
 

31 
 

 "סוף מעשה במחשבה תחילה"

על מעמדה של ההתערבות האנושית בעולם במסגרת התפיסות המיתיות 

  והקריטיות של הזמן

  *אבנר כהן

  תקציר

החיבור דן בהשפעתן של תפיסות הזמן המקובלות במחשבה המיתית ובמחשבה הקריטית על אופן 

סגרתן של התפיסות השונות של אם התערבות זו מובנת במה. הצטיירותה של ההתערבות האנושית בעולם

שאלה זו מחייבת ? הזמן כמאפשרת או כשוללת את האופציה של  העיצוב החופשי של החיים והסביבה

היא דורשת ובהמשך , החיבור בהצגת ההבדלים בין המחשבה המיתית והמחשבה הקריטיתלפתוח את 

גם הניגוד בין מעמדה של הפעילות  על בסיס זה מתברר. הפערים בין תפיסות הזמן הנגזרות מהן לאפיין את

בסיום מתוארת תפיסת הזמן . ומובהרות גם המשמעויות האתיות שלו, האנושית  בשתי התפיסות

מיקום זה חושף לדעתי את הסתירה בין הנורמות . תוך מיקומה ביחס לתפיסות שנידונו, האקטואלית

  . זמננו- המוצהרות לבין ההעדפות הממשיות בתרבות בת

  הובסבאום, סירראק, מחשבה קריטית, מחשבה מיתית, זמן: חמילות מפת
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 תפיסת הזמן וצורת המחשבה, הפעולה: מבוא. 1
והן מההתנהגות במעשה האדם מקבל ממד הזמן משמעות מיוחדת המבחינה אותו הן מהפעילות האלוהית 

ואילו , )הטקסט המקראי על פיכך לפחות (זמנית להגייתה -הכוונה האלוהית מתממשת בו. החייתית

רק בעולם האנושי עשויה ההתכוונות אל . הפעולה החייתית אינה ניתנת להפרדה מהופעת הדחפים שלה

דם את אופיו פער זמנים זה מקנה למעשה הא 1.אם במעט ואם בהרבה, המעשה להקדים אותו עצמו

. ולא כתכלית בפני עצמה, רק עבור הסובייקט האנושי יכול המעשה להיות מוגדר כאמצעי. התכליתי

ולפיכך הוא ממוקם בפרק הזמן , מתווך אפוא המעשה בין ההתכוונות אל המטרה לבין השגתה, כאמצעי

עשה כולו עשוי אז המ, אבל אם תכלית המעשה מופיעה בתודעה קודם למעשה עצמו 2.המפריד ביניהן

   3.משמע הוא יכול להיות מתוכנן לפרטי פרטיו עוד לפני שכלל הוחל בביצועו. להיחשב עוד טרם לעשייתו

הוא מחייב את המחשבה להתייחס לא רק . המעשה המתוכנן נתון מלכתחילה במסגרת מורכבת של זמן

תכלית שהיא מציבה וה, ברקע למחשבה המדמה את המעשה נוכח העבר. להוויה אלא גם להיעדרותה

ומציגה בפני , הפעולה מתבקשת אפוא מתוך מחשבה המשוטטת בין הזיכרון לדמיון. מכוונת אל העתיד

. ובחלקם למציאות שעדיין לא נוצרה, התודעה דימויים המתייחסים בחלקם למציאות שכבר איננה

המחשבה כבר מתוך הפעולה מובנית אפוא כהכנה לקראת נסיבות שעל הופעתן האפשרית בעתיד נרמזת 

היכולת לפרש את האירועים של , אולם היכולת לקלוט את הרמז ולהגיע באמצעותו אל המרומז. ההווה

כדי שהאירוע יסמן דבר מה . נשענת על תודעה שנרכשה בעבר, ההווה כסימן לאירועים שיתרחשו בעתיד

. הופעתוטרם הובנה עוד הוא חייב להיות מאורגן לתוך סדר מסוים של תהליכים ש, נוסף פרט לעצמו

והן לאירועים , הן לאירועים שכבר חלפו, מכוחו של סדר זה מקבלים המאורעות מובן המקשר אותם

, שמצד אחד מוכרים מהעבר, תופעות מסוימות הנחוות בהווה נתפסות כהקדמה למצבים. שטרם התרחשו

תגובה ישירה לאירועים , אם כך ,המעשים אינם מהווים. לחזור גם בעתיד, או עשויים, ומצד שני עלולים

  . ובמסגרתם הם ממושמעים, אלא לתרחישים שהם מציגים, )לבדם ובפני עצמם(

. והיא אחראית לפעולות הננקטות ביחס אליהם, משמעות זו נתונה כאמור עוד לפני תחילתם של האירועים

לקבוע האם פעולות אלו אבל בכך אין כדי . ננות את העתידלפיכך נותר העבר משוקע גם בפעולות המכֹו

. או כאילו הן מכוונות דווקא כדי לחרוג ממנו, תופענה לסובייקטים שלהם כאילו הן מוכתבות על ידי העבר

משום כך . מרחב התמרון הפתוח בפני הפעולה תלוי באופן הצטיירותו של היחס בין העבר לעתיד בתודעה

  .ויותיה של ההתערבות במציאותלתפיסת הזמן יש השפעה מכרעת על תיחום גבולותיה ואפשר

גישות שונות לגבי מעמדה של הפעילות האנושית וחלקה  דנהולתנראה אפוא שהשקפות שונות על הזמן 

ייצוגם של . אבל לא ניתן לנתק את תפיסת הזמן מתפיסת האירועים המתחוללים במהלכו. בעיצוב העולם

האחראית למיפוייה וקידודה של , וך לתודעה באמצעות צורת המחשבה הכלליתאירועים אלו מתּו

אלא מהווה חלק , מאופן הפענוח של המציאות במחשבה, אם כן, תפיסת הזמן אינה נפרדת. המציאות

לפיכך . מכאן שהצורות השונות של תפיסת הזמן תואמות את הצורות השונות של המחשבה. אינטגרלי שלה

                                                 
1
 .124: 1965, מארקס 
2
למשל הפעולה כפי שהיא מוגדרת , היא יכולה להיות מטרה לעצמה, כשם שהפעולה עשויה לתפקד כאמצעי למטרה 

משום שפעולה , ראשית: ה מארבע סיבותאך פעולה מטיפוס זה לא תידון במסגרת חיבור ז. עבור המשחק או היוצר
כלומר כשלילתה של הפעולה שתכליתה חיצונית , כזאת יכולה להיות מובנת רק כביטול הממד המתווך של הפעולה

ולא ניתן להתייחס , תכליתית מניח מראש את המושג של הפעולה התכליתית- לפיכך המושג של הפעולה הבלתי. לה
מבחינה קיומית מובנת הפעולה הבלתי תכליתית כמתאפשרת על , שנית. אחרוןאל הראשון ללא בירור מוקדם של ה

או בין , אם הפעולה היא מטרה לעצמה אז שאלת ההתאמה בין המעשה למחשבה, שלישית. בסיס הפעולה התכליתית
, מההפעולה הבלתי תכליתית אינה מיועדת להשיג שום תכלית נוספת מלבד עצ. אינה רלוונטית לה, הכוונה לתוצאה

או במונחים של יעילות או , ממילא יוצא מכך שאין היא אמורה להימדד במונחים של הלימה לתוצר חיצוני לה
- תכליתית מממשת את מטרתה בו-שמאחר והפעולה הבלתי, היא, והחשובה מכל השאר, הסיבה הרביעית. הצלחה

הממוקמת , קשר לפעולה התכליתיתלממד הזמן יש משמעות רק בה. היא מתרחשת בממד נטול זמן, זמנית לנקיטתה
. תכליתית הופך את הזמן לחסר מובן במסגרתה- העדרו של פער כזה מהפעולה הבלתי. בפער בין הכוונה לתוצאה

תכליתית -ניתוחה של הפעולה הבלתי, מאחר ועניינו של חיבור זה הוא בהשפעת תפיסת הזמן על מעמדה של הפעולה
  .126-125: 1978, ראה וגנר. חורג מתחומו

3
  .144-143: 1947,  מארקס 
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על הזמן אלא גם בהבנה של האופציות ההבדל בין צורות המחשבה כולל בתוכו לא רק הבדל בהשקפה 

על משמעותו המלאה של הבדל זה ניתן לעמוד באמצעות חשיפת הפער בין . העומדות לרשותה של הפעולה

וכפי שהם משתקפים במחשבה , גבולות ההתערבות כפי שהם מופיעים במסגרת המחשבה המיתית

בין תפיסות הזמן הכרוכות בצורות להבהיר את ההבדל , אם כן, במהלכו של חיבור זה אנסה. הקריטית

  .  ולעמוד על השלכותיו לגבי המעמד השונה של אפשרויות הפעולה במסגרתן, מחשבה אלו

 בין מחשבה מיתית למחשבה קריטית. 2

  על הזיקה בין ההגדרות של המיתי והקריטי  2.1

ין התפיסות לפיכך ההבדלים ב. תפיסת הזמן כפופה כאמור לצורת המחשבה שבמסגרתה היא מתפקדת

מכאן שכדי לעמוד על ההבדל בין . השונות של הזמן נגזרים מההבדלים בין צורות המחשבה התואמות אותן

מעמדה של הפעולה במסגרת תפיסת הזמן של המחשבה המיתית לבין מעמדה במסגרת המחשבה 

ך המושגים ולאפיין את ההבדלים ביניהן מתו, יש להתייחס תחילה לצורות מחשבה אלו עצמן, הקריטית

  . שלהן

, המסורת של הדיון במחשבה המיתית ובמחשבה הקריטית מתחילה כבר בפילוסופיה היוונית העתיקה

מתוך שלל העבודות העוסקות בשתי צורות מחשבה . והיא נמשכת גם בהגות המודרנית והפוסטמודרנית

ה העומדת במרכזו של רלוונטיות במיוחד עבור הסוגי (Cassirer)אני מוצא את אלו של קאסירר , אלו

בניגוד ובעימות בין שתי , הרלוונטיות של קאסירר נובעת לא רק משום שהוא מטפל בהבחנה. חיבור זה

אלא גם ובעיקר בשל התייחסותו הישירה להשלכותיהן על תפיסות הזמן המעוצבות , צורות המחשבה

, שתי צורות מחשבה אלוהמתקיים במסגרת , קאסירר מפנה את תשומת הלב אל היחס השונה. במסגרתן

לבין המציאות המוצגת , )'חוקים וכו, סוגים, תכונות(בין העקרונות המארגנים את היצגי המציאות 

  . באמצעותם

, לפיכך. מוטמעים עקרונות הארגון של ההיצגים בהיצגי המציאות שהם מארגניםבמחשבה המיתית 

מכאן שבמסגרת המחשבה . מההיצגים עקרונות ההיצג אינם יכולים להופיע כאלמנט המובחן מהותית

המציאות . המיתית לא ניתן להכיר באחריותם של עקרונות אלו לעיצובם של היצגי המציאות בתודעה

, עצמה כמציאות שאינה תלויה במחשבה, מחשבה המציגה אותה כמערכת נתונהבהמיתית מופיעה אפוא 

בתחומה של המחשבה המיתית אחר בשל כך אין טעם לחפש . וממילא אי אפשר להטיל ספק בתקפותה

ולא ניתן למצוא במסגרתה , כללים שיבטיחו את תקינותם של עקרונות הארגון ותוקפם של ההיצגים

  . פרוצדורות מוגדרות לבקרת ההיצגים

ומפרידה , מכירה במעמדם המובחן של עקרונות הארגון של ההיצגים, לעומת זאת, המחשבה הקריטית

בשל כך יכולה מחשבה זו להבחין בחלקם של עקרונות . הם מארגניםאותם מלכתחילה מההיצגים ש

היא רואה את המציאות המוצגת לתודעה כתוצר של אנליזות . הארגון של ההיצגים בהצגת המציאות

) 'מטרה וכו-אמצעי, תוצאה- של מיון או יחסי סיבה(וסינתזות הנערכות על בסיס עקרונות ידועים 

מפורקת לפרטים , כפי שהיא נתפסת במחשבה הקריטית, התנסותה. בחומרים המתקבלים מההתנסות

בשל תלותם של , עם זאת. ואלו מורכבים מחדש למכלול של דימויי המציאות, )תופעות, אירועים(שלה 

או לפרקטיקות שאותן הם אמורים , הלימתם למציאות, דימויים אלו בעקרונות שלפיהם הם מאורגנים

, כלומר תבוניות, שת המחשבה הקריטית להגדיר אמות מידה ראויותדור, לפיכך. אינה מובטחת, לשרת

    4.והלימתם לעקרונות המתאימים, ולהתקין פרוצדורות מתאימות לבחינת תקינותם של ההיצגים

                                                 
4
  Cassirer, 1966: 26, 63, 73-74 



 

34 
 

  בעיית התפקוד של המחשבה המיתית ופתרונה  2.2

עם . יחסים ביניהןאפיונים אלו של המחשבה הקריטית והמיתית מסבירים את המתיחות המובנית לתוך ה

אם במחשבה המיתית נותרים עקרונות הארגון של ההיצגים בלתי . זאת הם כרוכים בהנחה בעייתית

אז היא אינה יכולה להקנות תוקף , ולפיכך אין מקום לחפש במסגרתה כללים לביקורת ההיצגים, ידועים

אבל . מבחינתה במידה שווה כביכול כל ההיצגים אפשריים. וגם לא לשלול תוקף משום היצג, לשום היצג

היא אינה יכולה לשרטט את קווי , אם המחשבה אינה יכולה להעדיף היצגים מסוימים על פני אחרים

ולפיכך היא אינה יכולה , משמע היא אינה מסייעת להתמצא בעולם. המתאר של המציאות ולמפות אותה

אבל נוכחותה , בלתי אפקטיביתלכאורה מצטיירת המחשבה המיתית כ. למלא את המשימה הבסיסית שלה

בכל , כיצד יש אפוא להבהיר. האינטנסיבית במרחב ובזמן של ההיסטוריה האנושית שוללת אפשרות זו

כיצד היא מסוגלת להגביל את האופציות של ההיצג מבלי  כלומר, היא יכולה להיות אפקטיבית, זאת

  . להכיר את כלליו

. כלומר בזיקתה אל המיתוס, כבר בהגדרתה, לדעתי, חפתרון בעיית התפקוד של המחשבה המיתית מונ

דומה שהמיתוס אינו . המכונן ומבנה אותה, הגדרתה של מחשבה זו כמיתית נובעת מהישענותה על המיתוס

, ריטואלי- שהטקסט שלו אינו חייב להיות ספרותי דווקא אלא יכול להיות גם תיאטרלי(אלא סיפור 

אך , סיפור עשוי לתאר אירוע דמיוני או ממשי. בל הוא אינו רק סיפורא, )'או מוזיקלי וכו, אמנותי- פלסטי

יש , סיפור שגרתיבהבדל מ, מיתוסל. פעמי שלו אין הוא מתיימר להציג אלא את התוכן הקונקרטי והחד

סדר על האמירה המיתית  . ההתנסות את משמעותהת מקבלומכוחו , על מבנה המציאות ומובנה אמירה

באופן אפילו שבמסגרת של תרבות ממוקמת אם היא  ,למרות תוכנה הפנטסטי ,שירהיעשויה להיות העולם 

אבל היא יכולה גם  .של המחשבה הקריטיתאת העמדתם של היצגי המציאות למבחנה אינה תובעת  פורמלי

במסגרת של אם היא ממוקמת  ,ולקבל ביטוי שאינו מפורש אלא רק מרומז, להתנסח באופן רציונלי וריאלי

 סדרהאולם בשני המקרים  5.והתאמתם להתנסות בחינת ההיצגיםאת  ,פורמלית לפחות, דורשתתרבות ה

את  דוקאינו מוצג ככלל שיש לבשהוא זאת משום  ,מתקבל ללא כל בחינה ממשית המכּונן מתוך המיתוס

זמני של -קבלת המיתוס משמעה אימוץ בו. התאמתו למציאות במנותק מההתייחסות אל המיתוס עצמו

אולם אם הסדר  ).לפיכך גם לא ניתן לדחות סדר זה מבלי להטיל ספק במיתוס עצמו(המוצב מתוכו הסדר 

כיצד  ?מה מבטיח את התאמתם אליו, וקודם לתופעות ולאירועים שעליהם הוא חל, המיתי מונח מראש

   ?ינה נבדקת בכללא ה בינו לבינהאם ההתאמ, האת משמעות להעניק להתנסותיכול הוא 

אירועים הקונקרטיים שאותם הוא אמור ה לאשל הסדר הקריטי יחס הבדל בין הזו נמצא ב מענה לשאלה

סדר המובנה על ידי ה. מתוכו התופעות המקבלות את מובנןסדר המיתי אל לבין היחס של ה, להסדיר

לפיכך . שאותם הוא אמור להלום קרים הקונקרטייםמהמופרד מהמופשט ככלל מופיע המחשבה הקריטית 

התופעות והאירועים  טענה לחלותו על שהלכך ואין כל ערובה , ל סדר זה הוא תמיד היפותטימעמדו ש

ככלל מופיע אינו הסדר הנובע מתוך המיתוס לעומת זאת . שאליהם הוא מתייחס לא תימצא מופרכת

הסיפור המיתי מהווה . וממילא היפותטי ביחס למקרים הקונקרטיים  שהוא מתיימר להסדיר, מופשט

וככזה הוא מוטמע בתוך מכלול המקרים הקונקרטיים , הסדר הכללי המובנה מתוכו שלרטי פמקרה 

 ַמבנה ואכלומר ה. האירוע שהוא עצמו מספר עליו מסמן סדר החל גם עלהמיתוס . הממושמעים באמצעותו

 דרלמעשה הוא אינו פרט שגרתי של הס. זמנית הוא מהווה גם מקרה פרטי של סדר זה עצמו- ובו, סדר כללי

                                                 
5
תופעות שגרתיות הניתנות לחיווי באמצעות נסיבות מאפשר לו להסביר הפנטסטי של המיתוס העתיק  אופיה 

 ההבדלים הגיאוגרפיים, עונותהחילופי את מקורם  של ים חסייכך למשל מ. מיוחדות שכבר מזמן אינן ניתנות לחיווי
לעלילות הקדומות של האלים ולשינויים במאזן , ודפוסי קיום ופעולה אחרים, ות השונותסביבוהטופוגרפיים של ה

כתוצאה מכך . 'האומה וכוהשבט או , האבות המייסדים של בית המלוכהלקורות חייהם של או , הכוחות ביניהם
תוקפם של . פסות כבלתי שייכות אלו לאלוחברה ומדינה שבמחשבה המודרנית נת, מיוצרת סינתזה בין תופעות טבע

בביסוסם על אירועים שניתן להתנסות בהם בחיי , במידה רבה, מותנה, לעומת זאת, המיתוסים האקטואליים
בהקשר זה . וממילא גם בשמירה על ההפרדה שהתגבשה בעת החדשה בין השדות השונים של המחשבה, היומיום

  .;Barthes, 1957: 191-247 287-235: 1998] 1957[, בארת ;21: 2005, ארמסטרונג, ראה
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על מתפקד כדוגמה וכמופת למבנה ש, המיתוס, משמע. טיפוס שלו-אבכ ציב את עצמוהכללי משום שהוא מ

מפוענחות כאילו הן אינן אלא ) של הטבע והחברה(העלילות וההתנהגויות , והתופעות, ו ערוכה המציאותפי

לא זו בלבד שלא ניתן , ואין להן מובן בלעדיו, מאחר והן אינן ניתנות לניתוק ממנו. התממשותושעתוקו ו

  . ולפיכך היא מובטחת מראש, אלא שהתאמה זו היא אינהרנטית להן, לבחון את התאמתן אליו

כללים לביקורת כאמור המחשבה המיתית אינה מגדירה . בכך נפתרת גם הבעיה שהועלתה בפתיחת פרק זה

א אינה מסוגלת לתאר את ואם כך הי, תההוא לגיטימי מבחינהיצג משום כך  נדמה שכל . ההיצגים שלה

אולם מסתבר שהמחשבה המיתית יכולה להיות . הממשות ולסייע להתמצאות ולתפקוד במסגרתה

 גם בהעדרם של כללים כאלו יש לה קנה. ככאלו מוגדריםהכללי היצג ננת אם היא אינה מכֹוגם , אפקטיבית

י התאמתם לסדר הנובע מתוך היא מקבלת או פוסלת היצגים על פ. מידה לחיוב או לשלילה של ההיצגים

, האפשרייםהאירועים התופעות וומבחינתה כל , המיתוס מתפקד אפוא כפרדיגמה הכללית שלה. המיתוס

בין המיתוס לאירועים זו הודות להתאמה  6.אינם אלא מקרים פרטיים שלו ,כולל הסיפור שלו עצמו

ת של כל והחיוני לעמוד במשימותו, למפות את המציאות יכולה המחשבה המיתית, המתפרשים באמצעותו

  . צורת מחשבה גם אם אין ברשותה כללי היצג המובחנים מתוכה

  מחשבה מיתית והבניית המיתולוגיה  2.3

של  את הגדרתם של כללים פורמליים לבקרת ההיצגיםאם כן ייתר מ מעמדו הארכיטיפי של המיתוס

בה המיתית את יכולתה להפעיל מעין חייבת המחש, באופן פרדוקסלי .המחשבה שבמסגרתה הוא מתפקד

  .לצורה הבלתי ביקורתית של כינונה מתוך המיתוס, כללים לביקורת ההיצגים שלה

אופי מיוחד זה של הבניית המחשבה המיתית מאפשר לה לא לטרוח בכלל ליישב את הסתירות הכרוכות 

ת תרבותית המבטאת מאחר והמיתוסים מופיעים במסגרת של מסורהן בלתי נמנעות סתירות אלו . בה

, תפקוד זה תובע מהמיתוסים להצטרף זה אל זה. והם מתפקדים ככלים להעברתה, גישה מסוימת לקיום

 (grand narrative)על - רק באופן זה הם יכולים להתחבר ביניהם למעין ִסֵּפר. ולכונן את עצמם כמיתולוגיה

המיתולוגיה צוברת אפוא לתוכה . מוחלטובתוך כך גם נהנה ממעמד בלעדי ו, המקיף את כל הזמן והמרחב

אבל בשל ההבדלים ביניהם היא מתקשה לשמור על עקביות , את כל האספקטים המגוונים של הקיום

                                                 
האירועים כפי שהם (מתבקש להסביר כיצד אפשר להחיל את הסדר הכללי המגולם במיתוס על המקרים הפרטיים  6

מצד אחד ניתן לזקוף את תפקודו . אם מהמיתוס עצמו לא ניתן להפקיע שום טענה לסדר כזה) מתרחשים במציאות
הבדל זה עשוי להתבטא בזמן הקדום . להבדל בינו לבין הסיפור השגרתי, ת וכדוגמאכמופ, המיוחד של המיתוס

או באופי הדרמתי של העלילה , בדמויות יוצאות הדופן המאכלסות אותה, שבמסגרתו מתרחשת העלילה המיתית
ש בעוד שמה שי, אולם ההבדל כשלעצמו מדגיש רק את המרחק בין הסיפור המיתי לבין האירוע השגרתי. שלה

אינו ) המיתי(כיצד מתפענח השגרתי באמצעות המיתי אם היוצא מהכלל . להבהיר הוא דווקא את הקרבה ביניהם
השאלה היא ? אלא דווקא לחרוג ממנו, )ההתנהלות הממשית של המציאותי(אמור להציג את הסדר שאליו כפוף הכלל 

מבלי , ניח מראש את ההתאמה שלהם אליוכיצד ניתן לה, כיצד יכול המיתוס לשמש כדגם לתהליכים כאלו ואחרים
ואת אפשרותו בהקשר , במילים אחרות יש להסביר את אפשרותו של התפקוד הארכיטיפי בכלל .לבחון אותה בכלל
הקושי בהבנת התפקוד הארכיטיפי משקף לדעתי את העמדה של המחשבה התיאורטית הדורשת . של המיתוס בפרט

אולם עצם הפניית הדרישה , הארכיטיפית אינה נענית אמנם לדרישה זוהמחשבה . את ההתאמה בין הכללי לפרטי
לא ניתן לכונן את המושגים הכלליים של המחשבה התיאורטית ללא . כלפיה הוא בבחינת הקדמת המאוחר למוקדם

הגדרתו של המושג ככללי חייבת להקדים את האפשרות של בחינת . הנחתה מראש של המחשבה הארכיטיפית
אולם בחינה זו עצמה אפשרית רק אחרי הגדרתו של המושג . לבין הפרטים שעליהם הוא אמור לחולההלימה בינו 

קודמת ) על יחס כלשהו המתקיים בין הפרטים שלו(כלומר הבנייתו של המושג הכללי כהיפותזה ). ככללי(ככזה 
משמע כדי . ת והתרשמותיתלפיכך היא אינה יכולה להיות תבונית אלא אינטואיטיבי, לאפשרות של בדיקת ההיפותזה

פרט זה משמש . הוא צריך להיות מגולם תחילה באחד הפרטים שלו, שהמושג יופיע ככללי המובחן מהפרטים שלו
במובן זה מהווה המחשבה . ותפקודו נושא אופי ארכיטיפי מובהק, כדוגמא שעליה נבנית ההיפותזה של המושג הכללי

- משום כך  הדרישה להחיל את אמות. מושגית-חשבה התיאורטיתהארכיטיפית תנאי מוקדם והכרחי לכינון המ
והבעיה המתעוררת בהקשר זה היא , המידה של המחשבה התיאורטית על המחשבה הארכיטיפית  היא פרדוקסאלית

שאינה מאפשרת את נוכחותה של מחשבה , בכך יש להסביר הן את תפקודו של המיתוס במסגרת של הוויה .מדומה
אבל אין בכך כדי להסביר את תפקודו . חוסר היכולת להעמיד אותו לביקורת בתנאים שלה והן את, תיאורטית

הופעתה של מחשבה זו אינה אפשרית . הארכיטיפי של המיתוס בהוויה שבמסגרתה כבר מופיעה מחשבה תיאורטית
ה אמורה לייתר אולם השלמת ההגדרה היית. טרם להשלמת הגדרתו של המושג הכללי כהיפותזה על הזיקה בין פרטיו

ומאחר והוא כבר הופקע מהפרטים שלו ניתן לבדוק , המושג כהיפותזה טעון בחינה מתמדת. את התפקוד הארכיטיפי
בשל כך . מאחר והיא נשארת ביסודה ארכיטיפית, המחשבה המיתית מונעת בדיקה כזאת. את מידת הלימתו אליהם

שאלת המשך נוכחותה של המחשבה . קריטית-טיתהיא הייתה אמורה להיות מסולקת על ידי המחשבה התיאור
  .   המיתית גם לאחר התפתחותה של המחשבה הקריטית תידון בהמשך
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הנדרשות להציג את , העלילות המיתיות, ואכן במקרים רבים. לפחות בכל הנוגע לתכנים שלה, פנימית

יתר על כן גם תכונותיהן הגופניות . וגדות זו לזוואפילו מנ, אינן מתאימות, האספקטים השונים של ההוויה

, במידה גדולה או קטנה, עלולות להשתנות, החוזרות ומופיעות במיתוסים, והנפשיות של דמויות ידועות

המחשבה המיתית אינה מוטרדת מחוסר הקוהרנטיות בין העלילות , עם זאת 7.בין סיפור אחד למשנהו

אלא כל אחת מהן , וממילא חיצוניים להן, לכללים משותפיםשלה משום שבמסגרתה הן אינן כפופות 

אבל הם , בתוֶכןהמיתוסים אינם חייבים אמנם להלום זה את זה . מכוננת כללים משלה ומציאות משלה

אך גישה . הם מתווכים את גישתה של המסורת אל המציאות והפעילות, כאמור. נתבעים לאחידות בצורה

הקטגוריות הצורניות של . והסיבתיות, הזמן, סה מוגדרת של המרחבתפי, בין השאר, זו עצמה משקפת

 למרות ההתנגשות בתוֶכן יכולים, כך אפוא. המיתוסים השונים המגלמים אותה חייבות להתאים לה

כפיפות זו מאפשרת להם לארוג את . המיתוסים להתחבר ביניהם על בסיס הכפיפות לצורה המשותפת

  .  חר שליחותםמשמע למלא א, על-עצמם לִסֵּפר

-בכל האמור לעיל יש כדי להסביר הן את חסינותו של המיתוס מפני כל ביקורת המופנית כלפיו מתוך עולם

מנקודת . חיים זר לו-והן את פגיעותו לביקורת של הרציונאליות המודרנית המתפתחת בעולם, החיים שלו

אם בשל כל , תוכנו ואופן הבנייתו, היקום המיתי הוא בלתי נסבל בשל צורתו, ראותה של רציונאליות זו

קריטית תציג אפוא את הסדר כהיפותזה -המחשבה התיאורטית. ביחדכולם ואם בשל , בנפרד אחד מהם

כפי שהיא מתממשת (תו של הסדר על בסיס פרט מסוים שלו הבניי. ודות התמדתם של הכללים שלוא

המחשבה הקריטית תידרש כל קביעה מכאן שבמסגרת . תהפוך לבלתי תקינה, )ארכיטיפי-במודל המיתי

לפיכך יאבד המיתוס את הסטאטוס . התאמתה לפרטים שעליהם חל הארגומנט שלה על פיכללית להיבחן 

  . שמכוחו הוא היה יכול לכונן את הסדר ביקום, המיוחד שלו

  התפיסות המיתיות של הזמן ויחסן למעמדה של הפעילות האנושית. 3

  שבה המיתיתשתי תפיסות הזמן של המח  3.1

כדי לדון בתפיסות , לפיכך. תפיסת הזמן מהווה חלק אינטגרלי מצורת המחשבה אליה היא משתייכת

ואל האופי המיוחד של היצגי , יש לחזור בקצרה אל צורת המחשבה שממנה הן נובעות, המיתיות של הזמן

  .  המציאות שלה

גם הסיפור , כמו כל סיפור.  ארכיטיפיהמציאות המיתית היא העתק מורחב ומוכלל של הסיפור ה, כאמור

הם מקבלים את , לפיכך לפרטים שלו אין מובן במנותק ממנו, שמספר הטקסט המיתי מהווה תבנית שלמה

מאחר והסיפור . כפי שהיא מתפתחת מראשיתה ועד לסיומה, משמעותם רק בהקשר של העלילה שלו

מכאן . ים אותה הם אנלוגיים לפרטים שלוהתופעות והאירועים המרכיב, המיתי מתייחס למבנה המציאות

ההתוודעות אל התופעה . שבמחשבה המיתית לא ניתן להכיר את התופעה  בנפרד מההקשר הכולל שלה

כלומר אל מיקומה הספציפי במרחב ובזמן של , זמנית גם התייחסות אל  הקונטקסט המלא שלה-היא בו

מיקומה . אין לה גם מובן בלעדיו, שלה לא זו בלבד שבתופעה מגולם ההקשר הטוטלי. היקום שלה

  . ובמסגרת זו אין למשמעות שלה חלופה, במסגרתו הוא המעניק לה את משמעותה

כיצד אפוא משפיע היחס בין התבנית הכללית של המציאות המיתית לבין התופעות שלה על תפיסת הזמן 

  ? המתהווה במסגרתה

  

  

  

                                                 
יכולתה לזכות -אי, הופעת האנושות, כך למשל ניתן למצוא במיתולוגיות שונות יותר מגרסה אחת לבריאת היקום 7

יים יותר המתייחסים למקורות האומה אפשר להבחין בגיוון דומה גם במיתוסים מודרנ. 'בחיי אלמוות וכו
  .27-23: 1967, פרנקפורט. ולזכויותיה ההיסטוריות
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  . אסכטולוגית-וליניארית, מחזורית- מעגלית: שונותהמחשבה המיתית מצמיחה מתוכה שתי תפיסות זמן 

  .חוזרים האירועים על עצמם בסדר ידוע מראש תפיסת הזמן המעגלית על פי

השגתה תהווה את קץ , הגדרתה על פיש, הם נעים לעבר תכלית כלשהי תפיסת הזמן האסכטולוגית על פי 

   8.'אחרית הימים'או בלשון המקרא את , הזמן

 של הזמן מכּוננת באמצעות מיתוסים המספרים על עלילות של איחוד ופירוד בין הוריםהתפיסה המעגלית 

מלומדים רבים מפרשים מיתוסים אלו כאילו הם מרמזים . 'אוהבות ואהובים וכו, אחיות ואחים, וילדים

תימוכין לפרשנות זו ניתן למצוא בעובדה . ומכוננים את הזמן המעגלי התואם לה, על מחזוריות הטבע

לקטים או חקלאים שפעילות הקיום שלהן תלויה - התפיסה המעגלית של הזמן טיפוסית לחברות ציידיםש

והשלבים , חילופי היום והלילה, מופעי הלבנה, כפי שהיא מתבטאת בעונות השנה, במחזוריות הטבעית

במקרים רבים מומחשות העלילות המיתיות  ,ואמנם 9.מלידה ועד מוות, השונים של מהלך החיים

מועדי הריטואלים ותכיפותם מלמדים לא רק על . באמצעות ריטואלים המתבצעים במועדים קבועים

מהתמוטטות הסדר , אלא גם על מודעות לריתמוס שלה וחשש משינויו, הכרת המחזוריות של הטבע

  10.והשתלטות הכאוס

 Mircea(אליאדה  ה'מירצ. יש הגורסים שהזיקה בין תפיסת הזמן להתנהלות הטבע מורכבת יותר ,עם זאת

Eliade( ,מצביע בעבודותיו על , אחד התיאורטיקנים החשובים ביותר של הדת והתרבות במאה העשרים

לעומת אופייה המושלם של המחזוריות במחשבה , הפער בין חוסר השלמות של המחזוריות בטבע

מחזוריות נתונה מכאן אפשר להסיק שיש לראות בתפיסה המעגלית של הזמן לא רק שיקוף של  11.המיתית

מן הסתם מוצאת לה שאיפה זו אחיזה חזקה במיוחד בחברות . אלא גם ביטוי לשאיפה הכללית להתמדה

אבל זהו רק מקרה , )'חקלאים וכו, לקטים-ציידים(הנתבעות להתאים את חייהן למחזוריות של הטבע 

סה המעגלית של הזמן הוא אולי בולט במיוחד משום שרק בחברות כאלו רוכשת לעצמה התפי. פרטי שלה

אם מקבלים פרשנות זו הרי . אבל היא יכולה לתפקד כנראה גם ללא מעמד מעין זה, מעמד נורמטיבי

- שהגישה המעגלית אל הזמן אינה מוגבלת לחברות ייחודיות אלא תואמת עמדות או העדפות שמרניות

  .מסורתיות בכל מקום ובכל זמן

 אל) מחזורית- מזו של התפיסה המעגלית(קה ישירה יותר אסכטולוגית יש זי-לתפיסת הזמן הליניארית

סביר להניח שזיקה זו נובעת מכך שלתפיסה האסכטולוגית הייתה השפעה משמעותית . התרבות המודרנית

הזמן אינו , תפיסה זו על פי. על הציוויליזציה והתרבות גם בשלבים מאוחרים יחסית של התפתחותן

. הוא אינו נטול משמעות משום שלמהלכו יש מגמה. לולים בומתפקד כמסגרת ניטרלית לאירועים הכ

הזמן נע אפוא במסלול ידוע מראש . מגמה זו עשויה להיות התקרבות אל מצב אידיאלי או התרחקות ממנו

אל השגת , אל תור הזהב או הלאה ממנו, אל הגאולה או אל יום הדין, אל האוטופיה או אל הקטסטרופה

ובכל מקרה יש , אל התממשותם של חזונות לאומיים או אל התאיינותם, יעההִקדמה או אל הדקדנס והשק

תנועות אופוזיציוניות או קבוצות מיעוט  על ידיתפיסה זו של הזמן מאומצת במקרים רבים  12.לו מטרה

ימני או , דתי או חילוני(המעשה הרדיקלי . שבהווה פועל לרעתן, החותרות לשנות לטובתן את מאזן הכוחות

יכול לשאוב עידוד , שהאפקטיביות שלו בטווח הקרוב עלולה להתגלות כנמוכה עד ייאוש )שמאלני

מבחן האפקטיביות של המעשה נדחה אפוא . מהלימתו למטרה שהשגתה מובטחת כביכול בטווח הארוך

החירות הפרשנית לגבי קביעת המגמה שלו , מן הסתם, אז גם, וככל שהטווח ארוך יותר, לטווח הארוך

  .תרגדולה יו

                                                 
Scarborough, 1994: 52, 71-728 

9
 .52-40: 2005,  ארמסטרונג 
10
  .33, 32-31: 1967, פרנקפורט; 209-208: 1951, טלמון-גרבר ;82, 63-62, 61 :2005, ארמסטרונג 
11
  .258-257: 2003, אליאדה 
12
 .67-53: 2005, ארמסטרונג; 262: 2003, דהאליא 
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  היחס בין שתי התפיסות המיתיות של הזמן  3.2

התפיסה האסכטולוגית מייחסת לזמן כיוון . על פניו נראה ששתי תפיסות הזמן המיתיות מנוגדות זו לזו

על פי התפיסה האסכטולוגית הזמן הוא . ואילו התפיסה המעגלית שלו שוללת ומרוקנת אותו מהם, ויעד

התפיסה האסכטולוגית מדרבנת לפעולה לשינוי . סופי-לית הזמן הוא איןואילו על פי התפיסה המעג, סופי

התפיסה המעגלית מאפשרת השלמה עם הנסיבות . הנסיבות למרות העלויות הגבוהות והסיכויים המעטים

  . גם אם היא כרוכה בתשלום כבד וסיכונים רבים

היחס בין תפיסת (בחיבור זה  מההיבט הרלוונטי לסוגיה הנדונה, למרות כל ההבדלים בין שתי התפיסות

הזמן . שתיהן מעוגנות במחשבה המיתית במידה שווה. התפיסות הן זהות) הזמן לבין מעמדה של הפעולה

. 'האומה וכו, החברה, משמעות בחיי היחיד- הריבשתיהן אינו רציף והומוגני אלא מקוטע בין צמתים 

נטווית עלילה , ל צומת הנתפס כקריטימסביב לכ 13.כלומר הזמן נבנה ומחולק בהתאם להשקפת העולם

הן בתפיסה האסכטולוגית והן בתפיסה ). הפרימורדיאלי(שמקורה בדרך כלל בזמן הקדום , מיתית

הוא נהנה . המעגלית מתפקד הזמן הקדום כנקודת הבראשית שממנה מתחילים כל המאורעות והעלילות

במובן זה   14.הוא עצמו נובע רק מעצמו ואילו, ממעמד אבסולוטי המתבטא בכך שכל זמן אחר נובע ממנו

הקדימות שלו אינה רק כרונולוגית אלא גם . ועם זאת הוא גם נוכח בכל זמן, שונה הזמן הקדום מכל זמן

הוא מכונן סדרי , מאחר והוא מוגדר כזמן של הקודש בניגוד לשארית הזמן המוגדרת כזמן של החול. לוגית

לית מתבטאת נוכחותו ישירות באירועים המובנים כשחזור בתפיסה המעג .סוף-עולם המתמשכים לאין

נוכחות זו מורגשת באופן בולט במיוחד בחגים המתפקדים כנקודות מפגש . העלילות שהתרחשו במהלכו

כלומר באמצעות , בתפיסה האסכטולוגית מופיע הזמן הקדום באופן עקיף 15.בין הזמן הקדום לזמן השוטף

  . יתרת הזמן אינה אלא המסגרת של תהליך התממשותוואילו , תרחיש שהותווה במסגרתו

בשתי התפיסות יש לעלילות של הזמן הקדום מעמד מכונן לגבי כל האירועים שיתרחשו , מכל מקום

והן  קובעות מראש את קו פרשת המים המפריד בין האפשרי לבלתי אפשרי עד , בזמנים שיבואו בעקבותיו

. בין התפיסה המעגלית והתפיסה האסכטולוגית של הזמן מאספקט זה אין כל הבדל 16.קץ כל הזמנים

תרחיש זה קובע מראש את . התרחיש שמסמנים האירועים הפרימורדיאליים תקף בשתיהן באותה מידה

, מכאן שמשמעותו של כל אירוע מתקבלת רק מתוך ההקשר הכולל שלו. משמעותו של כל אירוע אפשרי

ההבדלים במשמעותם של . בהתאם לעלילה המיתית ,דהיינו מתוך מקומו ותפקידו בתוך התרחיש

אינה , כך מסתבר, חלוקה זו. האירועים מהווים אפוא את הבסיס לחלוקת הזמן בתפיסות המיתיות שלו

כמותית של -בניגוד לחלוקת הזמן ההומוגנית, לפיכך. משום שהיא אינה כמותית אלא איכותית, הומוגנית

במחשבה המיתית אינה מאפשרת את החלפתן של היחידות חלוקת הזמן , מדעית-המחשבה התיאורטית

ומיקומה במערך , לכל יחידת זמן במחשבה המיתית יש הוויה ספציפית משלה. השונות שלו אלו באלו

נתפסים ככוחות קוסמיים , או חלקי היממה, עונות השנה. הכולל של היקום והקיום אינו ניתן לשינוי

ולא ניתן לשנות את סדר , יכולים להיות מומרים אלו באלו שאינם) ובמקרים רבים מנוגדים(שונים 

. או בהתממשות הלאומית, אפשר גם לשנות את סדר השלבים בהתגלות המשיחית כשם שאי, הופעתם

אין , דמויות או שלבים מסוימים של עלילה, מאחר שיחידות הזמן המיתיות מזוהות עם עוצמות, מעבר לכך

- כמותיות של הגישה התיאורטית- שבניגוד ליחידות הזמן ההומוגנית מכאן. להן מובן אלא רק בשלמותן

מאחר שכל חלוקה שתפגע בשלמותן תרוקן , יחידות הזמן המיתיות אינן נתונות לחלוקות נוספות, מדעית

                                                 
13
 Cassirer, 1965: 151; 33, 28: 1967, פרנקפורט 
14
 Cassirer 1966: 106 
15
  .212; 210; 207-206; 204-203: 1951, טלמון-גרבר; 260: 2003, אליאדה; 141: 2000, אליאדה 
     Eliade 1959, 74-76; Heller, 2006: 190-191  
16
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בניגוד (היא גם סופית  - כלומר מאחר וחלוקת הזמן של המחשבה המיתית היא איכותית . אותן ממשמעותן

   17).מדעית- כמותי של המחשבה התיאורטית- של הזמן ההומוגני סופית- לחלוקה האין

ביחס , ואולי בעיקר, מתבטאת גם, הקרבה בין התפיסה האסכטולוגית לבין התפיסה המעגלית של הזמן

בשתיהן ממשמע תרחיש זה את המציאות . שהן מכוננות בין התרחיש המיתי לבין האירועים הממשיים

משום , צמו אינו יכול לעמוד למבחן ההתנסות אצל אף אחת מהןמכאן נובע שהוא ע. באופן טוטאלי

והן אינן , בשתיהן מעניק התרחיש לתופעות את פירושן. שההתנסות מקבלת את מובנה ממנו בשתיהן

לפיכך בשתי תפיסות אלו של הזמן נהנה התרחיש מתוקף . מידה לתקפותו יכולות אפוא להוות קנה

  .במסגרת המחשבה המיתית אבסולוטי המעוגן במעמדו הארכיטיפי

  התפיסות המיתיות של הזמן והמובנים האפשריים של  הפעולה במסגרתן  3.3

? ההשלכות של שתי התפיסות המיתיות של הזמן לגבי מעמדה של ההתערבות האנושית בעולם, אם כן, מהן

טרה בין שהזמן החולף מוביל למ. בשתיהן לא ניתן לשנות באמצעות הפעולה את התרחיש המהותי

אם לא בכל , העלילה הנרקמת במהלכו צפויה מלכתחילה, ובין שהוא סובב במעגל ללא מטרה, מסוימת

הפעולות החברתיות או הפרטיות אינן . אז לפחות בכל הנוגע לאפשרויות הפתוחות במסגרתה, פרטיה

נת אפוא העלילה המיתית מאורג. אלא רק לתמרן ביניהן, יכולות להמיר את האלטרנטיבות שהיא מציעה

, בתי מלוכה ואצולה, אלוהויות ואלוהויות למחצה(היא בוראת עוצמות וישויות . כדי להנחות את הפעולה

רק כדי להצביע , ומצניחה אותן אל תוך הרפתקאות ומאבקים) אומות ואפילו מעמדות, גיבורים ואבירים

בחיי היחיד , אירועים השוניםמאחר וה. בהתאם לנסיבות, באמצעותן על  התנהגויות ראויות ובלתי ראויות

ומתפרשים כאילו היו , הם נטענים במשמעויות הרות גורל, מפוענחים על פי הדגם המיתי, או הציבור

מוצא את עצמו משתתף בדרמה הגדולה של , כמו הכלל, הפרט. גלומות בהם כבר הוראות פעולה מדויקות

סטטוס של , אם כן, ציוויים אלו מקבלים. והוא נדרש לציית לציוויים המקופלים בה, העלילה המיתית

ולפיו הם , המידה שעל פיו מוערכים היחידים ומידת ההיענות להם הופכת לקנה, תרבותית- נורמה חברתית

  18.גם נשפטים

אפילו את התרחיש שהוא מכוון ו, דומה שהמיתוס צופה את הכול. לכאורה הכול צפוי וגם הרשות נתונה

חייב המיתוס , שכדי לעודד את הציות לציוויים המשתמעים מתוכוזאת משום . למנוע את התממשותו

אולם . וממילא אינה תואמת את כוונתו, להציג גם את התרחיש המתייחס להתנהגות שאינה הולמת אותם

, כלומר. הוא אמור להיות מובנה באופן שיבטל את האופציה למימושו, כדי שתרחיש זה ימלא את ייעודו

עליו להציג איום בדמותה של סנקציה , להוראות הנרמזות מתוך המיתוס כדי להבטיח את ההיענות

. אבל בדיוק בשל כך לא הכול צפוי והרשות אינה באמת נתונה 19.שתופעל במקרה של סירוב לפעול על פי הן

המיתוס אינו צופה את האפשרות שהציות להוראותיו או הפרתן יגררו בעקבותיהם תרחישים , מצד אחד

הרשות לעבור על הציוויים שלו נותרת היפותטית בלבד משום , מצד שני. תוארים במסגרתושונים מאלו המ

הוא , לא זו בלבד שהוא מגנה התנהגות המנוגדת להוראותיו. שיחסו של המיתוס לאפשרות זו אינו ניטרלי

מכאן שתפיסת הזמן כפי שהיא מתבטאת בתרחישים . גם מזהיר מפני התוצאות העגומות הצפויות ממנה

טענה זו עומדת ביסוד . התכנון על פיהמיתיים מגבילה את החירות לעצב את המציאות בהתאם לרצון ו

מובנית , הארגומנט של המחשבה הקריטית על פי. המתקפה של המחשבה הקריטית על המחשבה המיתית

. ריםאו כדי למנוע ממנה לחתור ליעדים אח, המחשבה המיתית כדי להנחות את הפעולה ליעדים מסוימים

התרחיש המצטייר מתפיסת הזמן  על ידיאלמלא הייתה ההתערבות האנושית בעולם כבולה , בכל מקרה

ומן הסתם העדפותיה ותכליותיה היו , היה מרחב התמרון העומד לרשותה אחר לחלוטין, המיתית

                                                 
17
 Cassirer, 1966: 110, 118-119; 1965: 150; 207: 1951, טלמון-גרבר 
18
  .77, 16, 12, 10: 2005, ארמסטרונג 
19
מופרכות דווקא , שנבואות הזעם שלו על חורבן נינוה, הקלסית למקרה זה מצויה בסיפורו של יונה הנביא ההדוגמ 

   .בשל האפקטיביות שלהן
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, עם זאת. בשל כך חותרת המחשבה הקריטית לסילוקן של המחשבה המיתית ותפיסת הזמן שלה. משתנות

יש להניח שתפקודה והתמדתה של תפיסת הזמן המיתית היו בלתי אפשריים אלמלא היא , מן הסתם

אלא שטיעון זה אינו מופנה נגד המחשבה המיתית . את הסובייקטים שלה, באופן כלשהו, הייתה משרתת

  .אלא דווקא נגד המחשבה הקריטית

  יתתפיסות קריטיות של זמן ויחסן למעמדה של הפעילות האנוש. 4

  אפיון כללי של תפיסות הזמן הקריטיות   4.1

. התיאורטית או הקריטית מבדילה את עצמה מהמחשבה המיתית כבר בנקודות המוצא שלה המחשבה

. מפרידה המחשבה הקריטית  את עקרונות הארגון של ההיצגים מההיצגים, בניגוד למחשבה המיתית

משום . רה באחריותם של עקרונות הארגון לכינונםוהיא מכי, לפיכך ההיצגים אינם מופיעים לה כנתונים

מכאן . ולבניית הכלים הראויים לתכלית זו, כך היא מחויבת לפיתוח עמדה ביקורתית כלפי ההיצגים

, היא אינה נוקשה. שהמציאות המצטיירת במחשבה הקריטית שונה באופן רדיקלי מזו המופיעה במיתית

, וממילא היא גם אינה נרמזת, של עלילה מיתית ידועה משום שהיא אינה נתבעת להוות תעתיק מדויק

 על פיבמחשבה הקריטית מובנית אפוא המציאות באופן מבוקר וגמיש . מתפרשת ומוצרנת בהתאם אליה

לפיכך . לדיסציפלינות ולפרקטיקות הנהוגות בהם, המותאמים לשדות המחקר, מערכות של כללי היצג

המציאות המיוצרת , העל של המחשבה המיתית- גת בִסֵּפרבניגוד לאחדות הטוטלית של היקום המוצ

ההיצגים המתקבלים במסגרתם של תחומים אלו אינם . במחשבה הקריטית מקוטעת לתחומים נפרדים

ומשום כך גם הקטגוריות הצורניות המכוננות אותם אינן . חייבים להצטרף זה אל זה לנרטיב חובק עולם

מכאן שתפיסות הזמן והמרחב של המחשבה הקריטית אינן אמורות להיערך  20.נדרשות להתיישב זו עם זו

וחלוקת הזמן ותנועתו יכולות להשתנות בהתאם לפרקטיקות המעשיות או העיוניות , במתכונת אחידה

ביטוי בולט לכך נמצא בהבדל שבין תכונותיה של תפיסת . הרוכשות להן דומיננטיות בתחומים השונים

  .יים ובחקר ההיסטוריההזמן במדעים הפיזיקל

  בין הזמן המדעי לבין הזמן ההיסטורי ובינם לבין הזמן המיתי  4.2

וחודדו בעקבות התיקונים שהוכנסו , היסודות לתפיסת הזמן של המדע המודרני הונחו בפיזיקה של ניוטון

ת סימון ותו מתפקד כמסגר, תפיסה זו על פי, הזמן). בעיקר בתורת היחסות הפרטית(איינשטיין  על ידיבה 

כלומר אמות המידה . בניגוד לזמן המיתי הוא אינו מעריך איכויות ומשמעויות אלא רק מודד כמויות. לא

מאחר . הניתנות לחלוקות נוספות עד לאין סוף, והוא מחולק ליחידות שוות, שלו הן מתמטיות בלבד

התוכן שלהן , ינאטות שלושהזמן הפיזיקלי מציין רק את מיקומן של הנקודות הנמדדות ביחס לקואורד

כלומר מבחינה פיזיקלית הן . זמנית נטולות תוכן ושוות תוכן-לפיכך מבחינתו הן בו. אינו רלוונטי לגביו

המערכת הנמדדת במונחים אלו היא . הן ניתנות להמרה זו בזו, ומשום כך, אינן נבדלות זו מזו במאומה

לות אותה לא רק מתפיסת הזמן המיתית אלא גם תכונות אלו מבדי. רצופה ואינסופית, אפוא הומוגנית

כמו התפיסה , ובלתי קריטיות, כמו התפיסה ההיסטורית, קריטיות: מתפיסות זמן אחרות

   21.האינטואיטיבית

תוקף המוסבר מתוך (המייחסת לזמן נקודת בראשית בעלת תוקף אבסולוטי , בניגוד למחשבה המיתית

המחשבה . ן של המחשבה ההיסטורית אין נקודת פתיחהלזמ, )ואינו זקוק לשום הסבר נוסף, עצמו

אבל  22.לפיכך היא מוליכה לרגרסיה אינסופית, ההיסטורית תובעת להסביר כל שלב באמצעות שלב קודם

פעמי והבלתי הפיך שהוא מייחס לאירועים  הזמן ההיסטורי נבדל גם מהזמן המדעי בשל האופי החד

כל חלק , הזמן ההיסטורי הוא רציף, בשונה מהזמן המיתיו, בדומה לזמן המדעי. המתרחשים במסגרתו

                                                 
20
אבל מאחר והם מתחברים , צוין גם ההיצגים של המחשבה המיתית אינם נתבעים להתאים זה לזהכפי שכבר  

  .חייבות להיות זהות, בניגוד לאלו של המחשבה הקריטית, הקטגוריות הצורניות שלהן, להשקפה כוללת
21
 Cassirer, 1966: 110, 118; 1965: 181-182; 209: 1951, טלמון-גרבר 
22
 Cassirer 1966: 106  
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אולם בהבדל מיחסו האינדיפרנטי של הזמן . ולזכות לתשומת הלב הראויה לו, ממנו יכול להיות מובחן

ובהבחנתו בין , הזמן ההיסטורי מתייחד דווקא באופי ההטרוגני של חלקיו, המדעי לחלקיו ההומוגניים

  . ף פעם אינם חוזרים זה על זההרגעים השונים שמבחינתו הם א

אינו מסמן קווי שבר תהומיים בין התקופות השונות משום , בניגוד לזמן המיתי, עם זאת הזמן ההיסטורי

תפיסת הזמן של ההיסטוריה שונה אפוא מהותית מהתפיסה המיתית . שאין הבדל איכותי בתנועתו בתוכן

הבדל נוסף של . לבין כל שאר הזמן, ום של הזמןהעומדת על ההבחנה הפונדמנטלית בין השלב המאגי הקד

בניגוד לתפיסה המיתית . הזמן ההיסטורי מהזמן המיתי מתבטא בהפרדה שהוא עורך בין חלקיו

חלקיו של הזמן ההיסטורי , המאפשרת את תנועת הזמן הקדום לתוך כל זמן אחר עד להתמזגותם זה בזה

אבל . והמאוחר אינו מתאחד עם המוקדם, אוחרהמוקדם אינו פולש אל המ, אינם מתערבבים זה בזה

פיזיקלי  - חלקיו של הזמן המדעי. היחס בין חלקי הזמן מבדיל את הזמן ההיסטורי גם מהזמן המדעי

חלקיו של הזמן ההיסטורי מכּוננים , לעומת זאת. ואינם מקיימים שום זיקה זה עם זה, מבודדים זה מזה

הם נבדלים זה מזה במצבור האינפורמציה המורשת להם . מהאוריינטציה שלהם אל העבר ואל העתיד

  . ובדימויי העתיד שהם בונים על בסיסו, מהעבר

, ההבדלים בין התרחיש של התפיסה הקריטית של הזמן לבין התרחיש של התפיסה המיתית שלו  4.3

  והשפעתם על מעמדה של ההתערבות האנושית בעולם

סטורית של הזמן לתפקד זו לצד זו למרות ההבדלים האפשרות של התפיסה הפיזיקלית והתפיסה ההי

ביניהן מלמדת על אופייה הפרגמטי והגמיש של המחשבה הקריטית בהשוואה לטוטליות ולנוקשות 

אמנם גם מתוך המחשבה המיתית מתפתחות תפיסות זמן שונות אך הן . המאפיינות את המחשבה המיתית

התפיסה המעגלית של הזמן . להתמקם בתודעה משותפתוהן אינן יכולות , נובעות מדפוסי קיום נפרדים

קשיחותה של המחשבה המיתית בהקשר לתפיסת הזמן  23.מוציאה את התפיסה האסכטולוגית ולהפך

ולהכיר באחריותם לאופן הצגת , נובעת מחוסר היכולת להפריד במסגרתה את תוכן ההיצג מכלליו

העל שהיא בונה ולתפיסת - ית כבולה לִסֵּפרמוצאת עצמה המחשבה המית, בהעדר הכרה כזאת. המציאות

ולתפיסת הזמן , על מסוים- המחשבה הקריטית לעומת זאת משוחררת מצמידות לִסֵּפר. הזמן האחידה שלו

יכולת זו של המחשבה הקריטית נובעת . בשל כך היא יכולה להכיל תפיסות זמן שונות. שהוא מציג

ים מכלליהם ולהכרה בתרומתם של כללי ההיצג מהאפשרות המתקיימת במסגרתה להפרדת תוכן ההיצג

  . למציאות המוצגת בתיווכם

הארגומנט שהוצג  על פי. הבדלים גם בתפיסות הזמן שלהן, כאמור, פערים אלו בין צורות המחשבה יוצרים

לפיכך סביר . במבוא לחיבור זה קיימת זיקה הדוקה בין תפיסת הזמן לאופן ההבנה של ההתערבות בעולם

וני בין תפיסות הזמן המקובלות במחשבה המיתית לבין תפיסות הזמן של המחשבה הקריטית להניח שהש

המציאות כפי שהיא , ואכן בניגוד למציאות המצטיירת מתוך המחשבה המיתית. יתבטא גם בהקשר זה

אבל . מופיעה במחשבה הקריטית אינה מסמנת תרחישים אלא רק מהווה זירה להתנסויות ואירועים

הרי שבדומה למחשבה המיתית גם , שים הם תנאי הכרחי עבור הפעילות המכוונת אל העתידמאחר שתרחי

עם זאת שתי צורות מחשבה אלו נבדלות זו מזו בכל הנוגע . המחשבה הקריטית חייבת לדמיין אותם

  . תפקידם ומשמעותם של התרחישים שהן מייצרות, למעמדם

הקריטית מתבטאת במעמדה השונה של הביקורת הבחנה ראשונה בין התרחישים של המחשבה המיתית ו

ואין לו גם , התרחיש שמדמיינת המחשבה המיתית מופיע עבורה כנתון שאינו תלוי בה. במסגרתם

לפיכך פיתוח עמדה ביקורתית כלפי התרחיש של המחשבה המיתית במסגרת צורת . מבחינתה, אלטרנטיבה

מודעת לחלקה בעיצובו של התרחיש , לעומת זאת, המחשבה הקריטית. הוא בלתי אפשרי, מחשבה זו עצמה

לא זו . מכאן שהיא עצמה מגדירה את התרחיש שלה כהיפותזה על התנועה הריאלית של הממשות. שלה
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הוא אף עלול להימצא , בלבד שמתוקף מעמדו ההיפותטי מחויב תרחיש זה לעמוד לביקורת התבונה

  . ידה כמופרך על

המחשבה המיתית מכוונת . התרחישים בשתי צורות המחשבה הנדונותהבדל שני נוגע לתפקידם השונה של 

. ולמניעת פעילות החורגת מהם מצד שני, לסייע לכינונם ושימורם של דפוסי התנהגות מסוימים מצד אחד

, מאחר ומשמעות היא תמיד תלוית הקשר. משום כך היא חייבת להציג דפוסים אלו כרוויי משמעות

כלומר כדי למשמע את דפוס . ל להתקבל רק מתוך הקונטקסט הכולל שלהםִמְשמּועם של הדפוסים יכו

הפעולה מצטיירת אפוא . הפעולה יש למקם אותו במסגרת זמן החורגת מהזמן הקונקרטי של הפעולה

במובן . וכאלו העתידים לבוא בעקבותיה, כאלו הקודמים לה, כחוליה בשרשרת ארוכה של אירועים אחרים

אלא מתחייבת מתוקף , ואינה נובעת מבחירתם החופשית של היוזמים שלה, נותהזה היא מאבדת את ריבו

אינה מנסה להכתיב דפוסי , בניגוד למחשבה המיתית, המחשבה הקריטית. מסורת שאינה תלויה בה

ככל שהוא , עניינה של המחשבה הקריטית. לפיכך היא אינה עוסקת במשמעותם, פעילות כאלו או אחרים

ולביקורת התכנון , אלא לתמורות ולעלויות הריאליות הכרוכות בה, מתייחס לערך שלה אינו, נוגע לפעולה

מכאן שהתרחיש של המחשבה הקריטית אינו רלוונטי לשיפוט הכוונה אלא רק למימוש  24.והביצוע שלה

מנקודת ראות . הזמן שלו לפיכך מצטמצם למסגרת של מהלכה). כולל התוצאות והמחירים שלה(הפעולה 

והיא מופיעה כפרי יוזמתם של , שלה) ההיסטוריים והאחרים(לה אינה כפויה מתוקף ההקשרים זו הפעו

  . ותו לא, היחידים המתכננים אותה

כדי . ההבדל השלישי בין התרחישים של המחשבה המיתית והקריטית נגזר אף הוא מהשוני בתפקידם

יתית לבנות תרחישים שמהם נדרשת המחשבה המ, לבסס דפוסי קיום והתנהגות ולהבטיח את התמדתם

לפיכך . ואזהרה מפני פעולות שאינן הולמות אותם, ֵּתרמז המלצה על פעולות התואמות דפוסים אלו

ותמונת המציאות שהם מציגים מוטה על פי הערכים , תרחישים אלו אינם יכולים לשאת אופי ניטראלי

מנסה לשמר או לבטל דפוסי  אינה, בניגוד למחשבה המיתית, המחשבה הקריטית. המוְבנים לתוכם

אלא רק ) התאמתם לדפוסים על פי(והתרחישים שלה אינם אמורים לכפות או לסכל פעולות , התנהגות

משום כך התרחיש של המחשבה הקריטית חייב . לתכנן אותן באופן שיבטיח את ביצוען המדויק והיעיל

ות אותה באמצעות ערבוב של הראוי ואינו יכול להרשות לעצמו לעו, אל המציאות, ככל האפשר, להיצמד

התרחיש של המחשבה הקריטית נתבע לעמדה , בשונה מהתרחיש של המחשבה המיתית, כלומר. עם המצוי

  .נטולת כל פנייה ערכית בהקשר לתמונת המציאות שהוא מציג

משלושת ההבדלים בין התרחישים המיוצרים במסגרת שתי צורות המחשבה ניתן להסיק שהן מעניקות 

אינה מכתיבה , בניגוד למיתית, תפיסת הזמן הקריטית. ד שונה לחלוטין להתערבות האנושית בעולםמעמ

היא מניחה אפוא קביעות אלו לרשות . אפשרויותיה ומשמעויותיה של ההתערבות, מראש את גבולותיה

מחשבה ה על פי, מכאן שהפעולה האנושית. לפיכך הן נותרות תמיד חלקיות וזמניות, התבונה ולביקורתה

והיא יכולה לתמרן בהתאם , אינה חייבת לציית לתרחיש נתון, )ובשונה מהמחשבה המיתית(הקריטית 

להניח פעולה שאינה מכוונת , אם כן, תפיסת זמן זו מאפשרת. לערכים ולשיקול הדעת של הסובייקט שלה

  .למחזור תרחישים ידועים של המציאות אלא לשינוי מהלכה

  הזמן המיתיות והקריטיותהממד האתי של תפיסות . 5

ובמעמדה השונה של , עד כאן התמקד החיבור בהבדלים בין התפיסות המיתיות והקריטיות של הזמן

, ששתי תפיסות אלו מתפקדות זו לצד זו) המקובלת על מלומדים רבים(אבל בהנחה . הפעילות במסגרתן

                                                 
24
כולל כאלו המתייחסים , הביקורת הרציונלית אמורה לשמש כקריטריון לבחירה בין היצגי מציאות אלטרנטיביים 

כהיצגים הם מכוננים . ואל מציאות שטרם התהוותה ועדיין אין לה נוכחות, וכבר אין לה נוכחות, אל מציאות שחלפה
אבל ערכים אינם היצגים אלא תביעה למדוד את . נם יכולים להיות פטורים ממבחנהולפיכך הם אי, על ידי התבונה

וההכרעה ביניהם אינה נובעת מתוך מחשבה ביקורתית , מכאן שהם אינם ניתנים לביסוס תבוני. ההיצגים באמצעותם
; 1968: פרק ב, א חלק, )ם"הרמב(, מיימון-בן; 68: 1976פסקל ; 246: 1882', לייבוביץ: ראה. אלא ממניעים אחרים

Waismann, 1979: 118; Deutsch, 1966: 37-40; Brunowski, 1996: 33-37. 
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  25.משמעות האתית השונה שלהןיועמד ההבדל המהותי ביניהן על ה ,משותף (lebenswelt)חיים - בעולם

אינה  משאירה את הבחירה , בניגוד לקריטית, ההבדל במשמעות האתית נובע מכך שתפיסת הזמן המיתית

מגולמים דפוסי , בתפיסה המיתית של הזמן. באופן ההתערבות בעולם לשיקול דעתם של הסובייקטים שלה

התפיסה המיתית , מעבר לכך. ת ידועותהעדפו על פיפעולה וערכים באמצעות תרחישים המוטים מראש 

. כחלק אינטגרלי של הכרת הממשות, תובעת לקבל את התרחיש שהיא מציגה לגבי מהלך המציאות כנתון

אלא גם הסתלקות , היענות לתביעה זו פירושה אינו רק נקיטת עמדה בלתי ביקורתית לגבי התרחיש

מניחה את , בהבדל מהמיתית, ל הזמןהתפיסה הקריטית ש. מהאחריות להתנהלות המוכתבת מתוקפו

 על פילפיכך נדרשים הסובייקטים שלה לבחון אותו . ולא כחלק ממנה, התרחיש כהיפותזה על המציאות

מכאן שהמחשבה הקריטית דורשת נטילת אחריות לא רק לתרחיש אלא גם . אמות המידה של התבונה

  ). וגם להימנעות מהן(לפעולות המתחייבות ממנו 

לממד האתי של ההבדל בין תפיסות הזמן יכולה להיות משמעות רק בתנאי ששתיהן נוכחות , רכאמו, אולם

זמנית להופעת המחשבה הקריטית -אם המחשבה המיתית אינה נעלמת בו. חיים משותף זו לצד זו- בעולם

בשני . ןובין תפיסות הזמן הנובעות מה, נדרש להכריע ביניהן, בין שהוא מודע לכך ובין שלא, הרי שכל יחיד

הוא חייב להיות מודע לכך , אם הוא מכיר את שתי התפיסות. המקרים תקבל הכרעתו משמעות אתית

גם אם אין הוא . אתי, ואולי בעיקר, אלא גם, שלבחירתו באחת מהן יש מובן שאינו רק תיאורטי ופרקטי

שהרי . האתי מגישתו אין בכך כדי לסלק את הממד, ואינו מודע למלוא משמעותן, מבחין בין שתי התפיסות

הוא לבדו נושא אפוא באחריות . האפשרות להכיר את שתי התפיסות שהתרבות מציגה פתוחה בפניו

כלומר גם להתעלמות מהמשמעות האתית . וממילא גם לתוצאות האתיות שלה, להתעלמות מאפשרות זו

נותרת בעינה בשני , ליהההכרעה בין קבלת אחריות לבין הוויתור ע. יש משמעות אתית) של תפיסות הזמן(

  . המקרים

    26מודרני- תפיסת הזמן במיתוס הפוסט –אחרית דבר . 6

סבור כי בסיומה של המאה העשרים אנו מוצאים את , מחשובי ההיסטוריונים בדורנו, אריק הובסבאום

 שבו המפות והלוחות הישנים שהנחו את, אבד את תפקידו, כולל העבר שבהווה, שבו העבר"עצמנו בעולם 

. או את הים שבו אנו שטים, חדלים לייצג את הנוף שבו אנו נעים, במשעולי חייהם, בני האדם ביחד ולחוד

אם מקבלים את  27".או אפילו לאן מוטב שיוביל אותנו, עולם שבו איננו יודעים לאן יוביל אותנו המסע

. ה מיתולוגיה חדשהאין מנוס מהמסקנה שעל סף האלף השלישי לספירה צומחת ל, הובסבאום תיאורו של

- התודעה המייצרת את המיתולוגיה הפוסט', וכו, האומה, בהבדל מהמיתולוגיות המודרניות של הִקדמה

. וממילא אינה יכולה עוד למשמע את הפעילות במסגרתו, מודרנית כבר אינה מסוגלת לפענח את העולם

כלפי ההוויה שבמסגרתה  הכלים האינטלקטואליים העומדים לרשותה אינם מאפשרים לה לנקוט עמדה

, היא הופכת את עצמה לבלתי רלוונטית לשינויים החלים בעולם. ולעצב אותה בהתאם לערכיה, היא נתונה

גם במיתולוגיה , בדומה למיתולוגיות המעגליות והאסכטולוגיות. והם מצטיירים לה כעצמאיים ממנה

אבל בשונה . לו שום ריבונות עליהן האקטואלית רשאי אפוא היחיד רק להגיב לכוחות ולתהליכים שאין

, המיתולוגיה האקטואלית מציגה תרחיש ריק, מהמיתולוגיות המוכרות המציגות תרחיש מלא ומפורט

                                                 
25
  :ראה למשל מלומדים המייחסים למחשבה המיתית נוכחות גם בעולם של המחשבה הקריטית 

Claude Lévi-Strauss, Carl Gustav Jung, Leszek Kolakowski, Paul Ricouer, Roland Barthes, Mircea 
Eliade, Joseph Campbell, Milton Scarborough Philiph Stambovsky, Laurence J. Hatab. 

 :ריטית ראה למשלחוקרים הסבורים כי למחשבה המיתית לא יכולה להיות נוכחות בעולם של המחשבה הק
Bronislaw Malinovski,  Lucien Lévi-Brühl, James George Frazer, Jane Harrison, Max F. Muller, 
William Robertson Smith, Edward Bennet Taylor.  

26
ם מודרני בא להורות רק על מיקו-השימוש במינוח פוסט. מודרני לבין הפוסטמודרני-יש להבחין בהבדל בין הפוסט 

המזוהה ) ספרותי או אמנותי, פילוסופי, תרבותי, פוליטי-אידיאי(ולא על  תוכן כלשהו , רק על הסדר הכרונולוגי, בזמן
   .הכוונה היא להבחין בין המיתוס המודרני לבין מיתוס השייך לתקופה הבאה בעקבותיו. מודרניזם-עם הפוסט

27
  .26: 1999, הובסבאום 
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בכוונה להתאים את העולם , פרט לאפשרות לשנות את התרחיש עצמו במעשה אנוש, פתוח לכל אפשרות

  . למידת אנוש

, מדידת הזמן רלוונטית לפעילות מתוכננת. ים את תוקפםהשעונ, אם כך, במסגרת מיתולוגיה זו מאבדים

אבל אם האירועים אליהם נדרשת הפעילות . היא אמורה לכוון את המעשים בהתאם לסדר ידוע מראש

לא , או את תגובתה  לקביעות כלשהי שנתגלתה בטבע, להתאים את עצמה אינם משקפים את התכנון שלה

, השעון ההולם את האירועים האלו הוא חסר מחוגים. פש אותוואין טעם לח, ניתן למצוא סדר בהופעתם

. הזמן שלהם כבר אינו מעגלי ואינו קווי אלא מקרי ושרירותי. משום שהזמן התואם אותם הוא חסר מידה

שספקו המיתולוגיות הישנות תופסת אטמוספרה של ) יש להודות, האשלייתית(את מקומה של הוודאות 

אין לה . לכוננות ספיגה, אם כן, הציוויליזציה נכנסת. רבות של חשש ודאגההמולידה מצדה ת, דאותוו-אי

אבל עננים שחורים מרחפים , או היכן תבוצע פעולת הטרור הקרובה, מושג מתי יפרוץ המשבר הכלכלי הבא

כי גם אם היחידים מייצרים את המציאות שלהם . ובכל זאת אין זו אלא מיתולוגיה. תדיר מעל ראשה

עקרונית יש בידם לייצר אותה , ולהתערב באופן מושכל בעיצובה, ה על יכולתם להבין אותהבאופן שמקש

אם האופציה של שינוי . ולנגישה יותר להתערבותם, שיהפוך אותה למובנת יותר עבורם, באופן אחר

הם נותרים בחזקת , למרות שאפילו בתודעתם שלהם עצמם, המציאות הנתונה אינה עולה על דעתם

רק במסגרת מחשבה זו יכולה . אין זאת אלא משום שהם שבויים במחשבה המיתית, שלה הקורבנות

  .ואין ביכולתם לכוון את מהלכיה, המציאות שהם מייצרים להידמות לעוצמה זרה שהם כפופים אליה

מעוררת תהייה במיוחד בתקופה שהנורמות שלה , ובתפיסת הזמן שלה, ההילכדות במחשבה המיתית

משום מה מתבטאת עדיפות זו רק בתגובות לתנודות . מחשבה רציונלית וקריטיתמקנות עדיפות ל

עצמן ) האקולוגי והתרבותי, החברתי, הפיננסי, בתחום המדיני(אבל תנודות אלו . במציאות הכללית

הפעולות אותן נוקטים , ובכל זאת. כנתונות ולא כמיוצרות, נתפסות כאמור על דרך החשיבה המיתית

יכולת התמרון המאוחרת המתגלה ביחס . בעקבותיהן מלמדות על מחשבה קריטית יחידים ומוסדות

מתבקש לשאול מדוע מוגבלת התערבותה של , אם כך. ספקני וביקורתי, לתמורות משקפת שיקול דעת זהיר

ומדוע היא מותירה את הגישה כלפי , המחשבה הקריטית אל השלב של התגובה לתנודות במציאות

מדוע מושקעת כל כך הרבה תבונה בהסתגלות לשינויים , כלומר. ה המיתיתהמציאות עצמה למחשב

ומדוע מוקדשת כל כך מעט מחשבה לאופציה של ביטול השרירותיות שלהם , המופיעים כשרירותיים

  ? מלכתחילה

הן , ה אשר תהיינה התשובות עליהןאבל תהיינ, חיבור זה אינו המקום הראוי להתמודדות עם שאלות אלו

, ולהתייחס לחסרונות של האחריות הכרוכה במחשבה הקריטית ,לחרוג מההשקפות המקובלות תיאלצנה

התייחסות זו תחשוף אפוא פער בין . המחשבה המיתיתבמסגרת  וליתרונות הנובעים מהוויתור עליה

  .לתת את הדעת על משמעותו תנומא דרושות, הנורמות המוצהרות לבין ההעדפות הממשיות
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