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 יופי של מוסר

 פונקציות הדמיון על פי יום, רוסו וקאנט

 "הפילוסופיה של הדימיון"בקורס   מורן גודס ריצ'יטלי מוגש למרצה |ח "גבאת מ

 

דיון מעמיק יותר ביום. תוך , על פי יום, רוסו וקאנטפונקציות הדמיון כמה מאסקור  בעבודה זו

 כמצע המשמש מקדים את הרגשבהכרח שרושם חושי ובעקרון אשתמש בטרמינולוגיה שיום טבע, 

 רגתחוניתן לגזור מיום ורוסו מסקנה אנסה להראות כיצד   .ההוגים שלושתלהתייחסות עבור 

המאפשר לראות את  ,פתח שכל אחד מהאמפריציסטית  הותיר ולהראות מטענותיהם המקוריות,

וששניהם הטרימו במידה מקדים,  מושא או רושם חושיצורך בללא  ,רגש-מושגי הדימיון כמכונני

 של קאנט.  ורירבה  את האפרי

 

 על החמלה המופשטת  –דיוויד יום  .1

הרגש המוסרי הוא כושר של אדם לחוש אמפטיה לזולתו באמצעות , (Hume) היום דווידעל פי 

יום מסביר את העקרונות המכוננים את  "מסכת טבע האדם"חלק העיוני של בהדימיון והזכרון: 

. מושג ספציפי נוצר בעקבות רושם חושי (ideasים )מושג( מכיל mindתוכן התודעה )  .האדםרוח 

חושים -רושםכשתהליך ההכרה מתרחש . שלא הקדים אותו רושם ,לא יהיה מושגלעולם תואם. 

הדימיון בנוי ממושגי זיכרון שפורקו והורכבו מחדש. לדוגמה: סוס  בזכרון.הופך למושג שחלף 

יית סוס, ומראייה של חיה מעופף הוא מושג של  הדימיון שהורכב מהרושם החושי שנולד מרא

 עוצמת הזכרון מושגישל בכךנבדלים (, וfcultyהזכרון והדימיון שייכים לאותו כושר ) כנף(.-בעלת

 .כרונולוגי לסדר כפופיםהדימיון, הם  גדולה יותר ובניגוד למושאי חיות

או רושם החזרה: תחושה מלאה חיוניות של רושם של רושם חושי ראשוני תוצר הוא רגש  

-, כרגשהרגש המוסרי מתעורר למראה מצוקתו, )או שמחתו( של הזולת. שים שעלה בזכרוןחו

 . יום מכנה זאת "אמפטיה"שמדמה את המצוקה כאילו היתה שלי חזרה בעזרת הדימיון

היא יכולת טבעית לבצע המרה של מושג לרושם חזרה, בעזרת  הדימיון.  האמפטיה

 הוא המוסרי  הרגש  .ולחלוק איתו את תחושותיו היכולת לדמות את עצמי בנעליו של הזולת,

, המשמש הנעה לפעולה  לרגש זולת של מצבו על  הבנה להפוך והדמיון הזכרון של  הכושר

 למראה אדם במצוקה.  

 באמפטיהפעולת הדימיון 

ומתוך הנחה שיום לא מייחס לרגש המוסרי  ,אין מושג שלא קדם לו רושם חושיש  משום 

דימיון ללא רושם זיכרון,  מושגאין  בהכרח מהדמיון. האמפטיה נובעת , שלומקורות מיוחדים מ

אין זה אומר שחמלה מתעוררת   מכאן, שההזדהות נובעת מתוך מאגר הניסיון האישי של החומל. 

 גם ההזדהות מואצלת  , או כלפי אנשים קרובים לנו.בדיוק יהורק בקרב אלו שעברו את אותה החו

הבמה, שה"חוויות" שהם עוברים נכתבו מראש וכשאנחנו יודעים שכל על גיבורי טרגדיה על 

עד למושגים פשוטים של רשמים  יכול לפרק את האירועהדימיון . אינן תלאות אמיתיותהתלאות 

מתוכם הבנה החוויה המורכבת. כל יצורי האנוש דומים זה  לגבשראשוניים שכולנו חווינו, ואז 

ך, ברגע שנוצרה הבנה )מושג( לגבי מצבו של זולת, באופן לזה, וכולם מרוכזים מאד בעצמם וכ

אני מבין, משמע, אני מיידי ובלתי אמצעי נולדת הזדהות, לקיחת חלק בהרגשה של הזולת )
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 שהם עד ובעוצמה בחיות שעולים, יחד זיכרון מושגי  הרבה של איחוד היא ההזדהות מרגיש(..

 מעט בעוצמת החיות שלהם.)זיכרון מחוויה אישית(, ל החזרה לרושם נידמים

דר מושגיו סהוא להפוך את באותה מידה גלוי העקרון השני שלנו: הדימיון בן חורין 
מים ללא שולשנותם]...[ נשים לב שכל מושגינו מועתקים מרשמינו, ושאין בכלל שני ר

ת המושגים קאפשרות להפריד ביניהם. ולמותר לומר שזוהי מסקנה גלויה מחלו
ם. מכל מקום שהדימון תופש הבדל בין מושגים, יוכל בנקל להפריד לפשוטים ולמורכבי

 1ביניהם."
 
צופה בטרגדיה "אדיפוס" אולי מעולם לא נזדמן לשכב עם אמו ולרצוח את ללדוגמה,  

 ילהבנות אותו מחדש על יד המצב המורכב והייחודי,נו את הוא מסוגל לפרק בדימיואבל   אביו

אובדן כלבו זכרון של  מושג יכול לעורר  דן האב של אדיפוס. אובפשוטים יותר מושגי זיכרון

הסיטואציה שעל בושה. מציפה זכרון אישית של חווית אדיפוס  החרטה העמוקה של  .האהוב

כל יחידה שכזו מציפה ברגש ספציפי והדמיון מרכיב כך מחדש  הבמה מתפרקת ליחידות קטנות 

ה כבר ברשמיו האישיים, המועצמים של את החוויה המורכב שעל הבמה, הפעם, כשהיא רווי

הנאת הצופה מהזדהות עם גיבור הטרגדיה המיוסר נובעת מכך שלא נדרשת מהצופה    הצופה.

 וכך הוא מתענג שעה ארוכה על עצם יכולותו לשקוע ברגש המוסרי.פעולה 

 

בעבודה הקודמת טענתי, שאין בכך להסביר את כל התופעות שבהם נדמה כאילו אנשים 

.  2, אנשים שעוצרים לצפות בתאונה קטליתלמשל: משום שהוא סבל רקלצפות בסבל  נהנים

אמנותיות, דווקא מניפולציות בנוסף טענתי שכדי לעורר רגש, יוצרים וסופרים נדרשים להפעיל 

   3הזדהות.האת  לחסום נטיית הקהל כדי לעקוף את  

 ההבחנהאטען, שדת יותר. אוה יום מזווית תפקיד הדימיון אצלהציג הפעם אני מבקשת ל

משום שאינראקציה שכזו , מחד, אינה מספקת  קיומה של אינטראקציה בין רגשות  של יום בדבר 

הזדהות  ילבה, מתוך –זולת הפועל מתוך רגש תוקפנות ת השליליים: ופועלת גם על כל הרגש

ת להסבר "מדבקת" את התוקפנות בזולתו. יתרה מזאת, תוקפנות כלפי אדם חלש ועלוב ניתנ

פשוט: התוקפן מזהה את החולשה ומבקש להרחיק אותה מעצמו על ידי גילוי אלימות כלפי 

לא רק משום שאנשים שליליים "מקלקלים"  . מוסרל לדעתי, ,הרסנית אדימיקה שכזו הי 4החלש. 

כל מטען הרגשות וההפעליות משהתנהלותי עם הזולת מונעת  שמסתבר מכאן,אחרים, אלא 

של רגשות הדהוד אינסופי ואישיותו. כלומר, התנהגות אנושית אינה אלא ו שנובעות מאופי

העקרון שבבסיס הרגש המוסרי, של יום, יכול לשפוך אור על תפקיד האמנות מנגד,  ותגובות להן. 

יש תפקיד אמנות לש שניתן לגזור מכאן,  ברצוני לטעוןואכן,  בכלל, ותרומתה למוסר, בפרט. 

 .לרגש המוסריחשוב 

 

 

 

                                                           
1
 24(עמ. 1982יום,ד. מסכת טבע האדם )ירושלים:מאגנס,  

הנאה היא כל מה שמושך אותנו.אם עצרתי לצפות  -אם לדבוק ביוםשאלת אותי, האם לא מדובר בעניין, או האם עניין הוא תמיד הנאה.  2
 סימן שציפיתי להנאה -בתאונה

 -צחוק דווקא לעורר עלולות שלו הטרגי הגיבור של התלאות, הרגש מלכודות של העדינה האריגה במלאכת דיו מיומן אינו כשהסופר, לראייה 3
" הצחוק" בספרו(, Bergson) ברגסון אנרי(.  צרורות צרות של שלמה מסכת הם חייו – למשל" בין מיסטר)" קומית דמות של תלאותיה כמו ממש

 מסרטי  הקטן הנווד של דמותו באיזכור ודי.  להתווכח אפשר כך על גם. ) קומית מלהיות חדלה היא הזדהות מעוררת שדמות שברגע, מציין(  1900)
 .(צחוק וגם, חמלה גם, הזדהות גם שמעורר – פלין'צ צארלי

להלן "ילד כאפות" , או אלימות מצד הומוסקסואליים לטנטיים כנגד הומואים, לא חסרות דוגמאות שבהם הזדהות מביאה דווקא להתנהגות  4
  לא מוסרית
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 האמנות במוסר  ה של ידתפק

 ואמנות שאינה נארטיבית , 5מימטית -ולכן אמנות נארטיביתלניתן לחלק את כל תחום האמנות 

אבל שונה , כל אחת מהחלוקות יש נגיעה משמעותית)כצו ציור מופשט(. ל או שאינה מימטית

 לתפישת האמפטיה של יום.

 

 ית:מימט-כדוגמה לאמנות נארטיבית -"עקידת יצחקרמברנט: "

( Rembrandt) "עקידת יצחק" של רמברנטהיצירה  

שלפני העקידה. בתמונה, את הרגע הדרמטי  תלוכד

אברהם אוחז בצוואר בנו, הסכין בידו ועוד רגע ישסף 

נער צעיר העומד רגע לפני מותו לנגד עינינו  את גרונו.  

הצופה מביט, אחוז חלחלה. הוא זוכר את עצמו האלים. 

אולי נזכר עתה בילדו שלו: הילדותיות כילד, את פחדיו, 

שביצחק המצוייר מעוררת בו את מושג התום, מושג 

התום מעלה מושגים רבים של הזכרון, כולל את 

כל אלו צפים עכשיו בחיות תחושות החום שלו כלפי בנו. 

מעוררים יחד סערת רגשות. דרמה ולמול הובעוצמה 

ה הופך לתחוש –ממושג לרגש חזרה  –הטרספורמציה 

הסיטואציה היתה  לו . של  כאב.  הכאב גורם לדחייה

שלח " הצופה היה מזדעק וקוראמתרחשת במציאות 

שאין זה אלא כמה אבל הידיעה את ידך מהנער!" 

 מבלי שידרש לכל פעולה שהיא.להתענג על הרגש המוסרי  גורמת לצופהמשיחות מכחול על קנבס, 

להתקיים במציאות )אם נתעלם  היה יכולט בה הסיטואציה אולי דמיונית, אבל כל פרואמנם, 

 . לרגע מהמלאך(

להזדהות איתה, להשהות קל יותר כך ככל שהאמנות מחקה יותר את המציאות, ש מובן,

. רגשהטרנספורמציה מחוללת ל ולהתמסר שבין בדיה לממשות להתעלם מהפער האמון, -את אי

מושגים ף: הצופה לא רק מעלה אבל למול התמונה קורה דבר נוס. זה, מתבקש כמעט מעצמו

, זהו רושם לכל דברשל חווית המתבונן.  רשמים חדשים , תוך כך,מהזכרון, אלא גם רוכש לעצמו

כרון שהיה מתקבל למול אירוע ישברגע שהפוך למושג זכרון, לא יהיה שונה מהותית ממושג ז

על  מושג. )יש לי ההתרחשות הממשית אדיש לשאלתשהרי, מושג הוא פיסת ידיעה, עקידה ממשי. 

 -. ההבדל הוא רק בחיות ובעוצמה של רגש החזרה, ופהייזרים, בין אם הם קיימים או לא(ח

; אמצעי מבע מעצימי חוויה העובדה ש"זה לא אמיתי" בעזרתהכשרון של רמברנט פיצה על 

 תום את שמדגיש  הנער של משערות החף, הבהיר גופו ,וצל אור בין הדרמטית הקונטרסטיות

 , כיוון משיכות המכחול ועוד. דותהיל

למאגר החוויות נוספה   עם חווית הצפיה ברמברנטאם להמשיך את ההבחנה של יום,  

ם יכוליש  גי זכרון ולחומרים למושגי דימיון, שהפכו למושחושים-של רשמיחבילה של שלמה 

, כלשהו שיש לה קשר אסוציאטיבי ,ממשיתכשאתקל בסיטואציה לחי -להפוך מחדש לרגש

אם אשמע שוב את בכי הילדה מבית רגשי עשיר ועוצמתי יותר; מטען ב אהיה מצויידת הפעם כש

ואולי הפעם אצא להגן  -השכן, יציף אותי רגש מוסרי רווי ברגשות שחוויתי למול תמונת העקידה
                                                           

 מצליחה לחשוב על נארטיב שאינו מימטי, למעט אולי סיפורי נונסנס, כמו הסנרק של לואיס קרול אני לא 5
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עליה מפני ההורה המכה. זהו  הסבר אפשרי שמצדיק את הטענה, שצריכת אמנות עושה אותנו 

 ים יותר. אנשים טוב

 הוא כותב: בעקרונות המוסריום עצמו מוצא קשר בין האמנות למוסר. 

כך מבחינים בנקל את התחומים והתפקידים הנבדלים של השכל ושל הטעם. 
האחד מקנה ידיעת  האמת והשקר,. השני מקנה את הרגשת היופי והכיעור, 

כמה בהמשך, הוא משווה זאת לאמנות: "אבל יש   6המידה הטובה והרעה"
מיני נוי, בייחוד האמנויות היפות, שכדי לחוש בהם כראוי נדרש עיון שכלי 

טיעון והתבוננות מרובה; וטעם מעוות אפשר לעתים קרובות לתקנו על ידי 
 7מחשבתית.

 

משווה את הטעם האמנותי לחוש הטעם   8"הטעם של המידה אמת על" בחיבורויום, 

את חוש  חידדועל ידי אנשים שמיומניות מסויימות באוכל וטוען, שאיכותה של אמנות נקבעת  

הטעם והגדילו את רגישותם. הוא מביא  כדוגמה סיפור מ"דון קישוט" על מומחים לטעמו של יין, 

שהצליחו לזהות טעם של עור ומתכת, שאכן נבעו מתוך מפתח קשור על רצועת עור, שנמצא 

רגישות, כשטעמו של היין בואש, או, בהשלכה  מובן, שלא  נחוצה . 9(2007)רות לורנד,  בחבית היין.

מאחר שאמנות היא  .כל מאמץ שכלי ואינה דורשת ברורה מדי על הרגש  מניפולציה לאמנות, שה

רמברנט . ב"עקידת יצחק" רמת העידון איכותי נקבע על פיההמדד   10מניפולציה על הרגש תמיד

מבלי להשתמש בחושנות  הצליח להפיק רגש

בן תקופתו, , כפי שעשה פיגורטיבית בוטה

 , בטיפולו באותו נושא:קראווג'יו

הבעת פניו טרח להסתיר את בעוד שרמברנט 

והשאירו רק לדימיון  המבועתת של יצחק

, קראבג'יו ניסה להפיק את מירב רגש הצופה

למרות הדימיון הרב בין שתי  . לכן, הזוועה

נחשבת למופת היצירות, היצירה של רמברנט 

קראבג'יו. לטובה יותר משל   של כל הזמנים

אבל למול גירויים פחות  המימזיס כך, שרגש הצופה יופעל עדיין בעוצמה רבה רמברנט מיתן

זהו אחד הקריטריונים לטעם אמנותי: היכולת לעורר רגש באמצעים מתבקשים מאליהם. 

ברור, שנחוש עצמו. מעודנים יותר מאשר אותו רגש 

. יכלותו של זעזוע למול ציור של גופה מרוטשת

פניה האמן באה לביטוי בהפקת זעזוע דומה על ידי 

  11לרגש מעודן יותר.

                                                           
6
 143( 1982יום,ד. מחקר בדבר עקרוני המוסר )ירושלים:מאגנס,  

 שם,שם 7
 אותן מייחס הוא, המחשב ידי על לתקנו שניתן" מעוות טעם"ה שאת להניח יש.  הרנסנס שלהי, תקופה לאותה שניהם שייכים ורמברנט  יום 8

 העדר..(. רועים ציורי אלו כי אם) רוע העדר הוא אותן שמאפיין מה ואשר הקאנונית האמנות לצד שפרחו, ובציור במוסיקה ואידיליות פאסטורלות
 (.שלווה רמאש יותר טוב  ושהכל, מאידיליה יותר משמים דבר שאין, דובואה  את מצטט יום הטרגדיה בעל) גורל תהפוכות או קונפליקטים

9
 מאתר "סל תרבות" יום דיוויד בעקבות איכות על מחשבות: אמנותי ושיפוט מומחיותר. , לורנד 

http://www.saltarbutartzi.org.il/Index.asp?ArticleID=167&CategoryID=157&Page=1 
 -ימטי )הלך רוח של סוריאליסט זה גם מימיסאם הקביעה אינה ברורה מאליה: כל האמנות עשויה מתכנים. התוכן אינו יכול שלא להיות  מ 10

המבע אינם תוכן,ולכן הם הצורה שנועדה לכוון את היחס הרצוי של הרגש לתוכן.  משום ההלך רוח נמצא במציאות הממשית של היוצר(. אמצעי
  כמו נאום משפטי של קיקרו: העובדות צבעות ברטוריקה סנטימנטלית

11
 המאהב ידי על נרצחת האמא, מלידותו שהופרד התאום באחיו פוגש האבא עלילה שעת חצי במהלךש סבון מלודרמת בין מבדילים אנחנו 

 .שלנו הנסתרים הרגש נימי על לנגן שהצליח קולנוע סרט לבין,  קטלנית אך, פתאומית ממחלה מת ובנם המוח חמום הלטיני
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מאז הרנסנס ועד היום האמנות התפתחה יותר ויותר לכיוון המופשט )התרחקות ואכן, 

 -ממושג הטרנספורמציה את בצופה לעורר יצליחושגירויים חדשים בחיפוש אחר  הממיזיס(

רשמי חושים פשוטים ויותר על מושגים מורכבים, פחות על שישענו פחות ואבל  ,חזרה לרושם

זו קביעה מקובלת בחקר תולדות האומנות(.  ). שנגישים רק לצופה בעל מטען אישי ותרבותי קודם

חיקוי ב הצורך . התהליך של עידון מנות טובהלאידו של השכל בחינוך טענתו של יום בדבר תפקגם 

, וגוברת של היסוד הפיגורטיבי מתוך הייצוג האומנותי לרשמי חושים מחייב הפשטה הולכת גס –

מרק רותקו,  . לדוגמה:רגשות, דמות, לא כל שכן יותרלא ניתן לזהות עד להפשטה מוחלטת כש

 קנדינסקי, מונדריאן: 

      

שאין מושג ללא רושם הגורפת  יום איפשר פריצה בקביעה בהגדרתו את הרגש המוסרי,

, שאמנם נוצק מתוך רושם ראשוני אבל כמושג הוא כבר מתוך מושג חושי. הרגש המוסרי מוסב

 . נתון בידיו של הדימיון

האמנות המופשטת מנסה להעלים את היכולת להמשיג את הרושם החושי )לא ניתן 

ואם זאת, מהתבוננות ביצירות נוצר רושם חושי,  לעשות רדוקציה ביצירות הנ"ל  אל מושג כללי(.

זכרון, שהוא הרכבה שבין תיאור מראה העין: ריבוע כחול, ריבוע לבן וכו( שיהפוך לסוג של מושג 

המושג הזה יהיה מושג עשיר במיוחד ברשמים סובייקטיביים פנימיים. מושגים יחודיים אלו 

מזינים מושגים נוספים מהסוג הזה ככל שהאדם מרחיב את ניסיונו כצרכן אמנות ולבסוף הם 

ות חלק מחוויה פנימית, שמייצרת מושגים נוספים מתוך עשירים וחיותיים מספיק כדי להי

  יצירות עצמן, ועליהן.מחשבות על ה

באים לביטוי הם וית, להפוך לרגש באמצעות הדימיון משום שמושגים יכולים, עקרונ

בקרב צרכן לעבור טרנסופרמציה לרושם חזרה   זולת, מושגים של האמנות יכולים בהזדהות עם 

. כך נדמה, שנוצרה באמנות הסטוריה פנימית של חוויות סובייקטיביות  " ו"לצרוב אמנות מיומן

קיום אסתטי עם חוקיות משלו, שיוצר זיקה רגשית בעלת מחוייבות אנושית של  מערכת נפרדת

אלא רגש טהור, סינגולרי,  – בדומה לאמפטיה, אבל לא כלפי זולת כמושא ואולי ללא מושא כלל

 שמהדהד את תחושת החירות שמעבר לעולם התופעות. ומכאן, המעבר הטבעי לקאנט,רפלקטיבי

 ?אלטרנטיבה למוסר, או דווקא לחידוד הרגישות המוסריתהאם הנאה אסתטית היא  ולשאלה

 

 ביקורת כוח השיפוט  –סמל של המוסריות כעל היופי  –קאנט 

 בפועל מתווךכ גם: הדימיוןשל  קריותיע תעולות שתי פונקציו 12בביקורת כוח השיפוט 59בסעיף 

את עצם עריכת  מאפשרכ וגם, והמוסרי היפה – אנלוגיות הנאות שתי בין אסוציאיה ידי על

 האנלוגיה, ביכולת להעביר ערכים מסוימים ממושג אחד למושג אחר לגמרי.  

                                                           
12
 163עמ. (1969אליק הוגו ברגמן, ש תרגום )ירושלים: מוסד בי  ביקורת כוח השיפוטקאנט, ע.  
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של הטעם והכרתנו אותו הוא שמרמז לנו על חירות קיומו מבחינת קאנט,שיפוט היופי, 

כך ממחיש ו  דיל משיפוט קובע של עולם התופעותלהבהשיפוט של הטעם הוא רפלקסיבי, האדם. 

שבין הדמיון לשכל )לעומת המשחק של הנשגב,  את המשחק החופשי של היכולות המנטליות

באופן שרירותי, בלתי  מתוך עצמנו מה יפה לשפוט לתבונה( . היכולת  –שהוא בין כל הפקולטות 

  אין טעםלשיפוט ה . לתופעות שמחוץ אינסופי חופש על  מעידה א תכליתאמצעי, בלתי תלוי ולל

יופי הוא לא   .(הסובייקטיבי בשיפוטי אחרים לשכנע רצוןואם זאת מתעורר ) כללי קריטריון

 מתוך עצמנו ללא הכרח שכופה אותו: ט שלנו והוא שיפ טגוריה אפריוריות ולא נמצא בטבע.ק

 
מגירוי החושים אל העניין המוסרי המורגל, "הטעם מאפשר כביכול את המעבר 

קביעה -ללא קפיצות נמרצות מדי, באשר הוא מציג את הכוח המדמה אף בחירותו כבר
נחת חופשית ממושאי החושים אפילו ללא -ומלמד להפיק הפקתתכליתית לגבי השכל, 

 )ההדגשה שלי(     13"גירוי החושים
 

קאנט  אנלוגיה בין היופי למוסר. בפיסקה זו חותם קאנט את הפרק שבו הראה את ה

מבחין, שהשפה עצמה משתמשת במילים מתחום המוסר כדי לתאר יופי  כתיקוף לכך שהמעבר 

אומרים על עצים שהם הדורים  הוא טבעי מתוקף דימיון מהותי בין היופי למוסר: "אנחנו

 מלמדיםסר . גם היופי וגם המו14ומוארים }...{ אפילו את הצבעים אנו מכנים בשם תמימים"

 ללא גירוי החושים.   , אותנו להפיק הנאה ממושאי חושים

להפיק רגש הזה אנלוגיה לדיון בעקבות יום על יכולת ההנאה הנרכשת  אני מוצאת בטיעון

מוסרי מתוך  אמנות מופשטת, לא פיגורטיבית או נארטיבית,שנראית לי כתיאור סימלי להנאה 

תמלל את הנראה, ולהמשיג אותו . אבל כל עוד מניחים, ל שאין לה מושג כללי, שאין לנו יכולת

: חייבים להניח שקיים מושג מסוג כלשהו שהופך לרגש חסר מושא מתוך עצמו -שיש ממנו זיכרון

 . "נחת חופשית אפילו ללא גירוי החושים"

 ניתן שאינו יופיתחליף להנאה מוסרית. להפך, רואה באתסטיקה שקאנט לא , עולה 

 הדימיון פונקציית בעזרת )יום(  המוסרי החוש את בנו מחדדת, המופשטת מנותהא כמו, להמשגה

 זו כשחירות, התופעות לעולם שמחוץ חירותה  לגילוי, הנפש בנבכי דרך  כמורה ומשמשת החופשי

 .מוסרי כתמריץ משמשת למוסר דימיונה מפאת וגם הנאה מקור גם היא

 

  הפונקציה של  הדימיון על פי וידויים -רוסו

כזו המסוגלת לייצר רושם   -לפיו ניתן לגזור מהדיון של יום פונקציית דמיון חדשה ,הרעיון 

:  החזרה  שלא מתוך מושג שצמח מרושם ראשוני אלא מתוך מושג שנבע מתוצר של הדימיון עצמו

היה מראש בבחינת הילוך על חבל דק, ואולי מתיחתו מעבר  (האמנות הלא פיגורטיבית(

אקח על עצמי את הסיכון להמשיך ולנסות לתקף זאת גם בעזרת "וידויים"   למותר.למרות זאת

 .(Rousseauשל רוסו )

ה כארגון מדכא וכובל שתוצריה הם בווידויים רוסו נותן ביטוי לביקורת על החבר

 מקום בכל אך, חופשי נולד האדם"תחרותיות, קנאה, רכושנות וטריטוריאליות.  אלימות, צביעות,

מנגד,   -". האדם נתון לפאדוקס קיומי, מצד אחד אושרו הוא רק בבדידותו קיםבאזי כבול הוא

חירות   לחוות לאדם מאפשרש ן הוא זקוק לחברה כדי להתקיים. הנחמה היא רק בדימיו

                                                           
  59סעיף  (1969הוגו ברגמן, ש תרגום )ירושלים: מוסד ביאליק   ביקורת כוח השיפוטקאנט, ע.  13
14
  שם, שם 
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אמביוולנטי, לדימיון יחסו של רוסו . הדימיון משעבד )כפי שאציג בהמשך(אבל מנגד, גם  אינסופית

 אמצעי לתיקון. גם כאבל מוסרית חתה כלי להשהוא רואה בו 

בווידוים הוא מספר שגם לאחר רוסו מעיד כי כל ימיו שאף לחיות חיי בדידות בכפר. 

, האנושי הטבע  נאלץ לסבול מטרדותיהם של משרתים ושל אורחים.המבודד לביתו הכפרי שפרש 

 את הוא גם במצי, יוםלגישה של   בדומה, רוסו. לדמיון המוסר בין המקשר הוא, רוסו פי על

, מתעוררת האמפטיה. מלידה באדם שקיימת מאמין שהוא, האמפטיה יכולת על המוסרי היסוד

 מנתל מסוגל לשוות לנגד עיניו את סבלו של הזולת כמה שהיה יכול להיות  האדם כאשר, לטענתו

 ממשי רגששכל דרישה מוסרית אחרת היא בגדר צביעות. אין רגישות כללית לזולת משום . חלקו

  .יחוש רושם לפני מתעורר לא

רגש האהבה, למשל, הוא תוצאה של רשמי כלשהו.  למושא ררושם חושי בהכרח קשו

חושים שמגיעים ממושא האהבה. אלא שרוסו מספר על חווית התאהבות שהופכת את הסדר:  

 :. עד אז הוא מעיד כילחייו החמישים בשנות לראשונה שהתאהב, עצמו על מעידהוא 

. 15אל הנשים שהיו יקרות לי מכל" יה לה חלק ברגשות שקשרו אותיהאהבה לא ה 
רגש. אבל "}...{ תאווה משכרת שהיתה  ל מול מושאים ממשיים לא התעורר ביא]...[ 

 ולכן קיימת בנפשי בכוח )בפוטנציה( ]...[ תאווה שלא היה לה שום מושא ממשי 
אנחותי]...[ כיצד זה, היתה תמיד כבושה בתוכי ולא מצאה לה כל מוצא החוצה,אלא ב

עם יצרים בוערים כשלי, עם לב גדוש אהבה כשלי, לא בערתי מעולם באש האהבה 
  16?למושא מוגדר כלשהו

כבר כאן מסתבר שקיים רגש שנובע מתוך עצמו מבלי שיתכוון אל מושא כלשהו. השינוי  

יכרון, יחד עם . רוסו מטייל בצל החורש ונזכר בחמימות בעלמות שפגש בעבר. הזבזכרוןהתחיל 

 :כו אותו למשולהב מרוב שכרות אהבהאותה תשוקה מפעמת, חסרת מושא, סחררו את ראשו והפ

מאחר שלא ראיתי בין היצורים הקיימים גם אחד שראוי להיות תעתועי דימיון, ו"צללתי אל עולם 

 ילא אותו עד מהרהמושא לטירופי, הזנתי אותו מלשדו של עולם אידאלי שדימיוני היוצר מ

 . 17 ביצורים  כלבבי"

פר כיצד מתוך רגש רוסו ברא בדימיונו שתי חברות, שהיו כליל השלמות עבורו. הוא מס

אט -, נעשו אט"הבדיונות הללו, שחזרו ונישנו אצלי: מושגצמח  מושא,-ללא-האהבה –הפעלות 

כיתי "בעיצומן של ההזיות המתוקות ביותר ז :  18לצורה מוגדרת במוחי" יותר ונתגבשו מוצקים

באיזה מין אופן שאותה הכיר עוד מהיותה עלמה וחיבב אותה   19לביקורה של מרת ד'אודטו"

הכרכרה  שלה   20אבל הביקור הזה היה שונה "דמה מעט לתחילתו של רומן ספרותי".פושר. 

נתקעה בדרך ליד ביתו המבודד. הביקור היה מרנין. רוסו ראה אותה שוב רק לאחר שנה. בינתיים 

 הוא הפך שבוי לכוח הדימיון שלו:בתו החשובה אך סגריר. רוסו ביקש לשוב לכתי הגיעו ימי

. אחרי מאמצים חסרי שוב לא היית אך לרגע אחד אדון לעצמי. הטירוף לא עזבני עוד
תועלת לגרש מעלי את הבידיונות הללו , סופי שנשביתי בהם לגמרי , ועתה ניצלתי את כל 

וליצור מהם רומן. בוך הייתי ובוש להתכחש לעצמי זמני להכניס בהם קצת סדר והגיון 
התכחשות ברורה וגלויה כל כל . אחרי שגיבשתי לי בעסק גדול את עקרונותי המזורים, 
אחרי שהטפתי בתקיפות לכללי התנהגות נוקשים, אחרי ששילחתי נאצות בוטות 
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פתי בספרים הנשיים, הספוגים אהבה ורכרוכיות, היתכן דבר מווז כל כך כמו בצטר
   21בתפאומית ומרצוני החופשי אל אותם סופרים שהטחתי בהם ביקורת  כה חריפה?"

מה  במושג האהבה:מלאכת כתיבת הרומן )ז'ולי, אלואיז החדשה( דרשה מרוסו להתעמק 

מעורר אותה, מי ראוייה לאהבה, מהו הטוב בהאהבה. בזמן הכתיבה דימיין את הדמויות הגורם ש

. ובעיצומו של התקף פורן "שלבי הלך שבי אחריהן כפגמליון זה" הדויות שלו קוראות את סי

האמן המתאהב ביצירתו, הרוזנת ד'אודטו שבה לפקוד אותו. בין יתר הדברים היא שלחה לו 

שמלה שלה,עם פתק שבו כתוב שהוא מוזמן לתפור לעצמו ממנה אפודה:"...נראה לי מרגש כל כך 

קתי פעם אחר שעד שבהתרגשותי ני -י להלביש אותיהיה זה כאילו פשטה את בגדיה מעליה כד –

 תק...תרז כבר חשבה שיצאתי מדעתי.פעם את הפ

הרוזנת. : רגע של נישוק הפתק )והשמלה( הוא רגע התתלקחות רגש האהבה כלפי מושא

. אחר טעם סדר התהליך הוא כזה: בתחילה, רוסו סלד מספרות רומנטית קלוקלת מתוך שיפוט

שברא  שתי  – הדימיוןתשוקות חסרות מושא. אלו הפעילו את  -הפעליותו כך נבעו בו מתוך עצמ

 אלואיז, "מטאמורפוזות"מ אובידיוס של גליטאה ) של יוצרים אחרים ממושגי דימיון"גליטאות" 

עז ובעל חיות. זה  רושם חזרהלכלל  –מושגי הדמיון "התמצקו"  (, "ואבאלר אלואיז ממכתבי

בדבר רגש האהבה. ורק אז, כל המצע הרגשי כאילו  הכרהבש הוביל אותו לחקור את עצמו לג

 רשמי וההתכוונות שלו אליה יצרה, לראשונה, את  -טוד'אודהרוזנת  –הושלך על מושא ממשי 

 לפני מתעורר לא ממשי שרגשודם יכולה להעניק לחושיו. רוסו, שטען "-שרק אישה בשר החושים

רושם חושי,  הקדים מושגבעזרת הדימיון, ש, אאיפו, נראה. מתאר פה הליך הפוך -"חושי רושם

 ואף כונן אותו. 

 

 סיכום: 

שיצר מושג והתהפך לרושם גשי המוסר הם בהכרח תוצר של רושם חושי  מקדים, יום טוען שר

אך כשניסיתי להמשיך בעקביות את הטיעונים שלו עלתה אפשרות, חזרה של אמפטיה וחמלה. 

ולה ליצור רגש חזרה ללא רושם חושי פרטיקולרי של מושא שאמנות )אפילו לא פיוגורטיבית(  יכ

 באמצעות פונקציית הדימיון.  –הזדהות 

רוסו, שטוען אף הוא, שאין רגש ללא רושם חושי, מוכיח בתיאור רגש ההתאהבות שלו 

שאיפשר לבסוף את חוויות הרושם –כיצד הדימיון חסר המושא ברא את המושג וכוונן את הרגש 

 החושי.

רות הזו נרמזנו מקאנט, שבדיון על האנלוגיה הסימלית שבין שיפוט יופי למוסר, על האפש

מכאן ניתן  הניח מצב שבו הדימיון עצמו יוצר חווית רגש "נחת חופשית" ללא גירויי החושים.

לא פחות  –להסיק בזהירות, שחווית הקיום שלנו מותנעת מהפונקציות השונות של הדימיון 

 חיים, ואולי אף מכוננת אותו. מאשר מניסיוננו הממשי ב

*** 

 

 ביבליוגרפיה

 

 (1982)ירושלים:מאגנס, מסכת טבע האדם יום,ד. 

  (1982)ירושלים:מאגנס,  מחקר בדבר עקרוני המוסריום,ד. 

                                                           
 387-8שם  21



9 
 

 (1990)ירושלים כרמל הוידויים רוסו, ז"ז 

 (1969הוגו ברגמן, ש תרגום )ירושלים: מוסד ביאליק   ביקורת כוח השיפוטקאנט, ע. 

 


