
 צביעותה עול
 ההברה המערבית כיום

 יה המוצהרים של החברה המערבית כיום
 האדם באשר הוא אדם ומנוגדים להם. פער

 בימוי לצביעות הקיומית שאנו חיים בה כיום
 המקשה על חיינו.
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 המאמר מציג אפשרות שער{
 שונים מהערכים האיש״!
 טרגי זה - אם הוא קיים •
 בחרבוח המערביח וגורם

 אוטונומי וייחודי. החברה המודרנית מעריכה תחרותיות - ולא

 שיתופיות - כאמצעי בסיסי לשיפור ולהתקדמות חברתית

 לכן החברה המערבית המפותתת והמתועשת תופסת את ערכ

 התברות הקולקטיביסטיות כמיושנים ומפנרים.

 ערן אנושי: היקשרות - המודל הבסיסי של יחסי אנוש
 הוא מודל ההיקשחת (attachment). מתחילת חיינו אנו

 תלויים מהד באישה שילדה אותנו או הדואנת לנו, ומזדהים

 מאידך עם דאנת ההורים אלינו. סוב קשר כפול זה בכל אתד

 ןזאתנו - תלות בזולת ממד ודאנה לו מאידך - נשמר בנו עד

 סוף חיינו. ממנו מורכבים קשרינו עם בני אדם וחיינו הזוניים.

 עזרה, שיתוף, ניחום, תלות, חיבה, חסד, רתמים, אמפתיה,

 ךידות, אכפתיות אינטימית, שמחה, התנדבות ואחריות הם

ת בסיסיים שמתפתתים מהיקשרות ראשונית זו ומקדמים ו ש  ת

 התפתחות אישית ותברתית. בבםיסנו אנו יצורים חברתיים. בני

 האדם קשורים אלה לאלה באינסוף קשרים משיים, תברתיים

 וחומריים. אנו קשורים פיזית באמצעות מערכות טכנולוניות:

 ערימ, מכונות, כבישים, תפצים, שפה, תקשורת המונים

 כדומה. אנו קשורים נפשית בכך שהנדרת האני היא יתסית,

 לזולת. אנו שוחים כדנים בים של רשתות תיווך קיומיות.

 היקשרות פיזית ונפשית נוגדת אינדיבידואליזם מערבי

 !אוטונומיה אישית. בהדגשת האינדיבידואליזם, מפתתת

 התברה המערבית כיום ערך הפוך לטבעמ האנושי, ערך

 שהתאים, אולי, לתקופות מסוימות (כגון, כיבוש אמריקה

 [פיתוחה) אך לא לטבענו. תתרותיות גוררת לעתים קרובות

 ןזתנהנויות תוקפניות שמלקן מוסוות כ״אםרטיביווד.

 אינדיבידואליזם הוא אתת הסיבות לפער הכלכלי המשווע

 כיום, כשרוב ההון אחזז בידי המיעוט בעל היוזמה, בעוד שרוב

 אוכלוסיית העולם סובלת. פער זה בין המיעוט העשיר לרוב

 ״עיניך לנוכמ יביטו ועפעפיך יישרו ננדך." (משלי ד כה)

 אחד בפה ואחד בלב. זו מהותה של צביעות. שני תנאימ
ך שונה מ״הפנים״, וי׳הפנים״ אמתי יותר ו מ ה  לצביעות: ״

. צביעות קיימת ביתסי אנוש פרטיימ, ברמת המיקרו. ך התו  מ״

 צביעות קיימת אף ברמת ההברה, רמת המקרו. זאת כאשר

 הערכים והנורמות המוצהרים של ההברה שונים מהערכימ

 [זפנימיים, הנטיות, האפיונים והתכונות של האדם באשר הוא

 אדם.

 המאמר הנוכחי עוסק ברמה זו, רמת ההברה, ומעלה את

 זאפשרות שקיימת צביעות אימננטית בתיינו התברתיים מול

 אלה האישיים. זרם תדש בפסיכולוגיה התיובית טוען למערכת

 ׳1ל ערכים אנושיים המשותפים לבני האדם מעבר לזמן

 ולתרבות (סליגמן, 2005). כשבודקים את הערכים האלה,

 נראה שהם עומדים בנינוד מריף למספר ערכים מוצהרים של

 התברה המערבית כיומ. אפרט ממישה זונות של ערכים, כשכל

 זב מורכב מערך מוצהר מול ערך אגושי. זונות אלה יכולים

 לשמש בסיס לדיון בפער שבין ערכים מוצהרים לבין ערכים

 אנושיים. אסיים במסקנות הגובעות מההבדלים בין הערכים

 אלה.

 ערכי החברה המערבית המוצהרים מול
 ערכי האדם באשר הוא אדם

ן מוצהר: אינדיבידואליזם ־ והו ערך מוצהר משוב ר  א. ע
 עקרוני של החברה המערבית כיום המכוון את הפרט לעצמאות

 אישית במעשים ובהתלטות, למימוש עצמי, לתתרותיות,

 לאםרטיביות ולפרטיות. ערן זה ארוב במערן פדגוגי ופםיכולונין

 תב יריעה. האדם הפוסט מודרגי רואה את עצמו כפרט



 יותר ליצירת חברה מאושרת מאשר הדרך העוקפת של השקעה

 בנהלים וחוקים שמטרתם צדק תברתי.

 או, נאמר זאת בקצרה, אהבה קודמת לצדק. הצורך האנושי

 הבסיסי ביותר של כולנו הוא לאהוב ולהיות נאהבים. אהבה היא

 המרכיב המרכזי בכמיהת האדם לאושר. מבתינה התפתחותית,

 קודמת אהבה למוסר, כלומר לצדק, וראשונית ממנו. ערך

 זה, אהבה, מניע אותנו באופן אישי לקידום קשרים עמוקים

 ואינטימיים כידידות וזוגיות עם בני אדם. זהו בסים איתן

 לבניית יחסי אנוש וקשרים בין בני האדם. בחברה המפתחת

 קשרי אנוש כאהבה, הצורך בכפייה, בצבא, במשטרה או בבתי

 משפט הוא מיגימלי. העמקת קשרינו האמפתיים והאחריות

 הרגשית לזולתנו ברמת הפרט ישנו את המבנה התברתי

ת ומדיכות. כך גשפר את ח ב  ובהמשך אף את היתםים בין ת

 איכות חייבו האישיים והתברתיים. ערך זה מגד את הדגש

 וההשקעות המסיביות של התברה המודרגית בפיתוח תוקים,

 תקנות פורמליות ונורמות ברמת המקרו, תוך הזנתה של פיתוח

.(Rimor, 2003)חסי אנוש חמים ברמת המיקרו 

 ד. ערן מוצהר: רציונליות - בחברה המערבית כיום!

 נתפסת המציאות ומוסברת עד כמה שאפשר במסגרת רציונלית.

 נתונים אמפיריים הם בסים למסקנות אינדוקטיביות. המודל!

 המרכזי והמוערך של האדם הוא מודל האדם הרציונל׳ שפועל

 מתוך שיקולים הגיוניים ומקבל החלטות תוך ניתות מודע

 של האפשרויות העומדות לפגיו. עובדות ושיקולים הגיוניים

 מוערכים יותר מאשר תהיות, רגשות ומניעים. למסעות

 רוחניים אישיים ותהיות על אודות תכלית התיים ומשמעותם

 אין ערך בפני עצמם. אמיתות רגשיות ואינטואיטיביות נחשבות

 בתוצרים נחותים ומשניים.

 ערן אנושי: ערכים ורגשות - מודל האדם הםוצהר על יד

 החברה, דהיינו המודל הרציונלי, אינו המודל המתאים לפרט

 זאת מראה בבירור הפסיכולוניה המודרנית שמסקנותיה חלחלו

 אף למדעים החברתיים הקשים בכלכלה, מנהל עסקים, או

 ייעוץ ארגוני. החלטות הפרט והתלטות ברמה התברתית אינן

 החלטות דמויות מחשב, אלא מותנות גם בערכים, רגשות,

 מגיעים, ציפיות, אידאולוניות, תהיות, אינטואיציות ודחפים

 בלתי מודעים. המודל המתאים יותר לתיאור התנהגות האדם

 הוא מודל ״האדם הפסיכולוגי״ (כהנמן, 2005). בהחלטותיו

 ובהתנהגותו מעניק האדם חשיבות רבה לערכים !לעמדות.

 לדוגמה, לגבי רובגו, קיומבו האישי מעורב ותלוי בערך של

 "אדם טוב״, כשאצל האחד טוב פירושו ״מצליח״, אצל השג

 ״מועיל״ ואצל השלישי ״אוהב״. נשים לב שבעת משברי חיים

 העני יתמוסם אם נפעיל את ערכינו הבסיסיים, נשנה את סדר

 העדיפויות התברתי ונשקיע בשיפור יתסי אנוש ובהדנשת

 קשרינו ההדדיים.

 ב. ערך מוצהר: תומרבות - החומר הוא בסיס חיינו

 במערב. כמות ומדידה הם קני מידה עיקריים להבנת המציאות.

 החברה משקיעה באופן מסיבי בפיתות סביבה, בטכמלוניה,

 ברכוש, באגירה, בבנייה ובתיצוגיות האדם. אגירת רכוש

 פרטי - תפצימ, קרקעות, ממון - היא עיקרון בסיסי שמערכת

 חברתית מפותחת מגנה עליו. התפתתות טכגולונית ושינוי

 סביבה תיצונית נתפסים כמוסיפים ומעצימים אושר.

 במקביל, רואה האדם המודרני בעונג פיזי ובתועלתנות

 מדדים בסיסיים לאושר. אנו עסוקים במרדף בלתי פוסק אתרי

 מילוי צרכים מענגים ואחרי הממון הקונה אותם. ללא הנאה,

 תש האדם המודרני אבוד ואומלל. מהויות רומניות הן משניות

 בתשיבותן. שינויים פנימיים הם משניים בחשיבותם כתנאים

 לאושר, יחסית לשינויים חיצוניים. אושר במערב אינו נמדד על

 פי עומק רוחני. הקרבה, חמלה, צניעות, מתינות, ויתור, או

 סבל, אינם נחשבים כערכים מרכזיים. טוב פירושו בעיקר עוגנ:

 מידי ותועלת חומרית.

 ג. ערן מוצהר: חוקים ונהלים - ברמת המקרו, מתבססת

 החברה המערבית כיום - בייחוד המדינות המתקדמות כארה״ב!

- על תקנות, נהלים ותוקים. התברה מנסה, בעזרת חוקים;

 והפרדת הרשויות, לתעל, לסדר ולכפות ערכים והתנהגויות על

 אזרחיה בתהליך שמתרמש מלמעלה למטה. ברמה החברתית

 משקיעה החברה המודרנית את מרב מאמציה ומשאביה ליצירת;

 מסגרות של חוקה וחוקים לניהול שוטף, ענייני ושוויוני של

 אזרחיה. צדק תלוקתי, לדוגמה, הוא סוגיה עקרוגית בחיינו!

 החברתיים ברמת המקרו. מהותו של צדק תברתי כיום הוא

 השקעה בתיקים ובנחלים, בהנתה שניתן לכפות על בגי אדם

 ולהפעילם מבמוץ. לעומת ואת, משקיעה החברה הרבה פחות

 בפיתות יתםי אנוש בין אזרחיה.

 ערן אנושי: חמלה ואהבה לפני צדק - בני אדם פועלים

 במיטבם מתוך רצון והבנה ולא מתוך כפייה. השקעה בחינוך

 ובפיתוח יחסי אנוש חיוביים יוצרת נטייה לקשרים חיוביים של

 כבוד, עזרה, ניתום, שיתוף ואמפתיה. כלומר, העמקת חמלה

 ואהבה ברמה החברתית יגררו נם צדק תברתי. בתיי קהילה

 המתבססים על קשרים רגשיים חיוביים ועל ויתור והדדיות

, ה  מתוך רצון נדרש מספר מינימלי של נהלים. במצב מ

 נורמות, נהלים וחקיקה הם משניים לחיינו. דרך זו היא קצרה



 אחידות של דורות שעברו, ומתכחש, לדוגמה, למקורות

 הרוחניים האולטימטיביים של הדתות הגדולות. שאיפות האדם

 לאידאלים, לאוטופיה ולנאולה נתשבות אנכרוניסטיות ובלתי

 מובנות. מתוך מבוכה וייאוש שהם, אולי, תוצר של תיפושים

 ללא תוצאות של הדורות הקודמים, האדם המודרני מתקשה

 להתעמת עם נילוי ופיתוח אמיתות אנושיות המשותפות לליבה

 האנושית.

ן אנושי: ליבת ערכים קבועה - הקשר ההדדי בין בני  ער
ן שהדמיון בינינו רב מהשוני. קיימת ליבה  האדם בנוי על כ

 משותפת בין בני האדם. ליבה זו היא בעיקרה ערכית וחתנית.

 יש נטייה אנושית - שכמובן, לא בהכרח מתממשת - לפתרון

 אחד, לאמת אתת, לאולטימטיביות. מחקרים דיאכרוניים

 וםינכרוניים באשר לאמונות וערכים אנושיים מראים שמצויים

 תמוהים ערכיים בסיסיים המשותפים לכולנו בהיסטוריה וכיום

 (םלינמן, 2005). כדונמה לערכים אלה ניתן למנות: חוכמה

 וידע, אומך, אהבה ואנושיות, צדק, מתינות וריסון, רוחניות

- פטירות, לידות, נישואין, פיטורין, טראומות אישיות וכדומה

- התמצית שנשארת לנו מבני האדם היא תמצית ערכית.

 רציונליות היא מרכיב אחד בלבד ממערן שיקולים.

 ה. ערן מוצהר: יחסיות תרבותית - קבלה של האחר
 כפי שהוא וניסיון להבין את השונה ממני ואת תרבותו ולתפסו

 כשווה ערן לתרבות שלי הם ערכים מרכזיים בתרבות המערב.

 לפיכן בדרן כלל לפי התפיסה המערבית המוצהרת, אין

 יתרון לתרבות זו או אחרת ולערכים אלה או אתרים. השונה

 ממני נתפס כשווה לי מבתינת תשיבות ערכיו. לנבי האדם

 המודרני, ערכי מוסר חברתיים הם תלויי נרטיב, מקום וזמן.

 המציאות היא תלוית פרשנות ונתונה לפרשנויות רבות. בני

 אדם בונים נרטיב תלוי סביבה תיצונית ופנימית ותלוי הקשר.

 שינוי נרטיב נתון לבתירתנו ונתפס לעתים כשינוי מציאות

 (וילבר, 2006). האדם המודרני מתליף את המשיכה האנושית

 לאידאלים אתידים ומשותפים בתילוניות הומניסטית תלוית

ות י  סביבה ותרבות. האדם המודרני מתכתש לשאיפות התנ



 לכן משקל היחסיות התרבותית הוא מינורי בחברה. אנו כמהים

 לאמת אוניברסלית. תפיסתנו אינה מתמצים בהומניזם פושר

 הפוסח על הסעיפים. אמונה בטוב, ביפה, בצודק ובאהבה

 אולטימטיבית היא אבן יסוד לתבונתנו כבני אדם חופשיים.

 אי לכן, אפשר שרובנו במערב תיים עם פער בין מה שאנו
 חשים לבין מה שאנו מצהירים. זהו פער טרני עמוק בין ערכיו
 הסמויים של האדם באשר הוא אדם לבין ערכיה המוצהרים של
 התרבות המערבית כיום. זו, אולי, הצביעות העמוקה ביותר

 הטבועה כיום בתרבות המערבית, ובנו - המרכיבים אותה.

 פער זה יוצר מתח ותסכול שרבים חשים אותו. מתת זה
 מתבטא, למשל, בעלייה תדה בבעיות נפשיות, בדיכאון,
 ובתפיסת החיים כבלתי משמעותיים. נראה שיהיה קשה לאדם
 להתמודד עם חיים שיש בהם צביעות כזו. מכאן, ייתכן שערכיה
 המוצהרים של תרבות המערב כיום הם תופעה שתשתנה
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 ונשנבות. אף על פי שיימודיות הפרט והשונות בין פרטים יכולות
 להוות ערכים משובים בפני עצמם, קיימת קדימה מוסרית
- שרובנו חשים אותה - לדמיון במבנה הנפשי וההתנהנותי
 של בני האדם. ליבה כזו היא בסיס להבנה אינטלקטואלית
 ותשית בין בני האדם בכל מקום שהוא על פני כדור הארך
 והיא הבסיס לתקשורת בין בני אמש. אפילו המדעים תותרים
 לאמת אחת. לדוגמה, מדע הפיזיקה תותר עמוק יותר ויותר
 בעולם החלקיקים האלםכטריים כדי למצוא את מרכיבי החומר.
 מדע הפסיכולוגיה משתדל להציג מודלים בסיסיים כלליים
 להתנהנות בני האדם. תפיסה זו מגדת את תפיסת הנרטיב
תשת בחברה המודרנית. נזכור נם  והיחסיות התרבותית המו
 שערן היתסיות התרבותית ־ האמונה שלכל תרבות יש את
 הטוב והאמת שלה - הופיע מאוחר יחסית בתרבות האנושית.

ת האנושית מתבטאת בכמיהה מודעת י  הליבה החתנ
 לאידאל, לטוהר, לאמת, לאתד, לטוב וליפה. בזכותה תיימ
 הרוחניים עשירים, מלאי תקווה וציפיות חיוביות. ציפייה
 לקיום טוב יותר, כמיהה ליפה ולביטויי הטוב בהווה מושכים
 את האדם מהרוע ומהכיעור שביומיום למימוש אישי ותברתי
 חיובי ויוצרים בו מבט בהיר על הטוב והאידאלי שבקיום. ציפיות
 כאלה מניעות את האדם להתנהנויות של יוזמה ויצירתיות. זאת
 בנינוד לחילוניות הפושרת ולתפיסת היתסיות התרבותית של

 האדם המערבי.

ות לסיום  מסקנ
 העמדת ממשת זונות ערכים באופן זה, מעלה את האפשרות
 שערכי האדם באשר הוא אדם אינם רק שונים מערכיה
 המוצהרים של החברה המערבית כיום, אלא אף מנדים להם.
 נסכם זאת בקצרה. ערכינו כבני אדם מנונדים לאינדיבידואליזם.
 מטבענו אנו קשורים לזולת וקיימת בנו פתיחות ואתריות
 לאחר. רובנו מודעים לכן שתתרותיות ותוקפנות מזיקים לנו
ת אינה דרכנו לאושר. י מח  המעדיפים שיתופיות. הדרן המו
 הטכנולוניה אינה פותרת את הבעיות הקיומיות של האדם.
 צבירת רכוש אינה מוסיפה לאושרנו. אהבה קודמת לצדק
 בהתפתתות הפרט ומבחינת משמעותה ותשיבותה. א׳ לכך,
 השקעה מסיבית בפיתוח צדק חברתי על משבון יהסי אנוש
 אינה מניבה את התוצאות הרצויות להברה. מניעים חיוביים
 וימסי אמש משופרים יוצרים הברה מאושרת שממילא תנבש
 תקנות וחוקים צודקים. התבונה האנושית היא חלק בלבד מנפש
 האדם ואינה מופרדת ממערן הרנשות, ההערכות וההתלטות
 המוסריות שלנו. כל ניסיון להפריד בין תבונה לרנש ולהדגיש
 את הפן הרציונלי שלנו, יוצר דימוי מעוות של האדם לכיוון
 המכונה. לבסוף, קיימת ליבה ערכית משותפת בין בני האדם.


