
 תפיסת האמת של ה״דגר
mvh כנקודת 

 גיא אלגת בפילוסופ ה

 המאמר מבקש להצינ את תפיסת האמת של הפילוסוף הגרמני, מרטין היידגר, כפי
 שהיא באה לידי ביטוי בספרו "הוויה וזמן". תפיסת האמת שלו מוצנת כנקודת מעבר

 מתפיסת האמת המסורתית בפילוסופיה (תפיסת האמת כהתאמה) לתפיסת האמת
 הפוסט מודרנית.

 את עצם המחשבה (טריוויאלית ככל שתהיה)
 שניתן בכלל לדבר על עובדות כעל דבר מה
 אובייקטיבי הנניש להכרה האנושית, שעל בסיסן
 מתקבעת אותה התאמה. האמת הפכה לדוקסה,
 לסברה, ולכזו שאינה נקבעת בזכות יכולתנו
 להכיר את המציאות, אלא משתרשת באמצעות
 יחסי כוחות פוליטיים־חברתיים־כלכליים
 שמתייחדים בסימנים היסטוריים מובהקים:
 האמת היא מה שבעלי השררה אוסרים. האמח
 אינה כבר אותה אמת פילוסופית אל זמנית
 ואובייקטיבית אשר ממתינה לנילויה באמצעות
 ההכרה הטהורה. האמת היא רק ״חצי אמת״,
 וכשטוענים כי משפט כלשהו הוא אמתי חשוב לברר לדעת מי

 אמרו ומאיזו נקודת ראות יצא. בקצרה, בפוסט מודרניזם, אק
 להשתמש בססמתו המפורסמת של פילוסוף המדע האנרכיסטי

 פול פיירבנד, ״הכול הולך״.

 קצת לפני תחילת קריסתה של תאוריית ההתאמה, ב־1927
 הופיעה יצירת המופת הפילוסופית המפורסמת ״הוויה וזמן״
 (Being and Time) מאת הפילוסוף הגרמני הנודע(גם לשמצה,

 עקב השתייכותו למפלגה הנאצית בשנים שקדמו למלחמת העולם
 השנייה) מרטין היידגר.

 I מעניין לבחון, וכך אעשה, את תאוריית האמת שהיידגר מעמיד
 בספרו כתפיסה אשר מהווה מעין נקודח מפנה, או אמצע, בין
 תפיסת האמת כהתאמה לבין התפיסה הפוסט מודרנית. אן!
 לצורך הצנת הפרשנות אדרש לומר מספר דברים על הגותו של
 היידגר בכללותה. הצגה תמציתית של דבריו המורכבים של היידנר
 אינה אפשרית ובלתי נמנע הדבר שתחטא בפשטנות. יחד עם
 זאח מקווה אני כי הדברים המובאים להלן יהיו ברורים דיים

 לצורך הבהרת הטענה העיקרית.
 הפילוסופיה של היידגר של ״הוויה וזמן״ משתייכת לזרם

 הפילוסופי הנקרא פנומנולוגיה.

ם היה ם פילטו ו נטי ם כי פו  מספרי
 הראשון שהעלה על דל שפתיו באופן מפורש
 את השאלה הפילוסופית ״מהי אמת?״, אך
 למען האמת, פילוסופים יוונים רבים, כגון
 אפלטון ואריסטו, הגו בשאלה זו שנים רבות
 ולפניו. אריסטו אף גתפם כפילוסוף הראשון
 שניסח, גם אם גיסוח גולמי למדי, את תאוריית
C o r r e s p o n d e n c e  ההתאמה של האמת (
. הוא טען במטאפיזיקה ג׳ (Theory o f T r u t h 
 ״לומר על מה שהוא, שהוא, או על מה שאינו,
 )שאינו, זו האמת״. תאוריה זו, הגורסת כי

 משפט (או טענה) הוא אמתי אם ורק אם הוא י׳״ל׳-ר
 תואם למצב העניינים, לעובדות, הנה תאוריה שקיבלה אחיזה
 בקרב פילוסופים רבים במשך יותר מאלפיים שנות הנות. ברם,
 למרות שנם כיום אין אף פילוסוף המערער על נכונותה של
 הקביעה הטריוויאלית שהיא נקודת המוצא של התאוריה,
 סמכותה של התאוריה עצמה היוצאת מנקודה זו ואף עצם כינויה

 כתאוריה, החלו להתערער, החל מאמצע המאה ה־20 בערך.

 החלו להישמע טענות גגד עצם האפשרות לפתח את הרעיון
 הטריוויאלי לכלל חאוריה, נגד היכולת ליצוק לתוך רעיון
 ההתאמה ולתוך רעיון העובדות תוכן ממשי אשר יסביר כיצד
 בעצם הופך משפט להיות אמתי, ומהן בעצם אותן עובדות אשר

 בזכותן הוא נעשה כן.
 כמו כן, החלו להתפתח תאוריות אמת חלופיות אשר ניםוו
 לעקוף את הבעיות הפילוסופיות אשר עלו במסגרת תאוריית
 ההתאמה. התאוריות האלה הדגישו היבטים סמנטיים הקשורים
 למילה ״אמת״ ובזאת התרחקו במידה רבה מהאינטואיציה
 הבסיסית(שמאפיינת את תאוריית ההתאמה) אשר תופסת את

 האמת כיתס מסוים בין משפטים לבין העולם.
 מסמר נוסף בארונה של תאוריית ההחאמה ננעץ יחד עם
 הופעת מבול התאוריות הפוסט מודרניות השמות ללעג ולקלס



 ההתנהלות היומיומית הרגילה שלנו, בשעה שבה אנו עובדים
 !עם הדברים !״מתעסקים״ אתם. היידגר מעוניין להידחס
 באמצעות לשון הניתוח הפילוסופי בין הפרקטיקות שלנו לבין
 אותם פסוקים ״מדעיים״. הוא מעוניין לבחון כיצד הדברים
 מופיעים בפגים ברגיל, לפני שאנו בוחנים אותם בצורה חסרת

 עניין.
 היידגר טוען כי הישים השונים המאכלסים את העולם הם
 בראש ובראשונה ישים הזמיגים לשימוש: ״סוג ההוויה השייך
 לישים אלה (הישים בתוך העולם) הוא הזמינות לשימוש״
 (היידגר, 1962, עמ׳ 101). כלומר, הישים השונים, השולחנות
 ווהכיסאוח וכוי, מופיעים לפנינו בראש ובראשונה ממינים
 לשימוש, ככאלה שאנו יכולים להשתמש בהם לצורך פעילויותינו
 'היומיומיות, כבעלי חשיבות ומשמעות לניהול החיים האנושיים
 שלנו. אותם דברים הם בראש ובראשונה מכשירים, וכאן יש
 להבין את המילה ״מכשיר״ במובן רחב ביותר הכולל את מיני
 !הדברים המאכלסים את עולמנו בעלי המשמעות האנושית. לפי
 מובן וה גם בתים או נעליים הם מכשירים: אין המילה בשימושו
 של היידגר מצטמצמת להוראתה על מקדחות או פטישים בלבד.
 כל אותם דברים מכונים מכשירים מפני שהם מאפשרים לנו
 לעשות בעזרתם דברים, לפעול באמצעותם בעולם. אך ״מכשיר״,

 אי/ר. קירה 0ריד0ן

 הפנומנולוגיה, לפי הגדרתו של היידגר עצמו, מנסה ״לתת
 לדבר המראה עצמו להיראות מתוך עצמו באופן המדויק בו הוא

 מראה עצמו מתוך עצמו״(היידנר, 1962, עמי 58).
 הגדרה זו, הנשמעת מוזרה גם לאלו המאומנים בפילוסופיה,
 בסך הכול אומרת כי תפקידה של הפילוסופיה הפנומנולוגית
 הוא לתאר בצורה כללית ומופשטת, אך יחד עם זאת מדויקת
 (כיאה לפילוסופיה), כיצד מופיעים בפנינו הדברים השונים
 המאכלסים את עולמנו, יהיו אלה שולחנות, כיסאות, בתים או
 בני אדם אחרים. המטרה של הפנומנולוגיה היא לספק אבמון
 קשוב ביותר לאופיו של המפגש שלנו עם אותם דברים. ניתן
 לומר כי אגו כבר יודעים יפה לתאר כיצד הדברים מופיעים בפנינו
 וזאת אנו עושים באמצעות משפטי השפה הרגילים שלנו. כך,
 המשפט הנאמר בהתייחסות לשולחן ״לדבר הזה יש ארבע
 רנליים״ מתאר בצורה יפה את דרך הופעתו של השולחן בפנינו
- מה עוד נחון? היידגר יטען כי משפטים מסוג זה מגיעים
 מאוחר מדי: הם מנוסחים בשלב שבו כבר צעדנו לאחור
 מהפרקטיקות היומיומיות הרגילות שלנו. זהו שלב בו אנו כבר
 עומדים מול הדבר ביחס של סובייקט־אובייקט, שלב שבו
 ההתבוננות שלנו בדבר היא מדעית ומרוחקת במובן מסוים.
 היידגר מעוניין לתאר כיצד הדברים מופיעים בפנינו בשעת



 את העולם, או בלשונו טל היידגר, חושפת עולם. האדם הוא
ה המוצא עצמו מראש מושלך אל תוך העולם, שרוי ומוקף  מ
 בתוך רשת הפרקטיקות האנושיות שלו כדג במים. וכמו אותו
 דנ, העולם בו הוא שחי הוא שקוף עד כדי היעלמות - רק
 חקירה פילוסופית קשובה יכולה להאיר את מה שכל כך ברור

 עד שאנו שוכחים אותו.
 בקצרה, דברים בעולם יכולים להופיע בפנינו כבעלי משמעות,
 כמכשירים, רק אם אנו מבינים את העולם בכללותו, את אותה

 ירשת של אמצעים-מטרות.

 מה לדברים אלו ולנושא האמת?
 ובכן, בהמשך דבריו פונה היידגר, ככל פילוסוף המעוניין
 להעמיד שיטה פילוסופית מקיפה, לטפל במשא האמת. היידנו
 טוען כי הפילוסופים טיפלו אמת באורח מסורתי על ידי התאמה
- התאמה של השיפוט למושאו. היידגר אינו מבטא התנגדות
 עקרונית לתפיסה זו של האמת, אך הוא טוען כי האופן שבו היא
 נוסחה במהלך ההיסטוריה נותר בלתי מספק מבחינה פילוסופית:
 ״אפיון זה של האמת כ׳החאמה׳...הוא מאוד כללי וריק״(היידגר,
 1962, עמי 258). מכאן ברור שהיידגר אינו מתכוון להכריז
 מלחמת חורמה גגד תפיסה זו, הוא אינו טוען כי היא שגויה,
 אלא כי בכוונתו ליצוק אל תוכה תוכן חדש אשר יהיה נאמן
 לתפיסה הפילוסופית הכוללת שלו הבאה לבדוק בצורה קשובה
 ביותר את הפעילויות האנושיות היומיומיות - בהתאם למטרת

 הפנומנולוגיה.

 לדבריו, תאוריית ההתאמה המסורתית לוקה במספר פגמים.'
 !ראשית, המשפט, אותו רוצים אנו לבדוק אם הוא אמתי או לא,

 |הוא בעצם אוסף של צלילים המבטאים תוכן מחשבתי מסוים.
 כיצד, אם כן, יכול תוכן מחשבתי בכלל להתאים לעובדות,
 לכיסאות ושולחנות? הרי מדובר כאן בשני דברים שונים לתלוטין
- במה באה לידי ביטוי אותה התאמה? שנית, היידגר טוען כי
 והדיבורים על ההתאמה בין התוכן של המשפט מצד אחד לבין
 העובדות מצד שני, אינם תואמים את הניסיון שלנו: כאשר אנו
 בודקים אם משפט כלשהו הוא אמתי, אין אנו עוצרים, עומדים

 על משמעותו ואז מנסים לראות כיצד הוא מתאים לעובדות שאנו
 תופסים. תיאור זה,לדבריו של היידנר, ״...מנפן לרסיסים...את
 הידיעה.״(היידגר, 1962, עמי 259): הוא מפרק את התופעה
 היומיומית, של תהליך בירור אמתותו של משפט כלשהו,

 למרכיבים אשר אין אנו מוצאים באופן ישיר בניסיוננו, באופן
 כזה אשר אינו מאפשר את הדבקתם מחדש לכדי יצירת תפיסה

 נמנה של מושנ האמת.

 היידנר פונה אם כן לבדוק מה קורה בשעה שאנו חורצים
 פסוק אמתי כלשהו. הוא לוקח לדוגמה מקרה בו פלוני יושב
 בגבו אל הקיר ואומר את הפסוק האמתי ״התמונה על הקיר

 טוען היידגר, לעולם לא יכול לאפיין דבר בודד המנותק ממערכת
 שלמה של פרקטיקות אגושיות, מרשת מסועפת של אמצעים-
 מטרות: ״ל...מכשיר תמיד שייכת כוליות של מכשירים, בה יכול
 המכשיר להיות המכשיר שהוא״ (היידגר, 1962, עמי 97).
 לדוגמה, נעליים הן מכשיר רק מפני שהן קשורות למגוון רחב
 של פעילויות אנושיות: אנו משתמשים בנעליים (מסוג מסוים)
 כדי שנוכל ללכת על המדרכה (עוד מכשיר), כדי שנוכל להגיע
 לעבודה, כדי שנוכל לייצר מכוניות(למשל), כדי שאנשים יוכלו!
 להגיע במהירות ממקום למקום כדי...וכוי. אילולא היו קשורות
 אותן געליים למגוון של פרקטיקות אנושיות, לרשת של אמצעי-
 מטרה, הן לא היו מופיעות בפנינו כדבר זמין לשימוש אלא כשני
 דברים (אפילו לא כזוג מאחר ו״זוג״ מניח מראש כי תפקידן
p^vm .להינעל) בעלי צורה מסוימת עשויים מחומר מסוים 
 היו מופיעות בפנינו כדברים סתם - לא היינו מבינים אותם. כך
 למשל מופיע אותו בקבוק קוקה קולה בפני הילידים בקומדיה
 1״האלימ נפלו על הראש״: אין הם מבינים מהו הבקבוק מאחר

 שאין הם יודעים למה הוא משמש, לאילו פרקטיקות אנושיות
 הוא שייך, מה המשמעות שלו.

 בהתאם, היידגר טוען כי כדי שמכשיר יופיע בפנינו כמכשיר,
 כלומר, ממין לשימוש, כמשהו המובן לנו, חייבת להיות ברשותנו
 היכרות עם אותה רשת מסועפת של אמצעים-מטרות. המעורבות
 1שלנו, בלשונו של היידגר, עם אותו דבר הזמין לשימוש יכולה
 לעלות על פני השטח רק בתנאי שאנו מכירים מראש את אותה
 רשת מסועפת. היכרות זאת קובעת נם את האופי בו דבר מסוים
 יופיע בפנינו. היכרות זאת מכוגה על ידי היידנר ״הבנה״: אנו
 חייבים להבין את אותה רשת כדי שנוכל להשתמש במכשיר
 כלשהו, כדי שדבר כלשהו יוכל בכלל להופיע בפנינו כמכשיר.
 ההבנה הזו, חשוב לציין, אינה הבנה תמאטית, כלומר, אין היא
 אוסף של טענות על העולם שכל אחד יודע. ההבנה הזו היא,
 במובן מסוים, בלתי מודעת, אימפליציטית, אך לא במובן
 הפרוידיאני אלא יותר בדומה למובן לפיו אנו יכולים לרכוב על
 אופניים למרות שלא עמדנו על הכללים לכך: אנו מבינים כיצד
 רוכבים על אופניים גם אם מעולם לא ניסחנו לעצמנו את הכללים
 במפורש (ליתר דיוק, היידגר יטען כי אין אנו בכלל מסוגלים
 לספק כללים מדויקים כאלה). היידגר מוסיף וטוען כי אותה'
 רשת של אמצעים-מטחת מהווה את המבנה של העולם. לפיכך,
ן לשימוש, כבעל משמעות  דבר כלשהו יכול להופיע בפנינו ממי
 אנושית, רק אם אנו מראש מבינים את העולם. ההבנה הזו של
 העולם, לפי אחח מהמטפורות המפורסמות של היידגר, יוצרת
L בגרמנית) שרק תחח אורה יכולים i ch tung ) ר ע  מעין קרחת י
 דברים מדברים שונים להופיע בפנינו, להיות מובנים לנו. לפי
 היידגר, אחד ממאפייני הווייתו הבסיסיים של האדם הוא אותה
 הבנה של העולם: האדם הוא בראש ובראשונה ישות המבינה



 האם מאז ומתמיד אותה רשת של אמצעים-מטרות הייתה זהה?
 האם מאז ומתמיד היה לכל הדברים אותו ערך אנושי? האם
 מאז ומתמיד נעליים היו קשורות לאותן פרקטיקות אנושיות?
 האם ומאז ותמיד לתמונות הייתה אותה משמעות אנושית?
 לבתים? לבגדים? אם התשובה לשאלות אלו הנה שלילית, הרי
 שכל אותם דברים הופיעו בצורה שובה בתקופות שונות
 בהיסטוריה. וכאן בדיוק מבצבן הרלטיביזם הפוסט מודרני, שכן
 אם עצם הופעת הדברים נקבעת באופן היסטורי, ואם הופעתם
 קובעת את אמתותו או שקריותו של פסוק כלשהו, הרי עצם
 !היותו של הפסוק אמתי או שקרי נקבעת על ידי התהליכים

 ההיסטוריים השונים.

 היידנר אינו מתבטא באופן מפורש לגבי האופי בו ההבנה של
 העולם משפיעה ישירות על אמתותם של פסוקים הנאמרים על

 ישים בתוך העולם, אך טוען כי החשיפה של העולם המורכבת
 מהבנה, או אותה קרתת יער המהווה את התנאי להופעתם של
 דברים שונים, היא בעצמה האמח בה״א הידיעה מאחר שהיא זו
 שמאפשרת את אמתותם של פסוקים הנאמרים על אוחם דברים:

 :״רק באמצעות...החשיפה מושנת התופעה הראשונית ביותר
 של האמת״ (היידגר, 1962, עמ׳ 263). ובחיבורו ״מקורו של
 מעשה האמנות״ טוען היידגר כי החשיפה הזו, האמת הראשוגית
 הזו היא סוג של אירוע שפשוט קורה ומוסיף כי ״גם דרך כל
 1אותם ייצוגים נכונים (של המציאות) לא היינו מגיעים לשום

 מקום... אלמלא חשיפת הישים לא הייתה חושפת אותמ בפני,
 ומניחה אותנו לאורה של אוחה ממלכה בה כל יש מופיע

 לפנינו...״(היידגר 1971 ,עמי 52).

 מכל הנאמר לעיל, מתברר כי היידגר עמד ביחסו אל האמת
 במקום של ״בין־לביף: מצד אחד, קבלת המסורת ומצד שני,
 הצבתה על יסודות קונטינגנטיים, היסטוריים. ניתן לפרש את
 תפיסת האמח של היידגר ככזו אשר אחח מתליה כבר מדשדשת
 במימי הביצה הפוסט מודרבית בעוד ראשה עדיין מביט לאחור
 בערגה לעבר המסורת הפילוסופית המכובדת. ואכן, נודעת
 השפעתו הרבה של היידגר על הוגים פוסט מודרניים כגון דרידה
 או פוקו, אשר קבע כי האמח היא פונקציה של יחסי כוח ובזאת
 הביא לידי ביטוי מפורש ביותר את ההיסטוריקאליות הטמונה

 במשנתו של היידגר •

 מקורות
Aristotle. Metaphysics 3,7.27. Trans. Christopher Kirwan (Oxford: 
Oxford University Press, 1993). 
Heidegger, M . Being and Time. Trans. John Macquarrie and 
Edward Robinson (New York: HarperCollins, 1962). 
in " M . Heidegger, The Origin of the Work of Art. In Poetry, 
Language, Thought." Trans. A. Hof'stadter (New York: Harper & 
Row Publishers, 1971). 

 עקומה״(היידגר, 1962, עמ׳ 260). הפסוק מתברר כאמתי,
 טוען היידגר, כאשר אותו אדם יסתובב ויראה את התמונה על
 הקיר. אך מה קורה ברגע זה? האם אותו אדם עומד על איזושהי
 התאמה בין המשמעות של המשפט שלו לבין מה שהוא רואה?
 האם זהו התיאור המדויק של הסיטואציה? היידגר משיב בשלילה.
 כשאותו אדם מבטא את המשפט אין הוא חושב בכלל על
 המשמעות של המשפט: כשהוא מבטא ״התמונה על הקיר
 עקומה״ אין הוא שוקל בדעתו מהי בעצם משמעותה של כל
 יחידה במשפט ומהי משמעותו של המשפט בכללותו. כשהוא
 מבטא לעצמו את המשפט הוא חושב על החמוגה שעל הקיר
 בעצמה ולא על דבר אחר, שבינו לבין אותה תמונה יתבקש
 הוא, לפי התאוריה המסורתיח, לבדוק קיומה של התאמה.
 בלשונו של היידנר, ״חריצת המשפט היא דרך של היות-כלפי
 הדבר עצמו שהווה״(היידנר, 1962, עמ׳ 260). כלומר, חריצח
 משפט כלשהו היא אופן קיומי מסוים של האדם, בו האדמ עומד
 כלפי הדבר עצמו עליו הוא מדבר. המשפט מתברר כאנותי,

 0וען היידגר, כאשר אותו אדם יראה את התמונה על הקיר ויראה
 שזה הדבר עצמו שהיה בדעתו - שכלפיו הוא היה מופגה בהווייתו
- בשעח חריצת המשפט. בזאת בעצם באה לידי ביטוי, אליבא
 דהיידגר, אותה התאמה מפורסמת. אותו אדם אינו צריך לעמוד
 על התאמה כלשהי בין שני דברים שונים - משמעות של מילים
 ואובייקטים בעולם. ולא רק זאת אלא גם אין הדברים הללו -
 המשמעות של המילים או הרעיון שהם מבטאים או הייצוג
 המנטלי של התמונה שהם מעלים - בכלל מופיעים בניסיונו.
 כאשר הוא חורן את המשפט הוא חושב על התמונה עצמה,

 זאת שעל הקיר ושום דבר בלתה.

 באופן זה מצליח היידגר לשמור על קשר עם המסורת
 הפילוסופית: הוא שומר על רעיון ההתאמה, אך בותן לו פרשנות
 חדשה, נכונה יותר לדעתז, כזו הנאמנה יותר לדרך בה אנו באמת
 מתנסים בעולם, כזו המתאימה לפרשנות הכוללת שלו של מת

 משמע להיות בעולם.
 ההתרחקות מהתפיסה המסורתית מתגלה ברגע שאנו נזכרים
 בדברים שנאמרו לעיל לגבי האופן בו דברים בעולם מופיעים
 בפנינו. הדברים השונים בעולמנו, כך טענו, יכולים להופיע בפנינו
 כבעלי משמעות, כמובנים, רק על רקע אותה הבנה קיומית
 בסיסית של העולם שברשותנו. רק על רקע היותנו שרויים בתוך
 פרקטיקות אנושיות מסוימות יכול אותו משטח צבעוני להופיע
 כתמונה, ואותו דבר קשיח אנכי כקיר, ואותה פוזיציה יחסית
 של החמונה לקיר כעקימוח. במילים אחרות, התמונה העקומה
 שעל הקיר יכולה להופיע בפנינו ככזו רק על רקע הבנתנו את
 העולם. אך מהו תוכנה של אותה הבנה? תוכנה של אותה הבנה
 הוא אותה מטריצה של אמצעים-מטרות המקנה משמעות לכל
 אותם דברים בהם אנו נתקלים בחיינו. אך כאן נשאלת השאלה,


