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יך·להשתי 'השאיפהוגםהמהוגנתהאזרחיםת l;לקבושתייך_לההשאיפהגם 'דבר,.שלכללו

לחזורהשאיפהודחףטולוגי i:האוהאחודמוטיב :מוטיבאותומי'מונעותהסוטהלקבוצה
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. / ' 
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בפרובלימדחשהמחברושאובותהן~כין- .חזרהו;~מיההכנפילהרפשנותזלומרצריך
הלוגי-במישורולאהפסיכולוגי-אמפיריבמישורלאמה.עמתמודדאי~והואאךטיקה,

 \ין.בtןימוכהיתרביןמצויהמסויימת,במידהבעי,תית"שהיאכדבריו,"התשובה",מיטפיסי
הארכי-שללזיהוייםכמפתחמתיוסיםעלרבהבמידהכשעןיוכגאוניברסליים.מיתוסיםעל

מיתר-:-כילכומבטיחיםהאכרחופולוגים .שלוהקולקטיביתלתת-ההכרהגלםומר nוכטיפים
התפתחותשלתהליכיםגםאלאע.בטבאירעויםרקלאמאזכריםהםוכי·מציאויותהםסים

קורם bבאלה,שגםאלא .) 13 (כולו"לגעזאומיוחדותלקבוצותהמשותפים,אישיות,
ישם. wמאוממצאיםמאשרספקולציותיותרהם'אכתרופולוגי.'האוהיונגיאכי.

פסיכולוגיותחיזרת .כך ·בשלהמוצעות.החידותשלתקפזאתלשלולאיןכן'פיעלאף
הלגיטימיתהמיתודהלוגיים. .·בהיקשיםאומוחשייםבמוצגיםלהוכיחאיןופגסכואנליטיות 1

במושגיהלiוסביר,שבידהככליותררבתיאוריהשלתקפה ·אחרת=היאאלהבתחומים
וכמ-יפהזאתכיסחשוהם .פרופ' .יותרטובהסברלהםשאיןתופעותויותריותרשלה,
אשרהחידושבכפרד,להעריכהומכסיםאחתהתיחסותמסגרתנוטליםאגו"כאשרפורש:

ביתןמקום,מכל . dejaשלכחפיםבמשיכתמהתודעהמסולקהעיוןכלבהדרגה, oכעלבה
שלכתרןשטחעלוהחלתןהתיחסותמסגרותמספרשלצירופןידיעלחדשה""הארהלהשיג

אקזיסטנציא-אונטולוגיה .הנוכחיתבעבודכתןלעשותככוונתיזאתנאמכםאבוש.הנתהגות
היהו-המי~טיקה.שלמגילוייהוכמהמיתוסים,ניתוחיסימבולי,איכטראקציוכיזםליסטית.

שניתןככל .) 23 (שבסטיה"הטרכסכדכטאלי _המסךשלחלקלהסבר.שמשואלהכלדית,
רעיוןשלכהשתקפויותהמתפרשיםיותר.ורב-גווכיים ..יותר.רבים'ביטוייםעללהצביע
עליותרגיוסהה .תתקבלכןשלפגינוהספרגירסת.לפישבסטיההטרכסצכדכטאלי 'המסר
בשירעיבינולכגדמעבידווהוא ..רב-עצמההואשוהםפרופ'שלקולמוסוואכן,הדעת.
והמזרחית,המערביתבמיסטיקהשונות,תרבויותשלבמיתולוגיה-גלובלייםבוטים

 ·היקף' '.ו.וכוהבלתי-שפויההשפויהבהתנהגותבפוליטיקהבפילוסופיה,באמנות,בספרות.
קשרשלהאפשרותאתלראותנפקחותועינינוכציקלופוי.'אהוא 'המובאוהחומרהידע
האבסורדולספרותחיוכילמיתוסהפ;פ,ולמוזיקתהביבים"מימילמיסטיקותמשותףבסיסי
ה;;~י;ת-אדם.חוייתשלהטרכסצכדכטא1ויסר ?7ה

* 
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מאולצתאינטרפרטציהשלסכנהמהווהגםהואאבלתיאוריה.האת .מrכזק {jרוחב-היריע
זהמסוגלחיבורלוודידעתנו,ע,לrיתקבל·לפגינוהמוצגתאנלוגיהכלשלאטבעי .לפרקים

ר )l"המשללא-ברווחהבכהכדימגיעיםשהדבריםיש'אךלבכר.אלידבר.שהענין-גופו
הכללעםאחדות-האני.אלהענוד.העדןגן.·אלבחזרה~ראענינוע~מו.הטרכסצנדכטאלי"

מתפרשהרעיוןשל "קיצוביבהסגר ..העוברילמ~בבדומהמוiו.ולם,פנתיאיסטי'חוד itב
ל"המסתמ~בראל"ת. bהטרנסצנדנהישותבתוךלחלוטיןהאניכ"~יון"זהאיחודגר rלמד

המיטאפי-המקבילההואלהיות.לא.התשוקההדתי,"האיוןסביבzךו.בתוךהאני"גבולות
 .) 51 (שמרחם"המוזzןנrיההחיות כ.._.ןנצאללחזור'לכמיהה-זית

דוגמאותבהשפעתה"איחוד"וקטורשלכזולאינטרפרטציהכדחףשהמחברהואהרושם
 'ית.לתכלהאמצעיםאחדהיעד,הואהדiריהאיחוד"אם :.להןשנזקק r1הדתיהמיסטיקהמן
זהתהליך:וינוהמקובליםכפרדת.כישותהפרטשלקדומוהכחדת .האני-מחיקiרהיאזו

מתפרשלכירכנה,בשאיפתוהבודהיזם,גם .) 49 (לאפס"י"היותהואומשמעון"."איובשם
מתפרשיםזודורעל .) 50-51 (יקירםהמהותדלוך nכוהנירכנה .ה~יוןלהשגתכ~כניקהלו

מכאן' ."."איון·להדחףשלכבטריים .הסהוחרמןז'נהז'ןשלכגוןספרות·יצירותגםלמחבר
אך 'הסופי.העצמי 'האדוןהואהטרנסצנדנ'טאלי.המסר.שלהטהורהתו.שצורהמסקנה
 ',,ש'יז?הלאנלוגיהמעבראלהמחברעברזהשבעניךחוששני

:iזמכונההמיסטית,הטרכסצנדנטאליתהישותשכןלאפס""חיותבחינתהמיסטיהאיוןאין
כמושגלשימושנתפסההקבלה .ומלאממשיישבחינתאלאלא-ישבחינתאינה. "ןי~" .

כשמלת ,".~ידאםבקרננואלחיםיש"האםהמקראיהפסוקשלפרשנותמתוךיד )tח
ובעצםין", )t "שזzןמוהים.לאל~ככגדמשקלאחר,כישלמק;בלים ·מתפרשתהשלילה
חיוביתתפיסהתוךחאלחותלביןין )tח ·ביןטשטשוחמיסטיק(יםעצמו.אלחים .שלפן-אחר

המקרב- .שלובפן~הפיל;סופישלילימרשגשהואאף,חתיאולוגי-כפן"אין-סוף"התוארשל
חטראנסכידזאןליש.ולקרוא.במליםלהשתעשערשאיםחיוהאחריםוהמיסטיקניםלים

אינה~לאבישוהיטמעותמד~ית, _כתיזהקומו,מאיןכזהטשטושעליהם.חטובההמיסטי
דעיכת"אינהזו .סטית~חבודחחנירככהגםכךריקותאינוהקבלישה"אין"כשם .איiהן

ע"יהמושגתעילאיתמציאותדרגתאלאטוטאלית.'התאיינותאוות pחתאפכחיבתהחיים
שלשסופחלטענהכיסיiיאיןביותרהחשוביםמקורותיומבחיבתו :החיים"תאוותניטול

חטוטאליהאיוןהואטובשכולוועולםהאבודהעדןגןאללחזרהית.האוניברסלהשאיפה .
 .גם .י;תר .סבירהואהאפשרככלהכולל!יישעםאונטולוגיכאיחודתיאורו .הריקוהאפס
חזרההואהעוברילגן-העדןחזרה ;בספקמוטלהאיוןייי·רע.רבדיםשל 'גופםמבח?נת

 ·התיאך-(לפישנולדהעוכרשלהתח-מודעבדכדוךשפרשםמה .לשום-מקוםלא rלאן-שהוא
 .הומיאוtעטאטיתשלרהשלמצב-תחושהאלא.אפסות,ריקות, ·,ין )t .אינוהמוצעת)ריח

שהאישיותכך.ל 'שנסכיםככלכזה.למצב-תחושהאלאלהיותיכולאינוהחזרהאידיאל
גאולת-וכייצים,\בחוכליאהת.גכולועלגבולותהקמתשלתו~רהיאינדיבידואלית'הא

 :איון-עצמיכדיעדהגיונית,להגיע,יכולהזודרךאיןהגבולות",ב"זךמסתהיאהנפש
באיוןושח. riמצב-התבאיוןלאאך "העצמית ~התודעהבאיוןכרוכהשהיאאפשר
שגבולותיואףיים. ?jעודנוהאניזהבמצבגם .חהומיאוסטאטיתכשלרההשרויההישות

חטוטאליהמותואiוהאיוןאידיאלאתלתארבסיון .יותר?יש-כוללוממוזגיםמטושטישם.
חיהאחרתמגמתוואתזה,אידיאל .שלמחותואת·סותרהאנושילאי;דיאל-חחייםכשייך
 .חמות.שללאידיאליזציחלהגיעראוי

כוסח.האישיותשבתורתחתיאורת~עיקרושלהתוקףמןלגרועכדיבהאין·זובקורת
מתגלחדומהגבולש:;ינ.האפשרויותגבולותעללהצביעוכוונתההכיבים",דרך 1:ה"גאול
חשוהמיתתורת-האישיות .לפסיכואנליזהפסיכולוגית.אנליזהלערוךהמחברבאכאשר
 .אוניברסלי ·במרחבהאנושית.ההנתהגותשלומעניינתחדשהפנורמהאלחלוןקוערת
 :_רבות nתופעוrי-המשמעותואתהאישיותמבנחאתיהמחכרמסביראחדעקרוןשלככוחו

לגשתמנסההואמוטיבאותופיעל .ומבורךמלא-חסדאונטולוגילאיחודערגהנולםכל
"אםשכהיסוסבזהירותשוהםאומרלשאלה"מקום :"יש :עצמההפסיכואנליזהאלגם

 _המוקסםג-ירנשלהיותו נ;:rאבתת-מודע,והתמקדותוהתודעהעליונותעל ,ד 7פרושלהשגתו
בטישתהבדרכיאידהאלשלהאוהדעיסוקוואםחטא;,שלהפנימיתהמיסטיתהאמת'מן'
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לאי·לכמיההתחליףאלאאיכםהגשמי,גופר).·(מ"ביתה"הודית.הכמיסטיקההגשמהלש
לחתיחסמותראם ·מןי.יותרכאןהעזהמחבר-.) 123 ( 'הכוללנות.""עםלוגי?אינטחדו

לש"פסיכולוגיזציחולעשותנפשיים,פים riדשלכהשתקפותמדעיזילתיאוריה~פילו .
גםאזאבלהמיתוס,ים.שלכתוקפםכערךחתיאוריהשלתקפחאזכיהפסיכולוגיה"

הפסיכואנליזהיכולהמידהכאותה :גורלמאותוניצלתאיכההאכטולוגיהאיחודתיאור'ית
ביטויהואהאבודגן-העדןאלוכחזרההאונטולוגיבאיחודשוחםשלעיסהקוכילטעון

הפר-חlויאוריחעלכנפיהאתלפרושעשויההשוחמיתתיאוריהשהכשם .אדיפלילתסביך
אחרתפכיעלאחתתו:ות-אישוותכיןהעדיפות .להיפרגםלהיותהדבריםעשויים.וןדיאכית

ממדעהאחרתאתלחפיריכולהת nחאיאיןהדדית.כבקורתמוכרעתלהיותיכולהאינה
הרחבהתופעותמיגורןבהסברההצלחהפי'עלמוכרעתההעדפה .היאבמכשיריהלמיח;ס

-התיראפויטיתיבלתהבשליותרבולטתעתהלעת.הפסיכואנליזהשלהצלחתה .יוחל
 .;בו ,נגיעההאונטולוגיהאיחודלתורתאיןעתהשלעתתחום

 .כךעלמצביעהשהיאשלפגינו,בספרחתיאוריחשללזכותהייאמרהזה,לעניךמעבר 1ן)"
שלהבסיסיברובד-המובהקהמדעבתחומילחוצי~.-האדםבניפועלים ,כמהעד

וריאציותכולםהם-והפיראטהמשוררוהסוטה,הקדוש :אחדעקרוןפיעלהדברים. '
אחת.אנושיתכוסחהשל
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שלחמיתודחבוהקים.גווניםשלבעושרשוהםפי:וופ'ע"ילפגינומוגשתהזאתהנוסחה
ומקורותשונותדיסציפליכיתשלגלובלייםחתני-רוחב~פגינולהציגאותומביאה·החיבור

 .רעיו-אתהמשקפיםוהג'יאגגרפיהה::ויסטוריהבמרחביהתרבותשכתופעותומגורביםרבים
הוא-המחברשלהאחרים 'ים 1המאוח.כב!'פריו-הזהכספרהלבאתהמושך .נותיר.'

קריאהעמודתוך ./צפוייםבלתיגשריםגשירתכדיתוךהר.למשבאחדמתחום-רוחהגלישה.
קאמיהיידגרוהטנטרה,הנדההלוריאכית,הקבלה·אצלחטוףביקורעורכיםאנואחד

הקרס-'ברחביהמפוזריםהניצ;צותאתהאוסףכמקובלנוהגשוהם .כהן 6מורישןושיותר
 ' .מבהיקהלתיאוריהאותםומצרףהתרבות~מרס
 '.והאסוציאטיביהרגשיהשכנעודרךאלאהיקשית,ולאאמפיריתלאאינההטיעוןדרך

לוט"אשתשל("מבטהשוהםפרופ'שלון·שבלשהעזיםוהצבעיםהאסוציאטיביהעושר
איסורי-החברזך.שלהמשקלכובדתחתהמדוזה"של"יפיחהעצמית,ההבתרגנותתחת.

 . . . .ונפשעיןמרהיביהםרבים)ועוד
לציין,יש ..ויפהרהוטה'בעבריתקולחתהקריאהמעולה.'רגום,תלפנינו-לתרגוםאשר
מדעספרי.ב'תרגכמילהםרגיליםשאנוחריגותכצורות-לשוןהמועטהשיiנושאתלשבח

 .המתרגמתבידיעלהבעזרתה .המקובלים.בדפוסיהכשiכההיעילוש bהשיואתמקצעויים
 .- .בעדנת-הלשוןפגיlוהללאמחשבתיד;וקלהשיג
נלי-\פסיכואתיאוריותכללית.ה~כרותלפחו.חמכירים. pשאיכאלהלידענים.כתוב ,הספר
שללסופםלרדתיתקשוקלסית,וספרוrימיתולוגי;:~מיס~יקה,קבליות,תורותטירת,

זהזאת,עםלהם.שיפשרוהרמבל;עניךעלבהצנעהלהםשדילמשכילים,ספרזהדברים.
הבחנהכושרבעל.'מאדעדעיוניאינטלקטשלפריולפנינו .ובלתי·שגרlוימתסיסספר
בתרדמתשבויאיכרשלושהאינטלקטמיכלוהפתעות.ברקצבעים.מלאבהעזתו. rואמ

 /, ..מבורכתטלטלהיעניקזובתרדמהולשבוי .הספרמזנחת-קריאהישאב.הד;ו,.~ה
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 ..-' .הצעירים
\ .. 

( ' 

כצורךבהולהתמידלעבודהלחזורעםשל .כמיהה •
 ·-:-rהאדם\צלם .לעילוירבעון

כ.ה .יותרצודקr:יחדשהחברהמקיםשהאדםאמונה, •

העובד.שלעמלולפיהפרייחולק

וחינוךתרבו.תועובו .עם

הספריםחנויותבכללהשיג
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