקיום -וייתהתחומים האינדיבידואליים של הו, עם קאנט. כפי שהיא נמסרת במקרהו של גיתה, אחדותית

, מסויגת לקאנט-הערכתו הבלתי למרות, פיכטהזוהי הסיבה לכך ש. ביניהם מעברכל ניצבים זה לצד זה בלי 

." הוא לא הציגה ואף לא הוכיח אותה ;שקאנט רק רמז על האמת"לא היה יכול להסתיר מעצמו את העובדה 

 :ועוד
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או שהוא  ,להיות מודע לסיבות לכך ניבוי האמת מבלייכולת  לו או שהייתהאדם נפלא וייחודי זה "

הוא הסתייג במהלך חייו ש, שוב, או, להם תימסרנהמתאימים שסיבות אלה -דורו כלא-העריך את בני

ואיש , איש לא הבינו, עד עתה. אנושית שבמוקדם או במאוחר תוענק לו-למשוך את ההערצה העלמ

העולם באמת , כאשר זה יקרה; שלולא יצליח לעשות זאת אם לא יגיע לתוצאותיו של קאנט בדרכיו 

 .יופתע

שכל הטענות שהוא , רוחואני יודע באותה מידה של ודאות שלקאנט הייתה מערכת כזו בעיני , אך

ויש להן משמעות ועקביות רק לאור הנחה מראש , למעשה ביטא הן מקטעים ותוצאות של מערכת זו

 ."זו

אחת , ליכטנברג. מספק-אנט הינו בלתיגם פסקו שעולם האידיאות של קדורו -מבין בניאחרים 

ובאותו זמן אחת הרוחות העצמאיות ביותר במחצית השנייה של המאה  רהרוחות המבריקות ביות

מצד . לא היה יכול לדכא התנגדויות משמעותיות לפילוסופיה שלו, אשר העריך את קאנט, עשרה-השמונה

 : אחד הוא אומר

את היחס של שמשמעות הדבר היא למצוא מאמין אני ? ברוחו של קאנטמה המשמעות לחשוב "

להגדיר את היחס של , כלומר, כלפי הדברים שאנו מכנים חיצוניים, אלא חשוב מה הי, ישותנו

אך ספק , זו תמיד הייתה המטרה של כל מדעני הטבע המוחלטים, לבטח. יבילאובייקט יביהסובייקט

, להיות סובייקטיבי ומוכרחמה שהינו . נטמר קאאם הם התקדמו כלל מבחינה פילוסופית כפי שקרה ל

 ."נלקח כאובייקטיבי

 : ליכטנברג מעיר, מצד שני, ברם

? חושי-זו צריכה להיות באמת עובדה מבוססת שתבונתנו אינה יכולה לדעת דבר על אודות העלהאם "

ל ועל אלמותיות באותה -האם צריך להיות בלתי אפשרי עבורנו לארוג את האידיאות שלנו על הא 

האם לא צריכות להיות , במילים אחרות? תכלית שבה העכביש טווה את רשתו כדי ללכוד זבובים

ל ועל אלמותיות כפי שאנו מתפעלים מהעכביש הישויות  מתפעלות מאתנו בשל האידיאות שלנו על הא 

 "?המשי-ומתולעת

מתייחס אך אם נכון שחוק התבונה האנושית . הרבה יותרמשמעותית אפשר להעלות התנגדות , ברם

, במקרה זה? כיצד אנו מצליחים אפילו לדבר על דברים שמחוצה לנו, ורק לעולמות הפנימיים של התודעה

שולץ. א. ג העלההתנגדות מסוג זה . היה עלינו להיתפס לגמרי ברשת העכביש של עולמנו הפנימי
78
בספרו  

Aenesidenus ,ידיעתנו כולה אינה מהווה ו הוא טוען שספרב .3729בעילום שם בשנת  יצא לאורר שא

                                                      
78

 G. E. Schulze ,9133-9769. 
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 .המחשבה הפנימיות שלנו-אל מעבר לעולם תמונותתפיסות ובשום דרך לא נוכל לעבור  מלבדדבר 

כי אם לא ניתן לחשוב אפילו על אפשרות , של קאנט מופרכות לבסוף עם צעד זה האמיתות המוסריות

הובילנו אל תוך עולם כזה אפשרי שקול מוסרי יוכל ל-אזי גם בלתי, לעבור אל מעבר לעולם הפנימי

, ספק חדש ביחס לכל האמיתות מתפתח מתוך השקפתו של קאנט, בדרך זו. אפשרי לחשוב עליו-שבלתי

 . והפילוסופיה של הביקורת הופכת לספקנות

,מיימון. סאחד החסידים העקביים ביותר של הספקנות הוא 
79
ואילך כתב כמה ספרים  3729שמשנת  

בהם הוא הגן בנחישות מוחלטת על ההשקפה שמעצם טבעו של . ושולץשהיו תחת השפעתם של קאנט 

ייקוב 'ג, חסיד אחר של קאנט. איננו רשאים לדבר על קיומם של אובייקטים חיצוניים, כושר ההכרה שלנו

לא באמת הניח את קיומם של דברים מחוצה לנו שקאנט עצמו  כך שטעןהרחיק לכת עד כדי , זיגיסמונד

 .ותו לא הבנה-איו הייתה שזהרי , ה לוואם תפיסה כזו יוחס

בדיוק דרך . פרשנויותלחת ביקורת ודורו אינסוף נקודות להט-קאנט הציע לבני; דבר אחד ודאי

, שלינג, סיות של פיכטהאהעולם הגרמניות הקל-לאבי תפיסות נעשההוא , בהירויות והסתירות שלוה-אי

לא חשוב כמה . ו הפכו לשאלות חדשות עבורםהבהירויות של-אי. הרברט ושליימאכר, הגל, שופנהאואר

יכולה להתוודות שהיא מסופקת הרוח האנושית , הוא השתדל להגביל את הידיעה כדי לפנות מקום לאמונה

באו אחרי קאנט ר שאכך קרה שאלה . באמצעות ההכרה, במובן האמיתי של המילה רק באמצעות הידיעה

 .הנעלים ביותר של האדם הידיעה את צרכיו באמצעותיר ניסו להסד, את הידיעה במלואהשוב שאפו לשקם 

פיכטה . נבחר באופן טבעי להמשיך את עבודתו של קאנט בכיוון זה יוהן גוטליב פיכטהנראה ש

 : התוודה

הרי שהיא מעסיקה אותו במידה כזו , כאשר היא אוחזת באדם, האהבה לידיעה ובמיוחד ידיעה עיונית"

 ." התרכזות שלמותבד הרצון לשאוף אליה בשלווה ושלא נשאר בו שום רצון אחר מלב

דורו -הוא לבטח הקסים את בני, דרך התלהבות זו. עולם-מעריץ תפיסות: את פיכטה אפשר לכנות

 :מספר לנו, שהיה אחד מתלמידיו, פורברג. ובמיוחד את תלמידיו

מכות בודדות משחררת את האש שלה בהרעמים -הדיבור שלו מהיר ועוצמתי כמו סופת, בהרצאותיו"

עינו ; אדם דגולים-אדם טובים אלא בני-בכוונתו ליצור לא רק בני; את הנפש מרומםהוא ; של ברקים

הדמיון שלו אינו ; דרך הפילוסופיה שלו הוא מתכוון להוביל את רוח התקופה; צעדו אמיץ; קפדנית

הוא חודר אל תוך  .אלא נועזות וגדולות, תמונותיו אינן חינניות; עוצמה-אך חזק ובעל, פרחוני

                                                      
79

 S. Maimon ,9111-9753. 
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מסגירה שהוא לא רק לו והוא נע בתחום המושגים בקלות ההעומקים הפנימיים ביותר של האובייקט ש

 ."אלא שולט בה, נראית זו-חי בארץ בלתי

. העולם שלו-של תפיסת רציניהבולט ביותר באישיותו של פיכטה הוא הסגנון המפואר וההמאפיין 

 :הוא אומר, למשל, בתארו את מקצועו של סופר. ביותרפי תקנים נעלים -הוא אומד הכול על

האינדיבידואליות , כל תכונותיו השרירותיות. לא הסופר, לבוא לידי ביטוי מוכרחההאידיאה עצמה "

להיעלם בכל התבטאויותיו כך שהסגנון  מוכרחים, כל הסגנון והאמנות הייחודיים לו, שלו כולה

חיים הנעלים ביותר שהיא יכולה לקבל בשפה זו ובעידן ה, והאמנות של האידיאה שלו בלבד ישררו

הוא גם חופשי להתאים את עצמו לקליטתם , פה-היות שהוא חופשי מהחובות של המורה שבעל. זה

אדם ל מציב דרישותאלא , אין לו קורא נתון בעיני רוחו. התנצלויותיהםשל אחרים בלי לקבל את 

 .ות זאתבקבעו את החוק שלפיו עליו לעש, קורא אותוה

הבה ניתן לעידנים עתידיים להתעלות לרמה גבוהה יותר . אך עבודתו של סופר היא עבודה לנצח

אלא גם המאפיין הברור , מה שהוא התווה בספרו אינו רק המדע. במדע שהוא הניח בעבודתו

לם וזה ישמור על ההתעניינות בו כל עוד קיימות ישויות אנוש בעו, והמושלם של עידן ביחס למדע זה

האדם אשר -כתיבתו פונה בכל העידנים לכל בני, צפויות-תלוי בעליות וירידות בלתי-באופן בלתי. זה

 ."העולם קץמרוממים ומואצלים עד , ידי המסר שלו-מסוגלים להחיות את כתביו ואשר מונעים על

מה ואשר מתכוון ברצינות למה שהוא אומר בהקד, אדם המודע לקריאתו כמנהיג רוחני בעידן שלו

כי , אבל האמת חשובה מכל, לאיש שבי אין כלל חשיבות: "אומר את הדברים הבאים, שלו תורת המדעל

אחרים  להנחותאינו מתכוון רק , כמוהו', ממלכת האמת'אנו יכולים להבין שאדם החי ב." 'לאמת מטיףאני '

ח ברור "דו: את הכותרתהוא היה יכול לתת לאחד מכתביו , כך. אותה עליהם לכפותאלא בכוונתו , אל הבנה

על הבנה ניסיון לכפות : בצורה קורנת עבור הקהל הרחב ביחס למהות הממשית של הפילוסופיה החדשה ביותר

אין לו צורך בעולם הממשי , מנת לעבור את מהלך החיים-פיכטה הינו אדם המאמין שעל .הקוראים

אין לו הערכה לאלה שאינם מבינים . תהוא שומר את עיניו נעוצות בעולם האידיאו, תחת זאת; ועובדותיו

 .גישה אידיאליסטית כזו לרוח

אדם חושבים ושופטים באופן אובייקטיבי -בני, בעוד שבאופק הצר אשר נפתח דרך התנסות ישירה"

ברגע שבו עליהם מבולבלים ומסונוורים לגמרי , כן-פי-על-אף, הם, פעם-תר מאשר איונכון יו

 הגאון'אפשרי להצית מחדש את הניצוץ שכבה פעם של -לתיהיכן שב .להתקדם צעד אחד קדימה

אפשר להכיר , עליו להשאירם בחוג האופק שלהם וכל עוד הם מועילים ונחוצים בחוג זה, 'העילאי

ר הם דורשים מאתנו להוריד אל רמתם כל מה שאכ, אך. לגרוע דברבלי מ, בו ובעבורו בחשיבותם

להיות  מוכרחשר הם למשל דורשים שכל מה שמודפס כא, אינם יכולים להגיע אליו, בעצמם, שהם
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והם מגנים כל , ספר תקנות והוראותמו ספר ללימוד חשבון או כמו שימושי כמו ספר מתכונים או כ

 .אזי הם למעשה שוגים מאוד, מה שלא ניתן להשתמש בו בדרך כזו

אנו , ברם. ם המציאותשלא ניתן להציג אידיאלים בעול, וייתכן טוב יותר מהם ,אנו יודעים, כן-כמו

את העוצמה ידי אלה החשים בתוכם -לשנות על, דוגלים בכך שאת המציאות יש לשפוט על פיהם

הם היו מאבדים מעט , אז. נניח שהם לא היו יכולים לשכנע את עצמם בדבר כורח זה. הנחוצה לכך

הם אינם שהחלטתם רק תבהיר . והאנושות לא תאבד דבר, מאוד ממה שהם מהווים באופן טבעי

אין ספק שההשגחה העליונה . נלקחים בחשבון בתוכניתה של ההשגחה העליונה לשכלול המין האנושי

ספק להם יר שא, אדם אלה לדאוג לטבע טוב-אנו ממליצים לבני, ברם; תמשיך להתקדם במסלולה

בות עניק להם מחשיובאותו זמן , ל מיצי הקיבה שלהםמה סדירה שימזון מזין וזר, םגשם ושמש בעת

 !"פיקחות

סטודנטים באוניברסיטת יינה על ה דיבר בפניפיכטה כתב את המילים האלה בהקדמה לכתבים שבהם 

מעניקות ודאות ן הו, מקורן באנרגיה עצומה של הנפש, השקפות מעין אלה של פיכטה. יעדו של תלמיד

. כזאתודאות  שלה את העוצמבתוכם פיכטה התבטא בבוטות כלפי אלה שלא חשו . לידיעת העולם והחיים

 : השיב פיכטה, לטעון שגם קולו הפנימי של האדם יכול לשגות ההיןכאשר הפילוסוף ריינהולד 

גם יכול לשגות ולכן , כאינדיבידואל, אתה אומר שפילוסוף צריך להעלות בלבו את המחשבה שהוא"

? ילים אלההמחשבה שאתה מתאר במ-האם יודע אתה של מי הלך. הוא יכול וצריך ללמוד מאחרים

 ." באמת מדבר כלשהו השתכנעמחשבה של אדם שבכל חייו מעולם לא -זהו הלך

לחפש במקום אחר מהרעיון  חש סלידה, חייו הפנימיים לאשעיניו היו מכוונות לגמרי , אדם נמרץ זה

 . מלבד חייו הפנימיים, המטרה הנעלה ביותר שאדם יכול לקבל, אחר תפיסת עולם

, של חירות מלאה האחת והיחידההפעלה של כל היכולות לקראת התכלית  צריכה לכלולכל תרבות "

הטהורה ( חוק מוסרי, תבונה)העצמיות , כל דבר שאינו אנו עצמנותלות מוחלטת ב-של אי, כלומר

 "...קנייננו אוכי רק זה ה, שלנו

ר שא, תשיפוטים הציבוריים ביחס למהפכה הצרפתיה תרומות לתיקוןבעבודתו  זהו השיפוט של פיכטה

אינה צריכה , כוח הידיעה שלו, הערך הגדול ביותר באדם האם האנרגיה בעלת. 3721בשנת  יצאה לאור

האם היינו ? אינו אנו עצמנו אשרתלות מוחלטת בכל -זו של אי אחת ויחידהתכלית  אלכוונת ולהיות מ

? באיזשהו סוג של ישותהעולם שלנו -תלות מוחלטת אילו היינו תלויים בתפיסת-פעם לאי-יכולים להגיע אי

 לאחר מכןידי ישות כזו מחוץ לעצמנו ובזה רכשנו ידיעה -טבע נפשנו וחובותינו היה מוגדר מראש עלאילו 

אם . תלויים גם ביחס לידיעת האמת-אזי עלינו להיות בלתי, תלויים-אם אנו בלתי? מתוך עובדה מוגמרת כזו

 לקלוטאיננו יכולים ש זוהי הסיבה לכך. לויים בדבר זהאזי אנו ת, אנו קולטים משהו שהתהווה בלי עזרתנו

יכול רק למקם פיכטה , כך. להתהוות על ידנו מוכרחותהן ; עלינו ליצור אותן. את האמיתות הנעלות ביותר
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אנו יודעים שאנו מזהים את . קיומו על ידנו-מקבל את הווייתהעולם שלו ה-משהו בפסגת תפיסת

אנו יכולים לדעת את תכונותיה . אינו תלוי בנו, שישות אחרת זו מהווה מה. אחרתהקיום של ישות -הוויית

אם לא נדע ', קר', 'חם', 'אדום'לעולם לא נדע מהו . רק כאשר אנו מכוונים את כושר התפיסה שלנו אליה

. משהו לתכונות אלה של הדבר ואף לא להחסיר מהן משהואיננו יכולים להוסיף . אותו באמצעות התפיסה

הקיום -שונה לגמרי ביחס להוויית הדבר. אומרות לנו הןמה שהן מהוות הוא מה ש. 'מהוות הן': יםאנו אומר

 מהאלא גם , לא רק שהוא הווה, בזה הוא אומר. 'אני הנני'אלא ', זה הווה'האדם אינו אומר לעצמו . שלנו

זה מה שישות , למעשה. 'זה הווה'הייתה יכולה לומר ביחס אליי  אחרתרק ישות . 'אני'כלומר , שהוא מהווה

היא לא הייתה , ישות אחרת זו הייתה צריכה לברוא אותיבו כי גם במקרה ש, לומר צריכהאחרת הייתה 

מאבדת כל משמעות אם היא לא נאמרת ' אני הנני'האמירה . 'אני הנני'קיומי -יכולה לומר ביחס להוויית

', אני'אין דבר בעולם היכול לפנות אליי כ, ןלכ. קיומה שלה-דוברת על אודות הווייתהידי הישות עצמה -על

אין ישות מחוץ לעצמי . להיות פעולה מקורית שלי מוכרחה' אני'הכרה זו של עצמי כ. אני עצמי ,ימלבד

 .היכולה להשפיע על כך

 'זרה'מהות ב לחלוטיןתלוי -פיכטה מגלה משהו שביחס אליו הוא ראה את עצמו בלתי, בנקודה זו

ל . כלשהי אני מעניק את . 'אני'אך היה עליו להשאיר לי את ההכרה בעצמי כ, אותי לברואל היה יכוא 

משהו שיש בו , העולם שלו-פיכטה השיג נקודה יציבה עבור תפיסת, בדרך זו. האגו שלי לעצמי-תודעת

אך , קיום זו להן-אני משייך הוויית? הקיום של ישויות אחרות-איך עומדים הדברים ביחס להוויית. ודאות

להפוך לחלק מעצמי בעודי תופס  מוכרחותהן . י לעשות זאת אין לי את אותה זכות כמו ביחס לעצמיכד

שלי ' העצמיות': מה שביכולתי לומר הוא רק. עבוריהן נמצאות שם הרי ש, כי ברגע בו זהו המקרה, אותן

אני גם לייחס אותה  יכולכך , קיום-כפי שאני מייחס לעצמי הוויית. 'חם'שלי חשה ' העצמיות', 'אדום'חשה 

ואני עצמי ', אני הנני'יכול אני רק לומר , אם מבין אני את עצמי כהלכה, לכן. לתחושה שלי, לישלרגש 

 .קיום זו גם לעולם החיצוני-מייחס הוויית

קיום -הייתה לו הוויית: הקיום העצמאית שלו בדרך זו-העולם החיצוני איבד את הוויית, עבור פיכטה

שלו את ' עצמיות'להעניק ל ציובמאמ. ידי הדמיון של האגו-על תמוצג, ידי האגו-על אשר מיוחסת לו רק

היכן שעולם , עתה. מהעולם החיצוני איזושהי תלות עצמיתפיכטה שלל , העצמאות הגדולה ביותר האפשרית

. תחדלמובן גם אם ההתעניינות בידיעה ביחס לעולם חיצוני זה , תלוי כזה אינו אמור להתקיים-חיצוני בלתי

כי האגו אינו לומד דבר באמצעות הידיעה , מחוסלת לגמרי ,ההתעניינות במה שמכונה כיאות ידיעה, לכן

זה . עם עצמו, כביכול, האגו האנושי מקיים מונולוגים, בכל ידיעה כזו. מה שהוא מפיק בעצמומאלא , שלו

כאשר . לכנות פעולה חיההוא יכול לעשות זאת רק באמצעות מה שניתן . לא מתעלה מעבר לישותו שלו

פעולותיו זורמות , אז. דובר אל עצמו, הוא אינו עוד לבדואז , כאשר הוא מגשים משהו בעולם, האגו פועל

אותו משהו , אני מגשים משהו וכאשר אני עושה זאת. קיום עצמאית-הן מקבלות הוויית. אל תוך העולם
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מה , קיום רק באמצעותי-ני יודע יש הווייתלמה שא. גם אם אינני משתתף עוד בפעולתו, ימשיך להשפיע

אך מהי משמעותה של כל . תלוי בי-בלתי סדר עולם מוסרינפרד של -שאני עושה מהווה חלק בלתי

 מוכרחשלבטח , הוודאות שאנו מפיקים מתוך האגו שלנו בהשוואה לאמת עילאית זו של סדר עולם מוסרי

מהווה משהו רק כולה הידיעה ? יות משמעות כלשהיהקיום צריכה לה-תלוי בנו אם להוויית-להיות בלתי

שאיננו העובדה  חרף, קיים עליו להיות. להיות משהו מחוץ לאגו מוכרחאך סדר עולם זה , עבור האגו

 .בו להאמיןעלינו , לכן. יודעים עליו דבר

כמו  היאכולה הידיעה , בהשוואה לאמונה זו. אמונהומגיע ל ידיעהפיכטה אל מעבר ליוצא , באופן זה

 יוצרהוא . קיום של חלום כל עוד הוא מתבונן בעצמו-לאגו עצמו יש רק הוויית. חלום ביחס למציאות

. לבדה נשארת הפעולהרק ; ות דבר מלבד תמונה חולפתולה מוכרחהשאינה , של עצמו תמונהמעצמו 

 :שליחות האדםפיכטה מתאר חיי חלום אלה של העולם במילים חשובות ביצירתו 

אינני , בשום מקום. פוסק-אלא שינוי בלתי, לא בתוכי ולא מחוצה לי, קבועמקום משהו  אין בשום"

הן ; תמונותישנן . ני הווהאיני יודע כלל ואי, עצמי, אני. גם לא הווייתי שלי, כלשהי ישותיודע על 

בלי דבר , תמונות מרחפות אשר חולפות; ןהווה והן יודעות על עצמן לאחר עיצובר שאהדבר היחיד 

, שדבר אינו מתואר בהןתמונות , קשורות הדדית דרך תמונות של תמונות: ממה שהן חולפות על פניו

ני מהווה אפילו תמונה אי, למעשה; הנני אחת מתמונות אלה, אני עצמי. חסרות משמעות ותכלית

בלי , מהםבלי חיים שאפשר לחלום , משתנה לכדי חלום מוזרכולה המציאות . מבולבלת של תמונות

; זהו החלום – ראייה. ידי חלום של עצמו-נתמך עלר שאהיא משתנה לכדי חלום ; ח שתחלוםרו

זהו . ייעוצמתי ומטרות, שליישותי , כל המציאות שאני מדמיין לעצמי, מקור כל הישויות – חשיבה

 ".החלום של אותו חלום

 :עולם האמונה, באיזה אור שונה מופיע בפני פיכטה סדר העולם המוסרי

בספירה , בלי שום כלי שרק יחליש את ביטויו, בעצמושלי הוא להפעיל את השפעתו לגמרי  הרצון"

רצוני אינו לה שבספירה , ברם; מה שהינו גם רוחכרוח על , כתבונה על תבונה, הומוגנית לחלוטין

הוא , אם כן, הרצון שלי. הזאת בתוכ תכוללאלא ה, ההתקדמות, הפעילות, החיים את חוקי לתת

. אך תבונה המופעלת באופן עצמאי היא רצון, על תבונה המופעלת באופן עצמאיותו להפעיל א

מתקדם באופן נפרד  אינורצון נעלה זה , לכן... רצוןחושי יהיה -החוק של העולם העל, בהתאמה

והרצון , רצון נעלה זה וכל הישויות הרציונליות הסופיותקיים קשר רוחי בין . משאר עולם התבונה

אני מסתיר את פניי מכם ומניח אני את כפות ... קשר רוחי זה בתוך עולם התבונה מהווההנעלה עצמו 

לעולם לא אדע באותה , מה שאתם מהווים לעצמכם וכיצד אתם מופיעים בפני עצמכם. ידיי על שפתיי

, אלפי פעמים באלפי עולמות רוח שאחיהלאחר . שכן לעולם לא אהפוך להיות אתם עצמכם, ודאות

מה שאני מבין הופך למשהו סופי . בבית חמר זהעכשיו ן אתכם באותה מידה מועטה כמו אוכל להבי
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גם לא דרך צמיחה , אינסופיסופי לעולם לא יוכל להשתנות ולהיות וה, אך ורק דרך הבנתי אותו

דרך אותו שינוי . לא בשל הבדל במידה אלא בסוג, אתם מופרדים מהסופי. והתעלות אינסופיות

ל, אדם גדולים יותר ויותר-אתכם לבני ויעשהם , הדרגתי  ."לאינסופי הכול יכול, אך לעולם לא לא 

הוא , שהידיעה היא חלום וסדר העולם המוסרי הינו הממשות האמיתית היחידה עבור פיכטההיות 

ההתבוננות , גבוה יותר מאשר הידיעהאת החיים שדרכם האדם לוקח חלק בסדר עולם מוסרי  מציב

 : עןטו פיכטה. בדברים

דמיון , למשל חשיבה, לכל דבר אחר; חייםמלבד ה, מוגבלים-אין משהו שיש לו ערך ומשמעות בלתי"

כל עוד הוא נובע ממנו או מתכוון , יש ערך רק כל עוד הוא מתייחס בדרך מסוימת לחי, פואטי וידיעה

 ."לחזור לתוכו

באופן משמעותי כל דבר אשר הכחיד או צמצם , זהו המאפיין האתי היסודי באישיותו של פיכטה

הוא התכוון לייסד את המטרות והתקנים . נוטה ישירות ליעד המוסרי של האדם העולם שלו שאינו-בתפיסת

ולשם כך הוא סרב שתהליך ידיעה כלשהו העשוי לגלות סתירות עם סדר , הנעלים והטהורים ביותר לחיים

אין לאיש ; מודעות-חסרהוא תמיד הפעיל האדם : "גיתה טען. יסיח את דעתו, העולם הטבעי במטרות אלה

, פי ערכו האמיתי והממשי-תכוון לומר שהאדם המתבונן מעריך כל דבר עלהוא ה." מלבד המתבונן, מודעות

נחוש בדעתו לראות את , ל דבר אחרוהאדם הפעיל הוא מעל לכ, ברם. מבין ומזהה כל דבר במקומו הנכון

, מעל לכול, פיכטה היה; םיהאם הוא פולש לזכויות של הדברעוסק בשאלה הוא אינו ; דרישותיו מתגשמות

הוא התכחש לערכה של , לכן. מודעות-לא רצה לעסוק בהתבוננות עם חוסר הוא, ברם; עסוק בעשייה

 .התבוננות

רצון כאשר האמין -הוא חש שביעות. זה היה המאמץ המתמשך של פיכטה –להשפיע מיד על החיים 

תחת ההשפעה של תשוקה נלהבת זו שהוא חיבר את העבודות . אדם אחרים-ישדבריו יהפכו לפעולה אצל בנ

הליופוליס בשנה האחרונה . דרישה מנסיכות אירופה להשיב את חירות החשיבה שהיא דיכאה עד כה: הבאות

תשוקה . 2971, לתיקון השיפוטים הציבוריים ביחס למהפכה הצרפתיתתרומות ; 2971, של החשיכה הקדומה

הרצאות שניתנו בברלין בשנים , תיאור העידן הנוכחי: העוצמה-גרמה לו לנאום את נאומיו רבינלהבת זו גם 

נאומים , לבסוף; 3196הרצאות שניתנו בברלין בשנת , הכיוון אל חיים מבורכים או תורת דת; 3195-3191

 .3191, לאומה הגרמנית

: העמוק ביותר של טבע האדםפעולה הנובעת מתוך הגרעין , מסויגת לסדר עולם מוסרי-כניעה בלתי

עוברת כחוט השני דרך כל נאומיו השקפה זו . אלו הן הדרישות שבאמצעותן החיים מקבלים ערך ומשמעות

נוזף בעידן זה במילים לוהטות על הוא , תיאור העידן הנוכחיבעבודתו . כנושא יסודי, וכתביו של פיכטה

אך תשוקות אלה , הנמוכות יהםידי תשוקות-ע עלנקבר שאהוא טוען שכולם רק הולכים בנתיב . ואנוכיות
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מה שפיכטה התכוון . כוללת את הקהילה האנושית בהרמוניה מוסריתהאותם מהשלמות הגדולה  מרחיקות

 .להחיות בנפש האנושית הוא חוש החובה וההתחייבות

ראה כי הוא , פיכטה ניסה להפעיל השפעה מעצבת על החיים בתקופתו עם האידיאות שלו, באופן זה

שהאדם מפיק את התוכן הנעלה ביותר של  המודעות לכךידי -את האידיאות האלה מתחיות באופן נמרץ על

. שלו בעצמו' אגו'עם הידי הסדרת העניינים -חיי הנפש שלו מעולם שהוא יכול לרכוש גישה אליו על

אני עצמי : "יםפיכטה מטביע את המיל, מהכרה זו. האדם חש את עצמו בשליחותו האמיתית, בעשותו זאת

 ."חושי-והתכלית הנחוצה שלי הם העל

. התנסות שהאדם יכול לרכוש חושי הוא-להיות מודע לעצמו כחי באופן מודע בעל, פי פיכטה-על

, התנסות זו. פילוסוף נעשהורק דרך פעולה זו שהוא , שבתוכו' אני'הוא יודע את ה, בהגיעו להתנסות זו

עד כמה פיכטה מתייחס . להתנסות בה בעצמו אינו רוצהשהו שבפני מי' הוכחה'אינה ניתנת ל, לבטח

 : מתועד באמירה הבאה, כזו כאפשרית' הוכחה'ל

שום אך אין , עצמי-ידי חינוך-מפותחת באמצעות חינוך ומושגת על, המתנה של פילוסוף מולדת"

קרב הפילוסופיה מצפה למומרים מעטים בזוהי הסיבה לכך ש. פילוסופים יצירתאמנות אנושית ל

 ..".מלוטשים ומשוכללים, מעוצביםאדם שהינם כבר -אותם בני

 יתהטבע נרא תעייד. האנושי יוכל לחוות את עצמו' אגו'פיכטה נחוש למצוא מבנה נפשי שבאמצעותו ה

הופיעו , עשרה-עשרה עד המאה השמונה-מהמאה החמש. 'אגו'לגלות משהו ממהות ה מתאימה-בלתילו 

למצוא בתמונת הטבע שבאמצעותו אפשר יהיה להסביר את  ניתןזה יסוד אי: התחבטו בשאלהר שאהוגים 

טבע רוחי מאחורי קיומו של בהוא חש . גיתה לא ראה את השאלה בדרך זו ?הישות האנושית בתמונה זו

כוחות תוך ההנפש האנושית מסוגלת לחוות התנסויות שבהן היא חיה לא רק ב, עבורו. הגלויהחיצוני הטבע 

 אבל הוא לא חיפש, גיתה חקר את האידיאה כמו היוונים. יםאלא בתוך הכוחות היוצר, ייםהגלוהחיצוניים 

בתהליכי העולם תוך התנסות  לוקחת חלקהוא התכוון למצאה . לתפיסה חושית אחריה כאידיאה הנתונה

גם פיכטה חיפש בתוך הנפש . חיי הטבעאחר  בתוך הנפשגיתה חיפש . פנימית שבה לא ניתן עוד לתפסם

יה שלה מוצתים יאלא היכן שהנפש חשה את ח, אך הוא לא מיקד את חיפושו היכן שהטבע חי בנפש, מהעצ

עלתה , עם פיכטה. בלי קשר לתהליכי עולם ומהויות עולם אחרים שעמם חיים אלה עשויים להיות קשורים

חיי החשיבה בניסיון למצוא חיי נפש פנימיים שהיו שווים למיצתה את כל המאמץ שלה ר שאעולם -תפיסת

המחשבה , בפיכטה. קדם להםר שאשל העידן  התמונות-י החשיבה היו שווים לתפיסתכפי שחי, של היוונים

העולם -תפיסת, עם פיכטה. םההוגים היווני אצלכפי שהתמונה הפכה למחשבה , הופכת להתנסות של האגו

לחשוב תודעה יא מוכנה היא מגיעה לנקודה שבה ה, עם אפלטון ואריסטו; עצמית-לחוות תודעהמוכנה 

 .נפשית

* 
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כך פיכטה מצהיר שהידיעה היא , כדי לפנות מקום לאמונהמכיסאה כפי שקאנט הדיח את הידיעה 

 אלא. שילרידי -ניסיון דומה נעשה על. לפעילות מוסרית, הופעה בלבד כדי לפתוח את השערים לפעולה חיה

נדרש , ידי הפעולה בזו של פיכטה-אנט ועלידי האמונה בפילוסופיה של ק-נדרש עלההחלק  שלובמקרה ש

גיתה היה . כלל בחסר-עולם מוערכת בדרך-חשיבותו של שילר בהתפתחותן של תפיסות: יופיידי ה-עתה על

, אדם התרגלו להתייחס אליו כמשורר-שהוא לא היה מוכר כמדען טבע רק משום שבניעל כך צריך להתלונן 

להצטער על כך שהוא מוערך אך  מוכרחיםסופיות של שילר ואלה אשר חודרים אל תוך האידיאות הפילו

 תחוםלכי תחומו של שילר נתפס כמוגבל , העולם-ידי המלומדים העוסקים בהיסטוריה של תפיסות-מעט על

 .השירה

. בהיחשומעורר ל מדרבןשהיה עבורו כה , טשילר מיישם גישה זו על קאנ, כהוגה עצמאי ויסודי

ידי המשורר -הייתה מוערכת מאוד על, ה קאנט התכוון לרומם את האדםרוממות האמונה המוסרית שאלי

הוא שאל את עצמו את  ,אך. העמיד ראי בפני השחיתות בתקופתו, קנוניה ואהבה-ו שודדיםשביצירותיו 

רק דרך המאבק ' חובה קטגורית'כל להתרומם אל גובהה של והאם זו אכן אמת נחוצה שהאדם י: השאלה

, העצמי-לחיפוש, אנט רצה לייחס לטבע החושי של האדם רק את הנטייה לנמוךק? בתשוקותיו ודחפיו

ורק מי שאפשר לקול הרוחי את הגוף  שדיכאמי , ורק מי שרומם עצמו מעל לטבע החושי, לסיפוק החושים

את האדם הטבעי כדי דיכא קאנט , כך. רק הוא יוכל להיות ישר ומוסרי: הטהור של החובה לדבר בתוכו

משהו שלא היה ראוי  כוללשיפוט זה נראה , עבור שילר. ל לרומם את האדם המוסרי כה גבוהלהיות מסוג

אז ? האם אין זה אפשרי לעדן את הדחפים של האדם כדי שייטו בעצמם לחיים של חובה ומוסריות. לאדם

אנט שילר מתנגד לדרישתו הקפדנית של ק, לכן. לא יהיה צורך לדכאם כדי שיהיו יעילים מבחינה מוסרית

 :לחובה בשורות הבאות

 -:נקיפות מצפון

 אני עושה זאת בהנאה, אבוי ךא, משרת אני את ידידייבשמחה   

  .על כך שחסרה בי מידה טובהאני  מתאבל, לעתים קרובות, וכך  

 -:החלטה

 עליך לנסות לתעב אותם; אין עצה טובה יותר  

 . נפש עליך לפעול בקפדנות כפי שהחובה מצווה-ועם שאט  

טים ישנם שני דחפים השול, למעשה. האלה בדרכו שלו' נקיפות המצפון'ילר ניסה למוסס את ש

כלי משחק ל נעשההרי שהוא , ילדחף החושאם האדם נכנע . ית ודחף התבונהשל תשוקה חוש דחף: באדם

 שהנעהרי שהוא , התבונה אם הוא מתמסר לגמרי לדחף. ות שלובקיצור של האנוכי, של תשוקותיו ותאוותיו

עבור  אך ורקאדם הרוצה לחיות . חובה הקטגורית שלהה, הלוגיקה הקשיחה שלה, םצוויה הקפדניילעבד 

 .לדכא את החושניות מוכרח, את התבונה רקאדם הרוצה לשרת ; להשתיק את התבונה מוכרח, הדחף החושי
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אם השני ; נו שלונגד רצו, רצון-הוא ייכנע לו רק באי, אם הראשון מקשיב לקול התבונה, כן-פי-על-אף

הטבע הפיסי של . הרי שהוא יחוש אותן כנטל על נתיב המידות הטובות שלו, ייעתר לקריאת תשוקותיו

האם אין מצב באדם שבו שני . נמנע-הרמוניה בלתי-נראים חיים בחוסר, אם כן, האדם והאופי הרוחי שלו

. קיים מצב כזה באדם, אכן. חיוביתתשובתו של שילר לשאלה זו ? יחיו בהרמוניה, החושי והרוחי, הדחפים

הוא עוקב . ר יצירת אמנות עוקב אחר דחף חופשי של הטבעמי שיוצ. נברא ונהנים ממנו יפהזהו מצב שבו ה

זה נכון גם עבור . זוהי הרוח; זהו הדמיון .מניעה אותואך זו אינה תאווה פיסית ה, ות זאתאחר נטייה לעש

מספקת  ,בעודה משפיעה על חושניותו של האדם, ת אמנותיציר. להנאה מיצירת אמנות אדם המתמסר

הוא יכול ; האדם יכול להיכנע לתשוקותיו בלי להבחין בחוקים הנעלים של הרוח. את רוחוזמנית גם -בו

יצירת אמנות יפה משפיעה על הנאתו בלי לעורר את . לקיים את חובותיו בלי לשים לב לחושניות

, האדם דומה לילד, במצב זה. הוא נשאר מכוח מבנהו שלוך עולם שבו והיא מעבירה אותו אל תו, תשוקותיו

 . בעקבו אחר נטיותיו בפעולותיו בלי לשאול אם הן מתנהלות נגד חוקי התבונה

, האדם הרוחי מובל חזרה לחומר, ידי יופי-על; אל תוך החשיבה... ידי יופי-האדם החושי מובל על"

."מוחזר אל עולם החושים
80
 

הנפש שממנו עלינו להיפרד מיצירת -הן הלך, משולבות עם כוח ומרץ, ושלוות הרוח החירות הנעלה"

אנו , לאחר הנאה מסוג זה, אם. אין מבחן ודאי יותר על איכותה האסתטית האמיתית; אמנות אמיתית

הרי שזה , אך מרגישים לא נוח ורע עבור אחר, נוטים אל רגש מיוחד או פעולהמוצאים את עצמנו 

ידי -זה יכול להיגרם על; אסתטית טהורהשלא התנסינו בהשפעה לכך הוכחה בדוקה כיכול לשמש 

" .יחד ידי שני הגורמים-זמנית על-בו( כמו ברוב המקרים)האובייקט או גישתנו או 
81

 

אך משום שדרך תיווך זה , לא של התבונהאף חושניות והאינו עבד של , באמצעות יופי, היות שהאדם

ליופי  החוש הטבעישילר משווה את , פעולה מאוזן בנפש האדם-השפעתם בשיתוףשני הגורמים תורמים את 

פי -אלא מפעיל אותה באופן חופשי על, אינו מפנה את רוחו אל חוקי התבונה עם דחפו של ילד שבמשחקו

 :משחק-של-דחף, זוהי הסיבה לכך ששילר מכנה את הדחף ליופי. נטייתו

אל , ללא ספק, בהקשר זה. אך הוא משחק עם יופי, רציני האדם הינו, למושלם, לטוב, ביחס לנעים"

כלל אנו עוסקים באובייקטים -לנו לחשוב על המשחקים המתנהלים בחיים הממשיים ושבדרך

היופי הקיים . אך בחיים הממשיים עלינו גם לחפש לשווא אחר היופי שמתכוונים אליו כאן, חומריים

אשר , אבל באמצעות אידיאל היופי, עולם הממשימשחק ב-של-במציאות נמצא באותה רמה כמו דחף

                                                      
80

 .91מכתב  ;מכתבים על החינוך האסתטי של האדםמתוך  
81

 .22מכתב ; מכתבים על החינוך האסתטי של האדםמתוך  



 

912 

משחק שעל האדם לשקול בכל מקום שבו -של-נדרש גם אידיאל עבור הדחף, ידי התבונה-נתמך על

 ".הוא משחק
82

 

עוד  מצייתהוא אינו , עתה. חירותהמוצא האדם את ממשותה של , משחק זה-של-במימושו של דחף

הוא פועל מתוך נטייה כאילו הקפיץ של הפעולה , עתה. ושיותלתבונה והוא גם לא עוקב עוד אחר נטיות ח

, לציין זאת בלי איפוק נוסף... שעליו לשחק רק עם יופיהאדם צריך רק לשחק עם יופי ו. "שלו היה התבונה

." הוא אנושי לגמרי רק כאשר הוא משחקהאדם משחק רק כאשר הוא אנושי במובן המלא של המילה ו

. חופשי-לאהוא , ובכניעתו לחושניות, בצייתו לצו החובה; חופשיהאדם , במשחק: שילר היה יכול גם לומר

אם הוא באמת כלומר , וכן ביחס לפעולותיו המוסריות, אם האדם רוצה להיות אנושי במלוא מובן המילה

עליו לעדן את . אזי עליו לחיות באותו יחס למידותיו כפי שהוא עושה ביחס ליופי, רוצה להיות חופשי

אדם . יו לכדי מידות טובות ועליו להיות חדור בהן כך שלא יחוש שום נטייה אחרת מאשר לציית להןנטיות

 .מוסריות פעולותיו כדבר מובן מאליולסמוך על , בכל רגע, וחובה יכול שייסד הרמוניה זו בין נטייה

החושיות אדם המציית לתשוקותיו . אפשר גם להסתכל על חייו החברתיים של האדם, מבט זו-מנקודת

אם המצב לא הסדיר את הקשר החברתי באמצעות חוקי , הוא תמיד יהיה טרוד ברווחתו שלו. הוא אנוכי

מי שנמצא מ תדורש שהמדינהמה את אדם חופשי מגשים באמצעות הדחף שלו עצמו . התבונה

 . חוקים של חובה אינם נחוצים, אדם חופשיים-בני בקהילת. עצמי-בחיפוש

הדחף האסתטי , כבוד של חוקים-ובקודש הקודשים הדורש יראת, של כוחותבתוך העולם המפחיד "

שבהם האדם משתחרר מכבלי נתפס תחום מענג שלישי של משחק והופעות -היוצר בונה באופן בלתי

 .הן בעולם הפיסי והן בעולם המוסר, מכונה כפייה אשרכל הנסיבות ומשוחרר מכל 

בונה שולטת בכורח ללא תנאי והיכן שכל החומר תחום זה מתפשט כלפי מעלה עד לתחום שבו הת

 ."הוא נמתח כלפי מטה עד העולם שבו כוח הטבע שולט בכפייה עיוורת; פוסק
83

 

טובה שולט באותן קלות וחירות שבהן  שילר מתייחס לתחום המוסר כאידיאל שבו המזג של מידה, כך

לדגם של סדר חברתי מוסרי מושלם  הוא הופך את החיים בתחום היופי. הטעם האסתטי שולט בתחום היופי

: שילר חותם את המאמר היפה שבו הוא מצהיר על אידיאל זה בשאלה. הכיווניםשבו האדם משוחרר בכל 

 :הבאותהוא משיב במילים ? האם סדר כזה מומש היכן שהוא

כמו כנסייה טהורה , אפשר כנראה למצאה, ממשותכ; הוא קיים בכל נפש המכוונת בעדינות, כצורך"

אלא הטבע היפה , המחשבה של מנהגים מגוונים-לא החיקוי חסר, בחוגים נבחרים שבהם, טהורה רפובליקהו

תמימות במצבים המורכבים ביותר בלי בהיכן שהאדם מתנהל בפשטות ו, האינהרנטי מנחה את ההתנהגות

                                                      
82

 .95מכתב ; מכתבים על החינוך האסתטי של האדםמתוך  
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כדי להפגין  בלי הצורך לפגוע ביושרה שלו, הצורך לפגוע בחירות של אחדים ובלי להגן על חירותו שלו

 ".קסם וחן

לא . גיתהשל שילר מתווך בין עולם המושגים של קאנט ומצא , טובה זו שעודנה לכדי יופי במידה

טהורה נגד האנושות האידיאל אחרון הגן על הר שאקאנט כדולה המשיכה ששילר מצא אל גחשוב כמה 

השקפות של מעריץ נעשה א הו, כאשר שילר התוודע באופן אינטימי יותר לגיתה, הסדר המוסרי השולט

, טהורה ביותרללא לאות לבהירות מחשבתית ותמיד אשר שאף , שילררוחו של . העולם והחיים של גיתה

הסיפוק הגדול . רצון לפני שהצליח לחדור גם באופן מושגי אל תוך חכמתו של גיתה-תה שבעיתלא הי

אופן  לאמשך את שילר יותר ויותר , וכן על התנהלותו בחיים, שגיתה הפיק מהשקפתו על יופי ואמנות

 :הוא אומר, מייסטר וילהלםבמכתב שבו שילר מודה לגיתה על כך ששלח לו את יצירתו . התפיסה של גיתה

מושפע עמוקות כאשר אני פונה מתוצר מסוג זה לפעילות אינני יכול להביע בפניך באיזה כאב אני "

כך אנושי -כל, פזור באופן כה הרמוני, חי כך-כל, כך מרומם-בעולם אחד הכול כל. של פילוסופיה

כי הטבע אינו , טבעי-כך לא-כל, כך נוקשה ומופשט-כל, כך קפדני-הכול כל, בעולם השני; באמת

שכל השערותיי , ללא ספק, אני יכול לטעון. מהווה דבר אלא סינתזה והפילוסופיה היא אנטיתזה

לטבע מאשר שנשארתי נאמן יותר יתכן , אכן; נשארות נאמנות לטבע כמו עם מושג הבדיקה

את המרחק האינסופי אני חש , כן-פי-על-אף. המותר והאפשרילקחו בחשבון את ר שאהקאנטיאנים 

כפגם בטבעי למה שבשעה אליו ני יכול שלא להתייחס וברגע מלנכולי שכזה אי, ם וההגותהחייבין 

: בדבר הבא, לכל הפחות, בטוחאני , לעת עתה. עליי לראות רק כמאפיין בטבע הדברים, עליזה יותר

הפילוסוף הטוב ביותר מהווה אך ורק , ובהשוואה אליו, האדם האמיתי היחידמשורר הוא 

 ".קריקטורה

בהיבטים . שיפוט זה של שילר יכול להיות מיוחס רק לפילוסופיה הקאנטיאנית שבה הוא התנסה

אך מזהה כאמת תקפה רק מה שמופק  ,היא ניגשת לטבע בלי אמון בו. היא מרחיקה את האדם מהטבע, רבים

נראה שלכל השיפוטים על פילוסופיה זו חסרים התוכן , עם מאפיין זה .עצמו מהמבנה המנטלי של האדם

פילוסופיה . והצבע החיים של כל דבר שמקורו בהתנסות הישירה של המאורעות והדברים עצמם של הטבע

קריבה את החום שאנו מפיקים מהמגע הישיר בדברים היא ה. אפורות וקפואות, זו נעה במופשטויות חיוורות

העולם -תפיסת, גם בתחום המוסריות. ובישויות וקיבלה את הקור של המושגים המופשטים שלה בתמורה

 כמטרתה הנעלהמושג החובה של התבונה הטהורה נתפס . של קאנט מציגה את אותו אנטגוניזם לטבע

כל דבר בישותו של האדם המושרש ישירות בטבעו של  ,מה שמהוות נטיותיו, מה שהאדם אוהב. ביותר

את  לסלקקאנט מרחיק לכת אפילו עד לתחום היופי כדי . חובההלהיות כפוף לאידיאל זה של  מוכרח, האדם

חופשי 'היפה צריך להפיק עונג שהינו . פי תחושותיו ורגשותיו המקוריים-על ,להיות באדם שמוכרחהחלק 



 

914 

שילר ניגש ליצירה שבה הוא  ןשבה ההתעניינותזאת למידת המסירות ולמידת השוו . 'לחלוטין מהתעניינות

 :הוא אומר, וילהלם מייסטר-ביחס ל. מעריץ את הדרגה הגבוהה ביותר של הפקה אמנותית

טובה -בצורה לא, ממלא אותי ומשתלט עליי בעודי קורא ספר זהר שאאני יכול לבטא את הרגש "

להיות  מוכרחואני משוכנע ביותר שזה , בריאות רוחית וגופניתכרגש של , יותר מאשר רווחה מתוקה

החלקּות והצלילות , מסביר רווחה זו עם הבהירות השקטהאני ... הרגש אצל כל הקוראים באופן כללי

ובהפיקן , רצון והפרעה-שביעות-בהשאירן את הקורא בלי שמץ של אי, השולטות לאורכו של הספר

 ".מוך בהםתנפשו ולרגש המספיק להצית חיים שמחים ב

יפה מהאלא של אדם המשוכנע שההנאה , אלה אינם דברים של מישהו המאמין בעונג בלי התעניינות

אמורה  אינהההתעניינות . כניעה מוחלטת להנאה זו אינה כרוכה בהתדרדרותלהיות כה מעודנת ש יכולה

 מהלכלול בהתעניינותנו את אנו אמורים להיות מסוגלים , תחת זאת; להיעלם עם גישתנו ליצירת אמנות

. צריך לפתח סוג זה של התעניינות ביפה גם ביחס לתפיסותיו המוסריות' האמיתי'האדם . מקורו ברוחש

 : שילר כותב במכתב לגיתה

ושאיפה , ראוי באמת להבחין בכך שרפיון ביחס לדברים אסתטיים נראה תמיד קשור לרפיון מוסרי"

, אופקים ביחס לכל דבר שהינו טבע-גבוהה ביותר של רוחבקפדנית וטהורה ליופי נעלה בדרגה ה

 ."בחיי המוסר קפדנותתכלול בתוכה 

ידי שילר והוא -הורגש היטב על, העולם ובכל התרבות בעידן שבו הוא חי-הניכור מהטבע בתפיסת

 החיים בתקופתו לזו של-את תפיסתהוא משווה . ורגשנית נאיביתעל שירה : לקח אותו כנושא במאמר שלו

שהננו נחותים לאין שיעור לעומת הקדמונים בכל מה שהינו , כיצד יכולים אנו: "היוונים ומעלה את השאלה

לדבוק בו בהתלהבות ולחבוק אפילו את העולם , להביא את הכבוד לטבע לרמה גבוהה יותר, טבע

 :הוא משיב באמרו" ?החיים ברגשות החמים ביותר-חסר

האנושות ולכן עלינו למצאו במציאות רק מחוץ נעלם מעצם העובדה שאתנו הטבע זה נגרם מ"

, נוישל חי הטבעיות-אי, להיפך, אלא, הגדולה ביותר שלנו הטבעיותאין זו . בעולם הדומם, לאנושות

, פשטותבפיסי לחוש המעורר של אמת ו סיפוקאותנו לתת  יםמניעמצב העניינים וההרגלים שלנו ה

כי איננו  ,האדם-כבה בלבבות כל בנין בלי הפרעה ובלי שישוכ, א נובעשכמו הכושר המוסרי ממנו הו

חזים בטבע קשור ושהרגש שעמו אנו א זוהי הסיבה לכך. בעולם המוסר יכולים עוד לקוות למצאו

ילדותנו היא הטבע . ילדות של תמימהקשר הדוק לרגש שעמו אנו מקוננים על איבוד תקופת הילדות ו

כל עקבה של שאין פלא , ולכן; למצוא באנושות המתורבתת מקולקל היחיד שאנו עדיין יכולים-הלא

 ."הטבע מחזירה אותנו חזרה לילדותנו

צמח , כל מה שהם עשו. הם חיו את חייהם במסגרת גבולות הטבע. זה היה שונה לגמרי עם היוונים

 שהאדם המודרני ח. פן אינטימי לטבעקשורים באוהם היו . שלהם הטבעייםהרגש והדעה , מתוך התפיסה
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הוויה אינו יכול ההיות שהדחף כלפי האימא הקדמונית הזאת של . מוצב בניגוד לטבע ,בישותו שלועצמו 

האדם המודרני ; טבע היהליווני . לחיפוש אחריו, הוא משתנה בנפש המודרנית לכמיהה לטבע, להיכחד

 .ותוא מחפש

חושית שלמה וככוליות  הוא פועל כאחדות, לבטח לא ברוטאלי, עדיין טבע טהוריש אדם לכל עוד "

לא נפרדו לעת , הכשרים שלו להיות פתוח לרעיונות והיות פעיל, חושיו ותבונתו. יוצרת הרמוניה

; צורה של מקריות-רגשותיו אינם משחק נטול. עתה בתפקודם וודאי אינם פועלים בסתירה הדדית

. מציאותב, הרגשות; חוק הכורחמקורן ב, מחשבות אלה. מחשבותיו אינן משחק ריק של הדמיון שלו

ההרמוניה , חייו תספירוברגע בו האמנות נכנסת אל תוך , ברגע בו האדם נכנס למבנה חברתי

ההסכמה בין . כלומר כשואף לאחדות, מוסריתמתמוססת והוא יכול לפעול עתה כאחדות  החושית

עוד  הא איניה; אידיאלעתה רק  ההינ, תממשיה יתשבמצבו הקודם הי, ההתרשמות והמחשבה שלו

 ".עוד עובדה של חייו אין זו, נדרששמימושה כמחשבה ; לו מעבראלא , בתוכו

 זוהי הסיבה לכך. רגשי –זה של האדם המודרני , נאיביהנפש הבסיסי של הרוח היוונית היה -הלך

הוא עדיין לא הפריד את הרוחי כי , העולם של היווני הייתה יכולה להיות בצדק ריאליסטית-תפיסתש

אין זה כך עם . רוח-טבע חדורהיה זה ל, הוא נכנע לטבע כאשר. הטבע כלל את הרוח, בורוע; מהטבעי

אילו . אפורותהמופשטויות התחום את הרוח אל תוך  רומםהוא ; הוא ניתק את הרוח מהטבע. האדם המודרני

 מוכרחה שאיפתו הנעלה ביותר, לכן. טבע משולל כל רוח יוצרהרי שהוא היה , שלוהיה עליו להיכנע לטבע 

הרוח -בהלך, ברם. רוח וטבע אמורים להתמזג שוב, דרך השאיפה למטרה זו; אידיאלילהיות מכוונת אל ה

גיתה חש שהוא ראה את האידיאות והמחשבות שלו . מצא שילר משהו שהיה דומה לרוח היוונית, של גיתה

ר שאה שימר בתוכו משהו גית, פי שילר-על. כי הוא חש את המציאות כאחדות שלמה של רוח וטבע, בעיניו

הנפש -ךהאדם המודרני מגיע לפסגה כזו בהל. בהשיגו את פסגת שאיפתו' האדם הרגשי'ידי -יושג שוב על

 .שבו חושניות ותבונה מגיעות שוב להרמוניה ינפשכפי ששילר מתארו במצב , האסתטי

שלח לגיתה  הערה ששילרהמודרנית מאופיין באופן משמעותי בהעולם -הטבע של התפתחות תפיסת

 :3721באוגוסט  91 -במכתבו מ

 נתיבך היה מתקצר לאין, ות אידיאליתאמנביווני ומוקף מאז הולדתך בטבע נפלא ו תאילו נולד"

היית סופג את , דבריםמעם ההתרשמות הראשונית . נחוץ לחלוטין-בלתי נעשהאולי הוא היה ; שיעור

... לפי מצב העניינים. היה מתפתח בתוכך סגנון מרשים, ועם ההתנסות הראשונה שלךתבנית הכורח 

מאשר להיות אמן לא הייתה לך ברירה אחרת , היות שהרוח היוונית הוטלה אל תוך בריאה נורדית זו

כך להוליד בו, לספקהמציאות לא הצליחה ש מהעות החשיבה את נורדי או להוסיף לדמיון שלך באמצ

 ".מבפנים יוון אחרת
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מודע לכיוון שהתפתחות חיי הנפש תפסה מעידן היוונים הקדומים  שילר, י שמשפטים אלה מראיםכפ

כי חיי הנפש היווניים התגלו בחיי החשיבה והוא היה יכול לקבל חשיפה זו כי החשיבה , עד לתקופתו שלו

עבור האדם  של חיי חשיבה דעך זהסוג . כמו ההתרשמות של צבע וצלילים, ה עבורו התרשמותיתהי

, להיחוות על ידו כהתנסות נפשית פנימית מוכרחים, בעולםורגים באופן יצירתי הכוחות אשר א. המודרני

דמיון זה . לא בדמיוןעליהם להתמ, לתפיסה לנראים באופן פנימי נתוניםלהפוך חיי חשיבה אלה שאינם וכדי 

 .ורגש כאחד עם הכוחות היוצרים של הטבעיזה שלהיות כ מוכרח

עולה השאלה של , עצמית-תודעהדרני לכדי השתנתה באדם המו נפשיתהתודעה השהיות 

העצמית לחוות את עצמה באופן חי כך שהיא תחוש את התהליך המודע -כיצד יכולה התודעה: עולם-תפיסת

, שילר השיב לעצמו על שאלה זו בדרכו שלו? שלה כממלא את התהליך היוצר של כוחות החיים של העולם

העצמית האנושית -התודעה, בהתנסות זו. אידיאל עבורוצהיר שהחיים בהתנסות אמנותית מהווים כאשר ה

בעודו נכנע  ידי הרוח-נאחז עלהאדם חש את עצמו , בה. חשה קרבה ליסוד אשר מרומם את תמונת הטבע

פיכטה לא התקדם מאידיאה . הנפש האנושית כמונדהאת  להביןלייבניץ ניסה . כישות טבעית וחושית לעולם

 תאחזשבה נפש זו  התנסותהוא חיפש אחר תבנית של ; נפש האנושיתגרידא לרכישת בהירות על טבע ה

האם ישנה תבנית של התנסות עבור הנפש האנושית שבה היא תוכל לחוש כיצד : שילר שואל. בישותה שלה

גיתה התנסה בתוכו באידיאות אשר מציגות את עצמן בפניו באותו זמן ? שורשיה נמצאים בממשות רוחית

 .אידיאות של הטבעכ

כופה את  – האידיאה-התנסותאפשר גם לומר  – האידיאה שמתנסים בה, פיכטה ושילר, יתהבג

, הקלטנר שאהאידיאה תהליך כזה התרחש קודם לכן בעולמם של היוונים עם . דרכה אל תוך הנפש

 .האידיאה-התרשמות

של  אליה שילר שאף בכל המעקפים, (נאיבית)חיה בגיתה בדרך טבעית ר שאתפיסת העולם והחיים 

 רואה את האידיאל שלהה, ג של אמת תקפה באופן אוניברסליאינה חשה בצורך לסו, התפתחות חשיבתו

. שרוחנו מפיקה מהקשר הישיר עם עולם המציאות, ידי אמת אחרת-היא מסופקת על. מתמטיתבצורה ה

א תנאי כמו מהוודאות לל, ללא ספק, היולא התובנות שגיתה הפיק מההתבוננות ביצירות האמנות באיטליה 

ל, הנה הכורח: "גיתה ניגש אליהן עם הרגש. אך הן גם מופשטות פחות, המשפטים במתמטיקה ." הנה הא 

מה שאמנות הופכת . לא הייתה קיימת עבור גיתה, אמת שלא ניתן היה לגלותה ביצירת אמנות מושלמת

מקור שממנו גם הפילוסוף נובע מאותו , דומהריתמוס וכ, צבע, שיש, לגלוי עם אמצעיה הטכניים של צליל

. האידיאה עצמה, אך משתמש כאמצעי ביטוי רק במחשבה, שלא נעזר באמצעים חזותיים של הצגה, מפיק

 הפילוסופיה. "אומר גיתה, "מצביעה על המיסטריות של הטבע ומנסה לפתרן באמצעות תמונה השירה"

תבונה וטבע , בניתוח האחרון, םבר." באמצעות המילהמצביעה על המיסטריות של התבונה ומנסה לפתרן 

אשר , שאיפה לידיעה. אותה אמת מהווה את היסוד של שניהם; ניתנת להפרדה-אחדות בלתי, עבורו, מהווים
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יהיה זה הישג . "לא נראית לו הצורה הנעלה ביותר של חיים הכרתיים, חיה בניתוק מדברים בעולם מופשט

כחול השמים מגלה בפנינו את החוק ." ה כבר תורהמהווכולה נעלה ביותר להבין שהידיעה העובדתית 

 ."הן עצמן המסר; האדם אינו צריך לחפש אחר משהו מאחורי התופעות. "היסודי של תופעת הצבע

גיתה לתובנותיו הגיע  אופן החשיבה שבאמצעותה מכנה את, שלו אנתולוגיה-ב, היינרוט, הפסיכולוג

כוונתו היא שאופן חשיבה זה . 'ה המתייחסת לאובייקטחשיב, 'חיים-על העיצוב הטבעי של צמחים ובעלי

, אלא שהאובייקטים הנתונים להתבוננות חדורים באופן אינטימי בחשיבה זו, מתנתק מהאובייקטים שלו אינו

. צורה של חשיבה –התבוננות שלו ואופן ה, תו זמן צורה של התבוננותשאופן החשיבה של גיתה מהווה באו

 :על נושא זה הוא כותב במכתב לגיתה. ן בתארו אופן זה של רוחשילר הופך למתבונן מעוד

לסכנה של עלייה  חשףהילשומרת עליך מ, שבשקט ובבהירות מתמקדת בדברים, עינך המתבוננת"

נכון בכיוון שבו השערה ודמיון שרירותי של התבוננות פנימית בלבד מאבדות בקלות את -בנתיב לא

אחריה רוח אנליטית ו, ובשלמות גדולה הרבה יותר, הכולת האינטואיציה הנכונה שלך כולל. דרכן

, אינך מודע לאוצרות שברשותך, רק משום שהכול עומד לרשותך ככוליות שלמה; מחפשת בעמל רב

לעתים רחוקות יודעות רוחות מסוגך , לכן. אנו מנתחיםש הדבריםכי למרבה הצער אנו יודעים רק את 

 ".שלחילופין רק יכולה ללמוד מהן, מהפילוסופיה עד כמה הן מתקדמות וכמה עליהן לשאוב

גיתה מבטא את . אלא גם באמנות, האמת לא רק כלולה במדע, העולם של גיתה ושילר-עבור תפיסת

 : דעתו כך

. הפך לפעולהר שאהאמנות היא מדע . 'ידיעת האמנות הכללית'אני חושב שאפשר לכנות את המדע "

המדע הוא , לסיום. 'מדע מעשי'גם  ולפיכך אפשר לכנותו, שלוהמכניזם  –והאמנות , המדע הוא תובנה

 ." שאלה –והאמנות  הנחה

 :הכרה מדעית וביטוי אמנותי של ידיעה כך ביןגיתה מתאר את התלות ההדדית 

אלא הוא גם בוטניקאי , אם אין לו רק כישרון, חשוב ומלומד יותר להיות מוכרחאמן ... ברור ש"

את כל ההשפעות של החלקים השונים של צמח בגדילתו , חל בשורשה, אם הוא יודע; דבר-יודע

, העליםאם יש לו תובנה על ההתפתחות הרציפה של ; תפקודם וההשפעה ההדדית ביניהם, וצמיחתו

אמן כזה יראה לא רק את טעמו . ואם הוא מתבונן בתהליך זה, הפרי והנבט החדש, ההפריה, הפרחים

אלא הוא גם יפתיע אותנו עם הצגה נכונה של , ם ההופעותבאמצעות כוח הבחירה שלו מתוך תחו

 ".התכונות האופייניות

"... פי השקפה זו -על, שולטת בתהליך היצירה האמנותית כי הסגנון האמנותי תלוי אמתה, כך

בצורות נראות לעין  כל עוד אפשר לדעת אותה, במהות הדברים, ביסודות העמוקים ביותר של הידיעה

העובדה שלדמיון יוצר ניתן חלק בתהליך הידיעה והאינטלקט המופשט לא נתפס עוד " .שאפשר לגעת בהן
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התפיסות שעליהן ביסס גיתה את . היא תוצאה של השקפה זו ביחס לאמת, ככושר ההכרה היחיד

-תמונות חושיותאלא , לא היו מחשבות אפורות ומופשטות, החיים-התבוננויותיו בעיצובי הצמח ובעל

יכולה באמת להוביל אל , דמיוןשולבת רק התבוננות המ. נוצרו באמצעות דמיון ספונטניר שא, חושיות-על

גיתה אמר על זוהי הסיבה לכך ש. זוהי ההכרה של גיתה; חיים-לא מופשטות חסרת, תוך מהות הדברים

כאשר הוא פיתח את ... מייצג אלף מקרים אחדשעבורו מקרה "גלילאו שהוא ערך את התבוננויותיו כגאון 

הדמיון משתמש במקרה האחד כדי להפיק ." ורת המטוטלת ונפילת גופים מנברשות כנסייה מתנדנדותת

, פועל באמצעות מופשטויות יכול לרכושהאינטלקט ה; שהינו יסודי בהופעות תוכן של מה-תמונה מלאת

פקוד אמונה זו בת. לא יותר מאשר חוק כללי של מהלכן, השוואה וחישוב של ההופעות, ידי שילוב-על

ידי -עלנתמך , מתעלה להשתתפות מודעת בתהליך היוצר של העולםר שאההכרתי האפשרי של הדמיון 

יכול גם לראות בתוכן הרוחי , את פעילות הטבע בכל דבר, כמוהו, מי שרואה. העולם כולה של גיתה-תפיסת

של הטבע והיות שהן  תמונות של פנטזיות הן תוצרים. של הדמיון האנושי רק תוצרים נעלים יותר של הטבע

בבואות אלה שהוא יוצר בהיה משקר לעצמו כי אחרת הטבע , הן יכולות לכלול רק אמת, מייצגות את הטבע

האדם -גיתה מכנה את בני. אדם בעלי דמיון יכולים להגיע לדרגות הגבוהות ביותר של ידיעה-רק בני. לעצמו

נשארו בדרגה נמוכה יותר של חיי ר שא', קטואליםאינטל-חקרנים'-בניגוד ל', המהרהרים'-ו' המבינים'האלה 

 .הכרה

, התלהבות של סקרנות, אנוכיות של התבוננות-אינטלקטואלים זקוקים לכוח שקט וחסר-החקרנים"

 .לשימוש מבחינה מדעית שהם מוצאים מוכנים הדבריםהם מעכלים רק את ; ...אינטלקט בהיר

דורשת התבוננות , בהגיעה לרמה גבוהה יותר, םוהידיעה בתוכ, כבר יוצריםהם  המהרהרים, בגישתם

לפני שהם , הם יקראו', דמיון'ככל שהם מתרחקים מהמילה ; מודע ומשתנה לאותה צורה-באופן לא

ההוגים המבינים שעם שם מרשים יותר , בגישתם... הדמיון היוצרלתמיכתו של , יהיו מודעים לכך

הם , היות שהם מתחילים מאידיאות, כי, ביותריעילים במובן הנעלה , אפשר לכנותם הוגים יוצרים

להתמסר , כביכול, זוהי משימתו של הטבע, מאז ואילך. מבטאים מן ההתחלה את אחדות הכוליות

 ."לאידיאות אלה

כי , דבר על מגבלות הידיעה האנושית באופן קאנטיאניי, מאמין בצורה כזו של הכרהשאדם ה יתכןלא 

. גרעין הטבע נמצא בחיים הפנימיים של האדם. ק לו כאמת שלוהאדם זקו אשרבתוכו את  חווההוא 

. מהאמת שלה להיות חזרה על תופעות העולם בצורה מושגית דורשתהעולם של גיתה ושילר אינה -תפיסת

מה שמופיע בחייו . מחוץ לאדםבמדויק למשהו הקיים  תאיםתהיא אינה דורשת שהקונספציה שלה 

הוא ; הינו כזה שלא ניתן למצאו בשום עולם חיצוני, כמשהו רוחי, להפנימיים של האדם כיסוד של אידיא

הוא אינו צריך להופיע בכל זוהי הסיבה לכך ש, פי פילוסופיה זו-על. מופיע כשיאה של ההתפתחות כולה

מי שמצפה למצוא . הוא יכול לקבל צורה אינדיבידואלית בכל אינדיבידואל. הישויות האנושיות באותה צורה
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בסוג , עם קאנט, והוא יחפש אחריה, צורה אחת שלויכול לאשר רק , תאמה עם משהו חיצוניאת האמת בה

כפי שגיתה מציין , מי שרואה את היסוד שבו." תהיה מסוגלת להציג עצמה כמדע" רק היאשל מטפיסיקה ש

יה בה ה, מההגעה למטרתו שמחהיה , אילו היה יכול לשחרר את עצמו, היקום: "במאמר שלו על ווינקלמן

אם יודע אני את הקשר שלי לעצמי : "הוגה כזה יכול לומר עם גיתה, "שיא התהוותו והווייתויכול להתפעל מ

אמת שלו ובכל זאת זוהי אותה יכולה להיות  אדםלכל , בדרך זו; הרי שאני מכנה זאת אמת, ולעולם החיצוני

כת הפיסיקלית הנפלאה הוא המער, כל עוד הוא משתמש בחושיו הבריאים, האדם בעצמו"כי ." אמת

שהאדם רוצה לדעת זה ו, האדםן מ, כביכול, פרדושהניסויים נזה , יחד עם זאת. והמדויקת ביותר האפשרית

, ואפילו להגביל ולהוכיח בדרך זו למה הטבע מסוגל, של מכשירים מלאכותיים מדידותפי -את הטבע רק על

שלא יכול ניצב כה גבוה שבו מותווה מה אדם ה, ברם." הינו האסון הגדול ביותר של הפיסיקה המודרנית

: אפשר גם לומר? מיתר וכל חלוקה מכנית שלו בהשוואה לאוזן של מוסיקאי מהם. להיות מותווה אחרת

לשלוט בהן ולשנותן כדי להיות מסוגל  מוכרחמהן כל תופעות הטבע היסודיות בהשוואה לאדם אשר '

 "' .להטמיען לעצמו ברמה נסבלת

אינו מדבר לא על ידיעה גרידא של מושגים אינטלקטואליים ולא על גיתה , עולם שלוביחס לתמונת ה

ל: "הוא כותב ליעקובי. התרשמות מתבוננת ברוחהוא מדבר על ; אמונה ." בראייה –אני ; אתה מאמין בא 

העולם ככוח נפשי אשר הולם -תונכנסת אל תוך התפתחות תפיס, כפי שמתכוונים לה כאן, ראייה זו ברוח

בו החשיבה התגלתה כתוצר של אך , םהייתה עבור ההוגים היוונידן שעבורו החשיבה אינה עוד מה שעיל

ישותה נמצאת ר שאעצמית זו מודעת לעצמה כ-שמגיעים אליו מעצם העובדה שתודעהתוצר , עצמית-תודעה

בו מורגש  ,עולם-תועידן של תפיסהנציג גיתה הוא . מבחינה רוחית של הטבעהכוחות היצירתיים  בתוך

 .שילר שואף להצדיק מעבר זה נגד עמדתו של קאנט. הצורך לעבור מחשיבה גרידא לראייה רוחית

* 

שחררה , עולם-דורם בין דמיון פואטי ותפיסת-שילר ובני, ידי גיתה-נוצרה עלר שאהברית הקרובה 

ברית . קט מופשטהחיים שעליה ליטול כאשר היא נעה אך ורק בתחומו של אינטל-הביטוי חסרן תפיסה זו מ

אפשרי עבור האדם לפתח לעצמו גישה לעולם . עולם ישנו יסוד אישי-זו הסתיימה באמונה שבתפיסת

לא רק אל תוך עולם של נושאים , בהתאמה עם הטבע המסוים שלו ולהיכנס בזה אל תוך עולם של ממשות

המודל של המתמטיקה ומגיע אשר נוצר לאחר , האידיאל שלו אינו זקוק עוד להיות זה של קאנט. דמיוניים

רק מאווירה רוחית של הכרה כזו בעלת השפעה . מוגמרת ושלמהעולם שהינה אחת ולתמיד -לתמונת

פול-אן'זשתפיסה כמו זו של , מעוררת השראה על האינדיבידואליות האנושית
84
ללבו של . "יכולה להופיע 
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כלומר הסתכלות חדשה , אחדן אמיתי יש תסמי, העזרה-לו כפופות כל התפארת והאנרגיות מעניקות, גאון

ליצור תפיסת עולם וחיים  ,של גאון, כיצד זה היה יכול להיות סימן של אדם מפותח ביותר." חייםבעולם וב

מגן על השקפתו של גיתה , בדרכו שלו, פול-אן'ז? אחתמורכב מצורה היה נתפס ר שאהעולם  אילו, חדשה

 :הוא כותב ליעקובי. מוחלטתהוויה ההשהאדם חווה בתוך עצמיותו שלו את 

ל ומידה, בחירות אלוהית מאמיניםאיננו רק , אם להתנסח כהלכה" אותם  רואיםאלא אנו , טובה א 

, וצורה נעלה יותר של הכרה ידיעהראייה זו עצמה היא ; באמת מתגלים או בתהליך של התגלות

את התודעה של החיובי . לראייה של סדר נמוך יותראך ורק  תבעוד שהידיעה של האינטלקט מתייחס

ידי התרשמות חושית מתמוסס בסופו של -נחווה עלר שאכי כל דבר חיובי , תבונהאפשר לכנות בלבד 

ל , אינה מהווה דברהיא  וב, ממשיכה את פעילותה רק עם היחסי הבנהוה, דבר ברוחי כך שלפני הא 

 ".קייםמפסיקים להת, וכל השלבים של השוואה', פחות או יותר'כל התנאים של 

פול לא יאפשר לאיזשהו דבר לשלול ממנו את הזכות לחוות אמת באופן פנימי ולהפעיל את כל -אן'ז

 .הוא לא יהיה מוגבל לשימוש באינטלקט הלוגי. כוחות הנפש למטרה זו

אינה ( העולם של קאנט-את השקפתרואה בעיני רוחו פול -אן'זכאן )פילוסופיה טרנסצנדנטלית "

; מתוך חזהו ולהחליפו באימפולס טהור של עצמיות, השורש החי של האדם, אמורה לקרוע את הלב

 ."בגאווהלהיות מבורך רק ו לא אסכים להשתחרר מהתלות באהבה

 .לעולם של קאנט-במילים אלה הוא דוחה את הסדר המוסרי המנוכר

, המוסריות וגאול, אמת, יופי: דבק בהכרה שלי שישנם ארבעה דברים ראשונים ואחרוניםאני "

מעודנת  אורגנית-רוחיתאך רק באחדות , כבר עובדה מהווהאלא , והסינתזה שלהם אינה רק נחוצה

שבלעדיה לא היינו יכולים למצוא הבנה כלשהי של ארבעת , (אחדות מהווהורק מסיבה זו שהיא )

 ".מעבר ביניהם איזשהולא אף ו, האוונגליונים האלה או יבשות עולם

 הגיע אצל קאנט ופיכטה, דם עם הקפדה לוגית קיצוניתהתקר שא, קטהניתוח הביקורתי של האינטל

. חלום-תמונת, חיים לכדי צללית גרידא-המשמעות העצמית של העולם הממשי החדורלנקודה של צמצום 

ידי -העשיר את החיים עלר שא התברכו בדמיון ספונטניר שאאדם -נסבלת עבור בני-ראייה זו הייתה בלתי

, היא הייתה שם בהתרשמות שלהם; את הממשות חשואדם אלה -בני. יבי שלהםיצירת הכוח האימגינט

החלונות של המסדרונות . "החלום-ועתה נעשה ניסיון להוכיח להם את תכונתה דמוית, נוכחת בנפשם

, "להשקיף על סמטאותיהם של החיים הממשייםיהיה האקדמיים הפילוסופיים גבוהים מדי כדי שאפשר 

 .פול-ןא'הייתה תשובתו של ז

ן הוא ויתר על כל ידיעה שאינה נובעת מ. שאפשר לחוותפיכטה שאף לאמת הטהורה והנעלה ביותר 

פיכטה . קההרומנטי תתנועידי -העולם שלו נוצרת על-לתפיסתהתנועה הנגדית . המקור הפנימי שלנו עצמנו
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של הרומנטיקנים  העולם-תפיסת; ובחיים הפנימיים של האדם רק כל עוד הם מגלים את האמת מכיר באמת

צריך  אינוהאגו . נובע מחיים פנימיים אלהערך כל דבר ה-והיא רואה כבעל, פנימייםמכירה רק בחיים 

 .מוצדק, כל מה שהוא מפיק. כבול לדבר חיצוני כלשהולהיות 

: לתוצאתה הקיצונית ביותראפשר לומר שהיא נושאת את טענתו של שילר על תנועת הרומנטיקה 

." והוא אנושי לגמרי רק כאשר הוא משחק שהוא אנושי במובן המלא של המילה יכןהאדם משחק רק ה"

האדם המפותח לגמרי אינו יודע נורמות . הרומנטיקה רוצה להפוך את העולם כולו לתחום של האמנותי

באותה דרך שבה אמן , ופן חופשיאחרות מלבד החוקים שהוא יוצר באמצעות הכוח האימגינטיבי השולט בא

מגדיר אותו מבחוץ וחי ר שאהוא מתעלה מעל כל דבר . אותם חוקים שהוא מטביע ביצירותיו ר אתיוצ

. העולם כולו אינו מהווה עבורו דבר מלבד חומר עבור משחקו האסתטי. מעיינות עצמיותו שלופי -לגמרי על

ולה נפש המגיעה לידיעה אמיתית אינה יכ. הרצינות של אדם בחייו היומיומיים אינה מושרשת באמת

. הם מקבלים ערך רק מהנפש. ערך-עבור נפש כזו הם לכשעצמם חסרי; להתייחס ברצינות לדברים עצמם

 .'אירונירוח -הלך'ידי הרומנטיקנים -מכונה על, רוח של אדם המודע לשליטתו על דברים-הלך

ר'קרל וילהלם פרדיננד סולג
85
ו של אמן רוח: "'אירוניה רומנטית'הבא למונח  נתן את ההסבר 

מסתכל מטה על , ברחפו מעל לכול, לכלול את כל הכיוונים במבט חטוף מקיף אחד ומבט חטוף זה וכרחהמ

,ל'שלג פרידריך. 'אירוניה'אותו אנו מכנים , הכול ומחסלו
86

הדוברים המובילים בעד הפנייה אחד  

לה לאין חטוף ומתע-רוח זה של אירוניה שהוא תופס הכול במבט-טוען ביחס להלך, הרומנטית של הרוח

מי שחי . תטובות או גאוניּו מידות, צורות מסוימות של אמנותלוכן מעל , ל דבר שהינו מוגבלשיעור מעל לכ

, להנאתו"הוא יכול . מגדיר עבורו את כיוון פעילותור שאאין משהו ; כבול לדבר-רוח זה חש לא-בהלך

הרוח ." עתיק או מודרני, ורי או רטוריהיסט, ביקורתי או פואטי, לכוונן עצמו להיות פילוסופי או פילולוגי

. מלבד היא עצמה, כי דבר אינו אומר לרוח זו מה לעשות, האירונית מתעלה מעל לסדר עולם מוסרי נצחי

. כי המוסריות שלו יכולה להיות רק מוסריות אסתטית, לו הנאה שמסבאדם אירוני אמור לעשות מה 

הם לא רצו למלא את , ברם. ל הייחודיות של האגוהרומנטיקנים הם היורשים של החשיבה של פיכטה ע

מוגבל של -עמדו מעל לכול על זכות הפנטזיה והכוח הלאאך , כפי שפיכטה עשה, האגו הזה באמונה מוסרית

 : נובליס אומר. החשיבה הייתה ספוגה לגמרי בדמיון פואטי, עמם. הנפש

זהו אופן . עצמו הוא אינו מיוחדלכש. זה רע שלשירה יש שם מיוחד והמשורר מייצג מקצוע מיוחד"

 " ?האם אין הדמיונות של לב האדם בפעולה בכל דקה ודקה. פעילות הולם לרוח האנושית
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נראה לו לאדם שהוא עסוק בשיחה : "יכול להגיע לאמת הנעלה ביותר, העסוק אך ורק בעצמו, האגו

 .ן פלאיבאופ המחשבות הברורות ביותרידועה גורמת לו לפתח את -וישות רוחית לא

' אני מאמין'לא היה שונה ממה שגיתה ושילר הפכו ל, מה שהרומנטיקנים כיוונו אליו, ביסודו של דבר

חווה את שיריו  נובליס. תפיסת אדם שבאמצעותה הוא נראה מושלם וחופשי ככל האפשר: שלהם

פיכטה מעבדת  רוחו של, ברם. זהה לזו של פיכטההעולם -נפש שהיה לו קשר לתמונת-והתבוננויותיו בהלך

מרגישה היכן , בעוד שזו של נובליס נובעת מעושר של נפש, המתאר החדים של מושגים טהורים-את קווי

זוהי . מתרחש בעולם של אידיאותהיכן שאחרים שואפים לחבוק את החיה ביסוד האהבה , שאחרים חושבים

הטבע הרוחי הנעלה יותר שבו לחפש אחר , כפי שאפשר לראות בהוגים המייצגים שלו, הנטייה של עידן זה

נובליס חש . כי שורשיה אינם יכולים להימצא בעולם המציאות החושית, לעצמה-מושרשת נפש המודעת

הוא חש דרך , הוא מבטאש הדבריםאת . את בתוך טבע הרוח הנעלה יותרצוחווה את עצמו כך שישותו נמ

 :ותבהוא כ. הגאוניות המולדת שלו כהתגלויות של טבע רוחי זה עצמו

הוא ראה את פלא ? מה הוא ראה אז. ה של סאריסל  המסך מעל הא  את הוא הרים ; אדם אחד הצליח"

 ."את עצמו –הפלאים 

מבטא את הרגש האינטימי שלו ביחס למסתורין הרוחי מאחורי עולם החושים וביחס נובליס 

 :במילים הבאות, סתורין זה מתגלהעצמית האנושית כאיבר שבאמצעותו מה-לתודעה

פתאום גמישים כפי שעלינו  נעשיםאילו היינו . הוא תמיד מתגלה; עולם הרוח אכן פתוח עבורנו"

 ."היינו רואים את עצמנו, להיות
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7 

 של תפיסות עולם וחיים יצירות המופת

 

,וזף שלינג'ילהלם גפרידריך ומאת  פילוסופיה של טבעיצירה משפט אחד ב
87
בזק של מכה בנו כמו  

מעו מש, להתפלסף על הטבע: "הוא אומר. העבר והעתיד של אבולוציית הפילוסופיה יבברק ומאיר את נתי

לקחת חלק ביצירתה  מוכרחדמיון יוצר כלומר ש, אצל גיתה ושילרמה שהיווה הכרה עמוקה ." טבע לברוא

מה שהטבע מפיק מרצונו כשאנו ממקדים בו את . מבוטא בצורה מרשימה במשפט זה, עולם-של תפיסת

האדם אינו יכול להגות . אינו כולל את משמעותו העמוקה ביותר, נו בהתבוננות והתרשמותלב-תשומת

 .להפיקהעליו . משמעות זו מבחוץב

רוחו . לדמיוןהייתה נטייה כל האנרגיות הרוחיות ל, ועמ. מחונן במיוחד לסוג זה של יצירהשלינג היה 

אלא , תמונות כפי שעושה דמיון אמנותי הדמיון שלו לא הפיק. שאין דומה לוהייתה בעלת כושר המצאה 

. ך נתיב החשיבה של פיכטההוא התאים היטב להמש, זו של רוחועם נטייה . דווקא מושגים ואידיאות

. 'אגו'ה –הוא חדר עד אל תוך מרכז נפשו של האדם , בחיפושו אחר האמת. לפיכטה לא היה דמיון פורה כזה

גם להיות מסוגל  מוכרחאז הוגה הדוגל בהשקפה זו , ולםע-אם מרכז זה אמור להפוך לגרעין של תפיסת

ל להיעשות רק זה יכו. כנקודת תצפית' אגו'בעודו יוצא מה, עולם וחיים רווילהגיע למחשבות שתוכנן 

הוא היה באמת מוגבל ש זוהי הסיבה לכך. וכוח זה לא עמד לרשותו של פיכטה באמצעות כוח הדמיון

ביע על כך שעליו לרכוש תוכן ולהצ' אגו'לב ל-ת תשומתכדי להפנו תו הפילוסופית במשך כל חייובעמד

ההרצאות שהוא נתן ן שאפשר ללמוד בבירור מדבר , הוא עצמו לא היה מסוגל לספק לו תוכן כזה. ימחשבת

מאלה (. 3כרך , יצאו לאור לאחר מותור שאיצירות ) תורת המדעבאוניברסיטת ברלין על  3131בשנת 

שאצל אדם רגיל אינו קיים , איבר חישה פנימי חדש לחלוטין"הוא דורש שם , עולם-הרוצים להגיע לתפיסת

. איבר כזה אמור לקלוט אשראת מצליח לפתח  אינוהוא . פיכטה אינו ממשיך מעבר לדרישה זו, אך." כלל

והוא מכנה זאת , שלו הפיק בנפשו שלינג ראה את התוצאה של חוש עילאי יותר זה במחשבות שהדמיון

, ידי רוח בטענת הרוח על הטבע-על תוצרבראותו את היווצרותו של , אם כן, עבורו. אינטלקטואלי דמיון

 ,הכיצד יתכן שמה שנובע מהרוח יהיה תבנית החוק אשר שולט בעולם הממשי. בוערת הייתההשאלה הבאה 

אידיאות את ה משליכיםרק "מאמינים שאנו נגד אלה השלינג יוצא  במילים נוקבות? שולט בטבע הממשי

מכך רצון -כי איננו שבעי... אין להם מושג מה טבע זה מהווה עבורנו ומה עליו להיות"כי " ,שלנו על הטבע
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, אנו עומדים על כך שהטבע עצמו. רוחנו לחוקי (תיווכו של יסוד שלישיב, למשל)שהטבע יתאים במקרה 

אילו רק עשה , אז אפשר לכנותו טבעחוקי הרוח שלנו ורק את  אינו צריך לבטא אלא להבין, בהכרח וביסודו

הזהות המוחלטת  בנקודת, בנקודה זו, זא. הטבע הנסתר –הרוח : הטבע אמור להיות הרוח הגלויה... זאת

מוכרחה , הבעיה ביחס לדרך שבה טבע מחוץ לנו צריך להיות אפשרי, לנו מחוצההטבע ו בתוכנושל הרוח 

 ."להיפתר

 כוונתו. בשתי צורות שונות אחתאלא אותה מהות , ת שונותאינם כלל שתי מהויוטבע ורוח , אם כן

להשתקע  צריך. נתפסה לעתים רחוקות בצורה נכונה, האמיתית של שלינג ביחס לאחדות זו של טבע ורוח

מלבד משהו חסר חשיבות או , אם רוצים להימנע מלראות בה דבר כלשהו, לגמרי באופן התפיסה שלו

, על עולם הנפש, אפשר להצביע על משפט מתוך ספרו של שלינג, חשיבהכדי להבהיר אופן זה של . אבסורד

כי הוא רומז על , אדם רבים מוצאים קושי בהבנת מושג זה-בני. על טבעו של כוח המשיכהתבטא בו הוא מ

בין השמש  שום גורם מתווךהעובדה שאין למרות השמש מושכת את האדמה . 'פעולה ממרחק'מה שמכונה 

ה דרך החלל אל מקומות שבהם היא אינה פעילותשהשמש מרחיבה את ספירת לחשוב אדם אמור . והאדמה

במקום שבו  לפעולכיצד יכול גוף . מוצאים קושי במחשבה כזאת חושיים גסיםאלה החיים ברשמים . נוכחת

הוא רק היכן ש פועלנכון שגוף : "הוא אומר. שלינג הופך את כיוונו של תהליך חשיבה זה? הוא אינו נמצא

שהשמש משפיעה על אם אנו רואים ." פועלהיכן שהוא  הוא נמצא רקבה אך נכון באותה מידה ש, צאנמ

שהיא מרחיבה את הווייתה עד לאדמתנו ואין לנו שום זכות נובע אז מעובדה זו , האדמה עם כוח המשיכה

ת את השמש פורצ. ו היא פועלת עם הווייתה הגלויהממנקיומה אך ורק למקום ש-להגביל את הוויית

הרוח אינה . באותו אופןבערך בין רוח וטבע שעלינו גם לחשוב על הקשר . הגבולות שבהם הווייתה גלויה

הווייתה מתפשטת עד למקומות המרוחקים . היא הווה גם היכן שהיא תופסת; הווה רק היכן שהיא נתפסת

כאשר רוח . שהיא מכירההיא חובקת וממלאת את כל הטבע . תר היכן שעדיין אפשר להבחין באובייקטיםובי

אלא , הרוח לא רק קולטת תמונת ראי. תהליך זה לא נשאר מחוץ לרוח, חושבת על חוקו של תהליך חיצוני

אין זו הרוח , ובמציאת חוקו של התהליך הרוח ממלאת את התהליך. תוך תהליךמרחיבה את מהותה אל 

הרוח עברה למקום . שמבטא את עצמו הוא זה, חוקו של התהליך; בפינה מבודדת במוח מגלה חוק זהר שא

כאשר הרוח צוללת . אבל הוא לא היה מבוטא, החוק היה פעיל, של הרוח הלב-בלי תשומת. שבו החוק פעיל

רק כאשר הרוח . מבוטא בצורה מושגית, נוסף להיותו פעיל בטבע, הרי שהחוק, יכול אל תוך התהליךכב

, הטבען עולה הרושם שהרוח קיימת בנפרד מ, ההטבע ומתבוננת במהותה שלן לבה מ-מסבה את תשומת

העובדה ן הקיום של השמש נראית מוגבלת במרחב מסוים כאשר מתעלמים מ-באותה דרך שבה הוויית

 להופעתגורם , בתוך רוחי, אם אני, לכן. משיכהכוח הקיומה נמצאת גם היכן שהיא פועלת דרך -שהוויית

נכונות  'בתוכי הטבע מפיק את עצמו' -ו 'אני מפיק טבע': תשתי הטענו, חוקי טבעמבוטאים  שבהן, אידיאות

 .מידהאותה ב
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אני , ראשית. זמנית רוח וטבע-ההוויה האחת שהינה בוישנן שתי דרכים אפשריות לתאר את , עתה

להגיע  שואפתאני יכול להראות כיצד הרוח , שנית; יכול לציין את חוקי הטבע הנמצאים בפעולה במציאות

החוק מראה לי את , במקרה הראשון. ידי אותו אובייקט-ני המקרים אני מכוון עלשב. אל חוקים אלה

במקרה . משמש לייצוג אותו חוק בדמיוןר שאהרוח מראה לי את ההליך , במקרה השני; פעילותו בטבע

מתואר , כיצד שני אלה משתייכים זה לזה. במדע הרוח, במקרה השני; אני עוסק במדע הטבע, הראשון

 :ינג בדרך מקסימהידי של-על

נמצא , אחר דבר לאו, זה. אינטליגנציהה לאטבע הן המגמה הנחוצה של כל מדע טבע היא להתקדם מ"

עלה ביותר של מדע טבע תהיה השלמות הנ. ל תופעות הטבעע תורה ליישםמאחורי הנטייה 

( חומריהיסוד ה)התופעות . מושלם של כל חוקי הטבע לכדי חוקים של דמיון וחשיבהצורה -שינוי

כך לזוהי הסיבה . להישאר מוכרחים( היסוד הפורמלי)להיעלם לחלוטין ורק החוקים  מוכרחות

כך היסוד , בוקעת כביכול מבעד לקליפה שמעליה, חוק בטבע מתגלה יותר-עובדה שככל שתבניתשה

ן אינ תופעות של אופטיקה. רוחיות יותר ולבסוף נעלמות נעשותהתופעות עצמן . נעלםהולך והמכסה 

מהווה כבר חומריות  ואור זה עצמו, ידי האור-שקוויה משורטטים על מהוות דבר מלבד גיאומטריה

, התופעות של כוח המשיכהמ. תכל העקבות החומריות כבר נעלמו, בתופעות של מגנטיות. מעורפלת

ר לא נשא, יכולות להיות מובנות כתוצאה רוחית ישירה של פעולה למרחק, פי מדעני טבע-שאפילו על

טבע תורת . מידה רחב-הוא המכניזם של התנועות השמימיות בקנה שיישומו, מלבד החוק שלהןדבר 

החיים -התוצרים חסרי. שבאמצעותה הטבע כולו יתמוסס באינטליגנציהמושלמת תהיה זו 

המכונה  ,והטבע ,מוצלחים של הטבע לשקף את עצמו-מודעים של הטבע הם רק ניסיונות לא-והלא

מודע -קורן באופן לא היפיין האינטליגנצמאכך ש בשלה-כלל אינטליגנציה לא-ךמהווה בדר, מת

יכולה להיות  –אובייקטיבי לגמרי בפני עצמו  להיות –המטרה הנעלה ביותר של הטבע . בתופעות שלו

, או באופן כללי יותר, שהינה האדם, מושגת על ידו רק באמצעות ההשתקפות האחרונה הנעלה ביותר

שב על עקבותיו ובזה מתברר שמלכתחילה הטבע זהה שבאמצעותה הטבע , תבונה מה שאנו מכנים

 ."י והמודעהוא יודע בתוכנו כיסוד האינטליגנטלמה ש

כולן טווה את עובדות הטבע לכדי רשת אמנותית של מחשבות באופן כזה שהתופעות שלו שלינג 

שהאידיאות  התחושהן יה מושפע מהוא ה .ניצבו כאורגניזם אידיאלי והרמוני בפני הדמיון היוצר שלו

מהווים את הבסיס , אם כן, כוחות רוחיים. הן גם הכוחות היוצרים של תהליך הטבע, המופיעות בדמיון שלו

אנו מגלים את , בהפנותנו את רוחנו לזה. מקורו ברוח, חיים בפני עינינו-ומה שמופיע מת וחסר, של הטבע

. הדברים של הטבע הם התגלויות של הרוח, פי שלינג-על, עבור האדם, כך. בטבע, יאת הרוח, האידיאות

היא מציגה את עצמה בתוך חיינו . כביכול מו מאחורי פרגודהרוח מסתתרת מאחורי התגלויות אלה כ

. ולכן הוא מסוגל למצוא את הרוח החבויה בטבע, מהירוח האדם יודע , בדרך זו. הפנימיים בצורתה הנכונה
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. למצוא באמן מושלםמזכיר משהו שגיתה מאמין שאפשר , בתוכוע חוזר כרוח הטב, אצל שלינג, שבו האופן

 לראותעלינו , לכן. מתקדם בהפקת יצירת אמנות כפי שהטבע עושה עם יצירותיו, גיתה לדעת, האמן

מה שהטבע . פרוש בפני האדם בטבע וקייםאותו תהליך שבאמצעותו הכול התהווה את ביצירתו של אמן 

הטבע . לתפיסה חושית בתהליך היצירה האמנותית הנתונהנית מוצג לאדם בצורה מסתיר מהעין החיצו

מנת -התקדם על הטבעעל האדם לפענח מתוך יצירות אלה כיצד ; מראה לאדם רק את היצירות המוגמרות

שלינג . יצירה ויוצר נצפים באותו זמן, במקרהו של אמן. לא עם היוצר, התוצריםהוא מתמודד עם . להפיקן

הוא מציב את עצמו בעמדה של טבע . חדור מבעד לתוצרי הטבע אל תוך התהליך היוצר של הטבערוצה ל

המחשבות , פי שלינג-על, אם כן, מהן. יצירת אמנות מפיקוגורם לו להתהוות בתוך נפשו כפי שאמן יוצר 

ה מה שקדם לדברים ומ. האידיאות של הרוח היוצרת של הטבע אלה? העולם שלו-אשר כלולות בתפיסת

קיומה -מחשבה זו מתייחסת להוויית. עולה ברוח אנושית אינדיבידואלית כמחשבה אשרשיצר אותם הוא 

מדע אנושי הופך עבור שלינג , בכך. זיכרון מתייחסת להתנסות עצמה-הממשית והמקורית כפי שתמונת

רוח אלוהית . מיםהיו פעילים באופן יוצר לפני שהדברים היו קייר שאהטיפוס הרוחיים -לזיכרונות של אבות

כלים ה את מירבמנת ליצור בנפשם -אדם על-בראה את העולם ובסוף התהליך היא גם בראה בני

שלינג אינו חש את עצמו כלל . מודעת לפעילותה היוצרת להיעשות, תוך היזכרות, שבאמצעותם הרוח תוכל

של , כאיבר, צמו כחלקהוא מופיע בפני ע. בהתמסרו להתבוננות בתופעות העולםכישות אינדיבידואלית 

רוח זו מתבוננת . אלא הרוח של כוחות העולם חושבת בו, חושב הואלא . הכוחות היוצרים של העולם

 .בתוכוהיוצרת שלו  בפעילות

, בהתבוננות החושבת בדברים. מידה קטן-בריאת עולם בקנהבהפקתה של יצירת אמנות שלינג רואה 

מופיעות ברוחנו , עולם-במראה המקיף של תפיסת. גדולה מיד-הוא רואה זיכרון של בריאת העולם בקנה

האדם מתעלם מכל דבר בעולם שהחושים קולטים בו . ואותם הן הפיקובסיס הדברים שהינן  אותן אידיאות

האידיאה מופיעה , ה של יצירת אמנות ובהנאה ממנהתבהפק. ושומר רק את מה שהחשיבה הטהורה מספקת

אמנות , טבע, פי השקפתו של שלינג-על. מתגלים באמצעות החושיםר שאבאופן אינטימי חדורה ביסודות 

עולם ה-תפיסת; מציג את התוצרים המוגמריםהטבע . ניצבים בקשר ההדדי הבא( פילוסופיה)עולם -ותפיסת

פעילות , מצד אחד .ות משלבת את שני היסודות בפעולה הדדית הרמוניתהאמנ; המועילותאת האידיאות  –

, יוצרבלי להיות מודע לאידיאות שעל בסיסן הוא  מצע הדרך שבין טבע יוצר אשר יוצרבאאמנותית ניצבת 

בעזרתן ליצור  ,באותו זמן ,אשר יודעת את האידיאות האלה בלי להיות מסוגלת, הרוח החושבת, ומצד שני

 :שלינג מבטא זאת במילים הבאות. דברים

. טים הם תוצרים של אותה פעילותאובייקהשל  המציאותיאמנות והעולם ההעולם האידיאלי של "

 עםעולם המציאותי וה לאתודעה  בלי המוביל( מודע-המודע והלא) זמנית של שניהם-בו הופעה

של  תמודע-לא העדיין שיר, העולם האובייקטיבי הוא רק פרימיטיבי יותר. תודעה לעולם האתרי



 

997 

כתר המבנה כולו היא של האמנות  הפילוסופיהו, מערכת עקרונות כללית של פילוסופיה, הרוח

 ".שלה

לא רק כהישגים מופיעות בפני שלינג , אמנותיתהתבוננות חושבת ויצירה , הפעילויות הרוחיות באדם

הישג הן מהוות באותו זמן , נעלה ביותראם הן מובנות במשמעותן ה ,אלא, של אדם אינדיבידואלינפרדים 

עולה בנפש שלינג את הרגש המתאר , מתרמות ונלהבות באבמילים . העולם-רוח, של הישות העילאית

 פעילותהאלא , המוגבלים לנקודה ביקום מודעת לעובדה שחייה אינם רק חיים אינדיבידואליים בהיותה

משמעות , במובן עילאי יותר, אז, 'אני מודעת, אני יודעת': כאשר הנפש אומרת. וחניות כלליתייכת לרתשמ

, כאשר הנפש מפיקה יצירת אמנות; ני קיומם של הדבריםהעולם זוכרת את פעילותה לפ-שרוחהדבר היא 

מידה גדול -שהרוח הגשימה בקנה הדבריםעל , מידה קטן-בקנה, העולם חוזרת-משמעות הדבר היא שרוח

 .בבריאת הטבע כולו

מרים את עצמו מעל לכל  דםאמה שבאמצעותו האלא , ה עיקרון האינדיבידואליותנהנפש באדם אי"

ומעל לכול  אנוכיות-לאהבה חסרת, עצמית-להקרבה מוכשרהוא נעשה שבאמצעותו , אנוכיות

 אינהוהיא גם , הנפש אינה עוד עסוקה בחומר. ובזה לאמנות ידיעת מהות הדבריםללהתבוננות ו

גם בהופיעה . אלא היא לבדה עם הרוח כחיים של הדברים, מעורבת באיזשהו קשר ישיר עם חומר

כמו  רק מרחפת – המושלם ביותר הבעיצוב –שהתודעה עליו , הגוףן הנפש בכל זאת חופשית מ, בגוף

הנפש אינה . דבר מאותו סוגאיזשהו לא ו א כושרל, הנפש אינה לא תכונה. חלום קל שאינו מפריע לה

, בדרך שבה גופים יכולים להיות יפים, יפה ינהא, הנפש אינה טובה. ידיעהמהווה אך היא , יודעת

"..עצמוהיא היופי  אאל
88
 

היכן , במינכן. ייקוב בוהם'ידי ג-יוצגה עלאשר כזה של תפיסה מזכיר את המיסטיקה הגרמנית אופן 

פרנץ בנדיקט עם  הוא נהנה מהתחברות ממריצה, 3119עד  3196ת משנת ששלינג חי עם הפסקות קצרו

,באדר
89
 התחברות זו נתנה. ן של תורה קדומה יותר זווושהאידיאות הפילוסופיות שלו נעו לגמרי בכי 

מבט שאליה הגיע -היה תלוי לגמרי בנקודתר שאלשלינג הזדמנות לחדור עמוק יותר אל תוך עולם החשיבה 

, על הקשר בין האמנויות היפות והטבעצוטט לעיל מהפנייה ר שאאם קוראים את הקטע . בחשיבתו שלו

: ב בוהםייקו'אז נזכרים בהשקפתו של ג, באקדמיה המלכותית למדע במינכן 3197בשנת שאותה נתן 

ל שלך, בכוכבים ובאדמה ,בהתבוננותך במעמקים" חי ויש לך את גם ובאותו זמן אתה , רואה אתה את הא 

ל גם שולט בך, ישותך ל ... ואותו א  ל כולה הידיעה שלך ; וואתה חי ב זהאתה נבראת מתוך א  גם ניצבת בא 

ל זה, זה וכאשר תמות  ."תיקבר בתוך א 

                                                      
88

 .על הקשר בין האמנויות היפות והטבעמתוך  
89

 Franz Benedict Baader ,9149-9765. 
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להתבוננותו , נגם התפתחותה של חשיבתו של שליע . או תיאוסופיה בעולם הפכה להתבוננות בא 

שאלות פילוסופיות ביחס לטבע החירות האנושית ונושאים כאשר הוציא לאור את יצירתו , 3192בשנת 

עולם -כל השאלות של תפיסת. הרי שהוא כבר נקט עמדה על בסיסה של תיאוסופיה זו, רלוונטיים לשאלה זו

ל יכול , כיצד יתכן רוע בעולםה, אם כל הדברים אלוהיים הם. דשנראות עתה על ידו באור ח היות שהא 

ל מושלם ל? להיות רק א  ללכת בעקבות התעניינויותיה  עדייןכיצד יכולה היא , אם הנפש קיימת בא 

ל הווה ופועל בתוכי ?האנוכיות , באותו מקרה, אניר שאכ, להיקרא חופשי ,עדיין ,אניכיצד יכול , אם הא 

 ?ל כלל כישות עצמאיתאיני פוע

ל תוךשאלות אלה כך מנסה שלינג לענות על  יהיה זה לגמרי לא תואם . במקום בעולם התבוננות בא 

ל אם עולם של ישויות היה נברא  ל יכול . אונים-והיה עליו להובילן ולכוונן ללא הרף כיצורים חסרילא  הא 

ל היכול לברוא רק מ. מידה כמוהו מושלם באותה ם רק אם ביכולתו לברוא עולם שהינולהיות מושל ה א 

אינה צריכה להיות תלויה , ישות שמקורה בישות אחרת. מושלם כמוהו-הוא לא, מושלם פחות ממנו שהינו

היכולה להתקיים רק במבנה כולו , כפי שלעין. כי אין זו סתירה שבנו של אדם הוא גם אדם, ביוצר אותה

ל, שלהחיים עצמאיים מ בכל זאתיש , של האורגניזם עם ו, כך גם נפש אינדיבידואלית כלולה ללא ספק בא 

 .זאת לא מופעלת ישירות על ידו כמו חלק במכונה

ל " ל הא  לא ברור כיצד הוא היה יכול למצוא את סיפוקו במכונה . אלא של חיים, מתיםשל אינו א 

ל לא חשוב באיזו צורה אדם עשוי לחשוב על הרצף של ישויות ברואות. המושלמת ביותר , מתוך הא 

כך שהתוצרים לא יהיו ריקים בלבד לא סיבתיות או ייצור , רצף זה לעולם לא יוכל להיות רצף מכני

הוא גם לא יכול להיות נביעה כזו שהמהות הנובעת תישאר רק חלק מהישות שהיא נבעה . מתוכן

ל מהווה סדרת הדברים מתו. ת עצמאיויכול להיהלא משהו , לא תהיה לה מהות משלהממנה ולכן  ך הא 

ל ל יכול להתגלות לעצמו רק בתוך יסוד הדומה לו עצמו, ברם. התגלות עצמית של הא  בישויות , הא 

ל-שעבור הוויית, שהינן חופשיות ופועלות מתוך יוזמתן הן אך הן , קיומן אין שום בסיס מלבד הא 

לעצמן דומות   ".לא 

ל של מתים  ל היה א   שלו התהליכים האינדיבידואלייםש מכניזםוכל תופעות העולם היו כמו אילו הא 

ל והכול היה מובן צריך אז , היו יכולים להיות מופקים ממנו כגורם וכמניע שלהן היה לתאר רק את הא 

ל אפשר היה להבין את כל הדברים ו. ידי זה-על לעולם האלוהי . אך אין זה המקרה, פעילותםאת מתוך הא 

ל ברא אותו. יש עצמאות אך האלוהי מופיע במהות שהינה , הוא אכן אלוהי, כך. וויה משלואך יש לו ה, הא 

ל-בלתי כך העולם האלוהי נולד , כפי שהאור נולד מתוך החשיכה. אלוהי-הוא מופיע ביסוד לא; תלויה בא 

לא כל הישויות , כך. האנוכיותוהרוע  יםאלוהי זה מופיע-ומתוך יסוד לא, אלוהית-קיום לא-מתוך הוויית

ליטת נמצאות תחת של הן ילדיו . עולות מתוך הלילה האפל אך הן בעצמן, כול לתת להן את האורהוא י. הא 

ל אין שום חזקה על מה שהינו חשיכה בתוכן, של לילה זה לפלס את דרכן מבעד ללילה אל  מוכרחותהן . ולא 
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ל מתוך הלא אפשר. זוהי החירות שלהן. תוך האור , לכן .אלוהי-גם לומר שהעולם הוא בריאתו של הא 

 .שני –אלוהי הוא הראשון והאלוהי -הלא

. ידי חיפוש אחר מה שהינו אלוהי בהם-כלומר על, חיפוש אחר האידיאות בכל הדבריםמל יחתהשלינג 

ל נעשההעולם כולו , בדרך זו ל ללאן היה עליו להתקדם מ, לאחר מכן. עבורו להתגלות הא  אלוהי כדי -הא 

עבורו  נעשההתהליך כולו של אבולוציית העולם , עתה. וכיאת האנ, את הרע, מושלם-להבין את הלא

הוא מפלס את . אלוהי-מקורו בלא, האינדיבידואליהאדם . ידי האלוהי-אלוהי על-לכיבוש ממושך של הלא

. אלוהי לאלוהי היה במקורו היסוד השולט בעולם-תהליך זה מהלא. דרכו מתוך יסוד זה אל תוך האלוהי

התרבות היוונית קמה על בסיס . הם פעלו בנאיביות מתוך אנוכיות. לטבע שלהם האדם נכנעו-בני, קדם-בימי

על שירה נאיבית כפי ששילר ביטא זאת במאמר שלו  שבו האדם חי בהרמוניה עם הטבע אוזה היה עידן . זה

מצב זה של תמימות , ית הנצרותעלי עם. בע ולכן הוא לא חיפש אחר הטבעהאדם עצמו היה ט, ורגשנית

הכריסטוס מופיע . של הטוב, ונראה כניגוד של האלוהי, כרע, אלוהי-רק הטבע נתפס כלא. נעלם, תאנושוב

שממה לחורבן ול נהייתהאדמה "זהו הרגע שבו . אלוהי-כדי לאפשר לאור האלוהי לקרון בחשיכה של הלא

הובן  אך לא, קיים מראשית העולםר שאהלידה של האור הנעלה ביותר של הרוח "רגע " ,בפעם השנייה

הוא מופיע כדי . והיה עדיין בהתגלותו הנסתרת והמוגבלת, פעלה מעצמה ולמען עצמהר שאידי החשיכה -על

מנת לשקם את הקשר בין -וכמתווך על, גם בצורה אישית ואנושית, להתייצב אל מול הרוע האישי והרוחי

ל ברמה הגבוהה ביותר אדם כדי  להיות מוכרחל והא  , כי רק האישי יכול לרפא את האישי. הבריאה והא 

ל להיותלאפשר לאדם   ."א 

ל וגוזרת את כל  הבסיספי שפינוזה המחפשת אחר -העולם על-תפיסת של כל מאורעות העולם בא 

. כפי שהאמיתות המתמטיות נגזרות מאקסיומות, פי חוקים הכרחיים חיצוניים מתוך בסיס זה-התהליכים על

לגם , כמו שפינוזה. יקהמספ-עולם כזו כבלתי-שלינג מתייחס לתפיסת , הוא מאמין שכל הדברים קיימים בא 

דלות , העדר נפש של צורתה, המערכת שלוהחיים של -חוסר"ידי -הם אינם מוגדרים רק על, אך לדעתו

, לכן." מתאימה היטב לאופן ההתבוננות המופשט שלההגסות הקשיחה של טענותיה ה, טוייהמושגיה ובי

אך הטבע עצמו אינו מראה , של שפינוזה עקבית תמיד" המכנית של הטבע הראייה"שלינג אינו מוצא את 

 .ולנו עקביות ז

, לא תבונה ברורה, יש בו. הטבע מוסר לנו הוא מה שלא קיים כתוצאה של כורח גיאומטרי אשרכל "

היה צריך לחדור , אשר שלט זמן כה רב, האינטלקט הגיאומטרי, אחרת; אלא אישיות ורוח, טהורה

האינטלקט היה בהכרח מבין את הדבר הנערץ בחוקים כלליים ונצחיים של הטבע . י זמן רבאותו לפנ

הגיוני של -בעוד שעליו להכיר יותר ויותר ובכל יום ויום את הקשר הלא, במידה גדולה הרבה יותר

 ".הטבע לעצמו
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וא ה כך, אלא מאחד בתוכו גם כשרים וכוחות נוספים, היות שהאדם אינו רק אינטלקט ותבונה

ל שהינו תבונה בהירה וטהורה. עם הישות האלוהית העילאית, פי שלינג-על, המקרה נראה כמו מתמטיקה , א 

ל שאינו יכול להתקדם על, ברם. עברה האנשהר שא אלא כל , פי תבונה טהורה עם בריאת העולם שלו-א 

. מאוד לחיים האנושיים חייו מקבילים". ישות חיה אישית לחלוטין"אפשר לראותו כ, אלוהי-הזמן נאבק בלא

ל , השלמות שבתוכו בעודו שואף לאידיאל שלו של שלמות-להתגבר על איאדם מנסה  ל כזה נתפס כא  כך שא 

ל של שפינוזה . אלוהי-שפעילותו מהווה כיבוש הדרגתי של הלא, שנאבק לעד שלינג משווה את הא 

ככל שהתכונות החיות נבעו מהן הופיעו מסתוריות יותר ר שא, תמונות הקדומות ביותר של אלוהות"ל

ל שלו יותר ויותר מאפיינים ." פחות מתאר אותו כישות הוא . עברו אינדיבידואליזציהר שאשלינג מעניק לא 

 : אנושית באמרו

אז , ועד כמה יד נדיבה נראית מכסה זאת עבורנו, אם נתייחס למה שהינו נורא בטבע ובעולם הרוח"

ל אפשר לכנות איוםבוהות שולטת איננו יכולים להטיל ספק בכך שהאל ל , עולם של זוועה ואת הא  הא 

 ".אלא פשוטו כמשמעו, לא רק בהשאלה, האיום

ל שלושלינג  ל כזה באותה דרך שבה שפינוזה התייחס לא  ל ה. לא היה יכול עוד להסתכל על א  מנהל א 

ל אישי. תבונהבאמצעות גם תבונה יכול להיות מובן פי חוקי -הכול על ששלינג תופס אותו בחייו כפי , א 

אנו יכולים , בבעיה מתמטית. בלבדתבונה פי -כי הוא אינו פועל על, לא ניתן לחזותו מראש, המאוחרים

, העמ. אפשרי-בלתידבר זה , עם ישות אנושית פועלת; לקבוע מראש את התוצאה רק באמצעות החשיבה

, לכן. להתווסף לתבונה מוכרחהתנסות הה. נקוט בכל רגע נתוןתא יבאיזו פעולה העלינו להמתין ולראות 

ל-בלתי ינומדע לוגי טהור ה בתקופה המאוחרת יותר של . מספיק לשלינג עבור תפיסת עולם וא 

ידיעה שלילית שיש להשלימה עם , תבונהן הנובעת מהכולה הוא מכנה את הידיעה , ולם שלוהע-תפיסת

ל החי. ידיעה חיובית ; ק להיות תלוי במסקנות ההכרחיות של התבונהלא ר מוכרח ,מי שרוצה לדעת את הא 

ל עם ישותו האישית כולה מוכרחהוא  איזו מסקנה התבונה הטהורה  יחווהאז הוא . לצלול אל תוך חיי הא 

ל , העולם אינו תוצאה הכרחית של העיקרון האלוהי. אינה יכולה לתת לו אלא פעולה חופשית של הא 

ידי -אלא על, שיטת התבונהידי התהליך ההכרתי של -עללא , מה ששלינג האמין שהוא רכש. האישי

ל כמעשים חופשיים  אינטואיציה הפילוסופיה של  :בעבודותיוהוא הציג , שלא ניתן לחזותם מראששל הא 

הוא השתמש בתוכנן כבסיס להרצאות שהוא נתן באוניברסיטת . הפילוסופיה של המיתולוגיה -וההתגלות 

הן יצאו לאור רק לאחר מותו . ידי פרדריק וילהלם הרביעי-רוסית עלברלין לאחר שהוא נקרא לבירה הפ

 .3151של שלינג בשנת 

מציג את עצמו כפילוסוף הנועז והאמיץ ביותר בקרב קבוצת פילוסופים שלינג , עם השקפות מסוג זה

סף הניסיון להתפל, תחת השפעתו של קאנט. עולם אידיאליסטית-ידי קאנט לפתח תפיסת-על הומרצור שא

להסתפק בהישארות במסגרת גבולות  הם ניסו. ננטש, התבוננותעל דברים שהתעלו מעל לחשיבה ול
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של דברים כלשהי ידיעה שהיכן שקאנט הסיק מהכורח של הסתלקות כזו , ברם. ההתבוננות והחשיבה

יסודי  מצביעות עלקאנטיאנים הצהירו שכפי שההתבוננות והחשיבה אינן -האחר, אפשריתאינה נשגבים 

. שלינג היה הנמרץ ביותר, בעמדה זו דבקור שאבקרב אלה . יסוד אלוהי זהמהוות  ןעצמ ןה, לוהי נשגבא

מה שהוא התכוון להראות לא . פני כל דבר ודבר-שלינג פיזר את האגו על; לקח הכול אל תוך האגופיכטה 

להצהיר לא רק על לשלינג היה האומץ . אלא שהכול היה אגו, שהאגו היה הכול, כפי שפיכטה עשה, היה

ונה באת התהוא לא רק רומם . אנושית כולה-אלא על האישיות הרוחית, תוכן האידיאות של האגו כאלוהי

הסבר . אלוהיתאישית ם לכדי מהות את תוכן החיים האנושיי שינהאלא הוא , ה אלוהיתנובהאנושית לכדי ת

יס מהות המכוונת את מסלולה באותה נובע מהאדם וחושב על מהלך העולם כולו ככזה שיש לו כבסהעולם ה

מתייחס למאורעות כתלויים בתבונת כל ה. אנתרופומורפיזםמכונה , דרך שבה האדם מכוון את פעולותיו

זו אינה מהווה דבר מלבד  כלליתכי תבונת עולם , מסביר את העולם מבחינה אנתרופומורפית, עולם כללית

עד כמה האדם לא יבין לעולם : "גיתה אומר כאשר. הפכה לתבונה כללית זור שאתבונה אנושית 

בעיני רוחו ניצבת העובדה שטענותינו הפשוטות ביותר ביחס לטבע כוללות הרי ש" ,אנתרופומורפי הוא

אנו יוצרים , כאשר אנו אומרים שגוף מתגלגל מפני שגוף אחר דחף אותו. אנתרופומורפיזמים נסתרים

כאשר אנו רואים שכדור נע אל מול , עתה. גוף והוא מתגלגלדוחפים  אנו. שלנותפיסה כזו מתוך ההתנסות 

תוך , את הכדור השני דחףאנו יוצרים את התפיסה שהכדור הראשון , כדור אחר וכתוצאה מכך הוא מתגלגל

משווה "הקל מבחין בכך שהדוגמה האנתרופומורפית . שימוש באנלוגיה של ההשפעה שאנו עצמנו מפעילים

ל ושליטתו ב  נושלטואו עם , י כושר המצאהעולם ליצירה המיומנת של טכנאי או מהנדס בעלאת בריאת הא 

ל. של שליט חכם כזהה , עשייתובבחשיבתו ו, מגן ושליט העולם נתפס תמיד, כבורא, הישות העליונה, הא 

 ."לישות האנושית

עם  ,הוא הצהיר על האדם, בסופו של דבר. לשלינג היה האומץ של האנתרופומורפיזם העקבי ביותר

הייתה , הדעת-על-מתקבל-אלא גם הלא, חייו אינו רק ההגיוני-והיות שחלק מתוכן, כאלוהות, חייו-כל תוכן

היה עליו להשלים את השקפת התבונה , ברם. הדעת בעולם-על-מתקבל-אפשרות להסביר גם את הלאלו 

פילוסופיה ה הוא כינ, לדעתו, עלה יותר הזאתאת ההשקפה הנ. בהשקפה אחרת שמקורה אינו בחשיבה

 .חיובית

אני . יכול להניחה בצד, בהמי שאינו רוצה ; זוהי פילוסופיה חופשית במובן ההולם של המילה"

אני רק אומר שאם למשל מישהו רוצה להגיע לתהליך . משאיר זאת לבחירתם החופשית של כולם

אם . פיה כזאתהוא יכול להגיע לכל זה רק באמצעות פילוסו, דומהבריאת עולם חופשית וכ, הממשי

, הוא יכול להמשיך ולדבוק בעמדה זו, רצון מפילוסופיה לוגית ואין לו שום צורך מעבר לה-הוא שבע

מה שזו פשוט אינה ב, עם פילוסופיה לוגית ובתוכה, הוא מחזיקלוותר על הטענה שיהיה אלא שעליו 

ל הממשי, עצם טבעה שלהמיכולה לספק  ל והעולם התהליך הממשי וקשר חופשי, כלומר הא   ".בין הא 



 

922 

עבור  –הפילוסופיה החיובית ; תישאר הפילוסופיה המועדפת עבור האקדמיה"הפילוסופיה השלילית 

כידוע . הפילוסופיהן יכול להידרש מהאז יושג הקידוש המלא , רק אם שתיהן תתאחדנה. החיים

כתנאי מוקדם  המיסטריות המשניות הובדלו מהמרכזיות והאחרונות נתפסו, במיסטריות האלוסיות

הובנה ר שאהפילוסופיה החיובית היא התוצאה הנחוצה של הפילוסופיה השלילית ... לראשונות

; כהלכה וכך אפשר אכן לומר שבפילוסופיה השלילית מהוללות המיסטריות המשניות של הפילוסופיה

 ."המיסטריות המרכזיות –בפילוסופיה החיובית 

עקביות להגבלת הבדל זה לחלק -הרי נראה שיש אי, והייםאם החיים הפנימיים מוכרזים כחיים האל

משמעו את הטבע ברגע בו הוא הכריז שלהסביר . עקביות זו-שלינג אינו אחראי לאי. מחיים פנימיים אלה

אם התבוננות חשיבתית בטבע היא חזרה . החיים שלו כולה-הוא קבע את הכיוון עבור תפיסת, לברוא טבע

היא ; גם לתאום למאפיין של פעולה אנושית מוכרחן היסודי של בריאה זו המאפיי יאז, על בריאת הטבע

איננו יכולים לדעת פעולה חופשית באמצעות . לא של כורח גיאומטרי, להיות פעולה של חירות מוכרחה

 .את עצמה באמצעים אחרים להראות מוכרחההיא ; חוקי התבונה

* 

. כלומר ברוח, וה לפני ולפנים בתשתית העולםהאישיות האנושית האינדיבידואלית חיה והווייתה הו

שלינג התייחס לתפיסה זו כאחת מהחשובות . האדם שולט בחירות ובעצמאות המלאות שלו, כן-פי-על-אף

האידיאליסטית לאידיאות  הוא חשב שהוא יוכל להתייחס לנטייתו בשל כך. ותר בפילוסופיה שלו כולהבי

אותן השקפות מוקדמות יותר חשבו שהאינדיבידואל מוגדר היות ש, כהתקדמות מהשקפות מוקדמות יותר

 .ועצמאותו וחירותת ובכך גזלו ממנו א, כאשר הן חשבו שהוא מושרש בה, העולם-ידי רוח-לחלוטין על

זו של לייבניץ וכן בזו ב, התורותהמושג הממשי של חירות היה חסר בכל , עד גילוי האידיאליזם ,כי"

, ו בה בשל ההתנסות הפנימית החיה בה נגעההתפארנו תפסו ואפילו חירות שרבים מאת. של שפינוזה

התאוותנות צריכה להיות תקפה רק בשליטת עיקרון האינטליגנציה על כוחות ר שאכלומר כזו 

אלא , חרוןלא רק כמפלט א, חירות כזו הייתה יכולה להיגזר מההנחה מראש של שפינוזה, והתשוקה

 ".ביותר עם בהירות ונוחות גדולות

, בעזרת מחשבות שהושאלו מתורתו של שפינוזה, ניסהובעיני רוחו רק סוג זה של חירות ראה שאדם 

דורו של -היה בן, בין תיאולוגיה ופילוסופיה, חשיבתית בעולםהתבוננות הליישב בין התודעה הדתית וה

.פרידריך דניאל ארנסט שליירמאכר, שלינג
90
 גים להדת המופנית למשכילים בקרב הלועבנאומיו על  

 : הכריזהוא , (3722)

                                                      
90

 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ,9134-9761. 



 

923 

העולם הנשגבה מילאה -רוח! מת מות קדושיםר שאכבוד לרוח של שפינוזה -הקריבו עמי כאות"

הוא התבונן בעצמו . אהבתו היחידה והנצחית –היקום ; האינסוף היה ההתחלה והסוף שלו; אותו

הראי החינני ביותר של כיצד היה  לראותוהיה יכול , בתמימות קדושה ובענווה עמוקה בעולם הנצחי

 ."העולם

על , בעצמאות מוחלטת, של ישות להחליט בכוחות עצמה ההחירות עבור שליירמאכר אינה יכולת

ישות יכולה בהחלט להתפתח , אך". התפתחות האדם מתוך עצמו"היא רק , עבורו. מטרות חייה וכיוונם

ע מוגדר ת הנעלה של העולם שתלה זראם הישו. חופשית במובן נעלה יותר-מתוך עצמה ועם זאת להיות לא

מראש מוגדר אז מהלך החיים של האינדיבידואל , מובאת על ידה לידי בשלותבאינדיבידואליות הנפרדת ה

, כפי ששליירמאכר חושב אותה, חירות מסוג זה. מתפתח מתוך עצמוהוא כן -פי-על-אך אף, תקידוצורה מב

 זוהי הסיבה לכך. פי כורח מתמטי קפדני-מתרחש על מתקבלת מיד על הדעת בסדר עולם הכרחי שבו הכול

הוא , במובן זה ידע על חירות רקששליירמאכר היות  ".שלומלצמח יש חירות  גם" :לחשובהוא יכול ש

האדם חש שעליו ". רגש של תלות מוחלטת"ב, חופשי ביותר-היה יכול גם לחפש אחר מקור הדת ברגש לא

ל, ת ולא על עצמוקיומו על ישות אחר-להשעין את הוויית רגש . זההתודעתו הדתית מושרשת ברגש . על הא 

. ממשהו אחררק נגזרת ר שאקיום -יש לו הוויית. להיות קשור למשהו אחר המוכרחו ההוא תמיד מש

מחשבות , כך: "ום עצמאית ששלינג יכול לומר עליהקי-יש באופן כה ברור הוויית, לאידיאה, למחשבה

ממשיך את פעולתו בעצמו הופקה מהווה כוח עצמאי הר שאך מחשבה א, שידי הנפ-מופקות ללא ספק על

מי שמנסה לתפוס את הישות , לכן." ווהוא אכן מתפתח בתוך הנפש בה במידה שהוא כובש ומדכא את מוליד

כוח זה יכול להיות . קולט את הישות הזאת ותופס אותה ככוח עצמאי בתוכו, הנעלה בצורה של מחשבות

שליירמאכר אינו , ברם. שתפיסה של יצירת אמנות יפה מלווה ברגש מסוים של סיפוק כפי, ברגש מלווה

ל, הוא משאיר את האובייקט. ברגש הדתי רקאלא , מתכוון לאחוז באובייקט הדת . מוגדר-לגמרי לא, הא 

 שליירמאכר זוהי הסיבה לכך. אך הוא אינו יודע את הישות שבה הוא תלוי, בישות תלויהאדם חש את עצמו 

. הריקה ביותר, ברורה-הוא מעדיף את התפיסה הלא. נמנע מלגעת במושגים ברורים ביחס לאלוהות

הם . אלוהותה רתתייחסו לכל צורה אופיינית של חיים בעולם כיציההקדמונים חוו את הדת כאשר הם "

שהדברים זוהי הסיבה לכך ." ספגו את הצורה המיוחדת של פעילות היקום כרגש מוגדר וציינו אותו ככזה

 :ברורים אינםהעדינים ששליירמאכר מבטא ביחס למהות האלמותיות 

אלמותיות הנמצאת מחוץ לזמן או מאחוריו או רק לאחר זמן  מטרה והמאפיין של חיים דתיים אינםה"

אלה  ארעייםיכולה להיות לנו כבר בחיים הזוהי האלמותיות . הזמן בתוךאלא אלמותיות הקיימת , זה

ולהיות נצחי בכל  להתאחד עם האינסופי בתוך הסופי. ונה מעסיק אותנו ללא הרףוזוהי בעיה שפתר

 ".זוהי האלמותיות של הדת, רגע ורגע
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האדם : "הייתה משמעות הדבר, אז. סה מוגדרתלחברו לתפיהיה אפשר , אילו שלינג היה אומר זאת

ל יוצר ל את ישותו שלו, אז .את המחשבה על הא  אינסופי היה מובא אל החיים ה. יהיה זה זיכרונו של הא 

היות ששליירמאכר כותב את אותם משפטים בלי היסודות , אך." הוא היה נוכח בסופי. באדם האינדיבידואלי

 התחושה העמומהמה שהם מבטאים הוא . אווירה מעורפלת יצירתהם לא עושים יותר מאשר , של שלינג

מונעת ממנו מלהתקדם לתפיסות ר שאאכר זוהי התיאולוגיה של שליירמ. שהאדם תלוי במשהו אינסופי

כי הוא אישיות , לרמה גבוהה יותר, אדיקות, הוא היה רוצה לרומם רגש דתי. ברורות ביחס ליסוד העולם

כל מה שהוא אמר על אודות . הוא דורש יושרה עבור התמסרות דתית אמיתית. עומק נדיר של נפש בעלת

, ל'של שלג Lucindeננקטת ביצירה ר שאשה מוסרית הוא הגן על הגי. רגש זה הוא בעל אופי אצילי

כל הגבולות לאל מעבר  הנובעת אך ורק מתוך הבחירה החופשית השרירותית של האינדיבידואל ומרחיקה

כי הוא היה משוכנע שאדם יכול להיות באמת הוא היה יכול לעשות זאת . של תפיסות חברתיות מסורתיות

שליירמאכר ." אין רגש בריא שאינו דתי: "הוא היה יכול לומר. דתי גם אם הוא מסתכן בשדה המוסריות

 :טרילוגיה של תשוקהביטא בשירו , בגיל מאוחר, הוא התוודע היטב לרגש שגיתה. הבין רגש דתי מהו

 העדינלבנו מופיעה כמיהה  מתוך טוהר

 ,פשעכל חפה מ, נשגבת, ידועה-לישות בלתי

 , בהכרת תודה שאינה מהווה אתגרלהיכנע 

 הנצחי ידוע-לאהי לפתור לעצמנו את בל

  – כבוד דתית-ביראת

הוא . החיים הדתיים הפנימייםהוא גם ידע כיצד לתאר את , היות שחש עמוקות את הרגש הדתי הזה

ידי סוגים שונים של -אך הוא השאיר שזה ייעשה על, ולא ניסה לדעת את מטרתה של התמסרות ז

תלויה בידיעת ון לתאר היה תחום ההתנסות הדתית ההתכו מה שהוא. כל אחת בדרכה שלה, תיאולוגיות

ל  .שליירמאכר היה משכין שלום בין אמונה וידיעה, במובן זה. הא 

* 

כיווצה יותר ויותר את המידה המפותחת של תוכנה ונסוגה אל תוך החיים הדת , בזמנים האחרונים"

 ." ה תוכן מצומצם ודלמגלולעתים קרובות באופן ה רגש דתיאו  התלהבות דתיתהנמרצים של 

האנציקלופדיה של המדעים הגל כתב את הדברים האלה בהקדמה של המהדורה השנייה של יצירתו 

 :הוא המשיך באמרו(. 3197) הפילוסופיים

להפוך לעניינה ה משהו שהפילוסופיה יכולה יש ב, הלכתיתמערכת , תורה, עקרונותלדת כל עוד יש "

ה זו עם האינטלקט הנחות אין לגשת אל עובד, ברם. עם הדתשלה ולהשתמש בו כדי לכרות ברית 

הוא מתייחס לתחומים של פילוסופיה ודת כתחומים בלעדיים . מעוור את הדת המודרניתה, המפריד



 

925 

וזה , הקשר האמיתי. באופן חיצוני הוא מניח שאפשר לקשור ביניהן ובהפרדה ביניהם בדרך זו

, ברם. להתקיים בלי פילוסופיה, ללא ספק, ולההוא כזה שהדת יכ, משתמע גם בטענה הקודמת

לדת של , לדת האמיתית. תחומה שלהכוללת אותה ב לאא, אינה יכולה להתקיים בלי דתהפילוסופיה 

 שנעשההרוח הינה מיסודה תודעה של תוכן . תוכןלהיות  מוכרח, וכז דתלהיות  ומוכרחה, הרוח

 ואכן, השלב הנמוך ביותר של תודעהורק  עצמו אובייקטיבי-זהו התוכן הלא, כמו הרגש. אובייקטיבי

נפש שגם , עושה את הנפש לרוחרק החשיבה . החיים-צורת חיי הנפש שיש לאדם במשותף עם בעלי

התודעה של . של הרוח ואמיתותה, הפילוסופיה היא רק תודעה של תוכן זה. החיים התברך בה-בעל

 ".ועושה אותו פתוח לדתים החי-מבדילה אותו מבעלהיא זו ההטבע היסודי של האדם 

גאורג וילהלם פרידריך הגלהפיסיוגנומיה הרוחית כולה של 
91
מתבררת כאשר אנו שומעים ממנו  

לעצמה -המודעת חשיבהברור שהוא התייחס לחד ושבאמצעותן הוא רצה לבטא באופן , מילים כאלה

חס לשאלות בי ככוח שרק באמצעותו יכול האדם לרכוש עמדה, כפעילות הנעלה ביותר של האדם

בצורה עליו הכריז הגל , ידי שליירמאכר כמחולל ההתנסות הדתית-נתפס עלה, רגש התלות. המוחלטות

סלי שאם רגש התלות היה כולל את הוא קבע באופן פרדוכ. החיים-של חיי בעלפונקציה היותו כאופיינית 

 .ה לגמרי ביסוד החשיבההגל הינו אישיות אשר חי. אז כלב היה הנוצרי הטוב ביותר, מהות הנצרות

שלו  ועדיפותיוותר על , יותר מאשר פילוסופיה לא, ההיגיון הבריא, היות שהאדם הוא ישות חושבת"

ל-כדי להתעלות מתפיסת זו יש כתנאי מוקדם שלה את עולם התבוננות  להתעלות. עולם אמפירית לא 

 ".חייתית, לא רק זו של תודעה חושית, החשיבה

. העולם שלו-לתוכן של תפיסתלעצמה -ידי חשיבה מודעת-ל להיות מושג עליכו אשראת  עושההגל 

 .עולם-כל מה שהאדם מגלה בכל דרך אחרת אינו מהווה דבר מלבד שלב מכין של תפיסת

חושי -אל תוך העל הקפיצה, אינסופיה לאמהסופי  התעלותה, מעל לחושיאל החשיבה  רוממות"

. חשיבהמעבר זה עצמו הוא ; ל זה הוא החשיבה עצמהכ –נלקחת עם סיום פתאומי של תוכן חושי ה

חיים -בעלי, למעשה. משמעות הדבר היא שלא מתקיימת שום חשיבה, כאשר מעבר כזה לא נעשה

אין ש זוהי הסיבה לכך. ואינם עושים קפיצה זו, אינם יוצאים מעבר לתפיסה חושית והתרשמות ישירה

 ."להם שום דת

רק . קיים בהם ועבורוהחשיבה הוא היסוד העילאי ביותר ה עותמה שהאדם יכול לחלץ מדברים באמצ

כל , כל דמיון תפיסתי. החשיבה היא מהות הדברים, עבור הגל, לכן. יסוד זה יכול הוא לזהות כמהותם

ידי האדם ביחס -על מחשבות ביצירתמסתיימים בסופו של דבר , מאורעותיובעולם ובהתבוננות מדעית 
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של הגל ממשיכה עתה מהנקודה שבה דמיון תפיסתי והתבוננות מדעית הגיעו עבודתו . לקשר בין הדברים

מתבונן במה שמתבונן הגל ; המתבונן המדעי מסתכל בטבע. עצמית-בתודעה חיהעם מחשבה בעודה : ליעדם

הוא . כדי אחדותעד טבע ההמתבונן מנסה לצמצם את רבגוניותן של תופעות . מדעי טוען על אודות הטבע

לפשטות אורגנית סיסטמתית בכוליות הדברים , הוא שואף לסדר. אחד באמצעות תהליך אחרתהליך מסביר 

הגל מחפש אחר סדר סיסטמתי ופשטות הרמונית בתוצאותיו של חוקר . המוצגים לחושים בריבוי כאוטי

על יכולות להיות מופקות הכל המחשבות . מחשבות על אודות הטבעהוא מוסיף למדע הטבע מדע של . עימד

המתבונן המדעי רוכש את מחשבותיו מעצם עמידתו אל . יוצרות בדרך טבעית כוליות אחידה, דות העולםאו

בהתחלה באופן , זוהי הסיבה לכך שהמחשבות עצמן גם מופיעות ברוחו. מול דברים אינדיבידואליים

י כוליות שבה ברות לכדתחהן מהרי ש, זו לצד זו, אם נתייחס אליהן עתה. אחת אחר השנייה, אינדיבידואלי

. כוליות זו של מחשבות בפילוסופיה שלו הגל מתכוון להציג. ית יוצרת קשר אורגניכל מחשבה אינדיבידואל

מאמין שביכולתו לבנות את הוא , היקום האסטרונומילא יותר מאשר מדען הטבע הרוצה להגדיר את חוקי 

חוק בתוך עולם לשרים הכפופים המחפש אחר הק, מאמין הגל, הכוכבים מתוך חוקים אלה-השמים זרועי

מתוך מחשבות אלה חוקים כלשהם של מדע טבע שרק יכול להיות מוגדר  \ושביכולתו להפיק, החשיבה

למצות את הידיעה המלאה הייתה שכוונתו של הגל , ונשנית-החוזרת, הטענה. התבוננות אמפיריתבאמצעות 

הבנה תמימה -ה מבוססת על דבר מלבד איאינ, מוגבלת של היקום כולו באמצעות חשיבה טהורה-והבלתי

 : הוא ביטא זאת די במפורש. של השקפתו

 – ומה שהינו ממשי, ממשי הינוהגיוני כי מה ש, משימתה של הפילוסופיה היזו, הווהלהבין מה "

... זקנה נראיתהחיים  תמונת, אפור בגוונית התמונה שלה כאשר הפילוסופיה מציירת א... הגיוני

 ."ווה מתחיל בקרב שלו כאשר מופיעים הדמדומים של רדת הלילההינשוף של מינר

להיות שם כאשר ההוגה מצליח  מוכרחהאלה צריך להיות ברור שהידיעה העובדתית  מדברים

כי כלל , אין לדרוש מהגל שיפיק חוקי טבע חדשים מתוך חשיבה טהורה. באור חדשמבטו -מנקודת לראותם

התכוון לעשות היה לשפוך אור פילוסופי על כל חוקי הטבע שהיו  מה שהוא. לא היה בכוונתו לעשות זאת

גם אם במחקרו הוא , הכוכבים-איש אינו דורש ממדען טבע שיברא את השמים זרועי. קיימים בתקופתו

משום שהוא חשב על אודות חוקי הטבע ולא יצר את , פורותהן השקפותיו של הגל , ברם. עוסק בשמים

 .החוקים האלה באותו זמן

מה . זהו יסוד הדברים. הוא מהותם, מה שהאדם מגיע אליו בהרהרו על דברים, סופו של דברב

, לכן. מהווה באותו זמן הטבע העמוק ביותר של הדברים, שהאדם מקבל כתבונה העילאית ביותר שלו

אפשר לומר שבהתחלה המחשבה נמצאת . באדם היא גם התוכן האובייקטיבי של העולם חיהר שאהמחשבה 

גלויה לעצמה ברוח  נעשיתהיא . ידי הרוח האנושית-על נקלטתהיא , לאחר מכן. מודעת-ם בצורה לאבעול

עושה את מוצא בסופו של דבר את המחשבה ה, עטבה לאלבו -בכוונו את תשומת, כפי שהאדם. האנושית
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הטבע  כפי שמהות. לבו פנימה-בכוונו את תשומת, כך הוא גם מוצא מחשבה בתוך עצמו, התופעות מובנות

המחשבה , העצמית של האדם-בתודעה, לכן. כך גם מהותו של האדם עצמו היא מחשבה, היא מחשבה

אך , המחשבה פעילה, ביצורים האחרים של הטבע. מהות העולם מגיעה למודעותה שלה. מתבוננת בעצמה

המחשבה , האך בחשיב, כולל מחשבה, אם כן, הטבע. אלא אל משהו אחר, פעילות זו אינה מכוונת אל עצמה

, המחשבה, בטבע החיצוני. אלא מכוונת אל עצמה, כאן היא לא רק פעילה; של האדם אינה רק כלולה בה

באופן . היא חיה בתוך עצמה, באדם; אך שם היא רק זורמת אל תוך משהו אחר, גם מגלה חיים, ללא ספק

וצגות ות בתהליך זה מוכל ההתרחשוי, בתיהתהליך כולו של העולם מתגלה בפני הגל כתהליך מחש, זה

מאורע זה מתרחש . שבה עצמהההבנה החשיבתית של המח: כשלבי הכנה למאורע העילאי ביותר

עד שהיא רוכשת את הצורה הנעלה המחשבה מפלסת את דרכה בהדרגה  ,אז. העצמית האנושית-בתודעה

 .ביותר של התגלות שבה היא מבינה את עצמה

האדם רואה תמיד שלב מוגדר של התפתחות , ל מציאותשכלשהו בהתבוננות בדבר או תהליך , כך

כל השלבים . תהליך העולם הוא האבולוציה ההדרגתית של המחשבה. דבר או תהליך זה בתוךהמחשבה 

 ממהאך הם כוללים יותר , קיימת בתוכם המחשבה. כוללים בתוך עצמם סתירה עצמית, מלבד הגבוה ביותר

הסותרת של התגלותה ומאיצה היא מתגברת על הצורה ש בה לכךזוהי הסי. היא חושפת בשלב נמוך יותרש

. תפתחות המחשבה קדימהמניע את הר שאהסתירה היא המנוע . לכיוון שלב גבוה יותר שהינו הולם יותר

כאשר הוגה . הוא יוצר מהם מושגים עם סתירה זו בתוכם, טבע מתבונן מתוך מחשבה בדבריםכאשר מדען 

תצורות בעלות  בהןהוא מוצא , האלה אשר נרכשות מתוך התבוננות בטבעפילוסופי לוקח את המחשבות 

. עצם סתירה זו מאפשר לפתח מבנה מחשבתי שלם מתוך המחשבות האינדיבידואליות ,אך. סתירה פנימית

על שלב גבוה יותר של משום שהוא מצביע  יסוד זה הינו סותר; הסותר במחשבהמחפש אחר היסוד ההוגה 

כל מחשבה מצביעה על מחשבה אחרת שאליה היא דוחפת במהלך , ירה הכלולה בהדרך הסת. התפתחותה

כלומר עם , הפילוסוף יכול להתחיל עם המחשבה הפשוטה ביותר שהינה ריקה מכל תוכן, כך. התפתחותה

ידי הסתירה הכלולה בזה לעבר שלב שני שהינו -הוא מונע על, ממחשבה זו. המחשבה המופשטת של ההוויה

כלומר ההתגלות , למחשבה החיה בתוך עצמה, עד שהוא מגיע לשלב הגבוה ביותר, סותר פחותגבוה יותר ו

 .הנעלה ביותר של הרוח

הרוח היוונית יודעת את . העולם המודרנית-תפיסת נותן ביטוי למאפיין היסודי של אבולוצייתהגל 

הגל , העולם שלו-תפיסתבהציגו את . הרוח המודרנית יודעת אותה כתוצר עצמי של הנפש; המחשבה כרושם

אך לאחר מכן , תוצריהבהעצמית ו-בעסקו רק בתודעההוא מתחיל . העצמית-יצירותיה של התודעה לאפונה 

מודעת לעצם היותה מאוחדת עם  העצמית אל תוך השלב שבו היא-הוא עוקב אחר פעילותה של התודעה

, ההוגה המודרני. על טבע העולםבנה מעניקה לו תו והתבוננותו בעולם מתבונןההוגה היווני . העולם-רוח

הוא רוצה . מתכוון לחיות עם התנסותו הפנימית בתהליך היוצר של העולם, ידי הגל-כפי שהוא מיוצג על
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העולם -והוא מקשיב למה שרוח, עצמו בעולםהוא משוכנע שהוא מגלה את . להכניס את עצמו אל תוכו

הגל מהווה בעולם המודרני . העצמית שלו-יה בתודעהבו בזמן שעצם הוויה זו נוכחת וח, חושפת כהווייתה

אל עולם האידיאות , תוך התבוננות ,הרוח שלו-אפלטון נשא את עין. מה שאפלטון היווה בעולם היוונים

העולם ומגלה את חייה -הנפש משתקעת ברוח, אצל הגל. מנת לתפוס את מיסטריית הנפש בהתבוננות זו-על

היא בה  העולם-ברוחקיים הנפש חיה כחייה שלה את מה שבסיסו  ,כך. הפנימיים לאחר השתקעות זו

 .השתקעה

ואז הוא מנסה להראות , כלומר בחשיבה, כך תופס הגל את הרוח האנושית בפעילותה הנעלה ביותר

שבאמצעותו מהות פעילות זו מייצגת את המאורע . את משמעותה של פעילות נעלה זו בתוך כוליות העולם

הפעילויות הנעלות ביותר שבאמצעותן . מוצאת את עצמה שוב, וך העולם כולונמזגת אל תה, היקום

אך כאן היא מנוכרת , בהיחשכלולה ה ביצירה של הטבע. וסופיהדת ופיל, אמנות: הן, עצמי זה מוגשם-גילוי

אינו מהווה דבר מלבד התגשמות , אריה ממשי שאנו רואים. היא מופיעה לא בצורתה המקורית. לעצמה

ישות זו עצמה . אלא מול הישות הגופנית, 'אריה'איננו עומדים כאן מול המחשבה , ברם. 'אריה'המחשבה 

, יצירת אמנות המתארת אריה. מחפש אחר המחשבה, כשברצוני להבינה, רק אני. אינה עוסקת במחשבה

וד היס. מחשבה-תמונתרק כ, בעמדי מול אריה ממשי, באופן חיצוני את הצורה שיכולה להיות לי מציגה

האדם יוצר יצירות אמנות כדי . הגופני נמצא שם ביצירת האמנות אך ורק כדי לאפשר למחשבה להופיע

המחשבה , במציאות. להראות באופן חיצוני את אותו יסוד של דברים שאחרת ביכולתו לקלוט רק במחשבות

רק באופן יע מה שבאמת מופ. העצמית של האדם-יכולה להופיע בפני עצמה בצורתה ההולמת רק בתודעה

כאשר גיתה . ביטוי חיצוני כדי לתת לו, החושים ביצירת האמנותידי -האדם הטביע בחומר הנתפס על, פנימי

בשפתו של . ֵאלישנו , הוא חש דחף להתוודות שכאן ישנו כורח, של היוונים פסלי האמנותניצב אל מול 

ל ש, הגל , העצמית של האדם-בתודעהמתגלה ה בטא את עצמו בתוכן המחשבתי של העולםמלפיה הא 

, ר של העולםהשתקפות ההתגלויות הנעלות ביותהאדם רואה את , ביצירות האמנות: משמעות הדבר היא

ה הטהורה תמחשבה בצוראת ההפילוסופיה כוללת . שבהן הוא באמת יכול לקחת חלק רק בתוך רוחו שלו

 – עולם המחשבה – המהות האלוהית לה מסוגלת, התגלותהצורה הנעלה ביותר של . בטבעה המקורי, ביותר

אך , כלומר חדור מחשבה, אפשר לומר שהעולם כולו אלוהי, במובנו של הגל. בפילוסופיה הכלול

באלוהיותו בעוד שבהתגלויות אחרות הוא לובש את הצורה של  מופיע ישירותבפילוסופיה האלוהי 

יה עדיין כמחשבה המחשבה אינה ח ,בה .בין אמנות ופילוסופיה, הדת ניצבת באמצע הדרך. אלוהי-הלא

מושאלת  אאך שם התמונה היא כזו שהי, האמנותזהו המקרה גם עם . סמל, תמונה אלא בצורת, טהורה

 .עברו ספיריטואליזציהר שאתמונות הדת הן סמלים , ברם. מהתפיסה החיצונית

נוש הם רק כל הביטויים האחרים של חיי א, התגלויות נעלות ביותר אלה של מחשבותבהשוואה ל

, לכן. החיים ההיסטוריים בכללותם של המין האנושי מורכבים משלבים כאלה. מושלמים-שלבי הכנה לא
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, הרבה שאינו תואם לחשיבה טהורהאדם ימצא , במעקב אחר המהלך החיצוני של מאורעות ההיסטוריה

המחשבה של  אנו רואים שבאבולוציה ההיסטורית, בהסתכלות מעמיקה יותר, ברם. אובייקט התבונה

זו פשוט מתקדמת באופן שנראה  התגשמות. התגשמותבתהליך של  ,כן-פי-על-אף ,התבונה נמצאת

זוהי בדיוק הנקודה ". הגיוני ,כל דבר ממשי: "אפשר לדבוק בטענה, באופן כללי. פני השטח-אלוהי על-לא

ם האינדיבידואלי האד. בכוליותה של ההיסטוריה מתגשמת, העולם ההיסטורית-רוח, שהמחשבה, המכרעת

היות שהגל מכיר במהות הנעלה ביותר של העולם . עולם זו-של רוח התכליתלמימוש כלי הוא רק 

 .הוא גם דורש מהאינדיבידואל שיתמסר למחשבות הכלליות השולטות באבולוציית העולם, מחשבהב

ת היסוד האדם הדגולים בהיסטוריה הם אלה שהתכליות האישיות המיוחדות שלהם כוללות א-בני"

הוא כלול גם בדחפים הכלליים . האמיתי ןכוחתוכן זה הוא . העולם-החשוב שהינו הרצון של רוח

הם נדחפים אליו באופן פנימי ואין להם משהו נוסף שאליו יוכלו להיסוג . האדם-מודעים של בני-הלא

. אישיהפך את ביצועה של תכלית כזו לעניינו הר שאשיאפשר להם לעמוד בפני האינדיבידואל 

אם . הוא מראה להם ומגשים את התכליות הפנימיות שלהם. שלו הכרזותהאדם מתאספים סביב -בני

סוכני עלינו לומר שהיה להם המזל הטוב להיות , נעריך את הגורל של אינדיבידואלים היסטוריים אלה

רך אנו יכולים לכנות את הד. ייצגה שלב בהתקדמותה של הרוח הכלליתר שאהביצוע של תכלית 

כי היא מביאה אותם לבצע את , 'תכסיס או תבונה' מפעילה אינדיבידואלים ככלים שלה התבונהשבה 

היא אלא למעשה , ניזוקה-היא לא רק נשארת לא, תכליתם שלהם בתשוקה סוערת ובעשותם זאת

האינדיבידואלים מוקרבים ; משמעותי בהשוואה לכללי-המיוחד הוא לרוב לא. מגשימה את עצמה

מציגה את המחזה של אינדיבידואלים הנתונים במאבק ובשדה של היסטוריית העולם , כך. וננטשים

שימור החיים מהווה תכלית ודחף , החיים-כפי שבטבע בעלי. הכול קורה בדרך טבעית לגמרי, המיוחד

באותה דרך , וכפי שתבונה כללית שולטת בעוד שהאינדיבידואל נושר, האינדיבידואלי הפרטשל 

, מעוררתהתבונה לבדה . באחרתהאחת , התשוקות נוטעות הרס הדדי. ם גם בעולם הרוחדברים קורי

 ".דבקה בתכליתה ושולטת

ל נוכח . האדם כאינדיבידואל יכול לתפוס את הרוח המקיפה רק בחשיבתו רק בהתבוננות בעולם שהא 

ולכן יכול גם לקחת חוליה  נעשההוא , כאשר הוא נכנס אל תוך החיים הפעילים, כאשר האדם פועל. לגמרי

 .חלק רק כחוליה בשרשרת כולה של התבונה

הוא , עם פעולותיו; האדם נמצא לבד עם חשיבתו. תורת המדינה של הגל גם נגזרת ממחשבות מסוג זה

האדם . המדינההיא , המחשבה שבה היא חדורה, הסדר ההגיוני של הקהילה. מהווה חוליה של הקהילה

כי , מופיעה בתוך אדם כזה, המחשבה, ערך רק כל עוד התבונה הכללית לבע, פי הגל-על, האינדיבידואלי

מחשבה בצורתה הנעלה ביותר  לשנותתוצר של הטבע את הכוח אין ברשות . המחשבה היא מהות הדברים

היות שהמדינה . נושא של מחשבהלהוא יגשים את יעדו רק אם יהיה , לכן. לאדם יש את הכוח הזה; להופעה
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נובע שעל , תגשמה והיות שהאדם האינדיבידואלי הוא רק איבר בתוך המבנה שלההר שאהיא מחשבה 

 .האדם לשרת את המדינה ולא הפוך

סופה מוגדר כביטחון ושמירה על רכוש וחירות ואם , אם מבלבלים בין מדינה וחברה"

אז נובע שההתעניינות של האינדיבידואל לכשעצמו היא התכלית האחרונה שלה , אינדיבידואלית

 אם להיותומזה שוב נובע שזהו רק עניין של בחירה אקראית של האינדיבידואל , שתיים קשורותה

היות שהוא רוח . לאינדיבידואלשונה לחלוטין  יחסלמדינה יש , ברם. איבר של המדינה או לא

אמת ומוסריות רק כל עוד הוא איבר , לאדם האינדיבידואלי עצמו יש אובייקטיביות, אובייקטיבית

וזהו היעד של האינדיבידואלים לנהל חיים תקפים  ככזה הוא התוכן והתכלית האמיתייםהאיחוד . שלה

יסוד חשוב זה של תקפות  ישלפעילות ולהתנהגות העוקבות שלהם , הרצון-לשביעות. באופן כללי

 ".הםכללית כבסיס וכתוצאה של

ת האנושית מושג החירות שבאמצעותו הישו? חירותל יש מקום חיים כזו איזה-בתפיסת

ידי -אינו מתקבל כתקף על, האינדיבידואלית מקבלת מוחלט כדי להגדיר מטרה ותכלית של פעילותה שלה

, המחשבות האינדיבידואל גזר את מטרתו מהעולם ההגיוני של אלמלאהיתרון יכול להיות מה היה , כי. הגל

אינדיבידואל . חירות-ת העדרזה יהיה באמ, פי הגל-על? בל את החלטתו בדרך שרירותית לחלוטיןיקאלא 

אינדיבידואל מושלם יכול רק לרצות לממש . מושלם-הוא היה לא; מסוג זה לא היה בהסכמה עם מהותו שלו

אם אדם פועל , לכן. טבע יסודי זה מגולם במדינה. והיכולת לעשות זאת היא החירות שלו היסודי את טבעו

 .הוא פועל מתוך חירות, פי המדינה-על

וזוהי החירות המוחלטת של התבונה , חירותההתגשמות , היא היקום המוסרי, דה ובעצמהלב, המדינה"

בעוד שבטבע היא מגשימה את , המדינה היא הרוח שיש לה אחיזה בעולם. שהחירות תהיה ממשית

ל  מעידה על נוכחותהעובדה שהמדינה קיימת ... עצמה רק בצורה מתנכרת לעצמה כרוח רדומה הא 

 ".עצמית באמצעות כוח הרצוןה-ס בכוח התבונה הגורם להתגשמותויש לו בסי. בעולם

אחר  חיפשכפי שהוא תמיד . תוכנם ההגיוני והמחושבבאלא , הגל אינו עוסק בדברים לכשעצמם

. של החשיבה המבט-מנקודת מכווניםכך הוא גם רצה לראות את החיים , התבוננות בעולםהמחשבות בשדה 

את עצמו לנושא הדגל של  וקבעמוגדרים של מדינה וחברה -ידיאלים לאשהוא לחם נגד א זוהי הסיבה לכך

שהתבונה הכללית , לדעתו של הגל, מאמין, לעתידמוגדר -מי שחולם על אידיאל לא. הסדר הקיים במציאות

הוא . ממשי שהתבונה כבר כלולה בכל דבר שהינוצורך להסביר במיוחד לאדם כזה יש . חיכתה לו שיופיע

המצביא , 'ליורשו בהיידלברגהיה מאוחר יותר היה עמיתו באוניברסיטת יינה וש, ר פרייסכינה את פרופסו

 .'מתוך הדייסה שבלבו'כי הוא התכוון ליצור אידיאל כזה לעתיד ', העליון של השטחיות

להגל האשמות קשות גם מאלה שנטו באהדה למגמה  הההגנה המקיפה של הסדר הממשי הקיים הביא

 :כותב בהתייחס לנקודה זו, יוהאן אדוארד ארדמן, אחד מחסידיו של הגל. והכללית של רעיונותי
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עשרה -העליונות הברורה שהפילוסופיה של הגל מקבלת באמצע העשור השני של המאה התשע"

שקט הרגעי שהיא יצרה בהתעוררות מקורה בעובדה שה, זמנה-פני כל המערכות האחרות בנות-על

 –תואם כהלכה לפילוסופיה שכונתה , הדת ומדיניות הכנסייה ,המאבקים הפרועים בשדה הפוליטיקה

 ".'מחדש-הפילוסופיה של ההקמה' –בגינוי יריביה ובשבחי ידידיה 

 .אותו שהמציאושם זה מוצדק במידה גדולה הרבה יותר ממה שחשבו אלה 

 השקפה שהינה קרובה ומועילה, באמצעות חוש המציאות שלו, שהגל יצרהעובדה ן אין להתעלם מ

ת הן אך כמה זרו, מחדש-פילוסופיה של הקמהחיים בספרו -שלינג התכוון לספק השקפת. לחיים במידה רבה

ל ביחס ל , להשקפה מסוג זה יכול להיות ערך משלה! חיים הממשיים הנחוויםהתפיסות של חשיבתו על הא 

מיום כדי להתמסר כאשר האדם נסוג מהמולת חיי היו, לכל היותר ברגעים חגיגיים של התבוננות מבודדת

ל, לא בשירות העולם, כביכול, כאשר הוא עסוק; רוח של מדיטציה עמוקה-להלך , ברם. אלא בשירות הא 

כל שהוא משרת את העיקרון האלוהי הכללי גם -התכוון להעניק לאדם את התחושה החודרתהגל 

בעוד , רון של המציאותמטה עד לפרט האח, כביכול, עיקרון זה מתפשט, עבורו. בפעילויותיו היומיומיות

, המציאות והחיים את אהבהיות שהגל . הקיום-הוא נסוג אל התחומים הנעלים יותר של הווייתשעם שלינג 

בניתוח . ידי התבונה בכל צעד בחייו-הוא רצה שהאדם יונחה על. ההגיונית ביותר הוא ניסה להבינם בצורתם

 .אפשר לראות זאת מאמירות כמו זו להלן. ואלהאחרון לא הייתה הערכה נמוכה של ערכו של האינדיביד

והיסוד שנסוג ביותר אל תוך מחשבה , הסובייקטיבי ביותרהדבר העשיר והקונקרטי ביותר הוא "

שרק , האישיות הטהורההפסגה הגבוהה והמחודדת ביותר היא . כל ביותר-עמוקה הוא החזק והמקיף

היות שהיא , הכול בתוך עצמה ובאותו זמן חובקת, שהיא הטבע באמצעות הנמקה לוגית מוחלטת, היא

האמצעיות והכלליות -שהינה אי, מתפתחת לשלב הגבוה ביותר של חירות ודורשת בכל תוקף פשטות

 ".הראשונה

ו ביסוד השלם של תבונה ולהחדיר על האינדיבידואל למלא עצמו', אישיות טהורה'ל להיותכדי , אך

שהאדם יכול להגיע אליה היא הנקודה הגבוהה ביותר , א ספקלל', האישיות הטהורה'כי , אל תוך עצמיותו

אם הוא רומם עצמו אל , ברם. אך האדם אינו יכול לדרוש שלב זה כתשורה גרידא של הטבע, בהתפתחותו

 :אמיתיים נעשיםהדברים הבאים של הגל , נקודה זו

ל מהווה ידיעה" י האדם יודע את כ, של קהילה אידיאלית הציבורית במשמעות שהאדם יודע את הא 

ל יודע את עצמו בתוך האדם ל רק כל עוד הא  ל-ידיעה זו היא תודעה. הא  אך גם ידיעה , עצמית של הא 

ל על האדם , רוח האדם. היא הידיעה שיש לאדם על הֵאל, ידיעה זו שיש לֵאל על האדם; שיש לא 

 ".הינה רק הרוח של הֵאל עצמו, לדעת את הֵאל

כי עמו תבונה ואינדיבידואליות עולות ', אישיות'ראוי לשם , בו מתגשם דבר זהרק אדם ש, פי הגל-על

ל בפנימיותו. בקנה אחד כל המחשבות . לו הוא מעניק בתודעתו את האיבר להתבונן בעצמו, הוא מכיר בא 
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ל , בלי האדם. אלמלא קיבלו ממשות חיה באדם, מודעות ואידיאליות-לא, היו נשארות תצורות מופשטות הא 

הוא לא היה יודע . שלמה של העולם-הוא היה המהות הבסיסית והלא. ם בשלמותו הנעלה ביותרלא היה ש

ל זה לפני התממשותו בחיים. את עצמו מבנה של  זהו. של הגל לוגיקהתוכן ההצגה הוא . הגל הציג א 

, להראות א אמורהו. 'צללים ממלכת' הגל עצמו מכנה אותו. אילמות, יחותקש, חיים-מחשבות חסרות

ל במהותו הנצחית והפנימית ביותר, ביכולכ היות , אך. לפני בריאת הטבע והרוח הסופית, א 

ל-שהתבוננות ל המת אשר דורש  לוגיקהתוכנה של , עצמית שייכת בהכרח לטבע הא  הינו רק הא 

רק האינטלקט שלנו . אינו מתקיים בשום מקום, תחום זה של אמת טהורה מופשטת, במציאות. קיום-הוויית

 קיימתאלא , לא קיימת בשום מקום ישות ראשונה מושלמת, פי הגל-על. המציאות החיהן להפרידו מ יכול

האמת הממשית לעד שבה התבונה "ישות נצחית זו היא . מתמשך התהוותבתהליך , אחת בתנועה מתמדת

טבע והיסטוריה רק משמשים כצורות של התגלות , ועבורה כורח, הפעילה לעד חופשית לעצמה

 ".קיבול לתהילתה-וככלי

הוא ביטא בצורה אחרת את תפיסתו . מבין את עצמו, באדם, הגל רצה להראות כיצד עולם המחשבות

 :של גיתה

, בעולם בכוליות עצומהכאשר הוא חש את עצמו ; הטבע הבריא של האדם פועל בכללותוכאשר "

אם , היקום ,אז, שיתכאשר הרמוניה פנימית ממלאת אותו בהנאה טהורה וחופ ;ומוערכת ראויה, יפה

היה שמח מכך שהגיע ליעדו והיה מתפעל משיא התהוותו והווייתו , ביכולתו להיות מודע לעצמו

 ".שלו

אז , משמעות הדבר היא שכאשר אדם חווה את ישותו שלו בחשיבתו, בתרגום לשפתו של הגל

היקום מגיע לשיאו  טבע. אלא חשיבות אוניברסלית, לפעולה זו אין רק חשיבות אישית אינדיבידואלית

 .בלבד שבלעדיה הוא היה נשאר מקטעלשלמותו הוא מגיע ; העצמית של האדם-בידיעה

שהוא מוכן -קיים היכן ,בלי תהליך הכרתימובן כתפיסת תוכן ש ינוא הדבר, ה של הגלהכרה בתורת

שבתית הכרה מח מה שנברא בפעולת. ורעות ממשייםשל מא עותקיםמפיקה ר שאפעילות אינה זו ; בעולם

כפי שהצמח מפיק פריחה בשלב . בשום מקום אחר בעולם מלבד בפעולת ההכרה, הגלפי -על, קייםאינו 

 לפניכפי שהפריחה אינה שם . תוכן הידיעה האנושיתכך היקום מפיק את , של התפתחותו מסוים

עולם -תפיסת. כך התוכן המחשבתי של העולם אינו קיים לפני שהוא מופיע ברוח האנושית, התפתחותה

את האדם לצופה  עושה, מתהווים רק עותקים של תוכן שכבר קיים ההכרהשבה דוגלים בדעה שבתהליך 

, שותף פעיל של תהליך העולם-את האדם לסוכן עושההגל , ברם. שם גם בלעדיונמצא שהיה , עצל בעולם

 .שלא היה מגיע לשיאו בלעדיו
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,גרילפרזר
92
 :בין החשיבה והעולם באמירה משמעותית אפיין את דעתו של הגל ביחס לקשר, בדרכו 

ל" , ידידי, אך זו הצורה האנושית. יתכן שאתה מלמד אותנו בצורה נבואית את צורת החשיבה של הא 

 ."שהשחתת בבירור

מניחה מראש ר שאהוא פשוט החשיבה מה שיש כאן למשורר בעיני רוחו ביחס לחשיבה האנושית 

אמירה זו , עבור הגל. א לעשות דבר מלבד לספק עותק שלושתוכנה קיים מוכן בעולם והמשמעות היא ל

מושלמת , חשיבה נעלה, פי השקפתו-על, אינהכי חשיבה זו על אודות משהו אחר , אינה מהווה נזיפה כלשהי

, אז מבינים. לאובייקט החיצוני הולםר שאמחפשים אחר מושג , בחשיבה על דבר השייך לטבע. ביותר

, ניצבים אל מול שני יסודות שונים, אז. מהותו של האובייקט החיצוני את, באמצעות המחשבה שנוצרה

להסס אין אז , ההשקפה הנעלה ביותר-אם מתכוונים לעלות אל נקודת, אך. כלומר המחשבה והאובייקט

. למעט המחשבה, עבור הפתרון לבעיה זו אין בידינו דבר, ברם? מהי המחשבה עצמה: לשאול את השאלה

לא עולה , השאלה של הלימות עם משהו בחוץ. המחשבה מבינה את עצמה, ביותר בצורת ההכרה הנעלה

, שאין לה תמיכה באיזשהו אובייקט חיצוני, צורה זו של חשיבה. המחשבה עוסקת אך ורק בה עצמה. עוד

מספק מידע ביחס לרבגוניות הדברים הפרושים ר שאכהרסנית עבור אופן החשיבה  מופיעה בפני גרילפרזר

לא יותר מאשר  ,אך. הרוחי הממשותומשתייכים הן לעולם המציאות החושי והן לעולם , רחבבזמן ובמ

את האידיאות של הטבע בבטאו הורס הוגה ה, צייר הורס את הטבע בשחזרו את קוויו וצבעיו על קנבסה

, ותעוין למציא יכול להיותהשהאחד נוטה לראות בחשיבה יסוד מוזר . תאותן בצורתן הטהורה מבחינה רוחי

, צלליות וקווים, בהציגו בצבעים, האם אין הצייר. ריבוי התכנים המוצגים לחושיםכי היא מפשטת את 

אפיין בצורה נאותה את כל ההתנגדויות מסוג זה עם הגל ? מפשט את כל התכונות האחרות של האובייקט

 מהקרקע שעליהמחליקה ו"ת את העולם אם המהות הראשונית שפעילותה ממלא. חוש ההומור הנחמד שלו

אם היא מחליקה ונופלת , עתה. ישות חיה, מהות אורגנית, דג נעשיתהיא , נופלת אל תוך מים, היא צועדת

אז  –כי אפילו את החשיבה הטהורה הם לא יקבלו כיסוד ההולם שלהם  – חשיבה טהורהאל תוך היסוד של 

היה הכרחי היה עושה זאת אלמלא והוא לדבר  אדם היה מתביישעל כך ; משהו רע וסופי תהיההיא לפתע 

יחד עם ; קר ועלובהמים הם יסוד . אין טעם להכחיש שישנו דבר כזה המכונה לוגיקהש ומשוםבאופן רשמי 

האם המוחלט צריך לחוש כה ? חשיבה צריכה להיות יסוד גרוע יותרההאם . החיים מרגישים בהם נוח, זאת

 "?גרועהכה נוח ולהתנהג בהם בצורה -לא

במובנו של הגל אם אדם דוגל בכך שהישות הראשונה בראה את הרובד הנמוך ביותר וכן  זה לגמרי

כתוספת לעולם , והשאירה לאדם את המשימה לברוא נטשההיא , בהגיעה לנקודה זו. את הישות האנושית

יחד עם הישות האנושית , הישות המקורית, כך. את המחשבות על אודות הדברים, החיצוני ולו עצמו
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לא רק צופה עצל , עמית של העולם-האדם הוא בורא. בוראות את התוכן כולו של העולם, שותף-כסוכן

 .או שקוע בהרהורים במה שיכול להיות להווייתו גם בלעדיו

מלבד , דבראיזשהו הוא מהווה לא באמצעות , קיומו הפנימית ביותר-מה שהאדם מהווה ביחס להוויית

המונחת בעריסתו של האדם לא כתשורה אלוהית , ס לחירותהגל מתייחש זוהי הסיבה לכך. הוא עצמו

, מחיים בעולם החיצוני. אלא כתוצאה שאליה הוא מתקדם בהדרגה במהלך התפתחותו, ונישאת על ידו לעד

. עולמו הפנימי, הוא מתעלה להבנת טבעו הרוחי, קיום חושית טהורה-רצון בהוויית-מהשלב שבו הוא שבע

רוחו של עם כוללת . הוא הולך בדרכה של ישותו הפנימית; ולם החיצוניתלוי בע-בלתי נעשהבכך הוא 

די בנפרד , מסורתלבאופן טבעי כורח וחשה תלויה לגמרי במה שהינו דעה ציבורית מוסרית ביחס למנהג ו

, שלוהאינדיבידואל מצליח להשתחרר מעולם המוסר , בהדרגה אך. בידואליתמהישות האנושית האינדי

עצמו את האדם מרומם . מתוך רוחו שלו מוסריים וצוויםלתו לפתח הכרות שביכובכך בהכירו 

 המוסרי עבור הצו. מקור המוסריות שלושולטת בתוכו והיא ר שאהנעלה ביותר  יתרון של הישות-לעמדת

.תלוי רק בעצמו נעשההוא . בתוך נפשואלא , הוא אינו מסתכל עוד בעולם החיצוני, שלו
93
, תלות זו-אי 

. במהלך האבולוציה ההיסטורית נרכשאלא , נה מהווה דבר שהאדם מחזיק ברשותו מן ההתחלהאי, חירות זו

 .החירות התקדמות האנושות בתודעתולם היא היסטוריית הע

היות שהגל מתייחס להתגלויות הנעלות ביותר של הרוח האנושית כתהליכים שבהם הישות 

כל התופעות האחרות מופיעות בפניו , ותההתהול, הראשונית של העולם מוצאת את ההשלמה להתפתחותה

 תפיסת. והתכלית שאליהן הכול נוטה השלב האחרון מופיע כמטרה; כשלבים המכינים של שיא עילאי זה

או חכם של טכנאי  תועבודהעולם ושלטון העולם נתפסים כמו  תכליתיות ביקום שונה מזו שבה בריאת

תורת תועלתיות מסוג זה נדחית בתוקף . ליות מועילותפי תכ-סידר את כל הדברים עלר שא, מרכיב מכונות

:הוא אמר לאקרמן 3113בפברואר  99 -ב. ידי גיתה-על
94
 

האדם נוטה לשאת את ההשקפות הרגילות שלו מהחיים גם אל תוך המדע ובהתבוננות בחלקים "

 זה עשוי להתמשך זמן מה והוא עשוי. לחקור את תכליתם ושימושם, השונים של ישות אורגנית

מורים . אך הוא רק יסתבך בסתירות אם לא ירכוש התמצאות נעלה יותר, להתקדם במדע לעת עתה

אך שואל אני מדוע לכבשה אין , תועלתיים כאלה יאמרו שלשור יש קרניים כדי להגן על עצמו

מדוע הן מסובבות סביב אוזניהן של הכבשים כך שאין בהן שום , גם כאשר יש להן קרניים. קרניים

. כי הן נמצאות שם, זהו דבר שונה לומר שהשור מגן על עצמו בעזרת קרניו. או שימושתועלת 

הכיצד 'כי אם אני שואל , כיצדרים טוב יותר עם השאלה דאנו מסת. אינה מדעית כלל, מדועהשאלה 

                                                      
93

 .של הגל אנציקלופדיה של המדעים הפילוסופייםב 552פסקה  
94

 .IIחלק , שיחות של גיתה עם אקרמןהשווה עם  



 

935 

מדוע לאריה אין  והוא מראה לי באותו זמן, מבנה שלואני מיד מובל להתבוננות ב?', יש לשור קרניים

 ".יכולות להיות לו קרנייםולא 

מגשים בסופו של דבר את ר שאסידור תכליתי בכל הטבע , במובן אחר, מזההגיתה , כן-פי-על-אף

במאמר שלו על . ד כדי כך שלבסוף הוא יגיע ליעדוע, כביכול, וכל יצירותיו מסודרות מטרתו באדם

 : הוא כותב, וינקלמן

, בת וגלקסיותש-של כוכבי, לכת וירחים-כוכבי, מה מועילה כל ההוצאה והעבודה של שמשותבכי "

 ישמח אדם שמח לפחותאם , עדיין מתפתחיםושלמים שושל עולמות מ, שביט וערפיליות-של כוכבי

 " ?קיומו-בהוויית

.גיתה גם משוכנע שהטבע של תופעות העולם מובא אל האור כאמת באדם ודרכו
95
להבין כיצד הכול  

מה שהגל . עולם זו-הוא היעד של תפיסת, אויה וביכולתו להגשימהימה רבעולם מונח כך שלאדם יש מש

 :נשמע כמו הצדקה פילוסופית לדבריו של גיתה הפילוסופיה של הטבעמבטא בסוף ספרו 

 ,כך. שלב גבוה יותר של הוויה לאהטבע השלים את מסלולו והגיע לנחלתו בפנותו , ביסוד החיים"

קיום חושית -לפרוץ מבעד למעטה של הוויית, מותו שלו יעדו של הטבע הוא. הרוח עלתה מתוך הטבע

 נעשההטבע , כך. לשוב לתחייה כרוח, חול כדי לעלות מתוך מעטה חיצוני זה-להיכחד כעוף, ישירה

 לפניהרוח קיימת , לכן... ובכך להתפייס עם עצמו, מנוכר לעצמו כדי שיוכל לזהות את הווייתו שלו

 ."מהרוחהטבע נובע ; האמיתית הטבע כתכליתו

בסיס אדם מה שהינו היות שהיא ראתה מתגשם ב, עולם זו הצליחה למקם את האדם כה גבוה-תפיסת

היא מכינה את התגשמותה דרך ההתקדמות ההדרגתית כולה . הישות הראשונית, ככוח היסודי, העולם כולו

מה שגיתה  .זועל תפיסה  באופן מלאגיתה והגל מסכימים . מתגשמת רק באדם, של כל התופעות האחרות

החשיבה הבהירה והטהורה שלו מבטא הגל באמצעות , שלו בטבע וברוח ההתבוננות החשיבתיתן גזר מ

השיטה שבאמצעותה גיתה הסביר תהליכי טבע מסוימים דרך השלבים . עצמית-החושפת את חייה בתודעה

 :גיתה דרש, זם הצומחעבור הבנת אורגני. ידי הגל על הקוסמוס כולו-מיושמת על, של צמיחתם והתפתחותם

משתנה מפרחים , ובהיותו מובל בהדרגה, משתנה שלב אחר שלב בצמיחתוהתבונן כיצד הצמח "

 ."לפירות

הגל רוצה להבין את כל תופעות העולם בתהליך ההדרגתי של התפתחותם מהפעילות המשעממת 

ואה את הוא ר זוברוח . עצמית-פעיל אל הגבהים של רוח בעלת מודעות-הפשוטה ביותר של חומר לא

 .התגלות המהות הראשונית של העולם
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1 

  ריאקציוניות עולם-תפיסות

 

, באותה דרך. בסתירה עם הפריחה מצוי ואשהעליו הפריחה ואפשר לומר  עם התחלתהניצן נעלם "

צורות אלה אינן רק שונות  .קיום שקרית ומחליף אותה כאמת שלה-מצהיר על הפריחה כהווייתהפרי 

ן הופך אותן בבת אחת לרגעים של טבע. החוצה היות שהן מנוגדותלא הן דוחקות זו את זו א, זו מזו

, אלא שבה האחת נחוצה בדיוק כמו השנייה, הכוליות האורגנית שבה הן לא רק לא סותרות זו את זו

 ".מרכיב את חיי הכוליותר שאהוא ערך זה -ורק כורח שווה

הוא מאמין שהדברים . ים ביותר של אופן התפיסה שלוהמאפיינים החשובאת  הגל מבטאבמילים אלה 

 מתקבל, לתהליך החי של התפתחותם, של המציאות נושאים בתוכם את הסתירה שלהם והתמריץ לצמיחתם

, לעולם לא הייתה הופכת לפריהפריחה . מעצם העובדה שהם מנסים ללא הרף להתגבר על סתירה זו

 .קיומה שאין עליה עוררין-יבה לצאת אל מעבר להווייתם סלא הייתה לה שו. ה סתירההייתה ב מלאלא

.יוהאן פרדריך הרברטשל  המוצא-הפוכה יוצרת את נקודתבדיוק הכרה אינטלקטואלית 
96
הגל הוא  

ר שאהוא היה רוצה שיהיו לו רק דברים . אך באותו זמן הוא רוח בעלת צימאון עצום למציאות, הוגה שנון

להיות  מוכרחותמחשבותיו של הגל ש זוהי הסיבה לכך. של העולם ספגו לתוכם את התוכן העשיר והמלא

הרברט הוא . בתנועה קדימה מלאה סתירות כמו המציאות עצמה, במצב מתמיד של התהוות, בזרימה נצחית

מהזווית שאליה הוא נסוג  םאות בוחןאלא , מנסה לחדור אל תוך הדבריםהוא אינו . הוגה מופשט לחלוטין

יכולים להתקיים זה ההוא דורש מושגים ברורים . ידי סתירה-הלוגי הטהור מופרע על ההוגה. כהוגה מבודד

מתמודד כי הוא , עצמו במצב מוזראת ההוגה רואה . שלא להפריע למושג אחר מוכרחמושג אחד . לצד זה

המושגים שביכולתו לגזור ממציאות זו אינם . לא חשוב מה הוא נוטל על עצמו, סתירות עם מציאות מלאת

 נעשהרצון -שביעות-רגש זה של אי. הם מעליבים את החוש הלוגי שלו. רצון עבורו-שביעימ

אז היא , מספקת לו מושגים סותרים, רוחוהפרושה בפני חושיו ו מציאותהרברט חש שאם ה. המוצא-לנקודת

ת המציאו. הוא גוזר את משימתו ממצב זה. אינה יכולה להיות המציאות האמיתית שאליה חשיבתו שואפת

אך בעוד , בדרכו של קאנטבמידה מסוימת הוא הולך , בהשקפה זו. אלא הופעה, הסותרת אינה מהות ממשית

הרי שהרברט מאמין שאדם חודר , השגה להכרה חשיבתית-שהמהות האמיתית אינה ברתקאנט מצהיר 

שעשן מציין  כפי. סתירות-נטולימושגים כדי ידי שינוי המושגים הסותרים של הופעה ל-מהופעה להוויה על
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מתוך , אם נפתח באמצעות חשיבתנו הלוגית. כך הופעה מצביעה על צורת הוויה כיסוד שלה, אש

מתוך  נקבלאז , סתירות-נטולתעולם -תמונת, ידי חושינו ורוחנו-נמסרת לנו עלעולם עם סתירות ה-תמונת

 מופיעהאינה , ספק ללא, עולם זו-תמונת. אנו מחפשים אחריו אשרסתירות זו את -נטולתעולם -תמונת

הרברט . העולם הגלויה כמציאות אמיתית-אך היא ממוקמת מאחורי תמונת, סתירות-נטולתבצורה זו שהינה 

אלא יוצר מציאות נוספת שבאמצעותה אותה , אמצעי-אינו מנסה להבין את המציאות הנתונה באופן בלתי

נראית דווקא דלה בות מופשטות המחששל הוא מגיע למערכת , באופן זה. מובנת להיותמציאות אמורה 

כי האחדות צריכה , המציאות האמיתית אינה יכולה להיות אחדות. בהשוואה למציאות העשירה והמלאה

יות ריבוי של מהויות להעליה . בתוכה את הרבגוניות האינסופית של הדברים והמאורעות הממשיים לכלול

משתנה -מהות פשוטה שבאופן בלתירק . חלהשתנות ולהתפת לא מסוגלות, זהות לעד לעצמן, פשוטות

משהו שונה ממה שהיא ברגע אחד היא מהות בהתפתחות . הינה חופשית מסתירות, שומרת על תכונותיה

ריבוי של מהווה העולם האמיתי , לכן. כלומר תכונותיה בזמנים שונים סותרות אלה את אלה, ברגע אחר

ההדדיים  היחסיםאלא , מהויות פשוטות אלה אינו ומה שאנו קולטים, משתנות לעד-לא, מהויות פשוטות

י תש יאז, ות פשוטה אחת יוצרת קשר עם אחרתהאם מ. אלה אין שום קשר למהות הממשית ליחסים. ביניהן

המציאות שאנו קולטים . אבל אני קולט את תוצאת הקשר ביניהן, משתנות כתוצאה מכך אינןהמהויות 

 שנייהכאשר מהות אחת מנתקת את הקשר שלה עם מהות . ממשיותישירות היא סך כל הקשרים בין מהויות 

את המאורע הזה . קורה משהו בלי לגעת בהוויה של המהויות עצמן, ומחליפה אותו בקשר עם מהות שלישית

על בסיסה של , מעניין לציין כיצד הרברט. הסתירות הגלויה שלנו-כלומר המציאות בעלת, אנו קולטים

היא פשוטה , כמו כל המהויות הממשיות האחרות, הנפש. ותיו ביחס לחיי הנפשיוצר את מחשב, תפיסה זו

הביטוי של קשרים אלה הוא חיים . מהות זו עסוקה עתה בקשרים עם מהויות אחרות. משתנה בתוכה-ובלתי

עולם  ויתרמהווה פעולה הדדית בין הנפש  –רצון , רגש, דמיון –כל מה שקורה בתוכנו . מחשבה-בתמונות

הנפש הפשוטה -להופעה של הקשרים שמהות נעשיםחיי הנפש , עבור הרברט, כך. ת הממשיותהמהויו

. העולם שלו כולה נגזרת מיסודה מתפיסות מתמטיות-להרברט יש רוח מתמטית ותפיסת. יוצרת עם העולם

הוא בין אם , שלוש נשאר שלוש. תאריתמטי פעולהבלחוליה מקשרת  נעשהמספר אינו משתנה כאשר הוא 

גם למהויות כך , שלמספרים יש את מקומם בפעולות מתמטיותכפי . וסף לארבע או מוחסר משבעמתו

הפסיכולוגיה , עבור הרברטש זוהי הסיבה לכך. מתפתחים ביניהןר שאהאינדיבידואליות בתוך הקשרים 

כיצד מתאימות . הוא מנסה להחיל את המתמטיקה על הפסיכולוגיה. הופכת לפעולה אריתמטית

הם , ההדדי מהן התוצאות שהן מפיקות מקיומן, שנייהכיצד הן משפיעות אחת על ה, מחשבה זו לזוה-תמונות

, העצמית שלנו-בתודעה אינו המהות הרוחית שאנו אוחזים בה' אגו'ה. ידי הרברט-מחושבים עלר שאדברים 

אחרון של  ביטוי, המחשבה ובכך גם לא יותר מאשר סיכום-הפעולה של כל תמונות-תוצאה של שיתוףאלא 

איננו יודעים דבר אך הקשר המתמשך שלה , שהינה בסיס חיי הנפש שלנו, על המהות הפשוטה. קשרים



 

931 

ידי העובדה -מצב זה מבוטא על. מסובכת אחתמהות , במשחק זה של קשרים. גלוי בפנינו, למהויות אחרות

 .האגו ונטייה זו באה לידי ביטוי במחשבה על, שכל הקשרים האלה נוטים לכיוון מרכז

 ן שלנציג התפתחות –פיכטה והגל , שלינג, שילר, מזה של גיתהשונה  בןבמו – רברט הואה

 היכולהעולם -בתמונתעצמית -מנסים ייצוג של נפש בעלת תודעהאותם הוגים . תוהעולם המודרני-תותפיס

רוחי בעידן לדוברים של האימפולס ה נעשיםהם , בעשותם זאת. כיסוד ,עצמית-לכלול נפש זו בעלת תודעה

הוא מנסה . לקבל את התחושה שאימפולס זה קיים שם מוכרחהרברט מתמודד עם אימפולס זה והוא . שלהם

הוא אינו מוצא אפשרות לחדור אל תוך חיי , אך בצורה של חשיבה שהוא מעלה על דעתו כנכונה, להבינו

העולם של הרברט -סתבתפיאפשר לראות . הוא נשאר מחוצה לה. עצמית של הנפש-המהות בעלת תודעה

ביסודו של דבר במהלך אבולוציית המין  נעשתהלמה היא בנסותה להבין  באלו קשיים נתקלת חשיבת האדם

הרברט מופיע כהוגה השואף לשווא אחר מטרה שהגל למעשה מאמין שהגיע , גלהבהשוואה ל .האנושי

הגל מתכוון להציג באמצעות  התצורות המחשבתיות של הרברט הן ניסיון לתאר כצופה חיצוני למה. אליה

הוגים כמו הרברט חשובים גם עבור אפיון הצורה המודרנית של . ההשתתפות הפנימית של החשיבה

מספיקים שלהם -ידי עצם הצגת האמצעים הבלתי-הם מציינים את המטרה שיש להשיג על. עולם-תותפיס

האנרגיה האינטלקטואלית ; המטרה הרוחית של העידן ממריצה את מאבקו של הרברט. להשגת מטרה זו

ה הפילוסופית מראה שמלבד מהלך האבולוצי. מתאימה להבין ולהביע מאבק זה במידה מספקת אינהשלו 

דרך עולם -ישנם גם הוגים פעילים היוצרים תפיסותתמיד , נעים על פסגת אימפולסי התקופהההוגים ה

 .ריאקציוניותר בהחלט לכנות עולם מסוג זה אפש-תפיסות. כישלונם להבין את האימפולסים האלה

יא לא צומחת ולא ה; משתנה אינהמהות הנפש הפשוטה שלו . הרברט חוזר להשקפה של לייבניץ

שוב  היא תיסוגו ,כאשר חיים גלויים אלה הכלולים בתוך האגו של האדם החלו התקיימהיא ה. מתנוונת

ל שלו באמצעות -תפיסת לאיע הרברט מג. באופן עצמאיעוד  יימשכומקשרים אלה כאשר חיים אלה לא  הא 

בתוך תהליכים . הןאת המאורעות דרך קשרי היוצרותהעולם שלו אשר כוללת מהויות פשוטות רבות -תמונת

אם  וכאוטייםהקשרים היו יכולים להיות רק מקריים  ,אך. אנו מבחינים בסדר המכוון לתכליות, אלה

העובדה שהן מסודרות  ,לכן. עזבות לגמרי לעצמןהיו נ, דבר במשותףלהן לא היה פי טבען -עלש, מהויותה

איש אינו מסוגל לתת הגדרה . "הןאשר מכוון את קשרי מצביעה על שליט חכם בעולם, לוגיתמבחינה תיאו

ל כאובייקט  התורותהיומרות של "הוא מגנה את . אומר הרברט, "קרובה של האלוהות המדברות על הא 

 ."מאתנו משולליםנתוניה פשוט ידיעה ש לאהיינו מתעלים מתאר חדים שבאמצעותם -שיש להבין בקווי

ת אין כל אפשרו. עולם זו-יסוד בתמונת חסרותהפעולות והיצירות האמנותיות של האדם הן לגמרי 

איזו משמעות יכולה להיות לקשר בין מהויות פשוטות שהינן לגמרי אדישות כי . להתאימן אל תוך מערכת זו

הרברט נאלץ לחפש אחר כלים עצמאיים הן עבור אתיקה והן  ,כך? אדם לפעולותיו של, לכל התהליכים

הוא , כאשר האדם קולט דברים או מאורעות. הוא מאמין שהוא מוצא אותן ברגש האנושי. עבור אסתטיקה
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אנו מרוצים כאשר אנו רואים את רצונו של אדם . רצון-שביעות-יכול לחבר אליהם רגש של הנאה או אי

רגש של , ר אנו עושים את ההבחנה המנוגדתכאש. ולה בקנה אחד עם הכרותיוער שאהולך בכיוון 

את ; את ההסכמה בין ההכרה והרצון' טובה'אנו מכנים , בשל רגש זה. עלינו משתלטרצון -שביעות-אי

בין  קשררק ל משויךרגש מסוג זה יכול להיות . 'ראוי לגינוי מבחינה מוסרית'אנו מכנים , ההסכמה-אי

, נפגשיםרק כאשר השניים . כמו ההכרה, עצמו הינו אדיש מבחינה מוסריתלכשהרצון . ייםיסודות מוסר

הוא מונה . אידיאה מעשיתרט מכנה קשר בין יסודות מוסריים הרב. אתית רצון-שביעות-עולה הנאה או אי

המורכבת מהסכמה בין רצון והכרה , חירות מוסריתהאידיאה של : אתיות כאלה-חמש אידיאות מעשיות

הנובעת , צדקהאידיאה של ; החזק מהנה ולא החלשבעובדה ששבסיסה , שלמותהאידיאה של ; וסריתמ

המבטאת את ההנאה שאדם חש בעודו מפתח את , לב-טובהאידיאה של ; רצון עם אנטגוניזם-שביעות-מאי

עליהם להיות , באדם אחד והדורשת שכל הטוב והרע שמקור, גמולהאידיאה של ; הרצון של אדם אחר

 .פוצים באותו אדםמ

העולם -הוא מפריד אותה מתפיסת. רגש מוסרי, הרברט מבסס את האתיקה שלו על רגש אנושי

אותה עם הוא משלב . צריך להיותיסוד של מה -ומשנה אותו למספר עקרונות הווה מה-העוסקת ב

שצריך  יסוד ביחס למה-עקרונותגם מדע האסתטיקה כולל , כי. אסתטיקה ואכן עושה אותה חלק ממנה

אותנו אדישים מבחינה  הצבע האינדיבידואלי משאיר. גשותגם הוא עוסק בקשרים הקשורים לר. להיות

רצון או גורם -שילוב זה יכול להיות עבורנו או משביע, כאשר צבע אחד מצורף לצבע אחר. אסתטית

 ,עקרונות אלה על. מכוער –רצון -שביעות-שגורם לאימה ; יפה –מה שמהנה בשילוב . רצון-שביעות-ילא

רוברט צימרמן
97
החלק המתייחס לאותם קשרים של יופי , רק חלק ממנו. סד בשנינות מדע של אמנותיי 

הכתבים החשובים של צימרמן בשדה . צריך להיות אתיקה או מדע הטוב, העוסקים בתחום העשייה

עים לפסגת מגי שאינםמראים שאפילו ניסיונות לניסוחים פילוסופיים ( מדע האמנות)האסתטיקה 

 .יכולים להפיק גירויים חשובים עבור התפתחות הרוח, האימפולסים התרבותיים של עידן

הרברט חקר בהצלחה את אותם תהליכים של חיי הנפש האנושיים , בשל רוחו הנוטה למתמטיקה

לא  כים אלהתהלי, כמובן. יותישויות האנושהממשיכים בסדירות מסוימת באותה דרך עם כלל שבאמת 

מה שהינו מקורי ואופייני בכל אישיות לא יילקח בחשבון . או כתהליכים האינטימיים והאופייניים יותריימצ

אדם בעל מנטליות כזו יקבל תובנה מסוימת בתהליך הממוצע של הרוח  אך, ידי אינטלקט מתמטי כזה-על

. תפתחות המנטליתיפקח על מדידת הה, באמצעות הכושר הוודאי בפתרון חישובים אריתמטיים, ובאותו זמן

כך חוקי התהליכים הפסיכולוגיים מאפשרים , לפתח מיומנויות טכניות כפי שחוקי המכניקה מאפשרים לנו

נעשתה עבודתו של הרברט ש זוהי הסיבה לכך. לנו להמציא טכניקה בחינוך לשם פיתוח יכולות מנטליות

                                                      
97

 Robert Zimmermann ,9111-9124. 
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נראה זה , ראשוןמבט ב. א רק בקרבםאך ל, הוא מצא חסידים רבים בקרב פדגוגים. מועילה בשדה הפדגוגיה

אך אפשר להסביר זאת , ת וחיוורותהמציעה תמונה של הכללות דלועולם -ביחס לתפיסת נהקשה להב

אשר נמשכים בקלות אל  ,עולם-תפיסתבהאדם החשים צורך מסוים -שאלה רק בניהעובדה באמצעות 

זה משהו מרתק לחוות . ולה אריתמטיתמושגים כלליים כאלה המחוברים יחד באופן קשיח כמו ביטויים בפע

כי תהליך , כביכול באמצעות תהליך מכני הפועל באופן עצמאי, כיצד מחשבה אחת מחוברת למחשבה הבאה

. כך למדעים המתמטיים-קיימת הערכה גבוהה כל, כתוצאה מביטחון זה. זה מעורר במתבונן תחושת ביטחון

הם רק צריכים להיות מועברים עם חומר המחשבה . חםבאמצעות כו, כביכול, הם חושפים את המבנה שלהם

בהתקדמות חשיבתו של . אשר פועל באופן אוטומטי, ואת כל השאר אפשר להשאיר לכורח הלוגי שלהם

באופן זה של , יותר חיים ישירים, יש יותר חום. ההוגה צריך ליזום ללא הרף, במציאות הספוגה, הגל

ההוגה  ,זוהי המציאות במקרה זהש משום. ועה של כוחות הנפשאך הוא גם דורש את התמיכה הקב, חשיבה

לעד שבכל נקודה ונקודה מציגה את האופי האינדיבידואלי ולוחמת נגד כל -מציאות זורמת תופס במחשבותיו

כל . אך הם היו פחות נאמנים מאשר אלה של הרברט, רבים תלמידים וחסידים ם להגל היוג. נוקשות לוגית

וכל עוד דבריו נשמעו אחוזים , הן הפעילו את קסמן, את מחשבותיועוצמה עוררה ה-עוד אישיותו רבת

דבר זה הוא . הםרבים מתלמידיו הלכו בדרכם , לאחר מותו של הגל. משכנעים מאוד היוהם , בחבלי קסם

אנו מבחינים בתהליך שונה . יעצב גם את גישתו שלו כלפי המציאות בדרכו שלו ,כי מי שהינו עצמאי, טבעי

אך הם ממשיכים את המלאי היסודי של , משכללים את תורתו של המאסטרהם . ם תלמידיו של הרברטע

חודר אל תוך מהלך , אופן החשיבה של הגלהוגה אשר מפלס את דרכו אל תוך . מחשבותיו בלי שינוי

מונע יכול להיות , כמובן, ההוגה היחיד. התפתחות העולם אשר מתגלה בשלבים אבולוציוניים רבים מאוד

פי אופן התפיסה -אך הוא חופשי לעצב את השלבים השונים על, לעקוב אחר מהלך זה של אבולוציה

ביטחון  ות בנוי היטב אשר מקריןמחשב במארגאנו עוסקים , במקרהו של הרברט, ברם. האינדיבידואלי שלו

כי היסוד . המקורית יהיה עליו לקבלו בצורתו, ואך אם יקבל, אדם עשוי לדחותו. ות המבנה שלודרך איתנ

חסר , כופה עלינו להתייצב עם העצמיות שלנו אל מול העצמיות של הוגה אחרר שא, האינדיבידואלי האישי

 .כאן

* 

שופנהאואר ארתור." החלטתי להקדיש את שלי בלחשוב אודותם; החיים הם עסק ביש"
98
אמר את  

העולם שלו נבעה -ותפיסת, יטהעם ווילנד בשנותיו הראשונות באוניברסשקיים הדברים האלה בשיחה 

שופנהאואר חווה מצוקה אישית והיה עד לחייהם העגומים של אחרים כאשר החליט להתרכז . רוח זה-מהלך

, נגרם כתוצאה מנפילה ממחסןר שאמותו הפתאומי של אביו . כמטרה חדשה בחייםבהגות פילוסופית 
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 בחור צעירלהן היה עד כקות אנושיות ראיית מראות של מצו, התנסויותיו הרעות בקריירה שלו כסוחר

אלא דווקא , כך לדעת את העולם-לא כל, יצרו בו את הרצון, בעודו נוסע ודברים רבים אחרים דומים

 ואופיעולם כדי להשקיט את -הוא היה זקוק לתפיסת. התבוננות דרךאמצעי לסבול אותו  לעצמולרכוש 

פיכטה ושלינג הציגו בפני החיים הפילוסופיים , נטהמחשבות שקא, כאשר החל ללמוד באוניברסיטה. העצוב

הוא הוציא לאור את , 3196בשנת . גל רק החל לעלותכוכבו של ה. תפשטו כאש בשדה קוציםה, הגרמניים

ב גוטלישל  תותוראת  שופנהאואר שמע, בגוטינגן. הפנומנולוגיה של הרוח: יצירתו הגדולה הראשונה

,ארנסט שולץ
99
כן -פי-על-אך אף, תנגד לקאנטבמובן מסוים השללא ספק , Aenesidemusמחבר הספר  

. יהיה עליו להתבונן ואפלטון כשתי הרוחות הגדולות שבהםקאנט  לאלבו של הסטודנט -את תשומת הסב

הוא כינה את המהפכה שלימוד זה גרם . בהתלהבות לוהטת צלל שופנהאואר אל תוך אופן התפיסה של קאנט

כי הוא התייחס אליה כעולה בקנה אחד עם , רצון-א מצא אותה משביעתהו. מחדש רוחית-לידה, בראשו

 .הפילוסוף השני ששולץ הצביע עליו, ההשקפות של אפלטון

 : אפלטון אמר

אדם אשר -אנו כמו בני, רק דרך התרשמויות חושיות כל עוד אנו ניגשים לדברים ולמאורעות"

הם יכולים לראות רק , לכן; םת ראשכזאת שאין ביכולתם לסובב אכבולים במערה חשוכה בצורה 

הצלליות של דברים , הצלליות שעל הקיר ממול, מפיצה מדורה הבוערת מאחוריהםשבאמצעות האור 

צלליות אלה מתייחסות לדברים . הצלליות שביניהם ושל עצמם, ממשיים אשר מוטלות בין האש וגבם

הדברים . הן הממשות האמיתיתש, אידיאותהממשיים כפי שדברים של התרשמות חושית מתייחסים ל

 ."האידיאות נצחיות, של העולם הנתון לתפיסה חושית מתהווים וחולפים

? האם אין העולם הנתון לתפיסה חושית רק עולם של הופעות גם עבורו? האם קאנט לא לימד זאת

ושה אך ביחס לתפיסת המציאות הפר, החכם מקוניגסברג לא ייחס ממשות נצחית זו לאידיאות, ללא ספק

במהרה הוא גם קיבל את . שופנהאואר חשב שאפלטון וקאנט נמצאים בהסכמה מלאה, במרחב ובזמן

 : הוא טען. ההשקפה הזאת כאמת סופית

כלומר כל עוד יש לי , ממשש אותם וכן הלאה, שומע, ד אני רואהיש לי ידיעה על הדברים כל עו"

וצג בפני רוחי ירק בהיותו מעבורי  אובייקט יכול להיות שם. מחשבה בעיני רוחי-אותם כתמונת

לכשעצמו התואם -הדברכי , דמיונות של רוחיהם לכן , אדמה וכן הלאה, שמים. מחשבה-כתמונת

 ."מחשבתי דימויהפך לאובייקט של רוחי רק בקבלו את המאפיין של  ,להם
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באופן  גם אם שופנהאואר מצא כל מה שקאנט טען ביחס לאופי הסובייקטיבי של עולם התפיסה נכון

גם שולץ התנגד להשקפתו . לכשעצמו-הערותיו של קאנט ביחס לדברמרצון -לא היה שבעכלל הוא , מוחלט

כיצד יכולים אנו אפילו '? לכשעצמו-הדבר'כיצד יכולים אנו בכלל לדעת משהו על . של קאנט בהיבט זה

אם , ומחשבה של רוחנ-תמונותלבטא מילה על אודותיו אם הידיעה שלנו מוגבלת לגמרי ל

שופנהאואר היה צריך לחפש אחר נתיב אחר כדי להגיע ? נמצא לגמרי מחוץ לתחומן 'לכשעצמו-הדבר'

היסוד . העולם המודרניות יותר מאשר היה יכול להודות-הוא הושפע מתפיסות, בחיפושו. 'לכשעצמו-דבר'ל

, מוצאים גם בפיכטהאותו אנו ', לכשעצמו-דבר'הוסיף להכרה שהייתה לו מקאנט ואפלטון כששופנהאואר 

שופנהאואר היה . את היסוד הזה אנו מוצאים גם אצל שלינג. בברלין 3133שאת הרצאותיו הוא שמע בשנת 

צורה אחרונה זו שמורה . יכול לשמוע את הצורה הבשלה ביותר של השקפותיו של פיכטה בברלין

פי -על, בעוד ששופנהאואר ,פיכטה טען בהדגשה רבה. יצאו לאור לאחר מותור שאביצירותיו של פיכטה 

ברגע בו אדם . רצון אוניברסליששורשיה של כל ישות נמצאים ב', לב-הקשיב בתשומת', הודאתו שלו

הרצון אינו ידיעת . תלוי בו כאינדיבידואל-הוא רוכש את ההכרה שישנו עולם בלתי, מגלה רצון בתוכו

. העולם כידיעה ורצון: עולם זו-נות תפיסתפיכטה היה יכול לכ. ממשית הוויהאלא צורה של , האינדיבידואל

אנו מוצאים את המשפטים , ביחס לטבע החירות האנושית והנושאים הקשורים לסוגיה זו, בספרו של שלינג

 : הבאים

הרצון הוא הוויה יסודית ורק הוא יכול . רצוןאין הוויה אחרת מלבד , העמוק ביותרהאחרון ובניתוח "

פילוסופיה שואפת אך ורק כל . עצמאי, תלוי בזמן-בלתי, נצחי, י סיבהלהיות בל: לדרוש את כל תאריו

 ."למצוא את הביטוי הנעלה ביותר הזה ,למטרה זו

נשאר , כאשר הידיעה מסולקת. הופך להשקפתו של שופנהאואר, אותו רצון שהוא הוויה יסודית

אך מוחי היה ", ר שופנהאואראומ, "שורשיה של הידיעה נמצאים במוחי. "כי הרצון בא לפני הידיעה, הרצון

שופנהאואר , עתה." האדם מודע לאנרגיה יוצרת כזו ברצון שלו. כוח יוצר פעיל ידי-עללהיברא  מוכרח

כמו , הרצון נמצא, לכן. רצוןמנסה להוכיח שמה שהינו פעיל בכל הדברים האחרים הוא גם 

ויכולה להיות , המנטליים חיינוהמחשבה של -בתמונות וצגתמבבסיס כל המציאות שרק ', לכשעצמו-הדבר'

מעבר לדמיון , של קאנט' לכשעצמו-הדבר'כמו , הוא לא נמצא. הזה' לכשעצמו-הדבר'לנו ידיעה על 

 .אלא אנו חווים את ממשותו בתוך האורגניזם שלנו, התפיסתי

מנסה ר שאבשופנהאואר כל עוד הוא ההוגה הראשון  מתקדםעולם מודרנית -של תפיסת הפיתוח

העצמית -התודעה. העצמית אל העיקרון הכללי של העולם-הכוחות היסודיים של התודעה אחד לרומם את

של  השורשיאת  תכלולר שאעולם -שופנהאואר אינו מסוגל למצוא תמונת. הפעילה כוללת את חידת העידן

, העצמית-של התודעה אחדשופנהאואר לוקח כוח . שלינג והגל ניסו לעשות זאת, פיכטה. העצמית-התודעה

האדם אינו מושרש , עבורו, כך. בעולם כולוגם אלא , וטוען שיסוד זה לא נמצא רק בנפש האנושית, הרצון
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שופנהאואר מתגלה , כך. ברצון שלו, אלא לפחות עם חלק ממנה, ביסוד העולם העצמית המלאה-תותודעעם 

בתודעתם חלקי להקיף  רק באופן יםיכולה, תוהעולם המודרני-תוכאחד מאותם נציגים של אבולוציית תפיס

 .ידה היסודית של העידןאת הח

שופנהאואר הצעיר , ד לאביב הבאע 3131מסתיו . עמוקה על שופנהאוארגם לגיתה הייתה השפעה 

אופן התפיסה של גיתה עלה . גיתה הציג בפניו באופן אישי את תורת הצבעים שלו. נהנה מחברת המשורר

החושים והתודעה שלנו בתהליך  יחס להתנהגות איברעם ההשקפה ששופנהאואר פיתח ביבקנה אחד 

תפיסות העין ותופעות  עלם ומרוכזים יגיתה לקח על עצמו מחקרים קפדני. התפיסה של דברים ומאורעות

הוא הגיע לתוצאות שהיו שונות מאלה . תורת הצבעים לעופירט את תוצאותיהם ביצירתו , של אור וצבעים

יכול להישפט  אינוהניגוד הקיים בתחום זה בין ניוטון וגיתה . מודרניתמייסד תורת הצבעים ה, של ניוטון

גיתה התייחס לאיברי . העולם של שתי אישיויות אלה-כהלכה אם לא מתחילים בציון ההבדל בין תפיסות

עבור עולם הצבעים היה עליו להעריך את העין , לכן. החושים של האדם כמערכות הפיסיות הנעלות ביותר

ניוטון והפיסיקאים חקרו את התופעות . חוקיות-י ביותר שלו להתבוננות בקשרים בעליכשופט העילא

וזה היה כרוך ', האסון הגדול ביותר של הפיסיקה המודרנית'התואמות לשאלה זו באופן שגיתה כינה 

 .האדםן מ, כביכול, בעובדה שהניסויים הופרדו

אכותיים ובכך אפילו מתכוון להגביל פי הציונים של כלים מל-אדם רוצה לדעת את הטבע רק על"

 ."יכול לוולהוכיח את מה שהטבע 

גיתה נוקט עמדה בשדה זה . צבעים, כהה-ובתוך שדה ההתבוננות של בהיר, העין קולטת אור וחשיכה

ניוטון וחסידיו התכוונו להתבונן בתהליך האור . חשיכה וצבעים קשורים יחדיו, ומנסה להוכיח כיצד אור

פי -על, קביעת תנאים של ספירה חיצונית כזו היא, אך. ו מתקיימים בלי העין האנושיתיוהצבעים כפי שה

ידי התעלמות מהתוצאות -איננו מקבלים תובנה על טבעו של דבר על. תצדקמו לא, העולם של גיתה-תפיסת

. ות של תוצאות אלהבוננות המדויקת של התודעה בסדיראלא טבע זה ניתן לנו דרך ההת, שאנו רואים

המהות של תופעות  הם, פי חוקיות הקשר שלהם-בהילקחם בכוליותם ומיוצגים על, רשמים שהעין קולטתה

צריכים להיות מוגדרים באמצעות כלים ר שאלא עולם נבדל של תהליכים חיצוניים , האור והצבע

 .מלאכותיים

, תוצאות הוא, מה שאנו מודעים לו. עו של דברתועלת לבטא באופן ישיר את טב-זה באמת חסר"

לשווא אנו משתדלים לתאר את . ותיאור מלא של תוצאות אלה עשוי להקיף את מהות הדבר עצמו

צבעים . אופיו תתמונואז עולה בפני עינינו , ויפעולותאנו מרכזים את מעשיו ו, ברם; פיו של אדםאו

ם ביחס אנו יכולים לצפות למידע מה, במובן זה. הם מה שהאור עושה וסובל; הם פעולות של אור

אך עלינו לחשוב עליהם כמשתייכים לטבע , צבעים ואור אכן קרובים זה לזה. לטבעו של האור

 ".בדרכים מיוחדותבפני חוש העין מוכן להתגלות ר שאכי זהו הטבע ככוליות ; ככוליות
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דרך , באורגניזם האנושי. העולם של גיתה מיושמת על מקרה מיוחד-כאן אנו מוצאים את השקפת

מי , לכן. הטבע מגיע לשיאו, באדם. מתגלה מה שנסתר בשאר הטבע, דרך נפש האדם, והחושים של

 .ההכרה היסודית של גיתהפי -על, נהלא ימצא, אחר האמת של הטבע מחוץ לאדם, כמו ניוטון, שמחפש

המהות של עולם . שהתודעה קולטת במרחב ובזמן רק רעיון של תודעה זושופנהאואר רואה בעולם 

, לכן. שבו אנו רואים את האורגניזם שלנו חדור, ברצון שלנו בפנינומחשבה מתגלה -זה של תמונות

אלא , תוכן המנטלי של העיןלא ב, רואה את טבע האורר שאשופנהאואר אינו יכול להסכים עם תורה פיסית 

, יותר לשופנהאואר נראהאופן התפיסה של גיתה ש זוהי הסיבה לכך. אמור להתקיים בנפרד מהעיןבעולם ה

הוא התייחס להשקפתו של גיתה כאימות . כי גיתה לא יצא אל מעבר לעולם של התוכן התפיסתי של העין

העולם -נוגע בתפיסתהוא אלא , הניגוד בין גיתה וניוטון אינו רק שאלה של פיסיקה. דעתו שלו ביחס לעולם

יכולים להיות מנותקים מי שדוגל בדעה שאפשר להגיע לטענה תקפה על הטבע באמצעות ניסויים ה. כמכלול

הפיסיקה . לנקוט עמדה עם תורת הצבע של ניוטון ולהישאר באותו מישור מוכרח, מהישות האנושית

היא יכולה לעלות בקנה אחד רק עם השיפוט ביחס לתורת הצבעים של גיתה . בעלת דעה זוהמודרנית 

 :הציפיות של גיתה לאידיאות עתידיות במדעי הטבעשהלמהולץ הביע במאמרו 

יכולות להיפתר באמצעות הגדת עתידות פיוטית המפיקה ה שאלותבו מדובר בשאלה של  מקום בכל"

בו בכל מקום ; הפיק יצירה מצוינת ביותרהרי שהמשורר הראה שהוא מסוגל ל, תמונות דמיוניות

 ."גיתה כשל, שיטה אינדוקטיבית המיושמת באופן מודע הייתה יכולה לעזור

אז הכרחי , דמיון אנושי רק תוצרים המתווספים לטבע שהינו כבר שלם אם אדם רואה בתמונות של

אם אדם רואה בהן התגלויות של המהות הכלולה , אך. כמובן להגדיר מה מתרחש בטבע מלבד תמונות אלה

אינו שותף לא שופנהאואר אין ספק ש. אז הוא ייעזר בהן כדי לחקור את האמת, בטבע כפי שעשה גיתה

הוא אינו מוכן כלל להכיר בכך שרשמים חושיים כוללים את מהות . לעמדה השנייה לעמדה הראשונה ולא

כי הפיסיקה אינה מגבילה את עצמה ליסוד שלבדו נתון , את שיטת הפיסיקה המודרניתהוא דוחה . הדברים

הפך שאלה זו מבעיה בפיסיקה שופנהאואר , אך. כלומר של רשמים כתמונות מנטליות, אמצעי-באופן בלתי

עולם חיצוני בנפרד בהעולם שלו באדם ולא -היות שהוא גם מתחיל את תפיסת. עולם-יה של תפיסתלבע

אשר עקבי את המסקנה של תורת הצבעים  הסיק באופןר שא, היה עליו להתייצב לצד גיתה, מהאדם

המערכות הנפלאות והמדויקות "בהכרח אם רואים באדם עם איברי החושים הבריאים שלו את  מתקבלת

הגן במרץ על תורת הצבעים של , עומד לגמרי על יסוד זהה ,כפילוסוף, שהגל זוהי הסיבה לכך". רביות

 :שלו פילוסופיה של טבעהוא אומר ב. גיתה

מוקדם  נמשךר שא, אנו חבים לגיתה, לקונספט שלה התואםת הצבע עבור התיאור של תופע"

טהור והפשוט שלו לטבע היה צריך החוש ה; במיוחד בציור ,להתבוננות בהןלתופעות הצבע והאור ו

ר שאגיתה אסף כל דבר . להתקומם נגד ברבריזם כזה של מחשבה משתקפת כפי שמוצאים אצל ניוטון
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והחוש , הוא תפס את התופעה כפשוטה. נטען על אודות אור וצבע והוצג באופן ניסויי מאז אפלטון

מאפשר את ייצוגה ר שאותו כיוון הטבעי האמיתי ביותר של תבונה כרוך ביכולת לגשת אל תופעה מא

 ."הפשוט ביותר

 בו אין. נצחי לקיוםחשוך וזהו דחף . הרצוןהבסיס היסודי לכל תהליכי העולם הוא , עבור שופנהאואר

הגל רואה את הרוח . ידי הרצון-שלחילופין נברא על, כי התבונה מתהווה רק במוח האנושי, שום תבונה

ובתבונה האנושית רק כהבנה אינדיבידואלית של תבונת עולם , כשורש העולם בתבונה מודעת לעצמה

מתהווה בסוף ר שא, כבועה גרידא, רואה את התבונה רק כתוצר של המוח, לעומת זאת, שופנהאואר. כללית

כל הדברים , בהגל. תחילה כל דבר אחרברא , ינו פועל בהיגיוןאהדחף העיוור ש, ו הרצוןשב התהליך

כל כי הכול מהווה תוצר של הרצון בלי , הכול חסר תבונה, אצל שופנהאואר ;והתהליכים חדורים בתבונה

העולם שאדם -סוג תפיסת: "משמעית טענה של פיכטה-בצורה חדאישיותו של שופנהאואר מדגימה . תבונה

 ".בסוג האדם שהוא תלוי, בוחר בה

שהחליט להקדיש את התוודע לפן הגרוע יותר של העולם לפני הוא לשופנהאואר היו התנסויות רעות ו

, כמשולל תבונה מיסודותאר את העולם מזה שהוא מ מרוצהשהוא  זוהי הסיבה לכך. חייו להתבוננות בהם

כי היא עצמה , תבונהה-אין שום סמכות על חוסר, פי אופן החשיבה שלו-על, לתבונה. כתוצאה מרצון עיוור

העולם של שופנהאואר היא -תפיסת. וןהרצן מופקת מ, היא אשליה וחלום; תבונה-תוצאה של חוסרמהווה 

התגלויות אחר בהנאה עינו לא הוכנה לעקוב . מחשבהלמתורגם ההנפש החשוך והעגום של נפשו -הלך

תורת האתיקה שלו הייתה , כך. התגלה בצער וכאבר שאתבונה -עין זו ראתה רק חוסר. התבונה בעולם

. יסודה קיים בהתבוננות כזות רק אם פעולה הינה מוסרי. יכולה רק להתבסס על ההתבוננות בסבל

ידי -איזה נתיב טוב יותר יכול להילקח על. להיות המקור לפעולות אנושיות מוכרחות, חמלה, סימפתיה

היות . ידי חמלה-ש את התובנה שכל הישויות סובלות מאשר לתת לפעולותיו להיות מונחות עלרכר שאאדם 

ידכא את ת גבוה יותר ככל שיעמוד מבחינה מוסרידם הא, תבונה ושורשיו של הרוע ברצון-שהכול חסר

מי . אגוטיזם, ההתגלות של רצון זה באדם האינדיבידואלי היא אנוכיות. הרצון בתוכו שלא ניתן לשלוט בו

 .פך לשליט של הרצוןוה, שנכנע לחמלה ובכך רוצה לא למען עצמו אלא למען אחרים

ירות אמנותיות ולהתרשמויות הנגזרות שיטה אחת להשתחררות מהרצון כרוכה בהתמסרות ליצ

מכוון אינו יוצר את יצירותיו בשל רצון ההוא ; ר כדי לספק תשוקה למשהוהאמן אינו יוצ. מיצירות אמנות

הוא צולל אל תוך מהות הדברים . אנוכיות-יצירתו נובעת משמחה חסרת. באופן אנוכי אל דברים ומאורעות

התשוקה כל עוד אנו ניגשים ליצירת אמנות עם . ה מאמנותזה נכון גם ביחס להנא. בהשתקעות טהורה

אנו מתפעלים מיופי רק כאשר . אנו עדיין סבוכים בתשוקות הנמוכות של הרצון, הבוחשת בנו להיות בעליה

האמנות  ,אז. שלב הנשגב שבו איננו תלויים עוד בכוח העיוור של הרצוןה לאאנו מתעלים , בלי לחפוץ בו

השחרור מתקיים . התבונה של הרצון העיוור-הכוח חסרן להשתחררות רגעית מ עבורנו לאמצעי נעשית
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דוברת אלינו דרך התווך של  ינהאכי המוסיקה , יצירת אמנות מוסיקליתבצורתו הטהורה ביותר בהנאה מ

כפי שכל הדברים . הטבען המוסיקה אינה מעתיקה דבר מ. דמיון ודימויים כפי שקורה עם אמנויות אחרות

לוקחות את הדברים האלה כדגמים יכולות ר שאכך גם האמנויות , רק תמונות מנטליות מהוויםת והמאורעו

היות שלאדם יש . האדם מפיק קול מתוכו בלי דגם בטבע. להשאיר בנו רשמים רק כהתגלויות של דימויים

זוהי . ףעקי-באופן בלתירק באמצעות הרצון שעולם המוסיקה משתחרר , את הרצון כמהותו שלו בתוך עצמו

התגלות היא עושה זאת היות שהמוסיקה היא . שהמוסיקה מרגשת כה עמוק את הנפש האנושית הסיבה לכך

וזוהי הצלחתו של האדם שהוא מחזיק , של הרצון שלו, של ישותו האמיתית, טבעו הפנימי של האדם

, מקור לכל תשוקהמה שהינו ה, משוחרר מכבלי הרצון, אנוכיות-ברשותו אמנות שבה הוא נהנה באופן חסר

גם . השקפה זו של שופנהאואר ביחס למוסיקה הינה שוב תוצאה של טבעו האישי ביותר. תבונה-לכל חוסר

 :הוא כתב לאמו, כאשר היה שוליה לסוחר בהמבורג, לפני שנותיו באוניברסיטה

? שבה עוני ודלות נאבקים על כל מקום קטן, מצא הזרע השמימי מקום על האדמה הקשהכיצד "

מלאך מעורר רחמים התחנן בפני , עם זאת. אליה ורשנו מהרוח הקדמונית ואיננו אמורים להגיעג

האמנות  תפעימ. מושרש באדמה זו של מצוקה, הדר הפרח השמימי עבורנו והוא פורח במלוא

תהודה ישירה של ו, לא הפסיקה לפעום לאורך מאות שנים של ברבריזם האלוהית של המוסיקה

 ."למידות מוסריותמובנת לכל נפש ומרוממת אפילו מעל , נו באמנות זונשמרה עבור הנצחי

 ניתן, הגל ושופנהאואר, עולם-ידי שני הקטבים של תפיסות-ננקטת כלפי האמנות עלר שאמהגישה 

, הגל. תחומים השונים של החייםלעולם משפיעה עמוקות על הקשר האישי של האדם -ללמוד כיצד תפיסת

, ובאידיאות של האדם את השיא שאליו הטבע החיצוני כולו שואף כשלמות שלו העולם-ראה בתפיסותר שא

באותו , ובה, יכול לזהות כאמנות המושלמת ביותר רק את זו שבה הרוח מופיעה בצורתה המושלמת ביותר

אך הוא , להיות רוח נוטהכל עיצוב של הטבע החיצוני . שואף ללא הרף אל הרוחרוח זו נאחזת ביסוד ה, זמן

בהעניקו לה כאמן את הרוח שאליה , כאשר אדם יוצר צורה מרחבית חיצונית כזו. ו מגשים מטרה זואינ

זהו המקרה . אז הוא הפיק יצירת אמנות מושלמת, החומר עצמו שואף בלי להיות מסוגל להגיע אליה

צב מעו, כאידיאה, צורה-רק בחיים הפנימיים של הנפש כרוח חסרתמה שאחרת מופיע . פיסולהבאמנות 

 תדובר אשרהיא , צורה-שאנו קולטים עם תודעתנו כחסרת, יםהחיים הפנימי, הנפש. בחומרידי האמן -על

זיווג זה של העולם החושי עם העולם הרוחי מייצג את האידיאל . מתוך עיצוב של מרחב, אלינו מתוך פסל

יפה רק ביצירה אשר ולכן רואה גם את ה רואה את תכלית הטבע בבריאת הרוחעולם ה-האמנותי של תפיסת

, ות מנטליותבטבע כולו רק תמונ מי שרואה, ברם. ולה בצורה של טבעמופיעה כביטוי ישיר של הרוח הע

כאידיאל עליו לבחור . מחקה את הטבער שאאידיאל האמנות ביצירה אינו יכול לראות את , כמו שופנהאואר

 .מוסיקהכלומר , הטבע כולון תחום באמנות שהינו חופשי משלו 
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כי , לדיכוי הרצון כרצוי, מוביל להשמדהר שאשופנהאואר התייחס באופן עקבי למדי לכל דבר 

הוא אמור לחסל כל . האדם אמור לוותר על הרצון. התבונה בעולם-השמדת הרצון משמעה הכחדת חסר

אדם חכם יכחיד בתוכו . היא האידיאל המוסרי של שופנהאואר סגפנותש זוהי הסיבה לכך .תשוקה בתוכו

תאלץ אותו שמוטיבציה  איןהוא יגיע לנקודה שבה . לחלוטין את הרצון שלוהוא ישמיד ; את כל המשאלות

. החיים בכללותםן להשתחררות מ שתקניתכמיהה רק באך והשאיפה כולה כרוכה . להפעיל את רצונו

וואה בהש. תורה של חכמה עמוקה רואהשופנהאואר , המוותרות על החיים, בבודהיזםהחיים -בהשקפות

הגל ניסה . עולם ריאקציונית-השקפת, העולם של שופנהאואר-אפשר בהחלט לכנות את השקפת, להגל

עם סדר פעולה -להציג כל פעולה כשיתוף הוא תמיד שאף; ס של האדם עם החייםבכל מקום לגרום לפיו

אידיאל של , העולםן בריחה מבהמציאות ון נסיגה מב ,שופנהאואר ראה בטינה לחיים. תבונה-עולם המכוון

 .האדם החכם

* 

של הגל  המוצא-נקודת. יכול לעורר ספקות ושאלותהאופן תפיסת העולם והחיים של הגל כולל יסוד 

אפורה או שחורה , צדפה-דמויתמהות "שהוא עצמו כינה פעם , ופשטתאידיאה מ, היא חשיבה טהורה

ל "להתייחס אליה כ שהוא חשב באותו זמן שיש, (3193בפברואר  99 ,במכתב לגיתה" )לגמרי ייצוג הא 

המטרה שהוא מגשים היא הרוח האנושית ". מוגבלתוח בעודו נמצא במהותו הנצחית לפני בריאת הטבע ור

צללית ביסוד -קיום דמוית-הווייתלרק  שהובילשדרכה מתגלה תחילה מה , האינדיבידואלית עם תוכן משלה

אינה מתקיימת מחוץ , לעצמה-ישות חיה המודעתכ אישיותאפשר להבין זאת בקלות כך ש. צדפה-אפור דמוי

מקבלים בתוך עצמנו מהיסוד האידיאלי שאנו  חוויםהגל מפיק את היסוד המלא תוכן שאנו . לרוח האנושית

. זו עולם וחיים ה פנימית מסוימת חשה דחייה מהשקפתמובן למדי שרוח בעלת נטיי. באמצעות החשיבה

,נץרקרל רוזנקמו זו של אנוכיות כ-בעלי מסירות חסרתרק הוגים 
100
היו יכולים לפלס את דרכם בצורה  

לבנות לעצמם תצורות של , ובהסכמה מושלמת כזו עם הגל, הגלהמחשבה של  תמלאה אל תוך תנוע

אחרים לא . מחדש של תצורת המחשבה של הגל עצמו בתווך מרשים פחות-המופיעות כמו לידה אידיאות

רבגוניות לול הארה באמצעות אידיאה טהורה ביחס לאינסוף כיצד אדם אמור לקבהיו יכולים להבין 

, מלא כפי שהוא בצבעים וצורות, נמזגים לתוכו בעודו מכוון את התבוננויותיו אל הטבער שאהרשמים 

כוון ורגש ודימוי המ, חישהשל וכיצד הוא אמור להפיק תועלת אם ירומם את נפשו מהתנסויות בעולם 

אך מובן , משמעו לא להבינו, כך את הגללפרש . פואים של חשיבה טהורההק המרומיםאל , ידי רשמים-לע

 .מובן בדרך זו-למדי שעליו להיות לא

                                                      
100

 Karl Rosenkranz ,9171-9115. 
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היו לה קיבל ביטוי בחשיבה הנוכחית , רצון מאופן החשיבה של הגל-רוח זה שלא היה שבע-הלך

,פרנץ קסבר פון באדרנציגים כמו 
101
,קרל כריסטיאן פרידריך קראוזה 

102
,טהעמנואל הרמן פיכ 

103
 

,כריסטיאן הרמן וייס
104

,אנטון גונטר 
105

,רנדורף'קרל פרידריך אוזביוס ת 
106

מרטין דיוטינגר 
107
 

.הרמן אולריסי-ו
108

צדפה של הגל במהות -להחליף את המחשבה הטהורה האפורה ודמויתהם ניסו  

ל להאמין שה, תאתיאיסטי תפיסה, באדר מכנה זאת. ל אינדיבידואליא   –חיים -מלאת, אישית, בראשיתית א 

ל . קיום מושלמת רק באדם-הגיע להוויית , כפי שהגל חשב, להיות אישיות והעולם אינו צריך מוכרחהא 

העולם , נהפוך הוא .לנבוע ממנו כמו תהליך לוגי שבו מושג אחד בהכרח מפיק תמיד את המושג הבא אחריו

לבריאה להיות  מוכרח בים לתורת ההתגלות מתקרהוגים אלה . יכול-תוצר רצונו הכול, חופשית של הא 

באדר . להצדיק ולהעשיר תורה זו באופן מדעי הופך לתכלית המודעת פחות או יותר של הגותם. הנוצרית

עשירה ה, שאת שפתם, פרצלסוס-טאולר ו, מייסטר אקהרט, םייקוב בוה'צלל אל תוך המיסטיקה של ג

מוקות ביותר מאשר המחשבות הוא ראה כאמצעי הולם הרבה יותר לבטא את האמיתות הע, בתמונותכך -כל

בתוכן עמוק וחם יותר  יושבאדר גם גרם לשלינג להעשיר את מחשבותהוזכר כבר . הטהורות של תורת הגל

 .םייקוב בוה'של ג יוהטמעת תפיסותידי -על

. לציון-אישיויות כמו קראוז יהיו תמיד ראויות, תוהעולם המודרני-תובמהלך ההתפתחות של תפיס

הוא ו והמושלם מבחינה לוגית של מדע זה שאפשר לעצמו להיות מושפע מאופיו הגאההוא היה מתמטיקאי 

אופייני . מטיקאילה הורגל כמתפי הדגם של השיטה ש-העולם על-תושל תפיס לשאלותניסה למצוא פתרון 

בעיה  היקום הגלוי כאילו היוהתייחס לתופעות ר שא, ניוטון, הוא המתמטיקאי הדגול לסוג זה של הוגה

עולם באופן שהתקרב -סיפק את צורכו שלו ביחס לשאלות היסודיות של תפיסת, אך באותו זמן, מטיתארית

אפשרי לקבל תפיסה אשר מחפשת אחר הישות -קראוז מוצא זאת בלתי. לאמונה שיש למצוא בדת

ל בעולם, כמו הגל, מי שמחפש. תהליכיםבדברים ובהבראשיתית של העולם  כי , לא יוכל למצאו, אחר הא 

ל, ללא ספק, עולםה ל אינו קיים בעולם, קיים בא  הנשארת בתוך תלויה -הוא ישות עצמאית ובלתי. אך הא 

, מחשבות על ישות אינסופית ועצמאית"עולם האידיאות של קראוז מתבסס על . עצמה בשלווה מאושרת

ינו לחשוב ועל, אחדישות זו כוללת הכול בכוחות עצמה ובתוך עצמה כיסוד ה; דבר לא נמצאשמחוץ לה 

לוקחת את הסופי ר שא"הוא אינו רוצה דבר במשותף עם השקפה ." הטבע והאנושות, עליו כיסוד התבונה

ל עצמוכ יםסופיה יםדברה כסך כלאו את העולם  ל, א  לא חשוב כמה עמוק אדם ." לסגוד לו ולבלבלו עם הא 
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יע בדרך זו לבסיס היסודי של הוא לעולם לא יג, עשוי לחדור אל תוך המציאות הנתונה לחושים ולתודעה

את כל ההתבוננויות הסופיות עם ראייה לקבל תפיסה של ישות זו אפשרי רק אם אדם ילווה . ההוויה כולה

 .ארצית-נבואית של מציאות על

הצעות למבוא  :ליאניזם בצורה חריפה במאמרים שלועם ההג מנואל הרמן פיכטה יישב את חשבונוע

במספר רב של , לאחר מכן(. 3192) מות לאפיון הפילוסופיה המודרניתתרו -ו( 3196) של תיאולוגיה

להיות מוכרת כבסיס לכל  מוכרחההוא ניסה להוכיח ולשכלל את השקפתו שישות אישית מודעת , יצירות

, נבעה מחשיבה טהורהר שא, כדי להשיג השפעה מודגשת להתנגדות לתפיסתו של הגל. תופעות העולם

. פ. ק, סנגלר, יחד עם וייס, 3117בשנת . ברית עם ידידים שהיו בעלי אותה דעהעמנואל הרמן פיכטה כרת 

העת לפילוסופיה -כתבהוא החל להוציא לאור את , ואחרים' ווירת, אולריסי, הופצן' גב, חליבס, פישר

שהתעלינו לידיעה הנעלה ביותר רק אם הבנו בכך זוהי ההכרה של פיכטה . תיאולוגיה ספקולטיביתלו

היא האידיאה של סובייקט בראשיתי או  העולם שאלתפותרת באמת את ר שאה הנעלה ביותר המחשב"ש

 ."באידיאל שלה וכן כאינסופיות ממשיתלאשורה את עצמה יודעת ומבינה ר שא אישיות אבסולוטית

תודעה -רצון מלא בהכוונתאך ורק  כלולה, ממשות העולםאת  מהווההבריאת העולם ושמירה עליו "

לוממושך של ה או אדם , אדםולכן רק , אך באיחוד נעלה ביותר, רק תודעה ורצוןמהווה כך שהוא , א 

 ."במובן הטוב של המילה

. אופן תפיסה תיאולוגי לחלוטיןלהעולם של הגל -הרמן וייס האמין שהיה הכרחי להתקדם מתפיסת

יסה לייצג רעיון זה הוא נ. הוא ראה את יעד חשיבתו, אחתברעיון הנוצרי של שלוש האישיויות באלוהות 

וייס , בשילוש הקדוש שלו. רגיל של תחכום-טבעי והוא עשה זאת עם מערך לאוכתוצאה של היגיון בריא 

מאשר הגל  עשיר יותר לאין שיעורהיה לו משהו , שברשותה רצון חי בכבודה ובעצמההאמין שבאלוהות 

נימי עם נשימה אחת את הצורה להעניק לטבע האלוהי הפ"רצון חי זה אמור . האפור שלועם הרעיון 

ל מוצג , בו. הקדוש של הברית הישנה והחדשה מרומזת בכל המקומות בכתבר שאהמוגדרת ולא אחרת  הא 

צבא שמימי  ד הזוהר של ההדר שלו בהיותו מוקףלפני בריאת העולם וכן במהלך ולאחר אותו מאורע ביסו

 ."לו לתקשר בצורה מלאה עם העולם הנברא מאפשרה, חומרי-אינסופי של רוחות משרתות בגוף נוזלי לא

נעים עם המחשבות של , השפעתול נתוןשהיה  ומרטין דויטינגר', לוסוף הווינאיהפי, 'נטריאנטון גו

גוינטר מנסה לשחרר את . קתולי אופן תפיסה תיאולוגיבתוך המסגרת של לגמרי העולם שלהם -תפיסת

טבע המשתייכת לעולם של חוק חיוני וישות ישות  – ידי חלוקתו לשני חלקים-האדם מסדר עולם הטבע על

הוא . ידי הרברט-כמתואר על', מהות'לעולם רוחי עילאי יותר ובעלת קיום דומה ממהווה חלק עצמאי רוח ה

הכנסייה עצמה . עולם נוצרית-הגליאניזם באופן זה והוא מספק את היסוד לתפיסתהמאמין שהוא מתגבר על 

בהתלהבות נגד דויטינגר לחם . כתביו של גוינטר היו ברשימה האסורה כי ברומא, לא תמכה בדעה זו

הוא מדרג . חיים-שלדעתו הייתה צריכה להיות מנועה ממציאות נחשקת מלאת, של הגל' החשיבה הטהורה'
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המחשבה ; להפיק משהו, כמו הרצון היוצר, א יכולהו. י גבוה יותר מאשר חשיבה טהורהאת הרצון הח

העולם אינו יכול להיות . שלו המוצא-רנדורף לוקח את הרצון החי כנקודת'גם ת. כוחות ומופשטת-חסרת

מנת לברוא -לאחוז באידיאות אלה על מוכרחאלא רצון נמרץ , התחום הצללי של אידיאותתוך ממוסבר 

בתגובה אלא , מחשבות-מלאתמתגלה לאדם בהבנה  אינוהתוכן העמוק ביותר של העולם . ישות ממשית

ברור למדי שכל ההוגים האלה . שולט ביקוםלרצון ה, האינדיבידואל נכנע לעולםשדרכה  אהבהב, רגשית

הם אינם רוצים לקבל את החשיבה כהתגלות . האידיאה הטהורה, שואפים להתגבר על החשיבה ומושאה

, רנדורף רוצה לגשת אליה'ת, כדי להבין את המהות המוחלטת של העולם. העילאית ביותר של רוח האדם

זוהי אמונתם של . תבונה לא של, עליה להפוך לאובייקט של רגש. כוח האהבהבאלא , הידיעה וחכבלא 

נלהבת לכוחות הבראשיתיים של הדתית ההתמסרות ה, חשיבה טהורה ובהירהשדרך אלה  פילוסופים

 .נהרסת ,ההוויה

 במיוחד מתבררההבנה שלה -אי. דעה זו מושרשת בתפיסה מוטעית של עולם החשיבה של הגל

חוסר הבהירות שהחל לשלוט ביחס . התפשטה לאחר מותור שא, בהשקפות ביחס לגישתו של הגל לדת

העולם שלו -התייחסה לתפיסתר שאהסתיים בפיצול בקרב חסידיו של הגל לקבוצה אחת , לגישה זו

ו כדי לפרק את התפיסות ר השתמשה בתורתשאתווך יציב של הנצרות הגלויה וקבוצה שנייה -כעמוד

 .יות ולהחליפן בהשקפה ליברלית מיסודההנוצר

כי , אילו הייתה מבינה אותו כהלכההייתה יכולה לבסס את דעתה על הגל  לא אחת מהקבוצותאף 

הוא התכוון . ה כוללת משהו שאפשר להשתמש בו לתמיכה בדת או להרס שלההעולם של הגל אינ-תפיסת

תופעת טבע כלשהי באמצעות החשיבה לעשות זאת ביחס לדת כלשהי ככל שלא היה בכוונתו ליצור 

, תהליכי הטבע כדי להבינם באותה דרךתוך כפי שהוא התחיל לחלץ את החשיבה הטהורה מ. הטהורה שלו

כפי שהוא . רק כוונה להעלות את התוכן המחשבתי שלה אל פני השטח, דתהבמקרה של , כך הייתה לו

. כך הוא דגל בהשקפה זו גם ביחס לדת, תו ממשיהתייחס לכל דבר שהינו ממשי בעולם כהגיוני רק מפני היו

בהתקרבו אליהם כדי , מעבר לאלה הנמצאים ברשותו של הוגהכוחות נפש  עםלהתהוות  מוכרחההיא 

 .להבינם

לחמו נגד הגל כי הוא לא  דויטינגר ואחרים שהם, וייס, זו הייתה גם טעות של הוגים כמו פיכטה

הציב לא הגל מעולם . דתית של האלוהות בכבודה ובעצמה התנסות לאטהורה החשיבה התחום התקדם מ

, קראוז, וייס, פיכטה. ה של תודעה דתיתתמשימלהיות  האמור הוא סבר שזו. לעצמו משימה מסוג זה

הגל היה מתייחס . העולם שלהם-דת חדשה באמצעות תפיסת לייסדרצו , רדויטינגר והאחרים הצעירים יות

או ליצור  של האור האידיאהדה כמו הרצון להאיר את העולם באמצעות כאבסורדית באותה מילמשימה כזו 

כמו עולם , שורשיה של הדת נמצאים באידיאהאין ספק ש, הגל לדעת. מגנט מתוך המחשבה על מגנטיות

, גלות מחדש את האידיאה הזאת בדתיתכן שהרוח האנושית תוכל לש זוהי הסיבה לכך. הטבע כולו והרוח
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והיות שהאחרונה , שהתודעה האנושית התהוותה לפנימגנטיות מתוך המחשבה על  יות שהמגנט נוצראך ה

למה שהינה לפני שהמחשבה  השתנתהכך גם הדת , את יצירת המגנט להביןצריכה הייתה כך -רק אחר

את הביקורת הדתית של אילו הגל היה חווה . העולם-כחלק מאיר של תפיסתאודותיה עלתה בנפש האנושית 

כל עוד , תפיסות דתיות יצירתמכל , משכו ידיכם מכל ייסוד של דת: "נאלץ לומר היההוא , תלמידיו

, אם היא מובנת כהלכה, העולם של הגל-לתפיסת." ברצונכם להישאר הוגים ואל תחשבו להפוך למשיחים

לפילוסוף המתבונן בתחום האמנות יש אותו . לא יכולה להיות השפעה רטרואקטיבית על התודעה הדתית

 .אובייקט שלו כמו להוגה הרוצה לרדת לעומקו של טבע הדתקשר ל

* 

ותיאודור ' ידי ארנולד רוג-על 3111עד  3111צאו לאור משנת הור שא, Halleספרי המחזור של 

הם התקדמו , בהתחילם בהגנה על הגל ופירושו. במה לדיונים פילוסופיים של התקופהשימשו , אכטרמאייר

עולם -תפיסותבפרק הבא להשקפות המכונות  עברווכך , ופן עצמאיח האידיאות שלו באותיבמהרה לפ

וכאחת ממטרותיהם , ספר המחזור הגרמניהעת שלהם -העורכים כינו את כתב, 3113לאחר שנת . יותקיצונ

בהתפתחות ." בתורות של פיאודליזם ונכסים של מקרקעין, סובלנות פוליטי-להילחם בחוסר"הם שקלו 

הדורשים מדינה שבה שולטת חירות , פעילים כפוליטיקאים קיצוניים נעשו הם, ההיסטורית של התקופה

 .אותה לחולללא ו, רצה להבין את ההיסטוריהר שא, הם נטשו את רוחו של הגל, כך. מושלמת
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 עולם קיצוניות-תפיסות

 

חדר לעומק ובאופן אינטימי את בהתחלה שאדם , עשרה-בתחילת שנות הארבעים של המאה התשע

.פוירבאך לודוויגאדם זה היה . מאוחר יותר תקף אותן במרץ, העולם של הגל-סותתפי
109
הצהרת המלחמה  

יסוד מוקדמות לרפורמציה -הנחות :בצורה קיצונית במאמרים שלו מתוארת, נגד הפילוסופיה שעמה גדל

 אפשראחר המשך התפתחות מחשבותיו (. 3111) עיקרון הפילוסופיה של העתיד -ו( 3119) בפילוסופיה

 (.3157) תיאוגוניה -ו( 3115) טבע הדת, (3113) מהות הנצרות :םלעקוב בכתביו האחרי

קודם  ר קרה כמאה שנהשאמדע הרוח חוזר על עצמו תהליך בתחום , רבאךשל לודוויג פוי ובפעילות

.קספר פרידריך וולףשל  ופעילותהטבע דרך  יבתחום מדע( 3752)לכן 
110
הורתה על עבודתו של וולף  

רעיון האבולוציה אפשר ללמוד באופן ברור ביותר כיצד . האבולוציה בתחום הביולוגיה ברעיוןרמה רפו

,אלברכט פון היילרההשקפות של תוך לפני וולף מ הובן
111
 בלהטאדם שהתנגד לרפורמה של תפיסה זו  

היה יכול  לא, ותר של מדע זהיהרוחות המשמעותיות בן מ שפיסיולוגים רוחשים לו כבוד כאחד ,היילר. רב

זו שבה הנבט כולל כבר את כל החלקים בשום צורה אחרת מלבד של ישות חיה  ההתפתחותאת  לתפוס

אמורה , אם כן, האבולוציה. מראש באופן מושלם-מידה קטן ומעוצב-אך בקנה, המופיעים במהלך החיים

או מסיבות  יםממדיו הקטנאך היה נסתר מהתרשמות בשל , שם בהתחלה נכחר שאגילוי של משהו להיות 

מה שקורה הוא שמשהו שהינו . אין שום התפתחות של משהו חדש, אם השקפה זו נתמכת בעקביות. אחרות

ם. ילר תמך בתקיפות בהשקפה זוהי. נחשף ללא הרף אל אור היום, חבוי, נסתר הגזע , חוה, הראשונה בא 

. רק במהלך היסטוריית העולםהזרעים האנושיים התגלו . מידה קטן-נסתר בקנה, האנושי כולו היה כלול

 :לייבניץ ידי הפילוסוף-אותה תפיסה מבוטאת על

הינו כפי ש, היו בשלב של זרע, שביום מן הימים תהיינה נפשות אנושיות, כך עליי לחשוב שהנפשות"

, הן התקיימו בצורה של דברים מסודרים באבותינו הקדמונים עד אדם; הדבר עם אותם מינים אחרים

 ."ית הדבריםכלומר מאז ראש

יצאה ר שא Theoria Generationisמשלו בעבודתורעיון של האבולוציה עם  הז לרעיוןוולף התנגד 

מים לא היו קיי, מופיעים במהלך החייםההנחה שאיברים של אורגניזם הן יצא מהוא . 3752לאור בשנת 
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וולף הראה שהביצה  .מוחשיים כעיצובים ממשייים חדשים נעשיםבו הם אלא מתהווים ברגע , קודם לכן

. התפתחותה מורכבת מסדרה של עיצובים חדשיםאך , פותחאינה כוללת דבר מהצורה של אורגניזם מ

לא היה קיים  אשרמשהו מתהווה כי היא הראתה כיצד , ממשית התהוותהשקפה זו אפשרה את התפיסה של 

 .במובן האמיתי של המילה' מתהווה'קודם ולכן 

 להיעשותהיות שהיא מקבלת רק תהליך מתמשך של  התהוותהשקפתו של היילר מתכחשת ל

אין : "תקה ההחלטייפסהשל וולף עם  לרעיוןמדען זה התנגד . של משהו שהיה קיים קודם לכן לעין-גלוי

זכתה מצב שבו השקפתו של וולף לא למעשה  יצרהוא , בזה(. Nulla est epigenesist" )שום התהוות

בקופסה בשל ההתנגדות שבה  נעילהתה מגנה את התורה הזו של גי. במשך עשרות שנים להתייחסות

אורגני דרך חקר תהליך את העיצובים של טבע הוא ניסה להבין . מאמציו להסביר ישויות חיות נתקלו

הופיעו לאחרונה של ר שאפיה לחלקים -על, טין במובנה של אבולוציה אמיתיתאותם הבין לחלו, התפתחותם

הוא כתב  3137בשנת . עם הופעתם מתהוויםאך אכן , קיום נסתרת-הווייתאורגניזם לא הייתה קודם 

, 3729נכתב בשנת ר שאמראש יסודית במאמרו על המטמורפוזה של הצמחים -שהיה הנחה, שניסיון זה

המושג של , בקופסה הנעילהתורת . אך הסתייגות זו הייתה טבעית למדי, כמעט עוין, התקבל באופן קר"

ידי -באופן כללי גם על ונקלט, רציפה של מה שהיה קיים מאז ימיו של אדםתחות של התפ, מחדש-עיצוב

 ."הרוחות הטובות ביותר

, המחשבה הטהורה. העולם של הגל-בקופסה גם בתפיסת הנעילהאפשר לראות שריד של תורת 

בכל התופעות לפני שהגיעה לצורת הקיום  נעולהלהיות  הייתה צריכה ,מופיעה בתודעתו של האדםה

ר שאהגל מציב את המחשבה הטהורה שלו , לפני הטבע והרוח האינדיבידואלית. מוחשית שלה באדםה

ל כפי שהיה על", כביכול, צריכה להיות התפתחות , לכן." פי מהותו הנצחית לפני בריאת העולם-ייצוג הא 

העולם -המחאה של לודוויג פוירבאך נגד תפיסת. אריזתהתוך העולם מוצגת כהוצאת המחשבה הטהורה מ

הופעתה הממשית  לפניהעובדה שפוירבאך לא היה מסוגל לקבל את קיומה של הרוח  מעצםנגרמה , של הגל

כפי שקספר פרידריך וולף לא היה מסוגל לקבל שחלקי האורגניזם החי היו צריכים להיות מעוצבים , באדם

 התייחסכך פוירבאך , ותחבאיברים של האורגניזם המפ עיצובים ספונטנייםכפי שוולף ראה . מראש בביצה

 מתהווההיא ; לפני קיומה המוחשי, בשום אופן, אינה קיימת שם רוח זו. לרוח האינדיבידואלית של האדם

 נטועיםעל ישות שבה , כל-אין זה מוצדק לדבר על רוח חובקת, פי פוירבאך-על. רק ברגע שבו היא מופיעה

שתעצב , תבונה לפני הופעתה בעולם-חדורת לא קיימת שום ישות. שורשיה של הרוח האינדיבידואלית

קיים לפני היה מה ש. ותה הגלויה לעיןלהופעת האדם כדמ תגרוםובדרך זו , חומר ואת העולם המוחשי

מורכב אך ורק מחומר וכוחות עיוורים היוצרים מעצמם מערכת עצבים המרוכזת  ,התפתחות הרוח האנושית

 ושית חדורתנפש אנ: משהו שלא היה קיים מעולם, לחלוטין עיצוב חדשמשהו שהינו  מתהווה, במוח. במוח

פי -על, כי, אין שום אפשרות להפיק את התהליכים והדברים ממקור רוחי, עולם כזו-עבור תפיסת. תבונה
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אם אדם שולח יסוד רוחי אל תוך . באמצעות מבנה המוחנוצר ר שאישות רוחית היא עיצוב חדש , השקפתו

קיימת , פעולותיומיין לעצמו באופן שרירותי שישות דומה לזו שהינה הגורם לאז הוא מד, העולם החיצוני

ידי האדם באמצעות -להיברא תחילה על מוכרחהכל ישות רוחית בראשיתית . מחוצה לו ושולטת בעולם

אין זו . הדברים והתהליכים של העולם אינם מספקים לנו שום סיבה להניח את קיומה המקורי; הדמיון שלו

אלא האדם יצר פנטזיה של ישות בראשיתית כזו , בראה את האדם בדמותהר שאוחית המקורית הישות הר

  :זוהי ההכרה של פוירבאך. מותו שלובד

ל היא ידיעת האדם על עצמו" רק האחדות של הוויה ותודעה היא . על טבעו שלו, ידיעת האדם על הא 

ל קיימת. אמת ל, היכן שתודעת הא  ."היא קיימת באדם, לכן: שם גם קיימת ישותו של הא 
112
 

בדמותו שלו הוא יצר ישות אינסופית , לכן; חזק דיו כדי להישאר בתוך עצמושהוא אינו האדם חש 

אך , העולם של הגל סילקה את כל התכונות האחרות מהישות הנעלה-תפיסת. שאותה יעריץ ולה יסגוד

. ה הוא מסלק את הישות הנעלה עצמהפוירבאך מסלק גם את היסוד הזה ועם צעד ז. שמרה על יסוד התבונה

ל בחכמת העולם , העולם-מפנה נחוצה בהתפתחות תפיסות-כנקודת. הוא מחליף לגמרי את חכמת הא 

ל אינה מהווה דבר מלבד תודעת האנושות"פוירבאך טוען ש אינו מסוגל "והאדם " ווידוי והודאה שתודעת הא 

כלשהי ישות  ,ת מוחלטתיאלוהישות כ ,הוב ולסגודלא, לרצות, להאמין, להרגיש, לדמיין, לגלות, לחשוב

ל, התבוננות בטבע והתבוננות ברוח יש." הישות האנושיתאחרת מלבד  . אך אין שום התבוננות בטבע הא 

 .דבר אינו ממשי מלבד העובדתי

ממשות ומוחשיות , אמת. מוחשי, אובייקט של חושיםהוא ממשי כמו , או כממשי, משותובמהממשי "

רק באמצעות החושים שאובייקט נתון . ממשית, רק ישות מוחשית היא ישות אמיתית. וזהות זו לז

, או זהה לה האובייקט אשר נתון בחשיבה. לבדה לא באמצעות החשיבה, במובן האמיתי של המילה

 ".הוא אך ורק מחשבה

ין לנו אך א, תופעת החשיבה מופיעה באורגניזם האנושי כעיצוב חדש. אפשר לסכם זאת כדלקמן, אכן

ן לנסות אי. התקיימה טרם הופעתה בצורה כלשהי נעולה באופן סמוי בעולםהצדקה לדמיין שחשיבה זו 

רק העובדתי . ידי גזירתו ממשהו שמניחים שהיה קיים קודם-עלנתון למעשה להסביר את המצב של משהו ה

 , הוא אמיתי ואלוהי

מה שמפיק את הטענה , בפני עצמו דובר ישירות למען עצמו ומשכנעה, מה שוודאי ביחס לעצמו"

רק המוחשי בהיר במידה  ,אך. בהיר כאור השמש, ספק ללא, מה שמוכרע באופן מוחלט, בדבר קיומו

 ." א מוחשיותוישירה ההידיעה הסוד . שם נעלמים הספק והמחלוקת, תחילרק היכן שהמוחשי מ. כזו
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 : של פוירבאך מגיע לשיאו במילים' אני מאמין'ה

אך מי שמחליט לעלות על נתיב , היה המאמץ הראשון שלי, גת האנושותפילוסופיה לדאלהפוך את ה"

 ." להפוך את האדם לדאגת הפילוסופיהיובל בסופו של דבר אל הכורח , בכיוון זה

לאובייקט האוניברסלי , ועמו את הטבע כבסיס האדם, הופכת את האדםהפילוסופיה החדשה "

מדע  –כוללת בתוכה פיסיולוגיה יוצרת אנתרופולוגיה ה היא; וסופיהוהמוחלט היחיד של הפיל

 ."אוניברסלי

אלא יש להתייחס , עולם-תהמוצא בתחילתה של תפיס-דורש שהתבונה לא תיעשה לנקודת פוירבאך

יש לו סלידה מכל . תהיה הופעתה הממשיתעיצוב חדש באורגניזם האנושי שבו , אליה כתוצר של אבולוציה

מלבד תוצאה של , משום שהוא אינו יכול להיות מובן בדרך כלשהי אחרתהפרדה של הרוחי מהפיסי 

 .התפתחות הפיסי

פילוסוף של לוגיקה או ש מהאומר גם הוא ', מגופי אני מבדיל את עצמי': אומר כאשר פיסיולוג"

האם אפשר להשאיר את הטבע שלך . 'התייחסות בליאני משאיר את הטבע האנושי ': מטפיסיקה אומר

מחשבות הן נפשות ? האם חושב אתה בלי ראש? האם אינך עושה זאת כישות אנושית? ותבלי התייחס

שכנה פעם ר שאעדיין תמונה נאמנה של ישות אנושית מהווה  מתהנפש אין אבל האם , בסדר. שמתו

האם אין המושגים המטפיסיים הכלליים ביותר של הוויה ומהות משתנים כפי שההוויה והמהות ? בגוף

אני משאיר את הטבע האנושי בלי 'המשמעות של , אם כן, מהי? האדם משתנותהממשיות של 

אובייקט כל עוד הוא , האדם בלי התייחסות אני משאיר את: לא יותר מאשר הדבר הבא'? התייחסות

לא טבעי שלי שאליו קשור גם , כלומר; אך לא האדם הקיים מאחורי תודעתי, תודעתי וחשיבתישל 

באפשרותך להתעלם , כפיסיולוג, כך. אם אני אוהב זאת ובין אם לאו בין, תהליך ההפשטה שלי

אך , כלומר אתה חושב את עצמך נבדל מגופך, אך בטבעך אתה קשור אליו באופן אינטימי, מגופך

האם ליכטנברג לא צדק כאשר הוא חשב שאין ... כלל שונה באמת ממנו בשל המחשבה הבאה אינך

האם זה כופה עלינו להסיק , מבדיל עצמו מהגוף' אני חושב'האם ? 'הוא חושב'אלא ', אני חושב'לומר 

אני 'השורש והבסיס של , ל חשיבתנורצוני ש-היסוד הלא', הוא חושב'מבוטא במילים השהתהליך 

שהמחשבות אינן עומדות , הכיצד יתכן שאיננו חושבים כל הזמן, כן אם? גם נבדל מהגוף' חושב

איננו מצליחים לעתים קרובות להתקדם עם עבודה מדוע ? נחפוץרק לרשותנו בכל עת ש

לרוב , ההפעלה הגדולה ביותר של הרצון שלנו עד שנסיבה חיצונית למרותאינטלקטואלית מסוימת 

גם זה נגרם מעצם העובדה ש דבר? גורמת למחשבותינו לרחף שוב, האוויר-לא יותר משינוי במזג

לשאת , לעתים קרובות, אנו וכרחיםממדוע . פעילות אורגנית מהווהתהליך החשיבה שלנו 

מהסיבה ? מחשבות מסוימות עמנו במשך שנים בטרם הן הופכות ברורות ונבדלות עבורנו
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זמן כדי להבשיל כמו ל זקוקותשמחשבותינו , שמחשבותינו גם נתונות להתפתחות אורגנית

 ."ילד ברחם אימוכמו פירות בשדה או 

* 

ויש  3722הוגה שמת בשנת , יסטוף ליכטנברגגאורג כר לאלבו -פוירבאך הפנה את תשומת

התפיסות הממריצות . מצאה ביטוי אצל הוגים כמו פוירבאךר שאעולם ה-להתייחס אליו כמבשר תפיסת

כי התצורות המחשבתיות , עשרה-חשיבה של ליכטנברג היו מועילות פחות עבור המאה התשע-והמעוררות

אפילו על ההתפתחות הרוחית במידה כזו הן ה. כולעל ה אפילוהשלינג והגל , העוצמה של פיכטה-רבות

גם אם הן היו מבריקות כמו אלה , שאפשר היה להתעלם מאידיאות שהובעו באמצעות פתגמים כמכות ברק

ר שאכדי לראות שבתנועת המחשבה , עלינו רק להיזכר בטענות ספורות של אדם חשוב זה. של ליכטנברג

 .ה תחייהתרג חוורוחו של ליכטנב, ידי פוירבאך-הוצגה על

ל ברא את האדם בצלמו" ל בצלמו שלו, הא   .כאשר קרוב לוודאי הכוונה היא שהאדם ברא את הא 

ל יהיה מגוחך עולמנו יהיה כה מתוחכם ש, ימיםביום מן ה באותה מידה כמו שבימינו להאמין בא 

 .מאמינים ברוחות רפאים

ל מהווה אין האם   ?סתורין שעבר האנשהמלבד מאחר דבר באמת המושג שלנו על הא 

זהו תכסיס . היא רק תמונה. התפיסה שאנו יוצרים על נפש דומה מאוד לזו של מגנט על האדמה

 .לחשוב על הכול בצורה זו, הטבוע באדם

איננו יכולים שלא . נו משתקפת בעולםתעלינו לומר שתבונ, שהעולם משתקף בנובמקום לטעון 

לא נובע בהכרח שמה מזה , אך .ע כושר החשיבה שלנוזה נובע מטבדבר ; לגלות סדר וחכמה בעולם

ל כלשהו, ובדרך ז... להיות באמת כך מוכרח, שעלינו לחשוב  .לא ניתן להוכיח את קיומו של א 

ישנן אחרות שעליהן אנו לכל הפחות ; אנו נעשים מודעים לתפיסות מסוימות שאינן תלויות בנו

התפיסות , אנו רק יודעים שההתרשמויות? יניהןהיכן נמצא קו הגבול ב. חושבים שהן תלויות בנו

כפי מכת מחשבה או  יורד גשםכפי שאומרים , הוא חושביש לומר . קיימות, והמחשבות שלנו

  ."ברק מכתשאומרים 

 שלמהעולם -בה מקוריים כאלה עם היכולת לפתח תפיסתמחשאילו ליכטנברג היה משלב הבזקי 

ן אי, עולם-כדי ליצור תפיסת. ה במידה שבה נשאראותבחינו בו בהוא לא היה נשאר מבלי שי, באופן הרמוני

גם יכולת ליצור צריכה להיות אלא , כפי שליכטנברג עשה, זה רק נחוץ להראות עליונות של התודעה

עליונותו . לא היה לו את הכושר הזה. באופן פלסטי ולהשלימןאידיאות בהקשרן ההדדיים בכל הכיוונים 

 :דורו-נוגע ליחס של קאנט לבנימבוטאת בשיפוט מצוין ב
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, שכפי שחסידיו של מר קאנט תמיד מאשימים את יריביהם בכך שהם אינם מבינים אותואני מאמין "

אופן . להיות צודק מפני שהם מבינים אותו מוכרחכך ישנם בקרבם כאלה המאמינים שמר קאנט 

שתהיה לו נטייה לקבל זאת  הרי, ואם לפתע מישהו מתחיל להבינו, התפיסה שלו חדש ושונה מהרגיל

תמיד יש לקחת בחשבון שהבנה זו , אך. כך-במיוחד מאז שיש לו חסידים נלהבים רבים כל, כאמת

שמחה שהם הבינו מוצפים , ין שרוב חסידיו של קאנטאני מאמ. אינה עדיין סיבה להאמין שהיא נכונה

זו הוכחה  שתורהים משוכנעכאלה שהיו היו גם , הוצגה בצורה מעורפלתר שאמופשטת  תורה

 ."כנכונה

מתבהר במיוחד אם משווים בין , כמה קרוב ברוח יכול היה פוירבאך לחוש ביחס לליכטנברג

ההרצאות שפוירבאך . העולם שלהם לחיים המעשיים-ההשקפות של שני ההוגים ביחס לקשר של תפיסות

 :במילים הבאות מותמסתיי, טבע הדתעל  3111נתן לסטודנטים במהלך חורף 

כלומר , אני רק מקווה שלא כשלתי במשימה שהצבתי לעצמי כפי שביטאתי אותה בשעות הראשונות"

ל לידידים של בני לשנותכם אדם -אדם מתפללים לבני-מבני, ממאמינים להוגים, אדם-מידידים של הא 

פי הודאתכם וקבלתכם -שעל, מהיותכם נוצרים, חושי לתלמידי עולם זה-מדבקים בתחום על, עובדים

 ."לישויות אנושיות שלמות, לישויות אנושיות, חיים וחצי מלאך-ינכם חצי בעלה

גם לדחות כל כיוון  מוכרח, עולם על ידיעת הטבע והאדםה-תוכל תפיסאת , כמו פוירבאך, מי שמבסס

או שמציבים  הנטיות והיכולות הטבעיות של האדםהנגזרים מתחום שונה מזה של , וחובות בשדה המוסריות

; החוקית לאושרשלי היא תשוקתי  הזכות". ינן מתייחסות לגמרי לעולם הנתון לתפיסה חושיתמטרות שא

לא בהסתכלות תוך ציפייה אל עולם ." אני נאלץ להכירבה שלי היא התשוקה לאושרם של אחרים ש החובה

לא חשוב כמה אנרגיה אשקיע כדי להגשים . אלא דרך ההתבוננות בזה, מעבר שאלמד מה עליי לעשותש

, לכן. באופן בלעדילו שדדתי אותה מעולם זה שאני נועד הרי ש, משימה כלשהי המתייחסת לעולם הבא

. אנו יכולים למצוא ביטויים דומים בכתביו של ליכטנברג. פוירבאך דורש אותה – עולם זההתרכזות ב"

למצוא הוגה  מראים כמה נדירליכטנברג תמיד מעורבבים ביסודות הדווקא קטעים כאלה בכתביו של , אבל

אידיאה עד אחר מצליח לעקוב , החסר את היכולת לפתח את האידיאות שלו בתוכו באופן הרמוני

אך הוא מערבב תפיסות המתייחסות לעולם , ליכטנברג דורש התרכזות בעולם זה, אכן. לתוצאותיה הסופיות

 .אפילו עד לניסוח דרישה זו, הבא

עליי . נחוץ לאדמהה חינוךשוכחים את ה, וך לשמיםבלהיטותם לחינ, אדם רבים-אני מאמין שבני"

אם הוצבנו אל , כי. נטש לגמרי את הראשון ילועל בצורה החכמה ביותר אופלחשוב שאדם היה 

אז עלינו לעשות את הטוב ביותר , דבר שאינו מוטל בספק, ידי ישות חכמה-תוך מצב זה על

אדם צריך לדעת עבור אושרו מה ש. לעצמנו להסתנוור מהתגלויותשביכולתנו לעשות ולא לאפשר 

 ."פי טבעו שלו-אלו שברשותו עללר עבהוא יודע ללא ספק בלי התגלויות נוספות מ, שלו
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בין ליכטנברג ופוירבאך מצביעות באופן משמעותי על האבולוציה ההיסטורית של כמו זו  השוואות

ישיויות אלה מתקדמות משום הן מראות באופן ברור ביותר את הכיוון שבו א. העולם של האדם-תפיסות

פוירבאך עבר על הפילוסופיה של  .ידי מרווח הזמן שביניהן-על נוצרר שאשאפשר ללמוד מהן על השינוי 

השאלה של קאנט  מןהוא לא חש עוד מוטרד . מנוגדתוח לפתח השקפה הוא הפיק את הכ, מהתנסות זו. הגל

מי שדוגל . ו שעולם זה קיים רק בתודעתנואם למעשה אנו רשאים לייחס ממשות לעולם שאנו קולטים א

סוגים שונים של כוחות , להשליך על העולם האמיתי מאחורי הדימויים הנתפסיםבאפשרות השנייה יכול 

כמו , אך מי שטוען. טבעי כפי שקאנט עשה-הוא יכול לקבל סדר עולם על. מניעים לפעולותיו של האדם

 צואין , עבורו. טבעי-לדחות כל סדר עולם על מוכרח, שרק הנתפס באופן חושי הוא ממשי, פוירבאך

הדחפים הטבעיים ן עבורו יש רק חובות הנובעות מ; קטגורי שמקורו יכול להיות איכשהו בעולם נעלה יותר

 .והמטרות של האדם

הייתה , זו של פוירבאךלבאותה מידה כמו , העולם של הגל-תפיסתל מנוגדתעולם -לפתח תפיסתכדי 

בתוך הפעילות  נוחהגל חש . באותה מידה כמו זו של פוירבאך, הייתה שונה מזו של הגלנחוצה אישיות ש

נראה לו , של העולם עם רוחו הפילוסופיתלהשפיע על החיים הממשיים . המלאה של חייו המודרניים

, כאשר ביקש את שחרורו מהפרופסורה בהיידלברג כדי לקבל תפקיד אחר בפרוסיה. משימה מושכת ביותר

 אלא, היה מוגבל לגמרי להוראה גרידאפעילות שבה הוא לא י דה שהוא נמשך לציפייה למצוא ספירתוהוא ה

, חלוף השניםעם , היה חשוב לו לצפות להתקדם. "שיהיה אפשרי עבורו להשפיע על החיים המעשייםהיכן 

 ."ד כזהמועיל בתפקי שבה יהיהיציב של הוראת פילוסופיה באוניברסיטה לפעילות אחרת -מתפקיד לא

קיבלו החיים המעשיים שלחיות בשלום עם הצורה  מוכרח, נטיות והכרות של הוגה בעלאדם 

רק מהכרה כזו שהוא יכול להפיק . חיים אלה מלאיםבהן  ,הגיוניותהלמצוא את האידיאות עליו . בתקופתו

החיים  פוירבאך לא נטה בנועם אל. לו לרצות לתרום לגיבוש המבנה שלה תגרוםר שאאת ההתלהבות 

. 'חיים מודרניים'ההמולה של מה שהיווה עבורו הוא העדיף את הנינוחות של מקום מבודד על פני . בתקופתו

 :הוא התבטא באופן ברור, נקודה זועל 

לזה אני , לנסוע מדי פעם אל העיר כדי ללמד שם. לעולם לא אשלים עם החיים בעיר, בכל מקרה"

ן עליי לחזור אך לאחר מכ, כדבר טוב ואכן כחובתי, כאן לאחר ההתרשמויות שכבר ציינתי, מתייחס

היא להכין את משימתי הבאה . ולנוח שם בזרועותיו של הטבעבדידות הכפר כדי ללמוד שוב אל 

 ."או להכין גלופות להדפסה מאזיניי רוצה אותןהרצאותיי כפי שקהל 

מה לא היה טבעי ביחס פוירבאך האמין שהוא נמצא בעמדה הטובה ביותר לשפוט , מתוך בדידותו

ידי -ומה שנישא לתוכם על, את החיים מאשליות אלה לטהר. לצורה שהחיים האנושיים הממשיים קיבלו

ן היה עליו להתרחק מ, כדי לעשות זאת. היה מה שפוירבאך התייחס אליו כמשימתו שלו, אשליות אנושיות

ל למצאם בצורה שהחיים קיבלו ה יכואך הוא לא הי, הוא חיפש אחר החיים האמיתיים. החיים ככל האפשר



 

951 

מוצג בטענה שטען ביחס , שלו" התמקדות בעולם זהה"עד כמה כן הוא היה עם . התקופהדרך תרבות 

מפני שהתפיסות שהיו מאחוריה עדיין כללו את האמונה , זמה עקרהומהפכה זו נראתה לו י. למהפכת מרס

 .העתיקה בעולם שמעבר

הדוגלים בחוקה האמינו . חוקית-תה לאוהי על אף, נה הנוצריתמהפכת מרס הייתה צאצא של האמו"

הרפובליקנים האמינו . וצדק וחירות יהיו שם' !יהי צדק! תהי חירות': שהמושל היה רק צריך לומר

הם האמינו בבריאת , לכן. כדי לעוררה לחייםרפובליקה  לרצותשכל מה שהיה עליהם לעשות היה 

ל שדה נוצריים אהעולם ה-חוקה העבירו את הרעיון של ניסיהדוגלים ב. האינותרפובליקה מתוך 

 ."של הנס הנוצרי של הפעולהזה , הרפובליקנים; הפוליטיקה

אל , לבטא יכולה, החיים שאדם זקוק לה יתהרמונית המשוכנעת שהיא נושאת בתוכה את רק אישיו

של המציאות שפוירבאך את הפיוטים בשבחה , שררה בינה ובין העולם הממשיר שאמול העוינות העמוקה 

 :מיליםההכרה כזו מהדהדת מתוך . הביע

אני יכול להחזיק את עצמי בעולם זה בעמק הבכא של פוליטיקה , כשאין לי כל ציפייה לעולם חדש"

ידי הפיכת העידן הנוכחי -רק על, חי ובשפיות מנטלית, גרמנית וחיים פוליטיים אירופיים באופן כללי

 ."אנילאובייקט של צחוק אריסטופ

זו הייתה יכולה לחפש אחר כל אותם כוחות באדם עצמו שהאחרים רצו להפיק מכוחות רק אישיות כ

 .חיצוניים

עצמו מושרש את שהאדם לא היה יכול עוד לחוש  גרמה לכךהעולם היוונית -לידת החשיבה בתפיסת

יה השלב הראשון זה ה. תיותתמונ ם התודעה הקדומה בצורה של תפיסותהיה ע יעמוק בעולם כפי שאפשר

אופן  בהתפתחותשלב נוסף בתהליך זה היה כרוך . הוביל ליצירת תהום בין האדם והעולםר שאבתהליך 

, מצד אחד. הנפש האנושיתן לחלוטין את הטבע מ הניתק התפתחות זו. החשיבה של מדעי הטבע המודרניים

, ומצד שני, אמור להימצא לא פיסית-שבה האדם עם מהותו הרוחית, תמונת טבעהייתה צריכה להופיע 

פי -כורח על מצאובטבע . יוביל אל הטבער שאלא היה שום גשר אידיאה של הנפש האנושית שממנה 

חוש , האימפולס לחירות: לא היה מקום ליסודות שהנפש האנושית מוצאת בתוכה, בתוך תחומו. חוקיות

ניצלו מהדילמה , וסופים כמו קאנטפיל. ממוצה בתוך תחום הקיום החושיהחיים המושרש בעולם רוחי ולא 

, פיכטה, שילר, גיתה. במצאם ידיעה באחד ואמונה בשני, ידי הפרדה מוחלטת בין שני העולמות-רק על

כך שנראה שיש לה שורשים בטבע -לעצמה תהיה מקיפה כל-והגל הגו את הרעיון שנפש המודעת שלינג

יכולה להיגזר מאופן התפיסה ר שאהעולם -שדרך תמונת ,מופיע הוגה, עם פוירבאך. רוחי עילאי יותר

הוא רואה . לשלול מהנפש האנושית כל מאפיין הסותר את תמונת הטבע כפויחש , המודרני של מדעי הטבע

כל מהנפש מפני שבמחשבותיו הוא סילק , הוא יכול לעשות רק זאת. הטבען את הנפש האנושית כחלק מ

לעצמה כפי -שלינג והגל התייחסו לנפש המודעת ,פיכטה. הפריע לו בניסיונו לקבלה כחלק מהטבער שאדבר 
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ר שאבו מופיע אופן תפיסה . העולם שלו-פוירבאך משנה אותה לכדי משהו שהוא צריך עבור תמונת; שהיא

, עולם המודרניתאופן חשיבה זה אינו יכול לשלוט בשני החלקים של תמונת ה. ידי תמונת הטבע-נשלט על

. בלי שום התייחסות, תמונת הנפש, הוא משאיר אחת מהןש והי הסיבה לכךז. הנפש תמונת הטבע ותמונת

פוירבאך משתמש . מציג אימפולסי חשיבה מועילים בפני תמונת הטבע' עיצוב חדש'הרעיון של וולף של 

פוירבאך מתחיל מגמה . קבלת הרוח כלל-יכול להתקיים אך ורק באיהרוח ה-באימפולסים אלה עבור מדע

כלומר , העוצמה של חיי הנפש המודרניים-אונים ביחס לאימפולס רב-דרנית שהינה חסרתשל פילוסופיה מו

, מובן-לא רק כיסוד לא, עוסקים באותו אימפולס, בזרם זה של חשיבה. העצמית הפעילה של האדם-התודעה

שבהתבוננות , בשינויו לכדי גורם של הטבע, אלא בדרך שנמנעת מהכורח של ראייתו בצורתו האמיתית

 .אינו באמת כזה, משוחדת-תיבל

* 

ל היה המחשבה הראשונה שלי" במילים אלה ." האדם –השנייה והשלישית והאחרונה  –התבונה , הא 

ואז , מאמין דתי לחסיד הפילוסופיה של הגלהיותו מ, מתאר פוירבאך את הנתיב שלאורכו צעד

, המשפיעים ביותר של המאה הוציא לאור את אחד הספרים 3111שבשנת , הוגה אחר. העולם שלו-לתפיסת

.דייויד פרידריך שטראוסהוגה זה היה . היה יכול לומר אותו דבר על עצמו, חייו של ישוע
113
פוירבאך  

לו ל הנפש האנושית וגילה שלנפש הייתה נטייה להשליך את טבעה שלה על העולם ולסגוד עהחל במחקר 

ללמקור הוא ניסה הסבר פסיכולוגי . כישות אלוהית בראשיתית ההשקפות של שטראוס נוצרו . המושג א 

הוא . אלא של היסטוריון, נתיב של פסיכולוגהוא לא עקב אחר , לא כמו פוירבאךש, ברם. מתוך מטרה דומה

ל באופן כללי , כמו פוירבאך, לא בחר אלא את , כל שלו כמרכז ההתבוננות שלו-במובן החובקבמושג הא 

ל שהתגשם'המושג הנוצרי  לתפיסה זו במהלך רצה להראות כיצד האנושות הגיעה וס שטרא. ישוע', הא 

. הייתה שהישות האלוהית הנעלה מתגלה לרוח האנושית העולם של הגל-ההכרה של תפיסת. ההיסטוריה

אינו יכול לממש את עצמו בישות , בשלמותו כולה ,רעיון האלוהות, לדעתו, אבל. זאת שטראוס קיבל

מה שישות . מושלם של הרוח האלוהית-ואלי הוא תמיד רק חותם לאאדם אינדיביד. אנושית אינדיבידואלית

מפוזר , נמצא בו, בבחינת הגזע האנושי כולו. ידי ישות אנושית אחרת-מוצג על, בואנושית אחת לוקה 

ל הגזע האנושי כמכלול הוא . את כל השלמויות המשתייכות לאלוהות, פני אינספור אינדיבידואלים-על א 

ל שהתגש, בשר ודם , השקפה זו-עם נקודת. זהו המושג האמיתי של ההוגה על ישוע, פי שטראוס-על. םא 

ל שהתגשם'שטראוס מתחיל למתוח ביקורת על המושג הנוצרי  פני -עלמה שמפוזר , פי רעיון זה-על. 'הא 

 .במהלך ההיסטוריה אחת פעםמייחסת הנצרות לאישיות אחת שהייתה אמורה להתקיים , הגזע האנושי כולו
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אם הם מיושמים , סותרים זה את זה, י והתפקוד שהדוקטרינה של הכנסייה מייחסת לכריסטוסהאופ"

ל אחד שהתגשם, על אינדיבידואל אחד  ."הם יוצרים הרמוניה, באידיאה של הגזע האנושי; על א 

מנסה שטראוס להוכיח , יסוד ההיסטורי של האוונגליוניםה עלידי מחקרים קפדניים -בהיותו נתמך על

האמת הדתית שהגזע האנושי הוא , באמצעות כושר זה. סות של הנצרות הן תוצאה של פנטזיה דתיתשהתפי

ל שהתגשם , אלא רק בוטאה בצורה פיוטית, אך לא הובנה במושגים ברורים, הורגשה באופן מעומעם, א 

ל הופך למיתוס שבו האידיאה של האנושות טופלה , עבור שטראוס. במיתוס באופן הסיפור על הבן של הא 

כל , השקפה זו-נראית מנקודת. ידי הוגים בצורה של מחשבה טהורה-פיוטי זמן רב לפני שהוכרה על

היסודות הפלאיים של היסטוריית הנצרות ניתנים להסבר בלי לכפות על ההיסטוריון למצוא מחסה בפירוש 

באותם פלאים הולכת פירושים קודמים ראו לעתים קרובות . הטריוויאלי שהיה מקובל קודם לעתים קרובות

כדי להגשים את השתמש כבר בהם מייסד הדת עצמו , נועדו להונותר שאשולל בכוונה תחילה ותכסיסים 

השקפה . ההשפעה הגדולה ביותר האפשרית של תורתו או שהשליחים היו אמורים להמציא למטרה זו

הפלאים נראים עתה . גם נשללה, בפלאים סוגים שונים של מאורעות טבעייםרצתה לראות ר שא, אחרת

הסופי . סיפור האנושות מוצג בתמונה של המושיע שמת וקם לתחייה. כמעטה הפיוטי של אמיתות ממשיות

 .מת כדי לקום לתחייה כאינסופי

 ודעת התמונה של זמנים קדומים שממנהעלינו לראות במיתוסים של עמים עתיקים התגלות של ת

עשרה באישיות כמו -ובדה זו מופיעה במאה התשעע לשתחושה . המחשבההתנסות התפתחה תודעת 

ידי התרכזות בקשר שבין -הוא רוצה להבין את התפתחות חיי החשיבה ואת משמעותם על. שטראוס

המיתוס עדיין -באיזו דרך הדמיון יוצרהוא רוצה לדעת . מיתית של זמנים היסטורייםעולם וחשיבה -תפיסת

העצמית האנושית מושרשת -הוא שואף לראות את התודעה, ןבאותו זמ. העולם המודרנית-משפיע על תפיסת

. ידי חשיבה על האנושות כולה כהתגלות האלוהות-בישות המתקיימת מעבר לאישיות האינדיבידואלית על

מתגלה ה, ותנפש האנושית האינדיבידואלית בנפש הכללית של האנושעבור ההוא רוכש תמיכה , באופן זה

 .במהלך האבולוציה ההיסטורית

התורה הנוצרית במהלך התפתחותה ההיסטורית ומאבקה קיצוני יותר בספרו  נעשהטראוס אף ש

גמות הנוצריות הוא מתכוון לפרק את הדֹו כאן. 3113 -ו 3119יצא לאור בשנים ר שא, במדעים המודרניים

עה שהתודהוא מציין , עתה. בצורתן הפיוטית כדי להשיג את התוכן המחשבתי של האמיתות הכלולות בהן

 .דבקה בייצוג התמונתי המיתולוגי של האמתר שאהמודרנית אינה תואמת לתודעה 

איננו שוללים מהם את ; ולהיפך, מי ייתן והמאמינים יאפשרו להוגים ללכת בדרכם בלי להטרידם"

דתי צריך להצליח לגרש אותנו -ואם העל, תנו להם להעניק לנו את הפילוסופיה שלנו; אמונתם

רק הפרדת ; היו די והותר ניסיונות לפשרות שגויות. ז עלינו להתייחס לזה כרווחא, מהכנסייה שלהם

 ."המחנות המנוגדים יכולה להובילנו קדימה
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ר שאהייתה התמרמרות עמוקה ביחס לכך שאלה . השקפות אלה של שטראוס גרמו מהומה ענקית

אלא , הבסיסיות באופן כלליהעולם המודרנית לא הסתפקו עוד בתקיפת התפיסות הדתיות -ייצגו את תפיסת

הרלוונטיות שעליה -הם ניסו לחסל את חוסר, בהיותם מצוידים בכל האמצעים המדעיים של מחקר היסטורי

 :הוא המשיך." ספרשהטבע האנושי נכנע אפילו לעולו של "ליכטנברג אמר פעם שהיא כרוכה בעובדה 

במובן  ישע-ם הוא באמת יצור חסרמשהו נורא יותר ודוגמה זו לבדה מראה שהאד לא ניתן לדמיין"

פעם -אם אי. מים ומלח, מאדמההמורכב סגור כפי שהוא באמת בכלי זה בעל שתי רגליים , מוחשי

של קופרניקוס  תורתואדם שרצה ברצינות לסתור את , מלכות רודני-שהתבונה תקים כסהיה  יאפשר

ל לקרוא בספר שמקורו. היה נתלה, ספרסמכותו של  עם וא שה עם זאת זה מה, וכחהאינו ה, מהא 

להוא בטוח שמקור התבונה שלנו , ברם. עושה באמת לא חשוב באיזה מובן תופסים את המילה , בא 

ל רק באמצעות התוצאות הטבעיות של פשע או באמצעות מענישה , היכן שהיא שולטת, התבונה. א 

 ."ענישה האם אפשר לכנות, הוראה

וכאשר , של ישוע חייובשל ספרו , הגבוה בטיובניגן הספר-שטראוס שוחרר מתפקידו כמורה בבית

י דיש כדי הכפריים באו לפגשו עם כל, הוא התקבל לאחר מכן לפרופסורה לתיאולוגיה באוניברסיטת ציריך

 .את התפטרותועליו ולכפות  אפשרי-בלתילתפקיד מפרק המיתוסים להפוך את 

,ברונו באואר, הוגה אחר
114
, של החדשה המבט-העתיקה מנקודתהעולם -בביקורת שלו על תפיסת 

שטבעו של , פוירבאךזו של ל זהההייתה לו השקפה . הרחיק לכת אל מעבר למטרה ששטראוס הציב לעצמו

נוצרה בדמות האדם והוצבה ר שאא רק אשליה נעלה וכל סוג אחר של ישות נעלה הוהאדם הוא גם ישותו ה

הוא מתאר כיצד הוא חושב שהאגו האנושי . ותתומבטא דעה זו בצורה מעואך באואר ממשיך הלאה . מעליו

מראים שהם לא בהשראת ר שאוהוא משתמש בביטויים , בא לברוא לעצמו תמונה נגדית אשלייתית

. מקורם בהנאה מהרס. השאיפה להבנה אינטימית של התודעה הדתית כפי שהיה המקרה עם שטראוס

 :באואר אומר

הוא , כללי ביותרחס לעצמו ככל דבר אחר וככוח התייהוא לא העז ל; בהל מעצמונהאגו הלהוט "

הרוח הדתית ובכך השלים את ניכורו העצמי בהצבת כוחו הכללי נגד עצמו ברעד  תצורל עדיין שמר ע

 ."ופחד לשימורו וגאולתו שלו

מתחיל לבחון את החשיבה הנמהרת שלו באופן ביקורתי נגד כל דבר ר שא אדםהוא  ברונו באואר

אך הוא , העולם של הגל-שהוא אימץ מתפיסתהינו הכרה  דה לחדור את מהות הדבריםחשיבה נועשה. קיים

אלא , חשיבתו אינה פורה. לתת לחשיבה להוביל לתוצאות ולתצורה חשיבתית, כמו הגל, נוטה אינו
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הוא אינו רוצה להגביל את כוחה של . היה חווה מחשבה ברורה או אידיאה חיובית כמגבלההוא . ביקורתית

 .הגלעשה מבט מוגדרת כפי ש-ידי קביעת נקודת המוצא שלו מנקודת-יקורתית עלחשיבה ב

שדרך פעולה זו משחררת את , הפעולה האחרונה של פילוסופיה ברורה הביקורת היא, מצד אחד"

מראש -היא ההנחה, מצד שני. עדיין מקוצרת בכלליותה, ברורההמגבלה של הגדרה ן עצמה מ

 ."העצמית-הפילוסופיה לרמה האחרונה של כלליות התודעה להעלות את אפשרי-בלתישבלעדיה 

זו אינה מאמינה במחשבות ' ביקורת'. שלה הוא מתוודההעולם -ביקורת תפיסתשל ' מאמין-האני'זהו 

כי עתה האדם אינו , מודיע באואר בשמחת ניצחון, "רק עתה שהאדם נתגלה" .אלא רק בחשיבה, ואידיאות

ההיתוך -ורלפתור הכול בכ אלא, אנושי-אין זה אנושי להיכנע ליסוד לא. חשיבתולמלבד כלשהו כבול לדבר 

, מעל לכול ,אלא הוא אמור להיות, האדם אינו אמור להיות בבואה של ישות אחרת. של החשיבה

אין משהו . האדם החושב הוא האדם האמיתי. אנושי רק באמצעות חשיבתו להיותוהוא יכול ' אנושית ישות'

. מלבד חשיבתו, יכול להפכו לישות אנושיתה, יוצא בזהלא מדינה ולא חוק וכ, צדק לא דת ולא, חיצוני

 .אך אינה יכולה לעשות זאת ,עצמית-השואפת להגיע לתודעה ,ה של חשיבהבבאואר מוצגת חולש

* 

באואר חשב שהוא גילה  ברונו; "ישות הנעלה של האדםההיא הישות האנושית "שפוירבאך הצהיר 

מקס סטירנר; עולם-תודרך ביקורתו על תפיסזאת בפעם הראשונה 
115
קבע לעצמו את המשימה להתקרב  

יצא לאור בשנת ר שא, האחד והיחיד ונכסיובספרו , מראשזו בלי שום הטיה ובלי הנחה  ישות אנושיתל

 :זהו שיפוטו של סטירנר. 3115

, נהפוך הוא, לאא, לא כדי להשליכו, פוירבאך נאחז בתוכן כולו של הנצרות, עם כוחו של הייאוש"

עם , להתקרב אל תוכן זה לזמן כה רב ובלהט כה רב ויחד עם זאת להיות תמיד כה מרוחק, כדי לתפסו

עניין של חיים , אין זו הלפיתה של ייאוש אחרוןהאם . להחזיק ולדבוק בו לעד, מאמץ אחרון מהשמים

הגיבור אינו ? שמעבר ת הנוצריות למהובאותו זמן הכמיהה והתשוקה הנלהב והאם אין זו, ומוות

האם . עולם זהכדי שיפנה אל , אליו מעברעולם שהאלא לקרב את , מעברעולם שאל ה לצאתמתכוון 

לרדת  מוכרחיםהשמים , חשובהעולם זה הוא ': אין העולם כולו מאז צורח פחות או יותר באופן מודע

 "'?להיות מורגשים כאן מוכרחיםמטה אל האדמה והם 

 :ה של פוירבאך עם הסתירה החזקה שלוסטירנר מתנגד להשקפ

שלו ולא הוא  ישותואך דווקא משום שזו , אין ספק שהישות הנעלה ביותר היא ישותו של האדם"

ל , נפש מוחלט בין אם אנו רואים אותה מחוץ לאדם-שזהו עניין של שוויון, עצמו בהתייחסנו אליה כא 
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ל ולא ישות . 'ישות אנושית'או  'האדם טבע'ובין אם אנו מוצאים אותה בו ומכנים אותה  אינני לא א 

אין זה חשוב מיסודו בין אם ש זוהי הסיבה לכךו, ולא ישותי שלילא הישות הנעלה ביותר , אנושית

אנו תמיד חושבים על הישות הנעלה בשתי , אכן. אני חושב שטבע זה מתקיים בתוכי או מחוצה לי

ל'כי , ותו זמןהחיצוני בא הפנימי וגם, צורות של העולם שמעברה פי התפיסה -על, היא' רוח הא 

, מסכנים שכמונו, אנו. רוח זו שוכנת בשמים ובתוכנו. 'שוכנת בתוכנו'והיא ' רוחנו שלנו'גם , הנוצרית

ים ו השמימייואם פוירבאך מטפל בזה עתה והורס את משכנ' מקום משכנו'איננו מהווים דבר מלבד 

 ."נצטופף מאוד מאוד, מגוריו הארצייםכ, אז אנו, תוכנו לאומאלץ אותו לעבור 

המבט של כוח -אלא מנקודת, המבט שלו-האגו האנושי האינדיבידואלי אינו רואה את עצמו מנקודת

חסיד של . הוא שייך לישות נעלה זו. אדם דתי טוען שקיימת ישות אלוהית נעלה שבבואתה היא האדם. זר

האגו נמצא , לכן. די להגיע לשיא באגו האנושיהגל אומר שקיימת תבונת עולם כללית והיא מתגשמת כ

ר שאחושב שקיים טבע של הישות האנושית וכל אדם הוא בבואה פוירבאך . ברשותה של תבונת עולם זו

כי . 'האנושות טבע'ידי האידיאה של -על מוחזקכל אינדיבידואל , בכך. עברה אינדיבידואליזציה של טבע זה

. שעמו הוא מחליף את הישות האלוהית "המושג הגנרי של אנושות"א ל, רק אדם אינדיבידואלי קיים באמת

מידה שבה  האותב, הרי שהוא מתמסר לאשליה, מעליו" מין האדם"אם האדם האינדיבידואלי ממקם את 

ל אישי ל-ים שנוצרי לוקח בחשבון כנתונים עלצווה, עבור פוירבאך, לכן. הוא חש עצמו תלוי בא  , ידי הא 

של  לרעיון הכללי תואמיםתוקף משום שהם -ים בריצוול נעשים, מקבלם כתקפים הואואשר מסיבה זו 

האם פעולותיי כאינדיבידואל : האדם שופט את עצמו מבחינה מוסרית בכך שהוא שואל, עתה. האנושות

 :כי פוירבאך אומר? לטבע האנושות באופן כלליתואמות למה שהולם 

אז החוק הראשון והנעלה ביותר של חייו המעשיים  ,היא ישותו הנעלה של האדםאם מהות האנושות "

ל לאדם . אדם-להיות גם האהבה בין בני מוכרח האתיקה . Homo homini dues estהאדם הוא א 

החיים באופן . קשרים מוסריים לכשעצמם הם באמת קשרים דתיים. לכשעצמה היא כוח אלוהי

נושא את , אמיתי וטוב, ר שהינו נכוןכל דב. הם בעלי טבע אלוהי, מהותיים שבהםבקשרים ה, כללי

להיות  שמוכרחיםכפי , להיות מקודשת ומוכרחההידידות הינה . הבסיס לגאולתו בתכונותיו שלו

אך מקודשת בתוך עצמה , ומקודשת צריכה להיות תחושת הרווחה של כל אדם, סגולות ונישואים

 ."ולמען עצמה

היא מקודשת בתוך עצמה ולמען . מהם היא אחדוהאתיקה , אנושיים כלליים כוחות, אם כן, קיימים

 יוזמתהשהיא מחליטה מהאינדיבידואל אינו אמור לרצות את מה . על האינדיבידואל להתמסר לה; עצמה

סטירנר . אתיקה זו נמצא ברשותהאינדיבידואל . אלא את מה שנובע מהכיוון של אתיקה מקודשת, שלה

 :מאפיין השקפה זו כדלקמן
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ל של הכול" ל של האינדיבידואלתהתעל, ומר הישות האנושיתכל, הא  כי המטרה הנעלה , ה להיות הא 

ות אנושה שרעיוןהיות שאיש אינו יכול להפוך לגמרי למה . להיות ישות אנושיתהיא ביותר של כולנו 

ישות נעלה בלתי ניתנת , מעברשנשארת עבור כל אינדיבידואל משהו נעלה ' האנושית הישות, 'מבטא

ל, להשגה  ."א 

ל עלר שא, החשיבה גם אך ישות נעלה כזו היא . עולםה-תול תפיסידי הביקורת ע-התעלתה להיות א 

 .גם את זה סטירנר אינו יכול לקבל

בעשותו זאת הוא , כמובן. ברורותטענות  שמא יעלהאו  דוגמטיההוגה הביקורתי חושש שמא יהפוך "

ו דוגמטיסט כפי שהוא טוב עתה כמו הוא היה רע כמ ,אז; ניגודו של מבקר, דוגמטיסט נעשההיה 

כי מבקר נשאר באותו מישור עם  !בשום פנים ואופן לא צריכות להיות שום דֹוגמות... מבקר

אך הוא שונה , הוא תמיד מתקדם ממחשבה, כמו הדוגמטיסט. החשיבהמישור בכלומר , הדוגמטיסט

הוא אינו מאפשר ; הבתהליך החשיבכל עוד הוא נוטש את המנהג של שימור המחשבה העיקרית 

התהליך של , הוא רק מדגיש את תהליך החשיבה אל מול האמונה במחשבות. לתהליך זה להתייצב

כי זוהי החשיבה או הרוח , מוגנת מפני ביקורתאין מחשבה ה. מול הקיפאון של השניהראשון אל 

קורעות את ת הנני דוגמטיסט וחש ששיני הביקוראיכלומר , אינני מתנגד לביקורת... החושבת עצמה

, עיקרון, אידיאה, הייתי מציב דֹוגמה, אילו הייתי דוגמטיסט. לא נוגעות בי, בשר הדוגמטיסט

ידי הרחבתו לכדי מערכת שהינה תצורה -והייתי מתחיל את התהליך הזה כהוגה שיטתי על, בהתחלה

מוביל את  אז הייתי, כלומר מתנגד לדוגמטיסט, אילו הייתי הוגה ביקורתי, מצד שני. מחשבתית

עליי להגן על החשיבה מפני התוצאה של . המאבק של החשיבה החופשית מול המחשבה המשועבדת

 ."לא במחשבה ולא בחשיבהדוגל אינני , אך. פעילות זו

, ו שלואפילו המחשבה על ישות, ידי האגו האינדיבידואלי של אינדיבידואל-כל מחשבה גם מופקת על

הוא מיד מביא אותו לכדי תלות בטבע , פי טבעו-שלו ורוצה לתארו על וכאשר האדם מתכוון לדעת את האגו

אני , ו אני קובע ומגדיר את עצמי מבחינה מושגיתבברגע , מה אני עשוי להמציא בחשיבתילא חשוב . זה

כלומר הוא , הגל הפך את האגו לכדי התגלות התבונה. המושג, עבד של תוצאת ההגדרהעושה את עצמי 

 .מפני שמקורן באגו, כל ההכללות האלה אינן יכולות להיות תקפות ביחס לאגו, אך. בונהאותו תלוי בת עשה

כי כל מה שהוא עשוי , בדבר אינו תלויבאמת הוא . מולך שולל מעצמושהאגו הן נגרמות מעצם העובדה 

יו ללהציבו מע, להפיק משהו מתוך עצמו מוכרחהאגו . ידי האגו-להיות מופק על מוכרח, להיות תלוי בו

 .פוקדת את יוצרהרוח רפאים ה להיותולאפשר לו 

אתה ממציא ; אתה מדמיין דברים גדולים! יש בורג משוחרר בראשך; יש לך עטלפים במוחך, אדם"

לים שאמור להיות שם  אתה להיות אידיאל שהופך , ממלכת רוח שלה נועדת, למענךעולם שלם של א 

 !"בה כפייתיתיחשיש לך . עצמך
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; אני יכול להגיע לכל דבר עם חשיבתי. 'אני'חי בתוכי כ אשריבה היכולה לגשת אל אין חש, במציאות

אינני ; אינני רצון. אותו לחוותאני יכול רק ; אינני יכול לחשוב אותו. רק האגו שלי יוצא מן הכלל בהיבט זה

ות את כל הדברים האחרים באמצע מבהיר לעצמיאני . של האלוהות צלםאני לא יותר מאשר ; אידיאה

אני . נתון אין בי צורך להגדיר ולתאר את עצמי משום שאני חווה את עצמי בכל רגע. הווההאגו . החשיבה

זהו אבסורד שעליי גם להבין . מה שנמצא מחוצה לי, שאינני חווה באופן ישיר הדבריםצריך לתאר רק את 

אני יכול לנסות , ל אבןאם אני עומד מו. אותי כמשהו היות שתמיד יש לי, כאידיאה, מחשבהאת עצמי כ

 .הוא נתון בחיי; אינני צריך להסביר, מהווהמה שאני עצמי . להסביר לעצמי מהי אבן

 :סטירנר משיב להתקפה על ספרו

. לביטוי צריך להיות תוכן מחשבתי; על משהו לחשובהוא ביטוי ועם ביטוי אפשר ' האחד והיחיד'"

מהו תוכנו אם לא , אם כן. ו תוכן מחשבתיאין ל; מחשבה-חסרהוא ביטוי ' האחד והיחיד' ,אך

אילו אפשר היה , כי; לבטאו אפשרי-בלתיפעם שנייה ולכן גם  להופיעזהו תוכן שאינו יכול ? מחשבה

היות שהתוכן של . הוא היה שם בביטוי; אז הוא היה שם פעם שנייה, מופק באמת ולגמרי, לבטאו

אך היות , להביעואפשרי -ובלתילחשבו פשרי א-בלתיהרי שגם , אינו תוכן מחשבתי' האחד והיחיד'

לא נאמר עליך כאשר רק . ביטוי-לאביטוי ריק לגמרי זה הוא באותו זמן , להביעואפשרי -שבלתי

אתה מזוהה רק , משהוברגע בו נאמר עליך . 'אתה'אתה מזוהה כ, כאשר פשוט פונים אליך, דבר

אינו כולל טענה משום שהוא רק ' אחד והיחידה'(. יוצא בזהנוצרי וכ, רוח, ישות אנושית)כאותו משהו 

' אתה'שאתה הינך '; אתה'ם דבר אחר מלבד והינך אתה וש' אתה'אומר יותר מאשר ש ינואש, כינוי

 ."וכן הלאה, מעמד ומגבלה חוקיים, ולכן בלי מאפיין, אתה חסר נשוא, בכך. ייחודי ואתה עצמך

כבר , של החינוך שלנו או הומניזם וריאליזם נכון-העיקרון הלא, 3119במאמר שכתב בשנת , סטירנר

הוא מתייחס אליה , לכן. האישיות ליבתביטא את ההכרה שלו שהחשיבה אינה יכולה לחדור עד אל תוך 

אלא כאשר הידיעה , של החינוך תואם לא מציבים ליבה זו של האישיות כמטר, נכון-כעיקרון חינוכי לא

 .יצדד-לכשעצמה מניחה שמצב זה הוא נתיב חד

שרק , או במילים אחרות, מטהרת וממקדת את עצמה שהיא מהווה השראה לרצון ינהאידיעה ש"

שלא עוכב , מושכת אותי מטה עם רכוש ונכסים במקום להתאחד לגמרי עמי כך שהאגו הנע בחופשיות

ה הכנה תהוו אישיתידיעה שלא הפכה , אז; מסתובב בעולם בראש פתוח, ידי חפצים מסורבלים-על

עד להמשיך חירות זו , הושגה בהיחשחירות הלאחר ש ,תקופתנו תצעקאם זוהי ... לחיים אומללה

אז , כך שהאחרונה יכולה להתגשם כמטרתו של עידן חדש, חירות הרצוןל נעשיתהיא  סופה שדרכו

, ידיעהד מתוך לנור שא רצוןאלא  ידיעההמטרה האחרונה של החינוך אינה יכולה עוד להיות 

, כמו בספירות אחרות מסוימות... אדם חופשיאו  האישיל המטרה החינוכית הוא והביטוי המגלה ש

: לא מוותר על הבמה ההתנגדותכוח ; מאפשרים לחירות לפרוץ קדימה אין, בזו של החינוךכך גם 
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במשק הבית של ; רק תלם צורני וחומרי מהווה מטרה של חינוך זה. נדרש בכל תוקף השעבוד

אזרחים 'מופק מלבד  אינודבר , ובזה של הריאליסטים' מלומדים'פק מלבד מו אינודבר , ההומניסטים

למות כדי לקום  מוכרחה הידיעה. מקבלי מרותאדם -שניהם אינם מפיקים דבר מלבד בני. 'מועילים

 ."חופשיות אישיויותולשקם את עצמה מדי יום ב רצוןלתחייה כ

החובות . ת מקור פעולותיהלול ארק האישיות של הישות האנושית האינדיבידואלית יכולה לכ

להיות מטרות  מוכרחיםאלא הם , שהוא-ניתנים לאדם מהיכןר שאים המוסריות אינן יכולות להיות צוו

של קוד כללי של  עושה משהו כי הוא נוהג לפי צו האדם שוגה אם הוא מאמין שהוא. שהאדם מציב לעצמו

מפני שאני לא ני אוהב את שכני א. עים אותו לכךיי האגו שלו מניהוא עושה זאת משום שח. אתיקה מקודשת

 עלייאין זה ש. אלא מפני שהאגו שלי מקרב אותי לשכן שלי, מקודש של אהבה בין שכנים צונוהג לפי 

בנקודה . מעל עצמם כצוויםהם הציבו , לעשות רצואדם -מה שבניאת . לאהוב אותו רוצהאני ; לאהוב אותו

 הצוזהו , מה שהוא מתכחש לו. פעולה מוסריתהוא אינו מתכחש ל .אפשר להבין את סטירנר בקלות, זו

, עבור סטירנר. אז סדר עולם מוסרי יהיה תוצאות פעולותיו, אם אדם רק מבין את עצמו כהלכה. המוסרי

האם : "את ההתנגדות והוגים מופשטים יעל, כמובן. בה כפייתיתיחש, מוסריים הם חזיון תעתועים מרשמים

 אינםצופים מראש תוהו ובוהו כללי אם המרשמים המוסריים הוגים מופשטים אלה " ?אין הם פושעים

האם אין הן מופקות בהתאמה ? האם אין גם מחלות בטבע: "סטירנר היה יכול להשיב להם. מקודשים לאדם

 "?שבירים ממש כמו כל מה שהינו בריא-בלתיעם חוקים נצחיים 

, כמו השני, כי הראשון, העריך את החולה כבריאבה במידה שאי פעם יקרה לאדם הגיוני כלשהו ל

מוסרי כמוסרי משום ששניהם -על האי היה חושבכך באותה מידה סטירנר , מופק באמצעות חוקי טבע

מהוגים מופשטים זו ההכרה שלו מה שמבדיל את סטירנר , ברם. מתהווים כאשר האינדיבידואל נעזב לעצמו

כאשר ההחלטה נתונה , דה שהבריאות שולטת בטבעשבחיים האנושיים המוסריות תשלוט בה במי

בפיתוח החופשי של , הוא מאמין באצילות המוסרית של הטבע האנושי. הדעת של אינדיבידואלים-לשיקול

נראה לו שההוגים המופשטים אינם מאמינים באצילות זו ולכן הוא . ידי האינדיבידואלים-המוסריות על

הייסורים המחזירים , ים כללייםצוויבידואל לרמה של עבד למחזיק בדעה שהם מורידים את טבע האינד

אדם -בני"להיות שחיתות רעה בבסיס הנפשות של  מוכרחה, פי סטירנר-על. למוטב של הפעולה האנושית

, להיות חסרי אהבה מוכרחיםהם . מפני שהם עומדים על דרישותיהם למרשמים מוסריים, אלה" מוסריים

 .שצריך באמת לנבוע מהם כדחף ספונטני מו צוהם כעלי משום שהם רוצים שהאהבה תצווה

 .רק עשרים שנה מאוחר יותר התאפשר שהביקורת הבאה תעלה בספר רציני
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, אמת ומידה טובה, צדק ומדינה, הרס רוח ואנושות, האחד והיחיד ונכסיו, ספרו של מקס סטירנר"

" '!איני מציב דבר מעליי' :בה והתוודה ללא הסתייגותיחשאילו היו סברה מוטעית של שעבוד הכ
116
 

, הקיצונית והתבטאותדרך מזה רק מוכיח באיזו קלות אפשר להבין שלא כהלכה את סטירנר כתוצאה 

לאי שאפילו עולם המחשבה העי, ייחודי וחופשי, כה נעלה, עבורו האינדיבידואל האנושי נתפס כה אצילי כי

. יש לנו היום תמונה של חייו ואופיו, נרי מקאייון ה'של גודות למאמציו ה. ביותר היה אמור לשאוף אליו

ר שאהוא סיכם את התוצאה השלמה של מחקרו , (3121, ברלין) חייו ופועלו –מקס סטירנר , בספרו

ההוגה הנועז והעקבי ", מקאיי לדעת, שהיה, לאפיון של סטירנרפני שנים רבות כדי להגיע -משתרע על

 ".כל ההוגיםבין ביותר מ

בהתייחסו להבנה , לעצמו-ניצב אל מול האגו המודע, ודרנייםגים אחרים מהזמנים המכמו הו, סטירנר

ההבנה נתקלת בקשיים כי תהום עמוקה נפערה . אחרים מחפשים אחר אמצעים כדי להבין אגו זה. כאתגר

של האגו  מול העובדהאל הוא מתייצב . סטירנר לא מתייחס לכל זה. בין תמונת הטבע ותמונת חיי הרוח

על האגו בדרך הוא רוצה לדבר . לעצמו ומשתמש בכל אמצעי העומד לרשותו כדי לבטא עובדה זו-עהמוד

כך שאיש לא יוכל להתחמק מאתגר זה בטענה שהאגו , מאלצת כל אחד להתבונן באגו בעבור עצמור שא

האישיות אלא האגו החי עצמו ש, סטירנר אינו רוצה לציין אידיאה או מחשבה על האגו. או אחרזה הוא דבר 

 .מוצאת בתוכה

הוא תופעה שהייתה , שלינג והגל, פיכטה, שילר, כקוטב נגדי לזה של גיתה, אופן התפיסה של סטירנר

סטירנר נעשה מודע לאגו . ותעולם מודרני-צריכה להופיע עם כורח מסוים במהלך ההתפתחות של תפיסות

תי הופיע בפניו באותה דרך שבה כל תוצר מחשב. אין מנוס ממנהשאינטנסיביות חדה לעצמו ב-המודע

נגד עובדה זו . ידי הוגה הרוצה לתפוס את העולם רק במחשבה לבדה-העולם המיתי של תמונות נחווה על

הוא . סטירנר נימוג עבור, לעצמו-ולם אחר שהופיע בהקשר לאגו המודעכל תוכן ע, הנחווית באינטנסיביות

 .לעצמו בבידוד מוחלט-הציג את האגו המודע

העשורים הבאים לא היו יכולים . שעלולים להיות קשיים בהצגת האגו באופן זהר אינו חש סטירנ

במשימה של  ,מעל לכול ,עסוקיםהיו כי עשורים אלה . לייסד קשר כלשהו למיקום מבודד זה של האגו

לאחר שסטירנר הציג את הצד האחד . יצירת תמונת הטבע תחת ההשפעה של אופן החשיבה של מדעי הטבע

לב מאגו זה -העידן מסיט בהתחלה כל תשומת, לעצמו-העובדה של האגו המודע, המודרנית התודעהשל 

 .הזה' אגו'היכן שלא ניתן למצוא את ה, ופונה לתמונת הטבע
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 .היינריך פון טרישקהמאת , 496' עמ, Vחלק , Deutsche Geschichteמתוך  



 

961 

. העולם שלה מתוך רוח האידיאליזם-את תפיסת הולידהעשרה -המחצית הראשונה של המאה התשע

לורנץ אוקן, די שלינגי-כפי שנעשה על ,היכן שמונח גשר כדי להוביל אל מדעי הטבע
117
,והנריק סטפנס 

118
 

התקופה לא הייתה מוכנה . העולם האידיאליסטית ולתועלתה שלה-המבט של תפיסת-זה נעשה מנקודת

אן לאמרק 'עולם שהתפיסה המתוחכמת של ז-עבור תפיסותלהפרות את המחשבות של מדעי הטבע כך -כל

בשנת  מהפורסר שא, ביותר יםמושלמים ביותר מתוך הפשוטלאבולוציה של האורגניזמים ההמתייחסת 

את הרעיון של קשר טבעי  3119כאשר גופרוי מסנט הילר הציג בשנת . לב-כלל תשומת לא משכה, 3192

היה צורך בגאונותו של גיתה כדי להבחין , יארת האורגניזמים במחלוקת שלו עם קווכללי של כל צורו

 היו, במחצית הראשונה של המאה הופקור שאהרבות של מדעי הטבע התוצאות . בחשיבותו של רעיון זה

היבטים  3152רלס דרווין חשף בשנת 'כאשר צ, העולם-לחידות עולם חדשות עבור ההתפתחות של תפיסות

 .חדשים להבנת הטבע עם ההתייחסות שלו לעולם האורגניזמים החיים
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 Lorenz Oken ,9159-9771. 
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 Henrik Steffens ,9145-9773. 
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