וסף אלוס

מסע בזמן
בעקבות ןזאמת
המאמר פותת בשאלה ׳האם אכן ישנה אמת מותלטת ,ודאית ואובייקטיבית ,כזו שאינה
תלויה בהכרתנו ,ואם כן  -האם האדם יכול להניע אליה?׳ ועובר לשאלה ׳מהי אמת?'
בחיפוש אתר התשובה הכותב ע ו ר ן מסע בזמן " ,נ פ ג ש " עם מקצת מתשובי ההונים
מתקופות שונות ומנסה למצוא את התשובה בפילוסופיה ,במדע ובמתמטיקה .בסיום,
הכותב מסיק את מסקנותיו מחיפושו.

דומה כי השאלה האם אכן ישנה אמח מוחלטת ,ודאית

שכן להם אמורות להיות תשובות מבוססות לשאלות מסוג זה

ואובייקטיבית ,כזו שאינה תלויה בהכרתנו ,ואם כן  -האם האדם
יכול להגיע אליה היא השאלה הגדולה בנושא האמת .אך קודם
שמנסים להשיב על כך יש לנסות ולענות על השאלה :מהי אמת?
תהיתי מהיכן להתחיל לבחון מושג זה.
הדבר הראשון שעלה בדעתי הוא לבחון את
הגדרת המושג במילון אבן שושן .מצאתי
שם שאמת היא ״דבר גכון .ההפך משקר".
'ובכן ,ברגע זה אני תוהה על מושג האמת

מאתר שזו עדיין שעת בוקר מוקדמת ונותר לי עוד יום שלם
לסיים את המאמר הזה ,החלטתי להטריח את עצמי וללכת אליהם
כדי לשמוע ישירות מפיהם על אודות האמת .כיתתי את רגליי
והתרפקתי על דלת ביתו של פילוסוף הדר
בסמוך אליי.
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 דבר זה הוא נכון .הבוקר ויתרתי על כוסהקפה ,דבר נוסף נכון ,כמו כן קניתי עיתון
במכולת)ולכך אף יש לי ,כנדרש ,שני עדים

שכני הפילוסוף

"בוקר טוב" הקדמתי ,ומיד הבהרתי כ
ברצוני לדעת מפיו מהי האמת ,״שכן"
אמרתי" ,לכם אמורות להיות התשובות
ו"...
״לא ולא" ,קטע אוחי בהחלטיות .״לנו
אין כלל תשובוח .כל שאנו יודעים הוא
לשאול שאלות ,וזה הכול".

 המוכר ועוזרו( .המשפט  1+1=2נראהכדבר שאין לפקפק בנכונותו .נאמרו כאן
ארבע אמירות שכולן הן דבר נכון,
ובהסתמך על המילון הן אמת.
אריסט!

כשהרהרתי בזאת שוב ,הרי שאמת ודבר
!נכון נראות כמילים נרדפות ומעבר מהאחח לאחרת אינו מוסיף
כמו כן נראה לי ששלוש האמירות הראשונות אינן מעניינוח
איש מלבדי)אולי גם את בעל המכולת( ואינן תורמות להבנת
מושג האמת .מצאתי את עצמי חוזר לנקודת המוצא .תוך כדי
כך ,עולה בדעתי שבחשיבה הפוסט מודרגיסטית האמת הין&
יחסית ,תלויה בעיני המתבונן ,אין אמת אחת ,המושג הוא תלוי
תרבות ,כל אמת היא לגיטימית וכר .בדקתי את דרך החשיבה
הזאת; אם נבקש את האמת בנורמוח החברתיות ,אכן לכל חברה
הנורמות שלה .אם נבקשה באמונה ,נם כאן נמצא ש״איש
באמונתו יחיה" .אם נביט על מהלך ההיסטוריה  -רבות הןן
המלחמות בהן כל צד נלחם למען האמת שלו .כאן גברה םפקנותי.
האמנם אין אמת ודאית ומוחלטת? האם היא תלויה בעיני
המתבונן בלבד? ומה בנוגע למתמטיקה? כלום אין אמתותיה
מוחלטות? תהיות אלו הניעוני לצאת ולדרוש בעצת הפילוסופים

״האם כוונתך היא לנטייתכם להטיל ספק,
אם לא בכול ,אזי לפחות בתורתו של
המחחרה?״ שאלתי.
כל שזכיתי לו היה מבט של בוז חודרני שדי היה בו להביכני
״אז למה כוונתך?" שאלתי.
הוא נתרצה ונתן לי הסבר מפורט על כך שלתהליך העיון
הפילוסופי חשיבות לא פחותה מהחשובוח עצמן .לאחר מכן
המשיך" :ובכן ,האם תוכל לציין עובדה כלשהי שהיא אמתיח?"
״וודאי״ ,עניחי בביטחון  -״הנה לפנינו נמצא שולחן .זוהי
עובדה שאין בר דעח אשר יפקפק באמתותה".
״ומהו צבעו של השולחן?״ שאל
״אדום בהיר" ,עניתי בלא היסוס" .הנה ,כבר שחי עובדות[
'אמתיות״ הוספתי בשביעות רצון וחשחי כיצד ביטחוני חוזר
אליי.
״גש הנה" ,אמר לי ,והעמידני בזווית שונה ,כך שהשתקפות
קרני השמש כבר לא חזרה מהשולחן אליי.

״מהו צבעו של השולחן?" שאל שוב.
״אדום כהה" ,עניתי ,שוב בחוסר ביטחון.
הוא לא המתין והגיף את תריס החלון כך שנותר בו חרין דק
בלבד.
״מהו צבעו?" שאל בשלישית.
״חום" ,גמגמתי במבוכה.
״רואה אתה עד כמה החושים עשויים להטעות? והרי את כל
תמונת העולם אגו קולטים דרך החושים ואף המכשירים
המשמשים את המדע אינם יוצאים מכלל זה .זו רק אחת מן
!הבעיות הנוגעות לאמת שהטרידה ועדיין מטרידה את טובי
ההוגים בכל הדורות .למעשה כל בעיות הפילוסופיה קשורות
בצורה זו או אחרת למושג האמת".
כאן הוא הפסיק לרגע ונראה כחוכך בדעתו .כעבור זמן קצר
הוא יען לי לעשוח מסע בזמן ולבקר אצל חשובי ההוגים מכל
הזמנים .הוא מסר לי רשימה שמית בה מופיעים גם כתובות
ההוגים ,והוסיף ואמר שנראה לו שעד סופו של היום אספיק
לבקר אצל כולם.
\ \
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הפילוסופיה הקדם םוקראסית

!מאתר שמקורו של מושג הפילוסופיה הוא
בהגות היווגית הקדומה ,הרי שהראשונים
ברשימה היו הפילוסופים הקדם סוקראטים
)תחילת המאה ה־ 6עד לסוף המאה ה־4
לפגה״ס( ,אלו שמתוך מחשבתם מבצבצים
שורשי המחשבה של הפילוסופיה הקלסית:
מושגים כגון חומר ,גפש ,סיבתיות ,ידיעה
וסברה  -אלו ואחרים  -מקורם שם .כן,
וגם הלוגיקה הקלםית שלנו  -זו בת שני
אפלטון
הערכים של"אמת" ו״שקר"  -מקורה ביוון.
עניין רב היה להם בהבנת ה״יש״ )הטבע ,ההוויה ,או עולם
התופעות בלשוננו( .היה זה ניסיון לתיאור טכלי של המציאות
שהחל בניסיונות למצוא עקרונות כלליים שיסבירו את מכלול
הטבע ואת העולם המורכב ,לדעתם ,ממהות יסודית אחת
!הנמצאת בשורש ההוויה .שאלותיהם העלו מיד שאלות
המתקשרות לשאלת האמת.
מבין פילוסופים קדומים אלו ,שלושה הופיעו ברשימתי::
פיתגורס ,פארמנידס ופרותגורס .הראשון שפניתי אליו היה
פיתגורס )המאה ה־ 6לפנה״ס( ,ומיד הוא פתח ואמר:
״הכול הוא מספרים".
״מה?״ ,שאלתי.
״באת לשאול על האמת ,ובכן זוהי האמת העומדת מאחור
הקוסמוס כולו .הכול מספרים".
״לא הבנתי" ,עניתי.

כאן הוא פתח בהסבר מפורט שאביא רק מקצתו:
״אתם ,במאה ה־ ,21זוכרים אותי רק בזכות המשפט הנקרא
על שמי .ובכן ,משפט זה היה ידוע ומוכר כבר מאות בשנים
לפניי .תגליתי החשובה יותר היא דווקא מוסיקלית :לחיצה על
המיתר שבכלי הנגינה מחלקת אוחו לשני חלקים .פריטה בו
זמנית על שני חלקי המיתר יוצרת הרמוניה ,וכך חלוקתו ביחסים
שונים יוצרת הרמוניות שונות .המעניין הוא שביחסי חלוקה
פשוטים )כגון  (1:3,2:5,1:1הצלילים מתמזגים ביניהם ונוצרת
הרמוניה נעימה לאוזן ,ואילו בנקודות שאינן מחלקות את המיתר
ביחס פשוט הצלילים צורמים.״
״כל זה ידוע ומוכר" ,עניתי" ,אך מה לכך ולאמת המבוקשת?׳'
תהיתי בקול.
״ובכן ,זאת גיליתי /המשיך הוא" ,כמו במוסיקה ,היחסים
בין המספרים קיימים ושולטים בכול .בכל מה שהוא יפה ונשגב
ובקוסמום כולו .אף השמש ומסלול כוכבי הלכת מסודרים ביחסים
הרמוניים ומשמיעים מוסיקה שמימית במהלך סיבובם .זוהי
האמת המבוקשת  -הכול מספרים והיחסים
ביניהם הם השולטים בעולם".
בנקודה זו היססתי אם לשאול אותו כיצד
הוא מסביר את עובדת מציאותם ש7
המספרים האי־רציונליים ,כדוגמת טורש »2
שכן המשמעות היא שלא גיתן לקבוע במדויק
את אורכו של אלכסון הריבוע שאורך צלעו
היא ) 1או במילים אחרות :לא ניתן לתאר
את היחס שבין צלע ריבוע לבין אלכסונו
כיחס בין שני מספרים טבעיים( ,והמשמעות
הרחבה יותר היא הפלת הדוקטרינה
הפיתגוראית .ויתרתי על שאלתי זו' )אם כי
לא יכולתי שלא להיזכר באמירתו של גלילאו
שהעולם ורעב 1שפת המתמטיקה( והמשכתי הלאה ,לפארמנידק
|)בן המאה ה־ 5דפנה״ס(.
כשבאתי־ אליי ו!וא הקריא לי קטע מחיבורו הכתוב נ^יר
דידקטי ,ואו:־ ^הטיר נולד בעקבות התגלות אלה אשר גילתה
בפניו את תא!  .נבצר ממני להביאו כאן ,שכן איני זוכרו במדויק
מה גם שכששמעתיו מפיו לראשונה הוא נשמע לי סתום .ביקשתי
ממגו שיסביר זאת בשפה פשוטה יותר ,וזה היה הסברו:
״בשיר זה גיליתי לאמשות מהן הדרכים היחידות לחקר האמת
ראשית ,וזאת יט לדעת ,על אף שהאדם ,בהיותו חלק מהעולע
תופט או• העולם בחושיו ,הרי שבבואגו לחקור את מה שהווה
נ1צ אווו כפי שהיא באמת ,או כפי שהיא לעצמה(
')ובלטונ^
 אין לסוווך על החושים ,הם מטעים ומתעתעים )וקצת מזהטעמת אצל שכנך הפילוסוף שביקרת אצלו בבוקרו של יום זח(.
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התבונה ,או המחשבה הן אלו שצריכות להכריע ורק על פיהן
גוכל להניע להכרת ההוויה".
״והרי כאן כבר שאלת את שאלות היסוד של הפילוסופיה
המערבית הקלסית ואף הגחת את יסודות הרציובליזם ״ ,אמרתי
בהפתעה.
2

״לא רק זאת״ ,הוסיף .״גם את שני העקרונות ,אלו המכונים
בפיכם עיקרון השלישי הנמנע ועקרון היעדר הסתירה ,ואשר
מהווים שתיים מבין שלוש האקסיומות של הלוגיקה המודרנית!
 אמכי ייסדתי" .וכך המשיך:״ישנה היבדלות חריפה בין נתוני החושים לבין התבונה .מכא
שקיימות שתי דרכי חקר  -דרך תפיסת התושים ודרך האמת.
הראשונה ,וזאת כבר ראינו ,אינה מובילה לאמת ,ואילו השנייה
מתנת לנו את המתודה להשגת האמת ,שהיא עניין שכלי ונשינה
על ידי המחשבה בלבד .לכך יש שתי דרכים:
כל טענה בעלת משמעות חייבת להיות או
אמתית או שקרית  -או שאתה מחייב ,או
שאתה שולל  -אין דרך שלישית ,וזהו
העיקרון השלישי הנמנע .כמו כן לא יכולים
ןלחול בו זמנית ועל אותו מושא דבר והיפוכו,
!וזהו חוק היעדר הסתירה )שגם הפך לאבן
יסוד בהגותו של אריםטו(".
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כאן גברה תהייתי ,ונראה היה לי
שפארמגידס הביא את הפילוסופיה למבוי
סתום ,שכן בתפיסת החושים ובעולם
ההיראות אין אמת ,ועל אף שנראה לנו
שלעולם ההיראות יש מערכת חוקים עקבית,
דקרט
הרי אין הם תואמים את המציאות האמתית.
ואכן ,משימתם של הפילוסופים הבאים אחריו הייתה לפתור
אח הבעיות שהוא הציב ,ובפרט לגשר בין"המציאות כפי שהיא
לעצמה" לבין עולם התופעות הננלה לנו .קודם שנפרדתי ממנו
שאלתיו כיצד פרדוקס השקרן מתיישב עם העיקרון השלישי
הנמנע .הוא מלמל דבר מה שלא הבינותי וסגר את דלתו.
3

טרם אמרתי נואש מהפילוסופיה .הבאים בתור היו
הסופיסטים  .פניתי אל פרותנורס)המאה ה־ 5לפנה״ס ,הראשון
והחשוב מבין הסופיסטים( .הוא הציע שגשב בגינה שכן חמים
בחוץ ,ביקשתי שניכנס אל ביחו משום שאינני רגיל לצינח הבוקר.
מיד עם היכנסי אל ביתו אמרתי לו שהשמועה מספרת שהוא
גרם להיפוך מוחלט במושג האמת  -קני המידה שלה אינם
מוחלטים כפי שפארמנידס ניסה ללמד אלא יחסיים לאדם האומד
אותה .הוא לא ענה ,רק פתח את ספרו הנקרא ״אמח" וכך הוא
קרא משם" :האדם הוא קנה המידה של כל הדברים .של אלה
שהווים כפי שהם הווים ,של אלה שאינם כפי שהם אינם.״
4

״נשמע לי סתום" ,אמרתי ,וזה היה הסברו:
״העיסוק באמת כעומדח בפני עצמה הוא חסר תוחלת .עלינו
לעסוק באדם שהוא קנה המידה להוויה  -להיותם של הדברים
וכך או אחרת .החשוב בהבנת האדם וביחסים בין בני האדם הוא
שהאמת היא בשבילי כפי שהיא נראיח לי ובשבילך כפי שהיא
נראית לך .כך לדוגמה ,וזאת יודע אתה ממבנה מערכת המשפט
במאה ה־ - 21גזר הדין ניתן לא לפי מה שבאמת קרה ,אלא על
פי מידת השכנוע .וכך גם לך כרגע קר בעוד שלי  -חם .אין
תועלת ואין פשר לשאלה מהו מזג האוויר לכשעצמו ,שכן
לכשעצמו אין הוא ולא כלום  -אין מציאות אובייקטיבית הנראית
לי באופן מסוים ולך באופן אחר ומכאן גם שאין אמח
אובייקטיבית ומוחלטת שחייבים לקבלה.״
לאחר הרהור קל בדבריו עניתי לו שלתומי סברתי שרעיון
האמח היחסיח הוא המצאה של החשיבה
הפוסט מודרניסטית במאה ה־.20
״הנה ,רואה אתה שכבר כאן  -ביוון
העתיקה  -ייסדתי את הפילוסופיה הפוסט
מודרנית .זאת תוכל להבין לקראת סופו של
יום זה ,יום שיהיה לך עמוס ומבלבל .וגם
זאת יש לדעת  -הכול היה ידוע כבר אלפ
שנים לפני זמנכם וגם אתם מבינים שכ7
הפילוסופיה שלכם אינה אלא אוסף הערות
שוליים להגותנו שלנו ,היוונים הקדמונים".
כשעמדתי לצאת הוא הוסיף ,ובלא מעט
התרסה" :למרות מה ששמעת אצל
פארמגידס ,הרי שאין כל משמעות לדיבור
על סתירה  -היא כלל אינה אפשרית:
תיאורים לדבר כלשהו יכולים להיות גוגדים זה לזה אך אין הם
סותרים זה את זה  -הם איגם מתייחסים זה לזה כאמת מול
שקר)היינו ,הם אינם מוציאים זה את זה( .אין טעם לשאול מהו
הדבר לאמתו במנותק מתפיסתו ומהשקפתו של כל אחד ואחד.
יש מה שנראה לי ומה שנראה לך ברגע מסוים .לי חם ולך קר.
התועלת שלי היא זו המניעה אותי)וכאן מוצא אתה את גרעיני
הגישה הידועה בימיכם כגישה האינסטרומנטלית( .את זאת יש
ביכולתי לעשות ואף ללמד כיצד לעשות :להפוך טיעון ,גם אם
מלכתחילה הוא נראה כחלש ,לטיעון תזק ומשכבע  -זהו מבחנה
!היחיד של האמת".
נפרדתי ממנו לשלום ,לאחר שםירבחי בנימוס להצעתו
להצטרף לקבוצת הלימוד בה הוא מכשיר את תלמידיו באמנות
השכנוע :כיצד ניתן לשכנע את החלת בצדקת האמת שלך.
הבטתי ברשימתי .הבאים בתור היו לא פחות ולא יותר מאשר
שלושת הגדולים :סוקראטס ,אפלטון ואריסטו .על סוקראטס
החלטתי לוותר ,שכן יראתי פן הוא יהפכגי ללעג בעיני עצמי

כפי שהוא נהג בכל חכמי התקופה .סקרנותי לקראת הפגישח
עם אפלטון הייתה רבה ,אך בהביטי בשעון הרהרתי בכך שלא•
אספיק עד סוף היום להבין את תורתו כמו גם את תורת אריסטו.
כמו כן חשתי שדי לי מהפילוסופים ,שכן מתקבל בי הרושם
שכל אחד מצליח לשכנעני בפלפולים ובפיתולים שדבריו הם
אמת .רגע אחד חוק הסתירה נראה לי בחר ,ורגע אחריו אני
מפקפק בו .רגע אני מאמין באמת מוחלטת ,ולאחריו נדמה לי
שהיא יתסית .תמהתי האם זו בעיה בפילוסופיה עצמה ,בה אין
כמעט פילוסוף המסכים עם האחר ,או שמא אגי הוא זה
המשתמע בנקל .על כן גמרתי אומר שהאחרון שאלך אליו הוא
זה שארצה שדבריו יהיו נכונים .ויתרתי אפוא על שלושתם ועל
;כל יתר הפילוסופים שהופיעו ברשימה והחלטתי לנסות ולבקש
|את האמת במדע .שם לבטח אמצא תשובות אמינות .פניתי
לידידי המדען.
המדע

כך פתח המדען" :את האמת תוכל למצוא
אך ורק במדע ,שכן הוא אובייקטיבי ,נקי
משיקולים זרים ומבוסס הן על שכלו של
האדם והן על פרי ההסתכלות .זאת ועוד:
את הניסוי המדעי יכול כל אחד לשחזר ואם
יבצעו כהלכה הוא יגיע לאותן תוצאות.
בניגוד למדעי הרוח ,וזאת גם למדת בניסיוגך
היום עם הפילוסופים ,הרי שכאן אין הדבר
תלוי לא בהשקפת עולמו ולא באמונתו של
החוקר".

מם

למניעת סרבול ויתרתי על כוונתי לשואלו
על הפיויקה הקוונטית ,על פיה לעצם עריכת הניסוי השפעה על
תוצאותיו ,לכן הסתפקתי בשאלה אם הוא היה ממשיך לבטוח
בחבר על אף שהכזיבו פעם אחר פעם?
״כיצד תכנה אכזבה את הטכנולוגיה המתקדמת והאדירה שכל
כולה הושנה באמצעות המדע ,ועוד עתידה היא להתפתח? הן
חוקי הפיזיקה מאפשרים למדע לצפוח אח החרחשותם של
דברים ,ובוודאות כמעט מוחלטת.״
״זאת אני יודע ,אך ההיסטוריה מוכיחה שתאוריה אשר נחשבה
כנכונה ,ואיש לא הטיל ספק באמתותה  -נחשבה ככזו עד
להחלפתה באחרת .כך עם המדע של אריםטו ,וכך אף עם תורת
ניוטון .מי ערב לי שמה שכיום נחשב כאמת מדעית אינו ארעי
ולא יוכח מחר כטעות?"
שתיקתו העידה על כך שלזאת לא הייתה לו תשובה .גם על
שאלתי כיצד יוכל המדע אי פעם למצוא תשובות לשאלות שאינ י
אמפיריות )ובתוכן שאלת קיומו של אלוהים ושאלות הנוגעות
לאמת ,שיש הסוברים כי קיים קשר הדוק ביניהן( לא הייתה
בפיו כל תשובה.

בטרם אמרתי נואש מלמצוא את האמת במדע ,הבטתי ברשימה
!ועיני צדה שני פילוסופים  -דייוויד יום ) (1776-1711ועמנואל
קאנט ) ,(1804-1724שלמשנתם הפילוסופית קשר גם למדע
ויתרתי על פגישה עמם ,שכן מחצית היום כבר חלפה ,ושבת
לשכני הפילוסוף על מנת שיסביר לי את הבעייתיות שיום העלה
עד כדי החשש להמטת חורבן על הפילוסופיה כולה .גם כאן,
עקב קוצר היריעה ,אוכל להביא רק את תמצית דבריו ,וכך הוא
אמר:
״יום ,כאמפיריציםט ,הטיל ספק ,ואף ביטל כל דבר שהוא
אינו יכול לאמתו בניסיון .הוא הצביע על אי הוודאות הגמורה
בכל הנוגע למצב הידע האנושי .כל שאנו יודעים אינו אלא
השערות בלבד שלא ניתן להקנות להן כל תוקף לוגי .בכלל וה
גם עיקרון האינדוקציה עליו מבוססים המדעים הניסויים ,ועל
פיו ממספר סופי)אף אם עצום( של תצפיות
והתנסויות פרטניות גיתן להגיע למסקנה או
לחוק כללי .זהו עיקרון שאין לאדם שום יכולת
להצדיקו .ללוגיקה אין אפשרות לסייע בכך,
ודבר זה הוא ברור )מפני שלסיבתיות אין(
הצדקה לוגית( .המדע הניסויי איגו יכול לסייע
בכך ,שכן שימוש בו יגיח את המבוקש .הכול
מבוסס על אמונה בעיקרון הסיבתיות ,על פ
הסיבה תמיד קודמת למסובב .כל שאנו
יודעים מהניסיון הוא שתופעה ב׳ מופיעה
J
בעקבות תופעה א' ,אך אין זו אלא השערה,
או אמונה ,ואין בכוחו של שכלנו למצוא את
מהות הקשר ביניהם או לדעת שתופעה א
היא אכן הגורמת של בי".
״אינני בטוח שהצלחתי לחדור לעומק הדברים" ,השבתי ,״אך
אם אכן יום הראה ואת ,אוי אני מבין כיצד הוא ערער את הבסיס
עליו הושתתה הפילוסופיה האמפיריציסטית ועליה מושתתים
המדעים הניסויים ,שכן המדע שהתבסס על סיבתיות והיה
אמפירי ,הפך להיות מטאפיזי וכזה שלעולם לא נוכל לאמתו
הבה נעבור לקאנט״ ,הצעתי ,וכך הוא המשיך:
״קאגט ,שרבים רואים בו את גדול הפילוסופים בעת החדשה,
ניסה להציל את המדע ולמצוא את הדבר שיערוב לאמתות
הידיעה שלנו ובכך לענות על הספקנות ההרסנית של יום .התורה
שלו אינה קלה להבנה ,אך באופן כללי גישתו הייתה שיש לנטוש
את הניסיונות להבין את"המציאות כפי שהיא לעצמה" ולעבור
לעולם התופעות כפי שהוא מוכר לאדם וכפי שהוא נתפס על
ידו .להכרת האדם יש כללים )קטגוריות( הכפויים עליה ובהם
היא אנוסה להשתמש .כללים אלו הם אפריוריים)כלומר קודמים
לכל ניסיון( ואין האדם יכול לתפוס את העולם בשום דרך אחרת
אלא במונחי חלל ,זמן ,כמות ,יחס ועוד .עקרון הסיבתיות הוא

אחד מהם .עיקרון זה אינו קיים בהכרח במציאות עצמה ,שהיא
בלתי נגישה להכרה האנושית ובלתי תלויה בה .המדע עוסק רק
בעולם התופעות הנגלה לנו ולא במציאות כפי שהיא באמת,
והוא מתאפשר רק בזכות אחדות הטבע ועקביותו כפי שחן!
מופיעוח לפנינו .אחדות ועקביות אלה אינן ניתנות להוכחה,
אך אנו מניחים את קיומן .קאנט עורר עליו ביקורות לא מעטות,
אך לא כאן המקום להיכנס לזה.״
״האם מכאן נובע שלעולם לא נוכל לדעת את המציאות כפי
שהיא באמת? האם פירוש הדבר הוא ש׳הדבר כשלעצמו׳ ,שהוא
מקור כל התופעות ,ייוותר לנצח נעלם מאתנו?״ שאלתי.
״דומה שכך הוא״ ,השיב.
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״והאם מכאן נובע שגם אם קיימת אמת אובייקטיבית שאינה
תלויה בתפיסתנו ,אזי גם היא כשלעצמה אינה ננישה?״
״נראה שכן" ,ענה" .כנראה שתודעת האדם כשלעצמה תיוותר
לנצח חסרת אונים  -אין לה חלק במהות
האמת האובייקטיבית .אולם המדע צועד
בדרך אל המטרה הזו ,ולמרות שמסקנותיו
האחרונות הן תמיד ארעיות ,הרי הן
במגמת התקדמות והשתבחות ,או פינוי
מקום לחלופה טובה יותר ,אולם כנראה
שלעולם הוא לא יוכל לומר :׳הגענו אל
המטרה  -כך היא הממשות וזוהי האמת
העומדת מאחוריה׳ .אך זו תהא תמיד
מטרתו.״
״ומה בנוגע למתמטיקה?" שאלתיו,
קנט
"אינני מםונל להעלות בדעתי שאין
אמתותיה ודאיות" .גם כאן אוכל לספר רק מעט מתשובתו
מתמטיקה

״ראשית״ ,פתח הוא ,״וזה לבטח יפתיע אותך ,הרי שלמרות
האמונה הרווחת)אף בקרב מתמטיקאים( שמשפטי המתמטיקה
הם אמתות מוחלטות ונצחיות  -כאלו שאינן תלויות בהכרתנו
 הרי שאפילו שם קשה לתת פשר ברור למושג האמת .לפחותבכל הנוגע ליסודותיה ולאמינות משפטיה היא נמצאת כ־100
שנים במשבר ,וזאת בפעם השלישית בתולדותיה .הבנת הדברים
מצריכה ידע מתמטי שלא אספיק להקנות לך בשיחה זו .בכל
זאת ,כבר אצל פיחגורס נוצר המשבר הראשון)ובזאת נוכחת
בעצמך( .המסקנה אז הייתה שהאריתמטיקה אינה אמינה.
הפתרון המאוחר יותר הגיע על ידי הוספת המספרים האי־
רציונליים )שגם הם התבררו כבעייתיים ,על שום האינסופיות
הדרושה לייצוגם( .פתרון קודם ,של היוונים ,היה ביסוס
המתמטיקה על הגאומטריה ,דבר שהחזיק מעמד יותר מ־2000
שנה ,עד למאה ה־ .19הגאומטריה האוקלידית נראתה

כמושלמת :היא מבוססת על מספר קטן של אקסיומות הנראות
:לנו כנכונות וכתואמות את המציאות ומהן גוזרים משפטים
נוספים אליהם מתייחסים כאמתיים .הדבר נכון לכל מערכת
אקםיומטית בה גוזרים את המשפטים בשיטה דדוקטיבית
מחמירה .אולם קיימות מספר בעיות שלא כאן המקום להיכנס
אליהן .גם אם נתעלם מהן ,הרי שניוותר עם השאלה הכבדה
מי ערב לאמתותן הוודאית של האקסיומות שעליהן נשענת
המתמטיקה?"
״הדבר מתקשר לי עם בעיות ההכרה האנושית אותן העלו
יום וקאנט ורבים מקודמיהם" ,אמרתי.
״ולא רק זאת .אתת מבין האקסיומות ,אקסיומת המקבילים,
טוענח שדרך נקודה מחוך לישר עובר אך ורק קו מקביל אחז
לישר .מי ערב לנכונותה? השאלה עלולה להישמע בספקנות
הגובלת באבסורד ,אולם הנה במאה ה־ 19הוצגה גאומטריה לא
אוקלידית בה אקסיומה זו הוחלפה
באקסיומה לפיה ניתן להעביר אינסוף
מקבילים לישר".
״האם יעלה על הדעת שגאומטריה זו
נכונה?״ שאלתי בתמיהה.
״מבחינה לוגית היא נכונה באותה המידה
)שכן היא נקייה מסתירות( .אך הנקודה
המעניינת מבחינתך ,בנוגע לבעיית האמת
)שכן לצורך זה הגעת אליי( היא שהדבר
גרם למשבר קשה .לפחע קמה לה חלופה
שנראתה לא פחות מרשימה למה שנראה
עד אז כאמת אבסולוטית".
״נשמע מאוד מוזר ,אם כי מעניין״ ,אמרתי.
״ולא רק זאת .מתברר שלמרות שהגאומטריה האוקלידית היא
זו התואמת את תפיםתגו את המציאות ,דווקא הגאומטריה הלא־
אוקלידית היא המתאימה יותר לתיאור היקום .כך למשל
גאומטריה לא־אוקלידית נוספת שהוצגה ,זו של רימן ,ביטלה
לחלוטין אח מושג ההקבלה של ישרים במרחב )זו גאומטריה
אליפטית שהניחה שדרך נקודה מחוך לישר לא עובר אף קו
מקביל לישר( ,והנה מסתבר כי לא רק שגאומטריה זו תקפה
מבחינה לוגית ,אלא שדווקא היא זו המשמשת את תורת היחסות
הכללית של איינשטיין לתיאור נאומטרי של היקום .תאימות
הנאומטריה האוקלידית ביחס ליקום חדלה מלהיות מובנת
מאליה ,וכתוצאה מכך כבר לא היה ברור מאליו שאמתות
המתמטיקה הן מוחלטות".
״ומהו המצב כיום?״ שאלתי בעניין.
״הצעדים הבאים היו ניסיונות לבסס את המתמטיקה ע?
יסודות תורת הקבוצות ועל הלוגיקה המתמטית ,דבר שהתברר
!גם כן כבעייתי ולא כאן המקום להיכנס לכך .כל שאומר כאן

הוא שבדומה לפרדוקס השקרן ,התברר שניתן להוכיח משפט

מה נוסף הנוגע לאמת ואשר לדעתו מן הראוי להזכירו ,ולו

וגם את סתירתו)הפרדוקס של ראסל( ,וזהו מצב שהמחמטיקה

בקצרה ,שכן סופו של היום קרב ,וגרוע מכך  -כמדומני שאני

כבר אינה יכולה לסבול.״
״אולי קיימת אפשרות שלישית  -ולא רק חיוב או שלילה כפי
שפארמינידם הציג בעיקרון השלישי הנמנע?" ,שאלתי.

מתחיל למרוג ממכסת המילים שהעורכים קצבו)וכאן תהיתי
אם זה על שום שהאמת עצמה מוגבלת היא  -מחשבה שלא
הצלחתי לעמוד על פשרה(.

״לכך אין לי תשובה ,אבל נוצרו זרמים שונים במתמטיקה
ובפילוסופיה העומדת מאחוריה ,שאחת מהן אכן ניסתה לדחות

על קצה המזלג

את תוקפו המוחלט של העיקרון הזה .כדאי לציין בהזדמנות

"יש עוד המון״ הוסיף שכני הפילוסוף בהתלהבות" ,ואף דילגנו

זאת את העובדה שבגסיבות מסוימות השימוש בלוגיקה מתגלה

על היבטים נוספים שהם לא פחות חשובים ומעניינים .כדא

,

כבעייתי ביותר בחקר המציאות הפיזיקלית וההוויה האגושית.

להזכיר את דקארט ,הנחשב כאבי הפילוסופיה בעת החדשה,

כך למשל על פי תורת הקוונטים לא ניתן לדעת בו זמנית הן את

והידוע במשפט הקוגיטו המפורסם שלו )אני חושב  -משמע

מיקומו המדויק של אלקטרון לאורך ציר מסוים והן את מהירותו

אני קיים( שלדעתו זו האמת הוודאית הבסיסית שאיש לא יוכל

בכיוון אותו הציר ,ולכן לא ניתן לדעת את מסלולו .ניתן רק

להטיל בה ספק :גם הספקן הגדול ביותר אינו יכול להטיל ספק

להתייחס להסתברות שבזמן מסוים הוא יימצא בנקודה מסוימת,

)בכך שהוא מטיל ספק )שהרי בכך הוא עדיין בגדר של מטי7

ואילו משפטי הלוגיקה אינם מתייחסים להסתברויות ,אין

ספק( .מאמת זו הוא גזר מתודה שלמה לחילון אמתות גוספות

עקרונותיה כוללים את מושגי החלל והומן ולא ברור מה היחס

)שבבסיסה הוא נזקק לערבות האל מפני איזשהו שד מתעתע

יבינם לבין מושגים כגון רגש )האם אני בהכרח ובאופן מוחלט

המסלף במחשבתו את האמת ,ולהנחה שהאל אינו רמאי( .א[

שמח או לא שמח?( .גם כאן ,כמו בגאוםטריה ,ניסו לפתור זא^

אפשר ללא אפלטון)שהוא אולי החשוב והמעניין מבין ההוגים,

על ידי הכנסת לוגיקות אחרות ,על בסיס אקםיומטי שונה ,כגון

וחבל שוויתרת על ביקור אצלו( ,המבקש אח האמח באידאוח,

לוגיקה בעלת יותר משני ערכי אמת בעבור העולם הקוונטי,

ואשר בחן את האפשרות להגיע לידיעה נכונה ועל ההבדל בינה

לוגיקה של זמן ולוגיקה עמומה )המשמשת בחקר הבינה:

לבין סברה .כדאי גם להזכיר אח אריסטו ,אבי הלוגיקה ,ואח

המלאכותית(".

השקפת העולם האריםטוטלית ,על פיה תכליח האדם היא ידיעת

״האם בואת מסתיים הקשר בין המתמטיקה לאמת?״ שאלתי.

האמת .על פי הרמב״ם כל הנמצאים לא גמצאו אלא מאמתת

״לא! יש עוד הרבה לומר על כך ,אך לא ניתן לסיים מבלי

הימצאו של המצוי הראשון .על פי הדת ניתן למצוא את האמת

להזכיר ,ולו בקצרה ,את מה שידוע כ׳משפט אי השלמות של

בלשון ההתגלות האלוהית ,ורק מה שתואם לכך הוא אמת,.

גדלי) .(Kurt Godel, 1931כזכור ,מתקבל הרושם שרעיון להקים

בפילוסופיות המזרח האמת היא מופנמת ונגלית על סמך

מבנימ מתמטיים המבוססים על אקסיומות הוא השיא של חקר

התבוננות פנימית  -דבר שהוא בלתי קביל בדת או באפלטוניזם,

האמת ,והנה פרט לבעייתיות של אמתותן הוודאית של

שם האמת חייבת להיות חיצונית ואינה תלויה בפנימיותו של

האקסיומות ,הרי שגדל הראה בעיה נוספת ,שבצורה פשטנית

מחבונן כזה או אחר .מכאן גם נולדה תורת ההתאמה בפילוסופיה

ביותר ניתן לנסחה כך" :כל מערכת אקסיומטית לאריתמטיקה

המערבית :האמח היא החאמה בין המושגים הפנימיים שלנו

תכיל טעמת)אף מהסוג הפשוט ביותר( שאינן ניתנות להוכחה

לבין המציאות החיצונית שאליה הם מתייחסים .הריאליזם -

או להפרכה )כלומר אין שום אפשרות לדעת אם הן אמתיות או

על פיו המציאות כפי שהיא באמת איגה תלויה בתפיסתנו -

שקריות(.״ הטענות אותן לא ניתן להוכיח אינן יכולות לנבוע

,הוא העומד ביסודה של תפיסה זו .הדח מחזקת תורת התאמה

מהאקסיומות .כל ניסיון להרחיב את המערכת על ידי הוספת

זו ,שכן האמת אינה תלויה במקבליה.״

אקסיומות נוספות אשר באמצעותן יוכחו טענות אלו נידון אף

כאן לא יכולתי שלא להפסיקו ושאלתיו" :ומי ערב לכך שמה

הוא לכישלון ,שכן במערכת החדשה יהיו טענוח חדשות אותן

שנראה לי ,או אף לכלל ,כהתאמה בין הפנימי לחיצוני הוא אכן

לא ניתן להוכיח או להפריך.״

התאמה? הרי אין לנו כל דרך לדעת כיצד הדבר הוא כפי שהוא

״נראה לי שמשפט זה יכול להשתלב ברוח הפוסט מודרניסטית,
בה האמת היא יחסית" ,השבתי.
״אכן .ויש מתמטיקאים ופילוסופים הסוברים שבעקבות גדד
לא ניתן לדבר על אמת אבסולוטית במתמטיקה ,ומכאן גם שלא

לעצמו".
״אכן ,אך על פי הריאליום ,למרות הפער העצום בין המושגים
הפנימיים לבין המציאות החיצונית  -עלינו להמשיך ולחפש
אחר התאמת המחשבה לממשות וזו גם שאיפת המדע".

ניתן לדבר על אמת אבסולוטית בכלל.״
קודם שנפרדתי לשלום משכני הפילוסוף שאלתיו אם יש דבר

הרהורי סיום
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שבתי לביתי וסיימתי להעלות על הכתב את כל אשר נודע לי.
בנקודה זו אני עוצר ותוהה מה בעצם נודע לי? האם גיליתי מהי
האמת או לפחות התקרבתי אליה? לכאורה נראה שהחכמתי,
שכן נפרשו בפניי דברים שעל אודותם כלל לא חשבתי קודם -
הבנתי את הבעייתיות הקשה בחקר מבחני האמת .אולם ,למרבה
האירוניה ,מתחזק בי הרושם כי כשם שהרחקתי נדוד ,כך רחקתי
מן האמת אותה חיפשחי .חרף העומק הרב הקיים בפילוסופיה
 האמנם עליי להתייחם ברצינות יתרה לעובדה שאין היאמסוגלת לייתם מובן"אמתי" למושג האמת ,כזה שיהיה מוחלט
וכללי? האם אפשרי בכלל לנסות ולקבוע מהי האמת בדרך בה
הפילוסופיה מנסה? הרי על קביעה זו עצמה יהיה להיות אמתית
)כלומר ניסיון להסביר את האמת באמצעות אמת( ,דבר המוביל
בהכרח לרגרסיה אינסופית .וכלום אין כל ניסיון כזה מניח מראש
קיומה של אמת? בהרהרי בכל זאת ,נזכרתי שבבוקרו של היום
גמרתי אומר שהאחרון שאליו אפנה יהיה זה שארצה שדבריו
יהיו אמת .אך די לי בזאת .כל שאני מוכן כעת לעשות הוא
לנסות ולהקשיב לעצמי .בהרהרי בזאת ובהאזיני לסימפוניה של
מוצארט שהתנגנה לה ברקע עצרתי לפתע ושאלתי  -מה יכול
להיות יותר אמתי מכך? איזו לוגיקה תוכל אי פעם להוכיח
זאת? איזה מחקר מדעי יוכל להסביר את עצמת האמת הקיימת
מאחורי מוסיקה שמימית זו ,כמו גם מאחורי יתר תחושות
האדם? בחושבי על כך הבנתי שייתכן שלשאלה בה פתחתי -
מהי אמת?  -לא ניתן כלל להשיב במונחים פשוטים יותר .דינה
כדין אותם הדברים שהם בהירים ומובחנים )"כאלו שהאור
הטבעי מראה על אמתותם"  -כהבחנתו של דקארט( ,אך לא
ניתן להגדירם  -אולי רק לנסות ולבארם .אמתות המעידות על
עצמן ומתוכן .זאת ועוד  -הייתכן כי האמת המוחלטת נמצאת
במהות האלוהית )מושג שמאמר זה כמעט ולא התייחס אליו,
שכן הוא מצריך דיון נפרד ,אך כל פילוסוף התייחס אליו בצורה
זו או אחרת ,והוא מעוגן בבסיסה של כל הגות כמעט .גם בקרב
אלו השוללים זאת( ,ומהות זו היא ההסבר היחידי לקיומן של
אמתות אותן לא גוכל להוכיח ,אלא רק לקבל? האם זוהי
משמעות המושג"עולם האמת"? לאחר מחשבות אלו התחרטתי
על שלא ביסיתי לחפש את האמת במחוזות אחרים .מאוחר מכדי
לתקן זאת ,שכן נותר זמן מועט עד לסופו של היום ,מועד שבו
עליי למסור את המאמר הזה .אני מקווה שהמאמרים האחרים
אשר יופיעו בגיליון זה ייגעו במחוזות אלו ואני ממתין לצאתו.
עד אז אשתדל להימנע מחיפוש נוסף אחר האמת •

הערות:
.1

האי רציונליות איימה על הדוקטרינה הפיתגוראית .וזבח המסדר ,או
האחווה תפיתנוראית ש מ ח את עובדת נילוימ בסוד ,עד שאחד
התברים בכת זו ח ט ף את הסוד .על פי האגדה עונשו על חשיפת
עובדה לא נעימה זו המקלקלת תאוריה יפהפייה היה השלכתו
מהסיפון.

.2

הרציונליזם הוא הזרם בפילוסופיה המאמין כי ניתן להניע להכרת
המציאות באמצעות התשיבה המופתית ,שכן אף המדעים האמפיריים
מבוססים על השערות שאינן ניתנות לאימות אמפירי ,מ ו ן הקשר בין
סיבה לתוצאה )לעומת האמפיריציזם  -הזרם הטוען שכל המושנים
והאנויתות על מהות המציאות נגזרים מהניסיון ואמיתותן זקוקה
לאישור ניסיוני(.

.3

לפרדוקס השקרן העתיק מספר נרםאות .אחת מהן מצינה את האיש
מכרתים שאמר שכל אנשי כרתימ תמיד משקרים .ניסוה אחר הוא
האמירה ״מה שאני אומר כעת דבר טקר הוא״ .הפרדוקס מעלה
טענה שלא ניתן לקבוע אם היא אמתית או שקרית )או יותר מדויק:
אם היא שקרית אז היא אמתית ,ואם היא אמתית אז היא שקרית(.
פרדוקס זה העסיק את הפילוסופים מעל ל־ 2000שנה והיו שסברו כי
הוא מערער את יסודות הרציונליות ומערפל את מוטנ האמת.

.4

הסופיסטים נחשבו ל׳מומתים באמנות ההצלחה׳ .הם לא התיימרו
לחקור או ללמד את האמת ,אלא לימדו)מנקודת מבטם( את האנשים
להיות יותר טובים ומוצלחים .גובר העניין בעיון שיטתי באדם
כאובייקט להתפלספות והפילוסופיה פונה לכיוון ההומניסטי .זאת נם
בעקבות האכזבה מפילוסופיית הטבע והבעיות שפארמנידס העלה
בנוגע לתורת ההכרה )הקונוטציות השליליות אליהם עוצבו בעיקרן
ע״י אפלטון ,בעקבות תופעת הסופיסטים המקצועיים המלמדים
בשכר ועוסקים ברטוריקה(.
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