
  

 
 ?אמת מוחלטת או יחסית – איכות

 
רסון ב"בגדי הנס כריסטיאן אנד ותר ממאה וחמישים שנה לאחר שטעןי

בגד חזר אל מרכז הבמה. -אותו אין ,המלך הוא עירוםש המלך החדשים"
השקר והזיוף קנו שליטה בעידן המודרני, שבו מקובל לטעון שהכל נמצא 

של חסרי הכישרון כנגד בעלי בעיני המתבונן. יש לראות בכך לא פחות ממרד 
הכישרון שברכו אותנו ביצירות מופלאות, שבהן השקיעו את מיטב זמנם 

הוא  נים האחרים: קישקוש של ילד בגן גםוכוח החיים שלהם. לעומתם טוע
 אמנות.

הסופר האמריקני רוברט מ. פירסיג ניסה להגדיר איכות, והדבר הביא 
זוהי . ואמנות אחזקת האופנוע" יו את שגעונו, כפי שמתואר בספרו "זןעל

איכות ויופי,  גוןדוגמא מאלפת לניסיון הכושל להסביר מושגים רוחניים כ
התשובה פשוטה יותר , דומניגם בנושא זה . טריאליסטיתמ חשיבהבאמצעות 

הקיימת ביקום,  האמת המוחלטתחלק מן היא  איכות :מן המקובל לחשוב
, ולקיומו של ומה של אמת זוואף ניתן לראות בה את אחת ההוכחות לקי

; , הריהו קרוב לוודאי אלוהיםאחד המחזיק בה בשלמותה . אם ישהאלוהים
ה לחוות זוכ ואף על פי שכל אדם רואה את המציאות מבעד לעיניו, הוא

, ככל שהתודעה שלו ערה יותרכלומר, ; ן האמת המוחלטתולחשוף חלקים מ
טת, וחווית החיים המוחל המציאות שתיגלה לעיניו תהיה קרובה יותר לזו

: נובעת האיכות בכל צורותיה השונותמכאן  יותר. שלו תהיה חזקה ואמיתית
 יקה וכו'.דק, חוש לאסתטיקה, למוזחוש לצ

 שלאדם עדיין את הכלים למדוד מושגיםאיכות, יופי וגם האלוהים, הם 
. זהו אבסורד לחפש להם , אך מציאותם מורגשתולהבחין בהם בתצפיותיו

בקיומם  אינספור ראיות לקיומם, ולכן כפירהת חומריות; מאידך יש הוכחו
 מדרך החוכמה.   איננהבטענה של חוסר הוכחות 

האמת המוחלטת היא מעין פסגה גבוהה שהאנושות מדשדשת בטיפוס 
איטי לעברה, צעד אחר צעד במעלה הנתיבים השונים המובילים כולם אליה; 

והידע המוכרים לאנושות, כל  נותאמכל תחומי ה –ריבוי השבילים הללו 
מריבוי זה גם  – שלכאורה לא מקשר ביניהם דבר הזרמים וכל הסגנונות
 המוחלטת, והטעות המקובלת לחשוב שאיכות-האחת-נובעת הכפירה באמת

כלים למדידת האמת והאיכות היעדר  היא סובייקטיבית, עניין של טעם.
ל אותם אך לא עוד, כי כ שהאמת היא עניין יחסי.המוטעית לדעה בילים מו

 .בסופו של דבר מוליכים אל עבר הפסגה האחת שבילים



  

עומד על סולם ומתקין שלט פרסומת. לאיציק הצופה בו דני דוגמא:  
העומד  שחרשל מכונית;  כאילו הוא עומד על גג הפועליראה ימקצה הרחוב 

, והשניים מד על סולם ולא על גג של מכוניתעושהפועל  בזווית שונה יטען
איציק ושחר במקומם, לא תהיה  שארויאמנם כל עוד י .יתווכחו על האמת

אבל די בכך שהם יתקרבו מעט  על זו של האחר,לדעתו של איש מהם עדיפות 
, זו חת מן הדעותאח באמת המוחלטת, ובכך ששלט הפרסומת כדי להיווכאל 

ניתן היה  לאעוד כאשר  גםהייתה איכותית יותר, נכונה יותר,  של שחר,
 .להוכיחה

ריבוי נקודות השקפה והעדר הוכחה, כלל אינם הופכים את המסקנה: 
  האמת לעניין יחסי!

 
 הטעם כפוף לאיכות

יקלית להכיל איכות זה מועד כמה שהדבר עשוי להישמע מופרך, יכולה יציר
ברמה שוות ערך לא רק ליצירה אחרת בסגנון אחר, אלא אפילו לספר כלשהו 

רק  משולני האדם, אך הוא עם אישי קיים אמנם כמספר באו לציור. ט
, ותמיד בסופו של דבר יהיה אל הפסגה מבין הנתיבים הרבים בחירת נתיבל

ניתן להבחין גם בכך שככל שמטפסים גבוה לעבר פסגת  כפוף לאיכות.
 כך מתאפשרזה: בזה  שתלביםומ ,האיכות, הנתיבים מתמעטים והולכים

 מספר נתיביםלצעוד בוינצ'י, -מת לאונרדו דהאמנים גאונים כדוג-רביל
 בקרבת הפסגה. 

כדי  שני.לאחד  נמשכיםאנשים ברמות דומות איכות מושכת איכות, ו
פסגה: קרוב ל שלא כל הנתיבים מגיעים דעתללהבין טוב יותר את הרעיון, יש 

אדם המתמחה למשל בסידור פרחים, עשוי להיות האיכותי ביותר מסוגו, אך 
. הוא איננו ה הרחק מהפסגההו בעליה הגדולמסתיים איפש נתיבו הצר

 יקאי האיכותי ביותר.זמקביל באיכותו למו
ג'נסיס עולה להקת יקה של זהמוש זה ויכוח עקר אם אנסה להוכיח היהי

יקלי זמוההופ המונוטוניים וחסרי הערך -באיכותה על שירי ההיפרבות 
 הנותומ ס מורכבות יותרל ג'נסי. יצירותיה שים האחרוניםשהופיעו בעשור

לעשות כן גם לאחר ירידתם  תוספנהמזה כמה עשרות שנים, ו יקהמוזחובבי 
הופ; שהרי הזמן לעולם הוא מיטיב עם -לתהום הנשייה של אותם שירי היפ

 וריקנות. ואולם, אפילו בעובדות אלומחמיר עם השקר וה ,האיכות והאמת
עניין של טעם. שוב יעמוד לא יהיה די כדי להתמודד עם הטיעון שמדובר ב

 והשאלה לא תוכרע.מדידה לימינו של טיעון זה, -העדרם של כלי
 

 




