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 1חשבון רווח והפסד   : פעילות הפרקטית וב אורטית  חשיבה הת ב   ודאות -אי 

 2אבנר כהן 

 הוודאות במצב אופטימלי ובמצב ריאלי -אי מבוא: הדילמה של  .  1
מחוסר    דאותו-אי התבונה  נובעת  של  שהיא יכולתה  השונות  האלטרנטיבות  בין  להכריע 

כך.  ה מציגעצמה   על  לומשהידע הע  הופעתה מלמדת  הקוגניטיביים  ו/או הכלים    , נורשותד 

. בעיה כלשהי המטרידה אותנואינם מספיקים כדי לפתור    , מעבדים אותושבאמצעותם אנו  

כך אין באפשרותנו   היא מתעוררת  במסגרתור  שא בתחום  ש   משתמע  הוודאות-מאי  , משום 

  אות דהוו-איההיחשפות ל  , כנראה   . בשל כךבאופן הרצוי לנו, לפחות לא בשלב הנתון  לתפקד

על רק  לא    הוודאות-אימן הראוי להתייחס אל    , ולםא.  בלתי נוחה  הרגש הב  בדרך כלל  כהכרו

גםפי   אלא  כלפיה,  הרגשית  אף  ו  , התגובה  תוצאותיה.    , בעיקר אולי  שיהיו   כיווןמזאת  לפי 

, ות תלויושי  אנישרדותו והתפתחותו של המין הה  –  הוודאות-אשר יהיו הרגשות בנוגע לאי 

דן של ימצ  , מכל מקום  . והעיוניות שלההשלכות המעשיות  ות ובוצאתב  , לפחות באותה מידה 

מאשר התמונה המצטיירת  יותר    מורכבתו  פחותית  משמע-חדלנו תמונה  התוצאות מתגלה  

לאמצעים. היא מצביעה על   המטרהעדר התאמה בין  יה על העיד מ  ודאות-אי.  מתוך הרגשות

שבידינו, להשגת    ( בנה שלוהן הואופ  )המידע  האינטלקטואלייםאמצעים  הל  שעילות  היחוסר  

שינוי עלינו לבחור בין    , תודאו-במקרה של היחשפות לאיש  , מכאן  שהצבנו לעצמנו.   המטרה

 ר ו פיששקיע מאמץ ב אם נרק    האת המטר לרכוש  נוכל  לבין שינוי האמצעים. כלומר,    ההמטר

 . ה המטר וותר עלאם נהאמצעים  שיפורנע מהמאמץ לימלה לוכנהאמצעים, ולחילופין 

 
יהונתן.  1 ות  מירה ליבנה, על שיח  ולאשתי  להודות לידידי אמנון ארבלברצוני    החיבור מוקדש לבני 

תודה מיוחדת   . זו של חיבור זהת שתרמו רבות לליבון השאלות העומדות במרכ והערות ביקורתיו
תה הוא לא  ווללא סבלנלפרופסור נעימה ברזל שללא יוזמתה לא היה חיבור זה מתחיל להיכתב,  

 היה רואה אור במתכונת הנוכחית.
 .  אקדמי לחינוך וחברהמרכז   – ואורנים אוניברסיטת חיפה,  ד"ר אבנר כהן  2
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כזאת  ב  , םאול היא  ואידיאלי,    מייצגת מצבחירה  ריאלי.  ה  אפשרית במצב  תמידאין 

בכלל  ת  ימומסו  בנסיבות לדמות  ניתן  ב לא  בכוח שיפור  שיהיה  להשגת    ואמצעים  להביא 

להעלות יהיה    אפשר-אי  , מטרהבשל חיוניותה של ה  , בנסיבות כאלהש  ייתכן גם . אבל  המטרה 

של סביר להניח, שאם במצב  ה הראשון  קרבמ.  לרכישתה מהחתירה  על הדעת את הנסיגה  

שיאפשרו לנו להשיג את    ,מידעשל  ת  וספתועל  או    תובנותתיקון בעדר יכולת לחשוב על  יה

אילוץ כ  אלא,  נובחירת  פריכלא יצטייר בעינינו  ויתור עליה  וה  . נחליט לסגת ממנה   , המטרה 

השני,  עלינו.  המוטל  ני  צוחי המקרה  לשאול  לגבי  ניתןיש  וכיצד  המכוון מהלך  וט  לנק  אם 

מטרהלרכישתה   א  של  לעצמנו  להרשות  יכולים  על    ף)שאיננו  של  הלהרהר  אופציה 

לבטל את חוסר הוודאות בכל מסוגל  הציוד התבוני שלנו אינו    , גם כאשרהסתלקות ממנה(

הוא בהנחה שזה,  מסוג  להישען מהלך    על מה יכולן,  כ  אם  . כזה  מהלךשל  ו  הנוגע להצלחת 

 ? בונהן בתאינו מעוג

הטיפו  , ולםא יש  ב  ללפני  זו  לכך, לשאלה  הדעת  את  עלולה -איש  תת  הוודאות 

ב נפרדים:  להתגלות  שדות  ו בשני  הפרקטית,  הפעילות  של  של  בשדה  החשיבה שדה 

המוצגת כאן להשיב לשאלה  כדי    , ךפיכ. לפעילות(ת כלראויש    עצמה  אורטית )שגם אותההת

ול  יש היחסלהקדים  על  ש  עמוד  אלהגלות  ה  י  תבין  אי  יות  ההבדלים   , הוודאות-של  ועל 

השדות  ןומשמעויותיה  ןבהשלכותיה משני  אחד  אלה מתוך    . השונים  בכל  בהבדלים  הדיון 

התתהיות  עולות   החשיבה  של  האבולוציונית  ההצדקה  המּו  בכלל,   אורטיתלגבי  ת  ּו דעושל 

 הבחנהן מה את מוקד הדיומסיטות  בפרט. תהיות אלה    הוודאות-לאי)הנרכשת באמצעותה(  

 . הזיקה ביניהןאל ו שלהןהשקה אורטית לפעילות הפרקטית אל היבה התהחש בין

 אורטית ת ת בפעילות פרקטית ובחשיבה  דאו ו -אי.  2

ה, אבל  בזכות עצמ  אין לה ערךי.  כליתאו תנושאת אופי אינסטרומנטלי,  הפעילות הפרקטית  

מצפים    ולמלא היינה, ואתכליתתוצאות אלה הן  שלה.    ותערך לתוצא  , או אמור להיות, יש

טעמה  ןלהשיג את  הייתה מאבדת  היא  הפע   אפוא  בכך.  באמצעותה  הפרקטית נבדלת  ילות 

שהיא  ,  אורטיתהת החשיבה  מ ה כפי  המדעי  ובמחקר  בפילוסופיה  ביטוי  לידי  י  בלתבאה 

הפרקטית,    ,אורטיתהתהחשיבה  .  יישומי לפעילות  אמצעי  בניגוד  מטרות לרכישת  אינה 

מגלים  סקרנות  בהוא  ה  ודיסלעצמה.  רה  מט  אלא  , להות  חיצוני שאלותשאנו   ,לגבי 

זו עצמ   לתחום שלשלפתרונן אין ערך ברור מחוץ   לפיכך היא נבדלת מהפעילות    ה. חשיבה 

אמצעי ית מהווה המציאות  פרקטשל הפעילות הבחינתה  הפרקטית כבר ביחסה למציאות. מ

מסוימות תכליות  אינהמציאו  אורטיתהת  בהיחשהעבור  .  להשגת  אלאת  אמצעי  ה.  טר מ  ה 

התמשמע,   להועיל  החשיבה  המציאות  עשויה  כיצד  שואלת  אינה  אלא  אורטית  מנסה לה, 

והבה  למצוא   כדי  יסדר  וגיון  אותהלתאר  מחיי.  לעצמה  להסביר  זה  את  ניסיון  בה שיהחב 

שמצד אחד היא   , ביחס למציאות   שלה עצמה  מעמד המהו  גם  בהיר לעצמה  ה לאורטית  הת
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כבר בכך יש כדי לרמוז   . ממנה בלתי נפרד    חלקהווה  היא משני  ומצד  ותה,  מנסה להסביר א

במשמעולהבדל   של  מכריע  ההוודאות  -איתה  התעבור  וחשיבה  האורטית  פעילות  עבור 

הי-איש  ראותהל   אבקששך  בהמ  הפרקטית.  הכרחיודאות  תנאי  החשיבה   א  של  לפעילותה 

  . הפעילות הפרקטיתשל קודה תפבדרכה ובמכשול אך היא עלולה להוות ,  אורטיתהת

האינהרנטיים   בדבר הסדר וההיגיוןמבוססת על הנחה מוקדמת  אורטית  התחשיבה  ה

המערכות של  חוקרת  להתנהגותן  מתחילה    . שהיא  כך  של  לותפעימשום  רק   זו  חשיבהה 

ל-אישל    ההתגלותבעקבות   בנוגע  וודאות  בהתנהגותלסדר  היא התגלות  זו.    היגיון  כזאת 

לגבי מערכת    חשיבה הניחהגיון הספציפיים שהניגוד בין הסדר וההי של  פעתו  תוצאה של הו

לבחור החשיבה  יהיה על  זה  מעין    השל מערכת כזאת. במקר  ת בפועלהגוהתנלבין ה  כלשהי, 

היא אליו  הסדר, ש-איביטול  או    , חה הכללית של הסדר נהנטיבות: ויתור על השתי אלטרבין  

הבחירה   . כן  נילפשהיא הניחה    מסויםר המהסד  שונה  חיפוש אחר סדר, באמצעות  נחשפה 

, וממילא גם נסיגה מכל חשיבה ת לגביואוריותמשמעה הפסקת ייצורן של  על הסדר  ויתור  וב

ולמעשאורטיתת ח ,  מכל  בכללש ה  בת  . יבה  הסדר הבחירה  של תובע  יקון  ייצורה  את  ת 

זו,  ה על הסדר במערכתאוריה חדשת ואליה בלבד, ולמטרה  בה חשיל  פעילותה שנדרשת    , 

התגלותהכאמור אבל,  .  אורטיתת אלמלא  הדעת  על  עולה  הייתה  לא  זו  דרישה  אי  ,  -של 

איהוודאות זו  ומבחינה  ת-,  מהווה  הכרחי  הוודאות  של    יחתלפתנאי  שיבה חההמהלך 

   . אורטיתהת

מדוע   להבין  של  תכדי  לגבי  -איפקידה  הפרקטיתהוודאות  שונה    הפעילות  הוא 

תשומת הלב את    נותלהפש  , יאורטיתמלאת עבור החשיבה התהיא מלחלוטין מהתפקיד ש

ת  בזכו ערך  זו  לפעילות  אין  תפקודה כאמצעי  . בת הפרקטיתשל הפעילו  ה התכליתייאופיאל  

התמריץ לפעילות זו מופיע ש  , מכאן  המוצר שלה.של    ובשל ערכיא מתבצעת רק  הו ,  עצמה

יחל ליזום  זה  כדי שסובייקט    , ךלפיכ  . מסוים  במוצרשל הסובייקט שלה  בדמות הצורך הנתון  

לאיהוא  אין  ת הפרקטית  ילוהפעאת   )כמו במקרה של דאות שתעורו-זקוק  ר את סקרנותו 

מהותו לזהותו ודווקא לוודאות בנוגע לוק  הוא זק, אלא  ת(אורטישיבה הת בייקט של הח הסו

ה  מבוקשו.  ש  הספציפי  ר מוצשל  את  ש יספק  מכך,  הפרקטית יוצא  לפעילות  היסודי  התנאי 

 אורטית.הת החשיבה דאות כמו במקרה שלו-ות, ולא איודא הוא

שאי רק  לא  מס-אבל  אינה  להוודאות  ה ייעת  את  הפרקטית,  יזום  אלא  פעילות 

היא  עבורה    שלמעשה  ואלה   . הפרעה מהווה  מוצרים,  לספק  נדרשת  הפרקטית  הפעילות 

מענה   לתת  אחריםאמורים  או  כאלה  תלויה  . לצרכים  הפעילות  של   בטיב   אפוא  הצלחתה 

לספק הפעילות הפרקטית  נתבעת  משום כך  .  ם אלהנה שמעניקים המוצרים שלה לצרכיהמע

בכפוף למערכת    ,ם כןת, אהיא מתבצע  . יםכמות מוגדרבת ואיכוב מרחב,  ב בזמן,    המוצרי את  

עמוד תצליח לאם היא לא  פתיחתה.  לה עוד טרם  המוכתבות    ד, ומדויקות מא  דרישותשל  
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אלה ב שהמאמ   ,דרישות  שהוהרי  לטמיץ  ירד  בה  להימנעשקע  היה  ועדיף  מלכתחילה   ון, 

הפרקמנקיטתה.   הפעילות  חייבת  לתכנולפיכך  עצמה  את  להכפיף  האמור    , דניקפן  טית 

והשגת הת   מראש את  הבטיחל זה קודם לפעילות עצמה,  כך הוא משום  כלית שלה. תכנון 

כל אורכה ת  ף אמקי לתרחיש זה  נטי  ווהרלמהווה למעשה תרחיש המכוון אל העתיד. העתיד  

  התרחיש כדי ש  , כךלפיהתכלית שלה.  לרכישת  ה, כלומר עד  סופעד  ושל הפעילות, מראשיתה  

הפעילו ליהנן  תוכהמ את  הם  לה  , תיתליתכ-פרקטיתות  זמן  תפרשעליו  פרק  פני    זהה.  על 

פעילות   שעבור  איזו  מכאן,  של  הוא-פירושה  אפשרויות   ודאות  בין  להכריע  יכולת  חוסר 

קטעים לגבי  במסוי  שונות  ש  , תרחישמים  התכנון  מתבסס  של  לה.  שעליו  חוסר מקורה 

במקרה הוודאות  -אי.  תרחיש הוון  מכ  , שאליול העתידעדר הכרה מספקת ש י ההוא  יכולת  ה

כן  בטאתזה מת וומעורפל חלקי    תרחישב  אם  בחסרב,  לוקה  הפעילות  תכנון  בתנאים של   .

אין שמאחר  אם לאו.  ,  יתהתכלאת  לרכוש  אלה לא ניתן לדעת מראש אם הפעילות תצליח  

ערך   זו  רלפעילות  אלא  עצמה,  התכליתבשל  בשל  ל  ק  אמורה  הרי   השיגשהיא  בסיומה, 

מראש  עלול ליטול ממנה את טעמה, ולמנוע    , הצלחת מהלכה   לשר  בהקש  , דאותו-שגילוי אי

פתיחתה  להוסיף.  את  שאישגם    , ראוי  החלה   מתגלהאינה  הוודאות  -במקרה  בטרם  עוד 

  תה. להביא להפסק היא יכולה   ה, יצועכדי בתוך  רק הפעולה, אלא

הת זאת, אורטיתהחשיבה  לעומת  הפע  ותהכפוי  ישותרדמהרת  משוחר   ,  ילות על 

משום    . רקטיתהפ אלה  מעין  מדרישות  משוחררת  מכוונת  , הצורךשהיא  החשיבה   שאליו 

כלומר,   . פךי, אלא לה, הצורך בהסבר, אינו מיועד לשרת את הפעילות הפרקטיתאורטיתהת

החש  הפרקטית  ותפעילה בה(י)כולל  הכרוכה  במהלכה,   בה  מתנסים  אנו  שבה  והמציאות 

החשיבה ש  , יר. מכאןר ולהסבת לתאאורטישיבה התייקט שאותו אמורה הח ות כאוב משמש

לפיכך היא באה בעקבותיה.    , משמע  , על הפעילות הפרקטיתיה  צרפלק אורטית אינה אלא  הת

וקה יתמנכך למשל,    . באספקטים נוספים  גםאלא  ,  זמןלא רק בהן מופרדות ומובחנות זו מזו,  

הת החשיבה  משל  שליגבנש  ,משתמע הפרקטית  הפעילות  אורטית  למוצר  הפעילות    וד 

מתבקשת לייצר   חשיבההמוצר שה  , נתבע מראש להופיע בזמן ובמקום מסוימיםרקטית, ההפ

לעמוד  נאינו   כאלה דרש  שה  אחר  הבדל.  בתנאים  מכך  הפעילות  נובע  של  ית  הפרקטמוצר 

ל  ידוע,  מחויב  לצורך  דמהתאים  מ  ו ותולפיכך  הןידועה  והןחינמב  לכתחילה,  איכותית   ה 

,  הסברהצורך באורטית,  החשיבה הת   בבסיסצורך העומד  תשובה לה  . ואילוותיתמבחינה כמ

נתונה מראש, אלא הולכת ומתגבשת רק במהלך  אינ , החשיבה . משום כךשלה   הפעילותה 

לפעהת בניגוד  אינה  ילות  אורטית,  לספק  תבענהפרקטית,  עוד הוגיו  תכונותשמוצר  ת  דרו 

נתבעת לעמוד בלחצים המופעלים    אינההיא  זה  וגם במובן  ה,  שהיא התחילה את מהלכ לפני  

 הפעילות הפרקטית.על 
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הפרקטיתהתהחשיבה  שמאחר   לפעילות  בניגוד  לספק    , אורטית,  חייבת    מוצראינה 

מלכתחילה  לה  המוכתבים  בתנאים  ב  , מסוים  של  אין  בתחומהו-איהופעתה  של   דאות 

הת  או    יתרטאו החשיבה  עליה  לאיים  אותה כדי  אללשבש  חרגה ן  סמל   רק  א,  שהיא  לה 

 , לביקורת עצמית אורטית  הוודאות מזמינה את החשיבה הת-במילים אחרות, אי  . גבולותיה מ

היא    של  שמחד   טולשרטו להם  שמעבר  גבולות  שלה,  הטריטוריה  להיות גבולות    מפסיקה 

 .  שלהה כרעכושר הה מאבדת אתמסתבכת בסתירות פנימיות, וה, יעיל

 הפרקטי שלכותיו על התחום  הו דאות  ו הו -איאורטי ב הדיון הת .  3

ובגבולות התבונה האנושית    אורטיתהחשיבה התהדיון בגבולות  את עקבותיו הראשונים של  

אלה הדיון ים  בשלבאבל    . מסורות עתיקותמיתוסים קדומים ובבניתן למצוא כבר    בכללותה, 

מפורש.  ה מאשר  מרומז  יותר  אלה  אלבש דיון  ה וא  יותר  ות  למפורש  פיה ופילוסבהופך 

בונמשך    מראשיתה  התואלווה  מוא  ה  –  ווניתהי התפתחותה.  גם  מקום מהלך   , מכל 

במהלך  ה המתעוררות  בתקופה   ן, לשיא  ותמגיעואף    פות,ומחרי  כותהול זה  דיון  מחלוקות 

בי   .המודרנית לידי  באות  לאמפירימותבעיטוי  הן  הרציונליזם  בין  הנאורו ציים  ובין  ת  זם 

ת  יריבו של ה  הבדמות  ותמופיע  ןה  שבמסגרתוי,  ואלהאקטעד לעידן    ות, ומתגלגלומנטיקה לר

   . סטרוקטורליזם-מודרניזם ולפוסט-בין המודרניזם לפוסט

ידי -עלמסומנת  ,  עשרה-שמונהשלהי המאה ה ב הנפתח    , המגמה הכללית של דיון זה

קאנט  הח (Immanuel Kant)  עמנואל  על  להגן  נחלץ  קאנט  ה.  מפני   יתרטאותשיבה 

לשיטתו של  .  הספקנות האמפריציסטית מצד שנימפני  ו  , אחד   טי מצד יונליסהדוגמטיזם הרצ

יכולות   , יכולות שאין להלתבונה    מייחסהדוגמטיזם    , קאנט שוללת ממנה  ואילו הספקנות 

לה.   סבורשיש  הוא  את  הדוגמטיזם  ש  לפיכך  מתאימים  נם  שאי  ותדשבהתבונה  מפעיל 

שלה לכישו ואילו  רים  אסלקמפקנות  הס,  לא  ים  מתחומ  התו ת  היא  פעילותה  רק שבהם 

גם   אלא  כך  . יתהכרחאפשרית,  יכולה    , קאנט טוען    , משום  התבונה  את  רק  עצמה לחלץ 

הסתום   נקלעהשמהמבוי  היא  הרציונליסטיות  אליו  ההטיות  ושלה  דוגמטיות-בשל  בשל  , 

קורא  .עליה   תספקניו-האמפיריציסטיותהמתקפות   ל   אפוא  הוא  דין   יםהקלתבונה  בית 

על   . "את כל יומרותיה חסרות הבסיס  ידחהזאת   ועם  , עותיה הצודקותיאת תב  טיח להש"יב

 , והוא משתנים של התבונה עצמה"  הבלתיבהתאם לחוקים הנצחיים ו"תנהל  להזה  בית דין  

 ולקבוע את בכלל,    אמּור "לחרוץ משפט לגבי אפשרותה או חוסר אפשרותה של מטפיזיקה

ו  המקורות,  שלההג ההיקף,  כן,  ֶנה פ  מ    קאנט   3".בולות  אם  המ  התבונהאת  ,  שימה אל 

לא זו בלבד על פי השקפתו,  : קביעת הגבולות לפעילותה.  שלההבסיסית ביותר  ביקורתית  ה

  ים הלגיטימי  מי הפעילותחורגת התבונה מתחווהיכן  מתי    שללא קביעה כזאת לא ניתן לדעת

 
 AXII-AXI :[1781] 2013, קאנט 3
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אלא   ג-אילעדיה  ב ש שלה,  שפעילותה שם  אפשר  ממוקמת  ל  לוודא  אכן  תחומים  בהתבונה 

 4.ההולמים את הכישורים שלה 

של של גבולות התבונה, היא אינה יורדת מסדר היום    הי סוגה מאז שקאנט העלה את  

בסס התבונה לשל  ה  לאפשרותות הנוגעות  לאש   טופלוזו  . במסגרת  הפילוסופיה המודרנית

והנפשלדון  ערכים,   הרגש  של  השתנו   אלהת  לוא בש ל  הטיפומ  כתוצאה  . ליוכו  בתחומים 

לגבולות  התפיסות נ  המסורתיים של  בנוגע  עבורה   ו חשבהתבונה. שדות שבעבר  כפתוחים 

האמין שהם  פך, שדות שהיה מקובל לידיון שלה, וכן גם לההחלו להיתפס כפחות מתאימים ל

שלה ל  סגורים כפתוחים,  דיון  להיראות  ש  החלו  נדמה  לאחור  במבט  השינויים  עבורו. 

דאות וגילויים של חוסר  ית לאורטתגובה טיפוסית של החשיבה התא  אל  םניא ת אלה  בגבולו

של  אם    ה. בטריטוריה  לתהות  מקום  יש  זה  בשלב  הפוסטהתאבל  מודרניסטיות  -אוריות 

כבר   ותחורג  ןבשליש האחרון של המאה הקודמת אינסטרוקטורליסטיות שהופיעו  -והפוסט

 מגדר של תגובה כזאת.

,  פותחוש  שהן   הוודאות-ה של איובעומק  הפקהי ב  מקורהות אלה  אורייגותן של תרח

יהם של פאול דה מן הראוי להזכיר בהקשר זה את כתב  ובדרך שהן מציעות להתמודד עימה. 

ליוטאר  (Paul de Man)מאן   פרנסואה  ז'אן   ,(Jean-François Lyotard)דלז ז'יל   ,  (Gilles 

eleuzeD  )פוק במיוחד  נוגעת    אותודהו-אישל    שאלהל  אולם  (. oucaultMichel F)ו  ומישל 

להסתפק ניאלץ  ,  חיבור היריעה של  . מפאת קוצר ה(Jacques Derrida)ל ז'אק דרידה  הגותו ש

 זו.   השאלתרומתו של דרידה ל קצרצרה על  הערהב

ד  רכשה לה מעמ  שמאז אפלטון  , קונספציה לשבניגוד    ,היא דרידה  נקודת המוצא של  

בפי המערבהגמוני  הא   ית, לוסופיה  החשיבה  ממו  –  נושיתהשפה  גם  על המילא   בוססת 

מציאות   ננותמכו  ועצמאית מהן, אלא    ןינן מייצגות מציאות חיצונית להא  –  מושגים שלהה

את המשמעויות שהיא מציגה, אלא רק יכולה להנכיח  אינה    , כך טוען דרידה, השפה .  משלהן

הלסמן   את  כלומר  לפיכך,  רןעדיאותן,  פ.  הן  אלה  לשפה,  נימשמעויות    שר אפ -איומיות 

מציאותתן  ואעין  להש  שום  לה  על  השפה  אדישה  , קודמת  של  להשפעתה   5.כביכול 

ן יחסמתוך  מתקבלות    הןיניהן.  ההדדית במערכת היחסים  מתוך    , אפוא ,  נובעות  תיושמעומ ה

בתורן   המוגדרות  אחרות,  משמעויות  שהן-עלאל  המשמעויות  מגדירות  ידי  מכאן .  עצמן 

דרי להגדרה נאינה  ,  יםאנו חושב  ותםמצעא בש גים,  של המושותם  משמעדה, שמסיק  יתנת 

ו  סגורה שלב,  בכהיא  בשום  לתמורות  מתוך שלב ל  נתונה  ומשתנה  מתהווה  המשמעות   .

לא יכולה להיות לשום מושג  כך, שמיוצא  השפה.  בנויה  שממנו    , האינסופי   סימניםהמשחק  

 מר, ו לכ  . רק אפשרית  הכרחית אלאנה  המשמעות המיוחסת לו איו  , פיתוסמשמעות אחידה ו
 

 5–4פרקים  :2006ווד, ; 173, 168: 1998אופיר,  B766–V, A738-XIV;B X/9–7 :שם 4
, 22–21,  18,  14–11  ,9–8  :2015כהן,  ו  ורליי־אזגור  ;473  ,78–72,  67–65,  58–57  :[1967]  0152,  דרידה  5

 Norris, 1982: 29 ;163–162 :1991לנדאו,  ;396, 394 :1989לוי,  ; 34, 30, 24
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בנוגע  ה  כל כתבונית, למשמעותכרעה  לנו  מצטיירת  היא  אם  גם  תית  שרירולמעשה  היא    , 

הסימנים. .  כוחניתו משחק  של  הצדקה  ונטול  אלים  קיטוע  מהווה  כזאת  הכרעה  מכך   כל 

ש  עהמושג  אפילו  משתמע,  עצמ שלנו  מתול התבונה  הכרעהה מתקבל  לנקות    ך  ניתן  שלא 

הב  אתממנה   תבוניותההשפעות  תלפיכך  .  ה ותא  המותמז ה  לתי  ראות  אורטית  מנקודת 

הלשונייםאמּורים   המשפטי  , המונחים  הטיעוניםכמו  מה   והטקסטים  ם,   ם,המורכבים 

  6.פירושיםספור  -איןאפשר  , ולקץ לאין פתוחיםלהיוותר 

המודרניסטיה שהתפ  תביקורת  בעקבותת)כפי  האפשרות   (קאנט  חה  בחוסר  הודתה 

התש החשיבה  להגיעאל  מסוימים,  דובש  עהלהכר  ורטית  את  ת  ולתקף  לגבות  כדי  רק 

ֶנה וא  ה  לפי דרידהאשר    , חוסר ההכרעהאולם    זו בשדות אחרים.הכרעותיה של חשיבה    מּוב 

דה שווה.  תחום מסוים, והוא תופס בכל התחומים במיאינו מוגבל ל  , מחשבהה שפה ולתוך ה

ה, אם אינו רוא   אוהלית.  אט טובמשנתו של דרידה אינה חלקית אלא  הוודאות  -אימשום כך  

מקורה  כן את  אי,  ב-של  התבונה  תעייתהוודאות  של  לה  שדותב ה  אלזרים  ב ,  מה, עצ ה  א 

פעילותהבמהותה  של  המוכתם  באופי  מהזיהום  ,  להיפטר  שלה  היכולת  ובחוסר  הבלתי  , 

-את הפתרון המודרניסטי לאי   ה לקבל ל דרידבשל כך לא יכו.  יהתובהכרעו  ק בהב  הד  תבוני,  

שום  תני מבחוודאות.  ה התבונה  יסו  גבולות  של  מחדש  יוכמון  מחוסר לא  אותה  לחלץ  ל 

האי ל,  לפיכך  לה. נטי  מנהוודאות  ב דומיננטהזרם  בניגוד  הי  ה תולדות   , מערביתפילוסופיה 

הכרעותהשואף   בספ  להשיג  תוטל  לא  שלהן  החשיבה ק,  שהוודאות  שעל  דרידה  סבור 

ולחשוףהת כל הכרעה,  לחתור תחת  הו את    אורטית  ניתן  ל   ירה. מסת  שהיא  ותודאחוסר  א 

בשום  לסיים   ו דיון  אפשרומ הכרעה,  קבורות  הכרעה  לכל  אלטרנטיביותתחת  שאינן יות   ,

וההגנה הוצאתן מן המחשכים לאור היום,  של אפשרויות אלה,  חילוצן  מנה.  פחות ראויות מ 

 .אורטיתהת הייחודית של החשיבה    תהמשימ  דרידה,, לשיטתו של  ן הןגיטימיות שלהעל הל

הוודאות  במקום  ות,  אחר  יםבמיל אל  התוחלת  חסרת  לחשיבה  דרידה  מציע  השאיפה 

חדשהמאורטית  הת ההכרה  שימה  היא  שלה  המוצא  שנקודת  להשיג ,  האפשרות  בחוסר 

ו  הוקעודאות,  היא  המדומה מטרתה  הוודאות  וההעדפות  ידי  -על  המוצגת   , ת  ההכרעות 

 7המקובלות.
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בכך   דילמה   דרידה   אותנו  מעמידאבל  להשיג  עתו  לדש   מאחר.  בפני  ניתן  ודאות לא 

אורטית ללא חשיבה תלבחור בין  עשה  הוא דורש מאיתנו למאורטית,  במסגרת החשיבה הת

תדאות  ולבין    , ודאות חשיבה  שש מאחר  אך  אורטית.  ללא  מסוימת  נתבעתמידה  ודאות    ל 

ר ש ו כאובדן    פירושו  , יבה בכל תחום של החש  , דאותעל וגורף  וויתור  ש  הרי  , הכרעהעבור כל  

ינה זקוקה אורטי החשיבה ממילא אשבתחום התנרמז מנם מהניתוח של דרידה ו וא ה. רע הכה

ובתחום   ל  , הפרקטילהכרעה,  היא מחויבת  לת  , הכרעהשבמסגרתו  זקוקה  אינה   אוריה.היא 

במהלך הפעילות הפרקטית לא בכך ש ניתן להבחין    ם דרידה ובין אם לאו,סכימים עבין אם מ 

החשיבהמו הדא הוו-יאמ  טרדת  בתשתיתנמוות  בעניינה  ו  , החת  איהדיון  הוודאות( -)של 

הפעילות הפרקטית    , כפי שהוסבר קודם.  אורטיתהתחשיבה  ב  , כמעט  דיעבאופן בל  , מתנהל

לאי גבוהה  ברגישות  ה -מתאפיינת  והודאות.  האינהרנטייםלחצים  זול  אילוצים,  , פעילות 

. חוסר יכולת  הועציבכדי  ך  תוודאות  הו-עת על איד את האפשרות לתת את הדו מגבילים מא

מהלכה דות מאיים לא רק לשבש את  הוודאות ולהגיע להכרעות מהירות וח-להתגבר על אי

ן ן האנושי נשעקיומו של המישמאחר  הפעילות הפרקטית, אלא גם למנוע את השלמתה.  של  

, תקין   תבצעת באופןהרי שבהישרדותו לאורך הדורות יש כדי להעיד שהיא מ  ,על פעילות זו

כלבדו לסיומה, י מגל  רך  היא    עה  תכליתהמשמע  את  אחרות  . משיגה   הפעילות ,  במילים 

זו  הוודאות,  -את הבעיה של אי  , או להדחיק  , ת מצליחה לעקוף הפרקטי אינה מונעת ובעיה 

הצלחתה.   זאת,  הת  יבההחשאת  לעומת  הסוגיעממתאורטית,  עם  חזיתית  איתת  של  -ה 

בהר וחוקרת  השלכהוודאות  את  היחבה  ל א  ותיה.  זאת  ועשיכולה  שבשל  ת  משום  רק  לא 

פטורה   היא  והיצירתי  הרפלקטיבי  הפרקטית  אופייה  הפעילות  כבולה  שאליהן  מהחובות 

בניגוד   לאיזו  לפעילות  )ולפיכך  כמוה  פגיעה  אינה  משוםהוודא-היא  גם  אלא  כפי ש  , ות(, 

מהווה  הור  שכב החשיבה    וודאותה-איזכר,  עבור  הכרחי  ן איובלעדיה  אורטית,  התתנאי 

 וח במהלך שלה.ו שום מניע לפתז לחשיבה

על ההנחה    : הוודאות-מרות נוכחותה של אי ל הפעילות הפרקטית  כיצד מתאפשרת  .  4

 התמדת הסדר הנתון בדבר 

ה בחשיבה  המתפתח  הדיון  טיעוניםתבמסגרת  כאמור  עולים  על לטובת    אורטית  ויתור 

ה י מּוטה חשיב רת שבאופן מסו  ה, לעובד  . אף על פי כןחוסר הוודאותעם  והשלמה  הוודאות,  

נגד אי אפשר ללמוד מכך .  בלתי מבוטלתשמעות  , יש מ של הוודאות  ולטובתה  הוודאות-זו 

מפני שה הוודאות   , הוודאות-אי  רתיעה  של  ההעדפה  גם  חלק הן    , להשגתה  ירההחתו  כמו 

היא   , אלא גם כאשריא מנחה את הפעילות הפרקטיתלא רק כאשר ה  , החשיבהמ  בלתי נפרד
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ל   8.טיתרואהתבסוגיה  לת  פט מ הלב  תשומת  את  להפנות  כדי  יש  של    המורכב  אופיבכך 

הבחנה ביניהן, ולהעתיק את הדגש מה,  אורטיתבין הפעילות הפרקטית לחשיבה הת   יםהיחס

שלההאל   התן.  השקה  החשיבה  אם  עשגם  לייצראורטית  מסוימים    ויה  וכללים  מושגים 

ה לתכלית  ההתואמים  שלה,  שה מיוחדת  הבוס מ  םרי  על  התנסות  בשת  שמ המ חשיבה  סים 

וב הפרקטיתהיומיומית  בה   פעילות  הת  המושגי,  כלומר  . הכרוכה  החשיבה  אורטית של 

הפרקטית.   בפעילות  מקבלים  שהם  הראשוני  המובן  מתוך  מוגבלת  מעובדים  כך  בשל 

הת כאורטהחשיבה  שלה ית  המוצא  בנקודת  מאחר  בר  שלה   יםפטואליסהקונ הכלים  ש. 

ביסו מותקני הפרקטעבור    דםם  ש  , יתהפעילות  החשיבה למ   תאמתםההרי  של    שימות 

במילים אחרות, החשיבה בכלל הולמת את    . ומר לקויהלאם לא  ,  שלמתאורטית אינה מוהת

 אורטית. רה התרקטית, הרבה יותר מאשר את המטהתכלית הפ

פרגמטיסטית להסביר  -ברוח  אפשר  של  משהו  ההטיה   רקטיקה,הפ  אל  החשיבהאת 

כהצות  מצעבא  כמטרה  אמצעי  גתה  אם  בפולא  עצמה.  היא  ני  שמעמידה החשיבה  אמצעי 

ההאבולוציה   לצורך  האנושות  הישרדותה,  לרשות  על  לבנותאאינה  יא  המאבק    מורה 

 , הפעילות הפרקטיתלהסתפק בהדרכת  , אלא  כוותכל מה שכלול בעל  היקום ו  על  אוריותת

 מתרחשת בהקשר של מאבק   וז  לותפעיש מאחר  .  תו במסגרהתקין    התפקודעבור  המתחייבת  

אם    יכולה  האינ  ,לפעילות  תאמתהמו  , חשיבה ה  . הכרעות חדות ומהירות  תדורש  , היאיומיק

יקר  לאבדלהרשות לעצמה    כן אך הנזק ,  ברורה  אינהה  למעשתרומתן  , שהתלבטויותב  זמן 

הואמס  שהן   לו  ללהסביר  יש  בכך    נתון.   בות  הנטייה  ולאת  של  טשטושה  -איהדחקתה 

ה  בשי חבזו  דיון הפומבי בסוגיה  של ה  מו  קּוואת מ    , תם של הפעילות הפרקטיעולמהת  הוודאו

אך  אורטיתהת מניח.  לה  שהחשיבה  יםאם  מלכתחילה,  ה נועדה,  את  במאבק ות  אנושנחות 

. לא אורטיתחום התאל המהתחום הפרקטי  מתאפשרת גלישתה  מדוע    , לא ברורותה להישרד

מישור הפרקטי, ב ישירות לפעילותמסייע  ו  ורטי אינאחום התאמץ המושקע בתזו בלבד שהמ

, מן הסתם  אורטי למלא הייתה החשיבה גולשת אל התחום הת א .  ה ל  פריעלכאורה הוא אף מ

 מהלך שב   . מאחרלמשמעויותיהבעיקר לא  ו  , הוודאות-אילמּודעּות    יכולה להתפתח יתה  יה  לא

חשיפתה מהו הטעם ב  ררו, לא בהוודאות-אימ  םתעללה  תודעההחייבת  הפעילות הפרקטית  

התי  יד-על  תה ובחקיר זו  אחר  מ.  אורטיתהחשיבה  הפרקטית, בלמח שחשיפה  בפעילות  ת 

נושות את  ציה לאהאבולומתירה    בכלל  אול מדועהחיונית למאבק ההישרדות, מתבקש לש 

 אורטית.ת ההחשיבה 

 
ט  8 מאחורי  גם  מסתתרת  זו  של  תובנה  של  כדה  דריענתו  המרכזית  המסורת  הפילוסופיה  לפי 

טפיזיקה  ב"משבויה  מסורת זו,  מסגרת  ת ב גבשופיה, כפי שהיא מתהפילוסור שסב. דרידה  המערבית
ית כביכול, כדי  קטיב של הנוכחות" והיא מחפשת נקודה ארכימדית, חיצונית לחשיבה, ולפיכך אוביי

עליה את הטיעונים שלה אותם  להשעין  להבטולתקף  א, משמע  ו יח  ראות   2015דרידה,    :דאותם. 
[1967]: 58–82; Norris, 1982: 29 
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שה כ  שאלהייתכן  ולקוראים  לקוראות  מכ מיותרת  תצטייר  שכן  שילה ואף  רה אולכ, 

הפהוודאות  -אית  כרמו מהפעילות  כבר  ולפיכך  רקלתודעה  זקוקה  התודעה  טית,  אינה 

מהווה התופעה של שה  למע .  הוודאות-אי  כדי להתייחס לנוכחותה של  תאורטישיבה הת לח

הפרקטיתהוודאו-אי מהפעילות  אינטגרלי  חלק  לפעם.  ת  תכופותו   , מפעם  לעיתים    אפילו 

יות  דעמ  , טכניות, מקצועיות)של יוזמות    צלחתןה  וייסיכ  לגבי  ודאות-אנחנו חווים אי  , ד ומא

אלה ות  יוזמאם  ודאות זו גוברת  -אי  .טרם ניסינו אותן בעברו  ,חדשות   , בעיקר אם הן(ליוכו

הזו של  לתגובות  ללת,  קשורות  רגישות  שהן  )פוליטיים, ב  שינויים או  הכלליים  תנאים 

המאוודהו-איבין    דילהבל  יש אולם    . אקלימיים(-טבעייםאו  כלכליים,   בפעילות  ת  ופיעה 

איהפרקטית   ל ודהו-לבין  המתגלה  התאות  במשמעות   דלהבאורטית.  חשיבה  מתבטא    זה 

הפרקטית  תנוכחה  הוודאות-איל  ישש  השונה הנחהווד-איל ו  , בפעילות  בחשיבה שפת  אות 

בה עבור הפעילות הפרקטית ועבור החשיהוודאות  -במשמעותה של איבדל  המה אורטית.  הת

יכולה שהשפעה  (, וב הןאופן הטיפול שהיא מקבלת )בכל אחת מב דל  הב   גם  ובענ,  אורטיתהת

 פעילות הפרקטית. ה לע לו להיות

בניגוד לחהפעילות הפרקטית  אמור כש  מאחר הת,  מא  אורטית, שיבה  -לאיד  ופגיעה 

הרי הוודאות הקבועה ש  ,  אי   נוכחותה  הייתה    הוודאות-של  היומיומית  אמורה בהוויה 

ופן תקין מת באיימתקזו  זו. בכל זאת פעילות  פעילות    , למנוע לחלוטיןפילו  א  ואולי,  הפריע ל

פעילות הא תיתכן  . כיצד אפו לחלוטיןשונה    היינו חווים מציאותכן  חות או יותר, ואלמלא  פ

 וודאות? ה-איבלתי מתאימים עבורה, כמו התנאים של  שהם כהבתנאים הפרקטית 

מתנסי-אי שבה  הפעיהוודאות,  במהלך  הפרם  חלק   , יתקטלות  הציבור  לגבי  מהווה 

, ננתוכמתה עולה  יכויי הצלחתה של הפ את ס  מנםו א  מפחיתה  יאה  . בלתי נפרד משגרת חייו

  אפשרתמ אורטית, היא  הוודאות המתגלה לחשיבה הת -בניגוד לאי  על כדאיותה, אך  עיבהומ

 , ה יטעות מנק, או הימנה יט, ולקבל הכרעה לגבי נקלכל סובייקט לשקלל אותה לתוך חישוביו

מה תהיה  ות  תן לדעת בוודאני  לא  מקצוע מסויםכשבוחרים להתמחות ב   מהלך כזה או אחר. 

זהלמקצ  הביקושרמת   תהי,  וע  רמינומה  וההתעסות  וה  תקופת   תחומובשכר  קה  בתום 

  במסלול התמחותלבחור  כדי לשלול את האפשרות  עדיין  אין בכך  אף על פי כן  ההתמחות.  

 לתחזיות   היתכנות שיש לייחסים למידת הנוגעקולים השיירה על  בחהשעין את הכלשהו, ול

מהתממשו נשק הם  יּוהא  או  התמורה  ולגודל  ,  ותהשונ או  פים  דברים    . התבדותןתן  אותם 

שאת פירותיה   )חומריים, גופניים או נפשיים(  משאבים  תשקעחלטה על ה הכל  ורים לגבי  אמ

תוצאות  מהדאות  הוו-יאלק את  אפשר לס -שאי  למרות  בעתיד. רק    לקטוףאפשר, אם בכלל,  

דן של ניתן לבצע אומ  לרשותנוהעומדים    ניסיוןוהבסיס המידע  על  הרי ש ,  תושגנה בעתידש

סיכוייםסיכונים   לבחירה,   , לעומת  העומדות  האופציות  סבירה   לגבי  הכרעה  בין  ולהבחין 

-של איאים  לטות בתנקבלת הח  , והגיונית לבין הכרעה בלתי סבירה ובלתי הגיונית. בקיצור
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תה אנו שבמסגר  מציאותל  , אלא אופייניתאינה חריגה היא  אינה שרירותית בהכרח, ו  אותוד

  . חיים ומתפקדים

לּולה של איאולם   ק  )על חישובים הרלוונטיים לקבלת ההחלטות  תוך הת להוודאו -ש 

 זכותנוקפו לשייז  והפיצויים  , שיהיה עלינו לשלםהמחירים  ודאות לגבי  מבוסס על   הפעילות(

כבלתי מציאותיות.    ציפיותשה במקרה   לדעת    וליכ  אינו  אדם הרוכש מוצרשלנו תתבררנה 

שהמוצרבו הוא    רכשש  ודאות  אולם  כפגום.  יתגלה  להעריך  כילא  חבלה הת  הומאת  ול 

במקרה לו  וכזה  הצפויה  לעצמוגם  ,  פי ש  גבוהה  ודאותיש  ש  לדמות  על  להגיש,  יוכל  הוא 

 דין.בהתאם לם  ול ולזכות בפיצוי ה,  הפגום   מוצראת ה   לוי שמכר  זיקין כנגד מחוק, תביעת נ

העצמי )כולל בדימוי    פה לפגיעה בנפששביצועו כרוך בחשי  , הלךמ  לכו של  תשתיתבלמעשה  

לנו העלולים להיגרם  נזקים  באשר לעומדים שיקולים    , או ברכוש   ףגו, בציבורי(-יאו החברת

ביותר הגרועים  ולתגמולבמקרים  אנו  ים  ,  ביותרהילעשויים  שמהם  הטובים  במקרים  . נות 

ובקשר  המונחת  הוודאות   בכלתגמוליםללנזקים  אפשו א  ,  ת  רש  את  המהוו  רית, פציה 

 המקיף את מכלול הפעילות המכוונת אל העתיד.  סר הוודאותהביטחון הנפרשת מתחת לחו 

 ? י בכלל ערב להודאות זו, על מה היא נשענת, ומביסודה של אבל מה עומד 

הו  ,ןרשת הביטחו עלינו מפני איאודאו  לב, רק  אינה    , הוודאות-ות המגינה  משאלת 

הי דמיון פרוערק  ואינה   זה   . וגת אותומייצ  לנו מתוך ההווה  המוכרר  סדבת  עוגנמ א  .  סדר 

בתוכ המדינה  וכולל  חוקי  הטבע,  תהליכי  הנה  , את  ובחברההנורמות  בכלכלה  ה נֶ ב  ומ    וגות 

זולתנו ושל  נראה כמתקיים(לפח  או)  תקייםהסדר המ ס  בסיעל  .  הנפש שלנו  בתחומים    ות 

ל  אלה והסי  אמודניתן  לנו בתחזיות הכאת הסיכויים  והפסימיות  ונים הצפויים  אופטימיות 

יותראלב  ביותר,  לריאליות  הנדמות  פחות.   , ה  לריאליות  הנדמות  של   ובאלה  שקלולם 

 , םביטחון רחשולי בי ק להמעניבחירה בין האופציות השונות לפעילות תוך הל אומדנים אלה 

באי הטמון  האיום  את  לנטרל  כדי  בהם  לנו  -שיש  ולאפשר  מתוך  ק הוודאות,  הכרעות  בלת 

 רציונליים. כ ן לתאר אותםנית , ששיקולים

שקלול    לםוא באמצעות  המושגת  שההכרעה  פי  על  הרלוונטיים   האומדניםאף 

כמצטיירת   אפש ו)קודם  כרציונלית,  אותה(  המקבל  הסובייקט  בעיני  ספק  ל  להטיל  בכך ר 

ססותה על תב מה  תשל ההכרעה נובע  תהרציונלי  תדמיתה  התיאור ההולם אותה.   כןא  ושזה

אומדנים.  לעילו  שהוזכר  אומדניםה בהווה   , כידוע  , מושתתיםאלה    אבל  הנתון  הסדר   .על 

הפעילות  לש  , ואילו  אמורים  הם  וסיכוניה  סיכוייה  הצפויות    נתוֶ מכּו  , אמודאת  לתוצאות 

המי  שמידת  , מכאן   בעתיד.  ל סח והוודאות  של  תלויה    אומדניםת  הנתון  בהתמדתו  הסדר 

העתיד.  בהווה   תוך  בעילות  פה שמאחר  ולם  אאל  להשיג  חותרת  מה הפרקטית  את  עתיד 

ף במהלך הזמן החול שינויו של הסדר  דווקא את    , במשתמע   , בטאת, היא מבהווה  שאינו נתון
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לעתיד.  ההווה  לספק    בין  ניסיון  כל  כך  לבשל  את  הפרקטית    פעילות ודאות  ת תפיס סותר 

 .  המונחת בבסיסה הזמן

כך  אם    , משום  ש גם  רושם  לנו  מעות  ר ההכיש  הן קבלים  שאנו  זו  פעילות  לגבי 

התשובה לדרישתה של הפעילות הפרקטית  הן אינן יכולות להיות כאלה.    , נליות ביסודןרציו

אינה   להתקבל  לוודאות  אלאיכולה  כזאת  רק  מהתבונה,  אמונה  להיות    יכולה  מהאמונה. 

תבונית.   תית, כשם שהיא עשויה להיות חילונית, בכל מקרה עליה להיות אטומה לביקורדת

וחם  בכריה תלתה את עצמה האמונה בוודאות במיתוסים על סדר, שמקורו  לאורך ההיסטו 

או  טבעית,  או  תבונית  חוקיות  של  בתוקפה  או  הסוגים,  מכל  ואלוהויות  אלים  של 

מערכת המדינית, לניטרליות של מערכות החוק נותה של הת לאיתבאידיאולוגיות המחויבו

ה של  העמידות  לכושר  קבוצות  מ והמשפט,  של  ולסולידריות  והפיננסית,  הכלכלית  ערכת 

השבטי )האתנית,  ההשתייכות  או  המסופקת  הזהות  לוודאות,  המעמדית(.  או  הלאומית  ת, 

והמיתוסים האידיאולוגיות  באמצעות  רופף    , לציבור  קשר  רק  שלתוכן  יש  הם הרעיוני 

ן לערעור בהתמדת  תמציגים, אולם יש לה זיקה הדוקה אל הצורך של הציבור באמון בלתי ני

 ו בהרחבה.ר. אמון שעל חיוניותו עבור הפעילות הפרקטית כבר התעכבנהסדר המּוכ  

יוצאמכ לעיל  האמור  עומדת    ל  הפרקטית  הפעילות  לפי   . מוקדמת  הנח השביסוד 

 , תמתוכננשל הפעולה ה  לפחות עד להשלמתהלהשתנות  ינו עתיד  א  ולםהסדר בע  , הנחה זו

אין דרך להוכיח או להפריך   , מתייחסת לעתיד  זו  ההנח ש אחר  מ ה.  תכלית  עד להשגתכלומר,  

מאחורי השימוש בהנחה זו הוא נוח יותר ככל שהיא נותרת  בדיוק  משום כך    אותה בהווה. 

 ממילא גם לא, וה תוקפטיל ספק ביתן לה עדר מּודעּות אליה לא ניהקלעים של התודעה. בה

מהנחת  הנובעת  זה .  הבתועלת  במצב  הסדר אודות  על    נחה הה  סובלתלא    לפיכך,  התמדת 

אפשר ,  זאתככ  המזוה   ההמוקדמת אינ  הההנח אם  מכאן, ש.  התפקוד להפרעה    שוםמ  הנתון

כדי לשקלל את   בה  ה-אילהשתמש  הכולל של  לתוך האומדן  והחסרונות הוודאות    יתרונות 

ת  לגיטימיו ב וד  חשל מבלי    ,כלשהי  על פעולה  הקבלת החלט הכרוכים ב  ניםים והסיכוהסיכויו

לפעולה בין האופציות השונות    השוואהשה   , רושםמתקבל  עדר חשד כזה  יבהכזה.    מהלךשל  

-אים בתנאים של  גמתקבלת על הדעת  כ  ראותעשויה להי  הכרעה ביניהן, והשרירותית  אינה

יש    . דאותו אכדי  בכך  היתכלהסביר  פ ת  של  פרקטיתנותה  כזאת  , עילות  מהכרעה   ,הנגזרת 

 .שלה רקעוודאות בה-אישל נוכחותה למרות 

למרות תכלית מסוימת,  לא ניתן לוותר על  שבמסגרתו    ,מצבהוצג    חיבור זהבמבוא ל

התבוניש הצשאין    מלמד  השיקול  לגבי  אותה  לחתהודאות  להשיג  המיועדת  הפעולה  .  של 

הדיון  אבל מ  . תואר ככזהגם  ולפיכך הוא  ,  צוניכקימצב זה    סתמןמבהשוואה למצבים אחרים  

דווקא מייצג  הוא  במידה רבה  הכלל, אלא  ן  נת יוצא מנו בבחיאי  הואמסתבר ש  כאןהנערך  

, היא הפעולה האנושית הטיפוסית  פעולה שתכליתה היא תוצאה שתושג בעתידההכלל.  את  
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מעליה אבל  אי  והבסיסית,  של  ענן  תמיד  ש דאותו-מרחף  של  המ  גם,  הסדר התיתוס  מדת 

אי  אותהטש  טש ל  רק, אלא  לפזר אותויכול  אינו    הנתון אמונה בהתמדת  ה .  ות(וודאה-)את 

השונות    מנםוא  תמאפשר   הסדר האופציות  של  סבירותן  את  התכלית  לאמוד  להשגת 

אחרת   פעולהבאמצעות   או  בכוח,  כזאת  אין  זו  של    האבל  את  אפשרות  השגת  להבטיח 

שבאמצעותה מתכוונים  הפעולה הקונקרטית  של    אופן ההצגהת את  שנוהתכלית, אלא רק ל

שנ  . תה וא  גילהש ככל  לאכלומר,  של  יתן  סבירותן  את  התכלית  לרכישת  אופציות  המוד 

יה אינה הננקטת בעקבות  פעולהית, והאקראההכרעה ביניהן כהמבוקשת, כבר לא מופיעה  

ך יכולה כתוצאה מכ  .וכחתשל הערכה זהירה ומפ, אלא כתוצר  כהימור פראי   מצטיירת עוד

 שגרה.  בלעניין ש אות להפוךוד-בתנאים של אי הפעולה הננקטת

זו נשענת כאמור על ההנחה בדבר התמדת הסדר הנתון, ועל ההימנעות    אולם שגרה

שאף שלא ההתעלמות מתוצאותיה של בחינה כזאת. בחינת ההנחה תגלה  על  מבחינתה, או  

א להפריך  איותהניתן  להוכיח-,  גם  ניתהאות  אפשר  מכאן  להסיק.  כל    ן  ודאות  שאין 

בהנח הוא  שהשימוש  זו  כן,  כדאי.  ה  על  בהקשר    ,הוודאות-איליתר   תקפות   לשהנחשפת 

ולכדאיות  אודות  על  ההנחה   בה,  של  התמדת הסדר,  שונה מהותית יש משמעות  השימוש 

ל -מאי המתייחסת  של  הוודאות  הצלחתה  קונקרטיתסיכויי  כדי    , פעולה  להשיג המתוכננת 

השפע  ,רהשהוב   כפי.  כלשהיכלית  ת את  למתן  איניתן  של  על  -תה  כזאתהוודאות  , פעולה 

אול רמ קבוע  הת  של באמצעות    להסבירות שת  במקרה  ביותר  הכבדים  הנזקים  של  אומדן 

אלה נערכים אומדנים  שמאחר    בל . א והתמורות הגבוהות ביותר במקרה של הצלחה   , כישלון

  אודותעל    תלוי בהנחהערכם  תיד,  העוי  א ניבהים  מטרתועל בסיס מידע מהעבר ומההווה,  

פוגעת בתקפותם  הנחה זו,  דאותה של  ווספק בהטלת  ר לעתיד. לפיכך,  התמדת הסדר מהעב

הוודאות הנוגעת לסיכויי -ם, וביעילות של השימוש בהם לצורך צמצומה של אישל האומדני

הקונקרטית.  של  תה  הצלח שיוסבר  אהפעולה  כפי  ש   , להלן ך,  לוודאותה  בנוגע  ל הספק 

יציבההנ על  שחה  הסדר ותו  והאינו  שעט  כמ  ל  הפרקטית,  הפעילות  במהלך  שלכותיו עולה 

ת  שּו הר  נובעת השאלה על    אפוא  . מכאןאורטיתבמסגרת החשיבה הת  ות נידונות רקהמלא

 אורטית.שמעניקה האבולוציה לפיתוחה של החשיבה הת

בחשיבה  רקטית ועל התגלותה של ההנחה בדבר התמדת הסדר הנתון בפעילות הפ .  5

 בה   ןטיפול ההבדל באופן  טית, ועל  אור ת ה

התמדתועל  המוקדמת    הההנח  הנתון  אודות  הסדר  ועד   , של  הפעולה  תכנון  של  מהשלב 

אינם  אשר  כדווקא  אופטימלי  באופן    תתפקדמ  , להשלמתה  בה  המשתמשים  הסובייקטים 

אף  בה.  עושים    שימוש שהם עצמםאופי הבעייתי של ההאל  ממילא גם לא  ו  , מּודעים אליה

אף .  זוה  הנח   ףחש יעלולות להתהוות נסיבות שבמסגרתן ת  מוקדם או במאוחר פי כן, ב   לע

העמידה   הפרקטית,  בפעילות  כבר  מופיעות  אלה  הכרוכים  על  שנסיבות  שימוש בהקשיים 
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ב  הסדר   ה הנח שנעשה  התמדת  הת,  על  החשיבה  של  להתעוררותה  להמתין   ,אורטיתחייבת 

 וסופיה למדע.בין הפיל (דרני שלהשלב המו)הנערכת רק ב הולהפרד 

להיחשפותשבכוחן    , סיבותנה ההנח   הלהוביל  של   מתוקד המ  השל  התמדתו  בדבר 

ב  , הסדר  ואינם מאפשרים    ,היומיומית  ים את השגרההקוטעפתחות מצבים  תהמתאפיינות 

באופן כללי אלה הם  ה.  להצלחתים  הכרחיתנאים הבפוגעים    וא,  הרגילהלהמשיך בפעילות  

מלחמות, מחלות, תאונות,  מות קרובים,  מו במקרים של  כ  , ו כלליאבר אישי  ם של מש מצבי

אידיאולוגיות    , אסונות טבע  , ותפיננסיו  כלכליותאזרחיות,    ותכקריסת מער והתנפצותן של 

עלולה להיות גם לאירועים    , דומה , אך בעלת מגמה  פחות  עוצמתית . השפעה  מכל סוג שהוא

 ע משימות שבעבר בוצעו בהצלחה ביצוביים  ל קשגלותם שהתכמו  ים יותר,  כיח פשוטים וש

שלא נצפתה מראש,   , התערבותבקשור    ל להיותיכו  בקלות יחסית. מקורם של קשיים כאלהו

ו של יתוטכנולוגיים, שחיקה ביכול  התבלות אמצעים  , אחרים  כאלה או  גורמיםדם של  ימצ

בהם המשתמש  בבהם  שבמקרים  גם  .  ליוכו  הסובייקט  הנתלות  ההציפיות  פעילות  הצלחת 

התמ בהערכה  מוגזמת  אופטימיות  בשל  הזולת עצמיתבדות  בהערכת  או  ל  ,,  כדי  ביא ה יש 

העל    (יהצרפלק)  מחדש בה  י לחש ההנחות  שנהיה )גם    ותהמשמש  , דמותמוקמכלול  מבלי 

  יכולים בהקשר זה    בפרט.   הפרקטיתבפעילות  ו,  בכלל   בחיי השגרה  באופן מלא(  דעים לכךמּו

   . נחות אלההוודאות שיש לייחס להמידת  עלרהורים לעלות, ממילא, גם ה

של   והיקפה  בהתאם  סיבנ  המתרחשת,  יהצהרפלק עומקה  משתנים  שתוארו,  בות 

אף על פי כן יש מכנה    . שהיא באה בעקבותיהם  וההפרעותהמשברים  לעומקם והיקפם של  

ט של הסובייק)החשיבה    אינו בדרךהזו  יה  צהרפלקשל  קורה  מ  –  משותף אחד לכל צורותיה

בהרועים  איב אלא    ,(שלה תלויים  אינם  גם  שממילא  לה,  לפיכךחיצוניים  מקרית    .  היא 

שגרה,  בצמוד אליה פועל הדחף לחזור ל.  וקצרה  זמנית  בדרך כלל  והשפעתה היא  , במהותה 

פתרו הפעילות  יםמהיר  נותולמצוא  במהלך  שהתגלו  ל  , לבעיות  האפשרי כדי  בהקדם  שוב 

זרים לה, ומגביל את    םואילוצי  םציללח יה  צקהרפלאת  ף זה חושף  דחתקינה.  ה  התנהלותל

שספק אם יותירו חותם כלשהו תיקונים  ות,  עילקלים בהתנהגות או בפ לתיקונים  תרומתה  

פנים,  בתודעה.   כל  לתודעהעל  מגיעים  אלה  תיקונים  אם  ממנה   , גם  דורשים  אינם  הם 

לווה ריכה ומ נותרת החשיבה המד  כך  משום  . ותםמשמעלהראויה  לב  התשומת  את  להעניק  

ביסודה,  את   אינסטרומנטלית  הפרקטית  במהלכה  יה  צרפלק וההפעילות   אינההמתבצעת 

להביא  י הכולה  למסקנות  שלה  הסובייקט  ה   שיטתיתביקורת  עליו  ות  כופאת  ות הנחשל 

 . ר לוהנוגעות להתמדתו של הסדר המוכ  הנחותבמיוחד לא של ה . שלו המוקדמות 

בשיטתית  קורת  בי למצוא  החשיה  תחומ ניתן  הת של  בכלל,  אובה  מחקר  וברטית 

מחקרבפרט  ימדעה מּודעּו  , מלכתחילה  , מתפקד  הז  .  למתוך  של ת  המוגבלת  תקפותן 

חשיבה המדריכה את מבדילות אותו מה   , והמסקנות הנובעות מתוכה  , מּודעּות זו  קביעותיו. 
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וה  בתוכה. יה  צ פלק ומהר   היומיומית,   פעילותההתנהגות  בכך  הכלולה  מתבטא  זה   ,הבדל 

השגרתייםלנוקשות    בניגודש בחיים  הננקטות  העמדות  את  לפחות המאפיינת  המדע,   ,

אינו אתרו  לכאורה,  כ   קביעותכ  עמדותיו  אה  אלא  להן   ששי  , (היפותזות)השערות  סופיות, 

עבורן.   ות נוספותושייתכן שבהמשך המחקר תתגלינה אלטרנטיב,  כבר בהווה   אלטרנטיבות

 אלטרנטיבות אלה אף יסתבר שיש ליד אולי  בעתש  , ןלרעיומשום כך, על המדע להיות פתוח  

ת  וחייבפעילות  התנהגות וההעוד  ב מכאן, ש  . וההמועדפות עליו בהו  יתרון על פני ההשערות

 המחקר ,  ןתוכלת ההנחות המובלעות  לבדוק א  כדי  ןשישבשו את מהלכיה  לתופעותלהמתין  

על עצמו המדעי מק א,  מראש   , בל   .ותמגוונבדרכים  ומתמיד    באופן  התובנות שלות  לבחון 

ויים, וכלה פיות וניס)החל מתצ  בקרה ושיפוטשל  מפתח המדע מתודות מיוחדות,  לצורך זה  

,  מדעאף שה   , עם זאת  ן. שלה  ותמידת הפורי, ובודק גם את  בהצלבת עדויות ובדיקת מקורות(

 יאה  , תודאות מוגבלאת קיומה של    לכתחילהמניח מ   ואו הכאיל  פועלשלו,    השוניםבשדות  

מהואינ שלו  והה  למחקר  הוא    . אובייקט  כנתונה, למעשה,  אותה  בירור ומותיר    מקבל  את 

 פילוסופיה. אליה ל השאלות הנוגעות

הוודאות על הפילוסופיה ולא  -אי  יתסוגימדוע מוטלת המשימה של ליבון  כדי להבין  

המד  להת  , עעל  ליש  ביניהם  עבודה  החלוקת  ייחס  החדשה שהתהוותה  העת   .במהלך 

הגבולות בין הפילוסופיה היו  עדיין  רבים של העת החדשה,  בשלבים  גם  ת, וות קודמובתקופ

מהמדענתפסה  לוסופיה  הפימטושטשים.  מדע  ל כחלק כחלק  המדע  נתפס  מידה  ובאותה   ,

ומודרנית  התקופה  ה  של  יותר  מאוחריםהשלבים  באבל    . מהפילוסופיה    השתרשה הלכה 

להפריד    מחשבהה ומדע ל   הפילוסופיהבין  שיש  או,  של   תהלראות  ומובחן  נפרד  כענף 

רדה זו היא אם יש הצדקה להפע.  דו של המדי המתפקד במסגרתה לצאורטית,  חשיבה התה

המודרנית  חל  שמהשינוי  נובעת   החשיבהבתקופה  ה  , בתפיסת  לבין  בינה  . הוויה והיחס 

שהיא  כ )במיוחד    התבונה במושגיםפי  המנוסחת  בחשיבה  מושא    (מתבטאת  את  מהווה 

בתקופות שקדמו לה. אך בניגוד למסורת והן    בתקופה המודרניתהן    הפילוסופיקר של ההמח

העתיקה  הפילוס העת  של  הביניים, ופית  המודרנית  וימי  אינה    בתקופה  כבר  נתפסת היא 

האינסופי  חלקי  כביטוי השכל  מת  , של  פיו  היקוםשעל  אנושיתנהל  כתופעה  אלא  שיש ,   ,

זיקה מוגדרת בינה , בלי להניח מראש  שלה  יםחד ות המיו הפעילנה וב  המ  לחקור ולהסביר את  

סדר מזוהות עוד עם שום    ןאינ  שבהן אנו מתנסים  תופעותשאר הגם    . מכלול היקום  לבין

משמעותןלהתנהלותן  כביכול  האחראי  , טוטאלי את  להן  ומעניק  לפיכך  ,  התנהגו.  תן גם 

  .כזה  סדרל תןלגבי זיק , כאלה או אחרות, נבחנת בלי קשר להנחות מוקדמות

כלליב אלה  ות  הומ   אופן  ביטוי תמורות  בהן  לראות  ואפשר  ממהפכה,  פחות  לא 

שאל-דההתהליך  ל הציוויליזציה  מיסטיפיקציה  נסחפת  ב יו  המודרני.  המערבית  אבל עידן 

מחייבות   מחדש  התמורות  מדוע  הדעשל  חלוקה  השכל   בתקופותת?  תחומי  נחשב  שבהן 
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שלה, לא היה הבדל בין העיון בשכל   התחומים  אות בכלכזהה לסדר שעל פיו מתנהלת המצי 

מ הייחודי.  בתחום  הסדר  לחיפוש  היה  הכללי  ניתן  הכללי  בשכל  הסדר העיון  על  ללמוד 

לה גם  וכן  הייחודי,  המו פך.  יבתחום  השכל  על  מהמחשבה  ההסתלקות  בעקבות  של אולם 

ם זהים אינ  סדרוהה. ההיגיון  התופעות שלו, מאבדת המציאות את אחידות  לול מכבוביקום  

מצוא עשויה להחשיבה  בהן.    םאלא לחשיבה האנושית השואפת לאתר אות  , וד לתופעותע

אך בתופעות,  אינה  ה  חוקיות  לצמצם  יא  והחוקיות  אותן  יכולה  שלהן,  שהיא לחוקיות 

בהן   כוליותאינה  מוצאת  את  חלמקיפה  אלא  על  ן,  רק  של  ה  מסוימים  התנהגותן. חלקים 

 ואינן עשויות מהחומרים שלה.   , צר שלה המו אינן  חוקרת  , התופעות שהחשיבהכלומר 

זו לחקירהתופעלבין  החשיבה  בין    , הבדלה  אובייקט  המהוות    אפוא  עומדת  , תה ות 

עות,  ן של התופבוחן את התנהגותבין הפילוסופיה למדע. המדע    המודרנית  ביסוד ההבחנה 

עות  אלה באמצ  תופעות  המנסה לתאר ולהביןהחשיבה  מתייחסת למעמדה של  הפילוסופיה  

שלה שהמושגים  ומשמעותן  תוקפן  על  שואלת  הפילוסופיה  אחרות,  במילים  התובנות .  ל 

ה לגבי  משיגה  אתופעות.  שהחשיבה  אלה,  שאלות  שואל  אינו  כאמור, המדע  מתנהג,  בל 

 מלכתחילה.וחולף גבל הוא מולו שתובנות הכאילו תוקפן של 

מהסדר וההיגיון ת  ה האנושיתבונה  לה שניתוקעומד  של המדע  התנהגות זו    בבסיס

אפילו את המציאות )ינו משקף  שאכגורם  המושגית    ת החשיבהאמציג    . ניתוק זההקוסמיים

ה של אף קביע   ,משום כך  את הדימוי שלה בתודעה. נן  אלא מכו    , אופן חלקי או יחסי(לא ב 

רק   מייצגת  כל קביעה כזאתודאית, וממילא גם לא סופית.  להיות  עוד  ה זו אינה יכולה  חשיב 

 ים רובצהת  וודאוה-אי  ניענלא ניתן לסלק את  לפיכך  והתבונה,  של  )והזמני(  ה הנתון  צבאת מ

אותה    שלה. ההיצגים  כל  למעל   הוא מקבל  אך  המדע,  מנחה את  זו  כנתונה, משום  תובנה 

בת הוא  בתבונהול  , ופעותשעניינו  במושגים.    א  אותה  המגלמת  בחשיבה  הפילוסופיה, או 

זאת,   יכולהאינלעומת  ע  ה  אילוותר  של  בסוגיה  הדיון  משום-ל  , אמורשכ   הוודאות 

ושל הצורות    ל החשיבה, לערך ולפונקציה שלמבנה  קדת בשאלות הנוגעותמתמ  פילוסופיהה

 ,על שאלות אלה השלכות קריטיות  נודעות  וודאות  ה-של איה  לסוגיש מאחר    . השונות שלה

ולאבד  המהותית ביותר שלה מהמשימה סגתלי להפילוסופיה אינה יכולה להסתלק ממנה מב

 את טעמה.

הגלויש   שעצם העובדה  ייתכן אי  הדיון  רק במסגרת  הוודאות מתאפשר  -בסוגיה של 

הביטוי  אורטית,  התהחשיבה   את  ביותר  מהווה  חבי  דלבלההחד  לבין  ן  זו  החשיבה שיבה 

המ כפיאת    כידוע  דריכה האינסטרומנטלית,  אבל  הפרקטית.  , אינורכבר  ש  הפעילות 

לאיהה ובמידת-יחשפות  אליה-הוודאות,  המּודעּות  גם  גולמימה  באופן  מצויות  כבר   , 

ביותרה אפילו  ש מכאן    המתרחשת במהלך הפעילות הפרקטית. יה  צברפלק  אספקט הייחודי 

ראשונית ובלתי   המופיעים בצורה  ים, של אלמנטעיבוד  אינו אלא    אורטיתה התשל החשיב
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הפרבמשוכללת   ופעילות  האבקטית  העומדת  חשיבה  יש .  בבסיסהינסטרומנטלית  בכך 

את ואל הפעילות הפרקטית  של החשיבה התאורטית  את זיקתה    , עוד ביתר שאת, להדגיש 

אורטית מצטיירת, החשיבה הת .  החיוניים לתפקודה   כלליםוה  המושגיםעל  ו  יהעלהישענותה  

כן בתנאיםמסוים  כפיתוח    , אם  המתאפשר  האינסטרומנטלית,  החשיבה  לא ש  של  בהם 

האינסטרומנטלית  בשל כך לא ניתן לסלק את המשקע של החשיבה  ילות פרקטית. נדרשת פע

   . יתאורטמתשתיתה של החשיבה הת 

הפרקטית    אפוא  נותר  זה  שקעמ הפעילות  של  התכמורשת  והוא  אורטיתבחשיבה   ,

לה. עם השאלות שהיא עצמה מע  ה למגבלות, האינהרנטיות לחשיבה זו, בהתמודדותאחראי  

הת   הכלים   , ע משמ החשיבה  יורשת  שאותם  הפרקטיתהמושגיים,  מהפעילות   ,אורטית 

יותר מאשר לתמתאימים לפ הבעייתי    מתבטא גם באופיזה  התאמה  חוסר  יה.  אוררקטיקה 

של הטיפול  הת ה  של  יכולה  הוודאות.  -אי  יתבסוגי  אורטיתחשיבה  לא  אחד  החשיבה מצד 

לוודאות,  אורטית  הת בפדוושמקורה  להיפטר מהחתירה  ) קא  שלה צורך  בועילות הפרקטית 

ה בה של  הסדר(.נחה  שני    תמדת  התחשיבה שמקבלת    יהמושג  ציודה מצד    ית אורטה 

הפרקטית   להשיג  מהפעילות  לפחות    ודאות מסוגל  ה)או  את  שלליצור   (השגתה  רושם 

א רק ל  נידונה, אם כן,   אורטיתהחשיבה התאוריה.  לא של התאך  ,  הפרקטיקה   במסגרת של

אל היחשפול לעהוודאות-אי  ת  גם  אלא  היכולת  מידה,  חוסר  את לפתור    עצמהשלה    על 

  . יא חושפתהאותה ש  הוודאות-אי מציגה הבעיה ש

הבהרה זו   . כזאת  הפ חשישיבה המובילה ל ח מהו הטעם במשום כך מתבקש להבהיר  

הרק  לא  נדרשת   של  המבוי  בשל  וחוסר  ו-איסתום  על   כרעההדאות  החשיבה  שמגלה 

גם  ,  החשיבה  התדמה,  שנ  משוםאלא  החשיבה  של  זה  הפעילות  ן  מסכאורטית  שגילוי  את 

   . הכרעה דאות וללא  וית ללא פשרשאינה א , הפרקטית

 פרקטית  העתה על הפעילות  הוודאות והשפ -ת לאי דעּו המּו סיכום:  .  6

, במיוחד  שמודעות כזאת  הוודאות נובעת מתוך ההנחה-איהמודעות לשל    האפשרותשאלת  

על   מתמאיי  , מהעבר וההווה אל העתיד  התמדתו של הסדר הנתון  יתגיסויחסת לכשהיא מתי

הפרקטי את  שבלעדית,  הפעילות  לתאר  ניתן  לא  נראה  הקיום  ה  פניו  על  האנושי. 

לא   להתיר  שהאבולוציה  אמורה  החלתה  מּודעּות  הייתה  את  לא  בוודאי  איכזאת,  -של 

הרי   , תקיימתמ  בכל זאת  ר כזה, , בהקש מודעות כזאת  . אםהתמדתו של הסדרעל  הוודאות  

שה או  מהשתיים:  לאישאחת  ב  הוודאות-מודעות  אינה ל  בא   , עילותפמחבלת  הפעילות 

זו    או  ת, להישרדוחיונית   גם  את הפעילות  המכשיל  האינשמודעות  וממילא   נתמסכ  אינה, 

רק אחת.  את ההישרדות.   לנו כאן באמת שתי אופציות, אלא  אין  עדר יהשמאחר  למעשה 

 פציה האואנחנו נותרים עם  ,  הוא בלתי סביר במידה קיצונית  פעילותלישרדות  ההתלות בין  

מתקיימות  שבמסגרת)ה  יינשה וה  ל הפעילות  זו-איהמודעות  לצד  זו  בלבדהוודאות  אך .  ( 
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ניתן להצביע כיצד ניתן ליישב את הסתירה ביניהן.  של אופציה זו תובעת להסביר  קבלתה  

שתי   זו. על  קושיה  עם  להתמודדות  הר  דרכים  תהדרך  את  אשונה  למתן    נזק הממדי  נסה 

מצ אייהנשקף  של  ה הוודאות  -דה  הדרך לפעילות  המבט  תפנהשנייה    פרקטית.  את   אל ה 

ש זו  התועלת  התפעילות  מהחשיבה  להפיק  ומאיכולה  של  ורטית  הוודאות  -איהמשמעויות 

 .שהיא חושפת

ת ולשאביש עניין  האנושות  מחלק קטן  לרק  שמתבססת על הטענה  דרך הראשונה  ה

שום  גדול  ה   החלקל ורטיות,  אות כמעט  כאלהאין  בשאלות  הסתם  )ומ  עניין   ממוקד א  הון 

הייתה   הוודאות-איהענקת תשומת לב לסוגיה של  גם אם  שמכך  יוצא  .  (תופרקטית  יולופעיב

, הפגיעה היא שולית  התשומת הלב המוענקת לשמאחר  בפעילות הפרקטית,    גועפעלולה ל

משלה   היא  הפרקטית  בזעריתבפעילות  יש  .  מדוע  די  ככך   הציוויליזציה יכולה  להסביר 

 ,הבלתי מועיללעצמה את המותרות של העיסוק  להרשות    ותר שלה(מתקדמות י)בצורות ה

ובאורטיות בכלבעיות תב  , לכאורה לו,  בפרט  הוודאות-איסוגיה של  ל,   מי איוהתגבר על  אף 

 פעילות הפרקטית. שהוא טומן בתוכו לחבלה ה

תנסה להסביר את  הוודאות  -ה של הדיון בשאלת איגיטימציגן על הללההדרך השנייה  

ולפעיהע  ותרומת לקיום  ש  לות. קיפה  לטעון,  ניתן  זו  גישה  פי  לאיה על    ,הוודאות -מּודעּות 

להחליף   תשבו היא ערוכה, מאפשרות, והסדר הספציפי  ציאהמ לתפיסת  גע  בכל הנו   עיקרב

  תפיסה סוימת, בתכלית משגתה של  ה  לשבהקשר    ההמתגלה כבלתי יעילתפיסה  ביתר קלות  

יש  או   . זוית  של תכלהשגתה  את  יותר    ולמתהה ה הרואה מחשב ר מה ר שתחלהלם לשם כך 

מייצגת רק שלנו  מציאות  סת התפי בכך שבמציאות הנתפסת נתון עצמאי מאיתנו, ולהכיר  

לא  ש  מלמדתהכרה זו  .  בה  שלנו  את האופן המיוחד שבו אנו מבנים ומעצבים את ההתנסות

ולעולם אינה מקיפה את מלוא  תנסותהשה   לבדזו ב וה  היא תמיד חלקית,  זמן של המרחב 

גם אופן העיבוד שלה הוא תלוי תרבות, תקופה, חברה, אישיּות ונסיבות  א שאל המציאות,  

  ים נוספות. חי

המציאות,   תפיסת  של  האופציונלי  במעמדה  לגבי ההכרה  להכריע  היכולת  בחוסר 

שלוב,  יותאלטרנטיבוהשקפות  תפיסות  של  תקפותן   העקרונית  מאפשרת  ,  הן לגיטימיות 

ת  ליה להתייחס א יותר  יפרגמטן  באופ  פיסת המציאות()אל  זו עשויה  לפיכך    . וגמיש  הכרה 

 )שמקורן בהרגל או במסורת(,  בתפיסות מסוימותדוגמטית ההרפייתה של ההיאחזות סייע לל

מתאימות  אחרות ה ל עמדות  ש  ן אימוצולזרז את  ,  חיוניים בהווה  יעדיםהמפריעות להשגת  

 לרכישתן של המטרות העדכניות.יותר 

ה האופציונלי של תפיסת המציאות שקולה להכרה  ההכרה במעמד   , הוסברכבר  כפי ש

אלא רק   , אינה ניתנת להשגה בפעילות הפרקטיתהכרה זו    אבלהוודאות של תפיסה זו.  -באי

החשיב יה  צברפלק התשעורכת  להניחאורטית.  ה  יש  כן  פי  על  ההכ  שהשפעתה  אף  רה של 
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אל גם    ניים, כם של המדעים השימושיים והעיו, בתיוועתאורטית מפעפהנרכשת בחשיבה הת 

כהפעילות הפרקטית.   אכן  הזיקה    ךאם  הדברים,  פני  הפעילותהם  אי  בין  לבין  -הפרקטית 

מורכבת יותר מכפי שהיא תוארה מתגלה כ  , אורטיתנחשפת בחשיבה התיא הכפי ש , הוודאות

אמורה , ולפיכך  ת הפרקטיתדאות זו את הפעילוו-ם מסכנת אימנו אחד אתה. מצד  כאן עד ע

הפרקטי של  הפעילות  הישירה  להשפעה  להיאטם  התת  שניהחשיבה  מצד  מאחר   , אורטית. 

יכ-לאיש את  ול להיות גם תפקיד חיובי בהתפתחותה של הפעילות הפרקטית, מוצ הוודאות 

 זו. ל פעילותאורטית דרכים עוקפות כדי לחדור אהחשיבה הת 

 דרכיה של האבולוציה הן כאלה?  אולי גם  נסתרות, אמר שרק דרכי האל  מי

 הן לא כל כך נסתרות, אבל לא פחות מופלאות? אולי 

שאבל   את  יש  ייתכן  להסביר  דרך  איעוד  על  לעמוד  האנושית  הוודאות,  -היכולת 

לרסן, י  דאות כדהוו-ייתכן שיש באי.  כלפי הפעילות הפרקטית  האיומים הגלומים בהלמרות  

ההכרה באופי י היומיום, להשגת התכליות השונות.  מתגלה בחיולּו במקצת, את הלהיטות, ה 

הזולת כמו גם את    עצמנו, הסדר הכולל בתוכו אותנו  אודות  על  המותנה והארעי של הידיעה  

או  , והסביבה להפוך  אולי  יותריכולה  לזהירים  פחות קשיעול  , תנו  התוכניות   , ים  לגבי 

התלהבות, להנמיך את לצנן את ההוודאות עשויה  -פות לאיר, ההיחשו. כלומוהעמדות שלנ

 תסכול תולים בפעולות שתושלמנה, אם בכלל, רק בעתיד, ולרכך את הרף הציפיות, שאנו  

 בלתי נמנעת של חלק מהן.מהתפוגגותו ה
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