
 על ״עקרון הזהות"
 ומקומו בטיפול הנפשי

 המאמר דן במושג הזהות ומושג עקרון הזהות מנקודת המבס הפילוסופית

 והפסיכולוגית. מודגשת בו תשיבות קיומם של המושגים להתפתחות

 האגושית. המאמר מאיר מצב אגושי חריג מהצד הקליגי, ומציב את

ן ואם בכלל תוכל ההיכרות עם המושגים האלה, לעזור בסיפול י  השאלה א

 במצבים מגטליים חריגים.

 ב״ראשיח הדעת״ ובאופן רכישת הדעת אודות המציאות. הוא

 טען שיש שלוש דרכים לרכישת הדעת ואחת מהן היא רכישת

 ידע דרך ההסתכלוח, כלומר על ידי החושים, והיא שקשורה

 לענייגגו. לגבי התקפות של הידע הנרכש, לגבי הידיעה שהדבר

 זהה לעצמו, טען לוק, ״החושים אינם מטעים״ ״מה שהוא

 הוא״. מייחסים ללוק את ראשית החקירה הפסימלונית בדבר

 טבע האדם.

 ע. קאנט, בן המאה ה־18, היה פילוסוף של תורת ההכרה.

 הוא תרם לדיון בנושא הזהות ועקרון הזהות את הטענה

 שהסובייקט המכיר נושא בהכרתו את האובייקט המוכר.

 האובייקט הזה נתפס על ידו ומקבל את תקפותו באמצעוח

 הכרת הסובייקט אותו ודרכה. ״השכל מכיר במושא את מה

 שהוא הכניס בו ולא את מה שהיה בו כנתון קבוע״. טענה זו

 של קאנט נחשבת כמהפכה, (המהפכה הקופרניקנית) בשל

 ההבחנה שקבעה הבדל בין אובייקט כפי שהוא לעצמו, לבין

 אובייקט כפי שהוא מוכר ונחפם על ידי האדם - כסובייקט

 מכיר. (הכרת העולם על ידי האדם לעולם תהיה תלוית הכרתו

 של הסובייקט ולא יכולה, על כן, להיות הכרת הדבר כשלעצמו).

 הסובייקט המכיר תופס את העולם כאובייקט שמתלכד לכדי

 ידע ודאי בהכרתו. השכל הוא שמשיג והוא שמכונן את המושא

 כמוכר וקובע את היותו ״זהה לעצמו״, דהיינו, את תקפותו.

 קאנט טען לקיומו של עולם הניסיון שבו מתקיימים המושאים

 שההכרה מכירה הכרה גיסיוגית. האופן שבו משיג השכל את

 המציאות, הוא שנותן לידיעה מעמד של ידיעה אחת ודאית מצד

 המכיר - הסובייקט. מושג הזהות, שבלעדיו לא תיתכן ידיעה

 ודאית, משרת את הפעילות ההכרתית של האדם.

 ז׳. פיאז׳ה, ביולוג ופסיכולוג איש המאה ה־20, ידוע כמי

 שחקר את אופן החשיבה של הילדים, מתוך נקודת המוצא של

 השאלה איך הלא ידוע גהפך לידוע, וגחשב כמי שחקר איך

 מתפתחת הידיעה. פיאז׳ה, בדרך חקירתו, נחשב קאנטיאני.

ר זה ברצוני לדון במושנ הזהות, שהוא מושנ בתורח מ א מ  ב

 ההיגיון, ובמושג עקרון הזהות, שמשתמשים בו בפסיכולוגיה

 התפתחותית. בהמשך ברצוני להראות איך משרת עקרון

 הזהות את החשיבה השגויה אצל החולים הלוקים בהפרעה

 בארנון החשיבה. בנוסף אדון בשאלה איך, ואם בכלל, ניתן

 לעזור בטיפול במצב כזה בעזרת הידע שיש לנו על המושגים

 האלה.

 הוראתו של מושג הזהות היא ״יחם הדבר לעצמו״. המושנ

 הזה נדון מאז ימי אריסטו במאה ה־4 לפנה״ס כמושג פילוסופי,

 ועד תקופתו של זי. פיאז׳ה במאה ה־20 כמושנ פסיכולוגי.

 המושג הזה עומד בבסיס הדיון בשאלה איך מתפתח הידע?

 ואיך מקבל הידע שנרכש את התקפות שלו?

 השאלות הגדולות על אודות העולם, מאלה הקוסמולוניות־

 מדעיות ועד הפילוסופיות ששאלו הפרה־סוקראטים, נדרשו

 להוכחה ולתקפות. הכלי שהיה בכוחו בתקופה העתיקה, לבדוק

 את תקפות הידע הוא הלוגיקה, (אורגנון), שפותחה על ידי

 אריסטו. אחד המושגים החשובים ביותר בלוגיקה של אריסטו

 הוא מושג הזהוח. זהו אחד משלושת התנאים ההכרחיים שללא

 קיומם הלוגיקה בלתי אפשרית. זהות האובייקט היא תנאי

 הכרחי לחקירה וידיעה שהרי בלעדי היות האובייקט, שבו

 דנים ואותו לומדים, מוגדר וזהה לעצמו, אין אפשרות להכירו

 ככזה במהלך הזמן, ההתפתחות והשינויים. בהיעדר ההכרה

 בזהות הדבר לעצמו, אין אפשרות להשוותו לאובייקטים

 אחרים. במהותה של הלוגיקה טמון ההכרח והוא שנותן לנו,

 השואלים, את התשובה הוודאית והתקפה. כך בלוגיקה וכך גם

 במדע שחוקר את הדברים בהתהוותם. עקרון הזהות שומר על

 הקביעות והאחדות של החומר שעובר שיגויים. החומר זהה

 לעצמו למרות השינויים. התקדמות המדע והתפתחות הידע

 צריכים לעקרון הזהות.

ם דן ד א ל ה כ ל ש ה ע ס  נ׳ון לוק במאה ה־17, בחיבורו מ



 השאלה ששואליט המטפלים בפגישה הטיפולית, במצב שיש

 בו שאיפה לפגישה בגובה העיניים.

 פיאז׳ה טען שהידע הגרכש מתארגן אצל הילדים בשלבים,

 כשרמת ארגון אחת מובילה לשנייה, זו דרך ההתפתחות

 של האיגטליגנציה וכך מתקדם הידע. הפציינט שחושב

 מחשבה שגויה אודות המציאות חושב אותה בהקשר מאוד

 מוגדר והמחשבה שטבעת מהקשר זה מקורה בתוכן עולמו

 הפנימי־הפרטי, ועל כן יש בה היגיון, בהיותה תואמת

 קונטקסט. המטפל (בעל גישה פילוסופית־פיאזיטיאנית) יודע

 שהמחשבה היא מחשבת שווא, שהרי במציאות המקובלת

 בהסכם הכללי ידוע שלא קיים שד בחדר. כמו כן הוא יודע

 שמחשבח השווא היא אחד הסימנים שמגדירים את מצבו

 הקליני של הפציינט הטוען לקיומו של השד בחדר. באותה

 מידה גם יודע המטפל שלמחשבת השווא של הפציינט יש

 תוקף לוני, אליבא בקונטקסט שבו היא נחשבה, והביטחון של

 הפציינט שטוען אותה. המטפל שיודע עובדתית שזו מחשבת

 שווא, כלומר מתשבה שאין לה קיום במציאות אלא בראשו

 של הפציינט בלבד, נמצא במצב שבו הוא אמור לקיים דו־שיח

 טיפולי במרחב שבין הידע העובדתי והידע הלוגי. המטפל יוכל

 נם לחקור את תמונת עולמו של הפציינט ולמקם אותו בגיל

 מנטלי שמתאים לתמונת העולם שהוא מבטא. במידה שאנו

 המטפלים מודעים לתמונת העולט של הפציינט, יקבל התוכן

 שלה מעמד הגיוני, וזו יכולה לשמש נקודת המוצא של הפנישה

 טיפולית בגובה העיניים.

 עקרון הזהות משרת את ההתפחחות האישית דרך

 התפתחות האינטליננציה והידיעה, ואת ההתפתחות האנושית

 דרך התפתחות המדע והידע שבאים בעקבותיו. עקרון הזהות

 יכול לעזור במקרים של הופעת המקרה השונה והאחר, אם לא

 ברמת השינוי המהותי של המצב לפחות בהתייחסות מנקודת

 המבט ההומניסטית.
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 ככזה הוא התבסס על ההבחנה שקיימים שני סוני ידע; הידע

 העובדתי והידע הלוגי. הראשון מתקיים בעולם הפיזיקלי

 ונרכש בעזרת החושים על ידי הסתכלות(לוק). הידע העובדתי

 מקבל את תקפותו בעזרת כלים של מחקר אקספרימנטלי.

 הידע הלוגי לעומתו, הוא תוצר הגיוני של חשיבה טהורה.

 התוקף של הידע הלוני הוא מתמטי והוא תוצאה הכרחית

ח וקוקה, כאמור, לעקרון א  של חשיבה לוגית. חשיבה מ

 הזהות. הידע הלוגי הוא מוחלט, הוא כזה והוא לא יכול להיות

 אלא זה.

 בגסיבות אלה גם אם העין או הסבירות של החוויה

 המציאותית אומרות שדבר שכזה איננו אפשרי, כמו למשל

 מחשבת שווא שטוענת: ״בחדר נמצא שד״, עדיין יאמר בעל

 הדבר ״אני יודע שיש שד בחדר, למרות שאתם אומרים שזה

 לא יכול להיות״. זו רק דונמה, שעליה אתעכב בהמשך, שבאה

 לתאר את התחושה הוודאית שמתלווה לידיעה הלוגיתימתמטית

 שפיאז׳ה דיבר עליה, בהקשר של התפתחות החשיבה והידיעה

 אצל הילדים. חוויית הביטחון בידע שנרכש בכל שלב ושלב של

 ההתפחחות, שהדבר הוא כך ואך ורק כך, מבוססת על עקרון

 הזהות שנרכש בניל 7-6. את העובדה הזו למד פיאז׳ה במשך

 שנות עבודתו מתצפית רצופה בהתנהגותם של ילדים. הוא מצא

 שעקרון הזהות הוא הכלי שמשרת את החשיבה ההגיונית,

 והתשיבה ההגיונית היא שנותנת לילד בהתפתחותו את הידע

 הוודאי שלו על העולם. הידע הזה מהווה את הבסיס שעליו

 יושתת ידע נוסף ומורהב בהמשך חייו. עקרון הזהות הוא הכלי

 שנותן תוקף נם לידע העובדתי. כלומר, הקביעה שהדבר זהה

 לעצמו ללא עוררין מסתמכת על עקרון הזהות ונותנת לנו את

 הביטחון המוחלט בקיומם של הדברים. הידיעה העובדתית

 ניתגת לשיתוף, אפשר לדון בה ולנהל דיאלוג אודותיה, ואילו

 הידיעה ההגיונית, (לוגו־מתמטית על פי פיאז׳ה) היא ברמה

 אישית, היא חוויה אינטלקטואלית שמלווה בתחושת ביטחון

 שאין עליה ערעור.

 בהקשר זה, ברצוני לחזור לדוגמה של מחשבת השווא

 שטוענת להימצאות שד בחדר, ותחושת הביטחון שחש טוען

 הטענה שכך הדבר. זאת אף על פי שטענה זו לא מקובלת על

 זולתו, מצד ההסתכלות ומצד הסבירות. מחשבת שווא היא אחד

 הסימנים הקליניים בבדיקה הפסיכיאטרית, שקובעת שאדם

 סובל מהפרעה בארגון החשיבה. בניסיון להבין את ההפרעה

 מנקודת המבט של עקרון הזהות, ניתן להגיח שהביטחון שיש

 לאדם, הסובל מהפרעה בארגון התשיבה, מתבסס על תוצר

 מחשבתי שמקורו בעולמו הפרטי. להפרעה הזו יש ביטוי בשפה

 הפרטית שמופיעה במצב החולה, שלא כאן המקום להרחיב

 אודותיה. עדיין יש מקום לשאלה מאין הביטחון ש״הדבר זהה

 לעצמו?״ מאין התקפות של המחשבה הפרטית השגויה? זו


