
 

 

 14.2.20בחיפוש אחר האושר    תרשים א: מודל האושר האריסטוטלי      - 1הרצאה    בוקר עם אונגרמוזיאון ת"א   

 מתאימות נסיבותבתמיכת 

 המעשיתבכוח בינתו  רפלקסיביתפיתח אותן  -בהמשך 

 אדקוואטי של "סגולות טובות" לבסיסזכה בילדותו 

 האדם הראוי

 האמצעמאמץ בכלל מעשיו את דוקטרינת התנהלות 

מתעוותות תדיר ה"טובות" גם 

המבחן  לכן !גודשאו  חוסרבגין 

 הקשריתמיד ובהכרח הוא 

 סגולות האופי בהכרח טובות ורעות

-אתיקה חד אפלטון

רכיבית: ה"רע" אינו 

 ידיעת הטוב-איאלא 
  דיספוזיציה  = הבסיס

לעשיית "הדבר הנכון" 

תיאורטית )אנליטית והגדרתית( בשום אופן לא פרוגרמה  סכימהזו  פרי חינוך מוקדםשהיא 

. תפקיד האתיקה הוא מעשית או "פרוצדורת הכרעה" קונקרטית

לנתח "טוב" "נכון" וכו', לא להציע "תורת מוסר". אך, עכשיו ידוע 

 מהם התנאים )הקונצפטואליים והמתודולוגיים( לכינון תורה כזו

הבינה המעשית מסוגלת לשייף את ההרגלים ותכונות 

שהאדם זכה לביסוס  בתנאיהאופי מתוך ידיעת הראוי, 

)לצורך שליטה במידע  העיונימתאים הן של האינטלקט 

שמסוגלת ) מעשיתינה ה, והן בב(הנחוץ בכל הכרעה

  (.הפסולים להכניע את הרגליו

"אופיו" של אדם הנו תמהיל 

בין שני סוגי התכונות כפי 

שעוצב בילדותו והתגבש 

 בצורת "הרגלים"

 לחיי מוסר משמע שלושת הזנים אינן מסוגלים

הם  -מנועים עקרונית מ"אושר", שפירושו 

 אך במידה ובצורות שונות - אומללים

ENKRATES 

 א

פזיזות, פחדנות, 

כזבנות, תחמנות, 

 קמצנות, בוגדנות

 הגינות, נדיבות,

רעות, נאמנות, 

 קור רוח, אומץ

HEXIS 

את "הדבר  "אדם ראוי" )="טוב"( מי שמסוגל, בכל הקשר, לעשות

 כפופה למספר תנאים:הנכון" )לאותו הקשר(. הצלחתו 

מסוגלים להכרעה מוסרית אך נקלעים לעימות נפשי מפאת אלו ה

 . שנאה, קנאה(]א[ הרגלים ]ב[ תאוות או ]ג[ אמוציות )כעס, 

 סוגים שלושה -אנשים שאינם מתנהלים בנתיב הראוי של "דרך האמצע" 

 מהו ה"רע"? מי הם "רעים"?

טובות" שלשיטתם חסרות סגולות "שיקול מוסרי או  כל אלו שאין להם

 מביניהם פקחים. ה"הצלחות" חומריותיד בולמוס ל-תועלת. מונעים על

 הצלחה זו מועדת לכישלון לפי הפרמטרים שלהם, אךעשויים "להצליח" 

ברגע מסוים )סולון( ובכל מקרה לעולם לא תדע שובע )הזאב מוול 

רציונלית. מכאן, -בלתי, ולכן בעליל היא נסיבתית, בלתי מוסריתסטריט(. 

 )מקבת( , גם כשאינם מודעים לכךמתמדת אומללותשהם נידונים ל

 , מושחתיםמרושעים

 מרוסנים

מהממוצע  גבוההויש להם יכולת 

 ולעשות את הטוב לרסן את עצמם
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2 

3 

מהממוצע  פחותהויש להם יכולת 

 ואינם מצליחים לרסן את עצמם

AKRATES 

 "דרך האמצע"

PHAULOS 

]א[ לטפח בגיל צעיר ".סעד מוראליהיתרון בשני זנים אלו )לעומת השלישי( בכך שניתן להציע להם "
 המעשיתבפרט. חיזוק הבינה  הרציונליותבכלל ואת  הסגולות הטובות( את מערכת החינוך)

קהילייה של ה חובתהזו . ]ב[ פעילות השכללהתענגות על  טבעימתאפשר כי יש באדם פוטנציאל 
הטוב בזן -גבוהה. מה שיחזק את פוטנציאל תנראּוקשות, ועם ברורות,  ורמות סנקטיביותלאמץ נ

 הראשון ואולי גם יטה את הכף לטובה בזן השני.

 

"טובים" כי הם עושים אין לומר שאלו 

 המעשה הנכון אך לא מהסיבות הנכונות

 שלוחי רסן
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 "נורמטיביים"

 נרקיסיזםמטפח  החינוךמרכיביה. מה זו בכל ב כיום מפר סכהמצ

". כל המנגנונים שהופעלו אפריוריסטי( ו"ביטחון עצמי שיפוטי-אנטי)

בצד  יברליותלנבלמו ושיטות חינוך  רציונליותבעבר לטיפוח 

מעניקות  לוגוצנטריזםהשוללות )מתודית ומורלית( את ה פילוסופיות

שוללים את  הליברלייםהמשטרים  ,אקדמי. בנוסףזו גיבוי  להתרופפות

דטרמיניסטית ממחסן -ופסיכ בסלחנות", ותומכים ערך הסנקציות"

 צורב הקפיטליסטיחמור מכל, המרחב  ת..הפנליסטיקה הפרוידיאני

בדיוק את ה"יעדים הבלתי  - מרגעי חיינו הראשונים - תודעתיתבנו 

 חומרית הצלחהראויים" מהפרספקטיבה האריסטוטלית, כלומר 

  " !נורמטיביכ" , שרואה עצמוהזן השנידרמטית באוכלוסיית  : נסיקההתוצאה לשמו. - שיפור אינטלקטואלישמלכתחילה פוסלת כל "ערך נאיבי" של 

המצויד בסגולות  אופיהציב  הראשוני )ע"י חינוך בילדותו(העיצוב 

 טובות, רציונליות חזקה, ואינטלקט דינמי )"בינה מעשית"(

השגה לפי הנסיבות )וזו -חשיבה פרקטית היא "אפקטיבית" אם קבעה יעדים ברי שים לב:

( אופיו)שהאגנט קבע לפי  היעדיםאם  מוסרית בלתיתכלית פעולתה הבסיסית(. אך היא 

יש תכונות פסולות תמידית )בוז, קנאה( ויש מצבים שהם . בלתי ראויים )= "פקחות"(הם 

 אלו שמערערים על קיום חברה שפויה )גניבה ושוד, ניאוף, רצח( -מלכתחילה פסולים 

לא מדובר ב"ממוצע" טכני או קבוע, ולכן אין "נוסחה" 

להפעיל את המערך שפועלת בכלל הסיטואציות. צריך 

כוחות ותכונות, משמע הימנעות  מיצועידי -השלם על

ממצבי קיצון )גם של תכונות "טובות"( הכול לפי תנאי 

 לרבות נוכחות סגולות אופי שליליות. - הנתון הקשרה

 בהעדר ידיעת העתיד! -היחידה  רציונליתזו הפעולה ה

המבוסס על הפעלה מסיבית  -בתקופת הבגרות  משניעיצוב אופי 

 של השכל בכלל והבינה המעשית בפרט )לריסון התכונות הפסולות(

, הפעולהושיטות  ההצלחהשל סיטואציה נתונה מבחינת פוטנציאל הבנה 

 חשיבה פרקטיתשל ההישג =  הנחוצות למקסימיזציה הסגולותוארגון 

מה ייחשב ל"ראוי" בהקשר  -הקובע את "מסלול הטוב"  תיאורטימערך טיעונים 

 חייבים להתחיל מ"אקסיומות" כלשהן! RAIשים לב: כדי למנוע רלבנטי. 

יות של המסקנות דלעיל בסיטואציה הממפה את מרחב האפליקצ ספציפי/מעשימערך טיעונים 

 ( שאינו טעון הנמקה נוספתטלאולוגי" )או מוקד יעדי סוף" נתונה. גם כאן חייבים להציב

 ב

 ג
 ה ד

לבער את  דווקא משום שלא ניתן

 חייבים לאמץ אתיקה! -הרעות 

מבין אך  - חולשההאקרטאי לוקה או ]א[ב
 , לא שוקל עד הסוף. פזיזותנכנע או ]ב[ ב

  – akrasiaיש שני מקורות  -במקביל 

 ארבעה סוגים![ חימה. לכן 2]  [ תאוותנות1]
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akrasia enkrateia 


