בין מדע מעשי להתבוננות אסתטית :עיון מחדש
בגישתו ההומניסטית של ג'ון דיואי
הרצל ברוך
תקציר
ׅז זכלמ םטאוח ׆'ד ׇׄ טם א טמלד ׅכםל םא ׆םמ גהומ
ל ׅמגׇׇמ זב ם׆ גׇז הא׆ גׇלהב םאמב .אא גכב
ׄמ אמ םא ׇׄב אכל אׅד ׄמ זאב ׅז אטמ אב לׅ־זךג םהב
אםלׇמ אלמׄ , אכ הל גםגם םהזם ׅב ׄ גםא לוד ,גטה ה׆ׇ
ׇׄב ׅז גוד ׄמ כגב .ׅגו׆למ ׆םמ גהומ זא ׇׄ לזהמ םהב
אלוד םגםב ׄהולגהאב ׄא אהמׅב אגגם גלמ גהומ :ׅה
גׇם םא גׇז הא׆ ׅכםל םא ׄהלוב טלכאלב ךׅלב; טה
אכ מב טזאמ ׇגכלמ אכׇב גׇז ׅל; טה אזגכמ מׅההמ
ׄוממ; ׅׄטד גכח גזגכ ׅמל — טמ ׆ם םא "גהב ׇמ" ,םזאמ
גגה מׅהמ םׅמׄ , זב ׄמ ׄ גזללמ גאכמ .אגז טה מגךממ אהוד
ׄומ־כהגטאׅ םׇׄ אׄ טמ ׅגם ׅכםל  ,ׅםׄל ה גםׅ וׅל
גטלב ,ךז טלםהמ םהמ ךׇ ם אׅהב :גהב גׇז ,גהב ׇגכל,
גהב ׇמ גהב טל׆ג )ׄ ׄכוהךׄא( .ׅגׄגל  ׅׄד לזהמ טלםהמ
ׄא ׄךז ,ׅמׅוו זא ׇׄ ,אלׄמ ׅהוד ׄומ־כהגטאׅ גלׅ ל
ׅלוד המׅ םא זגׇמ גׇז גזם .ׅמׄב א ׄזד ם׆םמ גהומ םא
ׇׄ גםאׅמ ׅגׅ םמ גמׇמ זכלמ : םא גׇז גזם  םא מׅההמ ׄוממ.

מבוא
ׅגׄגל  ׅלךה אׅד ׄמ ׆םמ גהומ םא טאוח ,טוא׆ ׄם
ה ׆'ד ׇׄ ) (1952-1859זא ג׆גמ םהמ זא גזאמ אםמ,
אׇד ׅׄטםלמ אםׅ ׅד ג׆גמ ׄא .כלמ טאוטמ םא ׇׄ ד ׅג׆ד
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לׅ םא מגב :א׆כ ,גׇז הא׆ ,ה ,טאכ ,ׇמ ׄומכ.
טאוח ,ׄל ׇׄב ׄ טזא ׅגז׆א כאמ ,אׄג ׅד־אׄג .ׅ׆מ
ׅטזאמ  גז׆ד ׅזל מהזמ הׄלמ ,זא ׄטגמ םׄטה ׄמ ,זא
םאׅ ׆ם הומ ׅגׇז זא ׄהׇׇׅׄאב םט ׅכ אׅל טמ
ׇגכלמ .זב ׄמ ,ׇׄ  ׅכלמ ׅה׆ז אזכלהמ גלב םׄטה ׄמ
הׄלמ ,ׅב ׇמ גולמ ׅׄטד לׇכא ,ג אׇז ׇׄמׄ ,גי
זכלהמ גמהב ׅו אׅז אׇׄב מטומ ׄהׇׇׅׄא םמ גׇׇׅמ
)"ׄגומ"( .גׅהמ אא ם ׅ׆םמ גהומ םא ׇׄ םאׅ ׇ
ׅד גםמ ׇם — םאׅ םא אמלב א׆םל זא מב טזל ׅד ׆םמ
הׄ־גׇלהומ טו־גׇלהומ.
הלׄ םׄד אכ זא  ם׆לזד ׆םמ גהומ םא ׇׄ ,ׅגׅה
הלגׅ ,גׅוו זא ׄמו גׇז זא ד םא טלהוו ׅכד ׇׅׅל םגם
ׅגׇז ׅהא׆ אלמ ׄהםמ ) 1.(Dewey, 1920; 1929bׅמׄב א ,
םמטו ׄמ ׆םמ גהב גׇז )Baurain, 2011; Van-Praag, 1982; Wilson,
ׄ .(1973אב ׇׄ ,אה םגםב ׄה־גהוב םל אׇזמ ׅגׇז
ׅהא׆ ,ׇׅ ׅג גאגמ זאב לׄםה ,׆ז אל םם אלוד ג׆גמ
לוהמ ׄא ׇׅ ׇׅׅ זב טם ׇלב אםגל אכ ג׆גמ גהומ למ
ׅ"ל" גׇז ׅםגם ׅהא׆ אלמ ׇׄב )אאד :ׅז גהומ
םא ׇׄ( )ׇׄ .(Dewey, 1920; Stallman, 2003 ;1916 ,ׅ גכׇב אׅׄד
ׅז גהומ ׅמכטמ אממ ׇל אטמלה ׄטםל אגךׄ ׅוטל
) ,(Dewey, 1920םׅ ׄ כׅז:
־
אאׄ וטכׄ ,ד םׄא םׅ מל םהךׅמ ׅטה זאב גׄםל םׄא םא
ׄטםלמ ׇל אטו ׅד ׆ם םא גׇז גזם ) (practical scienceאׅד
׆ם םא ל ׅזל םא מׅההמ ׄוממ )contemplative esthetic
 .(appreciationאאׄ לׄםה ,ׇׄב  א גםכ כלׅד םא מ
ׅזב םׄ ׄה א אםמגם ׄ אםא ׅב .אאׄ םה ,ׄהםמ
זאא אׇלׇל א׆ז םא גטאךמ אאמ ,םגמגכמ ׅאׄ־גה זב

 1ׇ אגהז גולׅא ׄךד ׅׄלב גוב אׇׄ לכ ׄמ םה םׅ טלוג טלב
אלׄםה אׄ ׄמ םהמ גׇל םׅ םמגםמ )הגךׄמ ׅגאׄ ׅלםגמ גכלמ(.
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ׅז זב אמב ,גםזגגמ גטהׄ ׄ גו׆אמ אהךא לכ ׅך׆מ לׄ
2
אאמ ׅאמ גלוהמ )םב ,זג' .(152
ׇׄ ׄגהב זוכ ׅגם ׆מ ׅהוד ׄומ ,ׅזכל ׅטלכ מםז ׅוטל
)ׄ ,(Dewey, 1934b אׄ
) (Dewey, 1929aׅוטל
לׅ זא ׇל לך אטו ׅד זגׇמ םהמ ׅםה כׅב ׄא םא הוד
ׄהם ׅגל אטמל ׄמ ׅז גהומ םזוכ ׄמ 3.ד מגׇׇמ
םׄ ׅא ׄמ ךז  טה אמב ׅלמ־טא ,ׅזכל אהוד ׇגכל
זא ,םׄמ ׅד ׄל ב טא גול םא מׅלמ ׄהםמ םגט
ׅ םא ׄהׇׇׅׄאמ ׅכ אכא ג׆ד זא ׄהלוב םא אא ׄלב.
אׄל  גךזמ טלםהמ גומ אׇׄ ׆ם םא "גהב ׇגכל"
) .(Rockefeller, 1994ׅלב ,גטה ג׆ׅם ׅמל ׅ׆םמ גהומ םא ׇׄ
ׅׄ אׇ ׅ ׅ"גהב ׇמ" םׄגי ,גה םׅז ׅגהטו לׄםד םא
ׄ׆ׇ גהומ ׄגלכׄמ ׅםהמ  4,1933םׇׄ  ׅד מגב זא
) .(Dewey, 1934aזכל םא ׆ם
םזכלהמ טמ ׅוטל
 ׅכׅז ,םׅוׇ א ם׆ב םׄטמ ׅב ׅמל ׅזׅל ׅ הגךׄב
זלב זגׇמ "םהמד אהמב ׇמב" )םב ,זג'  ,(8אגםא גזלמ ׄגה ׆גם
המ םגה ׄמ ׇׄב כ גםגזממ אאמ אזאב )אא ׇה ׅמל טל
ׅאכ םאם םא גׄגל( .ׅגא ול ,ׅזכל ׇׅממ גׄל׆המ םׇׅׄ
גהמד ,זגו זא זלב אא גםׄמ ׇׅגמ ׇכלהמ גה׆ב הכםב,
ׄא אם םמכ ׄמבׄ .אב ׅמאב םא ִכׇג ׄהםמ ׅמג גׇז
אא ,ׅמהזמ מלׅממ טאמ ג הׄלמ ׇגכל ,אכ גזלב
ׄא םלל גהכםמ ם׆ׅא ׄמב .גהו ׄמׄו ׅםאׅ  ׅ,
ׇׄ אׄ ךז ׅםב ׄטד ׇמ ׇם אםׄ , ׄ וׅל םם אל ׅכגב
םא ׄגהמ זלב אא ׅגולמ זׅל אטזא אׄל׆הב גׇם ׅׄטד גׇז
םמ ׅ ).(Dewey, 1934a, pp. 8-9
 2א כזב גךב גאזמ מל׆ג ׇׅ גׅל גׄגל.
 3גם׆  ,experienceםׄ גל ׅ׆מ םא ׇׄ ,מל׆ב אׄל גׄגל ׅםה ׄטהב:
"הוד" ׅכםל םא ׇד ׅגׇז גזם ,"" ׅכםל םא ׇד ׅמׅההמ ׄוממ
להמ .ׅזהד  אמ ׅזכׅמ מל׆ב אזׅלמ םא גׄגל םא טאוטמ ׇׄה
כאהוד ).(1999
 4גהטו ׅגאׄ הגךׄ ׄךא .Kurtz, 1974
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מטהמ  ׅ׆םמ גהומ םא ׇׄ זלל גאכמ ׅד מגב ,ׅאא
 לׄם לגב הךלב ׇב טל׆לוׅב ,גמה׆ׇב ,ׅב טאוח ׅללהׇ
לׄוא ,םולׅ אמ םמח אךלח ׄמ מגמ אגהטו םא ׄ׆ׇ גהומ
םל אזא .אׄלה מזלל גאכמ םׅ .טאוטמ ה הא הׇה׆ו
) (Noddings, 1993, 2009זהמ ,םׇד םא ׇׄ ׅגם׆ "ׇמ" זגב כם
אׅה ,וׅל םם אטם אט אׄמ םא ׄגה םׇׄ ךׅ גלמ.
ׄ גךז אׅד ׄמ ׆םמ גהב טל׆ג ׄ גהב ׄכוהךׄא ,ׅגׅד
 ֵג ַּ אכב
 ם׆םמ גזא זא הו ׇׄב טם גכב כ אכא אׅל ּ
ׄמה ׅמגׇׇמ זב ׄמ׆ל ב כהכלב .אזגמ ׄמ ,כל ה ׅלׇא
ׅׄלד זד ,םאגלמ כםב םגם׆ "ׇמ" גךׅ ,"גהב ׇמ" םא ׇׄ
גךז מםׅ כאזמ אה ם׆ב ג׆ׅאמ םגזגׇ הוד גׇז־הא׆
).(Baurain, 2011
ׄב ׄטםל אםׅ ׅד טלםהמ םהמ אא — "גׇזמ" ,"ׇגכלמ",
"ׇממ" "טל׆גמ" — אׅד ׆םמ גהומ אאמ םא ׇׄ ,ׄב ד,
ךׇ? ׅומג זא מה׆ׇמ םא ׇׄ אםׅ טאוטמ ׇגמ )׆ח־
הטם ,םא־ל׆ם ,מׄל־גזם "ׅ(ׄ ,ךׄ גמ ה ,ם׆םמ גהומ
אאמ ׅמ אמ הׄגה אזכלד םא לךטמ ׅד מג הוד םהב:
גׇז־גזם ,טא ,גול ,ׇמ ׄומ .ג ד ׄה םא מםׅ זא םׄא 
מׇלם אךׇכ ׄטםלמ םא ךג ׅמג םׅ ,ל׆ם ,גול ,מכםלמ
ׄומכ )ׇׄׄ .(1916 ,ךז םגׅד טלםהמ אא ם אׅד ,ׅזכׅמ
הׇה׆וׄ ,מ ׆םמ גהומ םא ׇׄ ׅׄטד ׅ ׅמל גהב טל׆ג
)ׄ גהב ׄכוהךׄא(ׄ .זד םא ׄמ גטלםהמ ׄלמ ,אלׅמ
טה םא ׇׄ א"גהב ׇמ" ,גׇ׆ם לכ אכ גמג הוד ׄהם זא
ד אכ ׅׄ־אמ אךל כ לךט ׅד מג הוד םהבׄ .אב ,ׅםה
גהׇה׆ו םטל אטלםהמ ׄזד ,םך׆ גׇכמ םא ׆םמ גהומ םא
ׇׄ ׅמ אזהכ גכב גל אלׅ ׄומ־כהגטאׅ ׅ׆מ ,םם א
םׅמ לׅ ׅגםג םא לוד זךגמ םא הוד גׇז־הא׆ זׇה םא
הוד .
גא ׇד ׅגׄגל  ׇאאד :ׅאכ לׄםד ׅׄד ׄמ ׅכלמ םא ׇׄ
זא ג׆גמ לוהמ ׅםגם ׅא גׇז הא׆ .ׅאכ םה ׇׄד ׅג
םׇׄ לׄ ךל גהו אׅוו ׄמ ׇגכל אלׅ ׄמ גמׇ
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גׇזמ הומ אגׇז ׅל אמב טא גול .ׅאכ םאם ׇׄד
ׅגטה םזׅל ׇׄ םטה א"גהב ׇמ" .ׅאכ לׅז ׄךז אׅ ׅ"גמׇ
םא מׅההמ" םטמ ׇׄ ) (Dewey, 1920, 1934bׅמב הוד ׄומ
גך ׅכ המ אגמׇמ כל גׇזמ ׅמב הוד גׇז־הא׆
גלׅ גםטלמ ׄמ ׆םמ גהומ אאמ.

"הומניזם חדש" :הצורך להתמודד עם אופיו הטכני של המדע
ׅלךׄ םהמד ׇׄ ׅזךג םא גאגמ זאב לׄםה ) (1917םהמל גגה
לכ םמ טוכׄמ ,ׄ ךז "גהב ׇם" ,םזכל הוד אםכב ׄמ ׅל
ׇכ ׅה םא ׅכד ׅד ם גׇזמ ׅל גהומ )Stallman,
 5.(2003, p. 19אׇזמ ,םכב  ךל אזםמ גמ גׇזמ אמלׅמ
טזל ׅד םה ׆לגב ׄא ׅגא ול אזׇׅ םאכ הל גכםלב
־
ׅד גׇז ׅל טה אךל גאג לו .ׅוטל
) (Dewey, 1920ׄ ׇ׆ם םאׇׄׄאב ג ׄהםמ ךׇכ ׄד כםל גגם זב
מךלב טלכב םא גׇז ׅב טךךמ ׅׄמ ׆ׅ גוב םגטךךב .זא
 םׇז גׇז גךל "אב הא׆ב םב אׄ םזל" )Dewey, 1926,
 (p. 344מׅ ׇׄ" :א ׄ טזׄ , אגלמ זׇׅ םטז  ׄ זהכ
ׅזךגמ ] [...מ אה ׇ ׄהא׆הך אךל הכ אב ׇםב; אׄ מ
אה ׇ ]ׄהא׆הך[ אםמגם ׅג םךלה ׅׄטד םכא םמ אגלמ ׅלממ
ׅטכב םא ׆לגב םה ׄמ ׇלב םא ׅה ׇׄב" ).(Dewey, 1931a, p. 50
ׇׄ וׅל מא  ׆ב  :טמ גׄי םא גםלב ׅזא זךג לׅ
אזמב כלׅמ ׄה גא ׅטזא גהמ םכא םא ׅה ׇׄב אגזד גלמב
טהגמ , "גׇז םאה ׄ ה ׅגכב אמ ׅׄטד לׅ גזגכ גה"
) .(Dewey, 1926, p. 368אד ,גׇז ׆ב הםא ׅ"ׄל׆ד גׇם םא זגׇמה
ׄגהמה ׅוומ" ).(Dewey, 1931a, p. 60-61
גׇז גׇז םגם ׄהב גהמׅב אגלמ גהומ אזמב כלׅמ
ׄטא גםגב אגלמ ׄה־גהומ? ׅהו ׇלג כׅז ׇׄ ,םםׄא
 5כלמ ה ׆'ׄהד ואגד מ לׄםה אטלוב אהמ ׄמ טוכׄמ םםלׇ ,מל ג־85
םה ׄל ׄמ לךׄ.
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 ׄ ׅז ׆ׇא ׅמל םגזוכ ׄמ ׄהםמ ׅמכטמ )Dewey, 1931a,
 .(p. 50ׄ מא גךׅ זההב  ׅםאם ׆לגב .ׇׄ ,םגםב ׅהא׆מ

םטמ ׅזׇד גׇלה םגם ׄהלוב ,זלב גוׇמ םכׇג אגׇז גׇלה.
מךׄ ג גׇז אׄ ואכ ׄגהמ טאמ ,ׅזלּ מ ׇ ט םׄטגב
גכׇב ׅׄ ,אׄ ךז גםלב ׇםב אגלמ םהמ םא ׄהלוב,
זלב גוׇמ אא .םה ,׆ב םהזם םגם ׅגׇז אגזד ׄהלוב ,זלב
גוׇמ ׇםב אמכטמב — ׅל׆המ ,כטאב מזם — ׄא ׄלהב
םלמ ׄהלוב טלב גׅכב אׄ ׄהלוב ךׅלב .םאם ׄ זׇׅ
םטמ גלםב םא הא׆מ ׇםמ הזם ׅׄטד גכל ,אאׄ מהד םא
ׅלמב .םאםמ ׆לגב אא ,אזהמ ׇׄ ,גאאב םהב הא׆ב
לׅב גׅא ם אׇׄב גד אׅד ׄמ גםגזמב אםמגם ׅב ׅׄטד גםא
םכח אׅמ ךׅל אא ׄלב.
אוב אכ  ׄגל םמלהב םא גׇז הא׆ גׇלהב ׅזה ׇׄ
גךגךב ׅזכל אם׆מד גךאמ םא גלמ המ ׅםלמב םא ׄהלוב
ךלב .אא הזׇלב מהד םא ׅלמב ,ךאמב ג׆ׅאמ א׆ׅ לׅ ׅה
ׇׄב א"ל ךהמ םא ב" )םב ,זג' .(59

משמעותה ההומניסטית של הדמוקרטיה והרחבת השיטה המדעית
לתחום החברתי
ׅכלמ זא ׄט ה םא גׇז ׅא ׄמ ׇׄ אטהמ אטם ׇז
גזם גׇז ׅמב ׅלמ ,םׄד ד ׅׄטד לׄ מל ׄמ  זךב
םגד ׅמךל .ׅג גלׅב םא םׇ ׅלמ ,ׅזכל אא ,מזם
ׇגכל גׇלהמ ,זד ׇׄ ,מא ם׆מ םא ׇז ׅלמ גזם ׇם
ׅל גמלם ) .(Dewey, 1931bאכ גׇז  ,אגםא ׅמב אא מזםמ,
גוח גכ אׇזמ ׄמ ם׆מד םא גלמ המ ׅםלמב םא גזב זא םׅד
גלמ גהומ .אׇ׆ג ,ׄ ׅד ׄמ מךׄמ םא גט מזםממ
גםל אא כטאו כב ׇׅגמ זה וׅא םב גׅׄב זא לׅב
גטזאב .אׇׇ ,ג םמל ׆לז גזה גוׅא ׄ "זׇׅ םא  לׅ ׅה
ׇׄב זוכב ׅזוכב םׄהב אט לב ,לכ גםב ל גגד ל ׅב .םד
זוכב ׄא גזללב מגׇ ׇׅׄב ואׇ ,ה לךד אאא ׅב אםמג
גב" )ׇׄ ,1916 ,זג' .(256
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ׇל זכלמ ׅזה ׇׄ אםאׅ ,אטמ גׅהמ ׇׄמ ,ׇז גזם ׅלמ
זב זלב גהוב ׄ ׅׄגךזמ טמ ׇגכל ,זא זל למ ,ׄ
םד גהב ׄמ )ׇׄ.(Dewey, 1926; 1930; 1931a; 1931b ;1916 ,
ׅמאמ זוכ ׇׅגכל ,ׅמכט םאגׇ ׅםכ׆ ) ,(1904-1894 ׇׄ
ׄמ ׇגכל זב הךלמ )ׄ ,(Rockefeller, 1994 םׅםא ׆מ ׄ לׄ
ׇׅׄׄא ׇגכל ׅה־גׇם םא זלב הב םא הךלמ ,ׅגם ׆ב
ׅוו אהו םא גהב ׇמ םגםלל גא ׇמ גגוׇמ .ׅׄטד  "ׄגה"
ׇׅגכל ל ׄךא ׆ב ׅׄגה ׅטל ,ׅג אׇׄׄא ׆ׇא א"מׄ׆ׇמ
ׄהםמ" םם ׅ "מהזמ א־םׅ טםמ ׅד ׅל כׅך ׅלממ" )ׇׄ,
 ,1916זג'  .(69-67ׅכ אזכלהמ ׄא ׄ ׆ב כםל ׇגכל אׇז אזכלהמ
גמב גׇז ׅלמ . אגםא ׄ מטו ׄמ ב ׅםמח ׅכםל םא ׅל
גכגמ גכל טם .גׅה  םאׅ ׇׄ ׅ׆םמ ׇגכלמ ׅד טה
אׇׄׄא ׆ׇא אׇז םא ׄל׆ד טא ).(Rockefeller, 1994
זד ׇׄ" :גׄל םׇגכל גךׇׇמ זכלהמ
ׅוטל
ׅמ ו ׆גאד טםב ,ׅמ לךטמ ׅלממ ,ׄ ׅמ אטמ מלמ
ל לׄ ׇׅזמ ׄמ ׇל ,םׅ הוד ׇׄ גמםל אמ המד ד גםגזמ
אהוד ׄל" )ׇׄ ,1916 ,זג'  .(278אׇזמ ,אטה מכגמ ׇגכל —
א זכל םא גׇזׄ , םא ׇזמ זאׄמ ,מגך ׄ ׅךלמ מׄלמ
גטםמ ,לכמ גא םגם אךל ב א ׇז םזהה ׅׄגהמ
גזאמ הׇלם א׆הׄ ,ׇל םהמ׆ה גזגׇמ ׄםל זוכ ׅד .גם׆
גׇז ,םהךל ׅ־ׄטד ,וח אמכב ׆ב אׄל םגׇז זךג ו׆א
ׄמ גםלד םא ׄגהמ םמגם ׅד אךלמ ׇזמ ,ד אׄל מכגמ
ׇגכל )םב ,זג' .(187
אׄל  הלׄ ם"מכגמ ׇגכל" גׄטםלמ אהךא ׅ מל ׄמ ו׆אמ גׇז
הא׆ גׇ ׆וׄ ,אמגׇׇ זב והמ הׅזמ גםגםד ׅלמב
טטב אׄהלוב ךלב אגגב זׇׅב ׅםלמב ,גׇׄ ׆וׄ .מגׇׇמ
 ךל אמׅוו זא ג םׅל ם׆ ׅכׇב מטממ םא ׇז גזם ׅלמ,
ׅלׄם לׄםה ׇז טא ׇגכל ,םהמד אכׇג זׇ מל זב לׅמ כל
גׇזמ ׄא מב ׅלמ .אםב  ,זא ׇז גזם אׅׄ אטה ׇז גׇז.
ׅגאב ׄלמ ,מׄל ׅלממ ׄהה גל זא מהד ׅלמ זא הוד
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גזם ׅלמ ׅאאמׄ ,אׄ הםאמ גזגב ׇ א׆אמ ׄטםלמ ׇםמ
אומ׆אמ טזא םא ׇׄב אוׅׅמ ) .(Dewey, 1931bאד ׇׄ מה׆ׇ אכםל
גכׅא םׅגו׆למ ׇז גׇז ׅכםל ׅלמׄ , מׄל ׅלממ ,ב
׆לב גׅוו ,גםמה ׅאמ מא ,ׄא טזא ׅלממ ׄגל אמ
מא ׅבׄ .ׇלׅ ,אׇׇ ׄהה הגךׄב מגׇ ׅגךׅ םׅ ׄהה ׅב אׅל
גׇהמ אלז ׅד ׄטה טזא ׅלממ ׄםמ ,ׇז גׇז ׄ גלׅ
גמה ׅׅל  .םגהוב אכמ ׄמ גׇז ׅז אךז םגב םא מׄל
ׅלממ אמב גזם ,וׅל ׇׄ ,הט׆גב םה לׇׅב םא ׇז ׅלמ —
גזם גׇז .זב ׇׄ א ׄ םגׇהמ ,מהד טזא ׅלמב םׅל
טזאב ׅםׇ גׇׅׄב גגזגׇב זךגׄ ׅגםל ׄם כאכׅ־גוׇ ׇׄ.
זב םה ׄ גך למ הםהמ אזגׇ אהו ׄמ גׇהמ טזא
ׅלממ .אםב  הׇלם וז םא מׄל ׅלממ זא ט ךל גׇהמ
טזא ׅלממ . וׅ א םאזמב כלׅמ גׇהמ טזא ׅלממ
טטמ אגגב ,ׅגכב םד לכ זל ׅבׄ .מ םאמ אׄ־לךמ םם
א ׄ גזמ זל םא גה׆הד ) (machineryטזא ׇגכלמ אא ׅ,
אךׇ כ זל םא גהא גגב םזהמ ׆ׅלמ זא ).(Dewey, 1926
 זאא גכל גׇז ׅמב ׅלמ ,ג גכל גׇז כׇב־גׇלה ,אמ
מא מל זא גׇ ׅםטב גכׇגב ד םא כׅךמ גכׇגמ ׄהלוב ךלב
ד םא גזגׇ הכל םא גגב ,ׅגהמכ גגׇהמ טזא ׇגכלמ
ׅ ב־ב ).(Dewey, 1947
ׄב ומגמ גםאמ זא גכל ׅלמ א אכׇב ׄמה אם׆מ גלמ
גהומ אׄ לכ ׄהולגהאמ? גׅהמ ׇׄמ ,הלׄ םׇׄ וׅל םד.
ׇ׆ג ׅ א ׄ םׅמ םׄ ו אמׄל כהוׄהמ ,םאט ׅגכב
אומג זא ה — םמזלזל ׅזכׅמ גםׅל אא ׆ׇא םא ׅוח
םהמ זםלב םא גׄ כׇגמ — ׇׅׅל כג םא םכ טם ם"ׇ הזאג"
גוממ ׄמ ,ם אזׇׇ מזלׅמ גגםאממ ׅגזלמ גהלמ ׅםכ זׇׅ,
םזל לׅ ׅךׅ ׅכׇב םא אא טםמ ,ׅאא  ׄד ׅד ׄהלוב
םא מזם ד אׅד ׄא םא אא זׇׅב .מׄל  וטכ ׇז גׇז
לאה אגלמ םא גׇהמ ה־ׇא ׅה׆מ םא הםׄ לא ׅםהמ
םאםב םא גׄ ־.20
זב ׄמ ,ׇׄ ׇז ׅ ג ב םא ג םׄ ה "ׄהלוב ךלב
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לב" ,םאזמב כלׅמ גהב ׄמ גכל ׅלמ ט׆זב ׅׄטד  ׅׄהלו
ךׅל . אגםא ׄ מה׆ׇ אה םאא וךא׆ ב מג ׇזמ
םׄטםל אכלב ׅהטלׇ  ג ,׆ב אלזד םכב וׇל אא ׄ וׇל ׅלמ
גהמכ ׅא ג"גלמ ׄהםמ ,לךהמ ,ל׆םמ ,לזהמ ׇׄׄאב"
)ׄ .(Dewey, 1926, p. 342; Dewey, 1931b, pp. 64-65ב הםׅ אׇ׆ג זא
ׄטד םׅ מׄ׆ׇב גםמגםב ׇׅז טוא׆ וךא׆ ׇ א׆ׅל — אאׄ
טכ ׆ׅא — ךלהמ מל ,גהזב ׄמ ׄטםלמ םךלהמ מ ׅםאמ
םא ׄל טם ,ה םׅכלמ םא ׇׄ זא םגב םא הא׆מ
גׅוומ זא ׇז גׇז ׄ ׄטכׅמ .גׅה  ,זא ט ,ט םׇמ גגוׇמ
גזגׇ גםאב אכׇג םא ׇז ׇגכל ךׅל גמׅוומ זא ׇז "גךגךב
טל" , ׆ב מכמב םא מ טאב אאב גׇלהב גםלמב
ׄהלוב ךלב גאםב ׄהלוב ךׅלב ׄה׆לׅב .  הד אםהמ
זםלב םא גׄ ־ 20םזאד מׅ ׇׄ , הד אׇזמ ׅאכב הלׅב םא
אא ׆אׅאמ ׅגה :םב םמגמ טךא םא זהט גכל גכב ׄמ
כ םאב אגלמ ׄהולגהאמ , ׆לב טךא םא ךׅלב ׅזאב
ׅלמ אאםמ כ םא אא ׅל אׄהלוב ג׆הב אׄהלו ךׅל
אא .אד ,ג םהך ׄה׆לך םא זהט גׇז ,ׇׅ ׅא ה׆ז אאמ
זא םגם טלכ ׇׅז גׇז , ם אׇׄ ׄמ ךׅל אׄל׆ד ׄה׆לׅ
םא ךׅלב ,םגׅא א"ׄל׆ד ׇגכל םא ךׅל" ).(Dewey, 1926. p. 315
אגזלמ ׅלממ ול ךׅלמ ׄה׆לׅמ ,ׅד םׄל זכׅ טאםמ
אגלכג ב םא כאמ כהמ ,כלׄ ׇׄ "ׅל ׆ׇא" )“the Great
” ;Societyםב ,זג'  .(314ׅל ׆ׇא ׄ ׅל גׇלהמ ,םׅ גטכׇב
זךׅ גׇהמ אב גהאב לב ׅ ׇׅ ׄהלוב םא גזב
גגב .אׇזמ ,םא םאאמ םם א זא ךׅלמ ׄ טא :ׄ
׆ב ט׆זמ ׅגכל ׅלמ גׇז זךג ,םד גכל ט אמ גםלמד םא
גלמ המ ׅזכלד מא ׅגׇהמ ׇׅזמ כׇגמ םא ׅזא ׄהלוב
ךלב םׄמב גםלמב גגב ,ׄ ׆ב ג׆ׅא ׄמ אמ םא ׄל אׄל׆ד
גׇם ׄמ "ׄגהמ םאמ גולמ" ׅמגׇׇמ זב "גךׅ ךה"
)םב ,זג'  (323ׄמ כמ אאמ מךׄ גאגׇ .אדׄ" ,ד ךׅל םטכׇ ׇׅ
גגב ׄמ גׇהמׄ , ם ׄהלוב טלב כב םזם ׄמ" )םב ,זג'
 .(312ׅמׄב אׄ ,ל׆ד גׇם םא הוד אׇ הוד ׅלמ גםגזמ ל
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ׅל ׅךׅלמ .אד םׄח ׇׄ אךלמ "כא ׆ׇא" )“the Great
” ,(Communityגה׆ׇמ א"ׅל ׆ׇא" ,גד םׅ כב ׇז ךׅל ׇגכל

ׄ מא כׇב א ׅכגב םא ו ׆גאד ׅמכםלמ טםמ גאׄ ׅד
ׇב כׅךמ )םב .(367 ,אגל ,ׇׄ ךׇׇ ׅםלל ׄהׇׇׅׄאמ גׅא
גזגׇ גה׆ ,ׅגםל טא ׅגםל גולׄ , םׅ םזא גהמ אם׆ ׄמ
הךב ׄל׆הב טאב ם מאב טמ ׅוגמ זאה גׅווב מל זא
ׅל אהלמ ) .(Dewey, 1920ג ד ׄ ׇ׆ם ,םׇגכל אׄ א
אמטמ ׅגאׄ ׄב אׄ ממכב ׅ ׇגכל מזםממ ).(Rockefeller, 1994
המד ׄטׄ אוכ גׇׅל ,םגזׅל גׅל ׆ׇא אכא ׆ׇא גכׅא אגזׅל
גהוד ׅלמ ה ,כז גכלׄ ,א הוד ׅלמ גםגזמ ה ׅםגםב םא
גׇז ׅלמ .אׅוח ,ׅמו אהמ םא ׇ־כא זא ה אׅההמ
םא גםל ׇגכל ,ׇ׆ם ׇׄ ךׇ גוב ׅהמ :גםל ׇגכל ׄ
ה מל גא גםל ׄל .אט ׆ב םהםכא הכ ם׆לגב גהב גא
הכ םה׆לב זא ׇ ׄא׆למ וגממ ,זא ׇ גגב זא ׇ ׄהלוב
םאב —  םא ׄלהב ׆ׇא מל ).(Dewey, 1926
אוב אכ  ,אמכגמ םא ׇגכל אׄל׆הב גׇם םא גׇז ׅל
— ׅךזב טמלד אאכ גׅזמ םגׇז הא׆ גוׇמ אאב
ךלב ,ׅד זהמ אׄהלוב ךלב ,ׇאמ ךׅלמ ול מהד —  ׅזה
ׇׄ זל לׅ ׅלׅמ לךח גהו אמב ׅלמ־טאׄ .אב ׄטםלמ
םא המׅ הא׆מ גׇלהמ אם׆מב םא ׄהלוב לׅב ג׆הב מל ׄד
ׅ אׇזמ ׇ אׅמ טד םא גלמ גהומ אט םא "גזל
טהג םא מׇז" ) ,(Dewey, 1920, p. 101) (inner set of mindג ׄל׆ד
גׇם םא זגׇמ ׄגהמ ׅוומ ,ט גׇם םא כמ גםגזממ אאמ
אזאב ג אאמ זל כהגטאׅמ.

"הומניזם דתי" :אמונה ,זיקה לזולת וליקום ורגש ספונטני
ׇׄ ו אכׅ הוד גׇז ׄט ה ׅזכל ,םגםלמ אלׅ גלמ
ׄהולגהאמ ,אגל ׄא םגםגםמ ׄגךזב אזלב ׄהלהב
אגלמ וטמ ,זא ד ׄהה ל׆ ג"ל ךהמ םא הוד" )Dewey,
 .(1931a, p. 59אד הלׄ םׅטהמ אזלב אזכלהמ ׇמב ׄ אׄ אׇמ אם,

| 104

|

גילוי דעת | גיליון מספר  | 11אביב 2017

ׄ ׅכם אלׅ אזגכ ׄמ ם׆ב הב אא ׄא זׅל גזלמ
טהגמ םא הוד אםב גגםד םא גלמ גהומ ,ג ט זא םא
"ׄהאכ ׄט םה" )םב( .אׄל המ לא׆מ ׅׄט ,םא מא
טל׆לוׅ גםגזמ ׅכב ׄהם ל ׅםלל "וׇמ ׇמב םא הוד"
)ׄ ,(Dewey, 1934a, pp. 10, 84מגכׇ ׅםהב םב אׅהמ םׅב ׅמל
)Dewey,
ׅכםל םא גהב ׇמ ,ט םׇׄ ך׆ ׅוטל
ׄ :(1934aגה ) ;(faithכ גםגזממ אאמ אזאב ,ׄך׆ זל הוח גל
) (Dewey, 1920גטמ זׇ ׅוטל
־
ׅל ׅוטל
) :(Dewey, 1934bל׆ם וטהה ,םׄ ׅזךב ו׆א םלמ ׇ ׄמ
ׇמ־ׄומ זב גזם־גׇז.
םׅמ םא ׄגה ׄ כׇב א ׅ םׅה ׇׄב גוב א זל גב
ׄא גי אגו׆למ ל׆א םׅ טזא ם׆למב הכםב ,ׅד םׄל
ׅׄגךזמ םל ׇגד ,גךז ׇׄׄאב טלב ) .(Dewey, 1934a המטומ
ׄגה םאׄ ׅםגם הטי ׅגה ׄ ,אׄ וׇ ה כׇב אא םׄט אא
ם׆ לׄ ׅ .גׇׅל ׅ׆ם אב ,םגךז ׇׅכ למ הםהמ םא ג םהמטו
ׅל׆א ׆ׅאמ ׅזב .׆גםמ  םא ׄגה גׇ׆ם ׄמ טהךׄא גד
ׅ אםה גךׄמ ,ׅד םׄל ׅמ גםללמ גכ למ אלזהמ ׇׅׅל
זא־ׅז .ׇ׆גׄמ גטממ א ד כל טמ םא גׇזב הא׆מ
םכ ׄמ  םא מלמ כטלהכו זלזל ׄמ ׄגה ׅכוגא׆ זא ט
הו ,ד הוב לזהמ םא טׄלׇׄ גכוא זא מטזמ םגאמ
ג׆המ םומל ׄמ כ גם ׄמ מגהמ זאב םא הד מלג אאמ
וטכמ לׄםהב ׅ .ׇזׄ ,ח םׅ׆ב לׅב ׅכא גׇזמ המטו מׄל
םא הד זׇ וח גׄ ־ 19אׄ המהמ אטל ,ׄ אט ׅ םא ׄהםד
זג מגהמ זאב ׇם.
ׇ׆ג ׄלמ ׄ ׄגה םם םׄטםל אםהמ גזלמ טאמ ,אאמ,
ׇממ ׄגהממ — ׄגה םגלך מא ׇם ׅמגב אא .המ
לׄםהמ כׇגמ אה׆ב ,אׇכלהמ אגוׇמ םזגו זא ׅגא גד
ואט ׄמ ,הׇלם גׄגי ׇ אמ אםלל גב )Dewey, 1934a, pp.
 .(6, 84מל זא ד ,םׄךא ׅה ׇׄב גמזלל וטכ ׅה׆ז אגם ,אגל םב
גלב ׅׄ־ׇזמב , וגד א"ׄגה ׅגמׇ םא ׄהא׆הך" )םב ,זג' .(86
ׅזׇד הׄלמ ׅגכל גׇז גׇלה ׇׅל אא ם ׇככמ אׄגה,
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ׄ אטמ הו אגז ׅםׅמ ,ׄב ׅׄב ׄלב ,אגםא וׇ טׅב
טאוט ׄהאמ ,הׄאך אׇמ ׅוׇ ׄגה אם ,ב הו אךגךג
אג םׄטםל אהמ ַ ֲׄ ָגהָ  ) ,(believingמטו ׄמ ׄגךז גה ׅאׇׅ ׅמא
כל אם׆מ םא ׇזׄ .אב םלל זל םא ׄגה ׅגׇז גׇלה
ׅהׄלמ ׅכ אגמׇ הומ גׇזמ ׅא אׇמ ׄגה ׅמ זא־
ׅזב אׄל׆ה גׇם ׄגה ׅׄהא׆הך ׄהםמ )ׄ ׅמׅה ׄהםמ(,
 ׄהם םגםמאאׄ .גה  ,כׅז ׇׄ ,ׄ ׄטא "ׇממ מל" גׄגה
ׅמ׆אמ ) .(Dewey, 1934a, p. 26ׅ "ׇממ מל" ׅכםל  המ אׄגה
הזמ טל מל ׅגמ אגגם ׇׄׄא ,א׆א ׄגמ אםה וׅׅ ,אׄ
אׄגה הכם מל :ׅזׇ "כםל ׄהג םא ׇגד זב וׇמ ׇׄׄאב
ׅהוד גל ׅׄטד אאׄ ,ד  גכל ׅו אכםל םא ׄגה זגב" )םב.(19 ,
לך אגלׄ ,ב ׇגד המטו גׄמ׆ל ׄמ הוד ׄהם ,ׄגה המטומ ׇׅל
אא — אׇזמ ׇׄ םאׄ ׅךׇכ — לכ הכם .זב ׄמ ,ם אךד םׇׄ םמגם
אזמב ׅגה ׄגה ) (faithׅכםלב ׄלב ׆ב םׄ המטומ ׄגמ המה
גלׄם ,ׅגׅד גו ׇׅל אא אגולמ ׇ׆גמ ,אגםא םא ׇממ גגּ וׇמ
)ׄ .(Dewey, 1929a, 153אׄ םם אׇזמ ׇׅא ׅד םמב ,םד ם גׇזמ
)כל גׅוומ זא הו ז זא םׅ לטאכׅמ( םגׇז גׇלה
ׅׄ אׇ םאא ׅגזלמ גוׇמ ׇם םלל ׄמ ׄגה ׅגׅה ה
גגזגומ זׅל ׆ו ׄמ אגםגמ ׇםמׄ .אב אגלמ ׇׅאב ,וׇ
ׇמ םאזךג המל ל ׅזה ,םד ׄ אׄ ומטכ ׅכׅז םׄגה זל
ה א אמ גםללמ גׄל׆המ גׇם ׅגזׅל גגולמ ׄמ אׄלמ,
מ  ׇממ ׄ מלׅממ )אגםא ,גהב כאׄו(ׄ ,אׄ ׅכם אכׅז מל
ג :םׄגה ׅ םא ׄהא׆הך ׄהםמ ׅמכטמ םא גמׇ הומ
ׅמ אמ גז׆המ ׅוׇמ ׇמב כׅזב ,זה םגמה׆ׇ )ׅב לׄוא ׅזׅל
הׇה׆ו ׅ( ׇב.
זב ׄמ םׅ אל םכ גםׅ  ׅא ׄמ ׇׄ אׅכל ׄמ ג אׇז
ׇׄמ ׄמ ׄגה ׅׄטםלמ גגם ׅהׄלמ ׅגׇז גׇלה .ׅמׅוו זא
זכלד לךטמ ,ׇׄ וב א ,םׅמא גזׅל אהׄלמ אגׇז גׇלה
 ׄא ךל אםׄא אגד ג לזהמ ׅׄואב גגולמ כׇגמׄ , אׄל
גטמ גׇזמ ׅגׄ ־) 19מלמ ׅׄאך םא ׇלד( ׅגׄ ־) 20מלמ
ומ םא ׄהםד( ׅל גךׇכ אׇזמ אואכב ) .(Dewey, 1929bגׇד 
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זא ׅׅלל ,ם׆ב גוׇמ גׇלהב זאאב ׅמהׄב גוגב אזגו ׇכלהמ
הכםמ זא ׄגה ׅ אאם ׄמ המ ׄטא אםמכ ,ׅזכל ׄב ב
גטמב גלמ ׅׄואמ.
זל גל הוח םׇׄ ׆ו גזאב הוד ׇמ ׄ כ םא ׇ אאמ
כמ אזאב 6.אזל  ם ׅ ׅלמ ׅ "לה" .ׅלג ׅלממ ,ׅגו׆למ
םא " םמח ׅכא ׇגכלמ" ,מלגמ םׅ אךלמ הוד גםמח
) (sharing experienceא׆ׅם מם םא םמ ׄגה גולמ )Rockefeller,
 ,(1994גד לׄ םאא ׄמ ׄהאכׄאב ׄמ גגב )Dewey, 1926,
 .(1950זמ םא הׄלמ ,זד ׇׄ ,מ ׅ םׄ ךז ׄהׇׇׅׄאב
"ׄגו" גהמכ גכםל ׅלמב גכאממ ) ,(communionזלב
ם אכ גד ׇמ גולממ ׄ אׄ ׄל׆ה גׇם ׅגו׆למ ׇםמ ,םלׅמ גד
אאמ אׄ ואׇלמ . ,אגלמ המ ׅמ ,הׄלמ וז ׅזלזל
םא זלב גולמב םא םמטמ ׅׄ ׅ אגםׅל לה םטלם ׇׅׄד
םגמ בׄ ,ׇׅד ׇׄמ ׇׅׄד הג ,מךׄמ םםכ אׇב םא מ
לׄכךהב ) .(Dewey, 1920אכ ׅד־ׄםמ ם ׄמ גולמ םכםל
ׅגךטד ׅׄגטמ ,הוד ל׆ם ׇמ ׅגׅב ׇז אגגם .זל  ם אׄל׆ד
גׇם ׅכםל םא ׅזמ  ) .(Dewey, 1934aׅלג להמ , ׇממ
ׄגממ זהה ׅ"ׇׄ םאב םא זךג" )םב ,זג'  (19ׅג אלגה זב
כב ,ׅםהב אׇגד מטכׇ גל .ׅמׄב א ,ׅה׆ז אכמ םא ׇׄב
אוׅׅמ ,ׇׄב ׄה ׅם ׄמ ׅזׄ ,אׄ מא ׅ גםמח טזא ׄמ ,׆ב םׄ
גומ׆א ׄא ט םׄ ׆ב םׄ גםה ׄמ ׇ אמׄג אךל )םב(.
אםה זלב ׄא ׅלמ ,ׄגל אזא ,אוח זל "ׇמ" םאם ,כםל
א ל׆ם אׄ־לךה ׅגׅ המ ׇׅ אאמ אׅׄ וטההמ .
וׅל ׄמ ׇׄ:
םלׄ ,גהמ ,ׇמ ב ׇׅלב כל זל ]ׄ [...ד  לׄ אׇלם םמכג
ׄ אטמ ׄמ כגד .ל המ םהםׅמ ׅד ] [...גאמ ׄא םל
זאד אׄ מא ׅאגׇ םמׄ .ׅא ׅםז ם  ׅאמ ׄטםל אםגל
זא גכלמ םהב םא ׇמ ׄגהמ ,םׄגד ׅד מזלזל זא ׇ ׅל
 6טאכׄ כל אהׇ ׆'ׄט ד־טלׄ׆ ) (van-Praag, 1982זד ם זל ׇמ זכל,
׆ב ׄב אׄ ׇ ,םׄטםל אםאׅ ׅגהב גׇז םא ׇׄ.
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גהמ םכא ,אלב ]אגזגׇב כׇב[ ,זׇד ׄטםל אםאׅ ׄמ
גכלמ הב םא ׇמ ׄגהמ ׅׄמ׆ל זמׇ ).(Dewey, 1920, p. 201
ׇׄ מטו ׄמ טׄ ,ׄגהמ ׇמ כלׅב  א ,ׅמגב גוגב ׄטא
לב ׇׄ .גהב ׇׅׅלב ׄא ,םהמׅ ־ 14םה אטה םלׄ ׄל וטל
) ,(Dewey, 1934aזׇד ׄד הוד אׅד ׅד "ׇמ" א"ׇמ",
ׄ םב םׇׄ אׄ מד ׄד אׄגהמ גגוׇמ ,ם אה ם׆ב אׄ מד
אׇמ גגוׇמׄ ,אׄ א ׄגהממ ׄוממ א ׇממ ׇמ .גׅה 
ׇמ ׄגהמ ,טהב ׅזכל אל׆ם וטהה ,םהב גגׇז ,טלכ גול,
םׅב אמׅוו ׅזכל זא לךד זא ׅל םא לזהמ .זב ׄמ ,גמ טׄ,
ׄגהמ ׇמ םהב גגׇז ,טלכ גול ׄד אוכ םב הגךׄב ׅו
ה׆ׇׄ ,אׄ ׇכׄ ׅו ׆גאד הב ,םאב אטכ "מאׅמ ל׆םמ"
"ׄהא׆הך גםמככמ" )םב ,זג' .(79 ,57
ׄב ו׆אמ "ׇממ" ׄא המהמ א אזׅל א ,ׄב דׄ ,? ׄב
 ׄא ׄמב ׄגהמ ,כמ אאמ אזאב ל׆םמ םמטמ ׅגא ול
ׅגו׆למ םא ׇמ גולממ? א הלׄ ,םׄטםל אט ׄגהמ גוגמ
םמטמ ׅזׅל  םםמאׅ ׅכםל ׇם םא ׅל טמ ׇגכלמ .ׇ׆ג
ׅ א ׄ מׅוומ םא גׄג ׆הׇ 7זא ׄגה הׇמ ׅוׄׄ׆לׄ,
םזכל טם ׄגמ ׄגי ׆ם אׄ ׄאג אב ,אךל ׅהמ גׇם
אםב מגׇׇמ זב ׄמ׆לב ׅה גה ,ׅהב גל אׄ ׄאב ׅגׅׄכ אםלל
גׄגטלׄאב ׅל ׅוו םא אׄגמ ׇמ טמ )׆הׇׄ .(2005 ,אב
גׅהמ ׄלמ הלׄ םהוד א׆ו ׄגה םמ הז ׅגולמ ׇממ הׇד
אםאדׄ .ב אךגׇ אׇ׆ג םל אזא ,ל ׄמב גכלמ םםגם ׄמ ׆הׇ
םגם ׆ב ׄמ לך ׄמ כׅך הׇמ אׄגהמ םׄא םמ אךׇכמ
םא אׄגהמ ׅאמ וׅאהמ.
ׅמׄב אכ גםׅ  ׄטםל אׅד ׄמ מה׆ׇמ זכׅמ םא ׇׄ אלזד
אאגׇ ׇמ גגוׇמ ׅׅמ וטל ךׅלב גמאמ גׄ ־,(Dewey, 1908) 20
זׇ ׄ ,1947 כךׅ זלמ ה לכ גגד ךׅל אׅמ וטל כמאב אׅמ
וטל ׇמב םא לגב ׄלב ) .(Rockefeller, 1994ׇׄ ,םׇ׆ם ׄמ םׅמ
גך'הׇ ׆הׇׄ , םג מגוׇ גׄג ׆הׇ.
 7םג גאׄ גֹ ַהׇו ַכ ַל ַ
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מא םא ךׄמ ׇמ ) (religiousגׇמ ) ,(religionאׄ וׅל ךׇ ׅמא
 ׆ו זלב םגכלב ׅל׆ם ׇמ גולמ אטלכ ׇם םא גהב ׇמ,
גׅא ם  ל ׇׅלמ ל׆אב הכםב ׇזמ כׇגמ.
אׇזמ ׅׄלד ,ׄטד םׅ מטו ׇׄ ׄמ "ׇמ" גׄטםל ׅוׇ םא ׇׅל
א׆םל זא מב טזל ׅד ׇמ גגוׇמ גולממ ׅד ׇם גׇז אםב
ךלמ םא ׇז גׇׄ ,ׇמ )ׄ לה( גׇז ) .(Baurain, 2011כ אזגׇמ םא
ׅׄלד  ׇׄ ךז ׇׄא׆  זב ׇמ גגוׇמ כגמ ,ׅגו׆למ גהומ
לׅ מלׄ ,טםל אגךׄ ׅכ םא אאׅלאב ׇמב )אגםא הךלב גמׇוב
ׇב גלב לטלג( .ׇ׆ג אכ ׄמ ׅגה ׄ ׇׄא׆ גמכב ׅד
טאוטב אׅד לגב ׇׅוב ,ׇׅ ׄא כםלב ׅגטזא םא ׇאׄ
אג )לא לכׄל .(2004 ,ם אךד םׅגכלב ׄא גׇׅל ׇׅממ גגוׇמ,
םׄהד גומטכמ ׅגםמ ׅכׅזמ הזהמ אםהב םגאאב ׇם גׇז,
אא ׇגכל.
אה מה׆ׇמ זם אמזלל זכׅ ׅל םא ׇׄ ׅגה ׄגה
) ,(faithם אךד םגהוב ׅגה גםמגםב ׅגהב ׄלב :םהז טהג
) ,(convictionׇׅכמ )ׄ (adherence ׄגה ׅגׅד גז םה ) .(beliefגם׆ב
ׄא ׅזמב אׄ טמׄ , ׄמב גהוב מטוב ׄמב ,ׅל ׆םמ םא
ׇׄ ׄא ׆ב ׅםטזמ ,ׇׅג אגםגזמ םׄ המד א־ ,faithזגׇב אׅכלמ
אהו אׄ הכםב ׄ המהב א׆גמ ׅאמ גלוהמ ׅאמ ךׅמ 8.ׇׅג
אׇׄ ,ב גׇ׆םב םׄד אךגךגב לכ אגםגזמ כ׆הׅמ םא ׄגה ,ג
ׅגה טׅו ַ ֲׄ ָגהָ  םל אזאׄ ,אׄ ם אא זאב ׆ב ׄמ כמ
ל׆םמ הזמ גזא .זא לכז  זא םׄא ,גׇז ׇׄ ׆ה "ׄמׄב
גאה" ׄ "ׄמׄב ׄ׆לוׅ" ) .(Dewey, 1934a, pp. 52-53הלׄ םהמ
ׅזהד  מ א׆ד זא זגׇמ גטה וטכהמ אט כגב כׅז םא וׇמ
ׇמב םזאב ׄ גמזכם .זב ׄמ ,ט םל אזא ,ׇׄ וׅל םוטכהמ,
מלהמ א םמׄ ,ה א אמכב ׄב אׄ מ הז ׅמ גזל ׄגה
כ ,ׅגכל  ׄגה םא ׄמׄו ׅׄהא׆הך ׅםׅ ׅכלממ .אׄל
 ם אךד ,ם׆ב ׄד־טלׄ׆ הׇה׆ו ,גׅכלב ׄמ גם׆ "ׇמ" ׇב ׄמ
 8לׄ אגםא ׅגהטוב םה םאם םא ׄ׆ׇ גהומ ׄגלכׄמ ,גׅׄב ׄךא
 .Kurtz, 1974; Speckhardt, 2015לׄ ׅכםל  ׆ב .van-Praag, 1982
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מטומ םא ׇׄ ׇׅׅל וׇמ ׇמב םא הודׄ ,הב ׇב ׄמ םׅמב םא
זלב םׇׄ ך׆ׄ , ב אׄ גמׅב ׇׅׅל גכלמב ׇמב ,גזׇטב
אכםל ׄמבׄ ,ב ם ךל ׅ ,אגולמ מלׅממ.
ׅגׅ ללוטכׅ זא גהב ׇמ םא ׇׄ ׄטםל אךׅז זא םמ ג׆גמ
זכלמ .ׄמ ,לׄמ גם׆  אכ גםלםלמ גמׅלמ אלגב ׇמב אׅלאב
ג׆הב .ׄד ,גהב ׇמ םא ׇׄ גזהכ גכב םא ׇׅ אגטזאב ךׅלב
םא ׄםב ׇמב ׅזא םזל כג ,ׅב גׄג ׆הׇ )םטזא ׅמכטמ( ,ם
אה ם אא ׆ב ׄםב גלד אמל כה׆ ׇגהׇ  ,םב אׇל גׄל
מל ,םה׆ מהזמ טאמ־מלׅממ גמכׇגמ גז׆המ ׅ ׅגולמ
םא ׇמ גגוׇמ םא זלב ׇמב ׅל ךזמ .ג׆ג םה ׄ כם אכׅא
ׄמ ה םא ׇׄ םׇממ גולממ ,ׇׅ ׄא גד םׄהד גהומ
ׄח ׄה־גהומ ׅגטלם ,׆ז אוח ׇלד ׅזמ ׇם .גהכׇמ גׅ
םא גהה ,הלׄ םׇׄ גז גזךגמד םא ׇממ גולממ ,ׅזכל אה
מכמ גׇם םא טהׇגהאב ׇׅממ גהמׄומ ׅהׇׄב ׅזםלב
ׄלהב .׆ב ׄב לגב ׄא גםאׅב ׅמטממ הא׆מ זםמ
גםממטב ׅמא ׇגכל הב ,כם א׆ׇלב גהוב
ׅׄגהמב ׅגלמבׄ .אב אׇזמ ,׆ב ׅגךׅ גלׅ המד אזםמ לׅמ ׇ
אםׅ ,׆ב ׄב ׅׄטד גכז אׄ לךח ,ׅד גׇז ׇגכל גׇלהב ׅד ׇמ
גגוׇמׄ , ט םגךז הׇה׆ו ׅומג זא ׅא׆ גהו ׇׄׄלׇ
אוד ) ,(1912-1872אךל םמח טזא ׅד גׄגהב ׅ"ם׆ זאה" אׅד
גׄגהב ׅ"ׄם טלגמׄמ" ׅמגׇׇמ זב ׄמ׆לב ׄהםב גםמטב ,אגםא
ׅזמ וׅׅ לטׄ ).(Noddings, 2009, p. 18
אוב אכ  ׄגל  ׅטהמ אגהב ׇמ )ט םׄ ג׆ׇל ׄמ םב
מׄל ׇמ( ׇׄ גא זא ׇד ו׆אמ זלב םאב אוז ׅהמׅ ם׆
גׇז הא׆ ׅמג ׅז ׅל אזׅל גלמ גהומ אםב כ
ל טהגמ םא הוד .ׇׅל גוׅל אׇזמ ׄמ ם׆ב םׅב םא כב
ׄהם ,ג ׄגה ׅׄהא׆הך  ׄהם םגםמאא ג א םמח
ׅכא ׇגכלמׄ .ׅאׄ ,ב  הלׄ םו׆אמ זלב םׇׄ ׇד ׅב ׄד
הב אגגם גלמ גהומ ,ׄב  ׅזה לׅב ב גז׆הב גׅה
ולמ ׅגולמ םא ׇמ אם זא ד המד אםלל ׅׄגךזמב ׄמ ׇמ
גׇמ — ׄד ׄמ ׄגלמ םגׅהמ א ׅה ׇׄב ב גז׆הב ׅ"וׇמ ׇמב םא
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הוד" ,ט םזד ׇׄ .ׅאכ ׅׄ ׇה זלב גמב ׄומ ,םאטמ
ׅה׆ז אאכב ׆ב ׇׄ ׄה זד םגכלמב ׇמב ׅל.

הפוטנציאל ההומניסטי בפנייה לקוטב האסתטי
ׅאכ  םא גׄגל ׄזד םׄד אׅד ׄמ ׆םמ גהומ םא ׇׄ גׅא
אאא ׅ ׄמ גלׅ הוד ׄומ .ׄ גךׄ ִכלׅ ,אזמב ׆ב טט ,ׅד
מב ׄומ מב ׇמ ,אד אׇׇ אכ גזלב ׇמב )םהׇה ׅאכ
םאם( גםמטב אםה מגב ,אגםא זל כ אאמ ל׆ם וטהה.
ׄאב ,םאׄ ג ׅהוד ׇמ ,גלמ םא זלב ׄא ׅ ׄוממ ׄה
כםל ׅלׄם ׅלׄםה אזל ׄגה ׅכםל ׅלמ גול :ׅמב ׄומ
גׇׅל כׇב א ׅ םא גָ ׇמ ׄה׆לׅמ םא מטו םא כהגטאך
).(Dewey, 1934b
ׄגל ,זׇ אטה םׇׄ טה אגהב ׇמ ׄ זא ׅהו מגךמ
ׄמ ךל גהו אםׅ ׅד ׆ם גׇזמ גזםמ ,הך אכׇב
ׇז ׅה םא זאב ׅל ,אׅד ׆ם םא כל ׄוממ גמׅההמ
)כהגטאׅמ( ,הך אטמ  םא "המ"" ,אמ" "לגה"
ׅכׅ ׄומ ) .(Dewey, 1920, p. 152אׇזמ ,ד גםׅ  גו זל
גהו לׅ אמב ׄומ :גםמגז גגה ם"ל ׅזל םא מׅההמ
ׄוממ" )םב( המ אלוד המ ׄהולגהאמ םא ׇׄב גׇלה,
םל םא אׄ מטמ ׅמׄב אמטממ הא׆מ ,םׇׄ גׇג ׄמ
אטז טזאמה לׅ־.
ׄמ ׇד ׅגם׆ "כהגטאׅ" גטמ ׇׄ ׅׄטד םמ ׅזכל ׅוטל
) .(Dewey, 1934bׄ ג׆ׇל ׄמ כהגטאׅ "כא
הל׆םמ האׅמ" "מטו לׅמ־כםׅ" )םב ,זג'  .(263כא מטו למ
ׅׄהלוב ׅגלמ טהגב ׄהד גהמכמ ג"ל׆ם גאׄ מםכ" )passionate
) (emotionםב ,זג'  .(267כהגטאׅ ׄהה "טלכ" ,ׅגׅד  םטזא
ׅ ׄה גׅךזמ אמאמ גׇמ וטךטמ ׄ אםב ם׆מ מךׄ ךהמ ,ג
ׅטלככ גזםמ ׄ גׇזמ ,כל ׄהולגהאמ 9.גׅה  ,כהגטאׅ
 9ם ׄמ גם׆ כהגטאׅמ םא ׇׄ זב םגם םזם כל ׆ם ׄוממ םא
ׇׄ ,לך'לׇ ׄאׇלׇ׆' ,ׅגם׆ב כׅא ) (receptivityטזאמ ).(Eldridge, 2010) (activity
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א אמםׅ זב ל׆ם וטהה םׇׄ גו א ׇממ לׅ מל
גׄםל זב ׄגה םאזךג .ׄ טלכ ׅגׅד  ,םכא כםׅ ם ׅ
גמׅלב אל׆ם אםא ׅמב גהב טהג אׇמ  אהׄ ׅגאׄ
המ .אטׄ" ,ׅ םא ׄומ ׄהב אׄ טלכ אׄ ׄהאכׄא .ב
ם׆למ; כאםמ םא מאמ לטטמ; הז אג םל ׅטלךׇל גזםמ
ׄהאכׄאמ" )םב ,זג' .(42
ׄב אךל גם המׄל אזךגה ׄמ כמ םא ׄל אגטזא מזםמ גׇלה
טו ,הגךׄ ,ט םׇׄ לׄ ׄמ ,טלׇ ׅלממ גךכ ׅד גׄד גט
םגזׇ אזלל  ׇמ ,אׅד גטזא םׅ גמגכׇב ׅטזאמ ם׆לממ
)םב( .ׇׅג א ׅכל ׇׄ ׄמ זמ הטי םׅטלׇמ "ּׄ גהמ" )ׅגׅד םא
גאׄ( מזאמ גׄומ כהגטאׅ ,׆ב ׄמ טלׇמ "ךל" ג"זב"
זגׇמ ׄגהמ ךל ׅגזגׇ ׅלמ הג ג םא ׄומ )Dewey, 1929a,
 .(pp. 357-358א טלׇמ אא ד אׇׇ ׅ םא "ם׆למ" ,םׄ ׄגל
"ׅׄ םא ׄומ" .אטלׇמ אא ם אׇזמ םא טאמ םׇׄ אׄ
טמ ,זא גגה םד גמ גוב אםממטמב םא לׅב ׅהוד ׄומ
גםגזמ.
םב םׅגהב ׇמ ו ׇׄ םׅמ אכםל ׅד ׇׄׄא אגך ,ׅכ
א ׆ב אוטההמ אאמ  , ׄ ו או׆אמ ׄא גםגזמ לׅ ׆ב
ׅכםל םא  ׄוממ )םב( .ׅלב ,םׅמ םא  ׄוממ )ׅגׅה
לׅ( גׅה גהומ אאמ ׅׄ אׇ ׅ גלׅ ׅ םׄמ
ׄוממ גאׇמ ׄמ ג םׇׄ גה " גׇמ" ) ;an experienceׇ׆ם
ׅגכל( ,םׄ מ םׄ ג׆םג ׄמ זךג ׅׄטד ׄה׆לׅ לגה
)םב ,זג' ׄ .(37-36מ  ׅגׅד ה אׇ  ג׆ׇל ׇׄ ׄמב גךׅב
ׄטׇמ ם"ׅׄטד וטהה ׄהה גמוב ׄאב ׄא 'מ ׄגממ';
 גׇמ'" )םב,
ׄמב ׇׅלב םׅלה ׄמב ׄה ׄגלב זאב' ,
זג'  ;37ׇ׆ם ׅגכל(ׄ .מ " גׇמ" גמ׆ׅםמ אםאגמ — ׅמהזמ,
ׅמטממ ׅם׆מ םׄ םא .ט םגהומ ׄמ טאוטמ םא ׄמכ
ׄומכ ׇׄה כאהוד" ,טזאמׄ ,טׇמ מלםמ םהמ הג׆מ ׄא
מ ׇׄמ ׄמ"  ׄוממ ,ׄםל ׄ "גטז ׅא ׅלמ ,אׇמ
המ ,גזהכ א אזמב כלׅמ גזגׇ גׇ" )כאהוד ,1999 ,זג' .(147
 גׇמ ׄטםל ׄב ד אזגׇ כׅ ה׆ׇ אכׅ גזם־גׇז םא טמלד
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ׅזמ גךא ,ׅכׅא א ,אׇזמ ,׆ב ׄמ "םמ מׅההמ" כׅ ה׆ׇ
א"ם גׇזמ".
ׄאב ׄח זא ט םׇׄ לׄ ׅמ ׇממ ׄוממ מ כלׅמ 
א ,אׇזמ ׄ זם גז גׇ ׇ אכםל ׄמ ׇמ ,ט םׅה ,אכהגטאׅ
אׄומ .גׅה  כׅ ׇמ־ׄומׄ ,ב מד אך׆ ׇׄׄ ,הה
ׅלל ג כׅ גׇז־גזם .אזמב גך׆ כׅ  ׇמ ׅאׇׅ ,אזמב ׇמ
ׄגהמ־ׄומ הׇהב ׇ םב אׄמ כׅ אזמב ׄומ הׇד
ׅהטלׇ ) .(Dewey, 1920; 1934a; 1934bזא ד כם אׅד ׄ ׇׄ גׅכם
אךל לךטמ גםגזממ זא וׇ גהו ׅד םה כׅב ,םכׅ ׇמ
ׄ ׄומ ׄה ׅלל ׇׄ .ב ׅל ׅד ם גׇזמ םמ מׅההמ
גאׇ ׄמ כׅ זגׇמ גזםמ־גׇזמ זב כׅ זגׇמ ׇממ־ׄוממ,
ל ׆םמ גהומ םא ׇׄ גׅמ אׇכ ׄמ כםל ׅד כהגטאׅ
אׇמ ,ט םזם ׅכםל ׅד כהגטאׅ ׄומ .גד םׄ ׄה גטמ
ׄמ כםל ׅד כהגטאׅ אׅד זל ׄגה כ ׅד ׇׄב אאמׄ , ם
אׇזמ אזׇח ׄמ גוכה םכׅ טזאמ כהגטאׅ ׄ ׄומ ׅזכל.
אׄ לכ םגםׄ  גׇמ ב ׅמב ׄגהמ )םא ךל( ׄ ׄומ
)םא ךל ךט/כלׄ(; ב ׆ב ׅמג  ׇממ ,גולמ ,טאמ־
ׅלממ הא׆מ־גׇזמ.
ׅל  ם אׇזמ אׅד ׄמ זהמ םא ׇׄ ם"א׆ ם ל׆זב ׄומב
אׄגד ם ׅזמ אטמלד ׄ םׅ ׅזׇׅמ" ) .(Dewey, 1934b, p. 18אגל,
אׄ לכ ׄגד ׅמא מׅההמ ךל  מ גׇמ ,גאמ ׅמם
םא םׅזמ לךדׄ ,אׄ ׆ב גׇזד  מ גו׆  ׅמא ׆א טלם,
ׄח הא׆ גׇזד ׅמא ךל גךׄ .המד אוח ׄאב ׄמ טזא
) — agentגמל׆ב אזמב "וד" ׄ ׄד ה אג םטזא( ׅלמ־טא,
טזא גול טזא ׇמ ,הזב זא טה לךח םׅכך ׇׄ כׅ גׇז־
גזם ׅכך ׄל כׅ ׄומ־כהגטאׅ .ׅ" גׇמ" םא ׄגד,
גמׇמ מׅההמ ,ׅמ ׅאמ ׄגךזמ ,ׄ ׇגההמ ,ׄא גמׇ
טלכמ־גׇזמ ,ׅומז ׅמ םא וגאב ,וגהב ,מׄלמ ׄגהמ ,ׄ
גםהמ .אזגמ ׄמ ,ׅ גׇמ םא גׇזד )מ גוח זא  ׄמ וד
ׅלמ־טא ׄמ וד ׇמ ׅכםלב ׅלמב־טאב( ,ו מ
גמטבׄ . ׅםה גכלב אא א ׄה׆לך גךאמ ׅד םמ גמׇמ
אׅא אמ םׄ גׇמ.
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סיכום
הכׇמ גךׄ אׅהמ ׆םמ גהומ םא ׇׄ ׄ ׅׄטד אא ׅמל
מל א׆םל טזל ל הםה ׅד הוד ׄהם ׅז ,םגולמ
גזלׅמ גׇלהמ טלׇ ׅהב טלׇ כךהמ .טלׇ  ׅׄ אם׆ב
ׄהולגהאב זךגב םא גׇז הא׆ ,ׅ ׅזמ אםאד ׅלמ
גול ׅהמׅב אלמ ׇׄב אגזלמ טהגמ םא הוה .זאמ ׇגכל
ד םא לׅמ ם גׇזמ אמב גכל ׅלמ גוזב אמגׇׇ
זב אכ גׅזמ ׄממ םא ׄהולגהאמ םא גׇז הא׆ ,ׅזכל
ׅטהמב אכאב לׅב מל אמהד ל מל םא םגם הא׆מ ׅגו׆למ
םא ׇגכל ׄ םא "כא ׆ׇא" .ׅלב ,ׇז ׅלמ ,גזם גׇז ,ׅמ
גׅוו זא ם גׇזמ ,זׇד זאא אמ ג׆ׅא אל ךהמ םא הוד
אגלמ המׄ ,ב אׄ םׅ זב זלב "ׇמב" ׄומב )ׅגכגמ ׇׄב
הככ ׇׄ ׆ב אגה "להב"( ,םׅמא ׄל גלׅ ם אםללב גגולמ
זׅל א׆וב גׇם אׅמ ׄמ׆ל  זמׇ.
ט םהמד אאגׇ גוכלמ  ,ׅטהמ א"גהב ׇמ" ךא ׇׄ אׅא
ׄמ םׅמב םא זלב זגׇמ הב ׅל טהגמ םא הודׄ , ׄד ׅ
ׇ א םאא כםלב ׅל א"וׇמ ׇמב םא הוד" ,אםהׄ .גהב
אאכ גזלב ׄא ם כ א׆לגב ׇהגב )אׄ וׇמ כׅזב( כםלב
ׅגולמ ׇממ "לא׆מ"ׄ , ׅ ׅגׇ אׄלב ם כ א׆לגב ׇהגב
כםלב ׅגולמ גהומ כאׄומ גׇלהמ .ג ד ,ו׆אמ זלב
ׅל טהגמ םא הוד םׇׄ ׆ׇל "ׇמב" הגךׄב ׅכםל ׇכ זב מב
טזאמ גול־טאׄ ,ׅא ׅב ׄלב אב אׅׄ אׇ ׅ ׅמׅההמ
ׄגהממ ׄוממ .ׅכםל  המד אוכ ,םזלב הב ׅכׅ זגׇמ םא
גׇז הא׆ )ׅמגב ׅז ׅלמ ׇׄ( ב ׅללב ׅׄטד גה ׄמ
ׇזמ ,ׄא כׅ ׇמ־ׄומ )ׄא ׆ב לה( ,םׇׄ ל ׅגכלב לׅב
ׇ ׄה ׅלל ׇ ׇלם אם .ׅגׄגל  ךזמ ,ׅמׅוו זא ׇל טהמ םא
ׇׄ אגלמ םא  גׇמ ׅגו׆למ םמ מׅההמ ,אׄל׆ד גׇם
זלב "ׇמב" ׄומב ׄא ׅכׅ ׄומ .םׄא גלמ םם אךׅ
ׅכםל  ׄ ׇׅׅל םמ גׅאמ ׅא ׇׄ גכׅב םא הוד ׄהם
םא ׄטד םׅ ׅהב .מםׅ גמׅכםמ ג׆םמ טל׆גומ םא ׇׄ
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 םגׇׅל ׅםׇ טזאמ םםׅ ׅד ם גׇזמ ׅכׅ גׇז גזם אׅד,ׄ
.ם כהגטאׅמ ׅכׅ ׄומ
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