
 

 

 

 

 

 ע הקיוםשמּוכפרקטיקה למ   סולידריות אתית

  קובי אסולין

 הקדמה 

סולידריות נתפסת לא מעט כערך  .יומימנפוץ בשיח היו "סולידריות"השימוש במטבע הלשון 

ומשמעותי בחברות רבות, בוודאי בחברות ובארגונים בהן הפרט נמצא בעמדת מרכזי 

בין סולידרית מכנית בו הוא מבחין  יםהקלאסי של דורקהין הדיו מוכר וידועחולשה. 

 אפשר לזהות ,פורש במושגמשגם אם אינם דנים ב יםפילוסופי דיוניםגם קיימים  1.לאורגנית

נכון עם זאת,  2.כמו הזרם הקהילתני ,סולידריותעניין הלמשמעותי קשר רעיוני בהם 

בעובדה וא ה תים דמיון כזהילע שימוש במושג:שמתקיים דמיון מסוים בין אופני ה

רקטיקות פהדמיון הוא בתים ילעחברתית,  נו קבוצה חלשהישאובייקט הסולידריות ה

תים יתים בסוג הרגשות שמפעילים ופועלים בתוך סולידריות, לעי, לעהסולידריתהפעולה 

תים יש ילעו, מובילות סולידריותהתים במוטיבציות יברמת המחויבות בין הסובייקטים, לע

 סוים, כמו במקרה של מאמר זה. טיפוס מ-שיחפשו אחר אב

, שבוודאי אינם ממצים את השימושים שוניםשימושים לשוניים  הלדוגמנבחן 

  :ניםמעונייאנו בו אולם יסייעו להתמקד בשימוש  ,במושג

                                                           
1

 Giddens, 1990: 70-81; Durkheim, 1972: 123-154 
2
 Communitarianism .ולהצגת הנושא הקהילתני והוגיו המרכזיים רא: Mulhal & Swift, 1997  
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 גברית, תוסולידרימבוססות על ההן ביסודן קבוצות על אוהדיהן קבוצות כדורגל  .1

  3.ותהגבריחלק ממאמץ מתמשך לשמר את ערכי הן ו

מנם וא זה, לסיטואציה הסולידריתבלבד קיים למעשה צד אחד ניתן לזהות כי  זו הבדוגמ

 קבוצת הכדורגלהאחת ) מוכללים במסגרת הקבוצהכולם  ךמורכב מפרטים רבים, א

 ,מחויבות הדדיתשל ן חברי הקבוצה, יחס יסולידריות מבטאת יחס מסוים בכאן . (ואוהדיה

נקודת המוצא  .בין חבריההמחבר ה, לאמון ההדדי, ל"דבק" ביטוי לחוזקה של הקבוצוכן 

. זו, אם כך, סולידריות מתוך הקבוצהומשמעותו דו יוהפרט מבין את תפק ,היא הקבוצה

 חברתית.

ארגוני העובדים התאחדו לשביתה משותפת עם עובדי הקבלן עד שיוסדרו זכויות  .2

 הפנסיה של אלו.

מספר בין אלא מבטא יחס  ,חתאן חברי קבוצה לא מתקיים בי סולידריהקשר הזו  הבדוגמ

 פי-לע רק באופן זמני יאז ,אם כןובלבד קבוצה אחת  צייןלא בהכרח מקשר עצם ה .קבוצות

מסולידריות שכובד המשקל עובר כאן גם ניתן לראות  .משך החיים של הפעולה הסולידרית

מזהה בעצם רציונל שמתקיים כאן להיותה של זו פעולה ממשית.  ,כתכונה או יחס

 ,קבוצה אחת בלבד )'עובדי הקבלן'(ההתאגדות עצמה מכפיל כוח משמעותי ביחס לכוח של 

ואפילו ביחס לסכום הכוחות בנפרד של הקבוצות. עניינו של כוח זה הוא לייצר שינוי 

 4.פוליטיתזו, אם כך, סולידריות משמעותי במציאות. 

 .דוד הפגין סולידריות עם האסירים השובתים רעב .3

 ותבדוגמא וכמ ,מתקיימת כאשר המוטב של הסיטואציההסיטואציה הסולידרית  ,זו הדוגמב

בהכרח לא ופרט, אשר גם עושה זאת כפרט,  ואאולם המעניק ה ,נה קבוצהיה ,תוהקודמ

יש כאן פעולה שיכלה להיתרגם לרמות מחויבות שונות )הפגנה, כנציג או כחלק מקבוצה. 

משך הזמן של הסולידריות הוא לא ברור )היא (. ומהוכד תרומה כספית, שביתת רעב, עצומה

עשויה להסתיים עם גמר שביתת הרעב, היא יכולה להימשך אולי בעוצמות אחרות מעבר 

בין שני הקטבים לפעולה הסולידרית  מחייב שאין קשר אורגניהוא בולט כאן הדבר הלכך(. 

אין מאפיין שקושר אותו בהכרח ו דוד אינו אסיר בהכרח, או אסיר לשעבר .('אסירים', 'דוד')

זו עדיין וולונטרי. -הקשר הוא שרירותי ,להבדיל משתי הדוגמאות הקודמות. לאותה קבוצה

                                                           
3
ועדיין התופעה  ,ואף נוכחות נשית במגרשיםנשים של ניתן לראות יותר ויותר קבוצות נכון שכיום  

כל זה מאפשר לתופעה לשמר עצמה עדיין  .כה שולית ביחס לאופן שבו היא מופיעה בעולם הגברי
 כתופעה גברית בבסיסה.

4
 שסולידריות יתכןי בהחלט .השנייה את אחת מוציאות שהקבוצות לבטא כדי זה קצר בדיון אין 

    .משברית סיטואציה לנוכח יתפוליט לסולידריות רגםותת חברתית
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פועלים במסגרת הזהותה במגוון דוגמאות נפוצות: אנשים אפשר לוצורת סולידריות נפוצה 

ילי שמאל , פעפועלים למען פליטים אפריקאיםה, פעילי זכויות אדם םעמותות למען נזקקי

בסרט כתום כנגד  מכוניותיהםאת  יםשמעטר אנשי ימיןנגד הכיבוש, בבילעין מפגינים ה

מוסרית. זו, אם כך, סולידריות -המוטיבציה העיקרית של אנשים אלו היא אתיתההתנתקות. 

 . המרכזי של עבודה זובחינת אפיוניה של סולידריות זו היא עניינה ו ,אתית

ל אפשרות לסולידריות שקטביה הם יימר למצות כמתכאן אינו מוצע ההדיון 

אך לא קיבלה  ,אבל הוא מציע מסגרת להבנת צורת סולידריות שהיא נפוצה ,קבוצה/פרט

מאפיינות הפרקטיקות זה אינו מציע ניתוח לעומק של דיון  .מספקת ארטיקולציה תאורטית

תרשים ", או "טיבנר"מכוון ליצירת אלא , צורת סולידריות זו, דבר שמחייב דיון נפרד

( 2; )עדר משמעות למשמעותימה( 1) דרך הנקודות הבאות: לינאריבאופן , שנע "זרימה

( 4)-; וסולידריפגש מכהמרחב הציבורי ( 3; )פוטנציאל של משמעותהמרחב הציבורי כ

 . מודרני-פוסטסולידריות ומרחב ציבורי 

  עדר משמעות למשמעותימה

כך  על מצביע Objectivity or Solidarity",5" ותו:הג של מכונן במאמר רורטי, ריצ'רד

שחיים מקבלים את משמעותם )בהמשך למושג המשמעות בכללותו( מתוך התייחסות 

הקשר כזה מתקיים תחת שתי פרקטיקות מרכזיות:  להקשר רחב יותר מזה הפרטי.

יתוח ידי פ-משמעות יכולה להיות מכוננת על ,במילים אחרות אובייקטיביות וסולידריות.

הבנה של מה  ,חברתיים, המנגנונים הנפשייםהשל העולם הפיזי, המנגנונים אורטית תהבנה 

ל"עולמי" חיבור בין הפרטי יצירת  ידי-לשישנו. אפשרות אחרת היא לפתח משמעות ע

-שהוא יצירתי, פרשני, תורם, מעשיר, על( באופן תתרבותיהאתית, ה)במשמעותו החברתית, 

 יותר מאשר בכוח הגילוי.    ,המרחיב ידי שימוש בכוח הדמיון

 כייצוג אמת משפטי להעמיד אינטלקטואלית אובססיה אותה היא "אובייקטיביות"

and Philosophy  :מרכזיה ספרוב ממחיש רורטיש כפי נשענת, זו עולם תמונת .העולם של

Nature of Mirror the,6 בנפש בעולם הדברים מצב של תלות אי בדבר ההנחה על ( mind

independent) כך .בתודעה הדברים מצב של שיקוף היותר לכל מהווים אמת שמשפטי כך 

ות )כמו מהותניתפיסות שמעו את קיומם תחת בני אדם מ   ,לאורך ההיסטוריה

)דתות, אידיאולוגיות פוליטיות נדנטיות צכמהות הטבע האנושי(, טרנס ,רציונליות/מוסריות

                                                           
5

 Rorty, 1996: 21-34 
6

 Rorty, 1979 
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 פרקטיקות כנגד רורטי של טענתומדע(. טיביסטיות )יפוז-מסוימות( ותפיסות אובייקטיביות

 .פרגמטיסטית-היסטוריוסופית בעיקרה אהי הללו והקלאסיות הפילוסופיות המשמעות

שכן זו מקיימת  ,יש לנטוש את המגמה האובייקטיבית, מנקודת מבט אירוניתלו ו, לטעמו

גם  היט עצמשלהות שמגולמת בה לכאורה, לנדנטיצרנס, מתוקף הטדיקטטורית הנטיי

 7.במחירים אנושיים גבוהים

העיקרון  ידי-לע שהותווה כפי הפרגמטיסטי, המחשבה קו את ממשיך רורטי בכך

של  (effectsלהשלכות ) ההמכונן של פירס אשר מזהה את משמעותה של תופעה כשקול

 מתוך מתקבלתש חדשה כאמונה האמת את בזהותו מסיג'י ידי-לע שהותווה וכפי 8,התופעה

 של כמערכת דומה באופן זוהה הוא אף אשר קיים, אמונות במערך היטב התובשתלה

 של הכרעה זו עיקרה,ב ונרטיבית וולונטרית להיות האנושית ההכרעה על משמע, 9.אמיתות

 כך אמונותיה את לבחור 10,לעצמה עצמה את לספר בוחרת היא בו האופן בדבר תרבות

 את לשקף הנפש יכולת לאור לא לבחון יש האפיסטמולוגית התקפות את אותה. שישרתו

 פרקטיקותו קריטריונים בתוכו כוללה מסוים תרבותי שפה משחקל ביחס אלא ,העולם

 אופי עלתב היא אפיסטמולוגיה משמע, .פעילותנו את נותמכוו אשר מוסכמות ידיעה

 פעילות מתוך אפוא היא חדשה משמעות להעמדת הדרך 11.בעיקרה הביוריסטיבי

 למעשה כאן יש 12.(edifying) הישן מתוך החדש את שבוראת כזו מיינת,מד הרמנויטית,

 - )רטרואקטיבית( הנהר' ב'מורד הדברים את נתשבוח תפילוסופי יוריסטיקהמה נסיגה

 את שבוחנת ,פרגמטיסטית היוריסטיקה לעבר - לדברים דדוקטיבי בסיס אחר מחיפוש

  13.(שנפתחות שרויותואפ להשפעות ביחס )פרואקטיבית הנהר' ב'מעלה הדברים

 החברה של החיפוש אופני על מתקפתו שלמרות הוא רורטי של בעמדתו המעניין

 שעבורו אלא ,כזו משמעות אחר חיפושהמ נסוג לא הוא ,קיומית משמעות אחר המערבית

 .כאלו אפשרויות של יצירה מתוך או קיימות אפשרויות מתוך בחירה של במובן חיפוש זהו

                                                           
7
 Rorty, 1996: 21-22, 175-196, 197-210  
8

 Peirce, 1995: 132 
9

 James, 1995 
10

(, מושגים שמבטאים describe(, לתאר )tellingמשתמש במונחים נרטיביים כמו לספר )עצמו רורטי 
ם ומוכפפים לסובייקט האנושי(, ובכך חומק ממונחים כוח, רצון, דמיון והכרעה )פנימיי

 לוגיים כמו אובייקטיבי, הוכחה, דדוקטיבי )חיצוניים ומכפיפים לסובייקט האנושי(.   -רציונליסטיים
11
 Rorty, 1979: 173-182; 409-407: 2009, לעניין זה ראו גם נבו.   
12

 Rorty, 1979: 357-363 
13

 Brandom, 2004: 11  
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 תעוסק אשר 14,סיזיפוס של מיתוסב בדיונו קאמי של עמדתו את ירהמזכ רורטי של עמדתו

עבור קאמי, תחושת האבסורד היא  .האבסורד לאור ומשמעות חיים של בשאלה איה אף

עדרה של משמעות כ"דבר" שממתין לנו יתוצאה של התגבשות ההבנה האנושית בדבר ה

שאיפה למשמעות עדר היכולת של התודעה האנושית לוותר על היבעולם, ומאידך ה

 מעבר משמעות לספק התבונה של הבגבולותי מכיר קאמי גם )ומבחינה זו יש כאן קרבה(.

  :שהרי אוריהלת

 אתם כי אפוא רואה אני דימוי, ידי על העולם את לי מסבירים ]המדענים[ אתם
 שיניתם כבר אתם להתקומם? אספיק העוד לעולם. אדע לא כבר אני בשירה. נעזרים

 הבהירות בהשערה, מסתיים הכל, ללמדני שנועד מדעה וכך .התיאוריה את
   15.אמנות-ליצירת הופכת הוודאות אי ,במטאפורה מתערפלת

 שהוא לאא משמעות אחר בחיפוש הומניסטי-האימננטי הממד את משמר ,קאמי כמו ,רורטי

 המשמעות ,מראש המגולמת משמעות שללא ,כציפייה או מטפיזית כהנחה מראש, מציב לא

 לכן אינה היא וממילא באבסורד ומרד תגובה תהווה היא האבסורד, של לויבצ תמיד התחס

 להיחלץ לו מאפשרת רורטי של האירונית עמדתו .(התרחקות יש )וכאן ממשית בחירה

 את שעוטף האבסורד של הרוח וממצב קאמי של בחשיבתו הטרגית מהאפשרות מראש

 מסקנה נהיה קאמי שעבור מה מניח יהאירונ רורטי מציע. שהוא הקיומיות האפשרויות

    16.משמעות" להם תהיה כשלא לחיותם "ניטיב החיים שאת ,יחסית מאוחרת

שיענו באופן פורה על הקריטריון הרזה פוש אחר פרקטיקות יח למעשהרורטי מציע 

'their placing היחידי שהוא מזהה במשמעות: 'להעמיד את חייהם תחת הקשר רחב יותר' )

'context larger a in lives).17  ,חיים מתאימים ולאו דווקא  יקטיתחת פרוימשמע

על מטפיזיים כמו 'אלוקים', 'אמת', 'לאום', -נרטיביל, לאו דווקא כאלו שקשורים גרנדיוזיים

עמדתו זו של רורטי . קושרים עצמם לנרטיבים פרטייםה האלא כאל ומה,'היסטוריה' וכד

את אתיקת ו "עצמי"ים שמציבים את עיצוב הלשורה שלמה של הוגוהמשך היא ביטוי 

ככפופה למעשה לאסתטיקה קיומית. כמו ניטשה לפניו, או כמו קאמי, גם רורטי  "עצמי"ה

נקת משמעות לחיים ביטוי ליכולת אסתטית לחמוק מתיאורים ישנים של ערואה בה

 לטובת כאלו שהסובייקט מנסח:  "עצמי"ה

                                                           
14
  .1994, קאמי 
15
 .28שם:  
16
 .56: שם 
17
  .עילציטוט להו רא 
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הם חומקים מתיאורים מורשים של הוא מעלה חיים אנושיים על נס רק כאשר 
האירועים הקונטינגנטיים שביסוד קיומם ומוצאים תיאורים חדשים. זהו ההבדל בין 

היא ]גאולה כפי שניטשה מתאר אותה  [...]רצון לאמת לבין רצון להתגברות עצמית. 
הצורך להשלים עם החותם העיוור [ ...]. '""לעצב מחדש כל 'יהיה' ל'כך רציתיו [מהלך
קרה נתן לו, לייצר לעצמו עצמי על ידי תיאור מחודש של החותם הזה במונחים שהמ

  18שהם, גם אם באופן שולי, שלו עצמו.

שמציעה לאדם את האפשרות לקחת אחריות על חייו בשאלת כזו תפיסת משמעות 

מתכתבת גם עם מסקנתו המטפיזית של סארטר בדבר האחריות המוחלטת שיש  ,המשמעות

אם עבור סארטר החירות היא עובדה  19.חוסר יכולתו להימנע מאחריות כזועל חייו ו לאדם

ועיקרה מגולם לא באפשרות הבחירה אלא באפשרויות החמיקה הרדיקליות  ,בלתי נמנעת

הרי גם כאן המהלך האירוני  20,לא מוצדקת(המלחמה המההכרח )היכולת להתאבד, לערוק מ

, ואת החירות השלילית בבחירה רצונית של רורטי מאפשר להמיר את האחריות בסולידריות

 . בכתיבתו של סארטרהמצויה להימנע מהטרגיות הרומנטית  ובכך

אבל בשים לב לרבים , מנם לא משתמש במטפורות אסתטיות לזיהוי עמדתוורורטי א

, ב"פיסול" של "עצמי"קשה שלא לזהות בהם בחירה ב"אסתטיקה" מסוימת של ה ,מניסוחיו

אם רורטי מאמץ את "הגדרת" המשמעות כחריגה מן הפרטי, עם זאת,  .לאורך חיינו "עצמי"ה

בתוך אסתטיקה מצומצמת של הפרטי. הפרט חייב לייצר הקשר, משמע נשאר הוא אינו הרי 

עמדה אתית בראש ביצירת משמעות היא אם כך מוטיבציית הלחרוג אל הציבורי. 

היא  ,מאידךבאופן מסוים.  שכן היא קושרת עצמה לרצון הפרטי להבנות חיים ,ובראשונה

זו ובשל כך היא מוסרית.  "אחר"להיא מחויבת לקשב בכך , "אנחנו"קושרת עצמה למרחב 

א בהכרח פונה למהמפגש בין האתי למוסרי, אבל היא לחמוק אינה יכולה  אשרפרקטיקה 

לפחות  וא ,מוסרי-השגת יעד פוליטי ,מנקודת מבט של סולידריות פוליטיתאל הפוליטי. 

שהסולידריות היא . ומכאן מוטיבציית הפעולהוגיון יההא מה שעומד ביסוד וה ,רה אליוחתי

אתית יוצאת מתוך מוטיבציה של העמדת סולידריות  ,בעיקרה אינסטרומנטלית. לעומת זאת

שאלת התוצאה היא  ;כובד המשקל מוטל על עצם הפעולה הסולידריתכך ש ,משמעות

אבל הוא מעגלי ואישי  ,תוצאתייים כאן שום ממד אומר שלא קאין הדבר משנית לתהליך. 

; הוא טמון בזיהוי הפעולה כעיצוב ולא ציבורי "עצמי", הוא מוכוון ולא לינארי וציבורי

מבחינה זו עיגונו של הדיון בממד האתי ממשיך את הדגש היווני על ו, "עצמי"מתמיד של ה

 : ו של אפייהבספר ורקיןוד דנל, כפי שמנסח זאת רו"עצמי"אתיקה כשאלת ה

                                                           
18
  .89, 76: 2006רורטי,  
19

  Sartre, 1966: 707-711 
20

 Ibid: 708 
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[ethics] include convictions about which kinds of lives are good or bad 

for person to lead, and morality includes principles about how a person 

should treat other people.
21

 

 ,ניתלמצוינות אישית שאין בה תכלית חיצואתיקה אינה קושרת עצמה להישג מסוים אלא 

 .[virtues]והיא מושגת מתוך המידות הטובות  תכליתה היא פנימית

A virtue is an acquired human quality the possession and exercise of 

which tends to enable us to achieve those goods which are internal to 

practice and the lack of which effectively prevents us from achieving any 

such goods.
22

 

יש לשים לב בהגדרה לדגש שניתן לפרקטיקה עצמה כתהליך מתמשך של מימוש אותה 

מידה, לעובדה שמימושה של זו הוא פנימי לפרקטיקה ולא מתנה עצמו בתוצאה חיצונית 

יים אולם למעשה מדובר בטובין אישיות ,באופן כללי( goodsלה. מקינטייר מדבר על טובין )

)אומץ לב, צניעות, ענווה, מצוינות  בעניין ותהכלליודוגמאותיו כפי שניתן לראות מדיונו 

אלא מושגת מעצם  ,פיזית, התמדה, ידידות(. התכלית לא מצויה מחוץ לפרקטיקה עצמה

שעניינה שכלול  מתמדת מידה טובה היא פעילות 23.הפרקטיקה, גם אם זו ציבורית במהותה

י שעלול להשתמע סמנטית. במקרה שלנו השכלול הוא העמקה של ולא מצב כפ ,ה"עצמי"

 תחושת המשמעות הקיומית. 

יתכן ישהרי בהחלט  ,שאתיקה היא בעלת ממד אגוצנטריאין הדבר אומר 

כוללת בתוכה פעולות ביחס לזולת, ועדיין, פעולות אלו הן בגדר נגזרת  "עצמי"שהמחויבות ל

בין האתי למוסרי היא גם בסיס להבנת מקור  . הבחנה זו"עצמי"למחויבות הראשונית ל

בעיקר רק או תופעה שהיא אינה רק הדיון או הקשר הדיון של עבודה זו. סולידריות 

הם בני אדם ש"מסתייעים" בפרקטיקה הסולידרית  )אתית( סוציולוגית. בני אדם סולידריים

וב על סולידריות אם אנו רגילים לחש. "מיצע"שמוע הלמ  דהיינו, האתי,  "עצמי"לעיצוב ה

הרי כאן יש להבין את , במונחים של פעולה פוליטית שעניינה צבירה של כוח כנגד

 במרחב הפוליטי.   "עצמי"הסולידריות האתית כעיצוב ה

 

                                                           
21

 Dworkin (2002) in: Appiah, 2005: xiii ).הדגשה שלי, ק.א(.  
22

 MacIntyre, 1984: 191 (הדגשה שלי).ק.א ,.   
23

 Ibid: 184 
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 הציבורי כפוטנציאל של משמעות המרחב

את השאלה הסולידרית כשאלה אתית וכשאלה של משמעות קיומית  תיבסעיף הקודם העמד

המטרה היא להראות כיצד מרחב ציבורי חלק זה של הדיון במרחב ציבורי. ב שיש להעמידה

 מה טמון בו שמאפשר לאתיקה זו להתמקם במרחב הציבורי. ויכול להוות פוטנציאל כזה, 

 בחברה כיצד מתארת (Condition Human The) האנושי המצב בספרה טדארנ חנה

 ,למעשה הציבורי. המרחב אל ההוצפ המשמעות שאלת הפוליס, חברת הקדומה, היוונית

 עיקריות פעילויות שלוש בין מבחינה ארנדט המשמעות. של כמרחבּה הוגדר הזה המרחב

 ותבעל ןה ותהראשונ תיש ופעולה. מלאכה עבודה, מרחבים: שלושהב לכך ובהמשך בפוליס

 מחזור שעתוק הביולוגיים, הצרכים בסיפוק הקשור נההראשו .מובלט מטריאלי-פיזי מאפיין

 ניתקת מנםוא ,מלאכהה – השנייה .הבית של הפרטי במרחב ככולה רובה ומתרחשת ,החיים

 קושרת עדיין אולם ,הבית מן פיזית יוצאת ואף )טכנולוגיה( מלאכותיות לטובת מהביולוגיה

 הקיום לדרגת ביטוי היא השלישית ילותפעה הפיזית. (worldhood) לעולמיות עצמה

 של כביטוי לכולם ובינם עצמם ןבי קושרים פרטים ובה יבורי,הצ ובמרחב כאן יותר, הגבוהה

   24.לעולם (care) דאגה

חברתית, החברה -אשר מזהה את המהות האנושית כפוליטית ,בהמשך לאריסטו

המימוש  של המידות הטובות ציבורי כמרחב ההמרחב מיקמה את  - חברת הפוליס - היוונית

הפוליטי לא נתפס מצביעה, ארנדט ברור, כפי שהצטיינות בהן. מכאן גם  ,ועוד יותר מזה

שמייצגים את המדינה )פרלמנט, מוסדות פורמליים המוסדות בהכרח כביטוי של ה

 , כזובמרחב הציבוריעצמית  ותלילא כטענה כללית על פעא, (ממשלתיים, מוסדות חוקתיים

 ,היוונית חברההעבור  25.מלאכה, תזונה, רבייה :כביתיותיות שנתפסו וגקשורה לס השאינ

צמדות למהות ישל ה ,הפעולה במרחב הפרטי נתפסה כביטוי לחיים של כורח, של עבדות

בכך קושרת ארנדט את  26.ולפעולות שקשורות בו ומכאן גם הבוז למרחב זההביולוגית, 

לאופן פעולה מסוים ושמחריג אותנו מן המרחב הפרטי זה שאלת המשמעות למרחב מסוים, 

מידות טובות שמאפיינות את האזרח הטוב בפוליס אותן . כך, שמחריג את הפרט מהסתמי

: מתינות, אומץ לב, מרחב הפוליטישקשורות מהותית לבראש ובראשונה מידות למעשה הן 

                                                           
24

עד כמה היא מושפעת, כתלמידתו הקרובה,  נדטנה של אר. ניכר לראות בדיו35: 2013, ארנדט 

לביטוי המובילים בדיונו  הקיומיים אחד המאפייניםכך, . Being and Time-מדיונו של היידגר ב

אצל  ו. לדיון נרחב יותר רא(sorgeהוא זה של הדאגה )יחסו המיוחד של הסובייקט לקיומו בעולם 

   .(Heidegger, 1962: 235-256היידגר )
25
 .52: 2013ארנדט  
26
 .76, 62שם:  
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עד כמה המוטיבציה המרכזית  ,אם כך ,מדגישההמימוש עצם העיסוק בשאלת  27.עשיית צדק

מרחב אתי. דהיינו הפוליטי הוא נבחן בהיותו היא אתית בעיקרה, עד כמה המרחב הציבורי 

  תנאי לאתי.

מי ששינתה במידה רבה את היחס בין המרחבים היא המחשבה הליברלית אשר 

המרחב הפרטי כמרחב של אינטימיות, פרטיות, קדושה, סודיות, דווקא את בחרה להציב 

אשר במחשבה היוונית  ,המרחב הפוליטי ,לעומת זאת 28.חירות בלתי מתפשרתמקום של 

הופך , של מידות טובות אנושיותואת קיומן  מימוש עצמי המאפשרס כמרחב נתפ

יותר מועברת  המרחב הציבורי הריבונות עלפורמלי. כך -למדיני אינטימי-מחברתיבמודרניות 

אל המוסדות הפוליטיים המתאימים. ומהסובייקט אל המדינה, אל המונרך, אל הריבון ויותר 

 יותר ויותר אל המרחב הפרטיעברה לת המימוש העצמי שא. בכך הליברליזם הסיג את האתי

נוצר ניכור מתמשך והולך בין הפרט . מערכתי-ואילו הפעולה הפוליטית הוסבה אל הפורמלי

 29,"עולמיות" - בעקבות היידגרשוב,  - מה שארנדט מכנה ,ה להנעלמ .למרחב הציבורי

  : (dasein) "שם-להיות"כביטוי  הדאגה לעולם

מאתנו ועם זאת מונע  ,בהיותו העולם המשותף, מכנס אותנו יחדיו התחום הפומבי,
כביכול. חברת ההמונים היא כה בלתי נסבלת לא בגלל  ,"ליפול איש על רעהו"מ

ל העובדה שמספר האנשים המעורבים בה, או לפחות לא בעיקר בגלל זה, אלא ב
ם. מוזרות כוחו לכנסם יחד, לקשור אותם ולהפריד ביניהמשהעולם שביניהם איבד 

יחד סביב  ונאספשאליסטי שבו כמה אנשים וטיהמצב הזה דומה לסיאנס ספיר
שולחן עשויים לראות לפתע, הודות לאיזה מעשה כשפים, את השולחן נעלם 

ששני אנשים שישבו זה מול זה אינם מופרדים עוד, אבל אין גם שום  מביניהם, כך
  30דבר מוחשי הקושר אותם זה לזה.

                                                           
27
 .79-78 :2013ארנדט  
28
מרחב כזה יכול בוודאי  .אין להבין שמרחב זה מתייחס לאדם הפרטי בלבד "מרחב פרטי"במינוח  

להתייחס למרחב המשפחתי, למפגש האינטימי, למפגש החברי. מה שמבחין בעיקר בין המרחבים 
בשאלת עיצוב העצמי. המרחב הפרטי קושר עצמו אלו הן השאלות והנושאים שעומדים במרכזם 
אישית )כנות, אכפתיות וכן הלאה( שלא קושרת -לשאלות של רגשות, אינטימיות, אתיקה בין

עצמה בהכרח לשאלות ציבוריות, זאת לעומת המרחב הציבורי שקושר עצמו לשאלות של טוב 
 , הכרעות פוליטיות וכן הלאה(.   כללי )איכות חיים, זכויות כלליות, דאגה מעשית  לזולת האנונימי

29
ם אחרים עלולים להיתפס כתכונה של העולם, או של האדם, יומושגים היידגריאני "עולמיות" 

אולם ראוי לזכור שהיידגר, וגם ארנדט במידה מסוימת בספרה, פועלים בתחומי הפרדיגמה 
קט החשיבה למושא הפנומנולוגית. זו בוחנת, בעקבות הוסרל, את ההתכוונות והכינון בין א

 יש כאן פרקטיקה של יחס לעולם.    ,יותר משיש כאן אובייקט או תכונה ,החשיבה. למעשה
30
 .83: 2013, ארנדט 
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" חלק מעולם"היסטורי בו התחושה הקיומית של היותנו -ר קיומימתארת שב ארנדט

(worldhood) ננו לבין עולמנו. משמע, בני אדם ינעלמה מאופן הקיום האנושי, נוצר ניכור ב

לא תופסים עצמם וזולתם על רקע של עולמיות משותפת, ולו כתחושה ומבלי שבהכרח 

אולם היכולת לייצר עולמיות משותפת עולם זה יהיה מוגדר ומשותף פיזית או גיאוגרפית. 

א זו שמאפשרת לנו לחרוג מהקיום הפרטי יבמרחב הפוליטי ובפעולה הפוליטית ה

נכנסו בני אדם לתחום הפומבי מפני שביקשו שמשהו משלהם או " לאלמותיות ארצית, ולכן

           31."משהו שהיה להם במשותף עם אחרים יתמיד יותר מאשר חייהם הארציים

אינה מתקיימת כמובן במובנה הפיזי אלא  ,עולמיות עליה מדברת ארנדט אותה

הוגה פוליטי כמו . בדומה לאופן שבו כתודעה קולקטיביתו במובנה כשותפות מדומיינת

קהילה שמצליחה תוצאה מפעולה מדומיינת של הלאומיות כהופעת אנדרסון מזהה את 

, המייצרת טריטוריה פיזית משותפתה, קיום פיזי משותף, ישל ראיחושיים לחרוג מממדים 

מה תיות המגולמות במבנה תודעה ובמערך טקסי. רהיסטוריה משותפת ואמונות חב

של אלא אופן הוויה  ,ממשי בין כלל חברי הקבוצה-שמאפשר לאומיות אינו קשר פיזי

      32שותפות בעולם.

-יוהרצון לחמוק מהניכור לטובת מרחב ציבורי ממשמע עולה גם במחקרו הסוצ

 The Structural Transformation of the Public: של יורגן הברמס והקלאסי היסטורי

Sphere.33 שויכה  ימי הבינייםת הציבוריות בסעם התפוררותן של יוון ורומא אחריה, תפי

המדינה  :פוליטיים-שני קטבים חברתיים ונוצרלמעשה כך חצרו. לבעיקרה המוחלט למלך ו

למעשה פעלו רק , אך והפרטים שהכפיפו עצמם לרצונו ,מלךה-ןהריבו ידי-לאשר יוצגה ע

ניתן לחוש  עשרה-עשרה והשמונה-שבערק במאות ה .במובנה הפיאודליבספרה הפרטית 

. פורמלי-ביתי לציבורי-מתייצבת בין הפרטיה מתדיינת ומעורבתבמעבר לספרה ציבורית 

בהם  משך לבתי קפההבופוליטיים, -ביאה עצמה לסלונים ספרותייםההחברה הבורגנית 

על  התגברוש מעמדיים-התרכזו דיונים ומפגשים של אינטלקטואלים שונים ואף מפגשים בין

היווצרותו ל הביאוכל אלו  34.נים לטובת דמוקרטיזציה ופתיחה של המרחביחסי הכוח המוב  

פרקטיקות שיח מתאימות, אליטות פוליטיות חדשות ובעיקר  דויובצ של המרחב הציבורי

                                                           
31
 .56שם:  
32
  .1999, אנדרסון 
33

 Habermas, 1996 
34
אצל  ורא. מהפכת הדפוס והתפתחות המרקנטליזםנוספות כמו  שפעותכמובן הלכך יש להוסיף  

  .(Calhoun, 1993: 6-8קלהון )
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ניתן כמובן לראות עד כמה דיונו של הברמס ממשיך את  35.ביקורתי חדש-פוליטי מודוס

דיונה המוקדם יותר של ארנדט ומצביע על אופן התפתחותו של המרחב הציבורי כמרחב 

כר בעיקר היא ספרה הציבורית ה ,הברמספוליטי וכשיח פוליטי מתדיין. אולם אם עבור 

להביא אותנו לכדי ונליות הקומוניקטיבית פוליטי שתפקידה האוטופי לזקק את הרציו

 "עצמי"כלי למימוש ההספרה היא בעיקרה  ,ארנדטהרי עבור  ,אוניברסליזציה של עמדות

הסגירות שהתקיימה  של היסטוריעל הממד המצביעה  ארנדטאם לעומת זאת, הפוליטי. 

י הר ,רת האליטהדחלק מהגה למעשהיה והוא רק אליטות פעלו בו שבמרחב הציבורי 

מאפשר לכל אחד לממש עצמו כ"גיבור" פוליטי  , אליבא דהברמס,שהפרויקט הדמוקרטי

משמע, מעבר  36.הראשונית( תה השאיפה המודרניסטית בטהרתהיפחות זו הי)ל במרחב

אתי ואף האקספרסיבי -האסתטייש לזהות את הרכיב  ,אינסטרומנטלי-לממד הפוליטי

[ ...]להתבוננות ציבורית ביקורתית  ניםסיפק את שדה האימו"מו. זה יהמרחב הביא עש

תהליך של בירור עצמי של אנשים פרטיים שמתמקדים בחוויה הכנה של הפרטיות המקורית 

 או כפי שמטרים זאת קאנט:  37".שלהם

If we attend to the course of conversation in mixed companies consisting 

not merely of scholars and subtle reasoners but also of business people or 

women, we notice that besides storytelling and jesting they have another 

entertainment, namely, arguing.
38

         

( עשוי להישמע מוזר בהקשר של דיון במהות הספרה entertainment) "השתעשעות"הביטוי 

או משחק נתפסים כפעילויות שאינן רציניות בעיקרן. אולם הפוליטית, שהרי בידור, הנאה 

סטוריון ההולנדי יוהאן הויזינחה, מצביע בספרו יהההאם אין בכך בגדר דעה קדומה ושגויה? 

משחק היא מהותית להבנת תפקודו ה יתעל האופן שבו קטגורי 39האדם המשחקהקלאסי 

צד החורג "במשחק עצמו  . ישHomo Ludens)אדם משחק ) האדם הוא :החברתי של האדם

כל  40".מעצם התשוקה להחזיק מעמד בחיים, והוא האוצל להם לעיסוקי החיים משמעות

                                                           
35
 Habermas, 1996: 27-88  
36

 Habermas, 1996: 33; Benhabib, 1993: 87 
37

 "It provided the training ground for a critical public reflection still preoccupied with 

itself – a process of self-clarification of private people focusing on the genuine 

experiences of their novel privateness". (Habermas, 1996: 29)                                        
38

 Calhoun, 1993: 1 ).הדגשה שלי, ק.א( 

 
39

  .1966 ,הויזינחה
40
   .37: שם 
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ראשית הוא  41.יש בו היבטים שהופכים אותו לפוטנציאל של משמעות ,משחק באשר הוא

. שנית, לכל משחק יש כללי משחק לך הוא לא כופה עצמו עליך אלא מוצע 42,וולונטרי

בלבד קובעים את גבולותיו, ועדיין אלו כללים שאינם כובלים ו ה שהואשעושים אותו למ

. חירויות אלו הן שמאפשרות את מה שאנו מכנים לשחקן אלא מגדירים מרחב אפשרויות

הצטיינות, היכולת להתקדם ולהתפתח באופן אישי בתוך המשחק, לאלתר ולהשתנות 

משחק מכתיב לו כדי המגבלות שה מודד עםבתוכו. השחקן הטוב הוא השחקן שמת

אפיונים  סדר עם מטרות, כללים,בתוכו להצטיין. היכולת הזו של המשחק להגדיר 

לתוך עולם בעל אילוצים אחרים, מאפשרות לו לחלץ את הפרט מעולם קודם  ,תפקידיםו

תרים את הסובייקטיביות של המרחב הפרטי לטובת סובייקטיביות במשחק אנו מיי 43.חדש

יותר משאנו  ,למעשה .אנו הופכים להיות הסובייקטים של המשחקו ,שהמשחק מטיל עלינו

. כפי ומתוקף כללי טנטטיביסובייקט עבורנו יוצר  המשחק ,ו אל המשחקנמביאים עצמ

   The players are not the subject of play; instead, play merely" שכותב גאדמר:

reaches presentation (Darstellung) through the players".
44 

 ,פוליטיועדיין אפשר לפקפק עד כמה פרדיגמת המשחק יכולה לשרת מרחב חברתי 

 כמו קונבנציונלייםולו משחקים  ,אבל ראוי גם לשים לב עד כמה כאשר אנו משחקים

אנו הופכים ללהוטים לנצח,  ,ומהשחמט, משחקי קלפים, משחקי ילדים, משחקי ספורט וכד

שכחתי "לנו להפסיק אותו. כולנו מכירים את המשפט  עד כמה קשה במשחק,להצטיין 

מה שקורה לנו במשחק. זו אינה אמירה סתמית, היא את כאשר אנו מתארים  "מעצמי

קודם מאחור לטובת ה "עצמי"את המציינת בדיוק מה שמילולית נאמר בה, אנחנו משאירים 

שבתוכו אנו  ו משמעות, הוא יוצר לנו הקשרמעניק לנחדש שתוך כדי המשחק  "עצמי"

כפי שגאדמר מצביע, עוצמתו של  ע את "קיומנו".ו, למשמ  נמצליחים להגדיר את עצמ

הופכים להיות חלק ושמתוכו אנו מפסיקים להיות פרטים טמונה בעובדה המשחק 

 he actual subject of play is obviously[t]" :פרטיותנו נמחקת לטובת המשחק .מהמשחק

                                                           
41

בעיקרו מנקודת המבט  ואדיונו של הויזינחה על פוטנציאל המשמעות שבפרקטיקת המשחק ה 
עדיין האפיסטמולוגיה מהווה כאן בבחינת מצע למשמעות במובנה . ית של המושגהאפיסטמולוג

 אתי.  -הקיומי
42
  .43: 1966, הויזינחה 
43

המשחק עושה סדר, וגדולה מזו: הוא הוא הסדר. הוא מכניס שלמות מוגבלת וארעית בעולם " 
  .45: שם. "הלקוי ובחיינו המבולבלים

44
 Gadamer, 1994: 103 
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not the subjectivity of an individual who, among other activities, also plays but 

is instead the play itself".
45

  

ציבורי. כשאנו משחקים  ,סמנטיתמבחינה  ,א היותויהנוספת של המשחק ה עוצמתו

ו דרך קבוצת השחקנים, אנחנו שותפים לאותם נאנחנו מזהים עצמ ,מונופולאת משחק ה

; ומהשיח ומייצר שיח משותף, שותפויות, פשרות, עימותים וכד כללים, המשחק מחייב כללי

 "אני"מרחיק אותנו סובסטנטיבית מהמשמע, המשחק . "אנחנודנוטציה של "הוא מייצר 

היות מכאן, עוצמתית במשחק.  "אני"אבל בו בזמן משמר תחושת  ,"אנחנו"הקודם לטובת 

 ,מאפשרתנים שאותה ספרה סובייקט בספרה הציבורית משמעו להיכנס לתוך משחקים שו

 )ולו "ונאנח"משחקים שמעמידים אותנו בתוך הקשר של משמעות, שמייצרים כלומר 

 (. טנטטיבי

משחקים מורכבים כזירה של הציבורית ת ההתדיינות אפשר לדמיין את ספר

אפשרות לביטוי יכולות התדיינות  םמיע יםמביא אשר הציבורייםלחיים ומשמעותיים 

כאן אנו מוצאים שהמשחק הציבורי נע ינו כבר בציטוט לעיל מקאנט(. )כפי שרא עצמיות

מציבים ו במסגרתה פרטים שונים חושפים את הידע שלהםאשר סביב התדיינות משותפת 

נאלצים להגן על עמדתם או לפיכך הם  .עצמם בעמדת התדיינות הדדית עם פרטים אחרים

. כאן המשחק הוא ומהרית וכדפוליטית וציבומבחינה לשפרה בהתאם, מגיבים למתרחש 

מורכב, הוא מתייחס לסוגיות שנתפסות כיותר רציניות, הוא תובע כישורי ידע, קוגניציה 

הוא דיון לא השהרי  ,יהיו שיטענו שלא מדובר כאן במשחקואפיסטמולוגיה מורכבים. 

. ומהת, שזו דרכו של הציבור להשפיע על המדינה וכדויבוריהעיקר כאן אלא התוצאות הצ

כפי . עדיין לא ניתן להתעלם משאלת המוטיבציה , הרימבחינה פוליטיתהדבר גם אם נכון 

יכולת ההשפעה, שהרי רק מרכזי לפעולה בספרה המתדיינת אינו ההמניע שניתן לראות, 

השפעה  - ם שחקנים רגיליםשחקנים הה בוודאי כאשר -ת ההתדיינות אין לה מרבי

חשיבותה . יקט אין דרך לדעת עד כמה הוא משפיעולסובי ,משמעותית על מקבלי ההחלטות

היא  .עבורי כסובייקטצובעת את המרחב היא באופן בו  יאה ,או המעורבות ההתדיינותשל 

עצמי ולממש את יכולותיי המתאימות במרחב זה. זו גם לפחות אחת את מאפשרת לי לבטא 

שיטות אחרות ני ל פאת הליברליזם ע ותמעדיפחברות פתוחות הסיבות המרכזיות מדוע 

לבטא  פרטליברליזם מאפשר להמשום ש . זאתומהכמו פשיזם, קומוניזם, אבסולוטיזם וכד

גם אם נחזור לארנדט:  46.יותר טוב מכל השיטות האחרות ,במרחבכשחקן  ואת עצמ

הפעולה אולם  ,מבטאות פעילות מונחית מטרההן אינסטרומנטליות והעבודה וגם המלאכה 

                                                           
45

 Gadamer, 1994: 104 
46

 Assoulin, 2009: 346-347 
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(viva activa )מקדשת בעיקרה את עצם הפעילות, שכן זה מה שבעיקרו הציבורי  במרחב

  47.ממשמע את חיינו

מוצא עצמו  ,סולידריבאופן מי שפועל נוספת למשחק ציבורי.  הסולידריות היא דוגמ

בליבה של פרקטיקה משותפת לו ולרבים אחרים, פרקטיקה שמתקיימים בה שיתופי פעולה 

חשיבות עצמית, מטרות שנתפסות כראויות, חיבורים אישיים, חלוקת תפקידים, תחושת -בין

רגשיים, רמות פעולה שונות, קבלת הכרה משחקנים אחרים לפרקטיקה. יותר מכל, 

פעולות סולידריות אינן בהכרח . "ביחד"ו "אנחנו"הפרקטיקה הסולידרית מאפשרת תחושת 

כאלו  ,ם בעיקרתייולע ,אלא גם ,ת חברתיתלכידולתורמות הפעולות ת או ופוליטי ותפעול

 .משמעות קיומיתה של תחוש קבלשחק במרחב הציבורי ומתוך כך לת לפרט לומאפשרה

גם  ,אם כך ,היא, ובכלל זה הסולידריות, הפרטיות אל עבר המרחב הציבורי ןהיציאה מ

מה אולם  .נסיגה ממפגשים פרטיים )משפחה, חברים, שכונה( אל מפגשים שהם ציבוריים

 אופי המפגש? מהו ? ריהסולידהם תנאי המפגש 

  המרחב הציבורי כמפגש סולידרי

על האופן שבו המרחב הציבורי מאפשר לפרט לייצר תחושת משמעות  תיבסעיף הקודם עמד

עלם ישלא להתמוסס או לה ואל הציבורי ועדיין מאפשרת ל "פרטי"שמתרוממת מעבר ל

אעסוק באופן  זהף . בסעי"עצמי"להעצים את תחושת ה ,בתוך המרחב הציבורי, אלא ההפך

הפנומנולוגי של מפגש זה, בין הסובייקט לזולת, במרחב הציבורי. עניינו של המפגש אינו 

פנומנולוגי גרידא אלא הצבעה על המפגש, על ההיתקלות בזולת, כתנאי לסולידריות אתית. 

הסולידריות היא בעלת ממד נורמטיבי, אינסטרומנטלי או פוליטי  ,בלעדי היתקלות זו

 .    ובעיקר

השאלה כלפי מי אנו סולידריים מייתרת הרי  ,כאשר דנים בסולידריות חברתית

 היותך חלק מקבוצה מסוימת קובעת למעשה את תנאי ההזדהות .עצמה במידה רבה

ה מראש, מחויב לה מראש עיממי שבא מקבוצה מסוימת מזדהה שכן  ,הרגשית והמוסרית

ת מּודומות לה, לקשורות אליה על סמך דו  או ל וממילא מפנה את עמדת הסולידריות אליה

או הקבוצה הרי שגם כאן הסובייקט  ,אינסטרומנטלית-דנים בסולידריות פוליטית. כאשר זו

 שאיפותהכדי לממש את  מהילהצטרף ולשתף פעולה עאו ראוי את הקבוצה שכדאי מזהים 

או נקבע ר מוגד ואינמוטב הסולידריות  ,בסולידריות אתית ,לעומת זאת. והאינטרסים

סולידריות זו אינה קושרת . שציינתי בסוגים האחריםפי כמנחה קרון יעוקשה לזהות  מראש

נה הוא הסובייקט ישהרי עני ,הכרחי או הסתברותי לקבוצה מסוימת ןעצמה מראש באופ
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דמיין קבל או לקשה לנתהיא לכאורה בגדר "תירוץ" בלבד. עדיין  ייחוסה תוקבוצ ,עצמו

בין הסובייקט  שמקשרכלשהו נרטיב נצפה לו שרירותיתבגדר פעולה היא פעולה סולידרית ש

קשה לתאר פעולה  ,כמו בסולידריות החברתית. לאחרים ולקבוצת סולידריות מתאימה

, גם אם לא באים עם הזדהות הזדהות רגשית ומוסריתמודעות ות לה וסולידרית שלא קודמ

לכאורה  ואשרה מוסרית שאליע באמור להכר אשר במשפט שופטשלא כמו  .מהבית""כזו 

 יוצר הרי שאירוע  ,אציהטובסי יות מעורב רגשית באיזו שהיא צורהשלא לה מחויב ואה

 אינוסולידריות יוצר אירוע . צד הסובייקטמקדמית, מ , ולורגשית הזדהותמחייב  סולידריות

יות תגובתיות מסוג מסוים, תגובתנכללת בו אירוע אינטלקטואלי מופשט ומרוחק אלא 

כעס, כאב, חמלה, רחמים, )ומבע רגשי משתתף אמפתיה המזמן לאירוע אחת שקשורה לא 

תים דרגת הרגש, מהווים חלופה לפעולת יתים הרגש, לעילעכך  הזדהות, דאגה, חרדה(.

תים יהמשך )בבחינת 'עשיתי את שלי מוסרית שהרי הבעתי צער, ריחמתי, הזדעזעתי'( ולע

הינה  תסולידריגם אם הפעילות ה ולת ההמשך הסולידרית.מהווים מצע לפעהרגש ודרגתו 

היא כבר רגש "קר" ולא "חם" כמו בראשיתו משמע מאוחרת לרגש ההזדהות הראשוני, 

זהו עיבוד של חוויה ראשונית עדיין , םבעלת ממדים רציונליים יותר, שקולים ומודעיו

 סובייקט לסביבה מתקיים מגע ביןרגע ראשוני בו אותו ב סולידריות כרוכה. רגשית

רגע בו סביבה מסוימת זהו למעשה, . "עצמי"אל הלפרוץ סביבה מגע שגורם ל, פרטיקולרית

 "תּונמענ  "ההכרעה ראשונית, זו ומחייבת אותי ל "סביבה שליה"הופכת להיות 

(addressability) את שלביה  ,הבדוגמ 48מתאר אופירלמשל . כך שמופנית אל הסובייקט

 ת: ענומהמוקדמים של הנ

פתאום מתפרץ ילד לחדר וכופה על האיש שכותב נוכחות חדשה והרבה תשומת לב. 
ף להיות נוכח, אבל יסונוכחותו של  הטקסט אוזלת בבת אחת, למרות שהטקסט מ

עכשיו בדיוק בתור מה שאי אפשר להיתקל בו. עמדת המחבר ננטשה והאיש שכותב 
ת את עצמן ומחייבות לנטוש נגרר בעל כורחו לעמדת ההורה. יש היתקלויות שכופו

חליפים עמדות סובייקט נתקלים מעמדת סובייקט ולהחליף אותה באחרת, וכש
   49בדברים חדשים.

להתעלם ו בשלו ךיאופיר יכול להמש .אבל ילדו של אופיר לא באמת כופה עליו תשומת לב

בר יש לו בחירה. למעשה, הטענה בדמבנו. הוא יכול לפרש את הסיטואציה באופן כזה ש

לא כתביעה לתשומת למשל הוא יכול לפרש אותה נובעת מפרשנות שלו,  "נגרר בעל כורחו"

                                                           
48
הספר עצמו נשען לא  (.2000) לשון לרעספר ף זה פונה לכתיבתו של אופיר בילא מעט מהדיון בסע 

    .על הגותם של לוינס, היידגר, ארנדט, ליוטר, ומרקס תוכתיבשל גיון יה( בI-XIעמ'  ו)רא מעט
49
 .114 :שם 
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-הבנה פרה למעשהמבטאת זו תפיסה . ומהלב אלא כהפרעה קוגניטיבית שיש לסלקה וכד

התייחסות  ממנו, במובן זה שהיא דורשת כאתיתסיטואציה האת קבעת משרפלקטיבית 

מקבלת החושית -יה אמפיריתירא ו בגדרו אינהסיטואציה שלפנינשיפוט של ה. אתית

 רפלקטיבית-פרה הבנהאלא  ,מאוחרים יותר תחת תהליכי שיפוט ואינטרוספקציהמשמעות 

 פונטי:-כפי שמתאר זאת מרלו ,עם אקט הראייהבד בבד שמתייצבת לה 

Perception is just that act which creates at a stroke, along with the 

cluster of data, the meaning which unites them – indeed which not only 

discovers the meaning which they have, but moreover sees to it that they 

have a meaning.
50

     

 או כפי שמתאר זאת היידגר: 

What we first 'hear'  is never noises or complexes of sounds, but the 

cracking wagon, the motor-cycle [...]; nor would it first have to give 

shape to the whirl of sensations to provide the springboard from which 

the subject leaps off and finally arrives at a 'world'. Dasin as essentially 

understanding is proximally alongside what is understood.
51

      

גם . תמימהנותרת אף פעם לא  זולכן ו ,אנחנו לא מגיעים כ"לוח חלק" אל הסיטואציה

ספרו ב הכרעה מוסרית. כך אצל קאמיכשלעצמה , היא יהמוסר סימוןההכרעה לסרב לעצם ה

,נפילהה
לא על עצם ההכרעה לעשות א או ב, לא על כך שלא גיבור הסיפור נושא אשמה  52

לסרב נית והראששל הכרעתו בדרך לקפוץ ממנו, אלא הציל את הדמות שעמדה מעל גשר ב

כאן טמון  ., הסירוב להתפנות למוסרלקריאה המוסרית, לזיהוי המוסרי של הסיטואציה

הסובייקט פונה כנגד  ,עדר תגובתיותיבה. וואשמת ועיוורונו המכוון, כאן טמונה פחדנות

 Being is inseparable from the comprehension of" כפי שלוינס מציין:תו, יהווי

Being; Being is already an appeal to subjectivity".
53

  

מה הבסיס  ?)כפי שמכנה זאת אופיר( סובייקטהאולם מדוע מתחלפת לה עמדת 

כה משמעותי את תפיסת באופן  (curve) רמה יש בה בסביבה שיכול לקמ   המטפיזי לכך?

                                                           
50
 Merleau-Ponty, 2002: 42 (ק.א.שלי ההדגש ,).  
51
 Heidegger, 1962: 207 (ק.א.שלי ההדגש ,).  
52
 .2014קאמי,  
53
 Levinas, 1992: 45 (ק.א.שלי ההדגש ,). 
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 - מראההיידגר אלא כפי שלסובייקט!!  ץמחולכאורה הרי הסביבה היא  הסובייקט הפרטי?

העולם ביצירה מתמדת של -בתוך-הוא להיות ]הפרטי[ המצב הבסיסי של הקיום האנושי"

אין  54".(Umweltהמצויים בסביבה ) עצמים בוני אדםקשרים ומשמעויות עם הישים כולם, 

-עצמי"שבמעבר לסיטואציה ציבורית מסב עצמו לדמות  "פרטי-עצמי"סיטואציה של 

תית. בני אדם הם לא רק פרשניים ביחס יציבורי אינה אמ-הדיכוטומיה פרטי ."יבוריצ

משמע, אנו מעצבים לסביבתם אלא עצמיותם היא תוצר של פרשנות ביחס לאותה סביבה. 

את עצמיותנו בתהליך מתמיד שנובע מאופני ההתקשרות שלנו עם סביבתנו, אופני 

מעצבים  ומעגלית מושלכים אלינו בחזרה ואשר מתוך עמדה פרשנית מתמדתההתקשרות 

  55."זהותנו"את 

כזו שסוקרת את המרחב  ,נשענת על התבוננות יזומה, מפוכחת לא אתית סולידריות

אלא היא מתעוררת לנוכח קריאה לעזרה שנוכחת  –לפחות לא בשלב הראשון  –שלפניה 

סר, בזעקה הפרטית. היא תובעת מהסובייקט תשומת : בפניו, בגופו המיו"אחר"בגופו של ה

השפה "שהרי , ריקון של הסובייקטיביותניה וביה לב שלי היא מ  האבל תשומת  ,לב מלאה

המייצגת ריגוש מבקשת ליצור גל שבו תגלוש נוכחות [ או התמונה, התצלום, וכיוצא בזה]

  56".גדושה ממי שנוכח אל נמען שאינו נוכח

גורם לסובייקט  "אחר"ה בה בהוויההיא אם כך האתי ולידרי סהמפגש ראשיתו של ה

 ובכךלאיין את נוכחותו העצמית  ,מהסובייקטיביות שלו - הסתמי - לחרוג מהמובן מאליו

ההכרה  זר לחלוטין ולא ניתן להטמעה., למי שהוא "אחר"מעשה להציע עצמו לל

 שנעשה וההיפוך הציניות הזו מקבלת ביטוי יפה, ודווקא מתוך  תפנומנולוגיסטרוקטורה הב

תפקידה ניהול פיטורים מקצועי חברה שעובד בגיבור הסרט  57."תלויים באוויר"בסרט בה 

של אותה חברה, פוגש את המועמדים העסקי  הלשם כך הוא טס לבית .בחברות שונות

העומדות  אפשרויותהפנים, מסביר להם את הרקע לפיטוריהם, את -אל-לפיטורים פנים

עדר ההכרח יוהלמרות השיקול התועלתני הקר מה שמעניין כאן הוא שלאה. וכן ה בפניהם

המעושה, אותה הונאה עצמית נותר הרצון  ,בפרוצדורה כה "אינטימית" ו"מתחשבת"

                                                           
54
 .(, ק.א.הדגשה שלי) 33: תשנ"ח ,מנסבך 
55
 השתנות מתמדת.  וממנ תסמנטית בגישה זו שכן נובעמבחינה הופך להיות בעייתי  "זהות"המושג  
56
  .146: 2000, פיראו 
57

 Up in the Air, 2009 . .צות הבריתהסרט נוצר על רקע המשבר הקשה בארבמאי: ג'ייסון רייטמן 

  .2008בשנת 
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קרבה לשמר את התיאטרליות של כדי , "אחר"לשירות ה "עצמי"של העמדת ה תרבותית

(proximity) 58.ואכפתיות  

הוא שכייצוג  "אחר"ם העקונקרטי אלא  "אחר"ם אינו מפגש ע הסולידריהמפגש 

אלא מתייצב כייצוג של קבוצה ביחס ליכולות  ,מחד לא קונקרטי אבל גם אינו אוניברסלי

לאוניברסליזציה  תחותראשר  יאניתקאנטעמדה להבדיל מ( של הפרט. imaginingהדמיון )

מוטות -שמבטיח אי)מה  מתוך סילוק של מאפיינים פרטיים כלשהם לטובת סובייקט תבוני

מתחילים  59,נוסבאום או כמו רורטישמבטאים עמדה סולידרית וגים הש הרי ,(הוצדק בהכרע

אמפתי, רגשי וחווייתי של בירור משמשת להם כקרש קפיצה ל זואת הדיון בפרטי, בתופעה. 

עצם החוויה. זו גם הסיבה שהכושר הקוגניטיבי העיקרי שיודגש על ידם לא יהיה דדוקציה 

סולידריות אינה פועלת תחת כללים אל הכללי יותר.  דמיון, היכולת לעבור דרך הפרטיאלא 

אלא תחת היכולת להתפשט ויראלית, לייצר  ,מגדירים מראש את היקפה הדמוגרפיה

אוניברסליזציה מייצרת מרחק שבסופו של דבר מוחק כל אם . ואמפתיים חיבורים רגשיים

סולידריות פועלת תחת  הרי ,חו במפגש הראשוניממד פרטיקולרי, כל ממד של הפנים שנכ

היא מוחקת במידה רבה את התופעה הפרטית בהכירה שהממד  ."אוניברסליזציה חלקית"

באירוע הספציפי, אבל גם מכירה ברלוונטיות  או מוסרי לא טמון באדם הספציפיה-בעייתיה

 יוצרשי יש הבדל נשית שהר-כלל, קשה לדבר על סולידריות השל הפרטיקולריות. כך לדוגמ

-אישה-היות"בכלל לבין תנאי החיים של  "אישה-היות"בין תנאי החיים של  גדול מדי פער 

ככל שאנו  ,כך. "ישראלית-מוסלמית-אישה-היות"לבין תנאי החיים של או,  "מוסלמית

סולידריות מתקיימת ומקבלת  .פני השטח של התופעה מתבהרים ,מצטמצמים סולידרית

 , בקו הגבול של יכולת הדמיוןימינלי שבין הפרטי לאוניברסלימשמעות במקום הל

 .      והאמפתיה

, מתעצם עם לשבת על כיסא מרכולעל הקופאית בהחל הזעזוע לנוכח האיסור 

הספציפי, עוד יותר מזה ברשת  מרכוליסור מושת על כלל הקופאיות בהידיעה שהא

יטואציה סולידרית, להבדיל בסהספציפית ועוד יותר מזה כאשר מדובר בכלל הרשתות. 

ניצב כפנים ברורות, כפרט מובחן שהציווי נובע  "אחר", בה הפרטית-מסיטואציה מוסרית

דומיננטי מרחיב מהפרטיות שלו, הרי שכאן המאפיין שמייצר את היחס המוסרי הינו מאפיין 

 מחייבתסולידריות . אשר תפקידו למחוק כל פרטיות כלשהו )שחור, אישה, פליט, ילד(

לטובת מאפיינים מרחיבים, גם סיטואציה המ( של מאפיינים פרטיים stripping"הפשטה" )

                                                           
58
 Bauman, 1996: 124-129  
59

של  1984 ;של נבוקוב לוליטהנותן לכך ביטוי בדוגמאות הספרותיות )( 198-177: 2006)רורטי  
 כך ביטויים תאורטיים וספרותיים רבים.נותנת ל (2003) סבאוםנו .אורוול(
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מקבל , אם לא אוניברסליים, כך שיחס של חמלה, דאגה, אכפתיות, כעס, אמפתיה וכדומה

פעולה הסולידרית העומד בבסיסו. ההנרטיב מאת משמעותו מכוח אותו מאפיין מרחיב ו

מנזקק פרטיקולרי, הצדקתה לא יונקת את היא  ת מסוימת.יא בעיקרה בעלת נטייה לכלליוה

שהיוותה מניע ראשוני ליחס  אינה שואפת לכוון עצמה אל אותה פרטיקולריותואף 

 "אחר"כל ניסיון לסייע ל. כקהילה מדומיינתת סהיא תופ, אלא אל מה שהסולידרי

פעולה מוסרית. בגדר ביטוי לפעולה הסולידרית אלא לכל היותר ביטוי ל ואינפרטיקולרי 

תו, לסלק ממני את האפשרות של פרטיותו משמעו לסלק את אחרּורק ב "אחר"להכיר את ה

לקרוס אל  "אחר"הפעולה הסולידרית היא הפעולה שלא מאפשרת ל 60."אחר"ל-מוסרי-היות

        61.את החמלה לרחמיםלמעשה , להפוך ופרטיות

 ,קשה של ניצול שואהמצבו האת על כתבת טלוויזיה שמתארת  הנחשוב לדוגמ

ניצול שואה והיחשפות למצבו שהוא ולעומת זאת נחשוב על ביקור בביתו של שכננו 

ת, ועדיין יש הבדל עובדתית אלו שתי סיטואציות דומות עד זהו  -ויזואליתהקשה. מבחינה 

ניצול השואה דרך  ו שלתימשמעותי שנובע מתנאי המדיום. כאשר אנו תופסים את חווי

אנחנו ו ,ציבור ניצולי שואהאת מייצגת כ לבעיה כלליתמיד לרוב ורגמת ויא מתה ,הטלוויזיה

אמצעי עם  בלתיהמפגש ה ,זאת לעומתמתחילים לשאול שאלות על כלל הציבור הזה. 

דווקא הכתבה היא זו מסגר את החוויה כחוויה פרטית ולא כבעיה ציבורית. י ,השכן

. יהיו שיטענו כמובן, ולא בלי צדק, שמייצרת סיכוי משמעותי יותר לפעולה סולידרית

שדווקא החשיפה המתמדת פוגעת ביכולת הרגשית שלנו להזדהות, אולם אפשרות זו נובעת 

מאותה סיבה שבשלה סולידריות יכולה להתעורר: אנחנו עושים הרחבה לסיטואציה. 

 תים ההרחבה מייצרת דווקאיסולידרי, לעבאופן תים הרחבה זו גורמת לרצון לפעול ילע

אם יש  ,ועדיין. את הזעזוע ואת המוטיבציה לסולידריות שמדחיקהתחושת חוסר אונים 

הוא טמון ביכולת האפיסטמולוגית לזהות ולדמיין את האירוע כבעל  - סיכוי לסולידריות

 .      כלליות מסוימת

ומאידך  ,"ת בעלת פניםאחרּו"נשענת על הכרה בההיותה של הסולידריות פעולה 

מציבה אותה כפרקטיקה שחותרת לייצר רגש  ,קונקרטיות מפנים אלוהיכולת לסלק 

                                                           
60
אני מעדיף  .Third-ל  Other. באומן מבחין בין (Bauman, 1996: 124-125אצל באומן ) גם ורא 

 בהתאם.  "תאחרּו" ל"אחראת ההבחנה בין "
61
ני ירחמים משקפים בע .היחסים בין חמלה לרחמים הם מורכבים ומחייבים דיון ופיתוח משלהם 

 ,מרחיק אותנו ממנולמעשה א שמשליך את האשמה והאחריות אל הקורבן ובכך רבים יחס מתנש
הצופה אל הקורבן ואל ההקשר הכללי -בעוד שחמלה, תחת אמפתיה, מקרבת את הסובייקט

כל אחד.  לאצלהתרחש  לולבהעמידה את עמדת הקורבן כאפשרות אוניברסלית, כחוסר מזל שע

 .(Nussbaum, 2001: 297-454) אצל נוסבאום ולדיון נרחב בשאלת החמלה רא
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אכפתיות שונה מזה שאנו רגילים בו. להבדיל מהתנהגות רגשית שאנו מורגלים בה 

בעל נוכחות מתמשכת, התנהגויות מתמשכות, הרי כאן  "אחר"קונקרטי,  "אחר"כמתייחסת ל

רגש קבוצתי בהיותו מכוון  זהו רגש שאובייקט המטרה שלו הוא סימבולי בעיקרו. זהו

ההכרה במקור הקבוצתי של הסבל )היות שחור, היות יהודי,  ,ם זאתע  62.לקבוצה מדומיינת

למרות  ת הסבל היא פרטיתיהיות פליט מסתנן, היות עני( לא מתעלמת מהעובדה שחווי

זו אחת הסיבות המרכזיות לתחושת החמלה שאנו חשים.  שמקורה הוא בעיקרו קבוצתי.

לנוכח הפער בין אחריות הפרט למצבו, אשמתו, לבין עוצמת הסבל גם מתעוררת  החמלה

היהודי, השחור, האישה, אינם אשמים או אחראים לזהותם, זו כופה  63.אותו הוא חווה

השאלה היא האם יש משמעות  .פילוסופי ותאורטיהדיון עד כה היה בעיקרו  עצמה עליהם.

   .זהלתקופה הנוכחית בניתוח רעיון מיוחדת 

 מודרני-סולידריות ומרחב ציבורי פוסט

מדובר אך עד עתה דנו בשאלה של סולידריות אתית בעיקר מנקודת מבט פילוסופית. 

בתופעה שהיא בעיקרה חברתית ולכן ראוי ורצוי לבחון אופן מסוים שלה, גם אם באופן 

בהקשר היסטורי. בחרתי לעשות זאת -בהקשר סוציווחלקי, ראשוני ולא מעמיק במודע 

של זיגמונט צמצמתי את הדיון לזה היריעה, בשל קוצר מודרנית, ו-הדיון בחברה הפוסט

 באומן בתופעה. 

על המוטיבציה הקיומית האינהרנטית לחיפוש או להעמדת  תיצבעההדיון בתחילת 

הרפלקציה ההיסטורית בדבר חוסר גיסא על ומאידך  ,מחד גיסאמשמעות לחייו של אדם 

מאחר ואחד מהמאפיינים המרכזיים ר אפשרויות מטפיזיות מתאימות. התוחלת בחיפוש אח

מודרני היא הסתלקותו מנרטיבים גדולים בעלי משמעות -בהגדרת העידן הנוכחי כעידן פוסט

-מצב"ממשמעת עצמה תחת  ,כיצד הטענה בדבר סולידריות אתיתראוי לבחון  ,מטפיזית

מודרנית מתאימה עצמה -ת פוסטמשמע, כיצד אינדיבידואליו 64.מודרני-הפוסט "הרוח

                                                           
62
ש שנאה למעמד חברתי שלם חבשנאת מעמדות כאשר הפרט רו הרגש דומה אפשר למצוא לדוגמ 

 )נניח לבורגנים( מבלי שזה בהכרח יזוהה תחת פרט מסוים באותה קבוצה. 
63

 Nussbaum, 2001: 311  
64
-Heidegger, 1962: 172) ח זהמונ אני מכוון לאופן שבו היידגר פורש  ( mood) "רוח-מצב"במינוח  

-ווים את העולם שהוא בעיקרו קדםיומיים מבטאים את האופן שבו אנו חמצבי רוח ק .(179
אובייקטיבי, שהרי כל ראייה שלנו את העולם יוצאת מתוך משוקעות -סובייקטיבי וקדם

(immersionשמעצבת אותנ )ו ( נפשית מוקדמת )תרבות, ביוגרפיה, היסטוריה, שפה, סביבה

   .(Ratcliff, 2013: 157-159אצל רטקליף ) גם ומעשית ואפיסטמולוגית. ראמבחינה 
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זאת היא עושה בהציבה עצמה ואת לעניין הסולידריות,  -לא נוטשת  -מבחינה סולידרית 

 בעיקר כסולידריות אתית.  

In Search of Politicsבספרו 
מזהה זיגמונט באומן שתי אמונות מודרניות  65

דוש ותובעני של מספקת לנו תיאור ג ,תהאחת, המודרניּו 66.שלכאורה נמצאות בסתירה

( על נגזרותיה או הקשריה )אוטונומיה, "עצמי"חירות )למעשה אינדיבידואציה של ה

הכרה ב הומתמצלזו הראשונה השנייה, פרדוקסלית  .אותנטיות, מימוש עצמי, ביטוי עצמי(

במעט שיכול הפרט לעשות ולשנות ביחס לאופן בו העולם מנוהל )כלכלית, פוליטית, 

החירות מציבה את האדם בעת ובעונה אחת תחת שתי  (.יתרוקרטוציבורית, בי

פער זה מתרחב לנוכח הגלובליזציה כיצור בודד וכהרקולס אימתני. : פרספקטיבות

וכך גם  ,מהרלוונטיות שלוחלק משמעותי מוסד המדינה מאבד בה  ,מודרניות המאוחרתב

  67,טריטוריאלי-אקספוליטי הצמוד לו אשר במידה רבה הופך למעומעם ו-המרחב הציבורי

של המרחב הפיזי והפוליטי שהרי מקומו  ,מה שמקשה יותר ויותר על מעורבות אזרחית

 ,הרי יותר משהפוליטי אפשרי ,אם נחזור לכותרת ספרו של באומן .הציבורי אינו ברור יותר

 והוא זה שהופך ללוז הפעילות.  , ואולי האפשרי היחיד,החיפוש הוא האפשרי

להיות נטול פנים גם מבחינה זו שלא ניתן להבין כיצד הוא  המרחב הציבורי הופך

הכלכלי: תפיסת היד הנעלמת, השוק החופשי, המעבר  שדהפועל. בעיקר ניתן לראות זאת ב

על. כל אלו נטלו יכולות משמעותיות -תאגידי ידי-למכלכלת מדינה לכלכלה שנשלטת ע

שרוכש מכשיר סלולרי יקר  מהאזרח לעקוב ובוודאי להשפיע על המרחב הציבורי. הצרכן

היסטוריה של תנאי הייצור של מקבל את האך לא  ,חוברת הדרכהמנם ואוממותג מקבל 

הרי עוצמתו, מורכבותו וריחוקו  ,המותג אי שם באסיה. גם אם יקבל או ייחשף למידע כזה

הסכמה להכרח של הדבר, לרציונליות האוניברסלית שבאופן הייצור  יםשל המנגנון מייצר

 מאמצים ,עדר הבעייתיות המוסרית. למעשה, עולמות החיים בהם אנו שרוייםיילא להוממ

רציונליסטי כשיח מונוליטי. שיח שפועל תחת מושגים -השיח הכלכלי את, יזםעד כדי פטיש

ועלת, שיח שמעצב את השאלות האפשריות וממילא את סוג ות של שוק, סחורה, אינטרס

  68.התשובות האפשריות

                                                           
65

 Bauman, 1999 
66

 Ibid: 2-3  
67

 Bauman, 1999: 19 
68

 "All sectors had to be and had been indeed, 'transformed in the image of the market. 

Not by 'marketizing' or privatizing only, but by making [them] mimic the market, by  
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נדנטי, צעדרה של תאוריה אתית כבעלת מקור טרנסיאדם שרויים, ה הכאוס בו בני

תעסוקתי, קצב החיים שמונע רפלקציה, כל -גיון קפיטליסטייהלחצים הכלכליים שמלווים בה

אלא לכל היותר לייצר הבזקים  ,תנו לגבש פרספקטיבות מוסריות כוללותיאלו מונעים מא

. התרבות מייצרת ומהוכד ,ור לזה לקרות''זה לא בסדר', 'אס :של צעקה, מחאה, זיהוי של

בפועל, גם אם לא מגונה נתפסות כהכרח הקיימות מערכת הסוואות במסגרתה האפשרויות 

 69.לוגית )'הטוב שבעולמות האפשריים'(

 70,וליברלי מציב את הסובייקט בעמדת בדידות ביחס לנסיבות חיי-הנאו שיחה

מרחב בו הריבוי האנושי הוא  . זהויקרופורמלי בעמצטייר יותר ויותר כמרחב ציבורי הו

אל יהאידיתרה מזאת,  71.(bondsביטוי ל'קהל' ולא למסגרת שיש בה קשרים קושרים )

הזיהוי שהרי ממשיים בין פרטים, עדרם של קשרים יה הוא סיסטייהליברלי של האדם הנרק

תהליך  72.ותככבלים על האישיהם ת בעבודה( של קשרים )קהילה, אינטימיות, זוגיות, קביעּו

הצדקות כמו קדימות תחת  לפרט, בו כל אחריות מוסרית מועברת זהליברלי אינדיבידואציה 

השמיים ')וכל יכול אוטונומי  "עצמי"על פני החברה, תפיסת  הפרטמוסרית של -אונטולוגית

)מסורת  היסטוריים-סוציו כחשת משקלם של גורמים ( וה'רק שאלה של רצון זו', 'הם הגבול

שיעבד עצמו ל'אורתודוקסיה הכלכלית בכללותו השיח הפוליטי האופן בו . (הלדוגמ

 73"בחירה רציונלית' בלבד'מתארת את ההתנהגות האנושית במושגים של "העכשווית' אשר 

כנגד המושגים הישנים  ,כךתוך השמטת היבטים רגשיים וערכיים לטובת היבטים מדידים. 

אנו מקבלים מושגים כמו  -עד בלתי הפיכים  שהם יציבים, סטטיים -של קהילה או זהות 

  74.מבטאים בחירה פרטית והתנהלות הפיכה במרחבה( life-style"סגנון חיים" )

קיומית, -המתח הזה בין הרצון לחירות ולמשמעות, בין הרצון לייצר משמעות אתית

 ממד של שיחמחפש לו , פוליטיו את העולם באופן משמעותי עדר היכולת לשנותילבין ה

                                                                                                                                               
making it seem as if there is only one kind which you can ask about this. These are the 

questions set by market forces". (Bauman, 1999: 30)                                                        
69
 Bauman, 1995: 40-4320-14: 2014 ,; ג'אדט 
70

 "The idea of  'common interest' grows ever more nebulous and in the end becomes 

incomprehensible. Fears, anxieties and grievances are made in such a way as to be 

suffered alone. They do not add up, not cumulate into 'common cause', have no 

'natural address'". (Bauman, 2001: 24)                                                                               
71

 Sennet, 1986 [1977]: 3 
72

 Giddens, 1991: 2 
73
 .40: 2014 ,ג'אדט 
74

 Giddens, 1991: 5 
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, שהרי כפי שצוין לתת מענה, ואת זאת ניתן למצוא בסולידריות אתית יםפרקטיקה שיכולו

אתי, -עצמיאלא למימוש פוליטית, לא חותרת לתוצאה הפעולה הסולידרית האתית , לעיל

  את לוינס:רכפי שבאומן כותב בהש

The self may be born only out of union. It is through stretching myself 

towards the Other that I become the unique, the only, the irreplaceable self 

that I am.
75

  

טענתי היא שמתקיים כאן רווח  ,מבלי להתעלם מהרכיב המוסרי בהכרעות של סולידריות

 , תפיסה הפוליטית של סולידריותבזה של משמוע החיים.  :"אגוצנטרי"-אתי - נוסף

ציפייה אצלו "מתנה" )להעניק מעצמו, להקריב מעצמו( אבל קיימת  הסובייקט מוכן לתת

 ואילו 76.הוא יקבל בחזרה את שווה הערך לאותה מתנה ,שבשלב מסוים, בתנאים מסוימים

בעצם "רכישת" המשמעות הקיומית, אבל זהו אינטרס האינטרס האישי מתממש  ,כאן

ולא דרך מוטב הפעולה הסולידרי, והסוכן שממומש באופן עקיף בלבד דרך התופעה 

תפיסת הסולידריות הקלסית )במובניה כסולידריות אורגנית או יתרה מזו, אם  .הסולידרית

בעידן המודרני המאוחר קשה לדבר על יחסי הרי מכנית( ביטאה יחסי אמון בתוך הקהילה, 

ההפך הוא הנכון. מה שמאפיין את החברה המודרנית המאוחרת הם  .אמון כדבק חברתי

אם הפעולה הסולידרית  ,אמון בין הפרטים. מבחינה זו חוסריחסי ניכור, אדישות ודווקא 

דיונם הקלאסי  ורא –נסמכה קודם על אותם יחסי אמון כתנאי וכהנחה מוקדמת לפעולה 

הרי כאן הפעולה הסולידרית היא פעולה  - (Durkheim) או דורקהיים( Tönnies) של טניס

אלא שלא במובן זה שהיא מכוננת , ן ששוררים בחברהאמוחוסר ה שנועדה לגבור על יחסי

סוגריים", הכניס ל"מחדש יחסי אמון. הפעולה מאפשרת לאירועי סולידריות מסוימים ל

האמון באופן זמני, בטווחי הזמן של האירוע עצמו, זאת מבלי  חוסרלהשהות את יחסי 

הלא ממשלתי,  של הארגון "אנחנו"האמון החברתית. החוסר את תחושת מהותית לשנות 

של העמותה הציבורית, לא מבטא תחושת אינטימיות בין החברים, או שייכות אינהרנטית 

זהותית עמוקה. זו אינה משפחה, ואפילו לא ו לגוף אורגני חברתי שיש לו משמעות רגשית

גוף אורגני. ובנוסף, הפעולה הסולידרית אינה מכוונת )וזאת בשל חוסר האמונה ביכולת 

הפוליטית הקיים( לאושש את יחסי האמון בקהילה, אלא -בנה החברתילשנות את המ

המודרניות מייצרת מורכבות לאפשר פעולה מוסרית פרטית בתוך תנאי אמון לא מוסריים. 

                                                           
75

 Bauman, 1996: 77, 74-78  
76

מסה , ה"על המתנה"אינה מקרית כמובן אלא מתייחסת ל "מתנה"הבחירה במטפורה  
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תחומית של הבעיה, -כה גבוהה )רמת סיבוכיות גבוהה, ידע טכני חסר, מורכבות בין

ל להציע הסבר כולל. מה שנותר גלובליזציה של התופעה(, עד שאף מומחה לא באמת יכו

כזו שנעה סביב מושגים דקים ואינטואיטיביים בלבד של פתרון.  77,הוא שיחה מתלוננת

או תופעות  ,"we are the 99%", "העם דורש צדק חברתי"ת כמו ופופולרימחאה  ותסיסמא

לא רק ביטוי לתחושה  ןה ,כמו אותם פעילים שמסייעים למסתננים ופליטים מאפריקה

כך שאנו כפרטים  לעאלא, גם באופן פרדוקסלי, קריאה לעזרה  "שהו פה רקוב בבירורמ"ש

הפעילים מה וכדומה. יבדיוק הבעיה, איך ניתן להתמודד עהיכן כבר לא מסוגלים להצביע 

 עדייןהם ו ,פוליטיים קוהרנטיים-לא מתיימרים להציע פתרונות חברתיים למען שיח סולידרי

עה במישור הסולידרי הצנוע ולא להישאר בעמדת המתנה עם התופ עדיפים להתמודדמ

  .בלתי אפשרית מבחינתםשזו משום 

במובנה הקלאסי, זו  אפיק חלופי לשאיפה לסולידריותל זה מוביל לחיפוש אחר כ

שעניינה העיקרי הוא הדבק החברתי )סולידריות חברתית(, או שינוי המציאות הפוליטית 

 "אנחנוכיצד מייצרים פרויקט " ,מודרנית היא אם כך-וסטהדילמה הפ .)סולידריות פוליטית(

ולנוכח התחושה של  ,זציהשל האינדיבידואליהסותר  העל-במסגרתו של פרויקטשפועל 

 ,לצד זהאתית. מבחינה ממש עצמנו מהרצון לאבל לא עדר שליטה במציאות הפוליטית, יה

ת וירטואליות ייעודיות מרחב בגלובליזציה, היכולת להקים קהילו-ביטולם של ממדי הזמן

סולידריות חדשות. אם סולידריות -מייצרים אפשרויות מוסריות, תים אזוטריותיולע

התיימרה לייצג קבוצות ביוגרפיות מאוד מסוימות כמו משפחה, ארגון עובדים, עם, אומה 

. הפעולה ותמשתנ - הרי שכעת הבחירה והזכות לבחור קבוצות של סולידריות ,וגזע

ופכת להיות יותר ויותר ממוקדת בקבוצות ספציפיות ואינה מוגבלת הסולידרית ה

לפעול האופציה לנוע בין קהילות סולידריות שונות, מתרחבת בקואורדינטות הישנות. 

טריטוריאלית עד -לפעול אקסהוק למען קבוצה מסוימת, -באופן פרטי או קבוצתי ואד

 רים ומשתנים. בטווחי זמן קצ"אנחנו" וירטואלית, להעמיד מחויבויות 

" הכרח" ידי-המונחות עלכך קורה שעברנו מעידן שרואה במוסר ביטוי לפעולות 

שלכל היותר אתית לעמדה  (ומהדצו התבונה, צו האל, צו המהות האנושית וכאובייקטיבי )

 .בדבר עצמיותנו הכרעה עתידיתביטוי לכ ות בפנינומציעה אפשרויות מוסריות שנפרש  

לעצב  יםבוחר ואנ "עצמי"דרי היא אם כך הכרעה שעניינה איזה ההכרעה אם להיות סולי

וגם לא משום שאני מאמין  ,לא משום שמתקיים ציווי כלשהו .מודרנית-חברה פוסטבתוך 

אלא משום שזו פעולה שמתקשרת  ,סולידריתעל -לחברתבהכרח הנתיב שמוביל זהו ש
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חברה לדרית אינה ביטוי פעולה סולי ,; במילים אחרות"עצמי"אסתטי של ה-לעיצוב האתי

 "עצמי"של תפיסת לכל היותר במובן וגם כאן סולידרי,  "עצמי"אלא ל ,סולידרית

כפי יסטנציאלית, זהיא לא נובעת ממוטיבציה חברתית אלא ממוטיבציה אק .רפלקטיבית

 ואר:אשופנההורקהיימר מתאר את מסקנת ש

In utter contrast to positivism, it enunciates the negative and preserves it 

in thought, thus exposing the motives for solidarity shared by men and 

all beings – their abandonments.
78     

סולידריות אתית הינה אם כך לכל היותר שימורה של זעקה פרטית, ואולי אילמת, בכאוס 

 חברתי.  

 סיכום

סת הסולידריות שהותוותה בעבודה זו. פרויקט שנע תפישמנחה את  האופטימי זהו הייאוש

משמעות אל המרחב הציבורי כמרחב ממשמע עצמי, מתוך חיפוש אחר מתוך סולידריות כ

 ,, ולבסוף"עצמי"את ה (addressing) שממענים "אחרים"ניסיון לאתר במרחב זה קולות של 

רני. זהו פרויקט מוד-מצב הפוסטהמתוך הכרה בגבולות האפשרויות הסולידריות שמציב 

כך, לטובת דמיון ופרקטיקה כבסיס.  79תאורטית-שנוטש את השאיפה להצדקה מסדנית

 ": אנחנו"ניחה שיש לנטוש זיהויים "קלאסיים" של של רורטי מפיסת הסולידריות ת

לפי חתך של שבט, דת, גזע, מנהגים וכיוצא ]לראות יותר ויותר הבדלים מסורתיים 
כאשר משווים אותם לנקודות דמיון בכל הנוגע לכאב חד במיו ,כבלתי חשובים [בזה

כמי  שנכללים בטווח ווהשפלה. היכולת לחשוב על אנשים שונים מאתנו בתכלית 
  80.ו"חנה"אנ

הנכונות להושיט עזרה שאנו מודעים לכך שיש כאן מעין מניפולציה רטורית שנסמכת על כך 

בה ו .היסטורי-"אנחנו" קונטינגנטילמי שבמצוקה נקשרה לרוב להיותו של אותו אחד חלק מ

רתיעה  ."אנחנו"ניסיון להישען על פרמטרים רזים דיים כדי להרחיב את ההבשעה 

כקריטריונים או מוטיבציות מינימליות לסולידריות,  - מאכזריות, השפלה וסבל מיותר
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פילוסופי מאז דקארט אשר -מתייחס לפרויקט האפיסטמולוגי (foundationalist" )מסדני"המינוח  

ת אפריוריים להכרה כבסיס לאובייקטיביות ורציונליות אוניברסלית. ריצ'רד מרוכז במציאת יסודו

מצביע על   Philosophy and the mirror of nature (1979) רורטי בספרו המרכזי ופורץ הדרך
 .חוסר האפשרות שבדבר ואף על הנזק שכרוך בעמדה כזו
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פרויקט במובן זה שהיא ביטוי לבחירה של אנשים מסוימים לסולידריות הופכת את ה

באוצר מילים מסוים אשר פעולה לפיו מחייבת פיתוח רגישות לבני אדם אחרים  81לים()ליבר

 שלנו.  "אנחנו"הוק כקבוצת ה-מתוך ניסיון להכליל אותם ולו אד

הדיון בסולידריות אתית כפרקטיקה למשמוע הקיום עשוי להתפרש כאופציה אתית 

ה שעושה פעולה של קאנט שמ תוקביעתרבותית ל-הרחבה הרמנויטית מעין. מועדפת

. אולם בכך חושפת פרשנות זו את והפעולהמניע מוסרית לכזו אינו התוצאה אלא עצם ה

הציבורית, להפוך אותה  העצמה לנקודת תורפה. הסולידריות אמורה להציל את הספר

אולם בהציבה עצמה ממסדי. -לגורם מתנגד משמעותי למרחב הציבורי בגילומו הפורמלי

בכך למעשה והיא למעשה מרחיבה את הספרה הפרטית,  ,"צמיע"כפרקטיקה של משמוע ה

סולידרי למען באופן מצמצמת את זו הציבורית. יותר ויותר פרטים מוצאים עצמם פועלים 

 ,מסתפקים בכךמוסרית לחייהם ו-ם ומשמעות פוליטיתקבוצות חלשות, מעניקים טע

ים, פוליטיים שאמורים את המרחב הפוליטי לכוחות מדיניים, כלכליבכך ולמעשה מותירים 

להימצא תחת התנגדות. ההבנה שאפשר לכאורה לסגת מן הפוליטי, שהרי קיימת אופציה 

ו של רורטי עמדת סולידרית, הופכת את הפוליטי לנטוש יותר ויותר מכוחות מרכזיים.-אתית

כקרש קפיצה לדיון, מציבה את המשמעות הקיומית כמוטיבציה  את המאמר פתחתימה ישע

אולם אם המוטיבציה היא פרטית בעיקרה,  ל הכללי יותר.אלחריגה מן הפרטיות מרכזית 

גבולותיו של נוכח להיעצר שלא היא משמוע הקיום, מה ימנע ממנה אם המוטיבציה 

מקשים היוצאת מנקודת מבט של הכרה בכוחות המורכבים  אתיתהסולידריות ההפוליטי? 

יכנס ל"קרב" עם אלו ולהסיג עצמה אל להטעם בחוסר את הפעולה הפוליטית המשמעותית, 

 בכך . אולםהמוסרי: אל החמלה, האמפתיה, הסיוע, הזעקה, ההזדהות, התמיכה הסימבולית

מהווה אינה היא  בכךהאם את פעולתם של אלו.  או לפחות משמרת ,מחזקתדווקא 

 כפי שכותב ההיסטוריון טוני ג'אדט:, מודרני-רציונליזציה מפתה לסובייקט הפוסט

אדם, היו אולי מה -פוליטיקה" של שנות השבעים, יחד עם הדגש על זכויות-נטיא"ה
שהטעה דור שלם של אקטיביסטים צעירים וגרם להם להאמין שערוצי השינוי 
המקובלים חסומים לצמיתות, עליהם לוותר על התארגנויות פוליטיות לטובת 

. כתוצאה מכך, נושאיות שלא התלכלכו בפשרות-ממשלתיות וחד-קבוצות פעולה חוץ
האפשרות הראשונה שעולה היום על דעתו של צעיר שמחפש איך "להיות מעורב" 

או לרופאים ללא  Humans Rights Watch-הוא להצטרף לאמנסטי או לגרינפיס, ל
     82גבולות.
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אחור. לגה יהיא נס, עמדה זו להבדיל מהעמדה הסיזיפית שממשיכה לחתור לשינוי פוליטי

לשינוי פוליטי, ולא לעמדת ייאוש  יםרורטי שחותראנשים כמו שדווקא  מן הסיכוןבכך יש 

                  אופציה של ויתור.   ובפועל מכוונים לאופציה שאינה חזקה פוליטית דיה,  יםמציע 83,נסוגה
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