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 אפשרות של  ואילויה ברעיון של חקר המוסר וידע מוסריווך לערכים תלחינאפשרות של 

  .ידע מוסרי תלויה בקיום האמת המוסרית ומידת האובייקטיביות של הערכים המוסריים

  

  

  .מודרני. 1

  

דמויות המפתח בתחום הפילוסופיה של החינוך לערכים הוא לורנס קוהלברג מאחת 

ית של הידע המוסרי בהסתמך על המרכיבים  ליבראלפציהקונסשמטרתו הייתה לבנות 

תק את הוא מנ  המבקרים של קוהלברג טענו לא פעם כי1.שכלתיהההפרויקט  של הבסיסיים 

 שמהווה 2מרציונליזם השכלתי תכונה זאת היא פועל יוצא אך.  המוסר ממימדיו הרגשיים

 רוסו דגל .4סו ורו3קנט ל של קוהלברג נשענים על הגישות שיורעיונות .את נקודת מוצאו

                                                 

ת שמשקף את המודעות של הוגי דעו, "שכלתיההפרויקט ה"בחקר תנועת ההשכלה מקובל להשתמש במונח  1

 כגון יצירת –גישותיהם ואת המטרות שהם שמו בפני הפילוסופיה החדשה השכלתיים לחשיבות המהפכנית של 

צדק - מאבק באי, )רוסו(רית התחדשות מוס, )אלמבר'אנציקלופדיה של דידרו וד(קורפוס ידע אוניברסאלי  

  . 'וכו) ולטר(חברתי 

 –הסתמכות על השכל ,  אמונה ברציונאליות של חוקי היקום ובהיותם ניתנים להכרה אנושית–רציונאליזם  2

  . בין המאפיינים הבולטים של השקפת עולם של תנועת ההשכלההיא 

יבות השכל בהתפתחות המוסרית של זאת אומרת על חש, ת על רציונאליזםהתורה האתית של קאנט מבוסס 3

דהינו עשה מעשיך רק על פי (בהיותו בונה את האתיקה שלו על מושגי החובה האתית והצו הקטגורי . אדם

הוא שם את התבונה ) תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי, בקבלך אותו, אותו הכלל המעשי אשר

קאנט סבר , כמו כן. ת בעקבות תבונתווטונומיה מוסריען כי אדם מקבל אריטריון מרכזי לפעילות מוסרית וטכק

  . מוסריות המעשה היא בכוונות של מבצע המעשה ולא בטיב המעשה עצמו או תוצאותיוכי מידת

רוסו טען כי אדם . בין הציביליזציה והחברהמבוססת על הניגוד בין האדם והטבע שלו להאתיקה של רוסו ה 4

  תכונותיו הטובות ומדרדרת את האמותפועלת באופן הרסני על, ה הוא חי אך החברה ב.לפי טבעו, טוב ומוסרי

 וטען כי רוסו ראה בחברה דבר מלאכותי. בעוהחברה משחיתה את האדם האצילי מט. ות שלוהמוסרי

רוסו . ת טובת בני האדםנוגדת א, במיוחד גדילת המוסדות היוצרים תלות הדדית חברתית, התפתחות החברה

 בבסיס פעילותיו של תעומד יכולת לחמלה ולרחמים תחושת הכבוד –ות הטבעיות של אדם  התכונסבר כי בין



חינוך המסורתי כולל  והמאחרשל ההתפתחות המוסרית וטען כי ת חברתי-בקונצפט אנטי

 )רתיולא חב (החינוך לערכים קשור בפיתוח אישי, ומות מדור אחד למשנהודהעברת דעות ק

בהסתמך על הנחה זאת בנה קנט . של רעיון הצדק האוניברסאלי  המבוסס על השכל בלבד

לית ובאובייקטיביות כל המוסרי הפרקטי שסוגל באוניברסאליות רציונאאת תיאורו של הש

המופנם בתוך הנפש ,  אוניברסאלי ואובייקטיבי צוגורי מוסרי הואצו קט. המוסר

מסוגלת להתנתק מתבצעת על ידי אישיות אוטונומית הקבלת ההחלטות המוסרית .הפרטית

  .ם האישיים ורגשות בלתי רציונאלייםמהאינטרסי

  

 בדרך ות הערכיםיקטיביי אוב,אתיות המודרניות שצומחות מהתורה של קנטהריות בתיאו

ת וסוגים רבים של התנהגות מדכאת נתמכים על ידי  היו.קת מהאוניברסאליותכלל מנות

וס אינו יכול לשמש בסיס למוסר עות ליברליים רבים סבורים כי קונצנזהוגי ד, וסהקונצנז

 את הבסיס להתנהגות לעתים קרובות  רואים,המודרנית בתיאוריה הליבראלית  .אובייקטיבי

הדבר . פט של מחויבות או הכרה הדדיתסונ אלא בק5קנטיאניתפיזיקה - הבמתמוסרית לא 

חברתיות לבין ה המחויבויות ןמשום שאינו מתיר את הדרך לפיתרון הקונפליקט בי, בעייתי

:  הללושתי גישות סותרותאת קוהלברג עצמו מאחד בתיאוריה שלו . אישיותהמחויבויות ה

הוא  אותו,  או קהילה מוסריתילת הצדקקה עם הרעיון של 6פסיכולוגיזם מוסריהוא משלב 

השפעות מוסרית מהמנתק את ההשפעה   שהואפיתח בתשובה לביקורת על כך

 לגשת לפיתרון מסביר כיצד ישהקשה מאוד לבנות תיאור משכנע , כתוצאה.הסביבה

  .ישית למחויבות חברתיתות אהקונפליקט בין מחויב

  

  

   7.וקומוניטריאניזםמודרניזם -פוסט. 2

  

                                                                                                                          

התקדמות החברה לשגשוג החומרי מלווה בהריסת יחסיי אנוש בין .  לניכורו ההאדם החברתי והיא מביא

 . אזרחיה

  .הכוונה היא לחוק המוסרי הקיים באופן אובייקטיבי 5

  .מצבים נפשיים או שלבי ההתפתחות של בני אדם נורמות אתיות לתפציה שמייחסקונס 6

תרבותי -  אסכולה מודרנית במדעי המדינה ששמה דגש על ההקשר הסוציווהיז) קהילתיות(קומוניטריאניזם  7

 וקשור בקשר אלא הוא מעוצב,  מבודד ואטומיסטישל התפתחות האדם וטוענת כי האני האוטונומי אינו גורם

ניתן . והקשרים הבין אישיים שפיתח במסגרתה, ערכיה של הקהילה,  בה גדלשלא ניתן לנתקו על ידי הקהילה

קנטיאני המשך למחלוקת בין הגל לקאנט באשר - לראות בפולמוס בין קומוניטריאניזם לבין ליברליזם ניאו

  .מאפייני תהליך ההכרה וטיב החוק המוסרי, למהותו של האדם



 טוענות כי  8 לאתיקהקנטיאניות-הניאו הגישות כנגדהביקורת הנשמעת בשנים האחרונות 

הסביבה שפעת המלחלוטין מתעלמות האחרונות  , לשמור על הצדק האוניברסאליןבניסיו

. מרת להשיג את הבלתי ניתן להשגהיי השכלתית מת9דאונטולוגיהכי , תרבותית-הסוציו

 קומוניטריאניזם רואה את המוסר כירושה ,קנטיאנית- באחד כתגובת אפניות להפשטה הניאו

אחת . תרבותית שהפרט מקבל מסביבתו ואינו בונה בתוך עצמו במנותק מהסביבה

ון המוסרי במובנו של קוהלברג עי שלילה של הט:היאשל הגישה הזו  מהמסקנות הדיקאליות

, ישה זו תרבויות שונות מייצגות סדר עדיפות שונהגלפי . תיאורטיקנים ליברליים אחריםו

 מתחרות תלכן נפוץ השיח אודות מסורות מוסריו. שונים) 10טיילור" (אופקים של משמעות"

ת בתור נעשה ניסיון לשמור על הרעיון הכללי של האמת המוסרי, אומנם). יראינט- מאק(

ם  לראות כיצד מתוך ההתאמה של ערכי קשה.ל חקר המוסרנורמטיבי שלפחות אידיאל 

, ןאכ. תרבותיים-פציה של ערכים מוסרים על קונס יכולה לצמוח,מוסריים לצורות התרבות

  . אפשרי-יטרלי  הוא בלתינמשותף לכולם ולערכים חינוך ינטאיר כי - בהקשר הזה טען מאק

  

 - פרטים הערכים הונתמופשטים של קוהלברג קיבל את תמרעיונות ההתנגד למי ש

הדילמה הבסיסית של החינוך לערכים .  ביניהםשאולי בכלל לא ניתנים להשוואה, לוקאליים

 ,פרטיקולארינטול כל הקשר ,  אוניברסאלי קבועקאנוןהמודרני היא למצוא את דרכו בין 

 לדילמה .תרבותי- אתי עלך אתית  שאינה מותירה מקום לשום ער,יחסיות, רלטיביותלבין 

 המפריד בין 11דואליזם הקרטזיאניהעל . נשענתוקשורה אליה ש,  מתווספת דילמה אחרתזו

 12טית של יוםפישה הסקגהשפעת ה .ן העולםיבין הצופה לב, טהסובייקט לבין האובייק

נעוצות הבעיות האפיסטמולוגיות ו תנו לידע אובייקטיבי אודות העולםשהטיל בספק את יכול

  בין הביאו לספקות באשר ליכולתנו להפריד,רט אל דקשבמסגרת המערכת הדואליסטית  

קפות אנושית ת קל להגיע לרעיון שהערכים הינם רק השהביקורת הזאת מ.ערכים לעובדות

אומנם קנט יצא נגד הגישה .  נטולות כל מימד אתי,וולונטרית של העובדות החיצוניות

מעמיקה את הדואליזם אך תשובתו אודות האובייקטיביות של הערכים , הסקפטית של יום

                                                 

שפועל , בעל חרות ובחירה חופשית, ל האני האוטונומיפציה הקנטיאנית שגישות אלה מבוססות על הקונס 8

  .לפי כללי צדק אוניברסאליים ומחייבים

הנפרד מן הערך , דאונטולוגיה זאת גישה לפיה לפעולות מסוימות ישנו ערך מוסרי חיובי או שלילי לכשעצמן 9

 המוסרי החיובי או השלילי של תוצאותיהן

חוקר פילוסופיה של הגל ומהמייסדים של הזרם של ,  קנדי פילוסוף–) 1931- נולד ב(רלז טיילור 'צ 10

 .שם דגש על צורך בהכרת הערך של תרבויות שונות במסגרת השיח החברתי. קומוניטריאנזים

 שרואה , ההכרה  של דקארט המפרידה בין סובייקט לאובייקט ההכרה ובאונטולוגיה שלומדובר בתיאורית 11

  . הרוח והחומר–בתכלית את העולם כמורכב משני מהויות שונות 

בין היתר . נודע בגישתו הביקורתית והסקפטית לפילוסופיה,   פילוסוף אנגלי- ) 1711-1776(דויד יום  12

 .תורות ההכרה ועל פילוסופיה של מדע, השפיע עמוקות בתחומי האתיקה



  עלנשענות, לעומת זאת, סוציולוגיה ואתיקה פוסט מודרנית. בהבחנה בין עובדה לערך

מודרנית בתחום -הגישה הפוסט. בדהובין ערך לבין ע, מיזוג בין מופשט לפרטיקולאריה

לכך . תתרבותי-תחברתישל סביבה  הערכים תוצר ם שלהחינוך לערכים מדגישה את היות

 יםהליבראלי והשכלתנות  הקומוניטריאנית כנגד האינדיבידואליזםתורת הביקיש להוסיף א

  .יםההשכלתי

  

  

  ? מודרני -מה בין המודרני לבין פוסטניתן לבסס את החינוך לערכים לאור הדילכיצד . 3

  

ניסיון לשלב בין הגישות ההחינוך לערכים מבוסס על מחודש של  כינוןהכיוון המוצע ל

ה כי הערכים המוסריים אינם דגש התוך כדי, .המודרניסטיותישות לגמודרניסטיות -הפוסט

היבנות על החינוך לערכים ל. קהילהמצטמצמים לא להתפתחות הפנימית של הפרט ולא ל

נו יש השפעות משמעותיות עבור רווחת יתיוכי לפעילו הגורסת  המוצאמתוך נקודת

, "אישי-בין" המימד הלביןהערכים המוסריים יצור קשר בין כך נוכל ל. האחרים

  .מהפרט של המודרנהלהימנע מהאוניברסאליות הרחוקה , יחד עם זאת ו"אובייקטיבי"

  

מאפשר גם עמדה ש הקשר –קשר בין עובדות לערכים במבחינה מתודית חשוב להכיר 

 הבדל  אך יחד עם זאת לא לטשטש את ה- ביקורתית כלפי המוסדות והערכים המודרניים

 שיח כמו כן יש להכיר בשוני העמוק בין ה.פךיויים בעובדות אך לא לההערכים תל; ביניהם

יש לציין כי השיח המוסרי מתאפיין בכך כי העמקת השיח ,  קודם כל.ימדעשיח ההמוסרי ל

אינו השיח המוסרי  ,בהתאם לכך. מביאה להגברת המורכבות בתיאור המוסרי של המצב

, הדבר נוגד; פתירות אינןש בעיות כונןמלעתים הוא דווקא , תמיד מביא לפתרון הבעיות

 אך גם הטיעון הפוסט מודרני מקבל ,האוטופית האופיינית לרוח ההשכלהלגישה , אומנם

פיתרון של כל הבעיות האת למצוא באופן סמוי את ההנחה של המודרנה כאשר הוא דורש 

 הפרט מוסריים ביןהקונפליקטים ה שכל סקנה לממגיעעל סמך כישלון חלקי והמוסריות 

אך הדבר אינו נכון בהכרח ועלינו לדעת לשלב בין . ינם ניתנים לפיתרוןלבין הקהילה א

 )באה מתוך ביקורת עצמיתשאה והשו (מבחינה המוסרית השוואת נו לבצעההכרה ביכולת

 . המוסריותרלוונטיות של הפיתרונות התיאורטיים לחלק מהבעיות-לבין ההכרה בדבר אי

 תכונות אמיתיות של , קודם כלבאתיקה של אריסטו מהוות שמוגדרותהמידות הטובות 

 התכונות ההרסניות עבור בן אדם עצמו –האופי שמתקנות את השפעת המידות הרעות 

ניתן להעריך את המידה הטובה שצומחת לא רק מתוך מסגרת חברתית ,  לכו. וסביבתו

צורה הרגילה של נציין כי הדבר דומה ל. תרבותית שמוכרת לנו אלא מתוך תרבות אחרת

מודרניסטיות אודות הרלטיביזם של ערכים - למרות כל הדעות הפוסט, הערכה מוסרית

אתיות שונות באה לא מתוך -אך הכרת מידות טובות בתוך מסגרות תרבותיות. מוסריים



ם של פרטיההכללות מוסריות אוניברסאליות האופייניות למודרנה אלא על ידי הכרת כל 

  .ל השוניכול, אישי-הקשר הבין


