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  שירהעל שפת המחשבות על השפה המדעית ו - בין שתי שפות

 מירה טנצר

 תקציר

ולשאול מה  ,במאמר זה אני מציעה לבחון עד כמה המרחק בין תחומי הדעת השונים ניתן לגישור

המשמעות של טשטוש הגבולות ביניהם. הדיון ייסוב סביב השפה כרכיב מאפיין משמעותי של השיח 

רכיב המשרטט גבולות ביניהם, ויתמקד בדמיון ובשוני שבין השפה המדעית בתחומי הדעת השונים וכ

פרוזה ושירה. הבחירה בתחומי דעת כה רחוקים זה מזה מאפשרת לכאורה  - "מילולית"לשפת האמנות ה

לשרטט ביתר קלות את הגבולות. עם זאת, גבולות כאלה קיימים בין תחומים שנראים כביכול קרובים זה 

וטכנולוגיה או אמנות פלסטית ושירה. לפיכך, עצם הדיון בהכרה בקיומם של גבולות בין כמו מדע  –לזה 

תחומי הדעת ובדיקת המשמעות של גבולות כאלה בתרבות האנושית הוא המוקד או הכוח המניע להעלאת 

 . כתבהמחשבות הללו על ה

ו שאלה השאלה על המרחק בין תחומי הדעת השונים יכולה להיות שאלה אפיסטמולוגית א

-שלוש תפיסות: דיסציפלינרית, בין ידי-עלאונטולוגית. נקודת המבט האפיסטמולוגית יכולה להצטייר 

ובעניין זה יוזכרו כאן. ים תחומית. רבים ההוגים והיוצרים שהתייחסו לנקודת מבט זו, ומעט-תחומית ורב

וצג באמצעות הגותו של נקודת המבט האונטולוגית ת .חרתי להתעמק במשורר והכימאי אבנר טרייניןב

-פואטי שבו בא לידי ביטוי החיפוש של מרלו-. זהו חיבור פילוסופיהעין והרוחבחיבורו  ,(4002פונטי )-מרלו

 פונטי אחר אונטולוגיה מסדר חדש. 

תחומית, המדגישה את נקודות הממשק בין התחומים השונים, היא -ארצה לטעון שתודעה בין

הרוחשת כבוד ורגישות לקיומם של תחומים אחרים. תפיסה זו מושתתת תחומית, -פרי של ידע והבנה רב

על התובנה שלמושגים זהים עשויה להיות משמעות שונה בכל אחד מתחומי הדעת, ושהשימוש במושגים 

קשר שפתי, פחות משהוא תלוי ה   הוא תלוי הקשר דיסציפלינרי לא -ו מטען נוסף לפירוש המילולי מנושא ע  

 תרבותי או חברתי.

 תחומית,-שירה, ספרות, מדע, הוראת המדעים, פילוסופיה של הוראת המדעים, גישה בין :מילות מפתח

 פונטי-מרלו ,STSתחומית, גישה דיסציפלינרית, -גישה רב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, ד"ר מירה טנצר
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גישה בעוד ה ,שיח האקדמי והחינוכית המובילה  א ,כתפיסה פילוסופיתתחומית -הגישה הביןניתן לומר ש

השינויים שהתחוללו בהוראת  כות החקר והחשיבה.יבדה את מקומה כמאפיינת את אא   1דיסציפלינריתה

 פי-עלבעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט הם ביטוי לתהליך זה. בחמישים השנים האחרונות המדעים 

בין היבטים אתיים לטכנולוגיה ו מדעת הקשרים בין סוגיי(, Hollander & Steneck, 1990הולנדר וסטנק )

  -חברה -טכנולוגיה-מדע) STS-הופעתה של תנועת היכולה לשמש כדוגמה לשינוי זה. וערכים אנושיים, 

Science-Technology-Society),  שנות  במהלךרק . של המאה הקודמת שישיםבאמצע שנות ההתרחשה

מקום  בהם ניתןתם של כתבי עת חדשים שיוחדו לנושאים אלה, ניתן לכך ביטוי מוחשי, עם הופעשבעים ה

מוסדות  ידי-עלמרכזי יותר לסוגיות חברתיות הקשורות למדע ולטכנולוגיה, וכן עם ביצוע מחקרים בתחום 

והאם הוא  החדשהחלו להישאל שאלות באשר לעצמאותו של שדה המחקר  תשעיםבשנות ה מוכרים.

. בשנות ( ;Hollander & Steneck, 1990  Cutcliffe, 1990ל: למשראו מהווה תחום דעת עצמאי )

תחומית לגישה -הגישה הביןעמו ו STS-הך הפתו, כבר פע, כעשרים שנים לאחר הושמונים והתשעיםה

כדי להקנות לתלמידים גורס כי  ,Cutcliffe, 1990)קטקליף ) מרכזית בהוראת המדעים בעולם המערבי.

לפתח  יש צורך הגומלין המורכבת בין מדע, טכנולוגיה וערכים חברתיים תמונה המתארת את מערכת יחסי

בתרבות האנושית. ההוראה אינה יכולה להסתפק בתחום צר  מתפתחיםהם כיצד ומה הם ערכים של הבנה 

ויכולת לראות כיצד הם  מושגים השוניםמתודות והתפיסה מערכתית המקשרת בין האלא לטפח 

 עם)שם(.  כלכלהואמנות, ספרות, פילוסופיה, היסטוריה, פוליטיקה כגון מדעי הרוח והחברה משתקפים ב

ליבה של מושגים ומתודה בדומה לתחומי דעת  שיש לוהוא תחום דעת עצמאי,  STSזאת, יש לשאול האם 

 .(4005טנצר, ) תחומי נוח לאגד היבטים של תחומי דעת שונים-ןסוכך ביאחרים, או שהוא מהווה מעין 

לטשטש באופן משמעותי אפוא ומית, כתפיסה פילוסופית וכדרך מחשבה, מציעה תח-הגישה הבין

אשר ב, ולמדיהיו ברורים רחוק  בעבר הלאאת הגבולות בין תחומי הדעת ותחומי העיסוק האנושיים, ש

להדגיש דווקא את ההשלכות האתיות והחברתיות של המדע והטכנולוגיה, ואת נקודות לדוגמה שהובאה, 

  ומים. התחהממשק בין 

בכל אחד מן התחומים בנוסף, והעידן המודרני הביא לשיאה את ההפרדה בין הרשויות השונות, 

חודי להם, עד כדי "מגדל ישפה ומינוח י ותחוכל תחום ומקצוע פבההתמקצעות והייחודיות;  התפתחו

. האפשרות עניק להפרדה הזו גם משמעות ערכית ושיפוטית(. העידן המודרני ה5857בבל" חדש )קוסטא, 

טרום המודרניזם, הרואה באיש הרנסנס התגלמות של האידיאל האנושי, של כל, -ראייה חובקתללשוב 

מודרני, שבו מיטשטשים הגבולות בין דיסציפלינות, כמו גם בין -מגלמת בתוכה קסם רב. בעידן הפוסט

-מערכתית, מעין "רבסיון ליצור ולטפח בוגר בעל תפיסה יערכים מוחלטים, יש מידה רבה של פיתוי בנ

אוריין", שהשכלתו רחבה והוא יכול לראות את הקורים הדקים המחברים בין תחומי דעת, רעיונות, ידע, 

והאם , בורותלרדידות ום גורמים לוטשטוש גבולות אינ "רחבה"לים. נשאלת השאלה האם השכלה יאו מ

 נה יסודית של כל אחד מהם. בהבראשית לכול היכולת להבין את המגשר בין התחומים אינה מותנית 

ברר את ול, אני מציעה לבחון עד כמה המרחק בין תחומי הדעת השונים ניתן לגישורבמאמר זה 

שיח של השפה כרכיב מאפיין משמעותי הדיון ייסוב סביב ה. ביניהםטשטוש הגבולות המשמעות של 

שוני בין השפה המדעית לשפת בדמיון וביתמקד , וניהםוכרכיב המשרטט גבולות ביהשונים בתחומי הדעת 

לשרטט לכאורה הבחירה בתחומי דעת כה רחוקים זה מזה מאפשרת פרוזה ושירה.  – "מילולית"האמנות ה

 –נראים קרובים זה לזה כביכול ביתר קלות את הגבולות. עם זאת, גבולות כאלה קיימים בין תחומים ש

הדיון בהכרה בקיומם של גבולות בין תחומי  כמו מדע וטכנולוגיה או אמנות פלסטית ושירה. לפיכך, עצם

                                                           
1

קה בכל הגישה הדיסציפלינרית, הוראת תחומי הדעת אינה יוצרת קשרים בין התחומים אלא מעמי פי-על 
תחומית, שבמובן מסוים היוותה ריאקציה לתכניות הלימודים -דיסציפלינה כאילו היא עומדת לבדה; הגישה הבין

 פי-עלהדיסציפלינריות של שנות השישים, מדגישה את הקשרים בין התחומים ואת נקודות הממשק ביניהם; 
יהיה למידה של כל אחד מן התחומים תחומית, ביטויה של גישה זו בהוראה -ההגדרה שאני מציעה לגישה הרב

      כשלעצמו, אך גם מתוך הבנת הדמיון והשוני בין התחומים השונים.
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הוא המוקד או הכוח המניע להעלאת המחשבות הללו על בתרבות האנושית  םמשמעותבדיקת והדעת 

 . כתבה

משתי נקודות ו תוניתן לבחון אתאורטית, -מבחינה עקרוניתלשאלת המרחק בין תחומי הדעת, 

ציאות ואת תחומי הדעת כפעולה של האדם מנקודת מבט של התפיסה האנושית את המ: מבט מנוגדות

. הפרדה בין תחומים אינה רלוונטית שבה, המציאות; ומנקודת מבט של המציאות עצמההמפרש את 

השאלה על המרחק בין תחומי הדעת השונים יכולה להיות שאלה אפיסטמולוגית או  –לים אחרות יבמ

 שאלה אונטולוגית. 

פונטי -מרלו, מחפש פואטי-חיבור פילוסופישהוא  ,ן והרוחהעי  2(4002) פונטי-מרלושל בחיבורו 

אחר אונטולוגיה מסדר חדש. בניגוד למסורת הפילוסופית הארוכה המתייחסת לאמנות כאל פעילות 

ורואה  ,באופן מטפיזי, ובעיקר בציור ,פונטי באמנות-המנוגדת בתכליתה לפעילות הפילוסופית, עוסק מרלו

המבטא את המחשבה , ףהפילוסושל מלא לדרך החקירה והחיפוש השותף האת  העין"," - המתבונן באמן

ויזואלי, אותם הוא מעמיד ופונטי מתייחס בעיקר אל האמנות ואל האמן ה-מרלו 3."הרוח" - המופשטת

 גבוהה יותר מאשר את המשורר ו/או הסופר. "דרגת ראייה"ב

-ת: דיסציפלינרית, ביןידי שלוש תפיסו-נקודת המבט האפיסטמולוגית יכולה להצטייר על

)ובחיבור  5878-, מדען וסופר, בקיימברידג' ב(Snowבהרצאה שנשא צ'רלס סנו )תחומית. -רבותחומית 

שתי התרבויות במהפכה התעשייתית, שתי תרבויות  הוא הצביע על קיומן של ,שפורסם בעקבותיה(

; 4002)אנגלר,  ניסטיםאחת היא קהילת אנשי המדע, והאחרת היא ההומהנבדלות לגמרי זו מזו: ה

סנו סכנה גדולה ביותר, במיוחד נוכח העובדה בנתק הקיים בין התרבויות ראה  .(5881ליבוביץ' ואגסי, 

אנשים שהשכלתם הומניסטית  ידי-עלשההחלטות החשובות ביותר בדרג המדיני, מתקבלות בדרך כלל 

שבו תיאר את אנשי הספרות לעומת  , גם בשל האופן הסטריאוטיפיהחיבור של סנו(. 5857בלבד )קוסטא, 

 . עורר ויכוח שהדיו מגיעים עד ימינואנשי המדע, 

מודרני -אל מול התהום שעליה הצביע סנו, ההולמת את המודרניזם, הביא עמו העידן הפוסט

 ובתוכה את האמנות המילולית ואת לית, הרואה את האמנותּוההתבוננות הּכאך  4,"התבוננות ּכּולית"

בהיסטוריה של התפתחות הידע האנושי מעמיק דיון . איננה חדשהכלל ם מתוך רקמה אחת, המדע כחלקי

 עשרה-והתגבשות תפיסות דיסציפלינריות המבחינות בין מדעי הטבע ובין ההומניסטיקה סביב המאה השש

אונרדו ייצירותיהם של ל. , אך אי אפשר שלא להזכירו, חורג מן הנושא שבו בחרתי להתמקדעשרה-והשבע

וינצ'י, מיכאל אנג'לו ואמנים אחרים בתקופת הרנסנס, היו ביטוי לקשר בין התחומים השונים בתקופה -דה

משוחחים ביניהם אנשי  ,לדוגמה לאפלטון המשתהזו, אך אפשר למצוא אותו שנים רבות קודם לכן: ב

תה גישה יהיס בתקופת הרנסנמדע, פילוסופים ואנשי אמנות על נושאים משותפים. כלומר, הגישה ששלטה 

 5.במושגים משותפים עשו שימושאחת מקיפה כללית, שמסגרתה פילוסופית, והאמנות, הפילוסופיה והמדע 

היא שאיפה לחזור אל הכמיהה לאיש רנסנס שבעיקרו הוא החייאה של התקופה הקלסית ומכאן  הרנסנס

  היסודות הקלסיים שבתרבות. 

ל כל אחד מן התחומים עשוי דווקא להדגיש את הדעת ש ניתוח של מבנהובאשר לספרות ולמדע, 

: בעוד שהמדע מצטבר, נדבך על נדבך, ויש תגליות שעמן בא הקץ על עולם שניהםהאופי השונה מעיקרו של 

מדעי שלם, הרי בספרות לא ניתן לדבר על התקדמות קווית או על כך ששיא אחד מוציא מכלל אפשרות 

                                                           
2
 .72היותו בן , זמן קצר לפני מותו ב5815-פונטי ב-החיבור של מרלופורסם במקור  
3
מדעי הטבע ומדעי אינה זהה להבחנה המקובלת בדרך כלל בין  "רוח"ו "עין"הקורא ודאי ישים לב שהבחנה זו בין  

 הרוח, אם כי הבדלים אלה אינם מהותיים לדעתי לדיון הנוכחי, המתמקד בעצם ההפרדה בין תחומי הדעת.
4

  חברה( היא ביטוי להתבוננות כזו.-טכנולוגיה-בהוראה )מדע STSגישת  
5
ַרטּו5880בלום )-במיתולוגיה היוונית, מספרת קרטון  הלירית, שירת האהבה, אלת השירה  - (, שרתה הרמוניה בין א 

אלת הפילוסופיה או האסטרונומיה. ארטו ואורניה, שתיים מתשע המוזות המיתולוגיות, שעשעו את  - ובין אּוָרְנָיה
 אלי האולימפוס במשתאותיהם. 
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מורכבת ממערך שלם הגמה מדעית ישתת על מארג מושגים ופרדמבנה הדעת המדעי מובנוסף,  6.שיא דומה

נריסטיים ובעלת איצירה הספרותית, על אף היותה בעלת מאפיינים ז'למושגים ומשמעויות, בעוד ש של

 כיצירה אוטונומית.  יש מעמד גם חברתי, -הקשר תרבותי

 - מדע ורוח - "ויותהתרב"תי ני התחומים, או, במילותיו של סנו, בששדיון בשהדבר  יהאם אפשר

 וחיבורב ?שזורות זו בזו, ועדיין לכל אחת יש מאפיינים ואיכויות משלהתרבויות אלה מרחב שבו  יציע

החושי והמחשבתי, החיצוני והפנימי, הגופני  - בשני ממדיםפונטי -מרלו(, עוסק 4002)"העין והרוח" 

קיום העצמאי והנפרד של ממדים אלה, אך החיבור אינו מתמקד ב, של המפגש שלנו עם העולם - והרוחני

פונטי אינו מנסה להשוות או למצוא את קווי הדמיון בין שני המרחבים -מרלואלא דווקא ביחס ביניהם. 

של הקיום האנושי אלא טוען לֵיׁש מסדר חדש, שבו שני מרחבים אלה הם בלתי נפרדים: העולם הנראה 

לקים של אותה הוויה, והחש והמוחש הם בלתי ניתנים והעולם של השלכות הקיום האנושי ופעולותיו הם ח

 לחלוקה. 

נגע, בין עין אחת לשנייה, בין יד גוף אנושי בא לכלל קיום, כאשר בין הרואה לנראה, בין הנוגע לנ  
מוחש, כאשר נדלקת אש זו -ליד, מתרחשת מעין הצטלבות מחודשת, כאשר ניצת הניצוץ של החש

לשהי של הגוף תהרוס מה ששום תאונה לא הייתה מסוגלת שלא תחדל לבעור עד אשר תאונה כ
  (25: 4002פונטי, -מרלו. )ליצור

, תנועת היד המציירת והגוף החש והמוחשי הם חלק שלו פעולת הראייהפונטי, -האמן המצייר, טוען מרלו

 . )שם( באופן שלא ניתן להפריד ביניהםמן הנראה 

של כל אחד  מבחינת השפה והשיח, ת השוניםעל תחומי הדע דיבורהעצם נשאלת השאלה האם ב

האמנויות והמדעים משתמשים עד היום במושגים משותפים, אך . אכן אפשרי הדעת, איחוי כזה ממבני

 מפתחלגבי מושגי  כך הדבר 7.זההבהכרח אינו המובן שיש למושגים אלה בתחומי הדעת השונים 

, "יופי"שאולים מעולם המדע, כגון ינם מושגים אחרים, שאגם באשר לבדיסציפלינות המדעיות, אך 

, ניתן לשאול האם מובנם דומה בתחומי הדעת השונים. אנגלר מביא מדבריו של אבנר "פשטות"או "אמת"

, העוסק בקשר בין שירה למדע, ומתייחס ליופי שבמדע. מניתוח של (4002, בתוך: אנגלר, 4000) טריינין

ליות יקמהווה גורם מרכזי בו. תאוריות פיזאלא שהוא  ,מדעתאוריות מדעיות עולה שהיופי לא רק קיים ב

היופי קשור  -" יפות"מדענים כתאוריות  ידי-עלהפילוסופים של המדע והן  ידי-עלמודרניות נתפסות הן 

, כגון מתמטי של התאוריה והוא תולדה בעיקר של רכיבים אסתטיים קלסיים בתאוריה-יקלילמבנה הפיז

העמדת מושג היופי על אלמנטים בסיסיים מאוד בדרך שיוצרת הקבלה ודמיון  פשטות, סימטריה ואחדות.

לדעתי הן את השיח האמנותי והן את השיח המדעי, ונוטלת מן עלולה לרדד  ,בין תחומי הדעת השונים

צריכה גם להסביר את העובדות תאוריה מדעית יפה ל, ואחרי ככלות הכהלשון את המורכבות שלה. 

נטית: "הואיל ועובדות בלא חוקים הן חסרות כל ערך, ולחוקים בלא תיאוריות יש ולהיות עקיבה וקוהר

שהמניעים המדריכים את המדען הם מלכתחילה אם כן,  אנו רואים .במקרה הטוב תכלית שימושית בלבד

לים אחרות, היופי בעולם המדעי יבמ 8(.5881, גילויים של דחף אסתטי" )סוליבן, בתוך: צ'אנדראסקאר

אומר  "זוהי עובדה שלא תיאמן"האמת.  והוא מושג אחר )שיידון בהמשך(ל הדוקר קשור קש

מה שהשכל האנושי תופש ברמה המעמיקה ביותר כיופי, מוצא את ביטויו גם בעולם ש"צ'אנדראסקאר 

זה כל / מה שיודעים עלי  –יופי הוא אמת / אמת היא יופי ": , ומצטט את המשורר האנגלי קיטס"החיצון

 .)שם( וכל מה שצריך לדעת"אדמות / 

                                                           
6
ב(, השאלות הגדולות עודן נשאלות, והעולם התרבותי 5818על אף ההתקדמות המדעית, גורס ברטוב )בתוך: אוריין,  

נתון במצב של "גאונות אינפנטילית": הישגים מדהימים במדע בצד נחשלות רוחנית ומוסרית. המדע פתח את  כולו
 העולם והרחיבו, אך לא כבש, ולעולם לא יוכל, את מקום הספרות )שם(.

7
ם (, שהפירושים הניתנים למושגי4002בהתייחסו למבט עכשווי בנושא הוויכוח בין "שתי התרבויות" אומר אנגלר ) 

הוודאות, כאוס או חורים שחורים, הם לעתים קרובות בלתי מדויקים -מדעיים רווחים כגון אנטרופיה, עקרון אי
 או אף מסולפים, תופעה שלא פסחה גם על הספרות העיונית, על השירה ועל הספרות היפה.

8
על גילוי הגבול  5852לשנת יקאי ממוצא הודי, זוכה פרס נובל ז(, אסטרופי5887-5850סובראמאניאן צ'אנדראסקאר ) 

 העליון האפשרי למסה של ננסים לבנים.
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. בבסיסו של המחקר המדעי עומדת "אמת"אחד המושגים המרכזיים בפילוסופיה של המדע הוא 

האמונה בדבר קיומה של אמת או מציאות אובייקטיבית, חיצונית לאדם, אותה שואף המחקר המדעי 

ל התפיסה הזאת: שיפוטית, הוא תולדה ש-לחשוף. מערך מושגים שלם, שחלקם בעלי משמעות ערכית

אובייקטיביות, אמת, עובדות, גילוי, תגלית, חוקי טבע, חוקים כלליים, מהימנות, ואפילו מדע טהור, או 

את  ,במשך שנים רבות ,כשהוא נכנס לכותלי הכיתה, העדיף לפיכךובמיוחד נכון. השיח המדעי, -נכון ולא

המודרניסטית התאימה למדע המודרני  התפיסה –החשיבה הדיכוטומית ואת הערכים הבינריים, ובקיצור 

 ולהוראת המדעים ככפפה ליד. 

אותה ל ?משמעותלאותה , מתכוונים האם כאשר דוברים בשם האמת במדע והאמת בספרותאך 

הוא מנסה להסביר את המציאות החיצונית לו, בעוד  ,אמת? פעולתו של המדען מתחוללת מן הפנים החוצה

יבי ואינו יכול להיות היא כלפי פנים. האמן אינו אובייקט ררפעולתו של האמן, הסופר או המשוש

לים, שעבור המדען הן כלי יביחס לאותה אמת פנימית שהוא מנסה לבטא. יתרה מזו, המ אובייקטיבי

לים יהמציאות והחוויה נולדות מן המ. לבטא תופעה חיצונית, עבור הסופר או המשורר הן הדבר עצמו

לאה  היה מצליח להיות אובייקטיבי, היה רק שיר אחד לשורר אהבה. המשוררושרויות בתוכן. אילו 

"השירה מביאה מדבריו של קפקא ביחס לשירה )או ליצירה הספרותית בכלל( ולאמת:  ,(5881גולדברג )

לא למדע ניתן המונופולין על האמת, כי מכאן, טוענת גולדברג, ש .היא תמיד סיור בדרך של חיפוש האמת"

 במקום אחר. אמת אחרת מחפשת היא נות רצינית היא, מחפשת אמת, אלא שאמ גם אמנות, אם

במושגים מדויקים ונפרדים ולהבחין בין ניסוח למקרא הדברים האחרונים ראוי אולי לשקול 

ת תאוריה י. אמתותה של תאוריה מדעית שרירה עד שמתגלים ממצאים המפריכים אותה ונבנאמת וכנות

 .'השירי-האני'ריה למימושה בעובדות היא מדד לאמת; שירה מבטאת את פית. מידת הזהות בין התאווחל

שבה נאמרות  מידת הכנות –אנחנו יכולים לחוש האם השיר אכן משקף אמת פנימית או שהוא כזב 

מעבירה כראוי לשים לב עד כמה רבה חשיבותה של השפה כיוצרת ולים היא מדד לאמת הפנימית. יהמ

 שירה, לעומת התפקיד המשני שיש לה בתחום המדע. תחושות, למשל כנות, בתחום ה

בספרו  בהקשר של המחקר המדעי. 9"אובייקטיבית מציאותכאן המקום להסתייג מן הביטוי "

נושן -"החזון הישןיקאי וסופר, בריבוי הפנים במדע ובחיים. (, פיז5884כל עבר", עוסק דייסון )"אינסופי ל

לו ישנו עולם אובייקטיבי של מרחב וזמן וחומר, בנפרד ממחשבות שאיינשטיין החזיק בו עד סוף ימיו, כאי

סיונית היא פרי של י(. מאידך, הטענה שכל מדידה נ52: )שם האדם ומתצפיותיו, איננו נחלתנו"

אינטראקציה בין הנמדד ומכשיר המדידה שבידי המודד, אין בה בכדי לבטל את האובייקטיביות המדעית, 

ום דבר מאופיו הפרטי של המודד. נראה שאי אפשר לדבר על "מציאות שכן באינטראקציה זו אין ש

  מנסח זאת כך: Beck, 1993)בק ) מודרניזם.-אובייקטיבית" מבלי להתייחס לפוסט

פוסטמודרניסטים סייעו לנו לראות שהמציאות מורכבת מכפי שדמיינו. אין לה קיום אובייקטיבי, 
במקום זאת, היא בחלקה יצירה אנושית. אנו  "אי שם בחוץ", ממתינה להשתקף במחשבותינו.

יוצרים תבנית של המציאות בהתאם לצרכים שלנו, לאינטרסים, לדעות הקדומות ולמורשת 
  התרבותית.

 יקה המודרנית מערערים את תפיסת העולם לגבי ערכים מוחלטים, כלומר מונחי היסודזמושגי הפיואכן, 

)תורת  ולתלויים בהגדרת המערכת שבה אנו נמצאיםהפכו מאבסולוטיים למשתנים " מרחב"ו "זמן"

הפילוסופית המחשבה יקלית ולאחר מכן על ז. השפעתה של מכניקת הקוונטים על המחשבה הפיהיחסות(

                                                           
9

ו החוקר אינו משפיע באופן כלשהו על פי-עלקרון בסיסי במחקר המדעי, ימתכוון לע "אובייקטיביות"הביטוי  
" מציאות אובייקטיבית"תוצאות המחקר וכך ניתן לחזור על המחקר )הדירּות( ולקבל תוצאות שוות; המושג 

 לאמונה בדבר קיומה העצמאי של מציאות חיצונית לאדם.  מתייחס
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לא זו בלבד שמונחי היסוד איבדו את תוקפם המוחלט, אלא כל תיאור של מציאות טבעית היה . הייתה רבה

 10.ובה נמדד לתוצאה של התנאים שבה נוצר

 ( מציע ערעור על האמת המדעית מנקודת מבט שונה: להתבוננותו של מדען על5884טריינין )

תופעה יש שלושה מאפיינים: הפשטה, הכללה והדירּות. מאפיינים אלה מרחיקים את המדען מן האירוע 

ק פעמי ומן התחושות והרגשות שהיו מנת חלקו של האדם שחווה אותו. בכך המדען מתרח-הייחודי והחד

מן העצם הממשי הנחווה ומתקרב לעולם שכולו הפשטה. לעומת זאת, לא נוכל לענות בהכללה על השאלה 

 פעמי, הבלתי ניתן להכללה ולהפשטה-שהרי את השירה מאפיין החד –רוע יכיצד יגיב המשורר על אותו א

 .)שם(

לבין מעשה  י, או בין החשיבה הפילוסופיתזבמקום הבחנה והפרדה בין הקונקרטי לבין המטפי

מיוחדת  ( אונטולוגיה מסדר חדש, אונטולוגיה הזקוקה ללשון4002פונטי )-האמנות, מציע כאמור מרלו

פונטי מסרבת לקבל על עצמה מסגרת מושגית -הגותו של מרלומשל עצמה, לשון שאין בה הפרדות כאלה. 

נקרטי אך סמוי מן העין בינרית, ומאמציה מושקעים בחשיפת מרחב ביניים קדום וראשוני יותר: שדה קו

שאינה עולה בקנה  אמתפונטי מחפש -ההופך את עולמנו לבעל משמעות ומובן. מרלו "פלא"שבו מתחולל ה

הוא מנסה לסלול דרך בין שני , פוזיטיבי, אך הוא מחפש אותה במרחב התופעות עצמןקיום האחד עם ה

  רים או רחוק מדי מהם )שם(.דפוסים של ניכור ביחס לאמת של הממשי: להיות קרוב מדי אל הדב

כל  .(4005, אומר בחטין )כל התחומים המגוונים של הפעילות האנושית כרוכים בשימוש בלשון

יציבים יחסית של  מבניםמפתח  ,התבטאות נפרדת היא אינדיווידואלית, אך כל תחום של שימוש בלשון

 ידה לשיקוף האופי האינדיווידואלי שללא כל הז'אנרים נוחים באותה מ ם לו.יהתבטאויות כאלה, האופייני

הנוחים ביותר הם הז'אנרים של הספרות היפה, שבהם הסגנון האינדיווידואלי . הדובר בלשון ההתבטאות

התבטאות ומהווה את אחת מתכליותיה העיקריות. התנאים הנכלל ישירות בעצם הגדרת התפקיד של 

קיימים בז'אנרים של השיח הדורשים תבנית הקשים ביותר לשיקוף האופי האינדיווידואלי בלשון מת

אילו היה לכל עצם שם או תה יכולה להתקיים ללא הכללה ילמעשה, שפת הדיבור לא הי .)שם( סטנדרטית

 (. 5857משלו, ושום מחשבה רציונלית אינה אפשרית בלי הפשטה )קוסטא, 

 והסמלה , פרטיכללי

צעד הראשון בחקר האורגניזמים החיים הוא מתוך התבוננות בתולדות המדע אנו נוכחים לדעת כי ה

הצמחים במערכת היררכית )שם(. את טלוגם, לשם כך נוצרה שיטת מיון המסווגת את בעלי החיים או ק  

, תיאור תופעה ולא התמקדות במקרה פרטי. חוקים כלליים, ותכליתם גיבוש כללימדעי הטבע עוסקים ב

פונטי: -בחיבורו "העין והרוח" אומר מרלונקרטי. ובקו פעמי-בחד ותהאמנות או השירה עוסקמנגד, 

-(. מחשבת המדע היא מחשבה של מבט48: 4002" )"המדע מטפל בדברים ומוותר על האפשרות לשכון בהם

חתירה זו להפשטה ולהכללה היא ממאפייני המדע העומדים כמעט  .על, הרואה את האובייקט הכללי

ְסַתֵדר "סלבה שימבורסקה: כותבת המשוררת וי בסתירה לעשייה הספרותית. ָהָיה. / ֵאינֹו מ  י ְּכמֹות ׁש  ְמיֹונ  ְוד 

יּות חּוד  י  ְסָער מ  ים. / עֹודֹו נ  ים ֲעצּומ  ְסָפר  ם מ    (.22 ויסלבה שימבורסקה, ,שלהי המאה, מספר עצום)." ע 

כל שפה עושה שימוש בסמלים על מנת להציג ולתאר תוכן או להעביר מסר, אך האם 

, השימוש בהגדרות בספרות ובשירה? הסימבוליזציה לזו המתחוללת זהההמדעי  בשדה סימבוליזציהה

כלומר, יש להפוך את ממצאי החושים לסימבולים, הניתנים  .היא תנאי מוקדם למדע מופשטות,

סיון. תכונות אלה מגדירות את האובייקטיביות ואת ההיתכנות של העברת ילקומוניקציה ולמבחן הנ

-, בתוך: קרטון5850תכן שהטבע איבד משהו, כפי שמבקר ריצ'ארדס )ימאדם לאדם. בתהליך זה י המידע

ליזציה של הטבע" והפכה את הטבע בהדרגה אטכנולוגית הביאה ל"נייטרה-התקופה המדעית(: 5880בלום, 

 . לישות מתמטית מנוכרת

                                                           
10
יקה המודרנית יכולים להוות בסיס לדיון ספרותי מעמיק במשמעות הידע, התפיסה והקיום זלמרות שעקרונות הפי 

נים שחוברו על האנושי, חלפו למעלה מארבעים שנים מזמן ניסוח מכניקת הקוונטים ועד פרסום הספרים הראשו
     .(4008 ,פזדשה זו )בסיס עמדה ח
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מהוות יצירה אמנותית החוויה או התחושות אינן  11.סימבוליזציה מתחוללת גם בשירה ובספרות

הן בשלב של הפיכת התפיסה החושית או מתחולל אפוא במדע ובשירה תהליך כזה . הסמלהמבלי שעברו 

 הבדל מהותי ביןלדעתי והן בשלב של פירוק המטען הסימבולי, אך בשני השלבים יש  ,החוויה לסימבולים

, ות לגבי השימוש בסימבוליםהספרותי: במושא של היצירה, במוסכמזה המדעי לבין  תהליך ההסמלה

הן הטקסט הספרותי והן הטקסט המדעי נושאים מטען וסימבולים שאותם מפרש  ובפרשנות שלהם.

מגלם בתוכו מספר רבדים, הרי שמאמר מדעי הכתוב כהלכה נושא הטקסט הספרותי הקורא, אך בעוד ש

הוא שיר שניתן לפרשו דווקא  "בטו"שיר מאמר מדעי, ואילו  דרך אחת נכונה לפרשמסר אחד ויחיד. יש רק 

מה בטקסט ולשאת עמה -האפשרות שפעולת הקריאה עשויה לחולל דבראת: ביותר מדרך אחת. יתרה מז

הרעיון שפעולת הקריאה  12.משמעות חדשה, קיימת בטקסט הספרותי אך אינה רלוונטית בטקסט המדעי

 רעיון מרכזי בשיח הספרותי, אך אינו הוא 13,מפיחה בטקסט חיים ובלעדיה הוא אינו אלא "דף נייר ודיו"

בלום, -הסימבוליזציה שעושה המדע אינה מאיימת, לדעת עזרא פאונד )בתוך: קרטון. רלוונטי בשיח המדעי

"נוכחת התחושה העמוקה שהעצם הוא יותר מאוסף כל התכונות שלו, ( על השירה או האמנות שכן 5880

 (.550: )שםע" הזה לעולם לא יוכל המדע להגי' יותר'וכי אל ה

  טקסט ומחקר

 – עצמו ומושא המחקר הוא הטבעבמדעי הטבע, הטקסט הוא רק מתווך או ייצוג של מושא המחקר, 

מחשבת מדעי הרוח היא במהותה מחשבה על מחשבות של אחרים, . וישויות תופעות, תהליכים, גופים

ות ונתונות לחוקר אך ורק המחשבות ממומשבמדעי הרוח  ביטויי הרצון שלהם, הבעותיהם וסימניהם.

ם וֹ י"הַ : כותב המשורר ישראל אלירז 14.וחשיבהבדמותו של טקסט, וללא טקסט אין גם אובייקט למחקר 

ְך א   רצֵ ַק ין / לְ אֵ ן, וְ תָ ק אוֹ חֹ ְמ ל   ינּולֵ עָ  דוֹ יָ לְ  הי  ְה נ  י / ש  דֵ כְ ים ּול  מ   יְךר  צָ  ׁשיֵ הַ  נּודֵ יָ ת לְ יוֹ ְה י ל  דֵ ר, / ּכְ רּור בָ בָ ּכְ  ר  ת ַהד 

נו  ֵבין ְׁשֵתי ַהְתנּועֹות" )מתוך:  ׁשּוט ֶיׁשְׁ  ., ישראל אלירז(ַהֹּלא ֵיָאֵמן פָּ

 -מחבר )דובר, כותב(, וסובייקט שני  - קטילכל טקסט יש סובי ,בדיסציפלינות של מדעי הרוח

עם הטקסט  רכי מחקר, הוא יוצר טקסט מסגרת המקיים דיאלוגואם תכליתו של המשחזר היא לצ. משחזר

 ם מתקיימים בתוך הטקסט ובין טקסטים.י. יחסים דיאלוגי'מעיר, מעריך, מעלה התנגדויות וכד - המקורי

כיוון שהטקסט איננו חפץ, לא ניתן בשום אופן להיפטר מן התודעה השנייה, תודעת האדם התופס את מ

של  והתהוות תחום הדעת "רוח"בהקשר של  "מדע"השימוש במושג  (.4005בחטין, הטקסט, או לנטרלה )

שנויה במחלוקת: השימוש בכלים מדעיים אחת סוגיה לפחות לדעתי מעלה אינו מובן מאליו ומדעי הרוח 

מבקר את הרעיון ופוסל ב( 5818קורת, לניתוח ולמחקר של יצירות ספרותיות. ברטוב )בתוך: אוריין, ילב

אונס. ביום -ם מדעיות דומה לכל מעשהסדו-סיון לאנוס את היצירה הספרותית לתוך מיטותי"הנאותו: 

   (.452: שיועתק רומן לנוסחה מתמטית, יקץ עליו הקץ" )שם

 המושגים ידי-עלמוגדרת גם  ,שאלת היחס בין המחבר או החוקר ובין פרי הגותו או מחקרו

כל אחד מן הדמויות או ן מ תלגבי כל אחאודות תחומי הדעת הנזכרים המקובלים בשיח הציבורי 

, בעוד תאוריה מדעית או תגליתם: בתחום המדעי מקובל להשתמש במושגים חוקר, מחקר, התוצרי

מעשה היצירה בעולם המדעי מתבטא בפיתוח יוצר ויצירה. שבאמנות ובספרות מקובלים המושגים 

יה, הוא בורא עולם הסופר בורא את המציאות הבדושתאוריה שתסביר היטב את המציאות, בעוד 

                                                           
11
(, עומד על המשותף בין היצירה המדעית ליצירה האמנותית בעניין אופן השימוש א5818קציר, בשיחתו עם אוריין ) 

בסמלים, ולדעתו גם האמנות והספרות בכללה עוסקות בסימבוליזציה, ואף הסימבולים שלה ניתנים להעברה 
דמיון בין תהליך היצירה של המדען לתהליך היצירה של האמן ונעשים בדרך זו אובייקטיביים. קציר רואה 

)והסופר(, והסימבול אצל שניהם הוא קומוניקטיבי ואובייקטיבי. הקומוניקטיביות של הסימבול היא תכונתו 
 סיוני, פרי החיפוש אחר האמת. יהחברתית והאובייקטיביות שלו היא פרי המבחן הנ

12
רוע חדש ובלתי חוזר בחייו של הטקסט, חוליה י(, מהווה א4005ומר בחטין )סובייקט, א ידי-עלשחזור של הטקסט  

 חדשה בשרשרת ההיסטורית של האינטראקציה החברתית בשיח.
13
 The reader, the text, The Poem, רוזנבלט ספרה של   (Rosenblatt, 1994) ,עוסק בדיאלוג בין הקורא לטקסט

 י, השירי.ובנוכחותו של הקורא המדומה בטקסט הספרות
14
  (, שהרוח אינה יכולה להיות נתונה כחפץ בדומה לאובייקט 4005בהתייחסו למדעים על אודות הרוח אומר בחטין ) 

 הישיר של מדעי הטבע, אלא רק להיות מבוטאת בסימנים, להיות ממומשת בטקסטים.
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ָשה תב יואל הופמן: לים. כויבאמצעות מ ָבָאה א  יאּות. ְּכׁש  ים ָּכבֹוד ָעֹמק ַלְמצ  י[ רֹוֲחׁש   –"ֲאַנְחנּו ]ְּכלֹוַמר ֲאנ 

י  ָבא קֹוֵריָאנ  ָשה. ְּכׁש  ים א  ים  –ֲאַנְחנּו רֹוא  יּוק ְּכפ  ֲאַנְחנּו רֹוא  ם ְבד  ים ָׁשַמי  י. ּוְמַעל ְלָכל ֵאל ה ֲאַנְחנּו פֹוְרש  י קֹוֵריָאנ 

ָפַרש אֹוָתם בֹוֵרא ָהעֹוָלמֹות." )מתוך קטע מס'  אין בדברים הללו  , יואל הופמן(.Curriculum Vitae, 70ׁש 

גה של תופעות ומהויות וגיבושן של המשָ : החשיבה המדעית את היצירתיות בהקשר שלכלל וכלל כדי לבטל 

תכן שהבדל זה בין יי 15.הארהמה שהמדענים עצמם מתארים כאיזו הם לעתים תולדה של תאוריות 

כך שבהן סופרים, משוררים -המעשה המדעי לבין המעשה הספרותי בא לידי ביטוי גם בדרכים השונות כל

סופרים יצירתם של בעוד שומדענים גדולים מצד שני גדלים ומתפתחים:  ,ומוזיקאים גדולים מצד אחד

אים מגיעים לשיא פריחתם המדעית משתבחת ומעמיקה עם השנים, מדענים ומתמטיקומשוררים רבים 

  16(.5881, )צ'אנדראסקאר בגיל צעיר

בשפה אחת,  "רוצה לדבר"הדיסציפלינה המדעית, שמהותה אוניברסלית, מכלל הנאמר מתבהר ש

נוסחאות,  םשימוש באות ידי-עלכדי לדבר באותה שפה, הכללים והחוקים המדעיים מנוסחים אחידה. 

כידוע  ,אף היאכתבים מדעיים של המקובלת בעולם לכתיבה ולפרסום ה סמלים ומושגים. יתרה מזו, השפ

נסח כתבים מדעיים בשפה האנגלית נראה הצורך להשפה האנגלית.  - אחתלכל מי שרוצה לפרסם מאמר, 

 ,רק הכליהן לא לים ילא כך הדבר לגבי שירה. עבור המשורר, המ .הגיוני, והוא בבחינת כורח עבור המדען

היא תרבות שלמה.  –לים י, והשפה הינה הרבה יותר ממהוא-מו. המשורר כותב בשפתואלא הן הדבר עצ

הרצון לתרגם שיר משפה אחת לאחרת מחייב את המתרגם להכיר את שתי התרבויות, את שני העולמות, 

עבודת תרגום היא כמו ", כנאמר, או 17,למטפחת""נשיקה מבעד אלא  לעולם לא יהיההתרגום , ועדיין

 18."יפה, ואם היא יפה, היא לא נאמנה יא נאמנה היא לאאישה, אם ה

 יּותנ  בשבחי הש  

שירה וההבדלים בין מבני הדעת הם אפוא הבדלים אידיאולוגיים ספרות ובמיוחד לשירה, השוני בין מדע ל

ותפיסתיים, הבדלים המוצאים את ביטוים במושגים המגדירים את התחומים ובאופנים שבו מבני דעת 

(, שהשונה עולה בהרבה על המשותף, ו"שתי 5884נדמה, אומר טריינין )ומתהווים. אלה מתפתחים 

מנם? טריינין מספר איך נמשך דווקא אל השונה, לראות והתרבויות" אינן יכולות לדור בכפיפה אחת. הא

שלנו מלמד אותנו להימנע מסתירות, בעוד  החינוך 19.כביכול סותרותאותו דבר משתי נקודות מבט שונות, 

 הדיאלקטיקה הזואלא שבלעדיהן דבר אינו יכול להתקיים, הוא אומר. , חיינו מלאים בהן, ויותר מכךש

שתי  ידי-עליקה החדשה, המתארת את הממשות ז, עומדת גם בבסיסה של הפישהיא מייצגת הניגודיותו

מות נפשות מסויפוא שלא ּהמַ אין ֵת  תמונות מנוגדות המשלימות זו את זו: חלקיקים וגלים, מסה ואנרגיה.

שירית ומדעית, כדי להשיג איזה מובן של  –יש צורך בשניּות, בשילוב של תמונות המשלימות זו את זו 

 (. 40: )שם "דברים חשובים מתרחשים בגבול, כשמשהו מתחיל ומשהו נגמר"תמצית קיומן. 

ב ביניים, ( מרח4002פונטי )-זמני של ישויות סותרות, מציעה הגותו של מרלו-קיום בובמקום 

 י גם יחד. ייטסזי והפיזישן, שבו הסמוי מן העין מתקיים במרחב התופעות, מרחב שבו שרויים המטפי-חדש

                                                           
15
 - ם ניסויים בחומרים שלהם(, כימאי ומשורר, שהמשורר והמדען עורכי5884בהתייחסו ליצירה אומר טריינין ) 

יתור ו  בחפשם דרך לשנותם בתכלית. השינוי העמוק מתחולל עם שחרור המעצורים ּו -לים יחומרים כימיים או מ
 כלומר, יציאה ממצב כאוטי, לעתים חלומי.  ,על  התבניות המקובלות

16
יר ולו מדען או מתמטיקאי צ'אנדראסקאר מדגים את הרעיון בהתייחס לשייקספיר ולבטהובן, ומדגיש שאינו מכ 

 אחד ששיא התפתחותו היה בגיל מבוגר.
 , המביא שירים בשפותמבחר תרגומי שירה –מבעד למטפחת  הנשיקהמקור הכינוי הוא שם ספר בעריכת אשר רייך  17

רייך טוען בספר שמקור  .זה שרייך ערך בעיתון זרות ומספר תרגומים שלהם לעברית. הספר מתבסס על מדור בשם
לאתר את מקור עלה בידו טוי הוא המשורר האנגלי קולריג', אבל עמינדב דיקמן, בהקדמה לספר, טוען שלא הבי

פי "פורום תרגום ועריכה", דף מילון -)על 5855נאום של ביאליק משנת תוך הביטוי. בני ציפר מביא ביטוי דומה מ
 .(http://agenda.nana10.co.il/171/articles/322הפורום, כתובת: 

18
כל יוצר שתרגם אותה מרה עממית, שאמירה זו מיוחסת ללאה גולדברג, לשלונסקי, ליבגני יבטושנקו ואפשר שזו א   

כתובת " במרמלדה"עטרה אופק, עורכת ומתרגמת, מן הבלוג  פי-על) לשפתו נחשב כאילו הגה אותה
http://marmelada.xnet.co.il.) 

19
 (, מקשרת בין הרשויות עד היותן שני פניה הנוגדים של מהות5880)בלום -שירתו של אבנר טריינין, אומרת קרטון 

 אחת.
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שלושה דורות ידעו כולם שלתורה -"אני משוכנע שבעוד שניים, אמר: (55: 5880בלום, -קרטון פי-על)

 ד מדע חדש". האפשרשיש ללמו - - -טבעי מחוברים יחד -המכאנית אין כל ממשות, שהטבעי והעל

 טבעי מחוברים יחד? -, שבו הטבעי והעל"מדע חדש"יקה החדשה היא אותו זשהפי

שלוש להבחין בין נקודות המבט האפיסטמולוגית והאונטולוגית ובין בתחילת מאמר זה הצעתי 

א ומתבט ,ת. לדעתי, המרחק בין תחומי הדעת הוא גדולתחומי-ורב ת, דיסציפלינריתתחומי-בין :תפיסות

נקוט זהירות בפירוש ל אני מציעה במובן השונה שיש למושגים ולשפה בשדות השיח של התחומים.

כאילו הם עדות למסתוריות של המדע ולקרבה  היקזהפיכביכול של  "סתורייםימ"וה"המוזרים"המושגים 

מעידים  אינם ,חלקיק או מרחבי הילברט-ודאות, כאוס, אפקט הפרפר, דואליות גל-לבין השירה: אי םבינ

לדעתי על התקרבות בין המדע לאמנות אלא, אולי, על מורכבותה של המציאות ומגבלותיה של המחשבה 

 האנושית. 

להראות את הדמיון בין השירה  ,(4005בספרו "מתימטיקה, שירה ויופי" מנסה אהרוני )

ח שירה מנקודת סיון לנתיבסופו של דבר, יש בספר נ ,והמתמטיקה בעזרת שורה של דוגמאות, אך לדעתי

טשטוש הגבולות בין התחומים עלול  .והבסיס להשוואה אינו מספק תשתית יציבה ועמוקה מבט מתמטית

היא , אכן אפשריתיצירת קשרים בין תחומי הדעת לרדד כל אחד מהם, כמו גם את השפה עצמה. עם זאת, 

, כפי שמציעה הגותו תחומיםהפרט המכיר והמבין כל אחד מה ידי-עללדעתי להתחולל באופן עצמאי  עשויה

. בחשיבה דיסציפלינרית כשלעצמה אין מענה למורכבות הגדולה של הקיום האנושי ושל של טריינין

, היא פרי המדגישה את נקודות הממשק בין התחומים השונים ,תחומית-בין המציאות, ומכאן, שתודעה

. תפיסה זו מושתתת על ם אחריםכבוד ורגישות לקיומם של תחומי, הרוחשת תחומית-של ידע והבנה רב

נושא בכל אחד מתחומי הדעת, ושהשימוש במושגים  עשויה להיות משמעות שונהזהים למושגים שהתובנה 

שפתי, פחות משהוא תלוי הקשר -לא ,הוא תלוי הקשר דיסציפלינרי -עימו מטען נוסף לפירוש המילולי 

חוצות דיסציפלינות, אך הן מקבלות מובן ייחודי יות חשיבה או יצירתיות הן אולי מהּותרבותי או חברתי. 

 בכל דיסציפלינה. 

שה הבנת תחומי הדעת השונים, הבנת המושגים בהקשר שלהם ויכולת זיהוי של ההקשר בו נע 

בסיס הכרחי לחיים כמו גם , תנאי ליכולת לבנות גשרים בין תחומי הדעתדעתי, לשימוש במושג, הם, 

( 5855השאלות וההשקפות המטפיזיות, אומר קולקובסקי ). ואליודמורכב הוא בעולם שבו הקיום 

שמגלות השאלות המדעיות, והן תולדה אלה בהתייחסו למיתוס, מגלות צד אחר של ההוויה האנושית, מ

טוען קוסטא אפשר שיש, כפי שהמדעי. -של צורך אנושי אחר, צורך שסיפוקו לא יימצא במרחב האמפירי

ן נציגי שתי התרבויות וכי מעורבותם של המדענים בתרבות הרוח והחברה (, אסימטריה מסוימת בי5857)

מקווה קוסטא לצמצם במידת  באמצעות ספרוואכן, רוח בתרבות המדעית. רבה ממעורבותם של אנשי ה

 מה את הפער הזה ולגשר בין התרבויות. 

ולדת, ולמעשה מתייחס לתכונות משותפות למדע ה ,(5884יקאי דייסון )הפיז אסיים במילותיו של

"הדת והמדע יכולים לחיות יחדיו בהרמוניה זיקה: נוספים כמו אמנות, ספרות ומו "מפעלים אנושיים"ל

בנפש האדם, אם רק רוחש כל אחד מהם כבוד לעצמאותו של האחר, אם רק אין כל אחד מהם מתיימר כי 

 (. 55: )שםאין הוא מסוגל לטעות" 
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