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  מבוא

  התזה המרכזית של המחקר המוצע  1.1

  

הפילוסופיה של הצורות  ,הטיעון המרכזי של המחקר הנוכחי הוא שחיבורו של ארנסט קסירר

מטרת המחקר הנוכחי היא להראות שני פנים מנוגדים של . מציג פילוסופיה אמביוולנטית ,הסימבוליות

הריבוי פותח מגוון צורות שבהן החיים . *ופן האחדות  1*פן הריבוי: הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות

האחדות מגלה את האחדות המבנית הראשונית של החיים ששוללת את , מלכתחילה מביעים את עצמם

יוכח על סמך חקר של שלושה תחומים  2הטיעון לגבי האמביוולנטיות של הפילוסופיה הסימבולית. הריבוי

לפי טענת המחקר . ותפיסת העולם המיתית *ת ההבעהתפיס, *תורת ההכרה: שנכללים בפילוסופיה זו

  . כל התחומים הללו בפילוסופיה של קסירר מכילים בתוכם סתירה, הנוכחי

תורת ההכרה שלו מבוססת על הנחות היסוד של , הפרשנות המקובלת של קסירר לפי: תורת ההכרה

לפי הנחות היסוד הללו מושגי השכל הם בעלי תפקיד דומיננטי על . המהפכה הקופרניקאית של קאנט

שנקלט * המושגים האפריוריים מאחדים את ריבוי הרשמים. החלל והזמן*: צורות ההסתכלות

, לפיכך. ה מעצבים את הריבוי לעולם האובייקטיבי שנחקר במדעסינתזהובאמצעות  ,בהסתכלות

. הם תנאים לייתכנות האובייקטים של ההכרה אתזויחד עם , המושגים הם תנאים לאפשרות ההכרה

ההבדל בין קאנט לקסירר הוא בכך שלפי קאנט הסינתזה מתבצעת בהתאם לכללים אפריוריים קבועים 

מבטל קסירר את הבלעדיות של כללי , שלא כקאנט. חד בלבדובאפשרותה לעצב עולם אובייקטיבי א

. הסינתזה ונותן מקום לריבוי האופנים שבהם המושגים יכולים לאחד את הרשמים המופיעים בהסתכלות

אלא צורות שנבנות , כמו אצל קאנט, צורות החלל והזמן אינן עוד צורות של הסתכלות טהורה, כמו כן

ופני ההכרה שמניח קסירר מותנה בהבחנה בין המושגים לבין הריבוי ריבוי א. בהתאם לכללי הסינתזה

                                                
 . מציין את המושגים הפילוסופיים שהמקור הגרמני שלהם מופיע במילון המושגים בסוף העבודה"*" סימן  1
  .Iנספח  ראה –במסגרת המחקר הנוכחי " הפילוסופיה הסימבולית"משמעות המונח  להגדרת 2
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מכיוון שהבחנה זו מאפשרת להסביר כיצד מושגים יכולים לעצב צורות , וצורות החלל והזמן *החושני

  . אובייקטיביות שונות

המחקר הנוכחי מציע פרשנות נוספת שלפיה הנחות היסוד הקנטיאניות בתורתו של קסירר , אולם

המושגים נמצאים ביחס הדדי עם הריבוי החושני שניתן בהסתכלות , בהתאם לפרשנות זו. ת בספקמוטלו

לפיה , טענה זו נוגדת את תורת ההכרה הקנטיאנית. חושני שלהם- ומגלים אפוא את הפן ההסתכלותי

אי הפרדה בין , יתרה מזאת. המושגים הם תנאים אפריוריים שבאמצעותם מתאחד הריבוי בהסתכלות

וי החושני בהסתכלות לבין המושגים אינה עולה בקנה אחד עם ריבוי אופני הסינתזה וצורות החלל הריב

מכיוון שריבוי האופנים האלו מניח את ההפרדה בין המושגים המעצבים לבין הריבוי שמופיע , והזמן 

  .בחלל ובזמן

 תין תפיסלב* קיימת הבחנה בין תפיסת הדברים ,בהתאם  לפרשנות הראשונה: הההבע תתפיס

תפיסת הדברים היא התפיסה שמאפשרת להפוך את התוכן החושני שלה לדברים . הההבע

, מתנה את ייתכנותן של תפיסת היצורים החיים הההבע תתפיס, בשונה מתפיסת הדברים. אובייקטיביים

, ההבעת השל תפיס ימומנט היסודההוא * פנומן ההבעה. התפיסה האסתטית ותפיסת העולם המיתית

לפי הדגם הזה לא קיים מצב התחלתי של . "*תפיסה הבעתית"תפיסת ההבעה ניתן לתרגם גם כאת לכן 

ההבחנה בין המשמעות לבין חומר . החושני *ומהחומר* התפיסה מורכבת מהמשמעות. התפיסה

לתפיסה , לתפיסה האסתטית, התפיסה מאפשרת לפרש את התוכן החושני בהתאם לתפיסת הדברים

, במילים אחרות. התפיסה אפוא מתפרשת לפי הקשרי משמעויות שונים. חרותתפיסות אלהמיתית ו

  . המשמעות יכולה להיחתם לחומר של התפיסה באופנים שונים

פנומן ההבעה הוא המומנט היסודי של תפיסת , בהתאם לפרשנות השנייה של הפילוסופיה הסימבולית

אלא , ינה אופן אחד של התפיסהתפיסה הבעתית היא א. והתפיסה האסתטית ת ההבעהתפיס, הדבר

. פנומן ההבעה הוא אחדות בין המשמעות לבין החומר החושני. של האדם* תפיסת העולם הטבעית

, לפי דגם זה התפיסה היא שלמה. אלא מוגשמת בו, בפנומן ההבעה המשמעות אינה שונה מהחומר
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לאור . בתוכן התפיסה המשמעות טמונה. אין בה הבחנה בין המשמעות לבין החומר החושני, כלומר

תפיסה . אחדות זו לא ניתן להסביר כיצד משמעויות יכולות להטביע חותם בתוכן התפיסה באופנים שונים

  . הבעתית אפוא אינה עולה בקנה אחד עם ריבוי אופני התפיסה

לפי פרשנות אחת תפיסת העולם המיתית היא אחד האופנים שבו המושגים : תפיסת העולם המיתית

במקביל לתפיסת עולם זו קיימת ההכרה . ת ההסתכלות ואת הריבוי החושני המופיע בהמעצבים א

לפי . התיאורטית שלפיה המושגים מעצבים את צורות ההסתכלות באופן שונה ומאפשרים ניסיון מדעי

, אלא האופן הבלעדי, תפיסת העולם המיתית היא אינה אחד האופנים לפרש את העולם, פרשנות אחרת

בהתאם לאותה . א מושתתת על התפיסה ההבעתית שהינה תפיסת העולם הטבעיתמכיוון שהי

החלל והזמן , לפי הפרשנות הראשונה. המשמעות הכפולה מפורשות הצורות המיתיות של החלל והזמן

- שונה מאופן הבנייה של החלל והזמן התיאורטיים, המיתיים הינם אופן בנייה אחד של ההסתכלות

זמני ראשוני וטבעי של יצורים -החלל והזמן המיתיים הינם מבנה חלל, נייהלפי הפרשנות הש. יםימדע

  . אנושיים

כפילות זו . שלושה תחומי דיון אלו חושפים את פן האחדות ואת פן הריבוי של הפילוסופיה הסימבולית

לפי תפיסת העולם . מפצלת את הפילוסופיה של קסירר לשתי תפיסות עולם פילוסופיות שונות מאוד

אלא יחס יצירתי שמשתנה , היחס בין האדם למה שנתפס על ידו כעולמו אינו יחס נתון ומולד, ונההראש

ישנם אופני תפיסה שונים , לפיכך. תפיסת עולם זאת היא אופטימית, מנקודת מבט זו. בהתאם לפירוש

תון תפיסת העולם השנייה מגלה לעומתה אדם שחי במבנה עולם נ. וניתן לעצב צורות עולם מגוונות

. מבנה קבוע זה אינו עולה בקנה אחד עם ריבוי האופנים שבהם ניתן לעצב את צורות העולם. וקבוע

מכיוון שהיא שוללת מהאדם את הכוח לשנות את סביבתו , תפיסת עולם זו יכולה להיקרא פסימית

  . הטבעית ולפיכך את גורלו

יסות העולם הפילוסופיות והטענות המחקר הנוכחי לא רק שאינו מתכוון לצמצם את הפער שבין שתי תפ

אלא מטרתו היא דווקא להבליט את הפער , המנוגדות שכרוכות בהן ונכללות בפילוסופיה הסימבולית
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עקרון "יקרא גם תתפיסת העולם של הריבוי ש, בהתאם לממצאי המחקר הנוכחי. ולחדד את הניגודים

. מעורבות בטקסטים של קסירר" עקרון האחדות" גםותפיסת העולם של האחדות שתיקרא " הריבוי

  .  הן זקוקות אחת לשנייה, יתרה מזאת

, צורות התרבותיות או הצורות הסימבוליותהנקודת המוצא של פילוסופיית התרבות של קסירר היא ריבוי 

ריבוי זה כולל את , יחד עם התפיסה התיאורטית המדעית. שהן צורות לביטוי של הרוח האנושית

היא התפיסה השלמה , כאמור, התפיסה ההבעתית. ר מוביל לפרדוקסהדב. התפיסה ההבעתית

לכן תפיסה זו שוללת את ריבוי אופני התפיסה שמתנה את . שמשמעותה אינה נפרדת מהחומר החושני

גם אם נניח שנקודת המוצא של פילוסופיית התרבות של קסירר היא , מאידך. ריבוי ביטויי התרבות

תפיסה הבעתית מבוססת על האחדות שבין המשמעות לבין . פרדוקסנגיע לאותו ה, התפיסה ההבעתית

משום כך העולם . בין המשמעות לבין החומר החושנישלכן היא לא מאפשרת גמישות ביחס , החומר

מתוך תפיסה שלמה . כפופה לחומר החושנישמתגלה בתפיסה זו הוא בעל מבנה קבוע שהמשמעות בו 

כיצד מתוך תפיסה הבעתית זו . של אופני התפיסה וצורות התרבות זו לא ניתן להסביר כיצד ייתכן ריבוי

  ?כגון תפיסה תיאורטית מדעית או תפיסה אסתטית, התפתחו תפיסות המנוגדות לה

תפיסת העולם של . אותו הפרדוקס של ריבוי ואחדות קיים גם בתחום של הפילוסופיה של האתיקה

שלמה שמאפשרת להסביר כיצד אדם  ת הבעהתפיסהריבוי נחוצה בכדי להבחין בין תפיסת החפץ לבין 

טשטוש ההבחנה שבין הכרת האדם להכרת החפץ עלול . מכיר אדם אחר בפגישה הקונקרטית עימו

התפיסה ההבעתית השלמה יוצרת בעיות מוסריות , ברם 3.להוביל ליחס אינסטרומנטלי כלפי האדם

בהמשך המחקר התפיסה השלמה תוצג כתפיסה מיתית אורגנית שמכוננת עולם תוך יצירה של  4.אחרות

המוסר שמשתמע מתפיסת . במבנה זה האדם נתפס כחלק של מבנה היררכי נתון מראש. מבנה היררכי

במחקר זה אין דיון מפורט בנושאים . העולם הזו אינו תואם את התפיסה ההומניסטית של קסירר

  . אך הם בכל זאת נמצאים ברקע, וסופיה של אתיקהשקשורים לפיל
                                                

  ).ע"לוינס תש(ראה  3
  .(Krois 1987, 144-45) ראה 4
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אך שניהם מהווים יסודות הכרחיים , ריבוי תפיסתי ותפיסה הבעתית מבטלים אחד את השני, דהיינו

פירוש הדבר הוא שמימושו של ריבוי תפיסתי ותרבותי זקוק בו זמנית הן להבחנה והן . למימוש הריבוי

ללא התפיסה ההבעתית לא ניתן להגשים את המגוון , גיסאמחד . לאחדות בין המשמעות לבין החומר

תפיסת העולם , כגון הכרת היצורים החיים ובני אדם אחרים, הרחב של תפיסות וצורות תרבותיות

ללא ריבוי אופני התפיסה שמפצל את , מאידך. האמנות ועוד, הרובד המטפורי של השפה, המיתית

במחקר הנוכחי נקרא פרדוקס זה . ופני התפיסה רביםשלמותה של התפיסה ההבעתית לא ייתכנו גם א

  ". פרדוקס של הריבוי והאחדות"

זה עוסק באופן שבו מתמודד קסירר עם ההתנגשות שבין ריבוי לאחדות ביחס לשלושה תחומי מחקר 

לפי טענת המחקר  .מיתיתהעולם הותפיסת  הבעהה תתפיס, תורת ההכרה: הפילוסופיה שהוזכרו לעיל

, לתפיסת עולם של הריבויבהתאם  מתאפיינים בכך שאת חלקם ניתן לפרש ים של קסיררהטקסט הנוכחי

מסקנת המחקר הנוכחי היא שהאמביוולנטיות היא אינה  .טבעיתהעולם הואת חלקם בהתאם לתפיסת 

אלא , היא לא מעידה על חוסר מוצא, כמו כן. אלא דווקא הצד החזק של הפילוסופיה הסימבולית, חיסרון

  . הפתרוןמגלה את 

  

  תולדות המחקר והתפנית שחלה בו לאחרונה 1.2

  

את . הפירוש לפילוסופיה הסימבולית שמציע המחקר הנוכחי שונה מהספרות המחקרית הקיימת

התקופה הראשונה החלה עוד בחייו של קסירר . הספרות המחקרית על קסירר ניתן לחלק לשתי תקופות

על הכרך השני של  1925עם הביקורת שהעלה כלפיו מרטין היידגר בביקורת הספרות שלו משנת 

התקופה השנייה נפתחה  6.בדבוס 1929-ובויכוח שלו עם קסירר ב 5של הצורות הסימבוליות הפילוסופיה

                                                
5 (Heidegger 1997, 180-90) 
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ונמשכת עד  1987-ב  Cassirer: Symbolic Forms and History:  קרויס. מ.'עם הופעת ספרו של ג

  . היום

לפחות בקווים , הפילוסופיה של קסירר מייצגת ,לפי הדעה הרווחת בתקופה זו  :התקופה הראשונה

זרם זה התבסס על הנחות היסוד של . 7קנטיאני של אסכולת מרבורג-את הזרם הניאו, הכלליים שלה

המהפכה הקופרניקאית של קאנט ועל רעיון הקדמה של הנאורות לפיו התרבות מתפרשת במונחים של 

במסגרת המחשבתית . ב הרציונאלי יותרהתקדמות המין האנושי מהמצב הטבעי החושני אל המצ

לכן ההתקדמות מסוג זה מובנת גם , הנאורות הרציונאליות משתווה לחרות מכבלי הגוף והחושניות

  . כתהליך השחרור

אופטימית התפיסה את הרעיון הקדמה מניח . כל אחת מהנחות היסוד הללו הותקפה במאה העשרים

. באופן רציונאלי יותר את חייולבנות ו רורו מהחושניותלהתקדם לקראת שחהאדם  שמאמינה ביכולתו של

בתקופה . אירופאיתהמורשת הרציונאלית הנגד  התחזקה ביקורת, עולם הראשונההמלחמת לאחר , ברם

שפנתה אל החיים   8,פילוסופיית החיים. זו הועלו טענות רבות נגד רעיון הקדמה והתקוות שנתלו בו

זכתה , שאינם בהכרח תואמים את העקרונות הרציונאליים, של האדם הקונקרטי* תנסות החיההוה

קנטיאנית שעסקה בתורת ההכרה והאמינה בטבע -לתשומת לב גדולה בהרבה מהפילוסופיה הניאו

. הביקורת על התפיסה הרציונאלית גברה בעקבות זוועות מלחמת העולם השנייה. רציונאלי של האדםה
                                                                                                                                                       

6 )193-208 (Cassirer and Heidegger, 
או , אסכולת באדן ואסכולת מרבורג: קנטיאניות-בתולדות הפילוסופיה מקובל להבחין בין שתי אסכולות ניאו 7

המונח . לנציגי אסכולת מרבורגפאול נטורפ וארנסט קסירר נחשבים , הרמן כוהן). Marburgers" (מרבורגאים"

  .במסגרת המחקר הנוכחי מתייחס בעיקר לאסכולת מרבורג" הקנטיאניים- ניאו"
כהגדרה משותפת לכמה זרמים ) Lebensphilosophie(מקובל להשתמש במונח פילוסופיית החיים  8

אף ההבדלים שכן היא מאחדת זרמים שונים על , ההגדרה הזאת היא כוללנית למדי, לטעמי. בפילוסופיה

הוא בוודאי  19 - הפילוסוף המפורסם ביותר של פילוסופיית החיים של המאה ה. המשמעותיים הקיימים ביניהם

מקס שלר , הוא בדרך כלל הזכיר את אנרי ברגסון, כאשר קסירר התייחס לפילוסופיית החיים. פרידריך ניטשה

אם כי לא כולם , ואת מרטין היידגר, את גאורג זימל ,מקובל גם לשייך לזרם הזה את וילהלם דילתיי. ולודויג קלגס

קסירר ציין דווקא את הקרבה שקיימת לדעתו בין , במהלך הויכוח עם היידגר בדבוס. מסכימים עם ההגדרה הזאת

  .(Cassirer and Heidegger 1997, 193)קנטיאניים - היידגר לבין ניאו
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כתוצאה מהקדמה המדעית והשחרור מדעות חיים טובים יותר ללאושר והגדולה התקווה נראה ש

סבר ? מהי נאורותקאנט במאמרו  . לא התגשמה, אותה טיפחו הפילוסופים של תקופת הנאורות, קדומות

כלומר לחשוב באופן שבו , כי החשיבה הרציונאלית תלמד את האדם לחשוב באופן עצמאי וביקורתי

אולם במאה העשרים הוגי דעות   9.ה על ידי החשיבה עצמההסקת המסקנות מבוססת על שיטה שפותח

המתודה הרציונאלית . רבים הגיעו למסקנה כי החשיבה הרציונאלית עשויה להוביל גם לתוצאה הפוכה

ם בספר. שמקורה במתודה המתמטית מביאה לאחידות החשיבה ולא מותירה מקום לחשיבה עצמאית

ומקס הורקהיימר בתפיסה  אדורנותאודור  ורא 1947 משנת  Dialektik der Aufklärungהמפורסם 

משקף את הטוטאליות מיתוס שה, נאורות לא שחרור ממיתוס אלא יצירת מיתוס חדשרציונאלית של ה

    10.רציונאליזםוהשליטה המוחלטת של ה

 על ידיקנטיאניים שמבוססת על המהפכה הקופרניקאית של קאנט הותקפה -תורת ההכרה של הניאו

ein und Sכגון , אלא גם בספריו החשובים, דגר לא רק במאמרים שבהם הוא מבקר את קסיררמרטין היי

 Zeit 11  וגםKant und das Problem der Metaphysik12 .הציע היידגר פירוש חדש , כידוע

היידגר מבטל את כל הנחות היסוד של  13.קנטיאניים-נוגד את הפירוש של ניאושלפילוסופיה הקנטיאנית 

 על פניקדימות החשיבה כסינתזה , סובייקט כמכונן אובייקטים של הידיעה: כגון, תורת ההכרה הזו

הוא מבקר את כל המורשת הפילוסופית . הבחנה בין חומר או ריבוי חושני לבין צורה ועוד, ההסתכלות

ולא אדם חי שפועל ומתמודד עם העולם שבו הוא  שמכיר דברים באופן תיאורטי" סובייקט"שרואה באדם 

                                                
  ).2009קנט (ראה  9

  .(Adorno and Horkheimer 1969)ראה  10
11 (Heidegger 1972).  
12 (Heidegger 1990).  
  .(Schlag 1967): למשל, ראה. על נושא זה כתבו מאמרים רבים 13
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גישתו החדשנית של היידגר "*. זרוק"הוויה בעולם שבו האדם , או כפי שמנסח זאת היידגר עצמו, נמצא

   14.קנטיאנית-השליכה הצידה את כל מכלול הבעיות שבהן עסקה הפילוסופיה הניאו

אסכולת קנטיאני מ- וא פילוסוף ניאוהחוקרים של התקופה הראשונה הניחו כמובן מאליו שקסירר ה

. לכן משנתו נחשבה לעיתים כתמימה ביחס לדעות הפילוסופים האחרים בני אותה תקופה, מרבורג

 The Philosophy of Ernstקנטיאני ברוב המחקרים שפורסמו בתוך האוסף -קסירר מתואר כניאו

Cassirer  שעסקה בעיקר  כולת מרבורגאסמקסירר התרחק באוסף זה ציינו החוקרים ש. 1949משנת

עדיין פירשו את  חוקרים אלואף על פי כן  .במובן הרחב חקר התרבות לא ופנה בביסוס ההכרה המדעית

 היחיד שיוצא מהכלל. קנטיאנית-חקר התרבות במובן הרחב של קסירר כהרחבה של תורת ההכרה הניאו

שראתה בעיון בצורות הקמאיות הטרום מושגיות של  )Susanne Langer(סוזן לנגר  הוא מחקרה של

   15.ההכרה חידוש עקרוני של הפילוסופיה של קסירר

חוקרים רבים . מחקרים שפורסמו לאחר מכן התמקדו בהיבטיה השונים של הפילוסופיה של קסירר

קנטיאני שנקודת המוצא שלו היא תורת ההכרה של -המשיכו להתייחס לקסירר כמו לפילוסוף ניאו

 Ernst Cassirer's": בין המחקרים על קסירר ניתן לציין את עבודת הדוקטורט של פלדמן 16.אנטק

Theory of the Concept".17 פלדמן בוחן . פונקציה שמפתח קסירר-בתור-המחבר מתמקד במושג

אף על פי שפלדמן מגלה צדדים רבים . מושג זה לאור תורות המושג הקיימות בפילוסופיות אחרות

- בתור-עדיין הוא אינו מייחס חשיבות לאי עקביות כמאפיין מהותי של מושג, בתורת המושג של קסירר

פרשנות חדשנית לפילוסופיה של קסירר . קסירר את מושג הסמלפונקציה של קסירר שממנו פיתח 

                                                
במאמרו בהרחבה קנטיאנית נדונים  - להצלחתה של הפילוסופיה של היידגר על פני הפילוסופיה הניאו הגורמים 14

  .(Gordon 2003, 3, 10, 15, 33): של גורדון
15 (Langer 1949, 387). למשל, ראה .מחקריה של לנגר זכו לתשומת לב מיוחדת בתקופה האחרונה ,מסיבה זו ,

  .(Richter 2007, 107-27): את המאמר על לנגר באוסף המאמרים שערך קרויס

  .(Itzkoff 1971, 107) ראה16 
17 )Feldman 1964(.  
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 18.קאנטבמאשר יותר גל יהן כי מקורה הוא בררוב החוקרים טען ובניגוד ל. )Verene( ורןהוצעה על ידי 

קסירר עצמו לא כתב על המחשבה  .פוליטיהקונטקסט של קסירר מתוך ה תורתואת  היו חוקרים שבחנו

הוא דגל , עם זאת  .Myth of the State :1946ון שיצא לאור בשנת למעט ספרו האחר, הפוליטית

דויד ליפטון בחן .  בתפיסה הומניסטית ליברלית שמעלה את ערך החופש האינדיבידואלי לדרגה עליונה

הביע ליפטון דעה , ורןבדומה ל, בנוסף 19.את משנתו הפילוסופית של קסירר בעיקר לאור תפיסה זו

ההתעניינות בפילוסופיה של , באופן כללי 20.קסירר היא שילוב בין קאנט להיגלשלפיה הפילוסופיה של 

קסירר במהלך התקופה הראשונה הייתה מצומצמת יחסית והיא הקיפה בעיקר את החוקרים שכתבו 

הוא נשאר , ולפי הביטוי של קרויס, בעולם דובר גרמנית כמעט שלא נכתבו מחקרים על קסירר. באנגלית

  .21"ך כמעט בלתי מוכרתא, דמות מוערכת"

עוררה עניין מחודש במשנתו של קסירר בקרב  1987-הופעת ספרו של קרויס ב: התקופה השנייה

שנתנה , הציע גישה חדשנית קרויס. אך גם בעולם האקדמי כולו, בעיקר בעולם דובר גרמנית, החוקרים

משנתו של קסירר שלא גילה צדדים ב הוא. בחיבוריו של קסיררפחות משקל לגישת אסכולת מרבורג 

רוב החוקרים שקדמו לקרויס היו משוכנעים בכך שקיים ניגוד בין הפילוסופיה של . נדונו במחקר הקודם

הוסרל הגדיר את הפנומנולוגיה   22.החיים יתפילוסופיו של היידגר, קסירר לבין הפנומנולוגיה של הוסרל

אסכולת , לעומת זאת. זו היא המקור לידעאינטואיציה . שניתן באינטואיציה Erlebnisכמדע שמתאר את 

  כלומר –לפיה בבסיס הידע מונחת הקונסטרוקציה , מרבורג נקטה במתודה הטראנסצנדנטלית של קאנט

סביב נקודה זו התנהל בתחילת . כפי שטען הוסרל, האינטואיציה ולא –המושגים שמרכיבים את הידע 

                                                
18 )Verene 1969(.  
19 )Lipton 1978(.  
20 )Lipton 1978, 70-82(.  
21 (Krois 1987, 4) .התרגום הוא שלי.  
במאמר זה בוחן המחבר את . (Kaufmann 1949): ראה את מאמרו של קאופמן שמופיע באוסף של שילפ 22

 .וסרלקנטיאנית של קסירר לבין הפנומנולוגיה של ה- התניגוד בין הפילוסופיה הניאו
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סבור שאי אפשר , כמו נטורפ, רר כתב שהואקסי  23.המאה שעברה ויכוח חריף בין הוסרל לנטורפ

קרויס , אף על פי כן  24.או מהאינטואיציה* להתחיל את החקירה הפילוסופית מהידיעה הבלתי אמצעית

 קרויס .בין הפילוסופיה של קסירר לבין הפנומנולוגיה ופילוסופיית החייםשהצביע דווקא על הקרבה 

פנומנים "מכונים על ידי קסירר   הצורות הסימבוליותשל פילוסופיה ב הצביע על כך שהמושגים הבסיסיים

של  יורקרויס גם מצא כי הרעיונות הפנומנולוגיים של קסירר השפיעו על חיבו  .בלתי אמצעיים, "*קמאיים

  25.פונטי-מרלו

לתשומת לבם של עד כה לא זכתה שקסירר מהפכה במחשבה הפילוסופית חולל  קרויסלדידו של 

המקור של המשמעות הוא לא ". משמעות"בתפיסה אחרת של מושג ה הינה זומהפכה . חוקריםה

גם בספרו וגם . משמעות סימבולית –הסמל הוא סוג חדש של משמעות  26.אלא בסמל, מושגוב לוגיקהב

במאמריו המאוחרים הגדיר קרויס את המשמעות הסימבולית כמשמעות גופנית שהדגם שלה הוא גוף 

   27.הרעיון הזה ביחס לפילוסופיה של ביולוגיה ולסמיוטיקה במאמריו פיתח קרויס את. האדם

עד . של קרויס לעומת הספרות הקודמת קשור לתיאוריה של המוסר במשנתו של קסירר חידושו הנוסף

משום שהטקסטים של קסירר , אז לא התייחסו החוקרים למוסר בהקשר של הפילוסופיה הסימבולית

דיברו על היעלמותו של , כגון לאו שטרואס, חוקרים אחדים. כמעט ולא מתייחסים לנושאים של מוסר

קרויס שקסירר פיתח תפיסת עולם אתית במסגרת הראה , לעומתם  28.המוסר בפילוסופיה של קסירר

                                                
במאמר הזה הויכוח בין נטורפ לבין . )Luft  2004( :מאמרו של לופטראה את , בנוסף. (Natorp 1912a) ראה  23

  . הוסרל נדון בפירוט רב
24 (PsF I, 47-49).  
25 (Krois 1987, 58). 
26 (Krois 1987, 36).  
  .2007, 2004, 1999: ראה את מאמריו של קרויס משנים 27
  :ראה את דברי של לאו שטראוס 28

Cassirer had transformed Cohen’s system into a new system of philosophy in which ethics had 

completely disappeared. It had been silently dropped: he had not faced the problem. Heidegger 

had faced the problem. He had declared that ethics is impossible…., (Leo Strauss 1989, 28).   
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, לפי קרויס התפיסה האתית היא הצורה הסימבולית שכוללת שלבים שונים. הפילוסופיה הסימבוליות

מסקנתו של קרויס  29.וט הפעולות מנקודת הראות המוסריתכלומר רמות שונות של קריטריונים לשיפ

אלא פילוסוף , שיכול לעניין רק את חוקרי תולדות הפילוסופיה עברהפילוסוף הייתה שקסירר איננו 

  .אקטואלי שאת רעיונותיו ניתן להמשיך ולפתח גם בהווה

טקסטים רבים של קסירר שלא היו  ורן קרויס יחד עם פרסםבשנות התשעים , אלולחידושים  בנוסף

הפילוסופיה של יצאו חלק מהטקסטים האלה לאור בתור הכרך הרביעי של  1994- ב. ידועים קודם לכן

העיזבון "ממשיכים להתפרסם תחת הכותרת התפרסמו ועדיין טקסטים אחרים  .הצורות הסימבוליות

של פרשנותו בעקבות . Nachgelassene Manuskripte und Texte, Vol. I-X  "הספרותי של קסירר

 ,גל התעניינות מחודש במשנתו של קסיררמשנות התשעים החל , לאחרונה שפורסמוקרויס והטקסטים 

התפרסמו וממשיכים להתפרסם בקצב הולך בנושאים שהעלה קרויס  ניםדהמחקרים ש. בעיקר בגרמניה

  . וגובר

של קרויס ייקראו  ממשיכים את כיוון פרשנותוששל התקופה השנייה  חוקריםה ,במסגרת המחקר הנוכחי

ניתן להצביע  ."החוקרים הישנים" –והחוקרים של התקופה הראשונה  , "החוקרים החדשים"מכאן ואילך 

  :על כמה כיוונים שבהם הלכו החוקרים החדשים

 Möckel( :כמו ההשוואה בין קסירר להוסרל, ההשוואה בין קסירר  לפילוסופיים מזרם הפנומנולוגיה .1

1992( ,)Plümacher 2004( ,)Luft  2004( ,(Möckel 2005) ההשוואה בין קסירר להיידגר .ועוד: 

(Hackenesch 2001) ,Rudolph and Kaegi 2002)  (ועוד. 

  (Naumann and Recki 2002) ,(Knoppe 1995) :ההשוואה בין גיתה לבין קסירר. 2

(Naumann1997), (Stephenson 2004).  

  (Rudolph 1997), (Kaegi  1994): המיתוס והדת של קסירר המחקרים שדנים בתורת. 3

                                                
29 (Krois 1987, 142).  
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, Korsch and Rudolph 2000)(, (Stark 1997) ,)Keller  2005(, (Barash  2008) ,(Mali 

2008).30  

, )Ferretti 1989(: ולאיקונוגרפיה המחקרים שדנים ביחסה של הפילוסופיה של קסירר לאמנות. 4

)Hinsch 2001( ,(Krois 2006, Krois 2008).  

 .)Meyer 2008(, (Recki 2004) :מה של האתיקה במשנתו של קסיררדנים במקושמחקרים ה. 5 

, )Bayer and Verene  2001( :הצורות הסימבוליותהפילוסופיה של עיונים בכרך הרביעי של . 6

(Naumann 1999). 

  

יש לציין את ספרו של פרידמן שהשווה , לדוגמא. כמה מונוגרפיות חשובות התפרסמו גם בשפה האנגלית

שלושתם ייצגו גישות פילוסופיות שונות ושלושתם   31.והיידגר, קרנפ, קסירר: בין שלושה הוגי דעות

קנטיאנית - בפילוסופיה הניאו בהרחבהבספר זה דן המחבר . 1929-נפגשו בכנס המפורסם בעיר דבוס ב

פרידמן ממשיך בעיקר את . ובהבדלים בינה לבין היידגר והפילוסופיה האנאליטית שיוצגה על ידי קרנפ

. והמושג של קסירר לאור הפילוסופיה של אסכולת מרבורג החוקרים הישנים שחקרו את תורת ההכרה

התנתקה  הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותשהוא מזכיר את קרויס ומסכים איתו בכך , עם זאת

ען שניתוק זה בא לידי ביטוי בכך שקסירר ניסה לשלב ופרידמן ט. קנטיאניים-מהמורשת של קאנט והניאו

מתייחס לטענה  אינופרידמן  32.ית בתוך מסגרת פילוסופית אחתאת אופני המחשבה המדעית והלא מדע

 הוא, לעומת זאת. בין הפילוסופיה של קסירר לבין הפנומנולוגיה של הוסרלששל קרויס לגבי הקרבה 

  33.סבור שקסירר מתקרב אל הפוזיטיביזם הלוגי של קרנפ

                                                
יצא ש The Symbolic Construction of Reality: אוסף המאמריםשני המאמרים האחרונים נכללים בתוך   30

 Ernst Cassirer: Symbol, Science and":  בנושא פורסם בעקבות הכנס אוסף זה. 2008לאור בשנת 

Culture"   1998שנערך בישראל בשנת.  
31 )Friedman  2000(.  
32 )Friedman 2000, 100(. 
  .110, שם 33
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,  לחוקרים חדשים אחרים בדומה A “Repetition of Modernity.34”דוגמא אחרת היא ספרו של לופטס 

מביע המחבר דעה שלפיה כתיבתו של קסירר משקפת תפיסה רומנטית אורגנית שבה השלמות קודמת 

מנסה לופטס לפענח את משנתו של קסירר תוך שימוש במתודות הפרשניות , לאור תפיסה זו. לחלקיה

ה הוא ספרו של עוד דוגמה למחקר שהתפרסם לאחרונ. של הפילוסופיה הקונטיננטלית הצרפתית

סקידלסקי בוחן את זיקתו של . Ernst Cassirer: The Last Philosopher of Culture:  סקידלסקי

לאסכולת מרבורג ולמורשת של הפילוסופיה , קסירר לראסל ולפוזיטיביזם הלוגי של החוג הווינאי

מדעיות קשורה  סקידלסקי סבור כי פנייתו של קסירר אל חקר התפיסות הטרום. הרומנטית הגרמנית

 התעניינותסקידלסקי סקפטי ביחס לנשאר , שלא כקרויס  35.בהשפעתו של חוקר האמנות אבי וורבורג

בדומה לחוקרים העכשוויים שלא הושפעו מפרשנותו החדשנית של . ולתחיית רעיונותיו בקסירר עכשווית

כגון רעיון , הדגיש סקידלסקי את חשיבותם של הרעיונות הרציונאליים במשנתו של קסירר 36,קרויס

לפי דעתו של . אך הוא סבור כי רעיונות אלו מזמן מיצו את עצמם ואינם ניתנים לחידוש,  הקדמה

אחר  חיפושוהגרמניה  איחודכגון , ותפוליטי סיבות נןיש בקסירר המחודשת להתעניינות, סקידלסקי

המחקר הנוכחי מציע גישה שונה מזו . רארפובליקת ויימבהגות הגרמנית של  ושל ההומניסטיםשים שורה

   .של סקידלסקי ותומך באמירתו של קרויס לגבי האקטואליות של הפילוסופיה הסימבולית

  

 

  הביקורת על המחקר הקיים  1.3

  

והן כלפי החוקרים החדשים ומציע פרשנות , המחקר הנוכחי מעלה ביקורת הן כלפי החוקרים הישנים

קנטיאני שמחשבתו אינה -החוקרים הישנים ראו בקסירר פילוסוף ניאו. עצמאית לפילוסופיה של קסירר

                                                
34 )Lofts  2000(.  
35 )Skidelsky 2008, 74-75(.  
  .Freudenthal 2008( ,(Gordon 2003, Gordon 2008)(ראה  36
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פילוסופיה פילוסופיית החיים ו, כגון פנומנולוגיה, עולה בקנה אחד עם הזרמים החדשים של הפילוסופיה

מתרחק קסירר באופן משמעותי מהנחות , לפי הטיעונים שיוכחו במחקר הנוכחי. של אסכולת פרנקפורט

אני מקשרת את תורתו של קסירר לפנומנולוגיה , בדומה לחוקרים חדשים. היסוד של אסכולת מרבורג

  . חדשיםאני מעלה שתי ביקורות גם כלפי קרויס והחוקרים ה, עם זאת. ולפילוסופיית החיים

מראה קרויס שהפילוסופיה של  Cassirer: Symbolic Forms and Historyבספרו : ביקורת ראשונה

. קנטיאניים יחד עם הרעיונות של פילוסופיית החיים והפנומנולוגיה- קסירר מכילה את הרעיונות של הניאו

. במובנו של קאנטשל הידיעה  טראנסצנדנטליה קנטיאנית באה לידי ביטוי בדגם-הפילוסופיה הניאו

את נוכחותו של  קרויס מתאר .האקספרסיבי של הידיעה, פילוסופיית החיים באה לידי ביטוי בדגם הגופני

של הידיעה בפילוסופיה הסימבולית תוך התעלמות מבעיות שכרוכות  טראנסצנדנטליוה הגופנידגם ה

הגוף ת על ידי מבנה ומוכתב התפיסה והמשמעות, הגופניהדגם לפי . בשילוב של שני הדגמים הללו יחד

הטראנסצנדנטאליות של , לעומת הדגם הזה .מושגית הבלתי אמצעית של האדם-הקדם ומבנה תפיסתו

משום שהיא מניחה כללים אפריוריים או פונקציות , הידיעה מבטלת את התפיסה הבלתי אמצעית

 החוקרים החדשים רוב  37.לא התעמק בניתוח הסתירות הללוקרויס . שמתנות את אפשרות התפיסה

  .המשיכו להתעלם מהסתירות המרובות שקיימת בפילוסופיה של קסירר

לפי . בדומה לחוקרים ישנים קרויס אינו שולל את רעיון הקדמה בפילוסופיה הסימבולית: ביקורת שנייה

התרבות מובנת בתור תהליך השחרור של הרוח האנושית מהתפיסה החושנית הבלתי , רעיון זה

כך גם רעיון הקדמה מניח הרחקה מהדגם הגופני של , הדגם הטראנסצנדנטלי של הידיעה כמו. אמצעית

 Cassirer: Symbolic Forms andבספר . ולכן נוגד את המשמעות הגופנית של קרויס, הידיעה

                                                
מזכיר קרויס את  2004במאמרו משנת . במאמרים המאוחרים יותר מתחיל קרויס לשים תשומת לב לנושא זה 37

לגבי בלבד קרויס נותן הערות ביבליוגרפיות , אולם. מכאניזם בחיבוריו של קסיררלגישת ויטליזם  תהניגוד בין גיש

  .(Krois 2004, 283 -87)ראה . ניגוד זה
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History  במחקר הנוכחי אראה את הטענות , לעומתו 38.נותן שום הסבר בנוגע לאי התאמה זו אינוקרויס

  .  שמפקפקות ברעיון הקדמה של הנאורותשל קסירר 

הביקורות שלי , אף על פי שבאופן כללי אני תומכת בגישתם של קרויס והחוקרים החדשים, דהיינו

הטענה לגבי . כלפיהם היא בכך שהם לא התמקדו באופי האי קונסיסטנטי של הפילוסופיה הסימבולית

משמעות במשנתו של - דועל  ישנים שהצביעום חוקריעוד היו  .סתירות בטקסטים של קסירר אינה חדישה

- הביקורת כלפי אי עקביות של מושג הסמל בפילוסופיה של קסירר הועלתה על ידי קונרד מרק .קסירר

-בתור- ווגאו שלל את תוקפו של מושג הסמל ולא קיבל את הגדרתו של המושג כמושג-מרק 39.ווגאו

מנסה המבורג להגן על   Symbol and Reality: בספרו. פונקציה שעליה ביסס קסירר את מושג הסמל

הוא מגיע למסקנה שניתן לשלול את טענותיו של . ווגאו-הביקורת של מרקפני ממושג הסמל של קסירר 

המחקר הנוכחי אינו מיישב , בשונה ממנו 40.ווגאו ולפרש את מושג הסמל של קסירר באופן עקבי-מרק

  .תהאלא אף מעמיק או, את אי העקביות במושג הסמל

משמעות -על דו בידניי הצביע 41 ,קוטביות בפילוסופיה של השפה של קסירר-צביע על דואורבן ה , כמו כן

42.ביחס למיתוס
הפילוסופיה של משמעות בהיבטים מסוימים של -דול מחברים אלו התייחסו, אולם 

  . ולא חיברו מחקר שמתמקד בנושא זה הצורות הסימבוליות

דן במושגים חסרי משמעות קבועה במשנתו של , ארנסט אורף, חוקר גרמני מבין החוקרים החדשים

: בפרק שנקרא  Von der Erkenntnistheorie zur Kulturphilosophie:  דיון זה מופיע בספרו. קסירר

 Operative Begriffe in der Philosophie" :מושגים אופרטיביים בפילוסופיה של הצורות הסימבוליות

                                                
 מדבר קרויס על האופי הכפול של הפילוסופיה הסימבולית שמצד אחד מאמינה 1988במאמרו משנת  38

קרויס אינו מתמקד באופי , אמנם. (Krois 1988, 31) :למיתוס  מובילה –מצד שני ו, של הנאורות ברציונאליזם

 . האמביוולנטי של הפילוסופיה הסימבולית
39 (Marc-Wogau 1936).  

 40)Hamburg 1970, 74-87(.  
41 (Urban 1949, 413-20).  
42  (Bidney 1949, 529).  
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der symbolishen Formen" . אורף מגדיר את המושגים האופרטיביים כמושגים שלא מתייחסים לנושא

, מה מושגיתיהשדה האינטלקטואלי הינו סכ  43.אלא מפעילים את השדה האינטלקטואלי, מסוים

ה אבל לא מביעים מחשב, הם מובילים אל המחשבה". *מדיום מושגי"והמושגים שפועלים בו מהווים 

הם לא מצביעים על נושא , בדומה למטפורות 44.למושגים האופרטיביים יש אפוא אופי מטפורי. מדויקת

. ולכן הם פותחים פתח לפירושים רבים, אך דרכם ניתן להבין טווח רחב של נושאים, קונקרטי כלשהו

ביע דעה שהמושגים האופרטיביים נחוצים על מאורף . התכונות האלו מוכרות לכל קורא קפדני של קסירר

או , כגון הפערים בין מבנה יציב והתפתחות, מנת לגשר בין הפערים בפילוסופיה של הצורות הסימבוליות

, תייחס לנושא הפערים בפילוסופיה הסימבולית כבדרך אגבמהוא , עם זאת. בין אירציונאליות ומדע טהור

  .וז בסוגייהמחקר שמתעמק ובדומה לחוקרים אחרים הוא לא פיתח 

  

  הערות מתודולוגיות  1.4

 

ברברה ניימן הגדירה את הסגנון של . סגנון כתיבתו של קסירר אינו פשוט וחוקרים רבים שמו לב לכך

הקושי של סגנונו הוא בכך שהוא  45".ויחד עם זאת בעמימות של טענות, מתאפיין בשפה ברורה"קסירר כ

לפי ניימן סיבה אחת לכך היא הזיקה הישירה בין   46.ומעגלית מפתח את מחשבתו בצורה לא ישירה

כלומר הוא לא רק נותן , הסגנון במובן זה אינו מנותק מהתוכן. הסגנון לבין תהליך מחשבתו של הכותב

סיבה נוספת לסגנונו . אלא גם מתמזג עם המחשבה שהוא מביע, ביטוי לכתיבתו של מחבר מסוים

אופי זה בא . של סגנון כתיבתו [performative character]פרפורמטיבי מיוחד של קסירר היא האופי הה

גמישות זו גרמה לקסירר להשתמש בדבריהם של ייתכן ש .לידי ביטוי בגמישות וברפלקסיביות של שפתו

                                                
  .(Orth 1996, 103-104): על הפנומנולוגיה של הוסרל E. Fink)(  פינקחיבורו של י אורף מ"מושג זה נלקח ע 43
44 )104 (Orth 1996,.  
45 (Naumann 2004, 78). התרגום הוא שלי.  
46 (Naumann 2004, 81)  ,ראה וגם (Lofts 2000, 19).  



21 

 

לדבר דרך  הייתה שיטה מיוחדתניימן ציינה שלקסירר   47.פילוסופים אחרים כדי להביע את רעיונותיו

  .אחרים טקסטים של הוגים

It is one of the specific traits of Cassirer’s rhetoric that he speaks through the 

terminology of others. Their own words develop his thesis. One may in this 

recognize again the flexibility of his thought, but also the dialectics of 

appropriation, which allows the other text to keep its own properties and yet 

steals whatever may already be in the service of something else.  48  

מחשבתם של הוגים אחרים שהוא של קסירר לבין  תוקשה להפריד בין מחשב, טענו חוקרים, מסיבה זו

כלפי דעותיהם של אחרים ומעדיף למצוא לכל דעה מקום מיוחד  ביקורתקסירר גם ממעיט ב. מזכיר

  . המאפיין החשוב של כתביו הוא אפוא ריבוי הקולות .במשנתו

סיבה חשובה נוספת לגמישות הטקסטים של קסירר היא אופי המושג , ניימןבנוסף לסיבות שציינה 

, למושגים אלו אין משמעות יציבה". מושגים אופרטיביים"אורף קורא להם מדובר במושגים ש. במשנתו

משקף את התפיסה  אלוהשימוש במושגים , כפי שנאמר לעיל. אלא משמעות משתנה בהתאם להקשר

  . הפילוסופית של קסירר

חוקרים רבים העדיפו לגשת לקסירר דרך . חוקר אתגר פרשני לא קלההזו מציבה בפני " גמישותה"

פי הכוונה -הם מפרשים את משנתו על". פרשנות בהתאם לכוונה המוצהרת"פרשנות שאפשר לקרוא לה 

בסוף , לדוגמה. הכללית שקסירר הביע באופן מפורש ופחות מקפידים על הקריאה הפרטנית של הטקסט

תהליך השתחררותו ההדרגתית של "- מתאר קסירר את התרבות האנושית כ מסה על האדםו ספר

                                                
  .(Slochower 1949, 634-36)על כך ראה גם  47

 (Naumann 2004, 91) 48.  
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רוב החוקרים פירשו את הפילוסופיה , לפיכך  49."הדת והמדע הם השלבים בתהליך זה, האמנות. האדם

  . של הצורות הסימבוליות בהתאם לרעיון הקדמה

הכללית בלבד מתעלמת מרבדים רבים הפרשנות לפי הכוונה , בהתאם לגישה של המחקר הנוכחי, ברם

אינה מאפשרת  זוהתעלמות . במשנתו של קסירר שלא בהכרח עולים בקנה אחד עם הכוונה המוצהרת

כך רוב החוקרים הגיעו לכלל הסכמה לגבי . לגלות רבדים נסתרים ואמביוולנטיים בפילוסופיה של קסירר

מהמקומות מקומו המרכזי של רעיון הקדמה והמהפכה הקופרניקאית במשנתו של קסירר והתעלמו 

קט בגישת המחקר הנוכחי נו, בניגוד לחוקרים אלו. הזאת בטקסטים שלו שסותרים את הפרשנות

המחקר הנוכחי במספר  מתמקד ,מסיבה זו. הפרשנות הפרטנית שנצמדת אל הטקסט הקונקרטי

אין לתרגם , מכיוון שלמושגים שבהם משתמש קסירר אין מובן קבוע .מצומצם יחסית של כתבי קסירר

 ,משמעות המושגים אינה משתנה באופן שרירותי לגמרי, עם זאת. אותם באופן זהה במקומות שונים

, אורףלפי דבריו של , המושג, כאמור לעיל. ובדרך כלל ישנה זיקה בין המובנים השונים של אותו מושג

". ההיבטים של המושג"למובניו השונים של אותו המושג ניתן לקרוא . השדה האינטלקטואליאת מפעיל 

ל מושגים במחקר הנוכחי ייבחנו היבטיהם השונים ש. ניתן להבינם מתוך ההקשר שבהם הם מופיעים

  .  חשובים בכתבי קסירר

לכן אני משתמשת בפרשנות . אולם יש לציין כי פרשנות הטקסט לבדה אינה מספיקה למטרות המחקר

והמושגים שבהם , סגנונו של קסירר הוא מפותל ומעגלי". האנאלוגיה של המבנה"שאפשר לקרוא לה 

בתוך המבנה יש לכל היבט של מושג  .אך יוצרים מבנים יציבים, הוא משתמש הינם בעלי היבטים רבים

. המבנה הבולט ביותר בטקסטים של קסירר הוא המבנה הקנטיאני שמתאים לעקרון הריבוי. מקום משלו

במחקר הנוכחי שחזור מבנה זה . הוא מבנה תפיסת העולם הטבעית, שמוסתר יותר, המבנה השני

בפסיכולוגיה שהתפתח בתקופתו  זרם, יתבצע בעזרת ממצאי המחקרים בתחום של גשטלט פסיכולוגיה

זכיר גשטלט פסיכולוגיה לעיתים מקסירר . במחקר הנוכחי לזרם הזה ישנה חשיבות רבה. של קסירר

                                                
  .)230, ו"תשטקסירר ( 49
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כי כפי , אמנם הדבר עדיין לא אומר שקסירר ייחס חשיבות מיוחדת לזרם זה. קרובות בכרך השלישי

אראה שקיים דמיון בין המבנים  במחקר הנוכחי, עם זאת. שנאמר הוא הרבה לצטט פילוסופים שונים

  . בפילוסופיה של הצורות הסימבוליותהמתוארים בגשטלט פסיכולוגיה לבין המבנים שמתוארים 

אף על פי שהדוקטורט . הערה נוספת נוגעת לבחירת הנושאים שבהם דנתי בעבודת הדוקטורט הזו

בחרתי להתמקד בעיקר , שכולל שלושה כרכים "פילוסופיה של הצורות הסימבוליותה"חיבור מוקדש ל

במהלך העבודה . הכרה תיאורית ותפיסה הבעתית, הצורה הסימבולית של מיתוס ודת :הבאים בנושאים

קסירר  אשר להלא לכתוב פרק נפרד שדן בצורה הסימבולית של השפה ש החלטתיעל הדוקטורט 

ליהם אני מתייחסת אשהנושאים  ואלנימוקים להגבלה זו הם . PsFהכרך הראשון של את מקדיש 

ראוי הוא רחב מאוד ו וגם נושא של השפה, את התזה המרכזיתראות מספיקים בכדי לה הינםבמחקר זה 

  .למחקר נוסף

  

   חלקי המחקרסיכום 

  עקרון הריבוי ומושג הסמל: חלק ראשון

  

היא . מתוארת ההתפתחות הפילוסופית של קסיררחלקה הראשון של עבודה זו משמש כהקדמה שבה 

הנחות יסוד אלו מהוות את . מתחילה מהנחות היסוד של המתודה הביקורתית של אסכולת מרבורג

אטען שעוד בספריו המוקדמים מפרש קסירר את , אולם. מוצא למחשבה הפילוסופית של קסיררהנקודת 

רדיקאליות זו . המתודה הביקורתית באופן רדיקאלי יותר בהשוואה לנציגים אחרים של אסכולת מרבורג

  . מובילה בסופו של דבר לביטול הנחות היסוד הלא ביקורתיות של אסכולת מרבורג

ק בוחן את התפתחותו המחשבתית של קסירר כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרו על הפרק השני של החל

הפירוש הראשון . פרק זה מראה שפירושו של קסירר לקאנט מתחלק לשני פירושים מנוגדים. קאנט

הפירוש השני . שלפיה למושגים יש תפקיד דומיננטי בהכרה ביקורת התבונה הטהורהמסתמך על 
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אלא , לפיה נקודת ההתחלה היא לא הבחנה בין מושגים לאינטואיציהש יפוטביקורת כוח השמסתמך על 

הסתירה בין שני . אסתטיהשיפוט את החיים והיצורים ההכרת את האיחוד האורגני ביניהם שמאפשר 

תתמודד הפילוסופיה , לפי טענת המחקר, הפירושים מובילה לפרדוקס בין ריבוי לאחדות שאיתו

  . הסימבולית

ווגאו -פרק זה מנתח את הדיון בין מרק. הסמל מושג –קר בוחן את המושג החדש הפרק הבא במח

על בסיס הדיון . שמבקר את מושג הסמל בפילוסופיה הסימבולית לבין קסירר שמשיב לו על הביקורת

. ומכיל בתוכו סתירה" לא זהות"יחס שמבוסס על הלוגיקה של -בתור- הזה יוגדר מושג הסמל כמושג

לך המחקר היא שמושג הסמל של קסירר מיועד לתת פתרון לסתירה בין עקרון הטענה שתוכח במה

  . הריבוי לאחדות

בפילוסופיה של הצורות שמשחקים תפקיד משמעותי מושגים החלק הראשון הוא הקדמה ל, יתרה מזאת

-מושג, תפיסה סובסטנטיבית ופונקציונאלית: מושגים אלו הם. ובעבודת המחקר הנוכחית הסימבוליות

  . ומושגים אחרים *חותם סימבולי, פונקציות סימבוליות, מושג הסמל, יחס-בתור -ומושג *פונקציה-רבתו

  

  פנומנים ראשוניים : חלק שני

  

פנומן כו מוגדר כפונקציה סימבולית ההבעהפנומן  הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותכרך השלישי של ב

מכיוון , בלתי אפשרידבר לכאורה הוא  סימבוליתהפונקציה הלבין  קמאיהפנומן ההשילוב בין . קמאי

מגלה פנומן , משום כך .פונקציה שמתנה את התפיסהנמצא בניגוד להוא בלתי אמצעי ש הקמאיפנומן שה

, תפיסת העולם של האחדותבין ההבעה באופן בולט ביותר את הפער שבין תפיסת העולם של הריבוי ל

  . המחקר הנוכחישל  במרכזו תעומדולכן חקירת פנומן ההבעה 

המחקר מציע פרשנות . לקריאה בטקסטים של קסירר שעוסקים בהבעה יםזה מוקדשי החלק הפרק

לפי פירוש אחד ההבעה היא פונקציה שתומכת בגישה הפונקציונאלית ובעיקרון . מורכבת למושג זה
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ההבעה מושג . עיקרון הריבויששולל את לפי פירוש אחר היא מתוארת בתור פנומן בלתי אמצעי . הריבוי

וגם כאחד , כתפיסת העולם היחידה של מין האדםהבעה מתמקד בהפרק השני . מכיל היבטים רבים

של  יסודימומנט הפרק השלישי דן בטענה שההבעה היא . הפירושים האפשריים לעולמו של האדם

היבטים הפרק הרביעי דן בשני . גשטלט פסיכולוגיה ממצאים שלבעזרת טענה זו תיבדק . תפיסהה

לפי ההיבט הראשון המשמעות היא גופנית ושוללת את עקרון . סותרים במושג המשמעות של קסירר

בוחן את  החמישיפרק ה. לפי ההיבט השני המשמעות היא פירוש שמותנה בעקרון הריבוי, הריבוי

זהה הסמל הוא בלתי אמצעי ו הראשוןלפי הדגם . שני דגמים סותריםשמכיל  ההבעה בתור סמל

הפרק האחרון דן בהבעה כמומנט יסודי של . הסמל הוא שונה מהמסומל –לפי הדגם השני , ומללמס

בפרק יוכח שקסירר יוצר . בפרק זה נחקרים הפן האובייקטיבי והפן הסובייקטיבי של ההבעה. התודעה

בחלק זה , יתרה מזאת. שונה ממושג התודעה שהביא למחשבה הפילוסופית דקארט, מושג תודעה חדש

משמעות של פנומן ההבעה מטשטש קסירר את ההבחנות הפילוסופיות -ה כיצד באמצעות הדונרא

בין תודעה , בין סובייקטיבי לאובייקטיבי, כגון ההבחנה בין ידיעה בלתי אמצעית ואמצעית, המסורתיות

  . בין חיים לתרבות, לעולם

  

  בתפיסה המיתית משמעות-דוה: חלק שלישי

 ת העולםתפיס של הוא מוקדש לחקר. בפילוסופיה של קסירר משמעות-הדואת  לבחוןחלק זה ממשיך 

המיתית שקרובה מאוד להבעה משתלבת  ת העולםכיצד תפיסהחלק השלישי עונה על השאלה . המיתית

  .ריבוי עם תפיסת עולם של

מיתוס הוא תפיסת עולם שצומחת ישירות מההבעה המצד אחד : בחלק זה מתגלים שני פנים של מיתוס

סימבולית שמבוססת על הפונקציה המיתוס הוא המצד שני . ושוללת כל ריבוי תפיסתי ומחשבתי

הפרק הראשון של החלק  ".ההכרה התיאורטית"הסינתזה האפריורית ששונה מהסינתזה האפריורית של 

 ראשונהלפי קריאה . משמעות הכפולה שקיימת בטקסטים של קסירר ביחס לתפיסה המיתיתדן ב
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לפי קריאה שנייה זוהי , רבותה האפשריותהצורות הסימבולית מיני מתוך התפיסה המיתית היא אחת 

של  תהחזותישל התפיסה ואת הארגון  התפיסה ההבעתיתשמשקפת את  ת העולם הטבעיתתפיס

   .האדם

החלל והזמן  צורות –וארות קטגוריות של מחשבה בתפיסה המיתית ובפרק השלישי בפרק השני מת

מסקנת שני הפרקים הללו היא שהמחשבה וההסתכלות המיתיות מקושרות אחת עם השנייה . המיתיות

 .דן בפירוש הכפול שמעניק קסירר לחלל ולזמן המיתיהאחרון של החלק פרק ה. ואינן ניתנות להפרדה

 .שוניםצורות החלל והזמן בתור פונקציות גמישות שיכולות להיבנות לפי שני דגמים את פירוש אחד מציג 

אלא בתור הסתכלות גופנית שקשורה באופן , מציג את צורות החלל והזמן לא בתור פונקציות פירוש אחר

 פירוש זה. דבר דומה ניתן להגיד על הקטגוריות של המחשבה. הכרחי למבנה התפיסה החזותית

 על ידישמתואר החזותית בין מבנה החלל והזמן המיתי לבין מבנה התפיסה של הדמיון מתבסס ע

 .סוג של תפיסת עולם מיתיתכית דתעל תפיסת עולם  פרק זה דיוןבמתנהל , בנוסף .גשטלט פסיכולוגיה

הדתית  הפילוסופיהקסירר לבין בפילוסופיה של  פירוש התפיסה הדתיתבין ש דיון זה חושף את ההבדל

  . של הרמן כוהן
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  עקרון הריבוי ומושג הסמל: ראשון חלק

    

  התפיסה הפונקציונאלית של קסירר: פרק ראשון
  

את נטורפ אפיין  1912,50באפריל  27- בפני ישיבת החוג הקנטיאני ב "קנט ואסכולת מרבורג" בהרצאתו 

, וכן של אתיקה, הטבעבמתודה אשר מטרתה היא לברר ולבסס את מדעי  הזרם של אסכולת מרבורג

המתודה , "*נתון"שלילת ה: הבאות הנחות היסודמתודה זו כוללת את   51.מבנה חברתי ודת, אסתטיקה

  . סדרה אינסופית ואחדות השיטהכמושג הידיעה , הטראנסצנדנטלית

צריך  אינודבר בתהליך ההכרה לפי הנחת יסוד זו שום ". הנתון"היא שלילת  ראשונהה הנחת היסוד

בידיעה אין נתונים שלא . נבנית על הרשמים החושניים אינהההכרה , זאת אומרת". נתון"ל בתור להתקב

. קיים כלל אינוכזה " נתון"מרבורגאים הפי - על. כלומר בעזרת הסינתזה, מתקבלים בדרך השכלית

את ביסס קאנט , כדי להגן על המדע מפני ספקנותו של יום. קאנטמשנתו של בהיא מקורה של דרישה זו 

מרבורגאים המשיכו ללכת בדרך ה. בלבד* ההכרה על המושגים הטהורים של השכל ולא על נתוני הניסיון

" יזיה של המושגים הקנטיאנייםבר"הם טענו שיש צורך ב. של קאנט יוהרבה מעבר לכוונות, הקנטיאנית

[Revision der kantischen Begriffe]52  תיקונים"באו "[Korrekturen] של " תיקונים"ב 53.של קאנט

 : כפי שאמר כוהן. [gedacht] נחשבבמרבורגאים את ההחלפה של כל נתון ה ראוקאנט 

                                                
50 (Natorp 1912).  
מדעי הטבע המתמטיים הם , כפי שאמר קסירר בדבוס. בכל זאת מדעי הטבע הם היעוד הראשוני עבור נטורפ 51

 Cassirer and Heidegger). אבל הם מהווים פרדיגמה לתחומים אחרים, אינם עיסוקם הבלעדי של מרבורגאים

1997, 194)  . 
52 )Cohen 1918, 784(  .  
53 (Natorp 1912, 196).  
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Was gegeben ist, muss, um Gegenstand werden zu können, gedacht werden. 

So sehen wir durch den innern Sinn Sinnlichkeit und  Verstand , Anschauung 

und Denken <…> verbunden .  54    

. כלומר לפונקציות של החשיבה, מרבורגאים את החלל והזמן למושגיםהזו הפכו הנחת יסוד בהתאם ל

 החלל והזמן בביקורת התבונה הטהורה. נוגד באופן עקרוני את תורת ההכרה של קאנט הדבר, כידוע

צורות "לכן הם נקראים , של רשמים חושניים את קליטתם ותמאפשרש טהורות צורות הסתכלותהם 

להבדיל . להסתכלות טהורה יש מעמד עצמאי שאינו תלוי בפעולתה של החשיבה. "חושניות אפריוריות

 בניגוד 55.נתוניםהם * דימוייםהבהסתכלות הטהורה , מהחשיבה שמכוננת ידיעה באמצעות המושגים

. כלותשל ההסת לרציונליזציהוכך הגיעו  המושגיםמרבורגאים בין ההסתכלות לבין הקירבו , קאנטל

המושג מוגדר אצל . מושגי השכל הטהוריםשל של הקטגוריות או  התפקידכתוצאה מכך משתנה גם 

המושגים הטהורים מגדירים את התוכן שביחס אליו הריבוי . קאנט כפעולה שיוצרת אחדות בריבוי

אף שהמושגים הטהורים הם על  ,מבחינת המתודה של אסכולת מרבורג 56.החושני מסודר בהסתכלות

מצביע על  הדבר. 57"מאובנים"נשארים בתור נתונים הם  ,בדומה להסתכלות, אמפיריים-שגי שכל לאמו

לכן , למנוע זאתכוהן רצה . נתון חושניכ מתפקד בשל כך הוא ו, אינו דינאמישנתון שכלי הוא המושג כך ש

של  יתהופך לפעולתו העקרולא המושג הבודד כפונקציה שמקשרת בין המושגים  *השיפוט במשנתו

   58.השכל

מבוססת על הנסיגה מהעובדות אל שהיא המתודה הטרנסצנדנטאלית או המתודה  שנייה הנחת יסוד

, עובדות במדעהנקודת ההתחלה שלה היא בדיקת . שני חלקיםמורכבת ממתודה זו . תנאי ההכרה

                                                
54 (Cohen 1918, 244) .ההדגשה היא במקור.  
  ).43-61, ד"קאנט תשי( 55
  .93-97, שם 56
57  [starre Gegebenkeiten] פי הניסוח של נטורפ- על: (Natorp 1912, 209).  
58 (Cohen 1902, 43, 499).  
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בהוכחת החלק השני של המתודה הוא . אתיקה ובכל תחום אחר שאותו חוקרת הפילוסופיהב, תרבותב

כיוון החקירה הוא מהעובדות אל התנאים , זאת אומרת. יסוד לעובדות הללואת ה התנאים שמהווים

 *במהפך קופרניקאיהוא מקורה של מתודה זו  59.אחדות החוקתית לתחום זההההכרתיים שמעצבים את 

 על ידיוננות אלא מכ, עצמן בפניהעובדות אינן עומדות . של ההכרה" בנייה"פיו הידע האנושי הוא -שעל

כדי לגלות את הפונקציות האלה צריך קודם כל לפנות אל העובדות ב. הפונקציות והמושגים של ההכרה

של החקירה כיווניות -חד, לפי נטורפ, עם זאת. ל התנאיםאלהגיע מהן  ואז, שהמושגים מכוננים

  כיוונית- להיות דוצריכה  החקירהלכן . מהעובדות אל התנאים ההכרתיים עלולה להוביל לנתק ביניהם

][Doppelte Richtung.60  חזור -הלוך החקירה צריכה ללכת , לדידו[Voraus und Zurϋck]  מהעובדות

  .של העובדות ובחזרה מהתנאים אל העובדות" סובייקטיביים"אל התנאים ה" האובייקטיביות"

. בלבד* הליכה בכיוון מוגדר אל המטרה של הידיעה שנתונה בתור מטלה הינה שלישית הנחת יסוד

בנקל ניתן להבחין בהתאמה בין *. תקרבות אל השלמותהאינסופי של ה הידיעה היא תהליך, לפיכך

הידיעה , בתפיסת הידיעה כתהליך אינסופי". שלילת הנתון"מדגם הידיעה האינסופית לבין הדרישה של 

" נתון"את המרבורגאים הבתורתם של . אלא מהווה פעולה שמכוונת אל המטלה ,אינה מורכבת מנתונים

כל השגה בתהליך ". נתון"כל מצב הידיעה בתור  ו שלאת תפיסתהחלפה זו מונעת ". מטלה"מחליפה 

  . הבא שלבפני ההידיעה היא שלב ל

זו בשיטה של תורת ההכרה אין איבר עצמאי  הנחת יסודלפי . השיטה* היא אחדות רביעיתהנחת יסוד 

כל איבר נמצא ביחסי גומלין עם האיברים האחרים של , זאת אומרת. שזר לאיברים האחרים של שיטה זו

בשיטה של תורת ההכרה אין מקום . הראשונה הנחת היסודזו מתאחדת עם  הנחת יסוד. השיטה

  .לנתונים חושניים שאינם חלק ממכלול ההכרה

                                                
59 (Natorp 1912, 197-200) . 

 (Natorp 1912, 197-200) 60. גם   ראה)Luft 2004, 223-25( . קונסטרוקציה- זו נקראת רההמתודת החקירה .

   .(PsF III, 56-63)   פילוסופיה של הצורות הסימבוליותמקבלת חשיבות גם בהיא 
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מרבורגאים סברו כי מתודה זו ה. מרבורגאיםההללו יוצרות את המתודה הביקורתית של  ודהנחות היס

לייצג את  מתיימרת אינה, גליבשונה מהפילוסופיה של ה, שהיאהיא חיונית לפילוסופיה הביקורתית 

   61.דרך אל האמתהאלא רואה את עצמה רק בתור , האמת בשלמותה

. קסירר את רעיונותיו בהתאמה עם המתודה של מרבורגאיםפיתח , בתחילת הקריירה האקדמית שלו

  Substanzbegriff und Funktionsbegriffאולם כבר בספרו   62.בספריו הראשונים זאת ניתן לראות

הוא תורת  בספר זההנושא שהעסיק את קסירר . לכת תמרחיק בצורההוא התקדם בדרך הביקורתית 

בתחילת הספר דן קסירר בשינוי בהבנת המושג . הטבע המושג באפיסטמולוגיה של המתמטיקה ומדעי

הדיון מתחיל ". פונקציונאלית"אל התפיסה ה" סובסטנטיבית"שהתרחש בעקבות המעבר מהתפיסה ה

כאשר אריסטו . סובסטנטיביתהתפיסה ה אתמהמטאפיזיקה של אריסטו שבאמצעותה מגדיר קסירר 

אופן הקיום   63.ועצמאי לבין אופן הקיום של היחס של דבר קונקרטי קיומובין  הבחיןהוא  ,דיבר על היש

, הן תלויות בקיומם של הדבריםמכיוון ש לתכונות של הדברים אין קיום עצמאי. הראשון נקרא סובסטנציה

קסירר מציין שרק קיומה הבלתי משתנה של הסובסטנציה שאינה . לכן הן לא קיימות כסובסטנציות

היחסים , סובסטנטיביהקיום הלעומת . עבור אריסטו לקיום מלא נחשב, זקוקה לגורם אחר בכדי להתקיים

מאז אריסטו אופן קיום הדבר  64.המילה במלוא מובןתלוי בדברים אחרים אינם קיימים  שקיומםוהתכונות 

. "התפיסה הסובסטנטיבית"קסירר מכנה את תפיסת הקיום זו . לדגם של קיום אמתי הפךהקונקרטי 

המושג של אריסטו נוצר תוך מיון הדברים הקיימים  65.המושג של אריסטואותו הדגם שולט גם בתורת 

שונים הופכת ותכונה אחת שמשותפת לדברים רבים , כלומר*. לכן הוא נקרא מושג כללי, והשוואתם

בין התפיסה שקסירר מראה את הקשר  66.הדברים האלושל  מינם וסוגםפיו נקבע -למושג שעל

                                                
   .   (Natorp 1912, 210-12): ראה את הביקורת של נטורפ על היגל 61
  .(Natorp 1912, 195): ראה גם את ההערה של נטורפ לגבי קסירר. Iראה נספח  62
63 (SF, 8).  

 64)-98SF, (.  

  .5, שם65 
 .(Feldman 1964, 630)  ראה 66
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לדברים רבים יכולה להיראות  יחידבחירת מושג כללי . המושג הכלליקיום לבין ל בנוגעהסובסטנטיבית 

נתפס בתור תכונה משותפת אינו לכן המושג הכללי . במושג זה מהות אמיתית ראואילו לא , שרירותית

חלוצת "  67.כסובסטנציה ,כלומר, אלא כמהותם של הדברים שמתנה את קיומם כלשהי של הדברים

אילו ביסודה לא הייתה מונחת הנחה שתכונה זו היא , למשחק נבוב התכונות הכלליות הייתה נחשבת

הן ו הן המושג הכללי, מסיבה זו  68".תית שמהווה ערבות לקשר מכוון וסיבתי בין דברים בודדיםיצורה אמ

אלא , שונה מעולם הדברים הקיימים אינולכן המושג הכללי . הדבר הקונקרטי קיימים בתור סובסטנציות

  ". *דבר-בתור-המושג"למושג הכללי קורא קסירר גם בשם . לם הזהחלק מהעו מהווה

דבר שולטת בפילוסופיה -בתור- טען קסירר שתפיסת המושג, כפי שמפרט פלדמן בעבודת הדוקטורט שלו

 70.היה זה קאנט ששינה באופן עקרוני את מובנם של המושגים 69.יום ומיל, אמפיריציסטית של ברקליה

מבט  מנקודת 71.ים לפונקציות של ההכרהיניקאית הפכו המושגים הכללבאמצעותה של המהפכה הקופר

בתפיסה . פונקציונאליתההמהפך הקופרניקאי כמעבר מהתפיסה הסובסטנטיבית לתפיסה מפורש , זו

לפונקציה שקובעת דברים  הופךאלא , הפונקציונאלית המושג איננו מופשט מהדברים כמו מושג כללי

קסירר מתאר את הדגם . פונקציה-בתור- הסוג החדש של המושג נקרא המושג. שכלולים בה" מומנטים"כ

שקובעת לא את  הפונקציה זאת F(a, b), F(b, c) .72  F: החדש של המושג כפונקציה של הסדרה

האיברים של שונה מקיומם  Fלכן אופן קיומה של  .אלא את אופן הקישור ביניהם, האיברים עצמם

של " הוויה"קסירר אומר שה. כי אין להם קיום עצמאי, מורכבת מהאיברים שלה והיא לא בסדרה

בנקודה זו   73.הלוגית שבזכותה היא נבדלת מפונקציות אחרות* הפונקציה של הסדרה היא בקביעות

                                                
67 (SF, 6-9).  
68 (SF,7). התרגום הוא שלי.  
69 )Feldman 1964, 69-109(. 
כיצד דקארט ואחריו לייבניץ החלו בתהליך המעבר  כתב קסירר בעבודת הדוקטורט שלו ובספרו הראשון 70

  .   )Cassirer 2009a(. ההדרגתי מהתפיסה הסובסטנטיבית אל הפונקציונאלית
71 (PsF I, 7)  ,)Cassirer 2009d, 4-5(.  
72 (SF, 17).   
  .26, שם 73
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המושג הכללי והדברים שנכללים בו  74.מושג הכלליהפונקציה שונה מ-בתור- ניתן לראות במה המושג

-במושג, לעומתו. החושים על ידינתפס שאחד שהוא אופן קיומו של הדבר הקונקרטי  שייכים לאופן קיום

. שורהלבין האיברים שנכללים בכקביעות לוגית של האיברים פונקציה קיימת הבחנה בין הפונקציה -בתור

האיברים בסדרה נקראים  .אין אחיזה בשום אלמנט סובסטנטיבי מומנטים לוגם   F –כלל לגם , עם זאת

בסדרה שנקבע  םתלוי במקומ יםשל האיבר יםהקונקרטי םייחודמכיוון ש, של סידרה מסוימת" מומנטים"

ולא  האיבר הוא היחס בינו לבין האיברים האחריםתכנו של מה שקובע את , זאת אומרת. פי פונקציה- על

אלא אקט , הפונקציה היא אינה קביעות לוגית נתונה. במובן זה אין לו קיום משלו. תכנו העצמאי

אלא קובעת מה שיינתן , הפונקציה אינה מסדרת את מה שנתון בחושים, במילים אחרות  75.סינתטי

   .קיימים בתור דברלא הפונקציה ולא האיברים שלה , דהיינו. בחושים

של אסכולת מרבורג ששאפה להשתחרר מכול  המגמההתפיסה הפונקציונאלית של קסירר תואמת את 

או הפונקציה שקובעת את " (יחס"בתורתם של מרבורגאים אחרים , אולם. וניםתלות בעולם הדברים הנת

היחס אינו מניח את . יחס מומנט ראשונירואה קסירר בלעומתם . כלשהו בכל זאת דורש יסוד) היחס

  .בלבדהראשוני אלא את המומנטים שמתקיימים בזכות היחס , שאותם הוא מקשרהאלמנטים קיומם של 

[D]er  Sinn aller objektiven Urteile auf ein letztes Urverhהltnis zurückgeht, das in 

verschiedenen Formulierungen als das Verhältnis der »Form« zum »Inhalt«, als 

das Verhältnis des »Allgemeinen« zum »Besonderen«, als das Verhältnis des 

»Geltens« zum »Sein« angesprochen werden kann. 76 Welche dieser 

Bezeichnungen man indes schlieβlich wählen mag: Das eigentlich 

Entscheidende liegt darin, daβ die Grundbeziehung selbst hierbei als eine streng 

                                                
74 (SF, 5, 16-17).  
  .26, שם  75
, כללי ויחיד, תוכן וצורה: זוגים של המושגים הנוגדים. משפט זה ממחיש את סגנון כתיבתו של קסירר, דרך הגב 76

  .  זה נכון רק לגבי הקשרי משמעויות מיוחדים ולא לגבי כולם, אולם. תוקף והוויה מוגדרים כזוגים של מילים נרדפות
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einheitliche festzuhalten ist, die durch die beiden gegensätzlichen Momente, die 

in sie eingehen, nur bezeichnet, nicht aber aus ihnen, als wären es selbständige, 

für sich vorhandene Bestandstücke, aufgebaut werden kann.77 

הם אלו ם אגם  ,התפיסה הפונקציונאלית של קסירר שוללת את קיומם של כל האלמנטים הראשוניים

התוצאה של מהלך זה היא חתירה מתחת ליסודות הלא ביקורתיים במתודה . אלמנטים של מחשבה

" אידיאה"היסודות הללו הם ההתכוונות המוגדרת מראש אל המטלה בתור . הביקורתית של מרבורגאים

אנו בכל , ניתנת להשגה מלאה אינהמרבורגאים הידיעה האף שלפי על . וההנחות הלוגיות והמתמטיות

מגדלור המאיר כמכוונת את החקירה ש" אידיאליתהמטלה ה"זאת צריכים להניח את קיומה בתור 

היא לא מכיוון ש אינה אלמנט סובסטנטיביהיא " מטלה אידיאלית"מרבורגאים המבחינתם של . מרחוק

" מטלה"מדוע . ניתן לפקפק בתשובתם. מחוץ להם –היא ; נתפסת בשורה אחת עם הדברים הקיימים

מדוע הכיוון עצמו ? כיוון קבוע שמוגדר מראש מגדירההלוא היא ? עידה על הקיום הסובסטנטיביאינה מ

נתון "אינו הוא זה " אלמנט"אף ש, "אלמנט סובסטנטיבי"והמטלה שקיימת בתור אידיאה אינם סוגים של 

לוגי או במתודה הביקורתית הוא האופי ה" לא ביקורתי"הדבר השני שנשאר  78 ?או דבר קונקרטי" חושני

                                                
77 (Cassirer 2009b,152) . ראה גם(Friedman 2000, 34). בתור- פרידמן סבור שמקורה של תורת המושג-

ניתן , עם זאת.  (Friedman 2000, 30): בפילוסופיה של המתמטיקה של ברטרנד ראסלהיא יחס של קסירר 

 .פרק הבאאת הראה . מקורה עוד בפילוסופיה של שלמה מימוןלזהות את 
סימן ומשחק בדיסקורס , מבנה: " 1966משנת  של דרידהבהרצאתו " מרכז"הדיון לגבי נוכחותו של את  ראה 78

הקיום משחק תפקיד של  הוא , אותו רוצה דרידה להסיר, כיסוד המעצב של המבנה" מרכז"-ה"  .של מדעי הרוח

בתור טלוס  אלא גם מחוצה לה, זה יכול להתקיים לא בתוך הסטרוקטורה בלבד" מרכז. "הסובסטנטיבי של קסירר

  ).מטרה סופית ומושלמת(

From the basis of what we therefore call the center (and which, because it can be either inside 

or outside, is as readily called the origin as the end, as readily arché as telos),…<…> 

Successively, and in a regulated fashion, the center receives different forms or names.<…> It 

would be possible to show that all the names related to fundamentals, to principles, or to the I 

center have always designated the constant of a presence-eidos, arche, telos, energeia, ousia 
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ההנחה שהחקירה צריכה . שאמור להוביל לביסוס המדע והגנתו מפני הספקנות 79המתמטי של החקירה

על קיומם הסובסטנטיבי של הכללים האלו כאילו הם  המצביע, בלבד כללים מוגדרים מראש לפילהתקדם 

  . היו מהותם האמיתי והאולטימטיבי של הדברים

" הנתון"הולכת רחוק יותר בשלילת  סטנציה ופונקציהבסובהגותו של קסירר שהתחילה להתגבש 

צדדיות המדעית -וגם את החד, היא הורסת גם את הכפייה הלוגית והמתמטית. בהשוואה למרבורגאים

מרבורגאים לקסירר הצביע לראשונה כוהן מיד העל חילוקי הדעות בין . של המתודה של אסכולת מרבורג

שהוא שם את  כךמבקר כוהן את תלמידו על  כתבו לקסיררבמ. סובסטנציה ופונקציהלאחר שקרא את 

ובתור קטגוריה הוא רק  בלבד מושג היחס הינו קטגוריה, לדעתו של כוהן. מושג היחס במרכז תורתו

לייסד את המציאות  ניתן כי רק באמצעותו , פונקציה שבהכרח זקוקה לאלמנט אינפיניטסימאלי

כדי , "םיממשי"בכל זאת  אך, עד כמה כוהן זקוק לאלמנטים לא חושניים מכתב זה ממחיש  80.אידיאליתה

  Methode und seine Geschichte-Das Princip der Infinitesmalבספרו  לכן . לבנות את הממשות

מכאן ניתן להסיק שגם  81".גודל אינפיניטסימאלי"והאלמנט המתמטי * את עקרון הראשיתכוהן מביא 

תחת מה -במידת בכל זאת נשאר, שלא מבדיל בין ממשות למחשבה שכוננת אותה ,אידיאליסט כמו כוהן

אינו יכול לחשוב כוהן  ,שלו היא אידיאלית" ממשות"האף שעל . השפעתה של המחשבה הסובסטנטיבית

   82.על אלמנטים קבועים לבסס אותהבלי מממשות על קטגוריה של 

                                                                                                                                                       
(essence, existence, substance, subject) aletheia [truth], transcendentality, consciousness, or 

conscience, God, man, and so forth. (Derrida 1978, 279).    
  .ראה את המשך הפרק .כוהןלבין נטורפ בנקודה זו יש מחלוקת  79
 Gawronsky) :מצוטט במאמרו של דמיטרי גאברונסקי, 1910, 24אוגוסט , מתוך מכתבו של כוהן אל קסירר 80

זה לא מנע , ברם. דחפה את קסירר לשנות דף שלם מספרו של כוהןרונסקי כתב שהביקורת אבג . (21 ,1949

  .אסכולת מרבורגמ רחיק אותוהשהרצוי לו בעתיד לפתח את עמדותיו בכיוון  ממנו
81 (Cohen, 1883).  
סית של קסירר הולכת המטרה היא להראות מדוע גישתו היח. מוצגת כאן בקווים כללים בלבדהגותו של כוהן  82

    .מעבר לתורת ההכרה של אסכולת מרבורג
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נטורפ מבסס את תורת המושג שלו על . נטורפתורת המושג של קסירר שונה גם מתורת המושג של 

נטורפ מגדיר מושג כאחיזת . ההיקש הלוגי שבתור יחס לוגי דומה מאוד לתורת המושג של קסירר

 במסגרתהוא מתאר מושג  83.[Die Festhalten des Einen im Mannigfaltigen]  האחדות בריבוי

  :ציור הבאה

x1                                                      

x2                       a                             

x3                                                     

  .הוא זהות בכל הריבוי  a-הוא ריבוי ו  Xכאשר 

וסביר להניח שקסירר ראה את תורת המושג שלו  ,זה דומה למושג של קסירר שמוצג כסדרה תיאור

נטורפ אמר שרק באמצעות המושג ייתכן היחס בין , עם זאת. ך וחידוד של הלוגיקה של נטורפכהמש

מדגיש  לעומתו. המושג קודם ליחס ומתנה אותו, כלומר  84.הריבוי הנתון לבין הפונקציה של המושג

יהיה פונקציה -בתור- המדגם של קסירר למושגאת לכן . קסירר את קדימותו של היחס שקובע את המושג

קובע את סוג היחס בין שהוא  F מדגם זה מציין שהכלל. F (a, b), F(b, c: (כון יותר להציג בתורנ

שאינו נסמך על שום אלמנט  יחס- בתור -מושג מסוג זה הוא המושג. יחס זה על ידיהאיברים שנקבעים 

מאפשרת גמישות מיוחדת מכיוון שהיא  קדימות היחס היא בעלת חשיבות רבה. על שום קיום, קבוע

קובעת את , כלומר אחדות בתוך הריבוי, קדימות המושג. עוד במשנתו של נטורפ נמצאתבמינה שאינה 

קדימות היחס שאינה נסמכת על שום דבר פותחת פתח , לעומת זאת. בין אחדות זו לריבוישהיחס 

נו מוגבל לסוג אחד של היחס במושג של קסירר אי, בשונה מנטורפ, לפיכך. לאופנים שונים של יחס

בסובסטנציה . הגבלה כזו הייתה מניחה את הלוגיקה בתור אלמנט סובסטנטיבי. כגון היקש לוגי, היחס

                                                
83 )Natorp 1903, 13(. 
  .15, שם 84
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אלא תלוי בסוג הסדרה או , "נתון"מגיע קסירר למסקנה שסוג היחס שקובע את האיברים אינו  ופונקציה

  . אופנים שוניםבבסדרות שונות האיברים יכולים להיות מסודרים  85.בנקודת מבט

In truth, it will be seen that a series of contents in its conceptual ordering may be 

arranged according to the most divergent points of view; but only provided that 

the guiding point of view itself is maintained unaltered in its qualitative 

peculiarity.86    

שכל סוגי היחס  להבחין בכךניתן גם . שונותהסדרות הקסירר עדיין לא מפתח את נושא  הבספר ז

דווקא מממצאיו של ספר זה , עם זאת. שעליהם הוא מצביע כאן שייכים לתחומים של מדעי הטבע

 Kants א הספרהתחנה המשמעותית הבאה בדרך זו הי. מתחילה להתגלגל הפילוסופיה הסימבולית שלו

Leben und Lehre )87.שבו מציע קסירר פירושו לקאנט )חייו ותורתו של קאנט   

  

  

  

  משמעות בפירוש לקאנט- דו : פרק שני

  

שומט את הקרקע קאנט במשנתו של מהתפיסה הסובסטנטיבית אל התפיסה הפונקציונאלית  עברהמ

זוהי נקודת המוצא של קסירר בבואו לפרש את  88.התפיסה הסובסטנטיביתשל קיום מושג המתחת ל

האופי "פועל יוצא של הפונקציה שאותה מכנה קסירר כאלא , כאובייקטיבי" קיים"הטבע אינו . קאנט

                                                
  .(Feldman 1964, 100)השווה  85
86 (SF, 16).  
87 (Cassirer 2009c).  
88 (Cassirer 2009d ,6).  
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  89.[die Eigenart der empirischen Erkenntnisfunktion] "של פונקציית ההכרה האמפירית "המיוחד

. ישנן פונקציות אחרות מלבד ההכרה האמפיריתשהאפשרות מצביע על " *האופי המיוחד"המונח 

או " תיאורטית"שם תואר " פונקציית ההכרה"מוסיף קסירר למושג מסבירה מדוע  זואפשרות 

  ? זה אפשרי היא כיצד השאלה 90.ההכרה הלא תיאורטית והלא אמפיריתשכן תתכן  ,"אמפירית"

…wie sie [die Welt der Erfahrung] sich nach verschiedenen Geltungsbedingungen 

dennoch als ein einheitliches Ganzes des Sinnes und der Erkenntnis konstituiert.91 

יחידה לכינון האחת והדרך ה אינהאין שום רמז לכך שההכרה היא   ביקורת התבונה הטהורהב , עם זאת

מושגי השכל הטהורים נגזרים באופן . ושניותהחלל והזמן הם הצורות היחידות של הח, לפי קאנט. העולם

במסגרת זו אין אפשרות לריבוי . הכרחי מהחשיבה ומתייחסים באופן הכרחי לריבוי שניתן בהסתכלות

של ההכרה הלא אנושית שלא זקוקה לצורת  ייתכנותהמניח קאנט רק את , מחוץ להכרה זו". ההכרות"

לא ניתן להסיק שאופן הקישור בין מושגי   הטהורההתבונה ביקורת מ  92.החושניות כדי לכונן ידיעה

ההכרה האמפירית היא ההכרה היחידה . השכל לריבוי הניתן בהסתכלות הוא לא אופן הקישור היחיד

    93.עבור כל היצורים בעלי התבונהשגם עבור האדם וייתכן  להתקייםשמכוננת את העולם היחיד שיכול 

במסגרת הפילוסופיה הביקורתית שבנה ראשון שהגיע לאפשרויות ריבוי העולמות השלומה מימון היה 

" הנתונים"מימון הפך את כל . פונקציונאלי של קאנטה" תיקון"הוא גם הראשון שהחל עם ה. קאנט

כתוצאה , באופן מפתיע  94.למושגים הקטגוריות ונתוני התחושה, כגון ההסתכלות הטהורה, בתורתו

                                                
89 (Cassirer 2009c, 145).  
קורא קסירר לפונקציה  (PsF I, 8)   הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותגם במבוא לכרך הראשון של , לפיכך 90

  . die Form der objektiven Gesetzlichkeit]" [הצורה של החוקיות האובייקטיבית"של ההכרה האמפירית 
91 )Cassirer 2009d, 7(.  
 ).45-61, ד"קנט תשי( 92
 .61, שם 93
ראה . לעצמו ולתחושות-כשהוא- ההישגים הפילוסופים הידועים של מימון הוא פתרון מעניין לבעיית הדבראחד  94

Windelband 1907, 202-205)  (לכן אין לחשוב שהם נגרמים על , לפי מימון  נתוני התחושה  אינם מחוץ להכרה



38 

 

צורת החושניות " בראש ובראשונה הואמה שהפריע למימון  95.לספקנותו של יום חזרה ממהלך זה חלה

בניגוד . סתכלויותכהמושגים לבין החלל והזמן כ לכן הוא הפריד בין החלל והזמן. של קאנט" האפריורית

אלא שההסתכלויות מניחות את , החלל והזמן הם גם מושגים וגם הסתכלויות"טען מימון ש  96,לקאנט

הוא חזר לתפיסת החלל והזמן , זאת אומרת  98.שוני ימושג םמימון החלל והזמן הלפי   97."המושגים

מה שמבדיל בין שני דברים , לפי תפיסה זו. על בסיסה של המהפכה הקופרניקאית 99כיחס של לייבניץ

מניח מימון גם את ההסתכלות של החלל , בנוסף למושג החלל והזמן. זהים הוא ההבדל במרחב ובזמן

הפער  100.הניסיוני *המדמה-אלא נבנית בעזרת כוח, הסתכלות זו אינה נגזרת ממושג ההבדלך א, והזמן

מכאן . אפריורי לבין ההסתכלות מאפשר לבנות הסתכלויות שונות מבחינה לוגית ומתמטיתבין המושג ה

אחרות השמניחות הסתכלויות החלל  אוקלידיות-הקדים מימון את הופעתן של הגישות הגיאומטריות הלא

במקביל להסתכלות מגיע מימון גם לאפשרות של ריבוי  101.אוקלידיתמזו שעליה בנויה גיאומטריה 

בלי לעבור כאן על שלבי מחשבתו של מ .האוניברסאלית של המדע וששוללת את הכרחיות העולמות

דבר ראשון הוא : פועל יוצא של שני דבריםאצל מימון היא ניתן להסיק שהטענה לגבי הריבוי , מימון

                                                                                                                                                       
ומתבהרים בתהליך רכישת  התחושה הם המושגים המטושטשים אשר הולכיםנתוני . לעצמם-כשהם- ידי הדברים

מכאן הידיעה של מימון ואחר כך מרבורגאים מובנת כהתקדמות אינסופית מהמושגים המטושטשים עד  .הידיעה

על נושא זה ראה . השגה- לעצמו שהוא לא בר-כשהוא- הידיעה השלמה היא הדבר. למושגים ברורים יותר

)Cassirer 2009d, 77-100( ,) ואחרים)  8-31, 1967ברגמן. 
 . "(Cassirer 2009d, 93): ראה גם את קסירר )1967, ברגמן: (מהלך זה מתואר היטב בספרו של הוגו ברגמן 95

Ihre [Maimons] wahrhafte Originalität aber erhält die Synthese, die hier zwischen Leibniz, Kant 

und Hume versucht wird,…" 
  ).46, ד"קנט תשי( 96
נדונים שמתח מימון על קאנט הבעיות הרבות במושג ההסתכלות אצל קאנט והביקורת ). 18, 1941מימון ( 97

  ).19-29, 1992בוזגלו : (בדוקטורט של בוזגלו
  ).31-47, 1967ברגמן (וראה גם , )17-20, 1941מימון ( 98
 . )Leibniz 1956(: ראה את ההתכתבות של לייבניץ עם קלארק 99

  ).19-20, 1941מימון ( 100
   .)44, 1967ברגמן ( 101



39 

 

הבחנה בין הסינתזה השרירותית דבר שני הוא ו ;קדימות היחס בין שני המומנטים בהגדרתו של המושג

  .רחיתוההכ

קדימות היחס מאפשרת לפרש את מושגי השכל   102.בהגדרת המושג בתור יחס הקדים מימון את קסירר

קובעים את  אלו אינםשיפוטים . לקשר בין הניסיון לבין התנאים ההכרתייםהוא כשיפוטים שתפקידם 

, אם. לוגיהיקש האלא רק את הזיקה ההכרחית בין רישא לסיפא של ה, ההכרח האובייקטיבי של הניסיון

מציין את היחס  F(a)אז , Fומערכת התנאים שמאפשרת אותו היא  aהניסיון הממשי שנוכח הוא , למשל

של  ייתכנותושולל את  אינואולם יחס זה . ההכרחי שקיים בין מערכת התנאים לבין הניסיון בעולם הנוכחי

אפשר -מימון למסקנה שאיהגיע , מכאן. לייתכנותושמציין טבע אחר ותנאים אחרים  'F'(a(היחס 

יתקיים לעד ולא ישתנה באופן  -F(a)אי אפשר להוכיח ש, זאת אומרת. להתגבר על ספקנותו של יום

  .F'(a')-פתאומי ל

הדבר השני שמוביל את מימון להנחת העולמות האפשריים הוא ההבחנה בין סינתזה הכרחית 

באה לידי ביטוי בלוגיקה ואריתמטיקה שמגלות חוק היא אפריורית שהסינתזה ההכרחית  103.לשרירותית

לכן איננה ו, )נתון ממשי(אבל היא מכוננת ניסיון , היא אפריוריתהסינתזה השרירותית גם . אובייקטיבי

מאפשר ) הסינתזה ההכרחית לפי מימון(לבין הלוגיקה ) לא הכרחיה(הפער בין העולם הממשי . הכרחית

עולמות אפשרות של להניח  ,בין האמיתות הקונטינגנטיות וההכרחיותל יבדומה ללייבניץ שהבד ,למימון

   .ם אחריםיממשי

 -כמו מימון הוא מקדם את המהפך הרציונאלי. נראה שקסירר עושה מהלך דומה לזה של מימון

נותן קדימות ליחס בקביעת השיפוטים לגבי המציאות ומגיע למסקנה שההכרה האמפירית , פונקציונאלי

מתייחס לריבוי " ריבוי"בתורתו של קסירר נהיה ברור ש, עם זאת. יחידה לכינון העולם אינה הכרההיא 

                                                
  ).77 ,1992 בוזגלו( 102
 ). 1992בוזגלו (, ) 21, 1941מון מי( 103
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מבחינה , זאת אומרת 104.אופני קיום ולא לקיומם האפשרי של עולמות עם תכונות חלל וחוקי טבע אחרים

גם  וניתן ,שמניחות עולמות עם תכונות חלל שונות אוקלידיותמתמטית ניתן לבנות שיטות גיאומטריות לא 

אולם אופן הקיום בעולמות האלה . אפשרות של קיום עולמות עם חוקי טבע אחרים להעלות על הדעת

של קסירר שולל את הממשות " הריבוי", בשונה מזה". סובסטנטיבי", עדיין יהיה אופן קיום אמפירי

-פרניקאיהמהפך הקו ,לפי קסירר. האובייקטיבית של המדע כאופן יחיד לכינון הממשות האובייקטיבית

מהפך , ברם. פונקציונאלי של קאנט אינו מערער את הכרחיותו של הניסיון ולא מוביל לספקנותו של יום

בצורה זו מפרש קסירר את משנתו של . באופן כלליזה שולל את אופן הקיום האמפירי כדוגמה לקיום 

מזה של הקיום לפי  ניתן להבין את האתיקה והאמנות בתור אופני קיום שונים, לפי פירוש זה. קאנט

   105.ההכרה האמפירית

בחין קסירר באפשרות הקיום שחורגת לגמרי מכל מ, לעומת אפשרות ריבוי העולמות של לייבניץ ומימון

הן בכל זאת  אך, םיהחובות האתיות והצורות האסתטיות אינן נגזרות מהמשפטים הלוגי. הללוהתחומים 

הם  אלומונחים " (צורות עולם"וגם " צורות של חוקיות אובייקטיבית"-או כ" אופני קיום"מוגדרות כ

הפונקציות של  על ידיהם אופני כינון האובייקטיביות " צורות אובייקטיביות"או " אופני קיום"  106).נרדפים

, ר המכונן לפי קטגוריות אחרותצורות עולם אחרות אינן מגלמות את הטבע האח, לפי קסירר. ההכרה

ניתן לראות זאת לפי אופנים אחרים של . אלא הן מגלמות את האופן האחר של האחדות בתוך הריבוי

- באופן אחר של החלל והזמן קסירר אינו מתכוון לגיאומטריות הלא. החלל והזמן שמניח קסירר

כגון החלל והזמן , ה תיאורטיתמדובר בחלל וזמן שבנויים לפי עקרונות שחורגים מהכר. אוקלידיות

  .או החלל והזמן שמעצבים את עולם הסביבה של יצורים חיים, האסתטיים

                                                
104 (Cassirer  2009c, 145).  
   .שם 105
106 (Cassirer 2009c, 141-46).  
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וצורות הדימויים האסתטיים , במסגרת החלל והזמןנו נמצא בעוד שאופן הקיום של ממלכת החירות אי

שבהם  שהחלל והזמן מכךניתן להסיק . אך באופן שונה מזה של דבר, מופיעים במסגרת זו 107החיים

מפריד קסירר  עקב כך. החלל והזמן םאותמופיעים הדימויים האסתטיים והאובייקטים של הניסיון הם לא 

 .והדימויים האסתטיים צורות החייםנתפסים חיים ובין החלל והזמן בקיום אמפירי לבין החלל והזמן בו 

קסירר  108.י הקיום השוניםסוג מסיום של החלל והזמן מהווה גורם חיוני בעיצובם של אופנ, זאת אומרת

היא התנאי להבהרת המתאר , טוען שהבהרת השאלה לגבי ההבחנה בין סוגי החלל והזמן השונים

[Umriβ] החלל והזמן מעצבים את הצורות של  109.של צורות העולם המיוחדות ולחוקיות השולטת בהם

  : קסירר כותב. ודיחיאמצעי הקשר בין הכללי לימכיוון שהם , העולם האובייקטיבי

Raum und Zeit  bleiben daher das eigentliche Musterbild und Prototyp , an 

dem das eigentümliche Verhältnis , das in jeder apriorisch-synthetischen 

Erkenntnis zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, dem Allgemeinen 

und dem Besonderen und Einzelnen besteht, sich rein und vollständig  

darstellt. 110 

של היחס בין  das eigentliche Musterbild und Prototypלפי ציטוט זה החלל והזמן הם מדגם 

החלל והזמן , זאת אומרת. שמתקיים בכל הכרה סינתטית אפריורית סופי-סופי לאיןבין ה, ייחודי לכלליה

                                                
קסירר מקורו של קשר  לפי. )טלאולוגיות( ביולוגיותבין בעיות אסתטיות ל יש קשר הדוק  בביקורת כוח השיפוט 107

שמתייחסים לעובדת (השיפוטים האסתטיים והטלאולוגיים , בגלל הקשר הזה. אפלטונית- בתורתו הניאוהוא זה 

, לכן.  (Cassirer  2009c, 267-68).שיפוט רפלקסיבי –אחד שייכים מבחינת המבנה שלהם לכוח שיפוט) החיים

מה שחשוב הוא שאופן הקישור בשיפוטים  ".שיפוטים טלאולוגיים"ו" שיפוטים אסתטיים"אינני מבחינה כאן בין 

קסירר מציין גם שהקשר בין הבעיות האסתטיות והביולוגיות אצל קאנט בשום . האלה שונה מהשיפוט לגבי הניסיון

          .מחוץ לתחום של המתודה הביקורתית" האמיתי"אופן אינו מעיד על הקשר 
   .(Cassirer 2009f)": האסתטי והתיאורטי, החלל המיתי" שנקראעון הזה מפתח קסירר במאמרו את הטי 108
  .412, שם 109
110 (Cassirer 2009c, 155) .לפילוסופיה של מדבר קסירר על אותו הנושא במבוא , בנוסף. ההדגשות הן שלי

  ).(PsF I, 25-26, 29: הצורות הסימבוליות
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. הכרה סינתטית אפריוריתעם פונקציה והם גם נמצאים בקשר - בתור-של מושג מיםמסוי יםהם סוג

מערכת המספרים "כגון , פונקציה מקשר בין העיקרון המשותף של סדרה מסוימת- בתור-המושג, כאמור

ההגדרה של החלל והזמן בתור מושג היחס תואמת את  111.לבין האיברים של הסדרה הזו" הטבעיים

, אמנם. לתווך בין המושגים לבין הריבוי שנקלט שתפקידה הואשל קאנט ההסתכלות בתורת ההכרה 

פי קאנט לא - על, לכן. אצל קאנט יכולת תיווך זו היא צורת חושניות אפריורית ולא סדרה אחת של יחסים

קדימות היחס על פני , בפירושו של קסירר לקאנט, עם זאת. של חלל וזמן אחרים היתכנותר עניתן לש

בתור הפונקציה . בהם פונקציית החלל והזמן יכולה להתממששריבוי הסוגים את ת אלמנטים מאפשר

  112.החלל האסתטי והתיאורטיאת צר ישמסדרת את היחס בין כללי ליחיד באופנים שונים היא יכולה לי

בכדי לחזק את  113.טהורה) הרכבה(קשר לעקרון של סינתזה הדבר נוסף הוא שההסתכלות מוגדרת ב

קסירר . אלא למכתבו של קאנט לריינהולד 114,ר לא לטקסט של הביקורת הראשונהפונה קסיר, טענתו

עקרון זה אומר שכל המשפטים הסינתטיים . מגלה קאנט את העיקרון של הסינתזה הטהורהטוען כי שם 

 :בטענה זו מקרב קסירר בין שני מקורות ההכרה 115.של ההכרה אפשריים רק בזכות היחס להסתכלות

את החלל והזמן עם  קסירר שבדומה למרבורגאים אחרים מזהה מכךיתן להבין נ. ההסתכלות והשכל

  . החשיבה ולא עם החושניות

לבין   ביקורת התבונה הטהורהמבט פונקציונאלית זו בוחן קסירר את ההבדל בין השיפוטים של  מנקודת

הבדל זה בא לידי ביטוי בסוג האחדות שיש בניסיון . ביקורת כוח השיפוטהשיפוטים הרפלקסיביים של 

                                                
111 (Cassirer 2009c, 155). 
  . מוסיף קסירר גם את החלל המיתי בפילוסופיה של הצורות הסימבוליות 112
 .(Cassirer 2009c, 153-56): קסירר דן במושג זה בעמודים הבאים 113
 – וביקורת כוח השיפוט, "הביקורת הראשונה"תכונה בקיצור   ביקורת התבונה הטהורה, מכאן ואילך 114

 ". השלישית הביקורת "
 Vgl. Kants Brief an Carl Leonhard Reinhold vom ,.   (Cassirer 2009c, 155): המכתב מצוטט כאן 115

12. Mai 1789, in: Werke, Bd. IX, S. 396–404: S. 402 [XI, 38];  
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ד אחדות מסוג אח 116.שאותו חוקרת הביקורת הראשונה וסוג האחדות שמתגלה בביקורת השלישית

ניסיון נוצר . הניסיון אינה ניתנת בכוליותהאחדות : ראשון. יםינבדלת מהשנייה בשני מאפיינים עיקר

, מרבורגאיםהלפי , לכן. אחדותו היא בסדרה אינסופית .בתהליך הדרגתי של קידום החקירה המדעית

אחדות זו : שני. כל ניסיון קונקרטי הוא רק חלק או קטע אחד בתהליך זה. ידיעה היא תהליך אינסופי

  . זמן מוגדרלכל איבר כפוף למקום ו, לפיכך. מורכבת מאיברים שנמצאים בקשר סיבתי

 die]במלאות קונקרטית  ינהצורות החיים הת תפיסהאחדות באמנות וב, לעומת האחדות בניסיון

konkreten Erfüllung].117  אלא מופיעה באופן מיידי, נבנית באופן הדרגתי כמו הניסיון אינהמלאות זו .

אלא , אינה מורכבת מעובדות שמצטרפות אחת לשנייה זוההבדל בינה לבין הניסיון הוא בכך שאחדות 

   118 .קים שוניםאחדות זו היא המלאות שאינה מתחלקת לחל

אחדות זו אינה . זמנית- היא עלושל צורות החיים האחדות של הצורה האמנותית , בשונה מהניסיון

מה שמאפיין . שמתקיים בה הוא שונה מאוד מהזמן האמפירי" זמן. "בקשר סיבתי בין איבריה" מכירה"

בכל  מלכתחילהכל מה שיכול להתרחש טמון   Voraussehen.119][ "צפייה מראש"את הזמן כאן הינו 

מבט זו כל ההתרחשות מובנת כמימוש של מה שהיה טמון  מנקודתולכן , חלק ובכל אירוע של המכלול

  .עוד במצב ההתחלתי

אורגנית הוא -בשלב זה מגיע קסירר למסקנה שההבדל באחדות של הניסיון ושל התפיסה האסתטית

האחד בא לידי . שלם ליחידהבין שבין שני אופני היחס , ת אומרתזא 120.הבדל בין שני מבני החלל והזמן

  לפי קאנט ההבדלים בין שני אופני . בשיפוטים אסתטיים וטלאולוגיים –והשני  של הנסיוןביטוי בשיפוטים 

                                                
116 (Cassirer 2009c, 296-300).  
117 (Cassirer 2009c, 299). 
  . (PsF I, 96-97)ני ראה על חשיבותו של מושג האורגניזם  ברומנטיזם גרמ. אחדות זו נקראת אורגנית 118
119 (Cassirer 2009c, 299).  
 .סוגיה זו תידון בהרחבה בחלק השלישי של המחקר 120
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הראשון פועל בהתאם למושגים . פוט הרפלקסיבייפוט הינו ההבדל בין השיפוט המגדיר לבין השיהש

את ההבדל מדגיש קסירר . בהתאם למשחק החופשי של כוחות ההכרה –השני , קבועים של השכל

  .  שלם ליחידהביניהם באופני הקישור בין 

Eine völlig andere Art der Verknüpfung des Einzelnen zum Ganzen , des 

Mannigfaltigen zur Einheit aber stellt sich uns dar, wenn wir vom Faktum der 

Kunst und der künstlerischen Gestaltung ausgehen. 121 

. השיפוטים לגבי הניסיון ולגבי עובדות האמנות והאורגניזמים הם שונים ואף מנוגדים אחד לשני, דהיינו

 .ובהר בביקורת השלישית אינו ניתן להבנה מבחינת ההכרה האמפיריתכללי ליחיד שמהלכן היחס בין 

 122?היצורים החיים ם שלאת הופעת, שבו כל אירוע כפוף לקשר סיבתי ,כיצד ניתן להסביר בעולם הניסיון

הפירוש הפונקציונאלי שקסירר נתן לקאנט מאפשר להבחין בין מבנה החלל והזמן שבו מופיעים יצורים 

הבחנה זו  ,פי קסירר- על. אובייקטים של הניסיון ולהסביר את אי ההתאמה ביניהםחיים לבין מבנה ה

היא מוכיחה את עקרון הריבוי כעקרון ראשוני עבור , אלא להפך, אינה מהווה בעיה למשנתו של קאנט

קיימים במקומה . נתונה לאדם אינה" אובייקטיביות"בהתאם לעיקרון הריבוי . שיפוטיו וקיומו של האדם

פירושו של קסירר לקאנט מהווה , מנקודת מבט זו. שונותאובייקטיביות ממשויות  שמרכיביםקישור  אופני

  : כפי שניסח זאת המבורג. גם ביקורת עליו

The gist of his [Cassirer's] comments may be summarized this way: Kant has 

failed to account for a great variety of synthesizing acts by which sensory data 

may be "spelled out in order to be read as experiences".123 

                                                
121 (Cassirer 2009c, 297) .ההדגשה היא שלי.  
 ] [ein groβes Rätsel für unsere Erkenntis "רז גדול להכרתנו"זה ]   [Windelbandוינדלבאנדלפי  122

  .(Windelband 1907, 163) .השיפוטביקורת כוח ב  קאנט  מגלהש
123 (Hamburg 1970, 41).  
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בבעיה שהוצגה עוד  הוא ,הבעיה שנדונה בביקורת השלישיתמקורה של מציין קסירר ש, אף על פי כן

אם קסירר מפריד את , אולם 125.כללי ליחידהבעיה הזו היא ביחס בין מהות ה 124.בביקורת הראשונה

הביקורת השלישית עוסקת הוא טוען ש מדוע, אופני הקישור בהתאם להכרה האמפירית והלא אמפירית

יש לבחון מחדש את , שאלה זועל כדי לענות ? בביקורת התבונה הטהורה שלא נפתרהבאותה הבעיה 

  . הראשונהפירושו של קסירר לסינתזה טהורה בביקורת 

: באופן הבא) ההרכבה הטהורה(הסינתזה הטהורה  מגדיר קאנט את הטהורה התבונהבביקורת 

ושל השגת , ההרכבה במשמעותה הכללית ביותר מובנת לי כפעולה של קישור דימויים שונים זה מזה"

כדין החלל (כשהריבוי אינו נתון בניסיון אלא אפריורי , הרכבה כזאת היא טהורה. ריבוים בהכרה אחת

לפי הראשונה הסינתזה מוגדרת בתור . לפי קסירר נוסח זה מכיל שתי טענות סותרות  126)."והזמן

הסינתזה כאן מתוארת כפעולה מכאנית שמצרפת דימויים ". דימויים שונים זה מזה"פעולה שמקשרת 

אינה תוצאה של חיבור היא שאחדות זו של הריבוי  גורסתהטענה השנייה . שונים לתוך דימוי אחד

הדימויים כבר נמצאים באחדות לפני פעולת . אלא קודמת להרכבת הדימויים, ניםהדימויים השו

משווה קאנט  קסירר מדגיש כי את האחדות הזו .סוג זה של סינתזה נקרא סינתזה טהורה. הסינתזה

לא רק נמצאים בזיקה  הרכבי הסינתזה. טענה חזקה מאוד מביאקסירר  127.לאחדות החלל והזמן

  .ם באחדותם מתמלאיגאלא , לאחדות

Hier [»Synthesis a priori«] wird von einer bestimmten konstruktiven Verknüpfung 

ausgegangen, in welcher und durch welche für uns zugleich eine Fülle 

                                                
. לתווך בין הביקורת הראשונה לשנייההוא  ביקורת כוח השיפוטיעודה של  שלפיהקסירר שולל את הטענה  124

(Cassirer 2009c, 262). שלא עוברת  הביקורת הראשונה והשלישיתרואה קסירר המשכיות בין , עם זאת

  .המעשיתהפילוסופיה בהכרח דרך 
125 (Cassirer 2009d, 11), (Cassirer 2009c, 272)   .  
  ).75, ד"תשי קנט( 126
127 (Cassirer 2009c, 155).  
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besonderer Elemente entstehen , die durch die allgemeine Form der 

Verknüpfung bedingt sind.128 

הוא האופן " סינתזה טהורה"מושג ". סינתזה טהורה"היא  ,שאחדותה טמונה בה מלכתחילה, זוה סינתז

קסירר אומר שדרך הקישור של הסינתזה הטהורה מופיעה בו זמנית מלאות של . המיוחד של הסינתזה

אלא תוצאה של , אינה תוצאה של פעולת ההרכבההיא משתמע מכך שמלאות זו . אלמנטים מסוימים

כיצד  129.הקשר הסיבתיההתרחשות שאינה מובנת מתוך ה הוא" נס" המובן המקובל שלכאשר , "נס"

 קאנט מסביר זאת? התבונה הטהורהביקורת מבטה של נקודת ניתן להסביר את הסינתזה הטהורה מ

ההסתכלות כצורת חושניות טהורה היא האחדות . טהורה של החלל והזמןההסתכלות עזרת הב

  . עוד לפני הסיבתיות של המושגים ריבויההראשונית שבה מופיע 

אלא , פונקציה- בתור-מזהה את החלל והזמן לא רק עם המושג ,קאנטבדומה ל, מכאן משתמע שקסירר

בשונה ממימון וממה שהיה צפוי לפי הגישה , בנקודה זו קסירר. גם עם צורת החושניות הטהורה

החלל , כפי שכבר נאמר. ושניות לבין המושגצורת הח בין מפרידאינו , שלו מרבורגאית -הפונקציונאלית

שהחלל והזמן  משתמעציטוט האחרון מ. והזמן הם היחס שמתקיים בכל ההכרה של הסינתזה הטהורה

לא סוג היחס שמתרחש  הוז, אמנם. הם צורות החושניות שבהם האחדות של הצורות קודמת לריבוי

צורות החלל והזמן אינו הולם שמתרחש ב יחיד לכלליהסוג היחס בין , זאת אומרת. בהכרה האמפירית

 לפי ולכן, נפתרת בביקורת הראשונה בעיה זו אינה. פיו מכוננים אובייקטים של הניסיון-את היחס שעל

  . זקוקה לביקורת שלישיתהיא קסירר 

של  כוח השיפוטבביקורת כללי ליחיד שמתואר בסינתזה טהורה תואם את היחס שמתואר ההיחס בין 

מבחינת מציאותם (שהחלקים "מושג זה מציין אחדות כזאת  130"*.הטבע-דבר כתכלית"קאנט בתור 

                                                
  .ההדגשה היא שלי. שם 128
 .ראה את הציטוט לעיל 129
  ).181-184, 1960קנט ( 130
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יש "אחדות זו שונה מסיבה מכאנית בכך שבמושגה  131."יחסם אל הכל על ידייהיו באפשר רק ) וצורתם

שיהיו עד , כך לאחדות של כל על ידישחלקיו יתקשרו "ו" לקבוע אפריורי כל מה שצריך להיות כלול בו

) באופן הדדי(כך בלבד אפשר הוא שבחילוף הדברים  על ידישכן . באורח הדדי סיבה ותולדה של צורתם

אחדות זו נקראת גם אחדות  132."האידיאה של הכל תקבע מצדה את הצורה ואת הקשר של כל החלקים

פיע בקשר אלא כל חלק בו מו, מורכב מחלקים אינואורגנית מכיוון שהיא דומה לאחדות של גוף חי ש

אלא נוצרת , מורכבת מחלקים עצמאים אינהאחדות זו , במילים אחרות. צורני וסיבתי עם אחדות הגוף

מכאן ניתן להבין את ההבדל בין האחדות . בהתאם לאידיאה של המכלול וגדלהכתוצאה של היוולדות 

אופן היווצרותן  ךא, שתיהן אינן מתחלקות לחלקים בודדים. האורגנית לבין האחדות של יצירת האמנות

כלומר כוח של , *כוח נתינת הצורהאת הטבע מכילה בתוכה -האחדות האורגנית שנקראת תכלית. שונה

אלא גם , אם כל חלק של אחדות זו לא רק נמצא בזיקה למכלול מתאפשר ארגון מסוג זה. ארגון עצמאי

טהורה פעולת ככוח נתינת קסירר הסינתזה ה לפי. מכיל בתוכו את המכלול ויכול להוליד אותו מעצמו

. מבטא את האחדות ויכול להולידהגם אלא , לא רק קשור לאחדותהוא כל אלמנט שלה ש מכיוון, הצורה

לתאר  ניתן היה, בזיקה לאחדות יםאילו הסינתזה הטהורה הייתה רק ההרכבה של החלקים שנמצא

הרכבת לוגו , מצד שני. תמונה מורכבת מחלקים שוניםה, מצד אחד). הדוגמה שלי(אותה כהרכבת לוגו 

בהרכבת , עם זאת. אלא הרכבה שמכוונת מלכתחילה לציור מסוים, שרירותית של חלקים איסוףלא היא 

צורת החיים את  אמנם לפי קסירר תכונה זו בדיוק מאפיינת. לוגו החלק אינו מכיל בתוכו תמונה שלמה

. של הסינתזה הטהורה באה לידי ביטוי בצורות החלל והזמן האחדות האורגנית. והסינתזה הטהורה

היא שאלא , כפי שניסח זאת קאנט, "כדין החלל והזמן"קסירר מדגיש שהסינתזה הטהורה אינה רק 

  .מחייבת את הזיקה ההכרחית להסתכלות הטהורה

                                                
  .182, שם 131
  ).182, 1960קנט ( 132
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Somit ergibt sich, daβ alle Synthesis a priori mit der Form der reinen 

Anschauung unzertrennlich zusammenhängt  – daβ sie entweder selbst reine 

Anschauung ist oder sich doch auf eine solche mittelbar bezieht und stützt. 133  

לפי . קסירר נמצאות במושג של הסינתזה הטהורה שלפי כאן מתבררת ההתנגשות בין שתי הטענות

אחדות קודמת לסינתזה ומתממשת השנייה הטענה הלפי . ותהסינתזה יוצרת אחד הראשונהטענה ה

הטענה הראשונה תואמת את הגישה . בשלמותה בכל אחד מהאלמנטים של הסינתזה הטהורה

. שוניםההחלל והזמן , הפונקציונאלית שלפיה הביקורת הראשונה והשלישית חושפות את אופני השיפוט

לפי עקרון זה ישנם . זקוק קסירר לעקרון הריבוי, םכדי להסביר כיצד שוני זה מתממש בתודעתו של האד

  . סוגים שונים של הסינתזה

דווקא את הגישה יותר הטענה השנייה לא עולה בקנה אחד עם הגישה הפונקציונאלית והולמת 

ניסיון מתאפיינת ביחס בין כללי את הלפי טענה זו מתברר שהסינתזה שמעצבת   134.הסובסטנטיבית

אלא יש רק סוג , של הסינתזה הטהורה םמכאן נובע שאין כמה סוגי. רות החייםכזה ששייך לצו ,ליחיד

הרי ? אזי מדוע לקרוא לזה סינתזה, אם הסינתזה מובנת בתור היוולדות .הטבע-אחד שתואם את תכלית

 מדמה-כוחבתור פעולה של . אפריורי לתוך אחדותההרכבת ריבוי הנתון את הסינתזה הטהורה מניחה 

בצורת החיים הפונקציות שמאחדות את , עם זאת. יצירת הדימוי החדש שלא היה לפניהאת היא מניחה 

הטבע - תכלית, בשונה מהסינתזה. האיברים נקבעות מראש במושגה של האחדות ואינן יכולות להשתנות

ההיוולדות , משום כך. אלא מולידה משהו שהיה טמון בה, ןאינה מרכיבה משהו שלא היה קיים קודם לכ

  . הטבע והסינתזה סותרות אחת את השנייה-תשל תכלי

                                                
133 (Cassirer 2009c, 155) .ההדגשה היא שלי. 
שולל את החקירה  אינו הטהורההצד הלא פונקציונאלי של הסינתזה ש חשוב לקסירר להדגיש, עם זאת 134

 חקירה זו".  אובייקטיביתאמת " מגלהשל החשיבה לא " הלא פונקציונאלי"חקירת הצד , זאת אומרת. הביקורתית

   .וההכרה של בני האדם החשיבהת ומגלה אך ורק את האופן שבו מתפקד
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אחדות ההניגוד בין הסינתזה לבין , כלומר. טמונות שתי טענותבהגדרת הסינתזה אמנם לפי קסירר 

 135".*ניגוד כפול"קסירר מכנה את המאפיין הזה . אורגנית הוא המאפיין העקרוני של הסינתזה הטהורהה

מניח גם את הפעולה שמשיגה אחדות בדימויים הוא מכיוון ש המושג של הסינתזה הטהורה הוא כפול

האחדות שקודמת לסינתזה מבטלת לכאורה . וגם האחדות שבתוכה ובאמצעותה הריבוי מופיע, שוניםה

אם מבינים את הסינתזה הטהורה . מכאן שהחלל והזמן מכילים שני פנים סותרים. את הצורך בסינתזה

החלל  ,בתור פונקציות של הכרה. הן פונקציות של הכרהאזי צורות החלל והזמן , לפי הטענה הראשונה

, אם מבינים את הסינתזה הטהורה לפי הטענה השנייה, אולם. והזמן יכולים להתארגן לפי מבנים שונים

בתור צורות חושניות הן לא ממש נתונות . הצורות החושניות היחידותהן אזי צורות החלל והזמן 

 בתור פונקציות הן לא ממש פעולות של חשיבה. ולת החשיבהמכילות את פעמכיוון שהן  בהסתכלות

  . מכילות את החושניותמכיוון שהן 

של הסינתזה  charakteristische Eigenart 136][כייחודיות מיוחדת " הניגוד הכפול"קסירר מתאר את 

ירר מגיע גם קס, מימוןבדומה ל. הניגוד הקיים בין שני הכיוונים של סינתזה זו הוא חיוני לה. הטהורה

אולם . מחשבה בכלללוהשוני הוא תנאי לכל הסתכלות ו, למסקנה שהחלל והזמן מכילים את השוני

השוני בין  וזה. דבריםהבתורתו של קסירר מושג השוני של החלל והזמן אינו מצביע על השוני בין שני 

  . מריבוי לאחדות ומאחדות לריבוי: שני כיווני הסינתזה הטהורה שמתרחשים בה בבת אחת

. לגבי האדםזו לזו שתי השקפות עולם שונות ומנוגדות מוביל ל, "ניגוד כפול"מה שקסירר מכנה כאן 

 ,המחקרכפי שיתבהר בהמשך , בהתאם לה. השקפת העולם הפונקציונאלית מגלה את עקרון הריבוי

את תפיסת העולם המיתית כשונה מתפיסת העולם  בפילוסופיה של הצורות הסימבוליותמפתח קסירר 

בו האדם שהאופן . העולמות הוא אינו אפשריריבוי של העולם השנייה האולם לפי השקפת . המדעית

מכאן  .התפיסה שייקרא תפיסת עולמו הטבעית של האדםהחיים הוא האופן הבלעדי של  םמכיר ביצורי

  . לבעיה הופכתדווקא את ההכרה האמפירית 
                                                

135 (Cassirer 2009c, 155).  
 .154, שם 136
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לפי קאנט ההכרה האמפירית היא היחידה . פיה-קסירר הפך את הפילוסופיה הקנטיאנית על, דהיינו

לפי קסירר בלעדיות זו מונעת מקאנט , עם זאת. שבעזרתה מכונן האדם את הממשות האובייקטיבית

לכן קסירר אינו מקבל את שליטתה של ההכרה . סוגים שונים של הסינתזהמתאפשרים להסביר כיצד 

, אף על פי כן. דווקא המהפך הקנטיאני של קאנט מאפשר את ריבוי הסינתזות. אמפירית -התיאורטית

ו של מניח קסירר את קדימותה של האחדות האורגנית ששוללת את אפשרות, לפי פירוש אחר של קאנט

קסירר מספק שני משתמע מכך ש. מפיריתשל ההכרה האהקופרניקאי וגם את אפשרותה המהפך 

הפירוש השני , הפירוש הראשון מצביע על קדימותו של עקרון הריבוי. פירושים מנוגדים לתורתו של קאנט

ברובד . הפירוש השני נישאר בטקסטים של קסירר בתור רובד סמוי. על קדימותו של עקרון האחדות –

. ריבוי הסינתזות הוא נקודת ההתחלה של ההכרה שלפיו הגלוי משתמש קסירר בפירוש הפונקציונאלי

  .במחקר זה ייחשף הפירוש השני כפניה הסמויות של הפילוסופיה הסימבולית

  

 

 

  מושג הסמל: פרק שלישי

   137"מושג הסמל"שמות ומובנים רבים של  1.1

  

אומר קסירר שמקורו הרעיוני של   פילוסופיה של הצורות הסימבוליותכבר במשפט הפתיחה של ה

הינו תורת  סובסטנציה ופונקציההנושא של  138.סובסטנציה ופונקציה , הקודםהחיבור הוא בחיבורו 

                                                
חוץ ממושג הסמל וצורה  ."סימבולי"ליהם מצורף שם התואר אשהרבה מונחים  נםבטקסט של קסירר יש 137

 המושגים"זה אציג את מושג הסמל ואת כל בתחילת פרק .  חותם סימבולי, גם פונקציה סימבולית, סימבולית

לכן המחצית הראשונה של הפרק משמשת כמבוא . בפילוסופיה של קסירר כמערך מושגים מרכזי" הסימבוליים

מתאימה הגדרתו של המושג האופרטיבי שנתן אורט " סימבוליים"למושגים   .למושגים של הפילוסופיה הסימבולית

יקרא רשת מושג הסמל מפעיל רשת מושגים שלמה שיכולה לה). ראה מבוא לעיל(למושגים בטקסטים של קסירר 

  .בו הם מופיעיםשש בהתאם להקשר ספציפי בטקסט ורישל המושגים האלה ניתן לפ מובנם המדויק. יתסימבול
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 סובסטנציה ופונקציהקסירר מציין שהמסקנות של . כללי ליחידההמושג לפיה מוגדר המושג כיחס בין 

ולוגיה של תורת ההכרה כדי לספק מוגבלות להכרה התיאורטית בלבד ויש צורך להרחיב את המתוד

-בתור-קסירר חוקר את תורת ההכרה המדעית בעזרת המושג  .*כלים חדשים לביסוס של מדעי הרוח

פונקציה כדי שבאמצעותו ניתן -בתור-הינה להרחיב את המושג החדשחיבורו של לכן מטרתו , פונקציה

ב לעצמו משימה דומה עוד כאשר הוא יש לזכור שקסירר הצי. יהיה לחקור ולבסס את כל תחומי התרבות

עוסקת בתורת ההכרה האמפירית שמושגיה אינם  התבונה הטהורהביקורת . חיבר את פירושו לקאנט

מגלים יחס אחר בין  ושיפוטים אל. מספיקים כדי להסביר את השיפוטים שבהם דנה הביקורת השלישית

כמו , לכן. ת ההכרה ותורת המושגלהרחיב את תור ישוכדי לחשוף תנאים לאפשרותם  ,כללי ליחיד

אחת "מכנה קסירר את ההכרה רק  לפילוסופיה של הצורות הסימבוליותגם במבוא , בספרו על קאנט

בפירושו על . כדי לאפשר גם סוגים אחרים, 139 [Art der Formgebung]  "האופנים של נתינת הצורה

עקרון זה . כללי ליחיד היה עיקרון הריבויהפתרון אחד לאי התאמה בין שני אופני היחס בין , קאנט

צורת קיום של  ההימצאותאת עקרון זה שולל . מתקבל בזכות הפירוש הפונקציונאלי למהפך הקופרניקאי

  .  עולםקיומו של הלפי פונקציות שונות לכינון צורות  ותסינתזות שפועל ןלפי עקרון הריבוי ישנ. אחת

קיום האופני את פילוסופיה זו מיועדת לחקור . מבוליתנקודת ההתחלה של הפילוסופיה הסי זוהי

- להבין לא קיום אונטולוגי ישקיום הבשם אופני . מגוונים שבאים לידי ביטוי בתרבות האנושיתה

את אופני נתינת , של הרוח" האובייקטיביזציה"אלא לפי מילותיו של קסירר את כיווני , סובסטנטיבי

הצורות הסימבוליות שעל את וגם  eigentümlicher Bildwelt][,140עולמות כדמויות מיוחדים את , הצורה

פרי של הסינתזה שמקשרת בין  הואעיצוב העולם , כפי שהובהר בפרק הקודם. נקרא החיבור כולו ןשמ

או " חושני"היחס בין הכללי ליחיד מתואר כאופן בו ה בפילוסופיה של הצורות הסימבוליות. יחיד לכלליה

הוא היחיד שיכול להשתייך " חושני"ה". משמעות"ה, נושא עמו את הפן הרוחני" מה שנתפס כחושני"

                                                                                                                                                       
138 PsF I, VII).(  
139 (PSF I, 6).  
  .7 ,שם 140
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אם , למשל. סימן לוגי ועוד, תפיסה בלתי אמצעית, דמות, כגון סימן לשוני, שונים מאוד" חומר"לסוגי 

המשמעות גם אינה נתפסת . י הוא המשמעות שהצליל נושא עמואז הכלל, היחיד הוא צליל פונטי

הן , מכיוון שהיחס בין יחיד לכללי משחק כאן תפקיד מכריע. משמעויותהאלא מתוך הקשר , כבודדה

. עם התפיסהגם דבר קורה האותו . היחס ביניהם על ידיהן המשמעות שלו נקבעים והצליל הפונטי 

 הן הרושם. הרושםבא יחד עם כללי הוא ההקשר של משמעויות שבתפיסה היחיד הוא הרושם החושני וה

  . היחס ביניהם על ידיהן המשמעות נקבעים ו

אחד את כל סוגי היחסים בין מהוא , למרות שקסירר מכיל בסכמה זו טווח כה רחב של תחומי תרבות

י ליחיד נקרא כללהמכיוון שבספריו הקודמים היחס בין ". סמל"הכללי ליחיד במושג אחד שהוא מושג ה

, פונקציה שמיעוד לחקור לא רק את המדעים המדויקים-בתור- הסמל הוא המושג, פונקציה-בתור- המושג

כללי הבין ש יםמושג הסמל הוא אפוא מושג רחב מאוד שמקיף כל סוגי היחס. אלא גם את מדעי הרוח

כיל תופעות רבות משום שמושג זה מ. בצורות התרבותיותו, בהכרה, בתפיסהשמתקיימים יחיד בין הל

מגדיר  הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותבכרך השלישי של , בכל זאת. קשה לתת לו הגדרה מדויקת

  : קסירר את מושג הסמל באופן הבא

מלכתחילה בעזרת מושג הסמל ניסינו להקיף את כל מכלול הפנומנים אשר בהם החושני תמיד 

תה וקיומה מופיעה כהגשמתה הייחודית מוצג כממולא במשמעות ואשר החושניות באופן היו

   141.של המשמעות* והתגלמותה

                                                
  :במקור. התרגום הוא שלי 141

  

Wir dagegen haben dem Symbolbegriff von Anfang an eine andere und weitere Bedeutung 

gegeben.Wir versuchen mit ihm  das Ganze jener Phänomene zu umfassen, in denen 

überhaupt eine wie immer geartete "Sinnerfüllung" des Sinnlichen sich darstellt; –  in denen  ein 

Sinnliches, in der Art seines Daseins und So-Seins, sich zugleich als Besonderung und 

Verkörperung, als Manifestation und Inkarnation eines Sinnes darstellt. (PsF III, 105). 
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של מושג הסמל " מושגים-תת"מבחין קסירר ב, מסיבה זו  142.הגדרה זו היא עדיין כללית מאוד

כללי ליחיד ההיחס בין . כמו סמלים אינטלקטואליים וסמלים חושניים, יותר מדויקתשמוגדרים בצורה 

  143.הכלי של ההכרה התיאורטית, סימן לוגי הואסמל זה . במדעים המדויקים הוא סמל מסוג ראשון

הסמלים החושניים מיועדים להסביר את ריבוי התפיסות והצורות הסימבוליות שאינן מבוססות על 

ניתן הסמלים החושניים מגלים את תחומה של הסימבוליקה הטבעית שדרכה  144.ההכרה התיאורטית

מונחים כל ה. של מין האדם 145*עולם הסביבה שהיא תפיסת עולם טבעיתומיתוס , שפה, להבין אמנות

אבל בהמשך הם מחולקים בצורה אחרת , לפילוסופיה של הצורות הסימבוליותהאלה מופיעים במבוא 

ה בין עושה קסירר הבחנ "הפנומנולוגיה של ההכרה"בכרך השלישי , לפיכך. מעט ומקבלים שמות חדשים

הן שלושה  ושלוש פונקציות אל. כללי ליחידהשלוש פונקציות סימבוליות שמגלמות שלושה סוגי יחס בין 

* גילום, הבעה: הן ופונקציות אל. "מושג הסמל"פונקציה שנקראים בשם משותף - בתור-סוגים של המושג

מבטה של הפילוסופיה  מנקודת. המשמעות מופיעה בקונקרטיכל אחת מהן מהווה האופן שבו *. ומובן

בפונקציה . שלוש דרכים לכונן את האובייקטיביות, הקנטיאנית הן מגלמות את שלוש סוגי הסינתזה

בפונקציה . פונקציה זו היא הבעה. אינם ניתנים להפרדההכללי והיחיד , הראשונה החושניות והמשמעות

. יחיד שונה מהכלליההשלישית  בפונקציה. משמעות והמשמעות כאן היא ייצוגאת ההשנייה יחיד מגלם 

, שתי הפונקציות הראשונות תואמות את הסמלים שהוגדרו כחושניים. המשמעות כאן היא מובן

בכרך הראשון שלוש הפונקציות הסימבוליות . הסמלים האינטלקטואליים את –והפונקציה השלישית 

  . מבוליאנלוגי וסי, ממטי: של השפה [Phase] תואמות את שלושת הרבדים והשלבים

                                                
כללית בצורה "ר שהגדרתו של מושג הסמל בפילוסופיה של קסיר טוען המבורג. (Hamburg 1970, 59)ראה  142

 .  [extremely general]" מוגזמת
  .(PsF I, 21-22)לגבי הסמלים האינטלקטואליים ראה  143
  .(PsF I, 19-20)ראה  144
קסירר  .ביולוג ופילוסוף אסטוני, ]Jakob von Uexküll[ לקוח מיאקוב פון יוקסקיול" עולם הסביבה"המושג  145

-PSF IV, 42-45, 62)ראה . הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותבכרך הרביעי של  יוקסקיולהזכיר הרבה את 

65) .  
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מושג ". עקרון הריבוי"במחקר זה ריבוי אפשרויות הקישור שעומד בבסיסה של ההכרה והתפיסה מכונה 

החותם " –שתמש קסירר במושג חדש מבכרך השלישי במקומו . זה אינו מופיע בספריו של קסירר

מכילה גם " חושנית" חיה התנסותבתור  *תפיסתיתה ההתנסותדיר כאופן שבו מגאותו הוא , "הסימבולי

  .לא אינטואיטיבית ומובילה אותה לגילומה הקונקרטי והבלתי אמצעיה" משמעות"את ה

Unter »symbolischer Prägnanz« soll also die Art verstanden werden, in der ein 

Wahrnehmungserlebnis, als »sinnliches« Erlebnis, zugleich einen bestimmten 

nicht-anschaulichen »Sinn« in sich faβt und ihn zur unmittelbaren konkreten 

Darstellung bringt.146 

את רק מקיף  לפי הגדרה זו הוא. אופן הקישור בין המשמעות לבין החושניות הוא אפואהחותם הסימבולי 

 147.השנייה כלומר את הפונקציה הסימבולית, אופני הקישור שבהם מומנט המשמעות מגולם בחומר

היא , זאת אומרת .מושגיםמנקודת מבטה של תורת ההכרה של קאנט פונקציה זו עושה את עבודת ה

גילום : פונקציית הגילום מורכבת משני מומנטים 148.בדימוי של אובייקט אחד מקשרת בין קונקרטי לכללי

המומנט הראשון  149.הדבר כאן ועכשיו וייצוג דרכו של קבוצה גדולה של דברים שלא נמצאים כאן ועכשיו

, המומנט הראשון הוא חומר, במילים אחרות. *המומנט השני הוא תפקידו הייצוגי, הוא נוכחותו של הדבר

. משמעות הדבר, חריגה מעבר לקונקרטיות, רפרזנטציה, המומנט השני הוא מושג; נוכחות חושנית

כפי שמראה קסירר , שוניםנקציית הגילום יוצרת עולמות אובייקטיביים פו, בשונה מהמושגים של קאנט

מתאר קסירר כיצד התוכן החושני יכול לקבל משמעויות שונות בהתאם לאופן , בדוגמה זו. בדוגמה שלו

או כסמל , או כקישוט אסתטי, יכול להתפרש כצורה גיאומטרית" אותו מומנט חושני", כך. ההסתכלות עליו

                                                
146 (PsF III, 231). 
 .ובניית עולם ההסתכלות גילוםלכן מושג זה מופיע בסוף החלק השני של הכרך השלישי שדן בפונקציית ה 147
רק על תפקידו כאן ידובר , אולם ).(PsF III, 121 .פונקציית גילום משולבת עם תפקידה של השפה, כמו כן 148

 .ההכרתי של גילום
149 (PsF III, 120-121).  
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באופנים שונים בהתאם להקשרי  להיחתםיכול " אחד"תוכן חושני : כך זאתניתן לנסח  150.ה"וכ קדוש

החותם , לפי דוגמה זו. "חותם הסימבוליה"ליכולת זו קורא קסירר . המשמעויות שבתוכם הוא מופיע

כולל , כל שלוש הפונקציותאת מקיף , אלא כמו מושג הסמל, מוגבל לפונקציה שנייה בלבד אינוהסימבולי 

החותם . במושג הסמל האקטואלי "ריבוי"הממחיש את המומנט של  הוא 151.הפונקציה של המובן

  .152[unabhängig variabel]מבטיח ששני המומנטים של הסמל יהיו משתנים בלתי תלויים הסימבולי 

הם גם , נוכחות וייצוג, ששני המומנטיםהוא מדגיש , כאשר מדבר קסירר על פונקציית הגילום, ברם

ן שכל מומנט קונקרטי מאפשר גילום של מבנה מכיוו 153,נפרדים וגם בהכרח חדורים הדדית באותו הזמן

 מייצגת את אך מצד שני היא, החושים על ידיהמילה היא מצד אחד צליל קונקרטי שנתפס , למשל. שלם

התיאוריה שילובם ההכרחי של המומנטים סותר את  154.ה"משמעות המילה שקשורה למשפט מסוים וכ

את מקורה של  155".סנסואליסטית התיאורי"נקראת בטקסטים של מרבורגאים לגבי תורת ההכרה ש

 ניותוהן ברציונאליסטית שמפרידות בין החוש, התיאוריה הזו ניתן לראות הן בפילוסופיה אמפיריציסטית

. רושם חושני ומשמעות: סנסואליסטים מחלקים את התפיסה לשני אלמנטים נפרדיםה. לבין המשמעות

לא ייתכן רושם חושני בודד ללא טוען קסירר ש, םראשונה של מרבורגאיהנחת יסוד בהתאם ל, לעומתם

 קסירר מציין שגם סנסואליסטים יודעים שבכל תפיסה קונקרטית .תוכם הוא נתפסבהקשרי המשמעות ש

מסבירים את המשמעות כמורכבת מרשמים חושניים , לפי טענתו, אבל הם, מומנט של משמעות קיים

                                                
150 (PsF III, 229). על קסירר מחקרי מצוטטת כמעט בכל ספרכי , מפורסמת דוגמה זו.  
היו , עם זאת .חלק השני של המחקרהאת  ראה .קרויס וחוקרים חדשים רבים "חותם סימבולי"כך מפרש  151

  .(Vogl 1999, 30)ראה . חוקרים שזיהו בין החותם הסימבולי לבין הסמלים החושניים
152 (PsF III, 228).  
  .שם 153

 .שם154 
טקסטים אחרים של בוגם  הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותההתקפה על סנסואליזם נמשכת לאורך כל  155

  . וגם מקומות אחרים  PsF III, 218-27)(,(PsF III, 28-31) (PsF I, 36-37),ראה . קסירר
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משמעות  ,לפי הטענה הבסיסית של הפילוסופיה שלו .מתנגד קסירר באופן עקרונילהסבר זה  156.בודדים

  . אחדות ראשוניתמהווה אלא , היא אחדות שאינה מורכבת

ניתן . חושניות למשמעות שמניחים הסנסואליסטיםהבין  ההפרדהלקבל ולו במקצת את קסירר אינו מוכן 

לפי הוסרל הדבר נתון בתפיסה באמצעות . ית התפיסה של הוסרליפנומנולוגל תגובתו לפי זאת לראות

דבר , כאמור, לפי קסירר. אותו הייצוג שעליו מדבר קסירר הוא לאאבל הייצוג בפנומנולוגיה שלו , הייצוג

, בפנומנולוגיה של הוסרל ,מנובשונה מ. בו הדבר מופיעשהקשר את המייצג את משמעות הדבר שכוללת 

עקרוני לתפיסת הוא  [Vorstellung] ייצוגהבמובן זה ו, השלםר מייצג את הדבר של הדב מסוים *היבט

שלושה  םלדבר החללי ישנ. הוסרל שם לב לכך שאין אנו רואים את הדבר המרחבי בשלמותו 157.הדבר

 בהיבטהדבר בהכרח מופיע רק . נתפס בתפיסה אקטואלית אחת על כל צדדיו בשלמותו לאוהוא  ממדים

מבנה זה מכיל . המבנה של התפיסה הדברית במרחב וזה, לפי הוסרל. ייצוגהקיד תפאת שממלא אחד 

שתי . הזרם המשתנה של ההיבטים והאקט של התודעה: התאמה-שתי שכבות שביניהן מתקיימת אי

נתינת של אקט התודעה הוא אקט . ניסיון של הן שכבות פנומנולוגיות של התנסות ולא והשכבות האל

הזרם של ההיבטים מכיל את תכני ". נואזיס"וגם * משמעות שנקרא בהקשרים מסוימים אקט ההתכוונות

זורמים ש" נתוני החושים"ב* התפיסה מתמלאת 158.מהווה את החומר היולי ולפי הוסרל הואהתחושה 

חשוב להוסרל . משמעותהואקט התודעה מעצב את הזרם הזה להתנסות של התכוונות בעלת  ,ומשתנים

הוא אובייקט שניתן " השולחן הזה. "מתקיימות בנפרד ואין להן נקודות מפגש הלציין ששתי השכבות האל

בהיבטים שמופיעים " אינה מכירה"שלמות הדבר הנתפס  ,מצד אחד. באחדותו המלאה, בכוליותו

  . במשמעות" אינם מכירים" היבטים משתנים, מצד שני ;בהתנסות החיה

, לבין אקט נתינת המשמעות היא עקרונית מאוד להוסרל היוליהפרדה בין החומר שהלכך קסירר שם לב 

שתי השכבות  ההפרדה בין, דהיינו. סנסואליסטיםהבעזרתה הוא מתרחק מהתיאוריה של ש מכיוון

                                                
) 156219 (PsF III,. 

 (Husserl 1950, 92-95) 157.  
 .210, שם 158
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ההפרדה של הוסרל , עם זאת. היולימורכבת מהחומר  באופן כלשהומפריכה את הטענה שהמשמעות 

כתוצאה מההפרדה . ממקד קסירר את הביקורת שלו שבהם לנקודת התורפה בין שתי השכבות הופכת ג

ולכן בעייתי  ,נתינת המשמעות מקבלת החושניות מעמד עצמאישל אקט הבין הרובד החושני לבין 

 אקט נתינת המשמעות של התודעהב נמצא היוליחומר שהקסירר מצביע על כך . מבחינתו של קסירר

, חיוני מאקט המשמעותחלק  החומר היולי הוא, מכאן. זהזר לאקט  סר משמעות נשארמחוכשהוא בתור 

 merkwürdige" [כפל ואחדות מיוחדים"הוסרל מדבר על  159.ויחד עם זאת הוא גם שונה מאוד מאקט זה

Doppelheit und Einheit[160  החומר . ממלא את תוכנו של האקטש היוליבין אקט ההתכוונות לחומר

מכיוון  הוא גם אינו יכול להיות מחוץ לתודעה, תודעהמבנה ההוא אינו חלק מ אך, נמצא בתודעה היולי

אקט , במילים של הוסרל. היולימשמעות ביחס לחומר - הוסרל משאיר דו. הוא מומנט של התנסות חיהש

  161.משמעות חומר היולינותן ל כלומר ,אותו *מחייהו יוההתכוונות עובר מעל

הם שייכים לתפיסה ; משמעות הקיימת לגבי נתוני תחושה- הוסרל אינו מסתיר את הדו באידיאות

  :הוסרל אומר. אין להם אופי של אקט ההתכוונותשפי ל עף א, אקטואלית

 Man sieht nämlich leicht, das nicht  jedes reelle Moment in der konkreten Einheit 

eines intentionalen Erlebnisses selbst den Grundcharakter der Intentionalität 

hat, also die Eigenschaft, "Bewuβtsein von etwas" zu sein. Das betrifft z.B. alle 

Empfindungsdaten, die in den perzeptiven Dinganschauungen eine so groβe 

Rolle spielen.162 

                                                
159 PsF III, 226).(  

(Husserl 1950, 209) 160.  
  . שם 161
162 (Husserl 1950, 81) .ההדגשה היא במקור.  
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לדעתו  163.מן אינגרדןרו, ההסבר של הוסרל אינו מניח את דעתו של קסירר וגם את תלמידו של הוסרל

אקט מתחבר לחומר הנותנת תשובה לשאלה כיצד  אינהבכך שתורתו היא בעייתו של הוסרל , של קסירר

קסירר מציין שאין במבנה התודעתי של הוסרל דרכים טובות . לי בעוד שאין ביניהם נקודה משותפתוהי

מבחינה לפי קסירר , אולם. הוסרל משאיר את החושניות בנפרד מהמשמעותש מכיוון, לפתור את הבעיה

   164.התנסות אחת שלמה קיימת פנומנולוגית

צידוק להפרדה בין משמעות  קייםאומר קסירר שבכל זאת , על הוסרלשמתח  הביקורתמיד אחרי , אולם

  :הוא אומר. לחומר

Was nichtsdestoweniger immer wieder zu der abstraktiven Trennung des 

»hyletischen« vom »noetischen« Moment veranlaβt und was zu ihr zu 

berechtigen scheint, ist der Umstand, daβ beide, wenngleich niemals im 

absoluten Sinne voneinander trennbar, so doch in weitem Ausmaβ voneinander 

unabhängig variabel sind.165 

משמעות שמאפשרת בהחומר  של ובאי תלות ,כלומר, הצידוק להפרדה זו הוא במודליות של המשמעויות

עקרון זה מאפשר . אפשרות זו הוגדרה במחקר הנוכחי כעקרון הריבוי. חומר באופנים שוניםהאת לפרש 

של " צידוק"הכאן  166."החותם הסימבולי" נקראלאופן חיבור זה ו, משמעות לחומרהחיבורים בין  של מגוון

המשמעות  שלהאחדות כנגד טענת  מובהקתבצורה ליחס הגמיש בין המשמעות לחומר עומד קסירר 

                                                
הנתפסים בתור " החושיםנתוני "לאומר אינגרדן שהוא אינו מוצא פתרון  של הוסרל בהרצאותיו על הפנומנולוגיה163

אם אין להם , כיצד נתונים אלו שייכים למבנה התודעה, אינגרדן אינו יכול להבין .בפנומנולוגיה של הוסרל היבטים

על אף שאין להם , הוסרל משיב לו שנתוני החושים הם החלק האמיתי של התודעה. את המבנה של אקט התודעה

 Ingarden)  .תשובה זו של הוסרל אינה משכנעת את אינגרדן. התודעהלכן הם שונים מאקט , מבנה של תודעה

1992, 160).  
164 (PsF III, 227).  
  .228, שם 165
166 (PsF III, 231).  
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טענת האחדות ששוללת את  :משמעיים במפורש- דוהם הטיעונים של קסירר מכך משתמע ש. והחומר

סנסואליסטים מנוגדת לחותם הסימבולי שמניח אפשרויות שונות של חיבור בין החומר ההתיאוריה של 

  ? משמעות של הוסרל-את הדוקסירר מדוע מבקר , כך הדבראם . למשמעות

 הוא בכל זאת מאוחדאף על פי ש, מנותק לגמרי מאקט המשמעות היוליחומר השל הוסרל בפנומנולוגיה 

 .או ביחס, החומר והמשמעות צריכים להיות בקורלציה, קסירר לפי. התפיסהתנסות החיה של האיתו ב

החומר והצורה נמצאים . קורלציה היא מושג המפתח של קסירר שמפריד את פתרונו מפתרונו של הוסרל

כאן ממשיך קסירר את תפיסתו  .כמו שהם לא לגמרי מאוחדים, בקורלציה ולכן הם לא לגמרי נפרדים

החומר הטהור שנשאר ללא משמעות , לדידו. סובסטנציה ופונקציהבהפילוסופית שהוא התחיל לפתח 

לכאורה הינו השארית של התפיסה הסובסטנטיבית שלפיה החומר והצורה הם סובסטנציות שונות ש

של הקיום קסירר את התפיסה הפונקציונאלית ששוללת את  גבמקום תפיסה זו מצי 167.מתקיימות בנפרד

 אפשר אי, מכאן. היחס הוא קודם לקיום הסובסטנטיבי ,כאמור, זולפי תפיסה . החומר והצורה בנפרד

, צורהוההחומר , המושגים ביןההפרדה . ראשוניתה משמעותמהנפרדים  חושנייםה רושמיםהש לטעון

, מאפשר לחומר ולצורה להיות גם מנותקיםהיחס ההדדי . הראשוני ביניהם היחסאפשרית רק על בסיס 

, חומר טהור והוא כבר אינוהחומר מתמזג עם המשמעות , מכך כתוצאה. בבת אחת וגם מאוחדים

  .הוסרל בתורתו של כמו, משמעות טהורהנשארת והמשמעות מתמזגת עם החומר ואינה 

  

 משמעות במושג הסמל - דו 1.2

  

 Conrad)ווגאו - יחס באה מהפילוסוף השוודי קונרד מרק-בתור- הביקורת המפורטת למושג הסמל כמושג

Marc-Wogau)  .מושג הסמל בפילוסופיה של ארנסט קסירר"ווגאו מאמר שנקרא -כתב מרק 1936- ב" 

                                                
  .226, שם 167
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]Der Symbolbegriff in der Philosophie Ernst Cassirers.[168  במאמר זה טען המחבר שהגדרת

הגדרות מסוימות מ. מכילה סתירה) ומובן גילום, הבעה(מושג הסמל בכל שלוש הפונקציות שהיא מקיפה 

הגדרות אחרות נובע ששני המומנטים מואילו , שהוא מורכב משני מומנטים מובחנים של הסמל נובע

ך א, אינם ממשיים וווגאו הצביע על כך שלפי קסירר מומנטים אל- מרק 169.שמרכיבים את הסמל הם זהים

 sie sollen aber gedanklich unterschieden werden“ .:הם עדיין צריכים להיחשב כמופרדים

können.”.170 ווגאו טען שאם לפי קסירר שני המומנטים -מרקA&B  מחוברים בצורה כזאת שהראשון

  .הם זהים. אזי לא ניתן להפריד ביניהם, נקבע רק ביחס לשני והשני נקבע רק ביחס לראשון

 Sollen A und B derart verbunden sein, dass A seine Bestimmtheit nur in bezug 

auf B, B seine Bestimmtheit nur in bezug auf A erhält, so ist es unmöglich, 

zwischen A und B zu unterscheiden: sie fallen zusammen.171  

על השני גוררת  המחשבה, על השני המחשבה תמיד גוררת את הראשוןעל  החשבההם זהים בגלל שמ

-על. מכאן נובע שבמחשבה שני המומנטים של היחס הם זהים. הראשוןעל  המחשבהבאותה מידה את 

להבחין בין שני המומנטים  ישווגאו טענה זו עומדת בניגוד להגדרת מושג הסמל בתור יחס שבה -פי מרק

ומצד , שני המומנטים כזהים תופסת אתהמחשבה , מצד אחד. *מוביל למחשבה כפולה הדבר. במחשבה

בפונקציה של ההבעה שבה שני  ווגאו שגם-במאמרו מראה מרק. צריכה להפריד ביניהם היא, שני

מאוחדים וגם בפונקציה של המובן שבה הם מופרדים לגמרי קיימת אותה ) חומר וצורה(המומנטים 

  . מחשבה הכפולהה הבעיה של

                                                
168 )Marc-Wogau 1936(.  
 ,Hamburg 1970): ווגאו על מושג הסמל של קסירר- הדיון של המבורג  לגבי הביקורת של מרקאת ראה גם  169

75-88). 
170 (Marc-Wogau 1936, 291).  
  .292, שם 171
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יש  שלפיהאת תורת המושג של קסירר גם אלא , או תקף לא רק את מושג הסמלווג-למעשה מרק

קסירר המשיך את המהפך הפונקציונאלי עד לביטול של כל . קדימות יחס על פני אלמנטים סובסטנטיביים

ספג ביקורת , כאמור, על כך הוא. הם אלמנטים של מחשבהאלו גם אם , האלמנטים הסובסטנטיביים

ווגאו ניסה להראות שמבחינת המחשבה קדימות היחס על פני האלמנטים היא -מרק. ןהרמן כוה, ממורהו

הביקורת הזו ניתן לסווג כביקורת על את . לא ניתן לחשוב על מושג היחס באופן עקבי, כלומר. מן הנמנע

או , קסירר צריך להכריע או בעד האחדותווגאו טען ש-מרק 172.מושג הסמל מנקודת מבטה של לוגיקה

אזי הם נפרדים , "המומנטים נפרדים במחשבה"אם קסירר עומד על כך ש. ההבחנה בין המומנטיםבעד 

 .ווגאו מתח על משנתו של קסירר- מסקנה זו גוררת ביקורת נוספת שמרק. גם מבחינה אמפירית

  . הביקורת השנייה מתייחסת לסוגיה אמפירית ופונה לתורת ההכרה של קסירר

רושם  בהכרה לא ייתכן שלפיההראשונה של אסכולת מרבורג היסוד נחת קסירר לא סטה מה, כאמור

הוא מותח ביקורת חריפה על תיאוריות של סנסואליסטים ועל הוסרל , מסיבה זו .ללא משמעות חושני

פונה לנימוקים של לא קסירר , כדי להוכיח את טענתו .שמפרידים בין שכבת המשמעות לבין החומר היולי

באמצעות דוגמאות רבות של ניסויים בתחום . זמנו-יים של פסיכולוגיה בתאלא לניסו, מרבורגאיםה

מתחלקת  ואינהמראה קסירר שהתפיסה הממשית היא שלמה והפתולוגיה של התפיסה הפסיכולוגיה 

   173.כפי שטוענים סנסואליסטים, לרשמים חושניים

כך שמושג הסמל של  הוא הצביע על אך, הטענות של קסירר נגד סנסואליסטיםווגאו הסכים עם -מרק

 הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותמביטויים רבים בטקסטים של . הטענות מסוג זהקסירר סותר את 

הוא מגדיר את הסמל כיחס בין ש מכיווןמשתמע שקסירר מפריד בין הרשמים החושניים לבין המשמעות 

טוען כי לשני  –לסנסואליסטים בניגוד  –שקסירר  ווגאו יודע-מרק. המומנט החומרי לבין המשמעות

 ,כלומר. אלא הם בעלי תפקיד פונקציונאלי בלבד, סובסטנטיבי, המומנטים האלה אין קיום ממשי

                                                
172 )Hamburg 1970, 76(. 
י הפתולוגיה של התפיסה שאותה קסירר קורא הפתולוגיה של התודעה לגב. (PsF III, 25-40)ראה  173

   . (PsF III, 234-323) ראה [Aphasie]וגם אפאזיה  [Symbolbewuβtsein]הסימבולית 
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אמנם בביקורת הראשונה שלו כלפי . החושניות נפרדת מהמשמעות רק במחשבה ולא בתפיסה ממשית

להפריד בין רשמים למשמעות הוא הראה שקסירר אינו יכול . זוהטענה את הווגאו -קסירר הפריך מרק

   174.סנסואליזםהווגאו למסקנה שקסירר אינו מתגבר על -לכן הגיע מרק. במחשבה בלבד

ווגאו גרס כי ההבחנה -מרק. סנסואליסט" קצת"קסירר להישאר  צריךווגאו מבין גם מדוע -מרק, עם זאת

קסירר יבטל את  אם. ליתבין שני המומנטים האלה היא התנאי לריבוי עליו נשענת הפילוסופיה הסימבו

ווגאו רק ההבחנה -לפי מרק 175.אזי הוא אינו יכול להסביר את ריבוי הסינתזות, חומר לצורההההבדל בין 

כי רק אז הצורה יכולה להתלבש בחומר לפי אופנים , בין חומר לצורה יכולה להצדיק את עקרון הריבוי

היא יכולה לאחד , שונה מהריבוי שניתןואית רק אם הסינתזה היא פעולה עצמ: כך זאתניתן לנסח . שונים

אינה פעולה  היא אזי הסינתזה, אם הסינתזה והריבוי החושני הם מאוחדים. את הריבוי באופנים שונים

צריך להניח באופן  176.במפורש בכרך השלישיזאת קסירר אמר . עצמאית וריבוי אופניה הוא מן הנמנע

כדי להסביר כיצד התוכן החושני יכול להתפרש באופנים , חומר לצורההפונקציונאלי את ההפרדה בין 

  .שוניםה

. ווגאו שהפילוסופיה הסימבולית מנסה לשלב בין שני עקרונות שאינם עולים בקנה אחד-מכך הסיק מרק

מצד . כל הכרעה מתנגשת עם הנחות חיוניות לפילוסופיה שלומכיוון ש קסירר אינו יכול להכריע ביניהם

, עם זאת. אזי הוא אינו יכול לבסס את עקרון הריבוי, בין תוכן חושני לצורה מאחדאם קסירר , אחד

תוכן האם קסירר מפריד בין , מצד שני. להסביר את הריבויהוא האתגר המרכזי של הפילוסופיה שלו 

ווגאו ראה סתירה לא רק בתוך -מרק, דהיינו. סנסואליזםהאזי הוא צריך לקבל את ההנחות של , לצורה

דרישת הריבוי : אלא גם בכוונתו של קסירר לאחד בין שתי דרישות פילוסופיות מנוגדות ,מושג הסמל

  . ודרישת האחדות

                                                
174 )Marc-Wogau 1936, 312-13(. 
175 (Marc-Wogau 1936, 292) , ראה גם(Hamburg 1970, 79).  המבורג כותב שקסירר צריך להבחין בין שני

 .(Types of objectification)מומנטים של מושג הסמל כדי לאפשר סוגים שונים של אובייקטיביזציה ה
176 PsF III, 228)  .(  
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הוא הסכים לחלוטין עם טענתו . 1938- ו 1936ווגאו בשני מאמרים משנת -קסירר ניהל את הדיון עם מרק

אולם קסירר  177.ווגאו לגבי המחשבה הכפולה שקיימת בהגדרתו של מושג הסמל-הביקורתית של מרק

להבליטה ולחדדה  ,פךיאלא לה, להסתיר את המחשבה הכפולה הזו היא אינהמשיב שמטרתו 

[unterstreichen und verschärfen].178 המחשבה הכפולה מגלמת את האופי של מושג הסמל כמושג-

ם ווגאו צדק שבמושג הסמל ניתן להבחין בין שני המומנטים שמוגדרי-מרק. פונקציה-יחס ובתור-בתור

נחשבים כמופרדים וגם לא ממש  הם כי, שניהם לא ממש זהים, זאת אומרת. תוך יחסי גומלין ביניהם

  .צריכים להיחשב כנמצאים בזיקה אחד עם השניאו , כי מוגדרים ביחס לשני, נפרדים

 Bei näherer Analyse stellt es sich vielmehr heraus, daß wir es hier mit 

einem Begriff zu tun haben, der sich aus zwei verschiedenen Momenten 

aufbaut, von denen nichtsdestoweniger behauptet werde, daß sie 

miteinander unlöslich verbunden seien, daß sie nur in Korrelation zueinander 

gedacht werden könnten.179  

יחס ואת הלוגיקה של יחס -בתור-ווגאו לא השכיל להבין את מהותו של המושג- מרק, לפי דברי קסירר

-כלומר עבורו כל מושג הוא חד, ווגאו הבין מושג בתור זהות- מרק. שאינה נשענת על הלוגיקה של זהות

קודמים , "נתונים"לעומתו קסירר הבין את המושג כפונקציה של היחס שלא נשענת על אלמנטים . משמעי

. פונקציונאלית שמבטלת כל סובסטנטיביותהקדימות היחס היא תוצאה של תפיסת העולם . ליחס זה

מכיל בתוכו פיצול או  מכיוון שמושג זה משמעית במהותה-ההגדרה של מושג הסמל היא אפוא דו

מושג  ולכן גם(יחס -בתור-קסירר אומר שכל מושג. כפילות זו מבטלת סובסטנטיביות. מחשבה כפולה

  :בבת אחת" כפול"ו" פשוט", "הרבה"ו" אחד"הוא ) הסמל

                                                
177 (Cassirer 2009g, 116).  
  .שם 178
179 (Cassirer 2009g, 116).  
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 Jeder Relationsbegriff ist freilich »eins und vieles«, ist »einfach« und »doppelt.180 

חוזרים ללוגיקה של אחדות , "המחשבה-לא"או ל, לטעות לוגית" מחשבה כפולה"כאשר משווים , אולם

  :שעוד אפלטון הפריך

Aber wenn wir in dieser Vielfältigkeit nichts anderes als einen logischen Fehler 

sehen – wenn wir jeden »Doppelgedanken« als einen Ungedanken aus der Logik 

und der Philosophie ausmerzen wollten: so fielen wir damit auf den Standpunkt 

der bloßen Identitätslogik zurück, den schon Platon mit entscheidenden 

Argumenten widerlegt hat.181  

 שלפיההתוצאה של התפיסה הפונקציונאלית  היא 182"זהות- לא"טענתו של קסירר לגבי הלוגיקה של ה

-חדחשיבה אה בוהלוגיקה של הזהות ר. לחשוב באופן סובסטנטיבי משמעו, משמעי- לחשוב באופן חד

. אחת *בראיה שתופסת ברגע אחד דמות חשיבה זושל  המקור, אמנם. למחשבהת תנאי הכרחי ימשמע

בתפיסה הפונקציונאלית שוברת הלוגיקה את . משמעית היא כמו קיום בתור דבר- החשיבה החד

-המושג. הפרדיגמה של קיום הדבר כתנאי לחשיבה ובכך היא יוצרת ניתוק בין הדמות לבין המחשבה

קדימות היחס . אלא על הריבוי, הפונקציונאלית שלא מבוססת על הזהות יחס הוא כלי של הלוגיקה-בתור

קסירר  זוהי תשובתו של .הריבוי על פניהאחדות וגם קדימות האחדות  על פניהיא גם קדימות הריבוי 

.ווגאו עליו בנושא הלוגיקה- לביקורת של מרק  

אם . שנדון בפרק הקודם נטניתן להבין את פירושו של קסירר לקא "לא זהות"באמצעות הלוגיקה של ה

הוא צריך להניח הפרדה בין הסינתזה לבין ריבוי , לאפשר ריבוי סינתזות בתורתו של קאנט מתכווןקסירר 

                                                
  .שם 180
181 (Cassirer 2009g, 116).  
כמו של , מאוחרות יותרשות פילוסופיות טענה זו לגבי הלוגיקה שלא מיוסדת על זהות יכולה להתקשר עם גי 182

- חדחשיבה זהות אצל אפלטון שהורסת -לאהלגבי הלוגיקה של . )Lofts 2000(ראה . פוסט סטרוקטורליזם

   . (Deleuze 1969, 8-9) ראה .יל דלז בספרו על הלוגיקה של המשמעות'ת מדבר הפילוסוף הצרפתי גימשמע
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הוא הדגיש את האחדות בין אקט נתינת המשמעות לבין . אמנם הוא לא עשה זאת. ההסתכלות

הסינתזה הופכת להיוולדות , חדותלפי עקרון הא. ניח כמובן מעליו שקיים הבדל ביניהםהההסתכלות וגם 

פעולת הסינתזה , לפי עקרון הריבוי. אורגנית שבה האחדות קודמת לפעולת ההרכבה של המחשבה

הניגוד "מושג הסמל כיחס בין כללי ליחיד מגלם את , לפיכך. קודמת לאחדות והיא מרכיבה את הריבוי

  .של קאנט הטהורה סינתזההשל " הכפול

ווגאו יוצאים -הן מרקו הן קסירר. המצב הוא מורכב יותר ,בנושא האמפיריוגאו ו-של מרקלגבי הביקורת 

- קסירר ומרק. ללא משמעות בבסיס ההכרה עומדת תחושה שלפיהןהתיאוריות של הסנסואליסטים  נגד

מבדיל קסירר בין ההפרדה הממשית , עם זאת 183.מעוצב בצורה כלשהי" תוכן חומרי"ווגאו מסכימים ש

של שני אלמנטים  קיומם את ההפרדה הממשית מניחה. של חושניות ומשמעות לבין ההפרדה היחסית

קסירר שולל בתוקף  184.את התחושה ממכלול התפיסה באופן ממשי" לגזור"מאפשרת  זוהפרדה . שונים

שני המומנטים שנמצאים בזיקה הדדית ההפרדה היחסית מבחינה בין , הלעומת. את ההפרדה הזאת

לפי . אין להם קיום סובסטנטיבי בתור אלמנטיםמכיוון ש הם לא באמת שונים אך, ויכולים להיחשב כשונים

את ווגאו אינו מקבל -מרק, כאמור. רק הפרדה ממשית תומכת בתיאוריות של הסנסואליסטים, קסירר

כדי לבסס , ווגאו-לפי מרק. בילה למחשבה כפולהדרך זו מומכיוון ש בלבד" מחשבה"הפרדה בה" תרוץ"

פירושו . צריך קסירר להסכים עם הסנסואליסטים ולהפריד בין שני המומנטים באופן ממשי, את הריבוי

קסירר אכן , כאמור לעיל .ווגאו-תומכים קסירר ומרקן דבר הוא וויתור על הטענות הפילוסופיות שבההשל 

כאשר , מכאן 185.כדי לאפשר לחומר לקבל משמעויות שונות, מצדיק את ההפרדה בין החומר לצורה

אמנם . הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותווגאו מבקר את קסירר הוא מסתמך על הטקסט של -מרק

ההפרדה בין . מבטלת את הריבוי נחת קיומו של החומר היולי בנפרד מהמשמעותהטוען גם ש קסירר

כאשר נתוני החושים מקבלים אבל , כול לקבל פירושים שוניםחומר לצורה מסבירה לכאורה כיצד חומר יה

                                                
183 )Cassrier 2009g, 121(. 
  .122, שם 184
185 (PsF III, 228).  
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מגלים את  ואלמנטים אל. תלוי בהכרה אינוקיומם ש הם הופכים לאלמנטים סובסטנטיביים, עצמאימעמד 

גישה זו , פירושים יכולים להיות מרוביםהאף שעל . שמסתתרת לכאורה מאחורי כל הפירושים" האמת"

קודמת ו הקליטה החושנית היא פסיבית, כמו כן. יםנקלטוני החושים השל נתאמיתי הם מקיומניחה את 

, לפי התפיסה הפונקציונאלית של קסירר הריבוי הוא העיקרון הראשוני, ברם. לריבוי הפירושים

בתור פונקציה  והתהליך היצירתי שניתן לייצג, לפי עקרון זה. האולטימטיבי שמחליף את הסובסטנציה

  . קודם לכל האלמנטים הסובסטנטיביים

אלא , חושניות למשמעותהאינו ההבחנה הממשית בין הוא מקורו של הריבוי שעליו מצביע קסירר 

. בו שני המומנטים מובדליםשהמצב לבין בו שני המומנטים מאוחדים שההבחנה המחשבתית בין המצב 

בין שני " שוויון-אי"סוג של  קייםאמנם כאן . י קיום שוניםמקור הריבוי הוא אפוא במחשבה שיוצרת אופנ

. חושניות ומשמעות של מצב אחד הוא ההבחנה הפונקציונאלית בין שני מומנטים. המצבים הנזכרים

המצב השני הוא אחדות בין החושניות . אלא פונקציונאלית במחשבה, ממשית אינההבחנה זו 

  . הממשי של התפיסה המצב, כפי שטוען קסירר, שהוא ,והמשמעות

ווגאו לקסירר ניתן להסיק כי הבעיה האמיתית שעומדת בפני קסירר הינה הפער בין -וויכוח בין מרקהמ

התנסות של האדם היא ו אם תפיסת. התפיסה הממשית השלמה לבין התפיסה הפונקציונאלית המפוצלת

Erlebnis לבין מומנט של" ןתוכ"אזי רק במחשבה אפשר להפריד בין מומנט של , שלמהאחת ו 

  . כלומר הסתירה כאן היא בין המצב הטבעי לבין המחשבה". משמעות"

את הרוח ניתן להבין כפעולה . רוחהחיים לבין הכבעיה של פיצול בין גם קסירר  על ידינוסחה  זובעיה 

יצירתית שבאה לידי ביטוי בתרבות האנושית ובהתפתחותה מהמצב הטבעי האחיד של החיים לצורות 

 ת העולםהרוח אפוא מייצגת את התפיסה הפונקציונאלית ואילו החיים מייצגים את תפיס. ת ומגוונותרבו

של  במילותיו, הוא, חייםבין ההפיצול בין הרוח ל. הטבעית שהיא מקורה של התפיסה הסובסטנטיבית

בשונה מהפילוסופים  186.של הפילוסופיה העכשוויתביותר אחת הבעיות החריפות והבוערות , קסירר

                                                
186 (Cassirer 1949, 858-59).  ראה גם(PSF IV, 8) . 
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הוא שואף להראות את  187,שאותם קסירר מבקר, שמדגישים את הפער הטרגי בין החיים לבין הרוח

קסירר מציע לראות . הפונקציונאלי, מצביע על פתרונו הקבוע" זיקה"המושג . הזיקה ההכרחית ביניהם

   188.את הרוח והחיים כמאוחדים וכנפרדים בו זמנית

  

   

                                                
תופסים בו שני הפילוסופים האלה שהוא גם מצביע על ההבדל באופן . במאמר זה מדבר קסירר על קלגס ושלר 187

 .  (Cassirer 1949, 859-64)ראה . בין רוח לחיים את הניגוד
  .870, שם 188
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 ראשונייםפנומנים : חלק שני 

 

  בין פנומן לבין פונקציה: פרק ראשון

 

מכילה שני פנים הסותרים  שהפילוסופיה של הצורות הסימבוליותבמחקר הנוכחי היא  הטענה המרכזית

כפי שהם באים לידי ביטוי בפונקציה , מטרת חלק זה היא להציג את שני הפנים האלה. זה את זה

אלית של הפילוסופיה הסימבולית מצמצמת את כל תפיסת העולם הפונקציונ. הסימבולית הראשונה

שאותה שוללת , הדיון בחלק הזה מתמקד בתפיסת העולם הטבעית. תחומי הקיום האנושי לפונקציות

תפיסת העולם הטבעית מתגלה בפונקציה הסימבולית הראשונה שנקראת . התפיסה הפונקציונאלית

מהווה  ,ה פונקציה ופנומן קמאי גם יחדבהיות, שההבעהבפרק זה אראה . הפנומן הקמאי של ההבעה

 ,מסיבה זו. התפיסה הפונקציונאלית ותפיסת העולם הטבעית –ת עולם ומקור לקונפליקט בין שתי תפיס

שאלה ? שאלה כיצד הפנומן והפונקציה יכולים ביחד להגדיר את ההבעהההעיון במושג ההבעה מתחיל מ

  .יהזו דורשת עיון נוסף בהגדרתם של הפנומן והפונקצ

פונקציה במחשבתו של קסירר הוגדרה בחלק הקודם תוך הדגשת הניגוד בינה לבין המהותה של 

כאן עלינו לשאול מהי הפנומנולוגיה והפנומנים במשנתו של . הסובסטנציה והתפיסה הסובסטנטיבית

  ?קסירר וכיצד הפנומנולוגיה מתיישבת עם התפיסה הפונקציונאלית

יחק תפקידים שונים בתורות פילוסופיות ש, ברבים Phenomenaאו  ,Phenomenon "פנומן"המונח 

. בגבולותיה של ההכרה יםשנמצא יםמציין דבר" פנומנה" המושג בתורת ההכרה של קאנט, כידוע .רבות

. מציין את השלב ההכרחי בהתפתחותה של הרוח לקראת מימושה המלא" פנומן"בתורתו של היגל 

, לדידו. שנחשפת לתודעה ללא אמצעים Erlebnisסות הטהורה את ההתנ" פנומן"הוסרל מכנה בשם 

הפנומנים כישויות התודעה הינם . אלא על אינטואיציה, פנומן הוא סוג של ידיעה שאינו מבוסס על עובדות

המדע שמתאר פנומנים הוא . לכן הם נקראים ישויות טהורות, שונים מהעובדות שאותן חוקר מדע ניסיוני
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מבססת את עולם להוסרל מכיוון שהיא  מהותיתנה בין התודעה לבין העולם היא ההבח 189.פנומנולוגיה

הגזירה הפנומנולוגית  על ידיבחנה זו מובטחת ה 190.הניסיון המשתנה על התחום המחלט של התודעה

האובייקטיבי נגזר " עולם"של הפנומנולוגיה כשארית שנשארה אחרי שה" תחומה"שמגדירה את 

   191.ממנה

ומושג הפנומן מופיע  [Wissenschaft von den Phänomenen]מדע הפנומנים  עלדיון מפורט 

 ".*תופעה"לבין  "פנומן"ההבחנה בין  שם עושה היידגר את. של היידגר Sein und Zeit 192 בתחילת

חושף את עצמו מתוך , הפנומן מבהיר את עצמו, כלומר"*. עצמו-את -מראה"היידגר מגדיר את הפנומן כ

זה יהיה . להראות את עצמו לא כפי שהוא, כלומר, כול גם להראות את עצמו בדרך מטעההפנומן י. עצמו

התופעה אינה , לעומת הפנומן. שני סוגי הפנומנים האלה הם שונים מאוד מהתופעה. פנומן האשליה

, הסמלים. היא מצביעה על משהו שונה ממנה שזקוק לה בתור אמצעי כדי להראותו. עצמה- את-מראה

משמעות . מנקודת מבט זו הסמל הוא ההפך מפנומן 193.הסימנים הם סוגים של תופעותהייצוגים ו

ההבחנה של היידגר בין תופעה . עצמו-את- היא שהעולם אינו מראה" העולם הוא סימבולי"האמירה 

עצמם לבין פילוסופיה -את-שמראים-לפנומן מדגישה את ההבדל בין פילוסופיה שמתארת את הפנומנים

בנקודה זו נראה שהיידגר יוצא  .ות הסימבוליות ומלכתחילה פונה אל האמצעים בלבדשחוקרת את הצור

והוויכוח בינו לבין קסירר מתפרש כשלב חדש בוויכוח בין  194חוצץ נגד הפילוסופיה הסימבולית של קסירר

  195.נטורפ להוסרל לגבי מודל קונסטרוקטיבי או אינטואיטיבי של הידיעה

                                                
 (Husserl 1952, 41-47) 189.  

 .גם הוסרל עסק בביסוס הידיעה המדעית, קנטיאניים-כמו ניאו 190
191 (Husserl 1952).  
192 (Heidegger 1972, 28-29).  
 .29, שם 193
  וזמן הוויהלפני שפרסם את   הסימבוליות הצורות של הפילוסופיההיידגר הכיר את שני הכרכים הראשונים של  194

  .  1927 - ב
   .14' לעיל עמראה  195
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  הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותוגיה והפנומנים בכרך השלישי של קסירר משתמש במושגי הפנומנול

אולם כבר במשפטי  196. [Phänomenologie der Erkenntnis]" פנומנולוגיה של ההכרה: "שנקרא

אלא , מונח זהבאינו קשור לשימוש מודרני " פנומנולוגיה"הפתיחה לכרך השלישי אומר קסירר שמונח 

קסירר מסביר . התכוון קסירר להוסרל" שימוש מודרני"ב, ככל הנראה 197.לקשור למובן שהעניק לו היג

להקיף את הטוטאליות של הצורות הרוחניות אשר בהן "שהפנומנולוגיה עבור היגל הייתה הדרישה 

חוקרים אחדים הצביעו על  198".הטוטאליות הזו עצמה מושגת דווקא על ידי מעבר מצורה אחת לאחרת

   199.וכיח את קרבתו להיגלהערה זו של קסירר כדי לה

לופט טוען שיש להבין את ". פנומנולוגיה"חוקרים חדשים העלו ספק בהערתו של קסירר לגבי , עם זאת

: כן במאמרו לפני  200.במובן הרחב שכולל גם את הפנומנולוגיה של הוסרל" פנומנולוגיה"המילה 

"Symboliche Prägnanz – ein phänomenologischer Begriff?"  השווה מיוקל בין הפנומנים של

בהמשך הכרך השלישי . חילוקי דעות אלו מצביעים על מורכבות הנושא 201.קסירר לבין אלו של הוסרל

הזהות בין . נקרא גם הפנומן הקמאיש את הפונקציה הסימבולית של ההבעה" פנומן"מכנה קסירר בשם 

את אמירתו של קסירר שאין להבין את  לבין הפנומן מצדיקה לכאורה, שהיא פעולה מושגית, הפונקציה

הפנומנים הם , והיידגר מכיוון שלפי הפנומנולוגיה המודרנית של הוסרל, הפנומנולוגיה במובן המודרני

בהמשך המחקר יוכח שפנומן ההבעה קרוב למושג הפנומן , אף על פי כן. הפונקציותמההפך מהמושגים ו

  :של הוסרל והיידגר בהיבטים הבאים

                                                
לפי דברי קסירר בזמן כתיבתו של החיבור הזה הוא לא . Sein und Zeitכרך זה יצא לאור באותה השנה עם  196

 . Sein und Zeitהכיר את 

 (PsF III, VIII) 197.  
  .שם 198
199)Verene 1969, 33(.  
200 (Luft 2004, 209-10).  
201 (Möckel 1992) , ראה גם(Plümacher 2004).  
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  202.בלתי אמצעי Erlebnisהבעה הוא פנומן ה) 1

  .אלא סמל שמראה את עצמו, פנומן ההבעה הוא לא סמל שמצביע על משהו אחר מעצמו) 2

 –כלומר בין העולם לתודעה , פנומן ההבעה נמצא מחוץ להפרדה בין האובייקטיבי לסובייקטיבי) 3

  203.בהיבט זה דומה קסירר להיידגר ולא להוסרל

מכיוון , בין פילוסופיה סימבולית לבין הפנומנולוגיה עלול להיות בעייתי הטיעון לגבי הקרבה, אמנם

להתפרש כחזרה אל  עשויהשמתוך השקפתו הפונקציונאלית של קסירר הפנומנולוגיה המודרנית 

הפנומן הבלתי אמצעי שאינו מותנה בגורמים אחרים מלבדו . התפיסה הסובסטנטיבית ואל המטפיזיקה

חשוב לציין כיצד  ,מסיבה זו. ויכול לסלול דרך למטפיזיקה חדשה ל אריסטודומה מאוד לסובסטנציה ש

לפי טענת המחקר הנוכחי שתוכח . הפנומנולוגיה של קסירר מוגנת מפני התפיסה הסובסטנטיבית

-דו. מונעת את הפיכתו של פנומן ההבעה למושג סובסטנטיבי של פנומן ההבעהמשמעות -דובהמשך 

הפנומן של קסירר הוא , במובן זה. קנטיאנית-ר באופן חלקי במסורת הניאומשמעות זו משאירה את קסיר

  .הפנומן הבלתי אמצעי של הוסרל והיידגרשונה מ

בשונה מדרישתם של פילוסופים כמו הוסרל לגבי ההפרדה בין המתודה הפילוסופית לזו של המדעים 

פנומן  ,לפיכך. האנתרופולוגיומערבב קסירר בין המחקר הפילוסופי למחקר הפסיכולוגי  204,הניסיוניים

                                                
הבלתי אמצעי . (Möckel 2005, 154-160) בחיבוריו של קסירר ראה " בלתי אמצעי"המובנים השונים של  על 202

אצל , היגלבדומה ל ,בנוסף. וגם האחדות האורגנית של החיים, הוא החוויה הבלתי אמצעית במובנו של הוסרל

הטעה  לאלכן קסירר . יות של הצורהדינמומציין את ה" אמצעי"הנמצא בזיקה תמידית עם " בלתי אמצעי"הקסירר 

  . הפנומנולוגיה יש להבין במובן היגליאני אתרי את הקורא באמרו שלגמ
. חשוב לציין שהיידגר מתח ביקורת גם על הדדוקציה הפנומנולוגית של הוסרל שחוצה בין התודעה לעולם 203

במקום המושגים האלה שעליהם . בפילוסופיה שלו אין תודעה ואין עולם כמו שאין סובייקט ואובייקט, כידוע

ות המקובלות את ההפרד, תולפי דע, יצר היידגר מערכת מושגים אחרת שמונעת, התבססה הפילוסופיה הקודמת

  . האלו
 ,Phenomenology and the Crisis of Philosophy,  (Husserl 1965: את ספרו של הוסרל, למשל, ראה 204

79-122).  
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בהקשרים שונים מדבר קסירר על ההבעה דרך . ההבעה מתואר כיסוד לתחומים שחורגים מהפילוסופיה

  . השפהו המיתוס, הסמיוטיקה, המשמעות, תורת ההכרה, התפיסה, המושגים של התודעה

הטקסט של קסירר קופץ חיש קל מתחום לתחום כאילו מדובר " פנומנולוגיה של ההכרה"ב, יתרה מזאת

קסירר בעצמו מצביע על הערבוביה בטקסט הזה שמקורה באופייה של תפיסת העולם . בתחום אחד

המחקר הנוכחי , לעומת כתיבתו של קסירר  205.פנומן ההבעה על ידיהטבעית שאותה מתאר קסירר 

פנומן ההבעה יובחן בהתאם לחמישה היבטים  ,לפיכך. ומפריד בין היבטי ההבעה מתחומים שוניםמנתח 

; ההבעה כמומנט הכרחי של התפיסה; ההבעה כאחדות וריבוי: אשר לכל אחד מהם יוקדש פרק, הבאים

  . ההבעה כמומנט יסודי של התודעה; ההבעה כסמל; ההבעה כמשמעות ראשונית

  

  ואחדות ההבעה כריבוי: פרק שני

 

בהתחלה הוא מניח . של קסירר למושג ההבעה מזכירה את גישתו למושג הסינתזה של קאנט גישתו

הסינתזה  ,כפי שמתברר אחרי קריאה נוספת, ברם. כמה סינתזות שמאפשרות אופני קיום שונים

א הסינתזה הטהורה הי. הטהורה מקבלת את האופי של האחדות האורגנית שנוגדת את ריבוי הסינתזות

קסירר מתחיל את . פנומן ההבעה- באותו אופן בוחן קסירר את הפונקציה. אפוא הרבה ואחת ביחד

הוא טוען שמחוץ . תיאורטית היא הכרה יחידה-מחקרו עם שלילת הדעה המקובלת שההכרה המדעית

כאשר , אולם. תפיסה ההבעתיתהאופן אחר זה הוא האופן של . לאופן מדעי ישנו אופן אחר של הכרה

המסקנה , לפיכך. מתגלה שהם שוללים תפיסות אחרות, נים את אופניה של התפיסה ההבעתיתבוח

  . אלא האופן הבלעדי, תפיסה ההבעתית היא אינה אופן אחד של התפיסהההמתבקשת היא ש

                                                
 (PsF III, 323)205.  
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דרך אחת ". אובייקטיביות"כאחת הדרכים שבהן ניתן לראות  התפיסה ההבעתית לראשונה מוצג מושג

קסירר . ודרך אחרת היא כאשר העולם מתגלה בתור פנומן הבעה טהור" הטבע"ת המדע שמכונן אהיא 

כל , העולם התיאורטי יכול להתקיים לפי המשמעות הראשונית, אומר שבנוסף לתמונת העולם האמפירית

  .עוד היא מגלה אותו כפנומן הבעה טהור

Es »hat« [das theoretische Weltbild] die Welt noch in einem anderen und in 

einem ursprünglicheren Sinne, sofern sie sich ihm als reines 

Ausdrucksphänomen offenbart.206 

. אבל שונה מאוד ממנו, מדעי-כאן פנומן ההבעה מתואר כסוג של גילוי העולם שמקביל לפירוש תיאורטי

להשקפת : "ט לעיל אומרהמשפט הגרמני המצוט. פנומן ההבעה מכונה כאן גם בתור משמעות ראשונית

מניסוח זה  ...".במובן של משמעות ראשונית, עולם גם במובן אחר [»Es »hat]העולם התיאורטית יש 

. לפי האופן המדעי ולפי המשמעות הראשונית :ניתן להבין שייתכנו מספר אפשרויות לכינון העולמות

ה זו תואמת את הטענה טענ. את העולם" לראות"מכאן יוצא שפנומן ההבעה הוא אחת הדרכים 

  ".החותם הסימבולי"אלא מתרחשת לפי עקרון הריבוי באופן שנקרא , משמעית-שהתפיסה אינה חד

בהמשך המשפט המצוטט אומר קסירר שבלי הרובד של ההבעה לא ניתן להבין ולהבהיר תכונות , ברם

  . מסוימות של תפיסת העולם האמפירית

[der Schicht des Ausdrucks] <…> für die Erklärung und Ableitung bestimmter Züge des 

empirischen Weltbildes nicht entbehrt werden kann. 207 

אלא גם מקור לראיית , את העולם" לראות"מדעית -מכאן משתמע שתפיסה הבעתית היא לא רק דרך לא

ת נשענת על פנומן שכן לפיה גם תפיסת העולם המדעי, טענה זו היא מרחיקת לכת. העולם באופן מדעי

                                                
 (PsF III, 69) 206.  

 (PsF III, 69) 207 .שלי היא ההדגשה.  
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ולא אפשרות אחת , מכאן נובע שפנומן ההבעה הוא מומנט יסודי של תפיסת עולם ראשונית 208.ההבעה

, כגון מיתוס, ההבעה הינה מקור להתפתחותן של כל הצורות, לפיכך". אובייקטיביות"המיני רבות לכינון 

הימצאותו של עקרון הריבוי בראשית עמדה זו שוללת את , עם זאת. מדע וצורות אחרות, אמנות, שפה

  209.התפיסה

ניכרת ההתלבטות בין צד הריבוי לבין צד האחדות של תפיסת העולם , בהמשך הטקסט הנדון

. אינו הניסיון היחידהוא קסירר מצביע על כך שהניסיון של ההכרה התיאורטית המדעית  210.הטבעית

ניסיון של הכרת אדם אחר וניסיון שמתקבל  כגון, ישנם תחומי ניסיון אחרים שחורגים מהפירוש המדעי

  . מוכיח את ריבוי התפיסות אלועצם קיומם של ניסיונות , לפי טענתו של קסירר. בתפיסת עולם מיתית

בעיה זו טמונה באי יכולתה . תפיסת סובייקטים אחרים וצורות החיים היא בעיה ידועה בתורת ההכרה

כפי   211.כולל סובייקטים אחרים, יצורים החייםשל תורת ההכרה האמפירית להסביר את הכרת ה

. האופניות של הסינתזה-מבקר קסירר את תורת ההכרה הקנטיאנית על חד, שנאמר בחלק הראשון

אך היא אינה יודעת , תורת הכרה זו חושפת תנאים לאפשרותו של הטבע שפועל לפי חוקים פיזיקאליים

גדל ויכול , יצור חי נולד, להבדיל מחפץ. דוממים םמדברישונות הלהסביר את אפשרותן של צורות החיים 

קסירר . אך היא לא מוצאת פתרון מספק, דנה בבעיה זו ביקורת כוח השיפוט .לפעול מתוך רצון חופשי

                                                
המדע על ההבעה  התבססותבספרו  . חייםהמייצג המובהק של פילוסופיית ה, הייתה דעתו של קלגס זאת 208

] [Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck  מתאר קלגס את התפתחות הידע האנושי מהתנעה

לספרו זה של קלגס מופיע גם אצל קסירר בטקסט של  אזכור. (Klages 1936)ראה . ההבעתית של חיות

  .(PSF IV, 124)ראה , םיהפנומנים הבסיסי
 תלבין תפיס הההבע תתפיסמשמעי בין - שם מבחין קסירר באופן חד. (Cassirer 1967, 86-117)השווה  209

- את הפרשנות החד, לפי דעתי, עם זאת. למדעי הטבע – השנייה, האחת היא בסיס למדעי התרבות :הדבר

ותיו אלא על מאמציו להביא את רעיונ, של הספר המאוחר מצביעה לא על הכרעתו של קסירר בנושא משמעית

  .Iנספח  ראה. רחבבצורה נגישה לקהל ה

 (PsF III, 69) 210. 
211 (Cassirer 1967, 190).  
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". ההסקה לפי אנאלוגיה"הפתרון הראשון הוא . מזכיר שני פתרונות שקיימים לבעיה זו בפילוסופיה

  . "*משותפת ההסקה לפי התנסות"הפתרון השני הוא 

המתבונן מכיר את  212.תפיסת הסובייקטים מתאפשרת על סמך התבוננות חיצונית, לפי הפתרון הראשון

הצורה החיצונית והתנהגותו של הדבר . של עצמו" פנימיות"פי האנאלוגיה עם ה-של האחר על" פנימיותו"

בייקט אינה שונה באופן תפיסה מסוג זה של הסו. הנתפס כאדם מעידה על כך שהדבר הזה הינו סובייקט

מכאן משתמע שההכרה . אופן תפיסה אחד של דבר דומם וחיישנו , לפיכך. עקרוני מתפיסה של חפץ

בכך שהגוף שנראה ומתנהג בצורה מסוימת הינו " אמונה"בקיומו של סובייקט אחר היא למעשה ה

  .סובייקט

הכרת האדם כסובייקט מבוססת על  לפיו 213.הפתרון השני לבעיית האחר מגיע מכיוונה של הפנומנולוגיה

. Ideas IIIהוסרל פונה ישירות לנושא של הכרת יצורים חיים בספר השלישי של אידיאות  214*.אמפתיה

הוסרל מניח , עם זאת 215.אורגניזם חי ה שלשם מבחין הוסרל בין תפיסת הדברים הדוממים לתפיס

על סמך תפיסת הדברים נבנה , כלומר. שאופן תפיסת צורות החיים הוא משני ביחס לתפיסת הדברים

כדי , "הסקה לפי אנאלוגיה"זקוק ל הוסרל, זאת אומרת 216.תפיסת צורות החיים, שלב נוסף של תפיסה

יד בין תפיסת צורות הפתרון השני הוא להפר 217.להסביר כיצד האדם משיג את קיומו של אדם אחר

משום שתפיסת , הפרדה מהותיתפתרון זה אינו מציע אמנם . החיים בתור אמפתיה לבין תפיסת הדבר

אורגניזם אינה השל " פנימיות"תפיסת ה, בנוסף. אלא תלויה בתפיסת הדבר, אורגניזם חי אינה עצמאית

                                                
 (PsF III, 92-93) 212.  

 (PsF III, 94-95) 213.  
 Ideas Toward a Pure Phenomenology andהזה מביא הוסרל בספר הראשון של אידיאות  פתרוןאת ה 214

)Phenomenological Philosophy) :1952, 161(Husserl  .ספרו יותר על אמפטיה מופיע ב מפורט דיון

  .(Husserl 1980, 4-7, 112-113):  השלישי של אידיאות

 (Husserl 1980, 4) 215.  
  . 7, שם 216
217 )7 ,113. (Husserl 1980, 
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 לפסוללו מובילים את קסירר נימוקים א". אני"אלא מבוססת על אנאלוגיה של תפיסת ה, בלתי אמצעית

אינם  ולכן ,שני הפתרונות אינם מבוססים על עיקרון הריבוי, לדידו .את שני הפתרונות לבעיית האחר

  218.דומם סובייקט אחר כשונה מדברומאפשרים את התפיסה הבלתי אמצעית של אורגניזם חי 

מקדימה את הביקורת , ולוגיהכולל הפנומנ, הביקורת של קסירר על הפילוסופיות הקודמות, בנקודה זו

בתוך כוליות " האחר"לוינס מבקר את המחשבה האירופית על כך שהיא מכילה את . של עמנואל לוינס

, עם כן 220.פנים היא שונה מההכרה- אל- התנסות פנים, במילים של לוינס 219.המחשבה וההכרה

שתי הביקורות . של קסיררהביקורת שמתח לוינס על התיאוריות הקיימות לגבי בעיית האחר קרובה לזו 

. בתורתם של שניהם ישנה חשיבות מיוחדת לפנים". אתה"ההללו ראו בהבדל ולא בזהות התנסות עם 

לפי המושגים שיצר  221 .אלא מתגלה בפנומן ההבעה, הבעת הפנים אינה נתפסת בתור דבר, לפי קסירר

בעוד שלוינס , אמנם. ייקטמאופני הכרת האוב םעירום משחרר אות 222.בעירום יםהפנים נחשפ, לוינס

במשנתו של קסירר  223,פנים על הפער האינסופי בין סובייקט לסובייקט-אל-מבסס את ההתנסות בפנים

 .ולא בין סובייקט לסובייקט קיים פער בין אופני התפיסה

. שניתפס אלא קיימים אופני תפיסה שונים שקובעים את התוכן, לפי קסירר אין אופן אחד של התפיסה

החותם הסימבולי מאפשר את . במקור התפיסה עומד עקרון הריבוי או החותם הסימבולי, כךמשום 

אומר קסירר שהפנומנולוגיה של ההכרה שלו בתור , לפיכך. תפיסת הדבר ואת התפיסה ההבעתית

מודעת להבדל בין התפיסה ההבעתית , [Tatbestand] הפנומנולוגיה שעוסקת רק בעובדות הנוכחות

  .בריםלבין תפיסת הד

                                                
218 PsF III, 91-94).(  
 .)51, ע"תש לוינס ( 219
  ).53, 50, ע"תש לוינס( 220
 .ראה את המשך המחקר 221
 .)53, ע"לוינס תש( 222
  .57-59, שם 223
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Wie eine solche Erfahrung von fremden Subjekten – eine Erfahrung vom »Du« 

möglich ist: dies mag vielleicht als eine schwierige metaphysische oder 

erkenntnistheoretische Frage erscheinen. Aber diese Frage geht die reine 

Phänomenologie der Wahrnehmung, die es lediglich mit dem Tatbestand, mit 

dem quid facti, zu tun hat, nichts an und darf ihr ihren Weg nicht vorzeichnen. 

Was die Versenkung in das reine Phänomen der Wahrnehmung uns zeigt, ist 

jedenfalls das eine: daß die Wahrnehmung des Lebens nicht in der bloßen 

Dingwahrnehmung aufgeht,...224 

היא בפגישה " אתה"לעומתה ההתנסות ב, מבוססת על מושגים" כל הדברים הם כבדים"הידיעה 

התנועות של . תנועות גופו, מבט עיניו, אחר בפגישתו עם הבעת פניו" מכיר"אדם . קונקרטית עימו

אלא הן בעצמן מגלמות את החיים , אחוריהםההבעה הן אינן סימנים שמעידים על כך שיש סובייקט חי מ

, מכאן ניתן להבין את טענתו של קסירר שהפנומנולוגיה לא מכירה בבעיה של האחר 225.של הסובייקט

ההבעה היא האופן . נוכחותו של האחר נחשפת בפנומן ההבעה 226.מכיוון שהיא מודעת לעובדת האחר

  .שבו האדם מקבל באופן בלתי אמצעי את האחר

לא " מציאות"זהו אופן תפיסת . שונה מתפיסת הדברים" מציאות"המיתוס הוא אופן נוסף של תפיסת 

תפיסת , לטענתו של קסירר. כגון הבעה של כעס או שמחה, אלא כחוויות אקספרסיביות, כמכלול הדברים

                                                
PsF III, 69) 224.(  

שכתוב בצורה פרגמנטרית בלבד פונה קסירר לנושא של האחר  *"יםיהבסיס הפנומנים"מאוחר  בטקסט 225 

  .אמצעית היא התפיסה של הסובייקטים האחרים הבלתישם הוא אומר באופן חד שהידיעה . בצורה ברורה יותר

 We do not need to infer "other minds" ; we experience the other directly, "immediately", with 

more certainly and more immediately than the being of things. (PSF IV, 124).  

קסירר . את המודעות העצמית של האדם מתנהתפיסת האחר , ראשוניכמקור הפעולה הוא " אני"ה פנומןעל אף ש

  :כותב

 In its regard for others, mankind observes the first clarification about itself. (PSF IV, 129). 

 (PsF III, 69) 226.  
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התפיסה , מסיבה זו 227.התפיסה ההבעתית העולם המיתית היא אופן עצמאי של תפיסה שמבוסס על

עצם קיומה של התפיסה המיתית מוכיח שאופן התפיסה . המיתית מחזקת את הטיעון לגבי עקרון הריבוי

גם כך , כמו הכרת האחר 228.אלא כי ניתן לפרש אותו תוכן חושני באופנים שונים, משמעי-הוא לא חד

 הבעות של רוחות ואלים מתגלות בהתנסות התפיסתית באופן. התפיסה המיתית היא בלתי אמצעית

אזי לא ניתן להסביר כיצד העולם המיתי , אם נניח שקיימת רק התפיסה של הדברים 229.בלתי אמצעי

הן הכרת האחר והן התפיסה המיתית מגלות את עולם החי כשונה מעולם , דהיינו 230.יכול להופיע

  .הדברים האובייקטיביים

 ענות רבות שלפיהןמביא קסירר ט, יחד עם הדוגמאות שממחישות את ריבוי תפיסות העולם, ברם

במקומות רבים . היא האופן הראשוני והיחיד של התפיסה שמונע אופן תפיסה אחר התפיסה ההבעתית

עולם הטבעית של הההבעה מגלה תפיסת  231".ידיעת הדברים"קודמת ל" הבנת ההבעה"כותב קסירר ש

היא יוצרת קרקע שעליה צומחות כל התפיסות . שלה היא טרום מיתית וטרום לוגית" אמת"ה, האדם

  . האחרות

Ihre [Ausdrucksfunktion] Sicherheit und ihre »Wahrheit« ist sozusagen eine noch 

vormythische, vorlogische und vorästhetische; bildet sie doch den gemeinsamen 

Boden, dem alle jene Gestaltungen in irgendeiner Weise entsprossen sind und 

dem sie verhaftet bleiben.232 

                                                
 (PsF III, 74) 227 .  

כאן חשוב להדגיש את ההבדל בין אופן . של העבודה הנוכחית חלק השלישיראה את ההמיתית על התפיסה  228

 .התפיסה המיתית לבין אופן תפיסת הדבר אצל קסירר

 (PsF III, 74) 229.  
  .99, שם 230

PsF III, 69, 91, 98) 231 .(  

 (PsF III, 91) 232.  
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נראה . שוללת את עקרון הריבוי בראשית התפיסה מכאן משתמע שפונקציית ההבעה כפונקציה קמאית

קסירר מציין כי ההבחנה בין הכרת . כיצד קסירר מביא את שתי הטענות לגבי ההבעה אחת אחרי השנייה

, עולה בקנה אחד עם הטיעון היסודי של קסירר עצמו 233שלר. החיים להכרת הדברים במשנתו של מ

אשר כל אחד מהם שונה , אלא באופנים רבים, אינו מוגדר באופן אחד" מציאות"לפיו כל דבר שנקרא 

  234.מהאחר

ת מחקירתו של שלר מראות באופן ברור מיד לאחר מכן מציין קסירר שהמסקנות שעולו, עם זאת

  .התיאורטית" מציאות"היא פנומן קמאי שמביע את עצמו גם במבנה וגם ב" פונקציית ההבעה"ש

Denn wieder tritt jetzt in aller Schärfe hervor, daß die »Ausdrucksfunktion« ein 

echtes Urphänomen ist, das auch im Aufbau des theoretischen Bewußtseins und 

der theoretischen »Wirklichkeit« sich in seiner Ursprünglichkeit und in seiner 

unvertauschbaren Eigenheit behauptet.235 

פירוש אחד תואם את . משמעות או הפירוש הכפול שקסירר נותן להבעה- דוגמאות אלו ממחישות את הדו

לפי פירוש זה בתפיסה . אחת הפונקציות של התפיסה התפיסה הפונקציונאלית לפיה ההבעה היא

הפירוש השני שולל את התפיסה . מלכתחילה ישנה הבחנה בין תפיסת הדברים לבין תפיסת ההבעה

לפי הפירוש השני ההבעה היא פנומן ראשוני שמגלה את החיים באופן  .הפונקציונאלית ואת עקרון הריבוי

   .אחד

  

                                                
הוא . מדגימה היטב את סגנונו המיוחד של קסירר  שהזכרתי במבוא [Scheler] הפנייה הפתאומית לשלר  233

אלא דרך שלר , הפנייה לשלר לא מביעה דעה לגבי עמדותיו של שלר". סטים של הוגים אחריםמדבר דרך טק"

  . (PsF III, 94). מביע קסירר את דעתו ומגיע למסקנות הרצויות לו

 (PsF III, 98) 234.  

 (PsF III, 98) 235.  
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  של התפיסה ההבעה כמומנט יסודי: פרק שלישי

 

שמוקדש  הטענה שתומכת בקדימות ההבעה על פני אופני תפיסה אחרים באה לידי ביטוי בכותרת הפרק

 Das[ "פנומן ההבעה כמומנט יסודי של תודעה תפיסתית: "הפרק נקרא. לפנומן ההבעה

Ausdrucksphänomen als Grundmoment des Wahrnehmungsbewußtseins .[ בתור מומנט

אלא האופן של , בלבד" מציאות"פנומן ההבעה אינו אחד האופנים לכינון  *תודעה תפיסתיתיסודי של 

   ".המציאות"גילוי 

? או שתיהן ביחד, האם היא תפיסה או תודעה? מהי תודעה תפיסתית: כותרת הפרק מעוררת שאלות

הפילוסופיה של מושג זה אינו נמצא בפרק הנדון ומופיע רק פעמיים בחלקים שונים של , חוץ מהכותרת

כאשר הוא מציג , למעשה מדבר קסירר בפרק זה על התודעה ועל התפיסה בנפרד. הצורות הסימבוליות

לכן גם במחקר זה התודעה והתפיסה ידונו  .את ההבעה כרובד ראשוני של התפיסה ושל התודעה

   .פרק זה יוקדש לדיון בטענה כי ההבעה היא מומנט יסודי של התפיסה 236.בנפרד

פונה קסירר למחקרים של גשטלט , הראות את חיוניותה של ההבעה בתהליך התפיסהכדי ל

הפילוסופיה של לכן מתוך הטקסט של , אולם פנייתו אל המחקרים האלה איננה שיטתית 237.פסיכולוגיה

בלבד לא ניתן להבין כיצד המחקרים של גשטלט פסיכולוגיה משתלבים עם  הצורות הסימבוליות

  . מטרת פרק זה היא לשחזר את השילוב החסר. של החיבור כולוהרעיונות המרכזיים 

                                                
 .הנוכחי החלק של האחרון הפרקעל הזיקה בין התודעה לתפיסה ראה את  236
במחקרים שונים של גשטלט פסיכולוגיה כותב קסירר במכתבו לקרוב משפחתו קורט   ועל התעניינות 237

  :תאחד ממדעני של גשטלט פסיכולוגיה שעסק בחקר התפיסה הפתולוגי,  גולדשטיין

[I]t become quite clear to me ,<…> that the problems with which we are currently dealing are 

very close to one another and how fruitful for me a more intense cooperation with you might be. 

(Cassirer 1999, 661). 
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, נחשבה לתחום מדעי וצברה תאוצה בגרמניה בשנות העשרים של המאה שעברה גשטלט פסיכולוגיה

בין המייסדים של גשטלט פסיכולוגיה נמנים מאקס  238.אך אחרי תקופה זו התקדמותה נעצרה

. )Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler ( קורט קופקה ווולפגן קוהלר, וורטהאימר

אלא כדי להבין , לא כדי להצדיק את תורת ההכרה, מטרתם של חוקרים אלו הייתה לחקור את התפיסה

. גשטלט פסיכולוגיה היא אפוא המדע שמתאר כיצד התפיסה מתממשת. כיצד פעולת תפיסתו של האדם

. לפנומנולוגיה שמוגדרת כמדע תיאורי על התודעהבהתכוונותה אל האדם קרובה גשטלט פסיכולוגיה 

הפנומנולוגיה אינה מדע , לדידו. הכחיש הוסרל כל ניסיון לקרב את הפנומנולוגיה לפסיכולוגיה, ברם

, לעומתה. כי היא מתארת את התודעה הטהורה שמובדלת מעובדות העולם, אלא אינטואיטיבי, ניסיוני

י שבונה את טענותיו על סמך ההתבוננות על התפיסה האנושית גשטלט פסיכולוגיה היא אכן מדע ניסיונ

  239.החיה כעובדה בעולם

תחת אילו תנאים מתרחשת  240?מהו ארגון התפיסה: החוקרים של גשטלט פסיכולוגיה העלו את השאלה

המושג  241".מכלול"או כ" ארגון"כ, "שלמה צורה"ניתן לתרגם כ" גשטלט"את המילה הגרמנית ? התפיסה

  :וורטהאימרלראשונה על ידי עיקרון הבסיסי של גשטלט פסיכולוגיה שמנוסח ר לקשו" גשטלט"

There are wholes, the behaiviour of which is not determined by that of their 

individual elements, but where the part-processes are themselves determined by 

the intrinsic nature of the whole.242 

                                                
 .)Arnheim 1986(וגם  )Green 2000(  על הסיבות שהכשילו את פיתוחה של גשטלט פסיכולוגיה ראה 238
  . פונטי הושפעו מהוסרל ומגשטלט פסיכולוגיה ואיחדו ביניהם בפילוסופיות שלהם- הן קסירר הן מרלו, עם זאת 239
, ברם. (Koffka 1922, 554)ראה . ריח, ראיה, בתפיסה ניתן כאן להבין את התפיסה בכלל כגון שמיעה 240

הפניות לתפיסות . בתחום השמיעה המחקרים של גשטלט פסיכולוגיה מתמקדים בעיקר בתחום החזותי ולפעמים

מכאן ניתן להסיק שהתפיסה החזותית משמשת כפרדיגמה . חושניות אחרות כגון ריח או טעם מעטות מאוד

  . המחקר הנוכחי מתמקד בתפיסה החזותית. לתפיסות של איברי חישה אחרים
סטוריה של המושג גשטלט על ההי. לעברית או לאנגלית" גשטלט"אין תרגום מדויק של מושג . IIראה נספח  241

ראה . (Cassirer 2009j, 318-320)ראה   ".Structuralism in Modern Linguistics"מספר קסירר בהרצאתו 

  .(Köhler 1930, 148)וגם , )Koffka 1935, 682(גם  
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  :קופקה עושה פרפרזה לנוסח זה

What happens to a part of the whole, is determined by intrinsic laws inherent in this 

whole.243 

לכן לא ניתן לפרק את המכלול , חוק אחד על ידינקבעים  והוא אופן הארגון שבו חלקיו ומכלול" גשטלט"

. הארגון השלם נקבע על ידי האחדות שקודמת לחלקיה. לקיםלחלקים בודדים ולבנות את המכלול מהח

  ? מהי האחדות הזאת שמלכתחילה מאחדת את התפיסה, אמנם 244.לכן גשטלט נקרא גם מבנה שלם

במילים . אחדות רגשית זו קודמת לרשמים כאוטיים בודדים. ההבעה מאחדת את התפיסה, לפי קופקה

לראות זאת לפי תפיסתו של התינוק שאינה מושפעת  ניתן 245.הבעת הרגש היא אחדות התפיסה, אחרות

   :על כךקסירר מביע את הטענות של קופקה  .עדיין מהידע על העולם

                                                                                                                                                       
242 (Wertheimer 1938, 2).  ווטהאימרבמאמרו של מופיע המקורי הניסוח "ber GestalttheorieÜ " משנת

  .(Wertheimer 1938, 2): הניסוח הזה מצוטט בהערת שוליים. 1925

Es gibt Zusammenhänge, bei denen nicht, was im Ganzen geschieht, sich daraus 

herleitet, wie die einzelne Stücke sind und sich zusammensetzen, sondern umgekehrt, 

wo – im prägnanten Fall – sich das, was an einem Teil dieses Ganzen geschieht, 

bestimmt von inneren Strukturgesetzen dieses seines Ganzen.  

243 (Koffka 1935, 682-683).  
מקושר " גשטלט"לכן במחשבה הגרמנית המושג  .השיפוט כוח בביקורתהמבנה מאפיין את השיפוטים  אותו 244

במאמר זה מספרת המחברת על ההבחנה שעשה הצייר פאול . (Metta 2009, 122- 123)ראה . עם הצורה החיה

להבדיל מהצורה  [Lebendiges Wesen]גשטלט מציין ישות חיה , לפי קלה". גשטלט"ו" צורה"בין המושגים  קלה

[Form]   שמייצגת טבע דומם[nature morte] .1956 -המאמר מצטט  את הרצאתו של קלה שפורסם ב :

(P.Klee, Das bildnerische Denken. Schriften zur Form-und Gestaltungslehre.). 
הוא שיש  השיפוט כוח בביקורתהרעיון המרכזי . הקשר בין הארגון לבין הרגש אינו חדש במחשבה הגרמנית 245

כללי הארגון של , מבחינה זו. אלא מאורגן, הרגש הוא איננו כאוטי. ישנו ארגון של הרגש. חוקים אפריוריים לרגש

  .  או צורת החושניות האפריורית של האדם התפיסה שתיארו גשטלט פסיכולוגים ניתן להשוות לכללים האפריוריים
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לצפות לכך שתינוק יתפתה  צריך היה –,  אילו תיאוריית הכאוס ההתחלתי הייתה נכונה

הכאוס מכיוון שרשמים פשוטים צריכים קודם כל להתארגן מתוך , מלכתחילה לרשמים פשוטים

    ...אבל זה סותר כל ניסיון. תוך השילוב עם האחרים

כבר מגיל חודשיים מכיר ילד את פני . םיאלא בפנים אנושי, לא בצבעים פשוטים מגלה תינוק עניין

מכאן אנו מסיקים שתינוק . ומגיל שנה הוא מגיב בצורה שונה לפנים ידידותיים וכועסים, אימו

  246.ולא חלקים כהים או בהירים כלשהם יםוכועס יםתיחווה באופן פנומנאלי פנים ידידו

דבר  247.התינוק על ידילפי דוגמה זו ניתן להסיק שהבעת הפנים היא האחדות ההתחלתית שנתפסת 

תינוק מבחין בקולות המוכרים לו ומגיב בצורה שונה לקולות שמביעים . דומה מתרחש בשדה השמיעה

  248".כעס"או " ידידות"

כמו התפיסה הבלתי אמצעית של , תינוקהחד קדימה וטוען שתפיסתו של מכאן הולך קסירר צעד א

חי "אומר שההבעה נתפסת כמשהו  קסירר. פוגשת את המציאות דרך הבעות מלאות רוח חיים, מבוגר

  . [innerlich Beseeltes]" מבפנים

In dem reinen Phänomen des Ausdrucks, in der Tatsache, daß eine bestimmte 

Erscheinung in ihrer einfachen »Gegebenheit« und Sichtbarkeit sich zugleich als 

ein innerlich Beseeltes  zu erkennen gibt, stellt sich uns die Art, wie das 

Bewußtsein, rein in sich selbst verbleibend, zugleich eine andere Wirklichkeit 

erfaßt, zuerst und unmittelbar dar.249 

                                                
246 (Koffka 1980, 133). קסירר על ידיגם צוטט מ:(PsF III, 71-72 ). התרגום הוא שלי.  
247 (Koffka 1980, 124-142)  
248 (Koffka 1980, 133)  

 (PsF III, 104) 249. ההדגשה היא שלי.  
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כמו תערובת של מסכות או פרצופים מאיימים , תפיסה הבעתית חושפת את החיים בתור הבעות מגוונות

כדי לחזק את טענתו פונה קסירר למחקריהם של הפילוסוף האיטלקי . ידידותיים או כועסים, או מחייכים

  251.והפילולוג הגרמני הרמן אוזינר 250טיטו ויניולי

ויניולי  .שתורגם כמעט מיד לשפות גרמנית ואנגלית Mito e Scienza חיבורופרסם ויניולי את  9187-ב

התבוננות בתינוקות ובחיות  סמךעל *. א הנשמהופיתח תורת הכרה שלפיה יסודה של ההכרה ה

וחקירתו של המיתוס הגיע ויניולי למסקנה שהתפיסה אצל בעלי החיים ובני האדם היא הפעולה 

  :הוא כותב. תופעות ומצבים פנימיים, שבאמצעותה מתבצעת הנשמה מיידית וספונטנית של דברים

Apprehension is the act, both in animals and in man, by which the spontaneous 

and immediate animation of things and of phenomena is accomplished. 252 We 

have all <…> found ourselves in circumstances which produced the momentary 

personification of natural objects.253 

התפיסה . גרעין המרכזי של התפיסהההתנסות הממשית בגוף שמאפיינת כל יצור חי היא ה, לפי ויניולי

היא אפוא הפעולה שבה האחדות הגופנית המוכרת ליצור חי בהתנסות החיה מושלכת על כל הצורות 

  . הנתפסות

מטאפורות רבות בכל השפות מייחסות את , למשל. ויניולי מראה שאופן תפיסה זה משתקף בשפה

למסקנה  254.ם ולתכונות פנימיות של האדםלדברים דוממי, התכונות של היצורים החיים לתופעות טבע

אוזינר . דומה בנושא זה הגיע הפילולוג אוזינר שחקר את הקשר בין התפתחותה של השפה לבין המיתוס

טרם הופעתם של רוחות , לפיו. [Augenblicksgötter]" האלים של הרגע"הכניס את המושג שנקרא 

                                                
 (PsF III, 84) 250.  

 (PsF III, 103) 251.  

 (Vignoli 1885, 116) 252. 
  .124, שם 253
 .126-28, שם 254
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כל תפיסה היא אפוא חשיפה של . ם של הרגעהמציאות נחשפה לאדם כמורכבת מהאלי, ואלים מיוחדים

  255.האל הרגעי

דוגמאות אלו מאחדות בין התפיסה ההבעתית לבין המיתוס וגם חושפות את התפיסה ההבעתית יחד עם 

בתור תפיסת עולם  256.הכרחי של התפיסה, אלא כרובד טבעי, המיתית לא כאופן מסוים של התפיסה

בלעדי של ו אלא אופן נתון מראש, אופן תפיסה מסויםטבעית ההבעה היא אינה פונקציה שתלויה ב

ניתן לראות זאת לפי חוקי התפיסה הקבועים שנחקרו בגשטלט פסיכולוגיה וגם לפי טענותיו . התפיסה

התפיסה כפעולת ההנשמה המיידית אינה אופן מסוים של התפיסה שאפשר להפרידו . של ויניולי

  . טבעיתאלא תפיסת העולם ה, מתפיסת הדברים הדוממים

ויניולי אומר שרק באמצעות חשיבה אנאליטית ורפלקסיבית לומד האדם הנאור להפריד בין דברים 

, פירושו של הדבר הוא שהבחנה הזו אינה טבעית לתפיסתו של האדם 257.דוממים לבין צורות החיים

ם להשתחרר לאי יכולתו של האד רבות מביא ויניולי דוגמאות, כדי להוכיח זאת. אלא פרי המאמץ השכלי

כגון , ויניולי מראה שגם השקפות עולם מפותחות ולכאורה רציונאליות. לחלוטין מהנשמה בתפיסה 

השלב . במידה מסוימת אינם מתנערים עד הסוף מהתפיסה הטבעית של ההנשמה, פילוסופיה ואף מדע

שקיים " יש"ל הפיכת המושג המופשט – entificationהמורכב יותר של ההנשמה הוא מה שויניולי מכנה 

, פי ויניולי-על 258.מאפיינת את התפיסה הסובסטנטיבית entificationבמילונו של קסירר . באופן עצמאי

 259.הפיכה זו היא החוק הפנימי של החשיבה שמושרש בתפיסת העולם הטבעית שהיא ההנשמה

או האתיות אלא גם כל ההשקפות הפילוסופיות , לא רק התפיסות המיתיות והדתיות, מנקודת מבט זו

, גם קאנט לא השתחרר מתפיסה זו, לפי ויניולי. שרואות במושג קיום עצמאי מבוססות על חוק ההנשמה

                                                
 (PsF III, 102) 255 ,(Usener 1896, 279-82). ראה גם את ספרו של קסירר: (Cassirer 1946) .  

 .  הנוכחי חלק הבא של המחקרתידון בהרחבה בהזיקה בין התפיסה החזותית לבין התפיסה המיתית  256

 (Vignoli 1885, 52) 257.    
  .החלק הראשון של המחקראת אה להגדרת התפיסה הסובסטנטיבית ר 258

 (Vignoli 1885, 154) 259.  
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ם מתרחש יגם במושגים וחוקים מדעי, יתרה מזאת 260.רציונאליתה תוהשקפ על ידיאלא רק חיזק אותה 

עולם הטבעית הת העולם האנושי כולו במובן הרחב מושרש בתפיס, לפיכך entification .261תהליך של

נוגדת השקפה זו את עקרון הריבוי של  ,מסיבה זו. כך שלמעשה אין מנוס ממנה, ידה ומוגבל על

דוממים והן ההן תפיסת הדברים , פי ויניולי מבוססת על הנשמה- כל תפיסה על. הפילוסופיה הסימבולית

להבהיר את תיאוריו של קסירר מביא את תורתו של ויניולי כדי , אף על פי כן. תפיסת צורות החיים

אבל כפי שניתן לראות מתוך הדיון של פרק  262,קסירר מבקר את טענותיו של ויניולי. התפיסה ההבעתית

פעמים , בדומה לו. הפילוסופיה הסימבולית קרובה בנקודות רבות להשקפתו של הפילוסוף האיטלקי, זה

אם זה  263.התפיסות האחרות רבות מביע קסירר דעות שלפיהן התפיסה ההבעתית היא התשתית לכל

עולם הטבעית וכיצד יכולה הפילוסופיה כחשיבה הניתן להתמודד עם תפיסת  כיצד: השאלה היא, המצב

הפתרון היחיד הוא המודעות לעובדה שהתפיסה , לפי ויניולי? אנושית להימנע מתפיסת ההנשמה הזו

בטקסט שלו מצויה סתירה גלויה בין , אולם. קסירר לכאורה אינו מעלה בעיה זו 264.והחשיבה הן כפי שהן

העיון בתפיסה ההבעתית מעמיק . ההבעה בתור המומנט ההכרחי של התפיסה לבין ריבוי אופני התפיסה

אי מתן פתרון לסתירה דווקא מוכיח את התזה של המחקר שהסתירה היא היא . את הסתירה הזו

  .הפתרון

  

  

                                                
260 )234 (Vignoli 1885, . 
 .239, שם 261
  .פרסוניפיקציה, כהאנשה האקט תודעתי ולא צריך להבין אות ההתיקון של קסירר הוא בכך שהנשמה אינ 262

PsF III, 85) .(החייאה: "במקום זה משתמש קסירר במונח "(PsF III, 104).  
 .הפרק הקודםאת ראה  263

 (Vignoli 1885, 240) 264.  
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  ההבעה כמשמעות ראשונית: פרק רביעי

  

גשטלט , אולם. ת מותנה בארגונה של התפיסהיפסיכולוגיה תכנה של התפיסה החושנם לגשטלט בהתא

פסיכולוגים עוסקים בארגונה של התפיסה בלבד ונמנעים מההתייחסות למה שיכול להיקרא 

  265".משמעות"

בפילוסופיה של הצורות הוא אחד המושגים הרב שימושיים והוא אינו שכיח " משמעות"המושג 

המשמעות היא ההיבט הלא חושני של ההבעה שאינה נפרדת , גדרתו של קסיררלפי ה. הסימבוליות

החושני תמיד מוצג כממולא במשמעות ואשר החושניות באופן היותה : "במילים של קסירר. מהחושניות

 bloβ]" חושניות פשוטה"ביחס ל 266."וקיומה מופיעה כהגשמתה הייחודית והתגלמותה של המשמעות

sinnliches]  נפשי-המשמעות כתוכן רוחנימוגדרת [geistig-seelischen Gehalt] שאינו נתון באופן

החושניות שמופיעה כהגשמתה של המשמעות היא  267.כלומר לא חלק של ההתנסות החיה, בלתי אמצעי

  268.ההבעה

והמשמעות מוגדרת כאן כתוכן שלא ניתן באופן בלתי , ההבעה היא התנסות בלתי אמצעית ,עם זאת

הצורה היא הפן המביע , כאמור? י גשטלט פסיכולוגיה אינו חלק בלתי אמצעי של התפיסהמה לפ. אמצעי

                                                
  :קולר שולל את הקישור בין תורת המשמעות לבין גשטלט פסיכולוגיה 265

  .(Köhler 1930, 114-116, 160)   

 (PsF III, 109) 266 , שליהוא התרגום  .  

 (PsF III, 104-105) 267.  
הוסרל בתחילת  . בין ההבעה לבין המשמעות הוא אינו חדש בפילוסופיה הגרמנית של אותה התקופה הקשר 268

הוסרל , עם זאת. (Husserl 1968, 30). בעל משמעות [Zeichen]מגדיר את ההבעה כסימן   לוגיים מחקרים

. יא בעלת משמעותרק ההבעה הלשונית ה, לפיו. הדגיש את ההבדל בין הבעה לשונית ותנועת ההבעה הגופניות

נושאת את המשמעות שלה "החיים כהבעה ש םיצוריה אצל כל  מגדיר  קלאגס את תנועת ההבעה, לעומתו

בספרו טוען קלאגס שהידיעה של בני האדם . (Klages 1936, 7) [trägt ihren Sinn in sich selbst] " בעצמה

 קרובה הסימבולית בפילוסופיה שההבעה יובהר הפרק בהמשך. החיים יצוריישל  מושרשת בתנועה ההבעתית

  .הוסרל של להבעה מאשר, קלאגס של לזו יותר
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מנקודת . אבל הוא מבליט את הצורה, והרקע אינו נכלל בהתנסות החיה, הבלתי אמצעי של התפיסה

כי הבחנה זו כוללת את הרקע שלא , המשמעות כהבעה נוצרת תוך כדי ההבחנה בין רקע לצורה, מבט זו

עם התפיסה הפונקציונאלית שרואה בהבדל את מקור  דטענה זו עולה בקנה אח. ופן בלתי אמצעיניתן בא

  . המשמעות והמחשבה

מוגדרת כתוכן שחורג מהתפיסה ] [Ausdruckssinnמשמעות ההבעה או משמעות הבעתית 

פנים הבעת ה, לדוגמה. אחת משמעות להביעתפיסות קונקרטיות רבות יכולות , זאת אומרת. הקונקרטית

חורגת " אושר"אבל משמעותה של , מוגשמת באחדות הקונקרטית של חלקי הפנים" אושר"של 

אינו סכום של חלקי הפנים והוא " אושר"בתור משמעות הבעתית . מהתפיסה החזותית הזאת של הפנים

בעתית או המשמעות , להכרת הדברים כאובייקטים בעולםבניגוד   .לא כפוף להבעה קונקרטית בלבד

 ,ארוכהבעל צורה " משהו"אני מסתכלת על , למשל. של אופי או מצב רוח מסויםעה היא אחדות בהה

אני תופסת דבר זה . אדום וצהוב גיוונילכתר רחב בצבע ירוק עם  כלפי מעלהאך מתרחבת , צרה למטה

משמעות , בהשוואה לתפיסת עץ כאובייקט בעולם. הרחובשתלה כאן כדי לקשט את  שהעירייהבתור עץ 

לא רק . של העלים בצבעים העזים תשמובע ת החייםשמח יכולה להיות הבעתית של תוכן תפיסתי זה

עיקול מסוים שבו הוא נוטה למטה או נישען בכמו , צורתו האינדיבידואלית של עץ זהבאלא גם , צבעיםב

מאיים לתפוס כי , מפחידאו , מצחיקעיקול קונקרטי זה יכול להיות . גלה משמעות הבעתיתתמ, על הגדר

ואז , לנתק עצמה מהמקוםושמתכוונת לקפוץ , חיה שובבהלדמות ליכול הוא שאו , בתוכו אותי ולבלוע

מילולי  נת לתיאורנית הלעיתים משמעות הבעתית של תוכן תפיסתי אינ.  כוח ודינאמיותעיקול זה מבטא 

אלא מהווה , התפיסה אינה תוספת סובייקטיבית לתוכןהיא קסירר מדגיש שמשמעות הבעתית . ברור

אני צריכה , כדי לתפוס דבר זה כעץ שעומד ברחוב, זאת אומרת 269.מומנט הכרחי בתהליך התפיסה

עקרונית לתורת המשמעות של היא קביעה זו . קודם כל להיחשף למשמעות הבעתית של תפיסה זו

  .קסירר

                                                
269 (PsF III, 82).  
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. ביניהם הוא גמישהשאלה היא האם ההבעה הקונקרטית כפופה בהכרח למשמעות מסוימת או שהיחס 

המשמעות . מציין את היחס הגמיש בין הפן החושני של ההבעה לבין המשמעות" חותם סימבולי"המושג 

פיו האדם הוא בעל כוח יצירה -על, טענה זו הולמת את עיקרון הריבוי. היא הפירוש להבעה הקונקרטית

לחוקרי  בדומה – "של ההכרהפנומנולוגיה "ב, אולם. תרבותיהעולם השיוצר משמעויות שעליהן נבנה 

לפי הממצאים של תחומים . קסירר לפנומנולוגיה של התינוקות ושל החיות פונה –גשטלט פסיכולוגיה 

 יםמגיב בצורה שונה לפנים שמביע"התינוק , לפי דוגמתו של קופקה. הטענה האחרונה מוטלת בספק אלו

, ם פונות מעלה זה סימן של שמחהקשה להאמין שהתינוק מסיק שאם קצות השפתיי 270".ידידות וכעס

סביר להניח שהתנהגותו של התינוק מדגימה כיצד מתממשת . עצב ואם הם משוכים מטה זה סימן של

מזהה , מסיבה זו. פחד או איום שמלווה בתגובה מיידית, התפיסה הישירה של הבעת אושר או כעס

  :קסירר את פנומן ההבעה להתנסות החיה

Ausdruck ist zunächst nichts anderes als ein Erleiden;271 

כאשר , המשמעות מתגשמת בהבעה. דבר הוא שהמשמעות נתפסת באופן בלתי אמצעיהפירושו של 

כדי להראות זאת פונה קסירר בין . בתרבות או בפרשנות כלשהי, מותנית בידע קודם אינההגשמה זו 

ניתן  אופי הבלתי אמצעי של ההבעההוא אומר שרק אם מקבלים את ה 272.היתר לפנומנולוגיה של החיות

  :לבנות את הגשר להבנת הפנומנים של תודעת החיות

Erst von dieser Grundauffassung aus, von der Anerkennung des nicht 

mittelbaren, sondern ursprünglichen Charakters der reinen Ausdruckserlebnisse, 

                                                
  .המלאהציטוט את  לעילראה  270

PsF III, 83) 271.(  

 (PsF III, 72) 272.  
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läßt sich, wenn überhaupt, eine Brücke zu den Phänomenen des tierischen 

Bewußtseins schlagen.273 

של רואה את ההבעה כרובד  274,כמו הוגים אחרים רבים שעליהם הוא מצביע, מכאן נובע שקסירר

טענה זו מופיעה בחיבורו . ניתן לקרוא לו הרובד הביולוגי של תפיסה. משותף לאנשים ולחיותשתפיסה ה

בספר זה מדבר דרווין על  Man and Animals on of the Emotions inThe Expressi.275: של דרווין

אלא מולדות , ההבעות הן אינן שרירותיות, לפי טענתו. הבעות ותפיסת ההבעות אצל בני האדם והחיות

ההבעה של אותו מצב העניינים , דרווין מגלה את הקשר בין מצב העניינים של חיה מסוימת. או נרכשות

  .עה הזו מצידו של בעל חיים אחר מאותו מין ביולוגי או לפעמים גם ממינים אחריםוהתפיסה של ההב

Any one who has watched monkeys will not doubt that they perfectly understand 

each other's gestures and expression. <…> An animal when going attack 

another, or when afraid of another, often makes itself appear terrible…276 

גורס , לאדם. בני האדםשהוא עולם של , תהליכים מקבילים מתרחשים גם בעולם הרבה יותר מורכב

  277.להביע את מצב רוחו וגם להכיר את הבעותיהם של אנשים אחרים יכולת מולדת נהיש, דרווין

 .Zur Psychologie des Köhler W: קולר בספרו על הפסיכולוגיה של הקופים למסקנות דומות מגיע

Schimpansen  . את ההבעות של " מבינים"קופים הקסירר מביא תיאורים מהספר שמראים כיצד

הוא מביא את אמירתו של קולר לפיה הרגש שצורות חזותיות מסוימות מעוררות בנפש תלוי  278.חבריהם

הקשר בין גשטלט מסוים לבין המשמעות ההבעתית של גשטלט , כלומר. סהבמבנה של הנפש ושל התפי

                                                
 .שם273 
  .(PsF III, 72-103)ראה , קוהלר, ויניולי, קלגס 274
  .(PsF I, 125): קסירר מזכיר ספר זה עוד בכרך הראשון 275

 (Darwin 1955, 60-61) 276.  
 .349-366, שם 277

 (PsF III, 72) 278.  
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המחקרים בפנומנולוגיה , לפיכך. אלא טמון במבנה הגופני של היצור הביולוגי, תוך פירושמזה אינו נוצר 

, שהיא מנוגדת להגדרת המשמעות כהיבט אמצעי של ההבעה" משמעות"של התינוק ושל החיות מגלים 

המשמעות כפירוש שנחתם על הפן החומרי של ההבעה אינה זהה למשמעות . רושכתוכן רוחני וכפי

בטקסטים ". משמעות"כאן נחשפת האמביוולנטיות של קסירר ביחס למושג ה. שטבועה ביולוגית בהבעה

  . היא גם פירוש וגם טבע, אמצעי ובלתי אמצעי: שלו משמעות הבעתית היא בעלת שני פנים מנוגדים

על אף , בספריו ומאמריו של קרויס על הפילוסופיה של קסיררקיימת ות הבעתית כפילות זו של משמע

מחזק קרויס את הטענה שהמשמעות ההבעתית היא , חיבוריוב. שקרויס אינו מדבר במפורש על כך

  :אלא תלויה במודעות גופנית ובתפיסה חזותית, ואיננה תוצר של השפה, איננה תוצר של התרבות

Expressive meaning is not a product of culture; it characterizes the first stages of 

perception and bodily awareness. <…> The feeling of the body, our basic self-

awareness, is an understanding of meaning.279 

ספרו המאוחר ב. ולא להפך ,התרבות נוצרת ממשמעות ההבעתית, מכאן נובע שהגוף קודם לתרבות

  :כותב קרויס, יותר

The body itself and even the mere retardation of its functions is sufficient to produce 

cultural meaning.280 

הטענה שמקורה של המשמעות היא בהתנסות של הגוף נדונה גם במחקרים אחרים של קרויס 

שהמשמעות ההבעתית משקפת רובד קדם לשוני של מאוחרים יותר מציין קרויס  םבמאמרי 281.ועמיתיו

  282.וקשורה לדמויות ולא לשפה, התפיסה

                                                
279 (Krois 1987, 57).  
280 (Krois 1999, 536).  
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את תורת . טענה זו של קרויס עומדת בניגוד לטענה אחרת לגבי הטראנסצנדנטליות של המשמעות, ברם

  .חותם הסימבולילהמשמעות הטראנסצנדנטלית מקשר קרויס 

The theory of symbolic forms does not stand on its own but depends upon 

Cassirer’s transcendental theory of meaning, which he offers under the name 

symbolische Prägnanz.283  

Symbolic pregnance is the transcendental element in Cassirer’s philosophy of 

symbolic forms.284 

קרויס גם לא סיפק . טרנסצנדנטליעל כך שהחותם הסימבולי הוא אלמנט  קסירר לא כותב במפורש

מתפקד כאלמנט  ,שבו משתמש קסירר מספר פעמים בלבד ,"חותם סימבולי"הסברים מדוע המושג 

טענתו של קרויס אינה שרירותית והיא מבוססת על הגרעין הפנימי של , עם זאת 285.טרנסצנדנטלי

  :ר שיקולים שמוכיחים את טענתו של קרויסלהלן מספ. הפילוסופיה הסימבולית

בתורתו של קאנט מגלה התחום הטרנסצנדנטאלי את התנאים שמאפשרים את : השיקול הראשון

, קובע קסירר שהטרנסצנדנטאלי אינו מתקיים בשורה אחת עם האובייקטים של הניסיון, לפיכך. ההכרה

                                                                                                                                                       
 Science in"-ב שפורסם מאמרואת  ראה .קרויס ממשיך לקדם את מודל הידיעה שמבוססת על גוף האדם 281

"Context  ,(Krois 1999) .המחקרים בתחום זה הוא קבץ לספר שנקרא :diment in Cognition and Embo

Culture . במבוא לספר זה מצביע קרויס על החוקרים מתחומים שונים שניגשו .  2007הספר התפרסם בשנת

  :הוא כתב. לשאלת היחס בין הידיעה לבין התרבות וגוף האדם

 According to the “embodiment cognition” model, knowledge gains its particular character from 

the nature of the organism body. (Krois 2007, xv). 
282 (Krois 2008), (Krois 2006), (Krois 1999).  

 (Krois 1987, 52) 283.  
  .56, שם 284
הקשר בין של דיובאך לפי טענתיו . חוסר הסבר זה גרר ביקורת חריפה על קרויס מצידו של החוקר דיובאך 285

 :עיקרון הטראנסצנדנטלי שמניח קרויס הוא אינו ברור ומיותר לפילוסופיה של קסיררהחותם הסימבולי לבין ה

(Dubach 1997, 70-72).  
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אלי הוא הפונקציה שעומדת מחוץ המושג הטרנסצנדנט, במושגים של קסירר. אלא מתנה את קיומם

גם החותם הסימבולי הוא מעבר לסדרה זו ולא מתקיים בשורה אחת עם , כמו כן. לסדרת האיברים

  .הדברים

Symbolic pregnance is neither something in the mind nor something in the world.286 

פן המחשבתי בין הן הפן החושני להפרדה בי להתקיים תתחום הטרנסצנדנטאלי חייבב: השיקול השני

החותם הסימבולי הוא אופן הקישור בין , בהתאם לכך. שמתנה ומארגן את מה שנתפס בחושים כקיים

בתור אופן הקישור הוא התנאי לכך שחושניות תיתפס . משמעות לחושניות שמחייב את המרחק ביניהם

  .באופן כלשהו

 [Symbolic pregnance] is the condition of the possibility of a consciousness and of the 

symbolic forms of culture.287 

האלמנט הטרנסצנדנטאלי מאפשר את הריבוי בתפיסת עולמה של הפילוסופיה : השיקול השלישי

  . תפקיד זה ממלא החותם הסימבולי בתפיסה, כאמור. הסימבולית

הבעתית המשמעות המכיוון שהוא מונע מ, נטליטרנסצנדהחותם הסימבולי הוא אלמנט : השיקול הרביעי

החותם הסימבולי מאפשר לקסירר להבדיל בין  288.של היידגר" דאגה"כמו , למבנה האונטולוגי להפוך

על התפיסה הפונקציונאלית ומונע " שומר"החותם הסימבולי , במילים אחרות 289.המשמעות לבין הקיום

, ימבולי משמעות הבעתית הופכת לסובסטנציהללא החותם הס. את הפיכתה לתפיסה הסובסטנטיבית

  . למהות שאיתה נפגש האדם

                                                
) 28658 (Krois 1987,.  

  .56, שם 287

 (Krois 1987, 59) 288.  
  .68, שם 289
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להסתדר עם משמעות קרויס אינו מסביר כיצד התורה הטרנסצנדנטאלית של המשמעות יכולה , ברם

אלא התגשמות , משמעות הבעתית אינה תנאי למשמעות. מודעות הגופניתהבעתית שמקורה ב

משמעות הבעתית . מפרידה בין הפן המחשבתי לבין הפן החושני אינהמשמעות הבעתית . המשמעות

משמעות הבעתית שוללת את האלמנט הטרנסצנדנטאלי של , זאת אומרת. שוללת את עקרון הריבוי

  .מבנה אונטולוגילא הופכת ללא ברור מדוע משמעות הבעתית  מכאן. המשמעות

שקרויס מדבר על סוגים שונים של הייתכן . קרויס לא הצביע על חוסר עקביות בין שתי הטענות

משמעות זאת בלבד . ייתכן שהמשמעות הראשונית היא הבעה ורק היא בלתי אמצעית? משמעויות

המשמעויות שנוצרות בפונקציות , לעומתה 290.נובעת מהמודעות הגופנית ושייכת לסימבוליזם הטבעי

  ?של קרויס טענותיוהבין את האם באופן זה ניתן ל. סימבוליות אחרות מכילות אלמנט טרנסצנדנטלי

 על ידימעוצבת ) ולא רק משמעות הבעתית(במאמריו הרבים טוען קרויס שהידיעה במובן הרחב , מנגד

" משמעויות"שאר הלבין משמעות ההבעתית המשתמע מכך שהוא אינו מפריד בין . המודעות הגופנית

יסודי לכל הצורות גרעין א החותם הסימבולי הו ,לפי קרויס, יתרה מזאת. שמרכיבות את הידיעה

הן המשמעות ההבעתית והן החותם , הואיל לכך 291.הסימבוליות ולא לסימבוליזם הטבעי בלבד

כדי לגלות את : ניתן לסכם את דעתו של קרויס במשפט הבא. תורת המשמעותחיוניים להסימבולי 

לא , נקציונאליתהפנומנולוגיה של תפיסת העולם הטבעית ויחד עם זאת להישאר בתוך התפיסה הפו

משלבת הפילוסופיה הסימבולית את המומנט הטרנסצנדנטאלי של , אונטולוגית או סובסטנטיבית

לפיכך אומר קרויס שהחותם הסימבולי  292.משמעות הבעתיתאו עם , המומנט האימננטיהמשמעות עם 

את ויס קרממשיך בלי להצביע על כך המסקנה היא ש 293.בעתית שניהם פנומנים קמאייםהמשמעות ההו

                                                
 (Krois 1987, 53) 290.  

  .שם 291
  .68-71, שם 292

 (Krois 1987, 61) 293.  
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משמעי שלו משקף ומבליט את האמביוולנטיות המקורית של -הפירוש הדו. מחשבתו הכפולה של קסירר

  .הפילוסופיה הסימבולית

  

  ההבעה כסמל: פרק חמישי

 

- הפנומן הוגדר כמה שמראה הוויה וזמןב, כאמור. הסמל הוא ההפך מהפנומן, לפי הגדרתיו של היידגר

כלומר הוא לא , "עצמו- את-מראה- מראה על משהו שלא"עצמו והסמל יחד עם הסימנים האחרים הוא -את

הזיהוי של הפנומן הקמאי עם הסמל שעושה קסירר , מנקודת מבט זו. נחשף באופן בלתי אמצעי

טענה זו נובעת . אפשרשקול לטענה שהבלתי אמצעי איננו מן ה בפילוסופיה של הצורות הסימבוליות

  , היות שהפונקציה הסימבולית הראשונה מונחת ביסודה של התפיסה. מתורת התפיסה של קסירר

פירוש הדבר הוא שאין תפיסה בלתי . התפיסה מתוארת כמערכת סימנים ראשונה שפועלת באדם

 ם ההנחהענימוקיו של קסירר  באמצעותמתת אעמדה זו כלפי הפילוסופיה הסימבולית מת 294.אמצעית

מבקר קסירר  לפילוסופיה של הצורות הסימבוליותבמבוא . שהתפיסה הבלתי אמצעית אינה אפשרית

לעומת   295.בחריפות את הדעות הגורסות שהפילוסופיה צריכה לחקור את התחום הבלתי אמצעי

טויי אומר קסירר שהפילוסופיה שלו מכוונת לחקר בי, "בלתי אמצעי"אל ה" לחזור"הפילוסופיות שרוצות 

הוא : בין ביטויי התרבות לבין החיים הבלתי אמצעייםמצביע על הניגוד שקסירר , יתרה מזאת. התרבות

  ":כך הן מתרחקות ממקורה של החיים, כמה שיצירות הרוח עשירות יותר נראה: "אומר

Je reicher und energischer der Geist sich bildend betätigt, um so weiter scheint  ihn 

ebendieses sein Tun von dem Urquell seines eigenen Seins abzuziehen.296 

                                                
294 (PsF III, 51). 

 (PsF III, 58) 295,(PsF I, 48-49) .  

 (PsF I, 48) 296 .ההדגשה היא שלי.  
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הפילוסופיה הסימבולית . במבט ראשון אמירתו זו של קסירר מאשרת את עמדתו של היידגר ביחס לסמל

היידגר התכוון לחשוף , מנגד. חוקרת את האמצעים הסימבוליים בלבד ולא את החיים הבלתי אמצעיים

חקירת . זו גם דעתם של רוב חוקרי הפילוסופיה של קסירר. עצמם-את-י שהם מראיםאת הפנומנים כפ

אלא כל מה שנתפס , הסמלים תואמת את התפיסה הפונקציונאלית שלפיה אין מציאות בלתי אמצעית

  . שמספקים מושגים הקישור ניהוא תלוי באופ

משנה את המובן המקובל הטענה שקסירר מבטל את הבלתי אמצעי מתעלמת מכך שקסירר , עם זאת

 .הוא מטשטש את ההנגדה בין הבלתי אמצעי לבין הסימבולי". סימבולי"ו" בלתי אמצעי"של המושגים 

כאשר קסירר מדבר על הניגוד . במשנתו של קסירר ישנם מובנים רבים" בלתי אמצעי"למושג , כאמור

ווה בין בלתי אמצעי לבין הוא מצביע על המסורת הפילוסופית שמש, בין בלתי אמצעי לבין אמצעיש

מסורת זו אינה אלא , לפי דעתו 297.סימבוליתהאמצעית שמשווה לאינטואיציה שנוגדת את התפיסה 

כדי להבחין בין ההוויה , "בלתי אמצעי"מושג פילוסופיה זו זקוקה ל. ירושתה של הפילוסופיה המיסטית

זו השתרשה גם בפילוסופיה הבחנה  298.האלוהית לבין ההכרה המוגבלת של האדם שזקוקה לאמצעים

קסירר . הרציונאלית של קאנט שמבחין בין המושגים בתור אמצעים לבין ההסתכלות הבלתי אמצעית

שם קסירר מדגיש . בעמוד הקודם, ניתן לראות זאת עוד בציטוט שמובע לעיל. חתר תחת הבחנה זו

 [scheint]" נראה"ה אבל הוא משתמש במיל, אמצעי לבין בלתי אמצעיהבין שלכאורה את הניגוד 

בין שכאשר מדבר קסירר על ההבדל , מופיעה גם בכרך השלישי [scheint]המילה . שהדגשתי בטקסט

בין שמילה זו שמה בספק את הניגוד  299.התפיסה וההסתכלות הבלתי אמצעית, המושג האמצעי

ו שר לחיבורימפתיע ומתק אינוספק זה . הסימבולי לבין הבלתי אמצעי שעליו מצביע לכאורה קסירר 

כיצד מפרש קסירר את נדון פרק השני של החלק הראשון ב. כגון חיבורו על קאנט, קודמים של קסיררה

                                                
297 I, 48) PsF(  ,ראה גם את ספרו של קסירר :The Logic of the Humanities. (Cassirer 1967, 188).  
אל הפילוסופיה   [Meister Eckhart]ובמיוחד של מייסטר אקהרט על השפעתה  של המיסטיקה הגרמנית  298

אקהרט  ההכרה האמיתית היא ההסתכלות הפנימית בתורתו של  . )Windelband 1907, 31(ראה גם הגרמנית 

  .    כך מתממשת ההכרה הבלתי אמצעית של האלוהים. הם מוכר הדהשבה המכיר ו

 (PsF III, 51-52) 299. 
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לפי קאנט הסינתזה היא פעולה שכלית של . מושג הסינתזה הטהורה של קאנט ואת מושג ההסתכלות

 300".ניגוד כפול"ב מאפיין קסירר את הסינתזה, בשונה ממנו. חושניות ה שלהמושגים והסתכלות היא צור

הפן החושני של : הסינתזה הטהורה וההסתכלות של החלל והזמן מכילים שני פנים, בהתאם לכך

מכיוון  ,ההסתכלות הבלתי אמצעית אינה מנוגדת למושג, זאת אומרת. ריבויהאחדות והפן השכלי של ה

וון שהוא מכיל באותו אופן המושג אינו מנוגד להסתכלות מכי. שהיא מכילה את הפעולה המושגית

מושג יש היבט של במסקנה זו מבטלת את ההבחנה בין המושג לבין ההסתכלות מכיוון ש. חושניות

. את מושג הסמלגם מגדיר קסירר " ניגוד כפול"בעזרת . הסתכלות יש היבט של מושגבהסתכלות ו

. אים בזיקהגם נפרדים וגם נמצ, מסמל ומסומל, שני מומנטים של מושג הסמל "ניגוד כפול"בהתאם ל

מושג הסמל הוא גם האמצעי שמפריד בין . אמצעי לבלתי אמצעיהזה מוחק את ההבחנה בין " ניגוד כפול"

קסירר אינו מתייחס במפורש למחיקת , כדרכו .המסמל למסומל וגם התפיסה החושנית והבלתי אמצעית

של " בלתי אמצעי"הוא כותב שמחיקת הקו המפריד בין ה. אלא מצביע על כך בעקיפין, הניגוד הזה

התפיסה וההסתכלות לבין המחשבה מערערת את הטענות המונחות ביסודה של הפילוסופיה 

  .ניתוק ממסורת עתיקת ימיםמחיקה זו מובילה ל. הביקורתית

Das eben scheint den Begriff ein für allemal von der Wahrnehmung und 

Anschauung zu trennen, daß er sich an bloße repräsentative Zeichen halten und 

daß er in ihnen sein Genüge finden kann, während Wahrnehmung und 

Anschauung ein durchaus anderes, ja entgegengesetztes Verhältnis zu ihrem 

Gegenstand besitzen. <…> Es hieße an eine der sichersten Einsichten der 

Erkenntniskritik rühren, es hieße eine in jahrhundertelanger Tradition 

festgewordene und wahrhaft klassische Unterscheidung aufgeben, wenn man 

diese Grenze zwischen der »Unmittelbarkeit« der Wahrnehmung oder 

                                                
  .את הפרק השני של החלק הראשוןראה  300
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Anschauung und der Mittelbarkeit des logisch-diskursiven Denkens bestreiten 

oder verwischen wollte.301 

  .דווקא כאן ניצבות בפני הפילוסופיה שאלות חדשות, קסירר ממשיך, עם זאת

אלא מבטלת את , בעמודים הבאים אוכיח שהפילוסופיה הסימבולית אינה שוללת את הבלתי אמצעי

מושג הסמל הוא בלתי אמצעי  הסימבולי או, לפיכך. ההבחנה המקובלת בין הסימבולי לבין הבלתי אמצעי

. עצם קיומן של תופעות התרבות שמבוססות על הסמל הבלתי אמצעי יוכיח טענה זו. יחדגם ואמצעי 

הפירוש הוא , כאשר אומר קסירר שמטרתה של הפילוסופיה היא לחקור את הסמלים, בעקבות כך

, נו מנוגד לבלתי אמצעיאם הסמל אי. םישמטרתה לחקור הן את התרבות והן את החיים הבלתי אמצעי

היא מראה את , להפך .לבין הסמל אינה מבטלת את הבלתי אמצעי הפנומן הקמאיהזהות בין 

  . הסימבוליות של החיים הבלתי אמצעיים

לבין " סימן"מכירה בהבחנה בין  אינהההבעה . הדגם הראשון של הסמל הבלתי אמצעי הוא ההבעה

  ".דבר"לבין " דמות"בין , "מסומן"

Denn ebendies ist ja sein eigentümliches Vorrecht, daß er [Ausdruck] 

die Differenz von »Bild« und »Sache«, von »Zeichen« und »Bezeichnetem« nicht 

kennt.302 

ההבעה היא . אלא מגשים את עצמו, הבעה היא סוג של סמל שאינו מראה אל מעבר לעצמו, זאת אומרת

בהכרת יצורי : הבאים של התפיסה סוגיםסמל זה משחק תפקיד מהותי ב 303.סמל שזהה עם המסומל

                                                
 .(PsF III, 52) 301 ההדגשה היא שלי.  

 (PsF III, 104) 302.  
 :הוא מופיע כבר בהרצאות על האסתטיקה של היגל. של קסירר תומושג הסמל שזהה למסומל אינו המצא 303

(Hegel 1971, 424-25)  .  
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נעמוד על . 304ברובד המטפורי של השפהו בתפיסת אמנות וספרות, בתפיסה מיתית, החיים ובני האדם

  .כמה מן התופעות התרבותיות האלה בהרחבה

. הה עם המסומלהכרה זו מבוססת על הסמל שז. התחום הראשון הוא הכרת צורות החיים ובני האדם. 1

פי הפנומנולוגיה של קסירר הכרת צורות החיים מבוססת על הפן הבלתי -על. על הכרה זו דובר קודם לכן

אינן סימנים הן התנהגותו וצורתו של האחר , כאשר נפגש אדם עם זולתו. אמצעי של מושג הסמל

, נהפוך הוא. על נוכחותה של האחר זקוקה לסימנים המעידים" פנימיותו"כאילו , "פנימיותו"שמראים את 

באופן " אתה"כל אלה בבת אחת חושפים את ה – תנועת גופו, קולו, הבעת פניו" אתה"בפגישה עם ה

  .הסמלים שמביעים את המסומל הם –תנועת גופו של האחר , קולו, פניו. בלתי אמצעי

, מאגיה שכוללת גם, התחום השני שמבוסס על הסמל שזהה עם המסומל הינו התפיסה המיתית. 2

האפיון של . הפילוסופיה של צורות הסימבוליותתפיסה זו נחקרת בכרך השני של  305.מיסטיקה ודת

בין דמות לבין הדבר שדמות זאת , תפיסה זו הוא שאין היא מכירה בהבחנה בין מסמל למסומל

שכן הוא אינו שונה מהדבר שעליו הוא , לסמל אין תפקיד של הוראה בלבד, זאת אומרת 306.מסמלת

או קמע בדמות הדבר מסמלים דבר ובו בזמן הם גם מהווים את , במחשבה המיתית שם הדבר. מורה

בין שמיתוסים רבים שקיימים בתרבויות שונות מדגימים את הקשר , לפיכך. הדבר שאותו הם מסמלים

כישוף קיימים סוגי . קמע שמסמל אותןהכמו גם בין תופעות הטבע לבין , או לבין שמו, האדם לבין דמותו

                                                
: Myth and Language: על הרובד המטפורי של השפה וקשרו לסמל שזהה עם המסומל דן קסירר בספרו 304

.(Cassirer 1946, 83-99) 
כל התופעות התרבותיות האלו באות לידי ביטוי בסוג , אולם. מאגיה ודת הם תופעה אחת, אין פירושו שמיתוס 305

 .  הנדון כאןהחושני הסמל 

PsF II, 36) 306.(  
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הריטואל בתפיסה , לפי היגיון זהה. שבהם כדי לפגוע באדם יש להשחית אובייקט המגלם את דמותו

  307.אלא מהווה מעשה בעל כוח השפעה רב, המיתית אינו מתפקד כפעולה סימבולית במובן התיאורטי

 308.ותיתובמיוחד ניתן לראות זאת באמנות חז, התחום השלישי שבו הסמל זהה למסומל הינו האמנות. 3

ולכן הקשר , הדמות של הדבר דומה לו מבחינה חזותית, בשונה ממילה שתפקידה להצביע על הדבר

 309.התלות בין דמות לבין מה שהוא מסמל נתפסת באופן בלתי אמצעי, משום כך .ביניהם נתפס כטבעי

 Ives Klein, Internationalשמביע קרויס לסמל שמבוסס על דגם של דמות היא התמונה של אהדוגמ

Klein Blue  .הצבע הכחול הוא סמל שאיננו מצביע על . זהו מרובע כחול ענק שמביע את תחושת הקור

אף שתחושת הקור איננה נמצאת כלל בראייה אקטואלית של . אלא מבטא את תחושת הקור, קור

  310.תפיסה

 הצורות הפילוסופיה שללפי הכרך הראשון של . השפה בתור תנועה הבעתית הואהתחום הרביעי . 4

השפה בתור התנועה ההבעתית  311.של הסימן הלשוני ותנועה הבעתית עומדת במקור ,הסימבוליות

ברובד זה של השפה התוכן מאוחד עם , כמו בדמות חזותית. סטות'מושרשת בהבעות גופניות ושפת הג

                                                
 ,Frazer:מביע קסירר שפע של דוגמאות מהטקסטים העתיקים ומממצאים של אנתרופולוגיים) PsF II( -ב 307

Tylor, Usener, Mϋller קסירר השתמש בספריית ורבורג שבה נאסף , כאמור. שמתארים את המיתוס, ואחרים

  .חומר אנתרופולוגי ומיתולוגי עשיר בנושא זה
אבל , לאסתטיקה ואמנות שמיועד הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותהכרך של  אתקסירר התכוון לכתוב  308

, העורכים של הספר  הסימבוליות הצורות של הפילוסופיהבמבוא לכרך הרביעי של . לפועל התוכנית זו לא יצא

את  ההסבר   (Paul Schilpp)לפאול שילפ  (May, 1942 ,13)במכתבו של קסירר מתאריך  מצאו, קרויס וורן

  :הם כתבו. האפשרי לכך

Cassirer noted that in the first sketch of his Philosophy of Symbolic Forms he had 

considered a volume on art, but the “malice” (Ungunst) of the times had caused him to 

put it off again and again. (PSF IV, xxiii). 
בספר זה .  (Barthes 1957, 203)ראה  ,על האיחוד בין מסמל למסומל בדמות החזותית מדבר רולן בארט 309

צד  התפיסה המיתית שבה המסמל מגשים את המסומל מנוצלת בתקשורת לשם פרסומת וחיזוק מתאר המחבר כי

 .אידיאולוגיות
310 (Krois 2006, 174) .  

PsF I, 123-124) 311 .(  
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ת מכיוון שהשפה בשונה מהדמות מאופיינ, תמיההטענה זו לגבי השפה מעוררת . ההתנסות הרגשית

בין הסימן המילולי לבין שהקשר . בכך שהסימנים המילוליים שונים מהאובייקטים שאותם הם מסמנים

קורס פרדינן דה סוסיר בספרו המפורסם כך אפיין את השפה הבלשן . האובייקט המסומן הוא מקרי

 של מילה מסוימת אינה קשורה לרצף הצלילים) או רעיון(לפי סוסיור משמעותה . בבלשנות כללית

ההוכחה לכך היא עצם קיומם של רצפי צלילים שונים בשפות שונות שמייצגים את . המסמנים אותה

  313".אינו מערער על העיקרון של שרירותיות הסימן"סוסיר סבור שאף אחד  312.אותה המשמעות

לפי תורת הלשון של קסירר המודל של השפה שבה המסמן נמצא בקשר שרירותי עם המסומן , עם זאת

תיאורטיים מאוחרים של השפה שצומחים מהתנועה ההבעתית ואינם מבטלים  [Phase]דים שייך לרב

ברובד זה . ניתן להגיד שקסירר מגלה את שורש השפה במה שניתן לקרוא רובד קדם לשוני. אותה

מה שסוסיר (אינו מצביע על המשמעות ) או במקרה של השפה הכתובה ציורי האותיות(הצליל האקוסטי 

  . אלא מגשים את המשמעות, ")דמות בנפש"או  "מושג"מכנה 

לסגנונו של  314במבוא צוין כבר שלפי ניימן. תפיסה זו של השפה מתקשרת עם סגנון כתיבתו של קסירר

האופי הזה מראה שהשפה לפי קסירר היא לא רק מערכת סימנים . קסירר יש אופי פרפורמטיבי

אלא היא קודם כל מציגה את פעולת , עצמםשמטרתם להצביע על רעיונות ומושגים שונים מסימנים 

הם מבטאים ומבצעים את המשמעות ולא רק , לסמלים של השפה ישנו כוח עצמאי, זאת אומרת. הדיבור

גם הדגם של השפה בתור פרפורמנס מבוסס על הדגם של הסמל שאינו מנותק , לפיכך. מצביעים עליה

  315.מהמסומל

                                                
 ).120, 2005סוסיר ( 312
 .שם 313
314 (Naumann  2004, 91).  
  ).(Cassirer 1946ראה  315
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 im]ה פונקציית גילום וגם פונקציה מעשית בתחום הפעולה לפי קרויס לשפה בפילוסופיה של קסירר ישנ

Gebiet des Handelns] .316 מגביל קרויס את , אולם. פונקציה זו מגלה את האופי הפרפורמטיבי

הוא טוען שפעולת  317.בין אדם לחברושכלומר ליחס , התפקיד המעשי של השפה לתחום האתי בלבד

לפי הקריאה המוצעת של קסירר , עם זאת. [act of promising]הבטחה ההשפה באה לידי ביטוי באקט 

אלא גם לרובד היסודי של השפה , של השפה אינו מתייחס לתחום האתי בלבדהפרפורמטיבי האופי 

. אופי זה בא לידי ביטוי בסגנון כתיבתו של קסירר ,מסיבה זו. של השפה הפונקציותשמשפיע על כל 

שבה רצף הצלילים נמצא , ני לספרות יפה ובמיוחד לשירההאופי הפרפורמטיבי של השפה עקרו, כידוע

והאופי הפרפורמטיבי , אלא פילוסוף, קסירר לא היה משורר, ברם. עם התוכן המבוטאאסוציאטיבי בקשר 

פעמים רבות מדבר קסירר , כפי שצוין במבוא. של סגנון כתיבתו מיוצג במשחק רעיונות ובריבוי קולות

אמירותיהם של אחרים אינן בהכרח מתמזגות עם הרעיונות של , ם זאתיחד ע. דרך פילוסופים שונים

הטקסט , כך. אלא לעיתים חורגות מהם ונשארות בתור ביטויים אינדיבידואליים, הפילוסופיה הסימבולית

     .של קסירר מהווה פוליפוניה פילוסופית

מסמל מגלה את סוג מציאותן של צורות ותופעות התרבות שמיוסדות בסמל שאינו נפרד ממה שהוא 

לכל . גם ת הפן האינטלקטואלי שמפריד בינו לבין המסומל קייםלסמל החושני , ברם. הסמל החושני

אבל הסמל הזה מכיל גם את הפן השני שאינו בלתי , צורות התרבות הנדונות הסמל החושני הוא חיוני

שבמילים של , חייםה עמםהפן הזה של הסמל נושאים . אמצעי ומביא להרחקה בין המסמל למסומל

   :כאשר הטבע מובן כתהליך ביולוגי, "יוצאים מהגדרות ההוויה שנתונה בטבע" להימלכתח, קסירר

..."das Leben tritt aus der Sphäre des bloß naturgegebenen Daseins heraus .318 "  

                                                
316  (Krois 1987 ,156).  
  .156-157, שם 317

(PsF I, 49) 318.  
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בר להגבלותיו אלא ישנה תנועה מע, נשארים ללא שינוי הקדומה אינםכך גם המיתוסים הקדומים והשפה 

ושל הרבדים  319תנועה זו מביאה להתפתחותה של הדת. של המיתוס ושל הרובד ההבעתי של השפה

התפתחות זו גם במיתוס וגם בשפה מכוונת . כגון השפה כביטוי מושגי, התיאורטיים יותר של השפה

ביניהם הוא הניתוק המוחלט  ובצורות סימבוליות אל, מדגיש קסירר, אבל, להרחקה בין מסמל למסומל

ניתן לראות זאת היטב בדיאלקטיקה של התפיסה המיתית שבאה לידי ביטוי במתח  320.בלתי אפשרי

בשל כך יצאו דתות רבות . הדת שמתפתחת מהמיתוס ומנסה להינתק ממנו 321.שבין המיתוס לבין הדת

רואה בפסל מכיוון שהאדם המיתי אינו , במלחמת חורמה נגד האלים המיתיים והדמויות החזותיות שלהם

  322.אלא את התגשמותו של האל, את דמותו של האל

Diese Vorstellungswelt besitzt in den Bildern, die sie sich vom Göttlichen macht, 

noch unmittelbar das Göttliche selbst – eben weil es sie niemals als bloße 

Zeichen, sondern als konkret-sinnliche Offenbarungen nimmt.323 

דת ה. כלומר מהדגם של הסמל החושני, דת בהיותה דת אינה יכולה להשתחרר לגמרי מהמיתוס, אולם

  :קסירר כותב. במתח בין הניסיון להשתחרר מהמיתוס לבין קשר הדוק למיתוס תאפוא נמצא

In dem Hinausstreben über die mythische Welt der Bilder und in der unlöslichen 

Verklammerung und Verhaftung mit ebendieser Welt liegt ein Grundmoment des 

religiösen Prozesses selbst.324 

                                                
PsF I, 275-306)319.(  

  .(Cassirer 1946)וגם , (PsF I, 295-97)ראה לגבי המיתוס , (PsF I, 280)לגבי השפה ראה  320
  Die Dialektik des mythischen": הפרק האחרון של הכרך השניאת ראה  321

Bewußtseins"  .(PsF II, 275-307).  יהדות  :מונותיאיסטיותמתכוון לדתות בדרך כלל קסירר " דת"במונח

  .ונצרותבפירושו של הרמן כוהן 
הוא מגדיר את עבודת האלילים כחוסר היכולת להבחין .  כתבים על היהדות: ראה את ספרו של משה מנדלסון 322

 ).111-117, 1977מנדלסון (. בין סמל לבין המסומל

 (PsF II, 281) 323.  
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או בין שני פניו , החושני והאינטלקטואלי: קסירר כמאבק בין שני סוגי הסמל על ידילמעשה מוצגת  הדת

דת לבין האת המאבק בין , זומנקודת מבט . הפן הבלתי אמצעי והפן שאינו בלתי אמצעי: של הסמל

אף על פי  325.משמעות התחלתית שטמונה במושג הסמל-מיתוס ניתן לפרש כביטוי תרבותי לדוה

, מדוע דתות מונותיאיסטיות אינן משוחררות מהתפיסה המיתית יםמפורט הסבריםקסירר אינו מספק ש

אלא הצטמצמה למושג אחד , ניתן לראות בנקל שבדתות אלו הזהות בין הסמל למסומל לא נעלמה לגמרי

מתאר , ם שנחשב לתיאולוג רציונאליסטי ביהדות של ימי הביניים"רמב, למשל, כך. שהוא מושג האלוהים

במשפט זה מתגלה התכונה של  326.בהשפעת אריסטו את האלוהים כזהות בין השכל המשכיל והמושכל

  . המושכל, ין הדבר עצמוהתפיסה המיתית שאינה מפרידה בין המושג שבעזרתו משיגים את הדבר לב

. דוגמה נוספת לזהות בין סמל למסומל בתפיסה הדתית היא ההוכחה האונטולוגית לקיומו של האל

הופיעה פעמים רבות בתיאולוגיה , אנסלם הקדוש ,ההוכחה שמקורה בכתביו של התיאולוג הנוצרי

ות מושגו של האל ההוכחה מבוססת על הטענה ששלמ .הגיונותהנוצרית שאותה שיחזר גם דקארט ב

 328.הריהו אפוא אמתי לגמרי, סופי-השלם בתכלית השלמות והאין 327.מחייבת את קיומו האמיתי

מונחת טענה זו על אי הבחנה בין האידיאה המופשטת  ,בהתאם לניתוח של התפיסה המיתית של קסירר

, דהיינו. האל כלומר את ממשותו של, לבין ממשותו של הדבר שאותו האידיאה הזו מסמלת" שלמות"של 

קאנט סתר את ההוכחה הזו באמצעות , כידוע. סמל שזהה עם המסומלההוכחה זו בנויה על הדגם של 

 329.לבין קיומה הממשי של הישות הזאת" בהחלט –ישות הכרחית "הפרדה שהוא עשה בין מושגה של 

                                                                                                                                                       
PsF II, 295) 324.(  

  . (Recki 2004, 96-99)ראה לגבי הדיאלקטיקה של מיתוס ודת בפילוסופיה הסימבולית  325
והוא , הוא היודע: תורה ממשנה ם"של רמב ראה גם את טענתו המפורסמת. סח, א ,הנבוכים מורה, ם"רמב 326

 ).י.ב, הלכות היסודי התורה, משנה תורה. (הכול אחד, והוא הדעה עצמה, הידוע
אני מביאה בקצרה את עיקר הטענה של ההוכחה , כאן. רים רבים על ההוכחה האונטולוגיתישנם מחק, כידוע 327

 . והפילוסופית הדתית ת העולםבתפיסגם האונטולוגית שאמורה להדגים את הימצאותה של התפיסה המיתית 
 ). 86, ו"קרט תשניד( 328

  ).307 -303 ,ד"קנט תשי(329 
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רידה בין הסובסטנטיבית על ידי התפיסה הפונקציונאלית שמפ-זו דוגמה לשלילת התפיסה המיתית

  . הפן הממשי, הפן המחשבתי האידיאלי לבין המסומל, הסמל

  

  ההבעה כמומנט יסודי של התודעה: פרק שישי

  

תודעה הפנומן ההבעה כמומנט יסודי של "הפרק שמוקדש למושג ההבעה הוא  כותרת, כאמור

מונח התפיסה והתודעה ל מאחד אתמדוע קסירר היא לכותרת זו השאלה שעלתה בקשר ". התפיסתית

בעזרת גשטלט פסיכולוגיה הראיתי את . עד כה הדיון היה על התפיסה והתפיסה ההבעתית בלבד? אחד

: כאן המטרה היא לדון במושג התודעה והמוגשים. המבנה של התפיסה וקשריה ההכרחיים עם ההבעה

  .לדיון במחקר הנוכחיהאובייקטיביות והסובייקטיביות שטרם העלו 

כי הוא מקבל צורות , ולכן בעייתי, ג התודעה בפילוסופיה הוא גמיש מאודקסירר כותב במפורש שמוש

 330.של הפילוסופיה קורא קסירר לתודעה פרוטאוס ,מסיבה זו. מגוונות בתחומי הפילוסופיה השונים

קסירר ? במה מושג זה שונה ממושגים אופרטיביים אחרים שמקבלים תפקיד בהתאם לקונטקסט, אולם

משום שהאופן  ,הפנומנולוגיה והפסיכולוגיה, וא מושג עקרוני בתורת ההכרהמסביר שמושג התודעה ה

הגדרת מושג התודעה בתוך תורה פילוסופית , עם כן. שבו מבינים מושג זה קובע את התחומים הללו

 ,בתורת ההכרה התודעה היא התנאי להכרה 331.מסוימת יכריע לאיזה תחום תורה זו משתייכת

התנהגותו של האדם שניתן לחקור  –בפסיכולוגיה , ההתנסות החיה הבלתי אמצעית –בפנומנולוגיה 

קסירר שהפילוסופיה של הצורות הסימבוליות לא מגבילה את עצמה לתחום  טוען ,ברם. בעזרת הניסיון

צר קסירר יו, לפי טענתי שתוכח בעמודים הבאים. אלא נוטלת חלק בכל אחד מהתחומים האלה, מסוים

  .השונה מההבנה הרווחת שלה, מושג חדש של תודעה

                                                
 (PsF III, 53) 330.  

 .שם 331
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מודעות זו . מתפרשת כמחשבה שמודעת לעצמה בפילוסופיה האירופאית התודעהמאז דקארט , כידוע

היא פעולה מחשבתית רפלקסיבית ששונה " אני"תודעת ה. יוצרת עולם סגור שנקרא סובייקטיביות

התודעה והפעולה : ראשונה. י דוגמות ביחס לתודעהישנן שת, בעקבות פילוסופיה זו. מהעולם החומרי

, התהליך המחשבתי מתרחש בתודעה, דהיינו. המחשבתית כפופות אחת בשנייה ואינן מצויות בנפרד

. הדוגמה השנייה היא חלוקה לפנים וחוץ. היא לא תודעה כלל, כמו תודעת החיות, ותודעה ללא מחשבה

כולם מציינים תחום  – עולם, חומר, לעומתו גוף, ודע לעצמוהתודעה היא העולם הסובייקטיבי הפנימי שמ

  . חסר מחשבה ומשמעות, חיצוני לאדם

 'אני חושב' : "אומר ביקורת התבונה הטהורהמשפטו המפורסם מתוך . הלך גם קאנט אלובעקבות דעות 

-ופירושו, אפשר לחשבו כלל-שאי, הייתי מדמה בתוכי משהו, כן-לא-שאם; עשוי ללוות את כל דימויייהא 

דימויים בעלי , זאת אומרת 332."כלום-לא, לפחות לגבי, באפשר או-הדימוי היה או שלא: דבר-של

" הנביעה העצמית"כוח התודעה . 'אני חושב': משמעות אפשריים רק בזיקה עם התודעה העצמית

, דהיינו 333.דימוי זה שונה מהחושניות, מארגנת את הריבוי של ההסתכלות לדימוי בעל משמעות בשבילי

  . הוא לא מצוי בעולם מחוץ לתודעה, דימוי בעל משמעות ייתכן בתודעה עצמית כלשהי

כלומר תחום העולם , הוסרל נשאר בגבולותיה של אותה המסורת כאשר הוא הפריד בין מדעי העובדות

מדבר  מחקרים לוגייםבספרו . כלומר תחום התודעה, [Wesenswissenschaft]האובייקטיבי לבין 

קפיד הוסרל להבדיל בין מושג התודעה הבכל אחד מהם  334".תודעה"רבים למושג  ל על מובניםהוסר

התודעה לפי הפנומנולוגיה היא . במדע פנומנולוגיה –השייך למדע פסיכולוגיה לבין מושג התודעה 

. הפנימית שמובדלת מההתנסויות בעובדות האמפיריות שאותן חוקרת הפסיכולוגיה [Erlebnis]התנסות 

אחדות  שכולל [Erlebnis]לפי פנומנולוגיה התודעה מציינת התחום הסגור הפנימי של , את אומרתז

                                                
 ).88 ,ד"קנט תשי( 332
  .89, שם 333
334 (Husserl 1968, 346).  
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, הפנימית של ההתנסויות* המודעות, [Icherlebnisse] "אני"ההתנסויות שמרכיבות את ההתנסות של ה

   335.שבו משהו נתפס כדבר] [intentionale Erlebnisseשל ההתנסויות * וגם אקט התכוונותי

באקט תודעתי זה  336.פנומנולוגיה זו אקט של נתינת המשמעות הוא אקט תודעתי של התכוונות לפי

במבנה הפנומנולוגי של הוסרל אין מובן . נוצרים שיפוטים מסוגים שונים שמכוונים לאובייקטים שונים

המשמעות אינה נוצרת מחוץ לתחומה הפנימי של , כלומר. למשמעות שלא מופיעה בתור אקט תודעתי

ולכן הוא , כמרכז שמאחד את זרם התודעה" אני הטהור"- להשאיר את ה "נאלץ"הוסרל  ,כמו כן .התודעה

  337.שמלווה כל דימויי 'אני חושב'- למעשה חוזר על טענתו של קאנט לגבי ה

קסירר מפריד בין . עשה קסירר שינוי רדיקלי ביחס לתודעה ולמשמעות, לעומת המסורת הקרטזית

, כתוצאה מכך. ותוך כדי כך הוא מפרש בצורה אחרת את המושגים האלה המשמעות לבין התודעה

. תודעה לעולםהאו בין , אובייקטיבי -חיצונילבין סובייקטיבי  -קסירר אינו מקבל את ההבחנה בין פנימי

כפי שמתואר . אלא בגוף, תיאורטי של התודעה -מקורה של המשמעות היא לא באקט מחשבתי, לפיכך

מודעות זו היא טבעית ומשותפת ברובד . המשמעות ההבעתית נובעת מהמודעות הגופנית, בפרק הקודם

בעזרת הדוגמאות שהובעו בפרקים הקודמים . 'אני חושב'והיא קודמת ל, הראשוני לבני האדם ולחיות

במובן . 'אני חושב'שמרוכזת ב עולת המחשבהבלי פ" מובנת"ניתן להסיק שמשמעותה של ההבעה 

  .כפי שאוהבים להגיד רומנטיקנים ומשוררים, בטבע" נמצאות"המשמעות , מסוים

הוסרל ופילוסופיים אחרים הניחו את קדימותה של אחדות המחשבה על פני , קאנט, בתור רציונאליסטים

ודם לריבוי ומסביר כיצד הריבוי שק" אני"ההם העמידו את המרכז של  ,מסיבה זו. ריבוי ההסתכלויות

ניסה לשלב את דרישת  קסירר שיצא מהפילוסופיה הרציונאליסטית, כאמור. מתאחד לתודעה אחת

איזו , "אני"האם הוא מבטל את אחדות המחשבה של , אולם .האחדות של הרציונליזם עם עקרון הריבוי

                                                
335 (Husserl 1968, 362).  
 .ומקומות רבים אחרים (Husserl 1952, 168-71) ראה  336

 (Husserl 1952, 173) 337 . שם הוא אומר על הפקפוק בנושא של . ההערה של הוסרל בעמוד זהאת ראה גם

  ". אני טהור"
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של " אני"הדות שבאה במקום האח, לפי הפירוש שהמחקר הנוכחי מציע? עוד אחדות תבוא במקומה

מבנה זה נחקר על ידי  338.תודעה היא האחדות של המבנה הגופני שמגולם בגשטלט של התפיסה

עובדה זו מדגישה פעם נוספת שהמחקרים של גשטלט פסיכולוגיה הם בעלי ערך רב . גשטלט פסיכולוגיה

תפיסה שחוקרת גשטלט החוקים לארגון ה, לפי טענה זו. לפילוסופיה הסימבולית ולמחקר הנוכחי

אין זה . פסיכולוגיה הם אותם החוקים שמאחדים את ריבוי ההסתכלויות לדימוי של התודעה האחת

מפתיע אפוא שקסירר פונה לעיתים קרובות לגשטלט פסיכולוגיה ומצביע על הממצאים שלה שמוכיחים 

אפשרת לדימויים האחדות של התפיסה היא אותה האחדות שמ. את קדימות האחדות על פני הריבוי

יש מבנה של גשטלט שמונע את ) לתפיסהכמו (קסירר מצביע על כך שלתודעה . להשתייך לתודעה אחת

  ."חם"או " בהיר"כגון , קליטתן של תחושות בודדות

Suchen wir in die frühesten Stufen des Bewußtseins zurückzugehen, so zeigt 

sich die Ansicht, daß hier die Welt als ein Gewirr ungeordneter »Empfindungen« 

erlebt würde, in deren jeder eine bestimmte objektive Qualität wie »hell« oder 

»dunkel«, »warm« oder »kalt« erfaßt würde, als schlechthin unhaltbar.339 

ת התפיסה קודמת לתחושות ניתן לשים לב שכאשר מדבר קסירר על הדוגמאות של קופקה שלפיהן אחדו

אחדות זו מגלה את , זאת אומרת. אלא גם לתודעה, הוא מקשר טענה זו לא רק לתפיסה, בודדות

כאן ניתן להבין מדוע . אלא מבחינת תודעה תפיסתית, התודעה לא מבחינת מחשבה רפלקסיבית

                                                
. קסירר הכיר פילוסופיה זו היטב וכתב עליה מספר ספרים. ייתכן שהרעיון הזה בא מהפילוסופיה של הרנסנס 338

מתאר קסירר את תפיסת המיקרו והמקרו קוסמוס  שלפיה מבנה הגוף הוא אב , על פיקו דלה מירנדולהמאמרו ב

קסירר בעצמו .  השפיע על לייבניץ קסירר גורס שרעיון זה.  (Cassirer 2009h). טיפוס למבנה של היקום כולו

עם . כי תפיסה זו היא בהכרח סובסטנטיבית שראתה ביקום סובסטנציה, בוודאי לא הלך בעקבות תפיסת עולם זו

משחק תפקיד אפשר להגיע למסקנה שמבנה הגוף , דרך הרפלקסיה לרעיונות הפילוסופיים של הרנסנס, זאת

לאדם יש נטייה אינטואיטיבית לפרש את היקום כגוף , ום כךמש. ב התפיסה והמחשבה של האדםוציעחשוב ב

 .   האדם
339 )PsF III, 71( . 
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שמקורה לא התודעה לא נפרדת מהגשטלט של התפיסה . משתמש קסירר במושג מורכב זה בשם הפרק

 340.של התפיסה היא ההתנסות של התודעה Erlebnis, לפיכך. אלא בגוף, במחשבה

-אובייקטיבי לבין הפנימי- יחומר-פניגו- נשללת גם ההבחנה המובנת מאליה בין החיצוני, בעקבות זאת

אלא עם , כאשר התודעה מזוהה לא עם המחשבה הרפלקסיבית של דקארט. ינפש-מנטאלי-סובייקטיבי

התודעה בתור הבעה שהיא המומנט ההכרחי של . היא לא בהכרח מובנת כעולם פנימי, תפיסה והבעה

היבט החיצוני האו ליתר דיוק היא כוללת בתוכה את , פנימי לחיצוניהמבטלת את ההבחנה בין  ,תפיסהה

היא  –רבים  על ידיבתור הבעה שנתפסת  ,התנסות חיה ההבעה היא היבט פנימיבתור . יחדגם והפנימי 

אבל , קסירר כותב שהבעה לפי עצם טבעה של הבעה היא חיצונית ?כיצד ניתן להבין זאת. חיצונית

  .חיצוניות זו נמצאת בפנים

Er ist seinem eigentlichen Wesen nach Äußerung – und doch sind und bleiben 

wir mit dieser Äußerung Ort für Ort im Innern. Hier gibt es weder Kern noch 

Schale; kein »erstes« und »zweites«, kein »eines« und »anderes«.341 

שהרי לפי  –מכאן שייחודה של הפנומנולוגיה של קסירר בכך שהיא אינה עוסקת בתודעה הטהורה 

. או הצורות הסימבוליות, אלא היא פונה לביטויי הרוח –צא קסירר התודעה הטהורה שכזו איננה בנמ

תודעה התפיסתית האבל הן גם משקפות ומעורבות עם , שפה הן צורות אובייקטיביותהמיתוס והצורות 

קסירר אפוא מרבה לדבר על הכיוון . שבתור התנסות חיה הינה קרובה יותר למושג הסובייקטיביות הרווח

                                                
 .72, שם 340

PsF III, 105) 341 .(במשפט זה קסירר כמעט עושה פרפראזה לשירו של גיתהEpirrema  :  

Müsset im Naturbetrachten 

Immer eins wie alles achten. 

Nichts ist drinnen, nichts ist draußen; 

Denn was innen, das ist außen. 
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מכאן  342.מהאובייקטיביות לסובייקטיביות ומהסובייקטיביות לאובייקטיביות :הכפול של הפילוסופיה שלו

הפנומנולוגיה מבדילה בין . שהניגוד בין תורתו של קסירר לבין הפנומנולוגיה של הוסרל הופך לוודאי

התודעה קסירר אליבא ד. בכך יכול הוסרל לדבר על תיאור התודעה הטהורה. התודעה לעולם העובדות

או " תודעה טהורה"מכיוון שאין בתפיסת עולמו תחום סגור של , תלתי אפשריב יאה הטהורה

  .סובייקטיביות

סבסטיין לופט , כך. בפילוסופיה של קסירר" היעלמות הסובייקטיביות"יש חוקרים שמותחים ביקורת על 

 ,A Hermeneutic Phenomenology of Subjective and Objective Spirit: Husserl": במאמרו

Natorp and Cassirer" לפי . טוען שהעדר הסובייקטיביות הוא נקודת תורפה בפילוסופיה של קסירר

המחבר גורס שכדי  343.הצורות הסימבוליות הן חסרות חיים, ללא מושג הסובייקטיביות, טענתו של לופט

יש להבין שרק בכוחה של הסובייקטיביות לעצב את התרבות בכל צורותיה , את הרוח להחיות

  344.לותיהופעו

בתשובה לביקורת זו ניתן להצביע על כך שבתורתו של קסירר הסובייקטיביות נעלמת באותה מידה כמו 

אפשר להגיד גם שמושגי הסובייקטיביות והאובייקטיביות בפילוסופיה הסימבולית . האובייקטיביות

אלא , השניולפי הפירוש החדש הם אינם עומדים עוד אחד כנגד , מאבדים את הפירושים הישנים

בתור . בתודעה תפיסתית תודעה טהורה מוחלפת, כאמור. מלכתחילה מתגלים כתחומים מעורבים

בתור הבעה שמביעה את עצמה היא אך , התנסות גופנית חיה התודעה התפיסתית היא סובייקטיבית

תו בתפיס. האובייקטיביות הטהורה גם אינה אפשרית בפילוסופיה הסימבולית. הופכת לאובייקטיבית

בכך . תפיסה של האדםבהפונקציונאלית של קסירר אין מקום לקיום אובייקטיבי שלא מותנה בהכרה ו

הכפילות בין סובייקטיבי לאובייקטיבי . ניתן להגיד שכל הצורות האובייקטיביות הן פרי פונקציית התודעה

סמל שמוגדר כאן כפילות זו היא היבט נוסף של הכפילות במושג ה. גם באה לידי ביטוי במושג הסמל

                                                
PsF III, 58-59, 74) 342 .(קונסטרוקטיבית זו של החקירה הוא הולך בעקבות נטורפ- קסירר אומר שבמתודה רה .  

 (Luft 2004, 246) 343.  
 .שם 344
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בתור בלתי אמצעי הסמל הוא ההתנסות החיה ובמובן זה הוא . משמעי וסתירתי-מלכתחילה כמושג דו

  .בתור פעולה אמצעית הסמל הוא אובייקטיבי שמביע את עצמו החוצה, סובייקטיבי

דר לופט טוען שהע. הביקורת של לופט מצביעה על נקודה בעייתית אחרת בפילוסופיה הסימבולית, ברם

ללא מושג הסובייקטיביות אין טעם לדבר על האחריות . הסובייקטיביות מונע מקסירר לבנות אתיקה

טענה זו נוגדת את עמדתו של קרויס לגבי חשיבותה של הפילוסופיה  345.המוסרית של הסובייקט

  346.בפילוסופיה של הצורות הסימבוליות המוסרית

קרויס מסיק שהמושג העיקרי שמוביל , באתיקה דנה לא פילוסופיה של הצורות הסימבוליותהאף על פי ש

עמדתו של קרויס מובנת רק לאור , אך 347.*לתפיסה האתית בפילוסופיה הסימבולית הוא מושג המעשה

בעבודת טיוטה זו מתאר קסירר , בשונה מהכרכים הקודמים. הכרך הרביעי של הפילוסופיה הסימבולית

-Ich-Phänomen ,Wirkens[פעולה ועבודה , אני: את הפנומן הקמאי שכולל שלושה היבטים

Phänomen  ,[Werk-Phänomen.348  הפנומן הקמאי בעל שלושת ההיבטים האלה מאחד את הפן

בפילוסופיה של הצורות האובייקטיבי והפן הסובייקטיבי ומוביל לדיון בתפיסה האתית שחסרה 

: מל הראשוני של קסיררשלושת ההיבטים האלה מציינים מה שהיה טמון במושג הס. הסימבוליות

שני את שכוללת (ופעולה ) תוצר ההבעה, היבט של העבודה(אובייקטיביות , )היבט של אני(סובייקטיביות 

הוא טקסט פרגמנטרי מאוד שמשקף את מהלך מחשבתו של " *פנומנים בסיסיים", עם זאת). ההיבטים

לכך שמחקר זה מתייחס בעיקר זאת הסיבה . קסירר והרהוריו בנושא יותר מאשר את העבודה הסופית

  . לשלושה הכרכים הראשונים

חלק זה דן בהיבטים רבים ומגוונים של ההבעה שיחד מגלים את הדבר שלו קסירר : לסיכום החלק השני

: כולל בתוכו שני פנים סותרים הטענה העיקרית כאן היא שפנומן ההבעה. קורא תפיסת עולם טבעית

                                                
  .שם 345

 (Krois 1987, 152) 346.  
 .142-72 ,שם 347

(PSF IV, 142) 348.  
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קסירר שם  ,נהפוך הוא. מנגיד בין הפנים הסותרים של פנומן ההבעה אינוקסירר , אולם. ריבוי ואחדות

גוף , סובייקטיבי ואובייקטיבי, אמצעי ובלתי אמצעי, בספק את הניגוד המקובל בפילוסופיה בין פנומן וסמל

  . ורוח ועוד
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  משמעות של התפיסה המיתית- דו: חלק שלישי

 

  מיתוס: הצורה הסימבולית: פרק ראשון

 

לפי היבט ראשון ההבעה היא  .ם דן בתנודה בטקסט של קסירר בין שני היבטי ההבעההפרק הקוד

לפי היבט שני ההבעה היא עולם הסביבה של ; סינתזה ודרך אחת לפרש את העולם, פונקציה סימבולית

 בהתאם. מטרת הפרק הנוכחי היא להראות שאותה תנודה מתקיימת גם ביחס לתפיסה המיתית. האדם

היא היצירה . התפיסה המיתית היא עולם אחד מתוך מספר עולמות אפשריים ,ראשוןההיבט ל

לפי היבט שני היא הרחבה של תפיסת העולם הטבעית ולא צורת המציאות . הספונטנית של הרוח

פירוש זה . בהתאם להיבט הראשון התפיסה המיתית והמדע הם שני דרכים לפרש את העולם. החדשה

בהתאם להיבט השני המבנה של המיתוס הוא מבנה . ראשית התפיסהמותנה בעקרון הריבוי שעומד ב

. בראשית התפיסה נמצא מבנה אחד ששולל את אפשרות הריבוי, לפיכך. של תפיסת העולם הטבעית

  ? פי קסירר-השאלה שעומדת בפתח לדיון הינה מהי התפיסה המיתית על

רב על תרבויות של שבטים ילידים אספו אנתרופולוגים חומר  20-ובתחילת המאה ה 19- בשלהי המאה ה

גילויים חדשים הצביעו על קווי דמיון בתפיסות העולם . כגון אוסטרליה ואמריקה, במקומות רחוקים בעולם

ממצאים . וכמו כן על הדמיון ביניהם לבין המיתולוגיות והדתות של עמים רבים אחרים, של השבטים האלו

קסירר . יברסאליות על טבעה ומקורה של התפיסה הדתיתאלו עודדו חוקרים רבים לבנות תיאוריות אונ

אדוורד ,  James George Frazer)(ון פרייזר 'ימס ג'ג כגון ,מזכיר את מחקריהם של אנתרופולוגים

 Friedrichמקס מילר , )Herbert Spencer(הרברט ספנסר , )Edward Burnett Tylor ( בורנט טיילור

Max Müller)( ,אמיל דורקהיים (Emile Durkheim) על רוב  קסירר מותח ביקורת. ואחרים בתחום זה

ללא כל ] Phantasm[האנתרופולוגיים הראשונים שהתייחסו אל תפיסת העולם המיתית כאל אשליה 

הדת "או , דעתו של קסירר דומה לזו של דורקהיים ששלל את התיאוריות לגבי המיתוס 349.בסיס ממשי

                                                
349 (PsF II, 226) , ספרו האחרון של קסיררגם את ראה : .(Cassirer 2009k, 27)      
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לפי . לבין הדמיון הסובייקטיבי שאין לו אחיזה במציאות המיתוסן שמזהות בי, בלשונו" הראשונית

קטגוריות של הדת , זאת אומרת. תי האוניברסאליהחברהמבנה הדת מגלה את השקפתו של דורקהיים 

אלא קטגוריות שמעצבות את החברה , הן לא קטגוריות של עולם אובייקטיבי וגם לא קטגוריות מדומות

מדבר על הקטגוריות האוניברסאליות שבאות לידי ביטוי בתפיסה , ייםכמו דורקה, קסירר 350.האנושית

אלא למבנה , לפי קסירר קטגוריות אלו אינן שייכות לחברה, בשונה מהסוציולוג דורקהיים, ברם. המיתית

בין  משמעית-חדקסירר גם אינו מפריד בצורה  352,שלא כדורקהיים 351.של ההסתכלות ושל המחשבה

בפילוסופיה הסימבולית התפיסה המיתית כוללת את . לי לבין המאגיההתפיסה המיתית באופן כל

  353.התפיסות המיתיות והדתיות יחד עם המאגיה והאסטרולוגיה

וגם  Funktion des Weltbegreifens [354[  "הפונקציה של השגת העולם"קסירר קורא למיתוס 

 eine selbständige Gestaltungsweise des[ "הפעולה הספונטנית של התודעה"

Bewußtseins.[355 בביקורת כפי ש. הגדרות אלו מצביעות על הכיוון הקנטיאני והניאו קנטיאני של קסירר

כך הקטגוריות , הקטגוריות של המחשבה וההסתכלות מעצבות את הטבע הפיזי התבונה הטהורה

בכרך השני הדיון בקטגוריות ובהסתכלות . וההסתכלות המיתיות מעצבות את תפיסת העולם המיתית

ההבחנה בין התפיסה התיאורטית של . המיתית מתנהל דרך ההשוואה לקטגוריות ולהסתכלות המדעית

הקטגוריות וההסתכלות המיתיות ניצבות . ת היא עקרונית לחקירת המיתוסהמדע לבין התפיסה המיתי

תפיסת העולם המיתית משמשת כאלטרנטיבה  ,לפיכך. כמנוגדות לאלו של תפיסת העולם המדעית

ההבדל בין המיתוס לבין המדע הוא באופן השונה של . כמבנה אחר של העולם, לתפיסת העולם המדעית

אפשרי הודות לחותם הסימבולי הינו שוני זה . ם לקטגוריות המחשבההקישור בין הרשמים החושניי

עצם קיומן של שתי . וקישור זה יכול להיות גמיש, שמקשר בין המשמעות לבין הרשמים החושניים
                                                

350  (Durkheim 1969, 26-33).  
351 PsF II, 226).(  
352 (Durkheim 1969, 59-60).  
 ).PsF II, 105(  ראה, לגבי אסטרולוגיה. (Cassirer 1946, 92 )וגם , (PsF II, 49) ראה, לגבי מאגיה 353
354 PsF II, 3).(  
 .שם 355
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עקרון זה פותח דרכי . תפיסות עולם כה מנוגדות מוכיח את נוכחותו של עקרון הריבוי בראשית התפיסה

מלכתחילה מגדיר קסירר את המיתוס והמדע כאופני הארגון של , לפיכך. ולםסינתזה שונות לעיצוב הע

  :קסירר כותב. הזרם החושני

Die Verknüpfungsweisen, beide  [empirisch-wissenschaftliche und das mythische 

Weltbild] gebrauchen, um dem Sinnlich-Mannigfaltigen die Form der Einheit zu 

geben, um das Auseinanderfließende zur Gestalt zu zwingen, zeigen eine 

durchgehende Analogie und Entsprechung.356  

קטגוריות מורכבים מהשניהם  .של המשפט המצוטט אומר שבין שני אופני הקישור קיימת אנאלוגיה סופו

תו השקפהיטב את תמונה זו הולמת  .סינתזה סוגי – שניהם ,זאת אומרת. הסתכלות של החלל והזמןמו

לפי השקפה זו קיימת הבחנה בין מושגי השכל לבין  .בפרק הראשון הצגושל קסירר שה תקנטיאני-ניאוה

 מבחין ,בהתאם לכך. המושגים מארגנים את הריבוי שניתן בהסתכלות לאובייקט הידיעה. ההסתכלויות

  357.חומר שקולטתת יוהסתכלו ריבוי לבין ביןלאחד היא  שמטרתן קטגוריותקסירר בין 

לפי היידגר ההבחנה בין ההסתכלות לבין הקטגוריות   358.בשל הבחנה זו מתח היידגר ביקורת על קסירר

הבעיה של תורת ההכרה הזו היא בהפרדה , לדידו של היידגר. קנטיאנים-נובעת מתורת ההכרה של ניאו

תורת ההכרה של   359.ההוויה – וניבין צורת המחשבה לצורת האינטואיציה שמפסידה את הדבר העקר

                                                
356 PsF II, 74).(  
כמו הסתכלות וקטגוריות מושג המספר . מלבד מושגי השכל וההסתכלויות מוסיף קסירר גם את מושג המספר 357

בהמשך מתברר שהמספר , אף ששני סוגי המספרים האלו שונים מאוד. מתחלק למספר המיתי ולמספר המדעי

קאנט מושג המספר כמרכיב עצמאי מתנגש עם דעתו של . המדעי בכל זאת מתפתח מהמספר המיתי

נושא זה מתקשר לפילוסופיית המתמטיקה של קסירר וחורג מתחום . שהמתמטיקה נגזרת מהצורות החלל והזמן

 . לכן לא ארחיב יותר על מושג המספר, המחקר הנוכחי
358 (Cassirer and Heidegger 1997, 187).  
  .שם 359
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 360.הרשמים הכאוטיים שמעוצבים על ידי הכוח הפעיל של הצורה צריכה להניח אתקנטיאנים -הניאו

קסירר אומר שמקורה של תפיסתו היא . היידגר מציין כי תמונה זו בדיוק נוכחת בטקסט של קסירר

ט הינה פעולה ספונטנית של לפיה ההתאמה של הייצוג לאובייק, במהפכה הקופרניקאית של קאנט

בעזרת ההסתכלות  ,האובייקט הוא תוצר הסינתזה שמתבצעת בכוחות התודעה 361.התודעה

קסירר אומר במפורש שקטגוריות המחשבה שפועלות בתחומי תרבות שונים מעצבות את  362.והמחשבה

. הכאוס של הרשמים  

Sie [»Philosophie der symbolischen Formen«] sucht die Kategorien des 

Gegenstandsbewußtseins nicht nur in der theoretisch-intellektuellen Sphäre auf, 

sondern sie geht davon aus, daß derartige Kategorien überall dort wirksam sein 

müssen, wo überhaupt aus dem Chaos der Eindrücke  ein Kosmos, ein 

charakteristisches und typisches »Weltbild« sich formt.363 

 את בוודאות שקסירר רואה בצורה הסימבולית את פעולת הסינתזה שמארגנת לכאורה מכאן משתמע

של מיתוס ומדע הם שתי דרכי עיצוב , לפי תמונה זו. תחלתי של רשמים לצורת עולם מסוימתהכאוס הה

. הכאוס ההתחלתי  

וריות של סנסואליסטים שמניחים בתשתית התפיסה רשמים תומכת בתיא וז אולם תמונת העולם

קסירר , כאמור .חושני חסר סטרוקטורההוא זרם החומר בהתאם לתיאוריות אלו  .חושניים לא מאורגנים

כיצד יכול . בתשתית התפיסה כגון רשמים ,משהו לא מאורגן הגורסות כי קייםעמדות את השולל בתוקף 

ת דואליסטינותן יד לתמונת העולם ה אם הוא בעצמו סואליסטיםקסירר להתגבר על הטענות של הסנ

ווגאו בביקורת שלו על מושג הסמל בפילוסופיה -על הבעיה הזו הצביע מרק ?שהולמת את הטענות הללו

                                                
  .181, שם 360
361 PsF II, 35) .(ההדגשה היא שלי.  
 .שם 362
363 PsF II, 35) .(ההדגשה היא שלי.  
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של הצורות הסימבוליות.364 כאמור, מרק-ווגאו הראה שלמרות שקסירר שולל את ממשותו של רושם 

חושני ללא תפיסה בעלת משמעות, מביטויים רבים בטקסטים של הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות 

בעיה זו בתוך מושג . משמעותהתפיסה בעלת ה משתמע שקסירר מפריד בין הרשמים החושניים לבין

היא הבנייה , כמו המיתוס, משתמע שהצורה הסימבולית. הסמל מתגלה גם ביחס לצורה הסימבולית

אזי חייב קסירר להניח את , אם נכון הדבר. ושני לא מאורגןהספונטנית של התודעה שמארגנת זרם ח

בלי התיאוריות האלו קסירר , ווגאו-מרק שחשבכפי . תיאוריית הכאוס של הסנסואליסטים שהוא שולל

איזו תשובה לבעייתיות זו ניתן למצוא מתוך . אינו יכול להסביר את עצם הריבוי של הצורות הסימבוליות

?הטקסטים של קסירר  

ישנם ביטויים רבים . גם ביחס למיתוס הטקסטים מגלים אמביוולנטיות, ה לטקסטים שדנים בהבעהבדומ

ההשקפה האחרת תואמת את תפיסת . ביחס למיתוס שמגלים השקפה אחרת מזו שהוצגה כעת

ולכן הוא אינו צורת מציאות אחת , מציאותהכל צורות ל תשתיתמיתוס הוא הקסירר כותב ש. האחדות

מיני רבות בלבד. ביטויים אלו הופכים למובהרים יותר בכרך השלישי של הפילוסופיה של הצורות 

הסימבוליות, אבל ניתן למצוא את העקבות שלהם גם בכרך השני. כך כותב קסירר שהמיתוס הוא 

:האחדות הבלתי אמצעית של הרוח וכל הצורות האחרות הן הופעות פרטיות של רוח זו  

… so hätten wir in ihm [Mythos] wieder jene unmittelbare Einheit »des« Geistes vor uns, 

von der alle Sonderformen nur Bruchstücke, nur einzelne Manifestationen wären.365 

  : קסירר כותב שהתודעה המיתית יחד עם ההכרה המדעית היו צריכות לעבור את השלב המיתי הראשוני 

…daß jede dieser Formen, ehe sie ihre bestimmte logische Gestalt und Prägung erhält, 

ein mythisches Vorstadium durchlaufen haben muß.366 

                                                
 .ראה את הפרק השלישי של החלק הראשון 364
365 PsF II, 29).(  
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, מסיבה זו. קנטיאנית בפירוש למיתוס-ניתן לציין שבכרך השני נוטה קסירר יותר לתפיסה הניאו, עם זאת

בכרך השלישי מודגש הקשר שבין , ילעומת הכרך השנ. הביקורת של היידגר אינה נראית מוטעית

אלא כתפיסת , ניתן לפרש את המיתוס לא כצורה סימבולית, בהתאם לכך. המיתוס לבין תפיסה הבעתית

מפנה אותנו אל ליבה , אומר קסירר, המיתוס 367.העולם הראשונה והטבעית שצומחת ישירות מההבעה

  .החי של ההבעה

Der Mythos hingegen versetzt uns in den lebendigen Mittelpunkt dieses Gebiets 

[Ausdruckserlebnis].368 

הקשר הישיר שבין המיתוס לבין תפיסת העולם הטבעית שמתגלה בפנומן ההבעה שולל את הטענה 

אם המיתוס צומח מאחדותה של ההבעה כעולם . שהמיתוס הוא אחת הצורות הסימבוליות מיני רבות

עקרון הריבוי שוב מתנגש עם האחדות הראשונית  כאן. ת של הרוחהוא אינו הפעולה הספונטני, הסביבה

  .של תפיסת העולם הטבעית

שהכרך על המחשבה המיתית מייצג בצורה עקבית יותר את  בקריאה הראשונה נוצר הרושם, כאמור

המיתוס כצורה סימבולית הוא האופן שבו המחשבה מאחדת את הרשמים . קנטיאנית- הגישה הניאו

הכרך השלישי מביא גישה אחרת שסותרת את תורת ההכרה , לעומת תפיסה זו. הניתנים בהסתכלות

ניתן לשער שההבדל בין הכרכים השני והשלישי מצביע . קנטיאנית ואת עיקרון הריבוי שנובע ממנה-הניאו

ההוכחה . הנוכחי כך חשבתי בתחילת העבודה על המחקר. על שינוי בדעותיו של קסירר ביחס לשאלה זו

, לאחר מכן. היא בכך שרוב החוקרים החדשים פונים בעיקר אל הכרך השלישי והרביעי, לשינוי זה

הפילוסופיה יוולנטיות בספריו של קסירר שמופיעה עוד לפני המחקר שמתי לב לאמבהעבודה על במהלך 

, אחרי קריאה קפדנית יותר של הכרך על המחשבה המיתית, יתרה מזאת .של הצורות הסימבוליות

                                                                                                                                                       
366 PsF II, 74).(  
367 PsF III, 69).(  
368 (PsF III, 74).  
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כדי להראות זאת אוכיח . קנטיאני מתחבאת בטקסט זה גם תפיסה אחרת-הניאו" כיסוי"גיליתי שמתחת ל

הקטגוריות של המחשבה . 1: המיתית בפילוסופיה הסימבוליתאת שתי הטענות הבאות לגבי המחשבה 

ולכן הוא , המיתוס משקף את המבנה של תפיסת העולם הטבעית. 2; אינן נפרדות מצורות החלל והזמן

גם כאן ההוכחות של טענות הללו נעשות באמצעות גשטלט , כמו בחלק הקודם. אינו תוצר של הסינתזה

   .פסיכולוגיה

  

  המיתית בתפיסה ות של המחשבה הקטגורי: פרק שני

 

בעקבות . לפי קאנט הקטגוריות של המחשבה הן פונקציות שבאמצעותן הריבוי מתארגן לאחדות, כידוע

קסירר חוקר מהו . גישה זו הולך גם קסירר כאשר הוא בוחן את הקטגוריות של המחשבה המיתית

הוא מצביע . וריות שמעצבות אותםאובייקט ומהי תפיסה אובייקטיבית במיתוס ולפי זה מגלה את הקטג

השנייה , הראשונה מתייחסת לתפיסת המציאות המיתית: על שלוש קטגוריות של המחשבה המיתית

נסכם בקצרה את . ליחס בין החלק לשלם בתפיסת האובייקט –והשלישית , מתייחסת לסיבתיות

  . הקטגוריות האלה

כגון , עקרונית שקיימת במחשבה המדעיתהתפיסה המיתית אינה מכירה בהבחנה ה: קטגוריה ראשונה

אין קו שמפריד בין הממשות , זאת אומרת. ההבחנה בין מציאות אובייקטיבית לבין מציאות מיוצגת

המוות . בין שם הדבר לדבר, בין הדבר לדמותו, בין החיים למוות, לאידיאל או בין הממשות לחלום

הדבר וייצוגו אינם נמצאים , זאת אומרת .החלום מעורב עם האירועים במציאות, ממשיך את החיים

נגעתי בנושא זה כאשר דנתי במושג הסמל בתפיסה  הנוכחיבמחקר . ברמות אובייקטיביות שונות

הצבעתי על כך שבתפיסה המיתית הסמל הוא בלתי אמצעי ומתאחד בתכונות רבות עם . המיתית

סמל מסוג זה , לפיכך. מציאותלפי קסירר הסמל הינו הפונקציה של המחשבה שמעצבת את ה. המסומל

מעצב את המציאות המיתית שאינה מפרידה בין הדברים הממשיים שנמצאים כאן ועכשיו לבין הדברים 
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מחשבה ודמות , בהתאם לכך מילה 369.שמציינים את המשמעות בעלת האופי האידיאלי שבמחשבה

את התכונות המסוימות  אלא גם בתנאים מסוימים מגשימות, בתפיסה המיתית לא רק מצביעות על דבר

, האמנות בעולם המיתי אינה נתפסת כמשחק אסתטי, בהתאם לכלל זה. של הדבר שאותו הן מסמלות

   370.בדומה לטקסים הדתיים היא פעולה ממשית שנתפסת במלוא הרצינות אלא

קטגוריית הסיבתיות נחוצה  371.תפיסת האובייקט במיתוס קשורה למושג הסיבתיות: קטגוריה שנייה

אחרת מזו של  הסיבתיות המיתיתאבל , כמו בתפיסה המדעית, לבניית המציאות בתפיסה המיתית

בחלק הראשון . במדע כל האירועים מנותחים לאלמנטים שמתחברים לסדרות של תנאים. המדעית

זיקה לאלמנטים  פיו אף אלמנט אינו מתקיים ללא-הצגתי את הניתוח של המושג המדעי של קסירר על

כל האיברים  F(a, b), F(b, c)בסדרה  בסובסטנציה ופונקציהכפי שכתב קסירר עוד . אחרים בסדרה

הקשר הסיבתי בין איבר מסוים . אשר מוצג בכל האיברים האלו, Fמותנים ומסודרים בהתאם לכלל אחד 

   372.לאיבר הבא בתור בסדרה זו נקבע על ידי כלל הסדרה שעליו הם שייכים

הפיכה של דבר  –הסיבתיות בתפיסה המיתית היא מטמורפוזה , לעומת הסיבתיות המדעית

או , מגופה של חיה גדולה, היקום יכול להיווצר מביצה, כך 373.אינדיבידואלי אחד לדבר אחר לחלוטין

אופי זה של הסיבתיות תלוי בתפיסה הבלתי . בחורה יכולה להפוך לעץ וצפרדע לנסיכה, מתוהו ובוהו

הדבר אינו נתפס כאוסף של תכונות ואיכויות שנמצאות בזיקה תמידית . ית והשלמה של האובייקטאמצע

אלא הדבר במחשבה המיתית נתפס כדבר קונקרטי ושלם שקיים , עם תכונות ואיכויות של דברים אחרים

                                                
369 (PsF II, 49).  
  :ראה את התיאור הדומה של הטקסים הדתיים גם במאמרו של אבו וורבורג. שם 370

 What we would call superstition goes hand in hand with livelihood. It consists of a religious 

devotion to natural phenomena, to animal and plants, to which the Indians attribute active souls, 

which they believe they can influence primary through their masked dances.(Warburg 1995, 2). 
371 PsF II, 54).(  
372 (SF, 16-17).  
373 PsF II, 59)(  
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ם קיו. קסירר התפיסה הסובסטנטיבית ראולתפיסה זו ק, כאמור. כאן ועכשיו ללא קשר לדברים אחרים

כתהליך  במסגרת תפיסה זו אין מקום לשינוי. בתנאים שוניםהדבר נתפס כקיום סובסטנטיבי שאינו תלוי 

הסיבה . אלא השינוי נתפס כהפיכה מיידית ושלמה של דבר אחד לאחר, רבות נסיבותבהדרגתי שמותנה 

. רצוןאלא באקט של , להפיכה זו ולכל ההתרחשות באופן כללי היא לא בתהליכים הפיזיקאליים

התפיסה , לפיכך. מאחורי כל אירוע בעולם המיתי יםרוחות או מכשפים עומד, של אלים ותיהםרצונ

אינו יכול להיות לנושא " מקרי"קסירר כותב שאירוע . המיתית אינה מכירה בהבחנה בין מקרי לבין הכרחי

של כוחות  ותיהםאלא תלוי ברצונ, כל מה שמתרחש בעולם המיתי אינו שרירותי 374.של מחשבה זו

   375.הגורל על ידיהעולם המיתי נשלט ". גורל"לסוג מיוחד זה של דטרמיניזם מיתי קורא קסירר . עליונים

הקטגוריה השלישית והמאפיינת ביותר של המחשבה המיתית היא היחס המיוחד בין האובייקט השלם 

תית רואה בדבר התפיסה המי, בשונה מהמחשבה המדעית שלפיה השלם מורכב מחלקיו 376.חלקיובין ל

מחשבה זו רואה בחלקו של הדבר את . קונקרטי אחדות ראשונית שאינה מתחלקת לאלמנטים בודדים

התכונה הזו של המחשבה המיתית מסבירה גם . אותה המהות או הסובסטנציה שמגולמת בדבר השלם

אלא להפוך לדבר  ,דבר אינו יכול לשנות את תכונותיו המסוימות, לפי סיבתיות זו. את הסיבתיות המיתית

, שערות, לפי מאגיה זו". מאגיה סימפתטית"שלם מביאה לאמונה בהאי ההבחנה בין החלק לבין  .אחר

יש , כדי לפגוע באדם, לכן. בגדיו של אדם בתור חלקיו נמצאים בזיקה ישירה למהותו השלם, ציפורניים

החלק לשלם בתפיסת האובייקט היחס בין  377.ציפורניו או כל דבר שהיה שייך לו, להשמיד את שערותיו

כך תכונה של הדבר מבטאת את , כמו שחלק מגלם את השלם. בא לידי ביטוי ביחס בין הדבר לתכונותיו

   378.הדבר באחדותו

  
                                                

 .שם 374
375 PsF II, 64).(  
 .61, שם 376
 .64-65, שם 377
378 )80  (PsF II, ,(Cassirer 1946, 93).  
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  צורות החלל והזמן בתפיסה המיתית: פרק שלישי

 

צורות המסקנה שעלתה מהדיונים הקודמים במחקר הייתה שהחלל והזמן בפירושו של קסירר הם גם 

אלא נבנות , הצורות הללו אינן נתונות בלבד ,בשונה מקאנט, לכן. חושניות וגם פונקציות של מחשבה

ההוכחה לשני אופני הבנייה של צורות החלל והזמן נמצאת בעצם קיומן של . בהתאם לאופני הסינתזה

  .כגון מיתי ומדעי, שתי צורות שונות מאוד של החלל והזמן

זאת  379.ואינסופיות* הומוגניות, *רציפות –ת העיקריות של החלל והזמן המדעי קסירר מגדיר את התכונו

התוכן שלהן . קואורדינאטות בהתאם לנקודת האפס הנבחרתקלידי הן וכל הנקודות במרחב הא, אומרת

לנקודות הללו אין תוכן עצמאי מחוץ להקשרן לנקודות . נקבע ביחס למיקום שלהן בין נקודות אחרות

המרחב הזה הוא הומוגני מכיוון שכל נקודה בו אינה שונה מנקודה אחרת במרחב ואותן  .אחרות במרחב

, מרחב זה אינו מוגבל וניתן לבנותו ולהמשיכו בכול הכיוונים. תכונות חלות על כל המרחב ללא כל הבדל

דואלי אין להם ערך אינדיבי ,אינם מובדלים בזמן המדעי" רגעים", בדומה. לכן קסירר קורא לו אינסופי

  . הזמן הוא זרם רציף ואחיד של רגעים שנמשך ללא גבול. מיוחד

הן בדידות של צורות החלל והזמן המיתיות עיקריות התכונות השלוש  ,בניגוד לחלל ולזמן המדעי

, בחלל המיתי הנקודה לא רק מציינת מיקום ביחס לנקודות אחרות 380.סופיותו הטרוגניות, )דיסקרטיות(

שבתפיסה  כותבקסירר . ן משלה שמבדיל אותה מנקודות אחרות באותו המרחבאלא יש לה ערך ותוכ

באותו אופן  381.המיתית נקודה מרחבית אחת יכולה להיתפס באופן בלתי אמצעי ושונה מנקודה אחרת

. אשר לכל אחד מהם גיוון משלו והוא שונה מהאחר, אלא מחולק לרגעים בודדים, הזמן המיתי אינו רציף

בעולם המיתי למקומות ולרגעים . מן החלל המיתיות אינן הומוגניות כצורות מדעיותצורות הז, לפיכך

                                                
379 PsF II, 98).( 
 .98-99, שם 380
 .99-100, שם 381
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המרחב והזמן הם קונקרטיים ויש להם גבולות , כמו כן. שונים ישנן תכונות שונות שנתפסות בצורה אחרת

  . מוגדרים

משקפות את  ,ערכיות של הנקודות וחוסר ההומוגניותה, והזמן המיתי שתי התכונות הראשונות של החלל

בהתאם לאופי זה לכל  382.לאופי הזה קורא קסירר האופי של הנדירות. עולם המיתיהשל האופי הבסיסי 

ת העוצמה ונקוד .בעלי עוצמה יוצאת מן הכללישנם נקודות ורגעים . נקודה ורגע קיים ערך בעל עוצמה

ן למורגשים עבור ניתן להגיד שהן הופכות את החלל והזמ. והזמן המיתי מסמנות את המרחבהאלו 

מקום אחד . לכל מקום כמו לכל רגע ישנו כוח משלו. אין מקומות שווים בחלל המיתי .האדם שחי בתוכם

נקודות העוצמה בחלל והזמן יוצרות את , במילים אחרות .יכול להיות שונה באופן מהותי ממקום אחר

אפוא ההבדל בין רמות העוצמה התנאי ליצירת צורות החלל והזמן הוא  .החלל והזמן עבור האדם המיתי

 ותידידותי: יוצאות מין הכלל נקודות עוצמהישנם שני סוגי  383.של הנקודות המרחביות והזמניות

ולתחום של הנקודות " מאנה" ודות הידידותיות הואנקתחום של השם שבחרו אנתרופולוגים לה. ותימיומא

, אומר קסירר, "מאנה". של האדם תאותשההי ביטויכ" טאבו"ו" מאנה"קסירר מתאר ". טאבו" ותשליליה

  :נתפסת בתור

“…als der Eindruck des Außerordentlichen, des Ungewöhnlichen, des »Ungemeinen« 

überhaupt.”384 

                                                
מחקרים אלו . כאן אני משחזרת את דברי קסירר שמבוססים על המחקרים האנתרופולוגיים של אותה התקופה 382

בכל זאת אני אביא אותם כדי לבנות עליהם את הפירוש המיוחד . באנתרופולוגיה ואינם מביאים דבר חדשידועים 

 .להסתכלות המיתית במשנתו של קסירר
החלל המיתי שמתואר כאן גם מבוסס . החלל המיתי מגלה אנאלוגיה לחלל של לייבניץ ומימון שהוגדר כהבדל 383

  .(PsF II, 95-96)ייבניץ לחלל המיתי ראה לגבי אנאלוגיה בין החלל של ל. על ההבדל
384 PsF II, 92).(  
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ניתן לשאול מדוע דווקא השוני בין  .פגישה עם השונה ,אירוע שחורג מהשגרהפגישה עם  היא" מאנה"

עוד ת מתוארתשובה אפשרית למצב זה ? נקודות העוצמה משחק תפקיד כה חשוב בעיצוב העולם המיתי

  :הוא מסביר .דורקהיםבספרו של 

Normally, the course of nature is uniform, and uniformity could never produce strong 

emotions.385  

עולם . חוזרות ונשנות בוטבע התופעות אשר , העתאדם הוא אותו העולם כל את הסובב טבעי שהעולם ה

, של העולם נוגיוו-תעוררו חייבים לשבור את חדישל האדם  שרגשותיוכדי , משום כך. כזה אינו מעניין

באופן זה נוצר עולם בעל משמעות עבור  .נדיריםהדברים הקטגוריה של כמו ה, חריג תחוםלהכניס בו 

  .דםהא

ההבחנה בין קודש  –בתפיסת העולם המיתית עקרונית ה בהבחנהנדירות בא לידי ביטוי ההאופי של 

קדומים המיתוסים מה: לכל סוגי התפיסה המיתיתסימן היכר היא  לפי דורקהיים וקסירר הבחנה זו .לחול

נקודות הכל מגבש את " קדוש"שנקרא תחום ה .ותות המונותיאיסטידתהרוחניות של הפסגות לעד 

ההבדל המהותי בין , כאמור .נקודות שגרתיות יותר משתייכות לחול. מאנה -  עוצמהה ותבודדות בעלה

דורקהיים טוען . דורקהיים לבין קסירר הוא בכך שדורקהיים רואה בקדוש סמל שמאחד את החברה

רר רואה קסי, בשונה ממנו. שהאמונה המשותפת של אנשים בתחום קדוש מסוים יוצרת את החברה

יום או דבר במציאות , כל מקום. הזמן והמספר המיתי, בהבחנה בין קדוש לחול עקרון שמארגן את החלל

ראשונה של המשמעות שה ישגמדקסירר . וחול קדושבהתאם לדר ומסשנמצא בתוך מבנה  מיתית

אך  ,חולהשונה מ הקדוש הוא. ובזמןנקודות במרחב המשאר  שחורג תחום – שוניה תרייצ היאהקדוש 

לות בין הת, זאת אומרת .חול זקוק לקדוש כמו שקדוש זקוק לחולהבמובן זה  .מסדר אותוכו וחודר לתו

 . הדדיתהיא חול התחום הנדיר לבין ה

נקודות יותר שמורכב ממבנה כלומר , יררכי של המציאותהמבנה האת הההבחנה בין קודש לחול יוצרת 

וסדר החיים סביבם נוצר מרחב ש יוצרות מרכזים ובזמןבחלל נקודות הקדושות ה .חשובותפחות  או

                                                
385 (Durkheim 1969, 103).  
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תפקידם של מקדשים היה לייצר מקום  .מעמידים מקדשים אלו במרחבמרכזים של  במקומם .מיתיה

אשר שם אפשר להגיע לנגיעה עם , מקום קדוש נתפס כממשי יותר ממקומות רגילים. קדוש למאמין

המציאות באופן הוא עלול לחוש את . אלו באופן שונה אדם עלול אפוא להרגיש במקומות. כוחות עליונים

רבים  התפיסות המיתיות קיימת נטייה לצמצם מקומות קדושיםשל  ןבמרביתמציין שקסירר . חזק יותר

מציאות את המרכז קדוש מתנה מו של קיו 386.או לעץ קוסמי יסוד העולםללעמוד או  שנחשבלמרכז אחד 

ישנו קשר הדוק בין דבר  .גם על תפיסת הדבר המיתי משפיעתפיסת החלל ה. סביבוממיתית שנוצרת ה

כבר  אלו, למעשה( יםדבר םבמרכז ישנן תכונות שונות מאשר לאות ים שנמצאיםלדבר. למקום הימצאותו

לדברים במרכז משייכים כוחות נסתרים שיכולים להשפיע , לפיכך. בשוליים ניםששוכ) יםדבר םלא אות

  . על האירועים בעולם

מתחלק לזמנים חשובים ושוליים מבחינת מיתי ההזמן . מציאות ניתן לראות בצורת הזמןהאותו ארגון את 

 קדושים במרחבהמקומות שה כפיחול בדיוק המובדלים מימיי ש חגיםהזמנים הקדושים הם . הקדושה

. לחוהזמן בימי השונה מהאדם המיתי באופן  על ידינתפס  בחגיםזמן ה 387.מובדלים מנקודות שוליות

הייתה המציאות  םובלעדיהשמארגנים את הסתכלות הזמן של המציאות המיתית  םחגים הם מרכזיה

   .מאבדת את צורתה ואת יציבותה

                                                
שם מביא גרשום שלום ). 49, ו"שלום תשל(בנושא הסימבוליקה של מרכז העולם במיסטיקה יהודית ראה  386

תוסים במי ביחס לחשיבותו של המרכז. דוגמאות רבות מספרות קבלית לדימוי התורה לאילן שנקרא עץ החיים

  :שם כותב אליאדה.  (Eliade 1991, 27-57): ה  אליאדה'שונים ראה גם את ספרו של מירצ

  

 Every microcosm, every inhabited region, has what may be called a "Centre"; that is to say, a 

place that is sacred above all. (Eliade 1991, 39). And just as, in Babylon, they had "the Gate of 

apsu [waters of Chaos], so in Jerusalem the Rock of the Temple covered the "mouth of the 

tehom. (Eliade 1991, 41). 
387 (PsF II, 127).  



126 

 

 388,דת הפרסית העתיקהלרבות ה, הזמן של הדתות המונותיאיסטיותקסירר מצביע על כך שתפיסת 

במיתוס  389.לזמן גאולת העולם, הזמן בתפיסות הללו מכוון לעתיד. שונה מרוב התפיסות המיתיות

תפיסת הזמן המכוון , אולם. הקדום החגים כנקודות עוצמה חוזרים על עצמם בכל שנה ויוצרים זמן מעגלי

 ,סיררמשמעותי לקהוא זמן בתפיסת השינוי . אל העתיד חורגת מעבר לתפיסת הזמן המיתית הקדומה

לכן  ,כאן ועכשיו נה אל משהו שאיננוותפיסה זו פ .תפיסת העולםאת העתיד משנה  מכיוון שהתכוונות אל

גם תפיסת הזמן , עם זאת 390.מיתוסתפיסה הקונקרטית והסובסטנטיבית של השונה מההיא במובן זה 

כל רגע הבא הוא התקרבות . שמכוונת אל העתיד אינה הומוגנית ואחידה כמו תפיסת הזמן המדעית

כפי שזה , אין רגע ששווה לרגע קודם. ולכן העוצמה של נקודות הזמן הולכת וגדלה, לסוף העולם הצפוי

היא מיתית או ניתן ותיאיסטיות גם תפיסת הזמן של הדתות המונ, לפיכך. נתפס בתפיסת הזמן המדעית

   391.קבוצה של תפיסת הזמן המיתית-לראות בה תת

כותב  ,מיתיתהתפיסה ה. סופיות היא, כןשהוזכרה לפני , התכונה השלישית של החלל והזמן המיתי

. שלה זמןהו החלל ומעצבת את גבולות קונקרטיתזו היא תפיסה  392.מכירה באינסופיות אינה ,קסירר

העולם לעיתים  ,לפיכך .ים בחללמשהו בעל גבולות מוגדרככלומר , כגוף מוצגהעולם ו בהתאם לתפיסה ז

                                                
388 PsF II, 143).(  
389 PsF II, 142).(  
שכנראה , )ב"כוהן תשל( ןהרמן כוהבספרו של ההבדל הזה בין התפיסה הדתית והתפיסה המיתית מופיע  390

  .(Cassirer 2009i, 171) :הרצאתו של קסירר על כוהןאת ראה . שימש מקור לקסירר
מאלי מסביר . (Mali 2008)ראה  , בנושא היחס בין הדת לבין המיתוס במחשבתו של קסירר כתב יוסף מאלי 391

אלא גם מגלם  את , יסטורי מסויםמכיוון שהמיתוס לא רק שלב ה, שהניסיון להשתחרר מהמיתוס הוא חסר תועלת

בקר מאלי את טענתו של קסירר שהיהדות היא דת מ, בשל כך. (Mali 2008, 137-38)תפיסת העולם הנוכחית 

קסירר לא הצליח להבין את הקשר ההדוק בין היהדות לבין , לדידו של מאלי. אתית שניתקה את עצמה מהמיתוס

מאלי התבסס על אמירותיו של , אולם. (Mali 2008, 157)ם המיתוס שמתואר אצל מרטין בובר וגרשום שלו

בתגובה לנאומים נגד יהדות שהשמיעו  1944-קסירר לגבי יהדות שהופיעו אך ורק במאמר הקצר שקסירר כתב ב

רואה קסירר  בפילוסופיה של הצורות הסימבוליות, לפי המחקר הנוכחי. באותה העת מנהיגים פוליטיים בגרמניה

יהדות או דת (אי אפשר לנתק דת כלשהי , מסיבה זו. מיתוס שנמצאת בקשר דיאלקטי עימוהקבוצה של -בדת תת

     .משורשיה המיתיים) אחרת
392 (PsF II, 98).  
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לפי המיתולוגיה ההודית העולם נוצר מגופו של אדם . )למשל פיל(גוף אחר כגוף שטוח שעומד על מתואר 

בהתאם לסיפורים אלו  .המיתי מתגלה בסיפורי הבריאה המיתולוגיים הזמןשל הסופיות  393.בשם פורושה

  .מסויםלפרק זמן  אותומגבילים ש סוףוישנו התחלה לעולם ישנה ה

 394.את תפיסת העולם המיתית כמבנה אורגני ותהסופיות של העולם המיתי יחד עם ההיררכיות שלו מגל

, בדומה לגוף חי. זהו מבנה סגור שהתכונה המאפיינת שלו היא קדימות השלם ביחס לחלקיו, כאמור

מתאר את קסירר  .בכל חלקיו תנמצאואת כולו  תשמאחד תאח נה סכמהשיבמבנה אורגני של המציאות 

מצא בכל יי, זאתהתפיסה את הכמה שנחלק לכן , אורגנית כמציאותמציאות בתפיסת העולם המיתית ה

  .חלקה אותו מבנה

                                                
  .106, שם 393
גם ביקום  אלא, ובזמן המיתיים חללרק ביכולה להופיע לא היררכית ואורגנית של המציאות מה יאותה סכ 394

גרשום שלום טוען , כך .המילים וצירוף האותיות, מהדמויות המיתולוגיות, כמו במיסטיקה היהודית, שנוצר המיתי

). 47-48, 40, ו"תשלשלום . (שאחד מעקרונות היסוד של תפיסת העולם הקבלית הוא דימוי התורה לאורגניזם חי

לפי התפיסות הללו . ולםמשה אידל מספר שבזרמים רבים של הקבלה הטקסט של התורה שימש כמודל לע

 .אלוהים יצר את העולם באמצעות התורה

The universe of language <…> according to such a view, the blueprint of the material cosmos. 

(Idel 2002, 3). 

השפה העברית עצמה נתפסה לפי . השפה העברית –בין כל השפות הקיימות ישנה שפה קדושה אחת , כמו כן

 יוסף' רהדוגמא המובהקת לתפיסת העולם הזו מוצגת בספרו של המקובל . המבנה ההיררכי שיש לו מרכז ושוליים

, זאת אומרת. קטילה ייחס רמות עוצמה שונות'ג, כמו לנקודות במרחב, למילים בעברית". שערי אורה"קטילה 'ג

  :בכפי שאידל כות. המבנה ההיררכי של מציאות משתקף אצלו במישור הטקסט

…the semantics of the different parts of the Torah is to be understood as informed by a strictly 

hierarchical structure, with one word pointing to God as comprising all other words. (Idel  2002, 

360).  

הוא "אותיות של האל ' אומר שהשם העיקרי של דיקטילה 'ג. בפסגת ההיררכיה נמצאים שמות ותארים של האל

...". ה הוא עיקר האילן הזה וממנו ישתרשו שורשים ויתפשטו ענפים לכל צד וצד"ושם אהי, כדמיון גוף האילן

כינויים בענפים והכינויים של הכינויים , התורה  מדומה לאילן עם שמות עיקריים במרכז). 48, א"יקטילה תשל'ג(

זו דוגמא מצוינת שמדגימה כיצד אותו מבנה מיתי משתמר גם בתפיסות המיתיות המאוחרות . בענפים של הענפים

, לדידי". חומר לשוני"  –אחר " חומר"יותר שהשתחררו לכאורה מכפיפות למרחב ושבנו את המציאות שלהן מ

 .המחשבה המיתיתהאוניברסאליות של דוגמא זו מחזקת בהרבה את התיאוריה של קסירר לגבי 
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So weit wir auch die Teilung fortsetzen mögen, so finden wir doch in jedem Teile 

die Form, die Struktur des Ganzen wieder.395 

 האסטרולוגיבהתאם ל .האורגניתהמיתית קסירר מצביע על אסטרולוגיה כדוגמה טובה לתפיסת העולם 

 -הדגם שנקראים מיקרווקיימים עולמות מוגדלים ומוקטנים של אותו  דהיקום נעשה לפי דגם אח

לכן , מבנה של הכוכביםאת ה יםשל האדם מעתיקוגורלו גופו  תפיסות הללובהתאם ל 396.ומקרוקוסמוס

  .של האדםוגורלו דרך הכוכבים ניתן להבין את גופו 

Die gesamte Raumwelt und mit ihr der Kosmos überhaupt erscheint nach einem 

bestimmten Modell gebaut, das sich uns bald in vergrößertem, bald in 

verkleinertem Maßstabe darstellen kann, das aber stets im Größten wie im 

Kleinsten dasselbe bleibt.397 

 וזמן אחד מכיל בתוכבתפיסה המיתית . צורת הזמןאת שלמות מאפיינת גם התכונה של ה האות

שהתרחש בזמן אירוע ב ,פיהם-על .עתידותהניבוי ל שיטות ותנסמכ השקפה זועל . תרחשות כוליתה

זה מניח שבכל הניבוי ה .על גורל המדינה או האדםשלם ידע  מצוי ,הציפורכגון תנועת תעופה של , מסוים

   398.הכול קיים באופן כלשהו דבר

את ההשתלבות הזו ניתן בנקל . תכונות החלל והזמן שמוצגות לעיל משתלבות עם קטגוריות המחשבה

  :לראות בתכונות הבאות

                                                
395 PsF II, 104).(  
 Warburg)השפעתה של אסטרולוגיה על הרפורמציה הגרמנית והאיקונוגרפיה האירופאית ראה  בנושא 396

1999, 173-198, 199-305). 
397 PsF II, 104).(  
 .103-105, שם 398
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 נולכל רגע ישאם הזמן הוא בדיד ו. ית הסיבתיות המיתית קשורה לזמן הבדידיקטגור: תכונה ראשונה

, עברה ,שלושת מעמדי הזמן ,משום כך. עתידיהרגע המנפרד קודם ההרגע פירושו ש, עצמאי תוכן

קטגוריה של סיבתיות שמקשרת  נה קיימתמיתי איהבעולם  ,מסיבה זו .מתקיימים בנפרד ,עתידההווה וה

אופי זה של תפיסת  .רגע הבאב תלקרושעלול בעבר ולמה  אירועיםהלבין הווה הן אירועים בזמהבין 

בתפיסת , לפיכך. הזמן מוביל לאי יכולתה של המחשבה המיתית לראות בשינוי תהליך הדרגתי ועקבי

לעומת הסיבתיות . הזמן הבדיד הסיבתיות נתפסת כמטמורפוזה שמשנה את הדבר באופן מיידי

אירוע קודם וסמוך בין אינה בהכרח מקשרת בין ההתרחשות העכשווית לתית מיהסיבתיות ה, המדעית

קסירר מציין שברצון לא צריך להבין את  .רצוןהפעמית של -פעולה חדל, אלא למשהו אחר לגמרי, במרחב

, הגרמנית, בהתאם למיתולוגיה היוונית, כך. אלא בעיקר את הרצון העיוור של הגורל, הרצון המודע

שליטת הגורל מתקשרת  399.האלים נמצאים מתחת לגורל ,מיתולוגיות אחרותל בהתאםהפרסית ו

  .שלפיה בדבר אחד טמון באופן כלשהו ידע על הכול עתידותהלשיטת ניבוי 

ת יהמבנה האורגני של ההסתכלות מתאחד עם התכונה העקרונית השלישית של קטגורי: תכונה שנייה

מה . ן השלם לבין חלקיו בבניית האובייקט המיתיקטגוריה זו קובעת את היחס בי. המחשבה המיתית

בהסתכלות מתייחס לצורות החלל והזמן , שבקטגוריה של המחשבה מתייחס לבניית האובייקט

בהתאם . לחלל ולזמן המיתי כמו לכל אובייקט בתפיסה המיתית ישנו מבנה אורגני, לכן. בשלמותן

ההבחנה בין . לידי ביטוי בהיררכיות של המציאותהמבנה האורגני בא . היקום מתואר כגוף חי, לתפיסה זו

קדוש לחול שמעצבת את החלל והזמן המיתי מגלה את המבנה של הגוף החי שיש לו מרכז חיוני לחיים 

  אינן –אורגניות , סופיות, ההבחנה בין קדוש לחול כגון –התכונות של צורות החלל והזמן , לפיכך. ושוליים

  . המחשבה המיתיתכל תחומיה של אלא גם את , בלבד את החלל והזמןמאפיינות 

ת אינן מקורות נפרדים שבאמצעותן מתממשת הסינתזה של והמחשבה וההסתכלות המיתי, דהיינו

מנקודת מבט זו ההבחנה שקסירר עושה . אלא הן מלכתחילה משולבות אחת עם השנייה, העולם המיתי

                                                
 .137-138, שם 399



130 

 

הביקורת של היידגר  ,מכאן. ת מאשר ממשיתבין המחשבה לבין ההסתכלות המיתית היא יותר מתודולוגי

הטענה בדבר אחדות המחשבה וההסתכלות המיתיות . על קסירר בשל הבחנה הזו מחטיאה את המטרה

     .בתפיסת העולם הטבעית תוכח בצורה יסודית יותר בפרק הבא

   

   החלל והזמן המיתיהתפיסה לבין  גשטלטבין  הזיקה: פרק רביעי

  

צורה התכונות של ארגון ההן גם  יםהמיתיהזמן והמחשבה , תכונות החללש מטרת הפרק היא להראות

לשם כך אציג את התכונות העיקריות של  .שהתגלו במחקרים של גשטלט פסיכולוגיה חזותיתהבתפיסה 

ארגון התפיסה לפי מדע זה ואשווה ביניהן לבין כל אחת מהתכונות של תפיסת העולם המיתית שנדונו 

   .יםבשני הפרקים הקודמ

הרקע ההומוגני הוא בלתי , דהיינו. מבנה ללאהחוק הראשון של גשטלט פסיכולוגיה הוא שאין תפיסה 

, רואה טובשהוא אינו פירוש הדבר , הבחנהואין לו יכולת אם ראייתו של אדם מטושטשת , למשל. אפשרי

כדי . נשמעים שקט מוחלט ורעש אחיד אינם. דבר מתרחש עם חוש השמיעההאותו . או אינו רואה כלל

 הואלכן התנאי הראשון לתפיסה . בין משהו למשהוצריכה להיות בתוכה הבחנה  ,תפיסה תתאפשרהש

אינו  הרקע עצמו. מובלטת על רקע הומוגניכלשהי תכונה  בתפיסה 400.קונפיגורציה או ,חוסר אחידות

וממקדת את הראייה היא  כשונה ממנו תוך הרקעמהתכונה שעולה . נחוץ עבור התפיסה אך, נתפס

 תנאי הכרחילבין הרקע היא ) התכונה המיוחדת(ההבחנה בין הצורה : ניתן לנסח את זה כך. צורהה

התפיסה היא קונפיגורציה בין . מהווה את הארגון הראשוני של התפיסה היא .תפיסהאפשרותה של הל

. כל חלקיו של שדה הראיהצורה נשמר ב-המבנה של רקע. אשר שניהם תלויים אחד בשני, רקע לצורה

                                                
קופקה מוכיח את הטענה הבסיסית הזו בעזרת דוגמאות והתבוננויות רבות על תכונות הראייה של האדם  400

 ,Koffka 1980)ראה , חיות וחולים עם הפרעות התפיסה, שכוללות גם התבוננות על התנהגותם של תינוקות

136-42) ,(Koffka 1922, 554-56)  , (Koffka 1935, 177-211).  
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אז נוצר שדה ראייה חדש עם צורה  ,או מרחיבים את שדה הראייה ,רוב שדה הראייהאת אם מסתירים 

  :קופקה כותב .ורקע חדשים

Whenever I give attention to the particular part of a field, this part appears in the 

figure-character. 401 

גשטלט הוא ארגון כזה שאינו מתחלק לחלקים ושלמותו ה. צורה שלמה  – הו גשטלטתכונה זו מדגימה מ

  :כפי שצוטט כבר בחלק הקודם, נשארת זהה בכל חלקיו

What happens to a part of the whole, is determined by intrinsic laws inherent in 

this whole.402  

התנאים לכך שמשהו ייתפס בתור רקע  מהםהיא  ה של גשטלט פסיכולוגיהתהשאלה שמכוונת את חקיר

במאמרו ווטהאימר  הציעשאלות אלו  לעכדי לענות ? צורה מתארגנתהכיצד ? ומשהו בתור צורה

הם הקרבה והדמיון בין  וגורמים אל 403.שבעה גורמים להתארגנות הצורה ביחס לרקע 1923-שפורסם ב

לפי הגורם  *.רמות החותםהרגל ועוד עקרון נוסף שנקרא , גורל משותף, סגירות, המשכיות הקו, הנקודות

נקודות שנמצאות במרחק קטן יותר יתאספו לצורה , אם נתפסת שורה של נקודות, למשל, הראשון

סגירות האלא רק את , רגון הצורהאין כאן צורך לפרט את כל הגורמים לא. והמרחק ביניהם יישאר כרקע

 [The Factor of Closure]הגורם של הסגירות . חשיבותם של גורמים אלו תתברר להלן. ורמות החותם

  :הוגדר כך

If A,B,C,D are given and AB/CD constitute two self-enclosed units, that this 

arrangement rather than AC/ BD will be apprehended.404 

                                                
401 )Koffka 1922, 561(. 
402 (Koffka 1935, 682-83).  
  .(Wertheimer 1938) ראה 403
404 83) (Wertheimer 1938,. 
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 מה שנתפס כצורה תמיד יהיה מוגבל, כלומר. גבולות מוגדרים שמפרידים אותה מהרקע נםלצורה יש

  405.להבדיל מהרקע שמקיף את הצורה

 "חוק החותם"מאוחרת של גשטלט פסיכולוגיה ייקרא בספרות " רמות החותם"הגורם שנקרא תחילה 

[Law of Prägnanz].406  הצורה שנתפסת . לעקרונות הפשטותווטהאימר מקשר את העיקרון הזה

. בסימטריה ועוד, ל אותו דבראהפשטות מתאפיינת בחזרה  407.שואפת להיות הכי פשוטה שאפשר

אם רואים משהו  408.היא תיתפס בתור זווית ישרה, מעלות תשעים ושלושאם רואים זווית של , למשל

אם רואים צורה שקרובה . ייתפס בהתאם למה שמכירים קרוב לוודאי שזה, דומה לזה שראינו בעבר

  . עיגולכהיא תיתפס , כמו אליפסה שקרובה להיות עיגול, להיות סימטרית

 חוקלנהיה  חוק החותם לכן בספריו, במרכז מחקרו "פשטות"את השאלה מהם התנאים ל ציבמקופקה 

 .החותםכל גורמי הארגון של ווטהאימר הוגדרו אצל קופקה בהקשר לחוק  409.המרכזי של ארגון התפיסה

שהצורה תהיה כדי " מספיק טובים"חוק שקובע מה הם תנאים כחוק החותם קופקה מגדיר את 

כגון , כל הגורמים. ומה יהיה לרקע, חוק זה קובע מה בשדה התפיסתי יהיה לצורה, כלומר 410.צורהל

בתור  התנאים לכך שמשהו בשדה התפיסתי ייתפס הם –סגירות ועוד , חזרה, דמיון, קירבה בין הנקודות

ה יותר מאשר הברמת ארגון גבונמצאת גורס שהצורה תמיד  קופקה .צורה והשאר בתור רקע חדגוני

   .רמת הארגון בהגדרת כאן צריך לדייק 411.הרקע

                                                
405 )Koffka 1922, 557(. 
406 (Koffka 1935, 110). 
407 )Wertheimer 1938, 79(.  
  .שם 408
   .   (Koffka 1935)ראה 409
410 )Koffka 1935, 110(.  מהו חוק החותם ניתן  .בהירההגדרתו של קופקה לחוק החותם קצרה ולא בהכרח

  .להבין רק על סמך כל הספר
411 )Koffka 1922, 556-57(. 
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ניתן  412.לכן היא נמצאת במרכזו של שדה הראייה והרקע נשאר בשוליים, הצורה ממקדת את הראיה

 יחשיבותערך כי חלקים שונים בשדה החזותי מקבלים , לאפיין אפוא את ארגון התפיסה כמבנה היררכי

   413.התופס מתרכז בצורה שהיא דומיננטית ומרכזית מהרקע שנמצא בשולי הראייה. שונה

 :הבאהקשר זה ניתן לנסח בצורה  414.[emphasis] קופקה מקשר את חוק החותם עם רמות ההדגשה

הדגשה מינימאלית היא חדגוניות . מה שנחתם בתור צורה הוא ברמת הדגשה גדולה יותר מאשר רקע

 ,של אדם בריא היא חדה יותר תותפיס. ישנם תנאים רבים לעליית רמת ההדגשה. שאינה נתפסת כלל

רמות  ןלצבעים שונים ישנ. ולכן בעלת הדגשה גבוהה יותר מאשר התפיסה המטושטשת של החולה

עולה והמעניינת המוכרת , הצורה הסימטרית. לאפור –נמוך , לאדום – גבוה, למשל, שונות הדגשה

אם כל התנאים , משתלבות בדף שמורכב משתי צורות, כך. שאר שדה ראייהברמת ההדגשה על פני 

  . כרקע –סימטרית יותר תיתפס כצורה והשנייה ההצורה , שווים

ובולטת  מביעההצורה היא . עמהשהצורה נושאת  רמת ההשפעה הרגשיתאת רמת ההדגשה מציינת 

קשר בין ארגון התפיסה לבין הפן האמוציונאלי של  קיים, זאת אומרת .נטול רגש ביחס לרקע

לצורה הוא אקספרסיבי יותר  שהופך החלק: באופן כזהעכשיו ניתן לנסח את חוק החותם  415.התפיסה

ת את טענתו של קסירר שההבעה שמאשגם מסקנה זו . שדה החזותי של התפיסהחלקי המאשר שאר 

   .היא מומנט הכרחי של התפיסה

                                                
412 )Koffka 1922, 562(. 
413 )Koffka 1922, 556-57, 561-62(. 
414  )Koffka 1922, 545(. 
הוא שיש  בביקורת כוח השיפוטהרעיון המרכזי . הקשר בין הארגון לבין הרגש אינו חדש במחשבה הגרמנית 415

מבחינה זו את כללי הארגון . אלא מאורגן, הרגש הוא איננו כאוטי. ישנו ארגון של הרגש. חוקים אפריוריים לרגש

שטלט פסיכולוגים ניתן להשוות לכללים האפריוריים או לצורת החושניות האפריורית של של התפיסה שתיארו ג

  .  האדם
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לפי הטיעון של המחקר הנוכחי קיימת זהות מבנית בין תכונותיה של התפיסה החזותית הנדונות כאן לבין 

כאן תוצג ההשוואה בין . התכונות שלפי הפילוסופיה הסימבולית מאפיינות את תפיסת העולם המיתית

  .וכיח את הדמיון המבני ביניהןהתכונות הללו שת

  . בשדה הראייה ונקודות העוצמה בחלל והזמן המיתיים רמת הדגשה. 1

התנאי הראשון לתפיסה הוא , כאמור. אופי הנדירות של התפיסה המיתית משקף את ארגון התפיסה

 בחנה ברקעכה להופיע הצרי ממשכדי שהתפיסה תת. או הקונפיגורציה בין משהו למשהו ,ההבדל

 ,מיתיתההסתכלות ב. מדעההחלל ההומוגני של אינו  הוא המרחב של שדה הראייה, לפיכך .ומוגניהה

לכל נקודה בשדה הראייה קיימת , לפי קופקה. בין הנקודות השונותהבחנה חייבת להיות  ,תפיסהכמו ב

. פי העוצמה שלהן- נקודות בתפיסת העולם המיתית מובחנות על, במקביל לכך. רמת הדגשה מסוימת

חשובים הנקודות שמביעות רגש חזק יותר קשורות לאירועים משמעותיים בחיי האדם או לאירועים 

. מות ששם התרחשו אירועים בעלי משמעותאו למקו, קצירת היבולכגון , למחייה שחוזרים מדי שנה

ללא נקודות העוצמה שיוצרות את . נקודות אלו הופכות לנקודות העוצמה של צורות ההסתכלות המיתיות

הן התפיסה החזותית לפי גשטלט פסיכולוגיה והן , לסיכום. החלל והזמן המיתיים לא ייתכנו, השוני

עוצמה בעלות הדגשה מיוחדת שמבדילה בינן לבין תפיסת העולם המיתית אינן אפשריות ללא נקודות 

  . נקודות אחרות

  .הבחנה עקרונית. 2

ביחס  הצורה היא הבעתית. לרקע ושאר הנקודות, בגשטלט של התפיסה נקודות מודגשות הופכות לצורה

בתפיסה , בדומה לכך. רקע לצורה נחוצה בכדי לאפשר את התפיסההההבחנה בין . לרקע הלא נתפס

. העקרונית והמעצבתההבחנה  היא ,הנקודותנדירה ושאר  עוצמה ותחנה בין נקודות בעלמיתית ההבה

בתפיסה חול -קודשההבחנה לבין ת העולם הטבעית בתפיסרקע -צורהלראות דמיון רב בין ההבחנה ניתן 

 .חולולרקע ביחס לקדוש התחום של הצורה ודמיון זה מתגלה קודם כל באופי של הנדירות של  .מיתיתה

  . ן תכונות נוספות שמדגימות את הדמיון ביחס להבחנה זוישנ
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נים משאר הרבה יותר קט הםצורה והקדוש ה. קטינות הצורה והתחום הקדוש ביחס לרקע ולחול. א

כלומר ברקע , לכן הצורה כמו התחום הקדוש מוקפת בחול, בזמן ובשדה הראייה, הנקודות במרחב

היא מודגשת יותר כך , יותר קטנה ומצומצמתהיא צורה הש ככל ,לפי החוקים של גשטלט. שסובב אותה

למקום אחד במרחב מעלה קדוש ההצטמצמותו של : קדושהתחום  אותו דבר מתרחש עם. ביחס לרקע

 בדתות, בהתאם לכך. המקום הזה הופך בתפיסה המיתית למרכזו של העולם, את קדושתו

רוחנית הבפסגה . ד מגדילה את עוצמתולאלוהים אחהצטמצמותו של התחום הקדוש  תהמונותיאיסטיו

כל  הללותפיסות לפי הש מכיוון ,מספרהזמן וה, חללהמבכלל נעדר  מונותיאיסטיות אלוהיםהדתות השל 

כך בתפיסתו של דת רציונאלית מעמיד . התחום הטרנסנדנטי נשאר בתור קדושעולם נהיה לחול ורק ה

 ייחוד פירושו של 416*.אלא על ייחודו, של האלוהיםהרמן כוהן את תוכנו של המונותיאיזם לא על אחדותו 

לכן הוא ההוויה הנצחית שמובדלת מעולם , ולא בזמן בעולם לא שאין לו מקוםהאלוהים הוא בכך 

השוואה עם עולם הל למכ ותומוציא אייחודו של האלוהים לכאורה , לדעתו של כוהן 417.ההתהוות

בתור מרכז בעל אופי של נשאר  כאן והיםלראות שאלבנקל ניתן , אמנם. ובזמן המתהווים בחללהדברים 

המבנה של התפיסה המיתית נשמר גם , זאת אומרת. המציאותמארגן של נדירות יוצאת מן הכלל ש

ההבחנה בין ההוויה הנצחית של האלוהים לעולם המתהווה חשב  על ידי .בתפיסת הדת המונותיאיסטית

 העדרו של האלוהים מהעולם ,ברם. ולם המיתיתכוהן להפריד את היהדות כדת התבונה מתפיסת הע

רק מדגים את ההמשכיות בין התפיסה הדתית הזו לבין קדושתו עוצמת מעלה את נדירותו ואת ש

   418.החזותית של מין אדםשמקורה בתפיסה  התפיסה המיתית

                                                
 ).71, ב"כוהן תשל( 416
 .82, שם 417
פילוסופיה ההמשכיות הזו בין תפיסת הדת התבונה של כוהן לבין התפיסה המיתית אינה נדונה בדפים של ה 418

לא ביחס לתורת ההכרה שלו , כוהן, את גישתו של מורהובקר נמנע מללציין שקסירר יש . של הצורות הסימבוליות

היציג קסירר את מחשבתו של כוהן באופן  1943- בהרצאתו לזכר של כוהן ב, עם זאת. דתה ולא ביחס לפילוסופיית

, אולם.  קסירר ציין שכוהן אכן ביסס את דת על הכוח התבוני ועל מודעות מוסרית. ושנוי במחלוקת מפתיע מאוד

  : ידע מצוין שכוהן , קסירר הוסיף
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מיתי נמצא הגם בעולם , בדומה לכך. של התפיסה המרכז צורה היאה .מרכזיותן של הצורה והקדושה. ב

תמיד במקומות  ומקדשים בנהאת לכן . בשוליים נמצאחול הו ,מרחבהמרכזי של הדש במקום וקה

 דשוהצורה ושל הק המרכזיות והחשיבות של .חגיםהשל מרכזיותם גם נשמרת זמן ציר הב. םימרכזי

לצורה , דשובדומה לתחום הק. מגלות את המבנה ההיררכי הן של התפיסה והן של המציאות המיתית

דש והצורה ותחום הק, לפיכך. בפסגת ההיררכיותנמצאת  היא. ולחול חשיבות מכרעת ביחס לרקע נהיש

רקע לצורה כמו גם הההבדל בין , זאת אומרת. מהווים את הליבה של התפיסה הטבעית והמיתית

  . בדל היררכיהדש לחול הוא וקהההבדל בין 

יש לה גבולות , כלומר, מוקפת ברקעתמיד ראייה שנתפסת בשדה הצורה ה, כאמור .סגירות הצורה. ג

 ויוצרים את ההבחנהאת הצורה  מעצביםגבולות ה .אחת ההגדרות של הצורה בתור צורה והיז. מוגדרים

דבר הדש מעיקרו של והק. לחולביחס  דשוקאותה תכונה של סגירות מאפיינת את ה .רקעבין הלנה בי

לפי חוק . דשוזהו תנאי ההכרחי לקיומו של הק. שמקיף אותוהוא תחום מוגבל ומצומצם מאוד ביחס לחול 

הגבול שמבדיל בין רקע לצורה משחק תפקיד מהותי בהדגשה של , החותם של גשטלט פסיכולוגיה

כך הגבול המבדיל בינה לבין , יותר מהרקע מובדל ככל שצבעה וצורתה של הצורה. הצורה ביחס לרקע

הצורה שצבעה לא שונה , למשל. של הצורה היא גדולה יותרכך רמת העוצמה , הרקע הוא מודגש יותר

                                                                                                                                                       
Religion always contains an element that is unaccountable from the point of view of 

speculative thought. Its origin is mythical, not intellectual or ethical. Myth is not merely an 

accidental feature that accompanies the life and the development of religion: it pervades 

its whole essence. If we cut off the mythical roots of religion it becomes lifeless and 

ineffective. Therefore it would be hopeless to attempt to describe religion wholly in terms 

of a philosophical system or an ethical ideal. Religion is not a system of thought, nor is it 

a code of moral demands. The roots of its historical existence and of its real meaning 

are to be sought in our emotional and imaginative life. (Cassirer 2009i, 170) .  

כוהן היה מודע לכך שהדת , לפי קסירר, אולם. אליזציה לדת היהודיתקסירר לא הכחיש שכוהן עשה אידי

כוהן היה , לדברי קסירר, עם זאת. האידיאלית שמתוארת בספרו רחוקה מהדת היהודית הממשית וההיסטורית

הדת , מסיבה זו. אפלטוני באופן מחשבתו וראה בממשות האמפירית רק ממשות פגומה ביחס לאידיאות

 ,Cassirer 2009i).   האידיאה של הדת ולא הדת כעובדה שמתקיימת במציאות ההיסטוריתבמחשבתו היא תמיד 

172).   
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, במקרה זה. לא תהיה מובחנת היטב ולכן התפיסה עלולה להיות לא ממוקדת בהרבה מצבעו של הרקע

לקו המפריד בין הצורה לרקע ישנו , דהיינו. רק הקו שמבליט את גבולה של הצורה יגביר את הדגשתה

ללא הקו הזה ההבחנה בין הרקע לצורה מטשטשת . של הצורהתפקיד מכריע בקיומה וברמת הדגשתה 

  . ונעלמת

לידי ביטוי בחשיבותו של  הבא חשיבותו המכריע של קו הגבול בשמירה על המרחק בין הצורה לבין הרקע

לא ניתן לעבור  419.קדושה לחול ולהפךהמעבר בין תחום המפתן מציין את ה. המפתן בתפיסה המיתית

ישנן דוגמאות רבות . או להפך, דשושמסמל את המעבר בין החול לקמסוים  סקללא ט מפתן המקדשאת 

. הנוצרים הקתולים והאורתודוקסים נוהגים להצטלב בכניסה וביציאה מהכנסייה, למשל. לתופעה זו

ביהדות קיים טקס כניסת השבת וטקס , למשל. זמןאלא גם ב, מרחבלא רק במפתן קיימת ה ו שלחשיבות

טקס זה מפריד בין יום השבת הקדוש לבין החול ושומר על המרחק . השבתההבדלה אחרי יציאת 

דש קיימים כללי התנהגות אחרים מאשר ובתחום הק, דש מהחולוכדי להבדיל את הק, כמו כן. ביניהם

לפי יהדות קיים איסור לעשות , כמו בימי השבת, בתוך המקדשים. הכללים שמיועדים למקומות רגילים

   .במקומות אחרים ובימי חולדברים רבים שמותרים 

  . הטבעית והתפיסה המיתית ת העולםהמבנה האורגני של תפיס. 3

של  הצורה השלמה. רושם חושני בדידבהתאם לעקרון הראשון של גשטלט פסיכולוגיה לא קיים , כאמור

הוא  או מתרחב בכיוון זה או אחר ראיה מצטמצםהשדה כאשר ו, לחלקים שונים תמתחלק אינההתפיסה 

מגדיר קסירר את העיקרון המרכזי בהשקפת העולם  וכמעט במילים האל. שומר על אותו המבנה

  :אני חוזרת אל הציטוט שמופיע לפני זה בפרק הנוכחי .תהמיתי

So weit wir auch die Teilung fortsetzen mögen, so finden wir doch in jedem Teile 

die Form, die Struktur des Ganzen wieder. <…> Die gesamte Raumwelt und mit 

ihr der Kosmos überhaupt erscheint nach einem bestimmten Modell gebaut, das 

                                                
419 PsF II, 122).(  
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sich uns bald in vergrößertem, bald in verkleinertem Maßstabe darstellen kann, 

das aber stets im Größten wie im Kleinsten dasselbe bleibt. 420 

, כאמור. ו מבנה של החלל והזמן בדגם המוקטן או המוגדל נשמר בכל אחד מחלקיו של החלל והזמןאות

   .ביטוי מובהק לתפיסה מיתית זו היא האסטרולוגיה שממשיכה להישאר באופנה עד היום הזה

מסקנה שעולה מההשוואה הזו היא שהתכונות המיתיות משקפות מבחינה מבנית את התכונות של ה

 למחקרים שלתיאור של התפיסה המיתית את הנראה שקסירר בכוונה התאים . ארגון התפיסה החזותית

של ארגון מיתוס משקף ומשמר את התכונות התב במפורש שוקסירר אינו כ, אולם. גשטלט פסיכולוגיה

לבין החלל של ההכרה  החושנית תפיסההחלל המיתי נמצא בין החלל של הש אבל הוא מציין ,ההתפיס

  . הטהורה

… der mythische Raum eine eigenartige Mittelstellung zwischen dem sinnlichen 

Wahrnehmungsraum und dem Raum der reinen Erkenntnis. 421 

  : התודעהשל קונקרטי הלמבנה התפיסתי קרובים כותב שהן החלל המיתי והן החלל קסירר 

Beide: der mythische Raum wie der Wahrnehmungsraum, sind durchaus 

konkrete Bewußtseinsgebilde.422 

 "חלל תפיסתי: "מביא קסירר כדרכו לא מבהיר את מובנו של המושג החדש שהוא

]Wahrnehmungsraum .[ שתמש במושג זה פעם אחד עוד בספרו מהואSubstanzbegriff und 

Funktionsbegriff, 423 דבר על שלבי המעבר בין המדע העתיק לתפיסת המדע המודרני מ כאשר הוא

התפיסה הסובסטנטיבית שעליה התבסס המדע ביוון העתיקה התחלפה עם הזמן בתפיסה . יותר

 ,ציין שמעבר זהמקסירר . מהויות על ידיפרים ולא מס על ידימופשטת יותר שבה תכונות הדבר נקבעו 

                                                
 .104, שם 420
421 PsF II, 98).(  
  .99, שם 422
423 (Cassirer 2009b, 169).  
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קסירר אומר שההבדלים בין הנקודות ". חלל תפיסתי"כאן מגיע המושג . דרש שינוי גם בתפיסת החלל

מכאן ניתן . שקיימים בחלל התפיסתי הבלתי אמצעי נעלמו לחלוטין ביחסים ובבניות של הגיאומטריה

המבנה הזה . י של התפיסה שחוקרת גשטלט פסיכולוגיהלהבין שהחלל התפיסתי הוא המבנה הראשונ

זה מסביר מדוע החלל התפיסתי קרוב מאוד לחלל . הוא החלל הבלתי אמצעי או הטבעי של האדם

ניתן לראות אצלו את ההקבלה בין תכונות , אף על פי שקסירר אינו מדבר על הזמן התפיסתי. המיתי

 ניתן מכאן. באה לידי ביטוי בתופעות דתיות רבות, מורכא, הקבלה זו. החלל לבין תכונות הזמן המיתי

של התפיסה  המבנה. להסיק שהחלל והזמן המיתיים מהווים למעשה את ההסתכלות הטבעית של האדם

מכאן יוצא  .פסיכולוגיה גשטלטמדענים מ החזותית שחקרוישירות את תכונות התפיסה  ףהמיתית משק

של  קטגוריותה .הבעתית-תפיסה החזותיתשמושרש ב אלימבנה אוניברסשהמיתוסים והדתות הם בעלי 

  .ת העולם הטבעיתתפיסב ותטמונ המיתיותהסתכלות הו המחשבה

. הוא תוצר של הסינתזהמיתוס ההקשר הישיר בין התפיסה הטבעית למיתית שולל את הטענה ש ,אמנם

אלא , אפשרויות שונותאחת מתוך כמה אזי היא לא צורה , טבעיתהתפיסה המיתית היא התפיסה האם 

את שוללת מאוד ש דטרמיניסטית נשמעתמסוג זה  מסקנה 424.של מין אדםעולם הסביבה היא מגלה את 

של אלא כתהליך , הסימבולית להראות את העולם האנושי לא כדבר נתוןשל הפילוסופיה הכוונה הכללית 

הריבוי של קסירר שמבוסס על עקרון אחדות התפיסה המיתית עם התפיסה הטבעית סותרת את . יצירה

של האדם כעולם מיתי שאין  הסביבהעולם את מגלה  אחדות זו .המודליות של משמעויות בתפיסה

בדיוק  אולם זו .סופי שהגורל שולט בוהעולם הוא ה מיתיעולם הסביבה כעולם ה. מנוס ממנולכאורה 

                                                
 Cassirer) האם המיתוס הפוליטי שעליו מדבר קסירר בספרו האחרון : יש חוקרים ששואלים את השאלה 424

2009k)  שיצא  בפילוסופיה של הצורות הסימבוליותהוא אותו המיתוס שעליו מדבר קסירר  1946 - שפורסם ב

כמו במאמרו של , מספר מאמריםוגם ב (Recki 2004, 99-109)ספרה של רסקי זו נדונה ב סוגייה? 1925לאור ב 

המיתית היא התפיסה הטבעית התפיסה  ,על פי הממצאים שעולים בחלק זה. (Barash 2008)ברש 

הבעתית צמחו -כמו שמתפיסה מיתית. מכאן משתמע שאין שתי תפיסות מיתיות. האמוציונאלית שנוכחת באדם

כך צמחו ממנה גם המיתוסים הפוליטיים באירופה של המאה , מיתוסים עתיקים ומיתוסים בתרבויות שונות

 .העשרים
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 ארגוןהקשר בין  על להצביע נזהר הואייתכן שבשל כך  425.להפריךתה קסירר רוצה ואשעולם התמונת 

 .אף על פי שהקשר הזה משתמע מכתביו, מיתיהמבנה בין הל התפיסה החזותית

הפער בין התפיסה המיתית כעולם הסביבה לבין התפיסה המיתית כצורה סימבולית שנוצרה על ידי 

לבין  אחדותהבין משמעות הזו היא -הדו 426.משמעות בכתביו של קסירר- דוסינתזה מצביע אף הוא על 

של הסתכלות האם . אחדותהאת פן  מגלה לבין התפיסה המיתיתחזותית התפיסה הקרבה בין ה. ריבויה

סתכלות האזי ה, ת העולם הטבעיתבתפיס אותה ההסתכלות שנחשפתהיא  המיתיותהחלל והזמן צורות 

ההסתכלות היא אלא , לכונן את העולם האובייקטיבי מיני רבות אחת אינה אפשרותהיא מיתית ה

 .אנושיהאפריורית שטמונה בטבע המיתית היא צורת החושניות הסתכלות ההמכאן יוצא ש .הבלעדית

 .נבנית ולא, היא נתונה, זאת אומרת

בתחילת פרק זה הצגתי את הטקסטים של קסירר שבהם הוא מגדיר במובהק את תפיסת העולם , אולם

ורות החלל והזמן המיתיות הוגדרו לא כצורות צ. המיתית כתוצר של אופן הקישור של הריבוי החושני

על בסיס טענה זו מוכיח קסירר את קיומן של שתי צורות . אלא כצורות נבנות, שטבועות בטבע האדם

משמעות - היחס הכפול להסתכלות של צורות החלל והזמן מגלה את הדו. מיתית ומדעית: החלל והזמן

משמעות זו ביחס להגדרתו של החלל באה לידי - דו. שמלווה את הפילוסופיה הסימבוליות לכל אורכה

                                                
קר את פילוסופיית הקיום של היידגר על כך שלפיה האדם קסירר מב. (Cassirer 2009k , 287-88)ראה  425

  .  לתוך העולם שהגורל שולט בו" זרוק"
.  במאמרו על המיתוס  במשנתו של קסירר מדבר בידניי על אי עקביות בטענותיו של קסירר לגבי המיתוס  426

טוען בידניי שקסירר , ברם. קסירר טוען שהמיתוס היא צורה סימבולית עצמאית שקיימת במקביל לצורות אחרות

לב היסטורי הכרחי של המיתוס נשאר במשנתו בתור ש. (Bidney 1955, 383)הצליח להוכיח טענה זו  לא

מכאן ניתן לראות שבידניי בוחן את . הדת והמדע הם שלבים הבאים באבולוציה זאת, השפה. אבולוציה תרבותית

לכן הוא אינו יכול להבין . קונסיסטנטיתהפילוסופיה ההפילוסופיה של קסירר מנקודת מבטם של רעיון הקדמה ו

. לב עם המיתוס כשלב מסוים של ההתקדמות האנושיתכיצד המיתוס כצורה סימבולית עצמאית יכול להשת

המיתוס הוא גם צורה סימבולית , לכן. המחקר הנוכחי בוחן את המיתוס כחלק של הפילוסופיה האמביוולנטית

  .  שלב מסוים בהתפתחותגם  ובנוסףגם התפיסה הטבעית שנוכחת באדם , עצמאית
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מהווה  הואהסתכלות או שהנתון של  הואהאם החלל : ביטוי בשאלתו של קסירר שמופיעה בכרך השלישי

  ? סימבוליהתהליך ה את

In welcher Beziehung – so lautet unsere Frage – steht das Raumproblem zum 

allgemeinen Symbolproblem? Ist der Raum, »in« dem sich uns die Dinge 

darstellen, eine einfache anschauliche Gegebenheit, oder ist er vielleicht erst der 

Ertrag und das Ergebnis eines Prozesses der symbolischen Formung? 427 

משמעית הוא -מחקר הנוכחי להתלבטות זו היא שדווקא העדר של תשובה חדבהתשובה שמתגבשת 

משמעות - הדו. החלל הוא גם ההסתכלות הנתונה וגם התוצר של הפונקציה הסימבולית. הפתרון לבעיה

ע את שתי הסכנות האורבות לעקרון או כפילות המחשבה של הפילוסופיה הסימבולית מצליחה למנו

והשתלטות התפיסה , השתלטות ההכרה התיאורטית שמרחיקה את האדם מהרגשות הטבעיים: הריבוי

  . טבעית שמונעת ריבוי ושינוי-המיתית

    

                                                
427 PsF III, 160).(  
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  סיכום 

  

משמעות היא -דו. אמביוולנטית במהותההמחקר היא שהפילוסופיה הסימבולית היא התזה המרכזית של 

 ופןהריבוי  פן: פנים של הפילוסופיה הסימבוליתמחקר נחשפו שני ב. של פילוסופיה זו התכונה המעצבת

  .וגם מהווים תכנים נפרדים, נמצאים בזיקה בין אחד למשנהו, כלולים במושג הסמלהם שני. האחדות

 עיקרון התפיסהעומד בבסיס  הפילוסופיה של הצורות הסימבוליותהקריאה המוצעת הראשונה של מתוך 

נובעת הטענה שבבסיס  מתוך הקריאה המוצעת השנייה .אופנים שונים לעיצוב העולםשמאפשר 

שאלה  .בו נמצא האדם מלכתחילהעולם הסביבה שפנומן זה חושף את  .הבעההתפיסה עומד פנומן ה

הלוא הטענות האלו אינן מקריות ? שהועלתה במהלך המחקר היא כיצד ליישב את שתי הטענות האלו

הן למעשה פותחות פתח לשתי השקפות עולם פילוסופיות שונות . יות לפילוסופיה הסימבוליתאלא עקרונ

לכן . לפי ההשקפה הפילוסופית הראשונה האדם מעצב את עולמו בהתאם לאופני תפיסה שונים. מאוד

. לפרש אותה באופן כזה או אחר, הכוח שטמון בתפיסתו מסוגל לשנות את מה שנתפס כמציאות

לפי ממצאי . וסופית השנייה רואה את האדם בתוך עולם הסביבה הנתון לו מלכתחילהההשקפה הפיל

  . המחקר שתי השקפות העולם האלה מעורבבות בטקסט של הפילוסופיה הסימבולית

מכאן יש להיזהר ולא להגיע לתפיסת העולם המטאפיזית והדואלית הישנה שרואה באדם מאבק בין שתי 

הלוא פנומן ההבעה מגלה את עולם הסביבה הביולוגי של האדם . פש וגוףאו נ, רוח וחומר: סובסטנציות

או עם , לעומת הפונקציה הסימבולית שניתן לזהות עם השכל, שניתן לזהותו בהתאם למסורת עם החומר

בנקל ניתן לראות שתמונת העולם הזו היא סובסטנטיבית שמניחה את קיומן של . הפן הרוחני של האדם

התכוון להגיע אל  לאקסירר בוודאי . נות שקובעות מצב מוגדר בו שרוי האדםשתי סובסטנציות שו

הטקסט . הוא נמנע מכל תיאור סופי וסובסטנטיבי של ההוויה או של הטבע האנושי, כאמור. התמונה הזו

מטרת המחקר הייתה להראות את , בעקבות זאת. שלו כתוב בצורה שנמנעת מלהגיע למסקנות סופיות

פירוש גמיש ואמביוולנטי לרעיונות שמובעים  מתלווה לפילוסופיה הסימבולית ומעניקהעדר העקביות ש

. של הפילוסופיה הסימבולית משמעות היא מומנט עקרוני- או הדו, מכך ניתן להסיק שהאמביוולנטיות. בה



143 

 

 .יחסים-בתור-שמורכבת ממושגים" זהות-לא"משמעות זו נובעת מהלוגיקה של ה-כפי שהוכח במחקר דו

לוגיקה זו היא תוצר של תפיסת העולם הפונקציונאלית ששוללת כל הנחות יסוד שמקורן בתפיסה 

תפיסת העולם הפונקציונאלית אינה מיוסדת , בשונה מתפיסת העולם הסובסטנטיבית. הסובסטנטיבית

, לפיכך. היחס ולא הקיום הוא נקודת ההתחלה של תפיסה זו, כלומר. על שום קיום אלא נובעת מההבדל

שמבוקרת על ידי היידגר ועל ידי הסטודנטים של קסירר  –העדר היסוד בפילוסופיה של קסירר 

כפי שציינתי . אלא דווקא האפיון המבחין שלה, חיסרון של הפילוסופיה הזוה אינו – 428באוניברסיטת ייל

   429.שיםולא על ידי החוקרים החד, האפיון הזה כמעט ולא נחקר לא על ידי החוקרים הישנים, במבוא

התמקדתי במחקר  בפילוסופיה של הצורות הסימבוליותעל מנת להציג היטב את האפיון של העדר היסוד 

גם למושגים אחרים שנתפסים  מתייחסתמשמעות זו - דו. משמעות שבין אחדות לריבוי במושג הסמל-בדו

. ואובייקטיביות סובייקטיביות, מושג וחושניות, אמצעי ובלתי אמצעי: כמנוגדים במסורת הפילוסופית

זוג נוסף של ניגודים . קסירר גם מבליט ויחד עם זה גם מטשטש את הניגודים בין המושגים האלו

הוא המשכיות ומצב  ,שמשחק תפקיד חשוב בפילוסופיה הסימבולית ועליו כמעט לא דובר במחקר

שמעות של המושג מ-על הדו". צורה סימבולית"שני מומנטים מנוגדים אלו נכללים בתוך המושג  430.סטטי

אבל כאן , עבודת מחקר נוספת ניתן לחבר בפילוסופיה של הצורות הסימבוליות" צורה סימבולית"ה

משמעות שבו - תיאור זה מוסיף השלמה לנושא של הדו. משמעות זו-אסתפק בתיאור קצר בלבד של דו

  . עוסק המחקר הנוכחי

                                                
  .(PSF IV, xxiv)רך הרביעי  במבוא לכ לפי דברי קרויס וורן 428
פנומנים "הפנומן הקמאי הופך ל. הפונקציונאלית- בכרך הרביעי מוסיף קסירר דבר חדש לתפיסתו היחסית 429

. הפעולה יוצאת מעבר להבחנה בין סובסטנטיבי לפונקציונאלי. שכוללים היבטים של פעולה ועבודה" בסיסיים

. (PSF IV, 127). את ההיבט ההכרחי של הפנומן הראשוניקסירר הולך בעקבות המשורר גיתה שראה בפעולה 

במובן זה היא מהווה יסוד חדש לא סובסטנטיבי . כפי שהיא אינה פונקציונאלית, הפעולה אינה סובסטנטיבית

  .  ניתן להניח שזוהי התחלה של דרך חדשה מעבר לפילוסופיה הסימבולית. לפילוסופיה
  .(Rill 1995)ראה  430
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של הצורה הסימבולית בבנייתם של מדעי המושג "נתן קסירר הרצאה בספריית וורבורג בנושא  1923- ב

 ."Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften" ":הרוח

במאמר זה מדבר קסירר על הקושי הפילוסופי להבין את . מאוחר יותר ההרצאה התפרסמה כמאמר

בין ההוויה להתהוות יש  קסירר אומר שאת היחס 431.היסטורית בלתי פוסקת* ההוויה תוך התהוות

ההוויה הרוחנית צריכה להיבדק בתור התהוות והתהוות צריכה להיבדק . לבחון בשני כיוונים מנוגדים

   432.בתור צורת הוויה

Wie das geistige Sein nicht anders als in der Form des Werdens angeschaut 

werden kann, so wird andererseits alles geistige Werden, sofern es 

philosophisch erfaβt und durchdrungen wird, damit in die Form des Seins 

gehoben.433  

 –שני הניגודים . קסירר אומר שבחיי הרוח הדמות בתור מצב סטטי צריכה להשתקף יחד עם ההמשכיות

הצורה  שגבמו מאוחדות –הדמות וההמשכיות , הסטטיות והדינמיות, ההוויה וההתהוות צורת

רק שבנוסף , הגדרתה של הצורה הסימבולית קרובה מאוד להגדרתו של מושג הסמל. הסימבולית

הוא אומר שהצורה הסימבולית היא העיקרון שמאפשר . להגדרת הסמל מכניס קסירר גם מומנט דינמי

אפיין את עיקרון זה מ. חושניים" דמויות"ו" סימנים"מביע את עצמו ב" רוחני"את האופן המיוחד שבו ה

                                                
431 (Cassirer 2009e, 75)  . במבוא לחיבור , אולם. בפילוסופיה של הצורות הסימבוליותנושא זה כמעט ולא נדון

כמו במקרים . (PsF III, X)זה כותב קסירר שהוא אינו מבחין בין עיון שיטתי לבין עיון היסטורי בטקסטים שלו 

ההוויה וההתהוות או בין אלא משקף את הזיקה ההדדית בין , אחרים חוסר הבחנה זה אצל קסירר אינו מקרי

  .המומנט הסטטי והדינמי
432 (Cassirer 2009e, 75-76).  
  .76, שם 433
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כבר מכיל " צורה כתהליך פעיל" הביטוי  434.עצמאי ויסודי, [Verfahren]הצורה כתהליך פעיל 

  . מוגדרת כאן כתהליך פעיל" מבנה קבוע"צורה שפירושה . אוקסימורון

בפילוסופיה של כפילות זו של מושג הצורה הסימבולית באה לידי ביטוי בכל הצורות הסימבוליות הנדונות 

במחקר הנוכחי ניתן לראות כפילות זו בתנודה בין התפיסה המיתית לדתית . הסימבוליותהצורות 

שם תנודה זו הדגימה את המומנט האמצעי והבלתי . שהוזכרה בפרק שדן בהיבט הסימבולי של ההבעה

התנודה הנדונה מדגימה את המומנט הסטטי והדינאמי של המיתוס , בנוסף. אמצעי של מושג הסמל

הצד הדינאמי זורם , לעומתו. הצד הסטטי של המיתוס משמר את צורתו הקבועה. ליתכצורה סימבו

בפרקים על המיתוס הראיתי שהתפיסה המיתית משמרת את המבנה של התפיסה . מעבר לשלב המיתי

המסקנה שנובעת מהפרקים הללו היא שהצורות . החזותית וההבעתית שהוגדרה כתפיסת עולם טבעית

המיתוס והדת מהוות את עולם הסביבה האנושי הבלתי משתנה , ות על ההבעההאובייקטיביות המבוסס

מטקסטים רבים ניתן גם לראות שכבר בעולם החיים הראשוני קיים כוח דינאמי , עם זאת. במבנה שלו

  :כפי שצוטט מקודם. שיוצא מתחומם של החיים הביולוגיים

... das Leben tritt aus der Sphäre des bloß naturgegebenen Daseins heraus. 435  

אך יחד עם זאת מתחיל לחרוג מהתפיסה ההבעתית , משמר המיתוס את צורתו הקבועה, לפיכך

במקומם הוא יוצר בהדרגתיות את האלים . הקונקרטית שרואה בכל תופעה התגלמות של אלים רגעיים

שארת בתוך התפיסה על אף שהיא נ, הדת, כמו כן. הקבועים שעומדים מאחורי תופעות רבות ומשתנות

  . בכל זאת מהווה שינוי מהותי בתפיסת הזמן ביחס למיתוס הקדום, המיתית

בפילוסופיה של  436".שפה"דוגמא אחרת לכפילות של מושג הצורה הסימבולית היא בצורה הסימבולית 

כפונקציה  וגםהקבוע אובייקטיבי העולם את הפונקציה שיוצרת מתוארת גם כשפה ה הצורות הסימבולית

                                                
434 (Cassirer 2009e, 78) 

(PsF I, 49) 435.  
   . מחקר נפרדל ראוינושא זה . במחקר זה כמעט ולא דובר על השפה כצורה סימבולית בפני עצמה 436
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השפה , שמשותפת בין ההכרה לבין השפה ראשונה פונקציהלפי  .משמעות-מאפשרת זרימה ודוש

, כך 437.רכזת זרם משתנה של תופעות סביב נקודות מוגדרותנות ומתמשהתופעות העולם את  מעצבת

בעולם המיתוס כל תופעה נתפסת כהתגלמותו . כותב קסירר ששפה מעצבת את העולם המיתי המשתנה

  .שיש בו אלים מוגדרים, וכוח השפה מעצב את העולם הזה למבנה קבוע, ישל האל הרגע

Die Kraft der Sprache erst ist es, was seinen Gebilden Halt und Dauer verleiht.438   

תפקידי השפה . של השפה יש לה תפקיד מנוגד לזה של הפונקציה הראשונהשנייה פונקציה לפי 

המיתוס משקף את התפיסה ההבעתית שמגלה לפי ממצאי המחקר הנוכחי את . והמיתוס מתהפכים

מעצם המילה קסירר כותב ש .את עולם הסביבה הזההשפה שוברת . המבנה הקבוע של עולם הסביבה

אלא זורמות , יה אינן קבועותוגבולות ות רבותיושמעמ בעלתאלא  ,משמעית-אינה חדטיבעה 

המומנט את אלא דווקא מהווה , לפי קסירר האפיון הזה של המילה הוא אינו חסרון 439.ומשתנות

  :הפוזיטיבי

Selbst die innere Vieldeutigkeit, die dem Wort anhaftet, ist daher kein bloßer 

Mangel der Sprache, sondern ein wesentliches und positives Moment der in ihr 

gelegenen Ausdruckskraft. Denn in ihr erweist sich eben, daß seine Grenzen, 

wie die des Seienden selbst, nicht starre, sondern fließende sind.440 

מכילה השפה . כך גם בשאלה זו הטקסטים מגלים אמביוולנטיות ,כמו ביחס לאחדות וריבוי במושג הסמל

  .יציבותשינוי ו: שני צדדים מנוגדים בבת אחת

                                                
437 (PsF III, 129).  
438 (PsF III, 120).  
  . ראה מבוא. המשמעי של קסירר- ייתכן שהגדרה כזו של השפה מסבירה את סגנון כתיבתו המפותל ורב 439
440 (PsF I, 55).  
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. ניתן לראות את אותה הכפילות, כמו בשלוש הפונקציות של ההכרה, בשלוש הפאזות של השפה

וגם , ילקיימים במקבשגם אופני הכרה  הן –גילום ומובן , הבעה: הפונקציות הסימבוליות של ההכרה

במחקר הנוכחי ההבעה הובחנה גם כאופן ההכרה וגם כעולם  441.שלבי התפתחותה של ההכרה

ההבעה בפילוסופיה הסימבולית מוגדרת גם כשלב ראשוני בהתפתחותה של , בנוסף. הסביבה של האדם

אפשרי רק כסוף הפך לוצג במדע מהעולם כפי שהוא טוען שקסירר . ההכרה לקראת ההכרה המדעית

שלבים המוקדמים מדעי נמצאים בהאובייקטיבי העולם הכרחיים של השורשים הה. ולא כהתחלההדרך 

  :של ההכרה

Die Welt der exakten Wissenschaft erscheint ihr nicht sowohl als der Anfang als 

vielmehr als das Ende eines Objektivationsprozesses, dessen Wurzeln in andere 

und frühere Schichten der Gestaltung hinabreichen.442 

אלא גם שלבים שונים , הבעה והמדע הם אינם רק אופנים שונים של ההכרה-מכאן יוצא שהמיתוס

ההכרה התיאורטית עברה ש קסירר את התהליך מסכםבסוף הכרך השלישי . בהתפתחותה של ההכרה

לצורה הוא מדגיש שבמהלך התפתחותה הפכה ההכרה . תפיסה ההבעתית והמיתית אל המדעיתמה

אלא מגשימה את מה , אף על פי שכל פאזה בהתהוות אינה זרה לקודמת, זו שהייתה בהתחלהמנוגדת ל

  :שוללת את הניגוד שבין שתי הפאזות האלו אינההתפתחות כזו . שהיה טמון בה

 Die folgende Phase bedeutet der früheren gegenüber nicht etwas schlechthin 

Fremdartiges, sondern sie ist nur die Erfüllung dessen, was in dieser bereits 

angedeutet und angelegt war. Auf der anderen Seite schließt indes dieses 

                                                
 . מושג ההתפתחות מניח התקדמות לשלב שנחשב לעילי במובן כלשהו ביחס לקודם, בשונה משינוי 441
442 (PsF I, 519).  
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Ineinandergreifen der einzelnen Phasen ihr klares und scharfes Gegeneinander 

nicht aus. 443 

ל א מתקרב במפורשתיאור זה  .של ההכרה ההבעתיבשלב עוד ההכרה התיאורטית תוכננה מכך יוצא ש

קסירר אכן מצביע . לפיה המצב הסופי טמון במצב ההתחלתי ,תפיסת ההתהוות ההיגליאנית האורגנית

השורשים ההיגליאניים של הפילוסופיה  לע, כאמור. והן בסופו, על היגל הן בתחילת הכרך השלישי

גל מבחין קסירר בין שלושה שלבים יבדומה לה, ולפי  444.ורןדונלד פיליפ כתב החוקר הסימבולית 

ומובן מקבילות לשלושה שלבי התפתחות  גילום, הבעה :ות הסימבוליותהפונקצי .הרוח ה שלבהתפתחות

השלבים האלו נמצאים בקשר דיאלקטי  445.ורוחתודעה עצמית , תודעה: פנומנולוגיה של הרוחהרוח ב

. של השלב הקודם* לעל-כל שלב בהתפתחות מהווה שימה, בדומה לפנומנולוגיה של היגל. ביניהם

שמקבילה לשלב הראשון אצל היגל שבו הרוח עוד , אחדות בין סמל לאובייקט נהיש בפונקציית ההבעה

שמקבילה לשלב השני של ה בין סמל לאובייקט הפרד נהישפונקציית גילום ב. נפרדת מהאובייקט האינ

 הופךאובייקט הכי  ,ההפרדה נעלמתפונקציה השלישית ב. היגל שבו התודעה מפרידה את עצמה מהרוח

   446.לתוצר של הסמל

הממצאים של המחקר  ,ברם. כתביו של קסיררבמתבקשת  שהפנומנולוגיה של הרוחקשה להכחיש 

הפנומנולוגיה של מבוססת על  שהפילוסופיה של הצורות הסימבוליותהנוכחי סותרים את הטיעון של ורן 

הפונקציה הסימבולית של קסירר משחקת תפקיד דומה לשלב ההתפתחות  ,לפי ורן. של היגל הרוח

   447:מצביע המחקר הנוכחי על כמה הבדלים חשובים ביניהם ,לעומת זאת. בפנומנולוגיה של הרוח

                                                
  .שם 443
444 (Verene 1969, 33).  
  .38, שם 445
  .שם 446
 . (Verene 1969, 39)ראה  ,עצמו ורןבדלים אחרים שהוזכרו גם על ידי בנוסף לה 447
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אחד שמאחד בין : ל פונקציה סימבולית כוללת שני פנים של סמלנוכחי כהמחקר הלפי : ההבדל הראשון

משמעי את ההבעה כשלב -לכן אי אפשר להגדיר באופן חד. הסמל למסומל ושני שמפריד ביניהם

  .ל לגבי הפונקציות האחרות"כנ. כפי שעשה זאת ורן, התפתחות שבו הסמל זהה לאובייקט שלו

כפי שזה מתרחש , לעל של הפונקציה הקודמת- הוות שימההפונקציות הסימבוליות אינן מ: ההבדל השני

לעל מניחה את ההתגברות על השלב הקודם תוך כדי הישמרות של - שימה. בפנומנולוגיה של הרוח

פונקציית הגילום . הגדרה זו אינה מתאימה ליחסים בין הפונקציות הסימבוליות. השלב הזה בשלב הבא

שלושתן נשארות עצמאיות  אך, מתוך הגילום –מובן המתפתחת מתוך פונקציית ההבעה ופונקציית 

היא ממשיכה לפעול ולארגן . לעל את הפונקציה של ההבעה-גילום אינו שם. וממשיכות להתקיים במקביל

אלא , תיאורטיתההכרה לעל על ידי ה-הושם ומיתוס אינה. את עולם הסביבה של האדם בהווה כמו בעבר

התפיסה המיתית והתפיסה המדעית יכולות אף . קביל להבמובעוצמתו הקבועה  ובשלמות מתקיים

  . להתקיים ביחד אצל אותו אדם מבלי שייווצר מתח ביניהן

המושגים הסותרים שמופיעים כמומנטים של כל פונקציה אינם זהים לתזה ואנטיתזה : ההבדל השלישי

ם הסותרים המושגי, לפי מסקנת המחקר. הם אינם מתקיימים במתח שמוביל לסינתזה. של היגל

אלא מהווים את ההיבטים של , מתקיימים בזיקה הדדית ואינם נתפסים בתור ניגודים שמתנגשים

משמעות שמתלווה לכל טענה עקרונית של קסירר אינה מעידה על המתח -הדו, כלומר. הפונקציות

  .משמעיות-אלא על קדימות ריבוי המשמעויות על פני הטענות החד, הפנימי

המתח בין המושגים הסותרים בעזרת ההשוואה בין מושג הצורה הסימבולית של  ניתן להבחין בהעדר

בהיבט הראשון דומה מושג הצורה הסימבולית למושג התרבות  .קסירר למושג התרבות של זימל

במאמרים אלו טוען זימל שהתרבות מתקיימת . קונפליקט בתרבות של זימלהשמתואר במאמריו על 

, הרוח לבין –קורא לה גם חיים  שהוא –שנוצרה והתייצבה כאובייקטיבית בקונפליקט תמידי בין הצורה 

. רוח האדם יוצרת צורות חדשת ששוברות את הישנות 448.או הסובייקטיביות שזורמת מעבר לכל הצורות

                                                
448 (Simmel 1968, 27).  
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מייד לאחר שהצורות החדשות נוצרות הן מתאבנות ועוצרות את היצירה המתמשכת הבלתי פוסקת של 

בין הרוח הסובייקטיבית לעולם , קיים מתח תמידי בין היוצר ליצירה, במילים אחרות 449.הרוח

 450.לפי מסקנותיו של זימל המתח הזה הוא הטרגדיה של התרבות ואין מנוס ממנה. האובייקטיבי

  : מסכם קסירר את מחשבתו של זימל באופן זה, בהתאם לכך

Between soul and world there persists a continuous relationship of tension, which 

in the end threatens to become a relationship of complete antithesis. Finally, man 

cannot make gains even into the spiritual world without suffering injury to his 

soul.451 

בו שרויה התרבות שר מזכירה את המתח בין דינאמיות לסטטיות בצורה הסימבולית של קסיר השניות

ישנו הבדל , אולם. דמיון זה בולט במיוחד ביחס בין התפיסה הדתית לתפיסה המיתית. בתיאורו של זימל

, קסירר אינו מתאר את מצבה של התרבות כטרגדיה, בשונה מזימל. משמעותי בין זימל לבין קסירר

אינו רואה בשילוב בין מצב סטטי להמשכיות של קסירר  452.ואפילו מבקר את תפיסתו הפסימית של זימל

הוא מפרש סטטיות והמשכיות כשני מומנטים שונים . צורות התרבות אנטיתזה שמובילה למתח תמידי

אבל ניתן לפרש את , הם יכולים להוביל להתנגשות. של הצורה הסימבולית שלא בהכרח נמצאים במתח

במשנתו של קסירר הניגוד בין הקוטב הסובייקטיבי  ,כאמור. שני המומנטים כהיבטים שונים של הצורה

לאובייקטיבי נשלל מכיוון שהסובייקטיביות והאובייקטיביות אינן נתפסות עוד כתחומים נפרדים של פנים 

, אלא מביעה את עצמה בצורות האובייקטיביות, הסובייקטיביות אינה מנותקת מהאובייקטיביות. וחוץ

ההבדל בין מצב אובייקטיבי לבין , לדידו של קסירר, לכן. הסובייקטיביות והאובייקטיביות הינה הביטוי של

                                                
  .11, שם 449
450 (Simmel 1968, 46). 
451 (Cassirer 1967, 185).  
452 (Cassirer 1967,187-89) . לפי קסירר מקור הניגוד שמתואר אצל זימל בין הסובייקטיביות לצורות

: ראה לעיל את הפרק. הוא בתפיסה המיסטית) ההבחנות בין בלתי אמצעי לאמצעיכמו גם (האובייקטיביות 

     ."ההבעה כסמל"
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זו דוגמא לכך שבתורתו של קסירר ההבדל אינו מוביל בהכרח . תנועה סובייקטיבית הוא אינו טרגדיה

  . אלא נשאר בתור הבדל טהור הנותן מקום לריבוי, להתנגשות בין המומנטים השונים

אך , ההיבטים פונים לצדדים שונים. רת כאן במונחים של שני היבטיםמחשבתו של קסירר מתוא, לפיכך

 .הם נמצאים ביחסי גומלין אחד עם השני וביחד הם יוצרים את הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות

- כאשר פן אחד מגלה את הסובייקט, בטקסט המאוחר מתאר קסירר את הפילוסופיה שלו כפני יאנוס

השתמשתי בעבודת המחקר שלי  453.אובייקט של הטבע-את הסובייקט  -י אובייקט של התרבות  ופן שנ

פן אחד של הפילוסופיה הסימבולית , בהתאם לכך. והגברתי את משמעותהאך הרחבתי , זו במטאפורה

מגלה את הריבוי והיצירתיות הזורמת של הרוח האנושית שמחפשת ויוצרת צורות חדשות להביע את 

   454.את עולם הסביבה הקבוע המשמר את עצמו, החיים ופן שני מגלה את אחדות, עצמה

. ההבדל הרביעי בין היגל לקסירר הוא ביחס השונה של שניהם כלפי מחשבותיהם של פילוסופים אחרים

בתורתו מביא היגל את מחשבתם של הפילוסופים הקודמים כדי להראות את שלבי התפתחותה של 

. פילוסוף אפוא מציגה שלב מסוים של התפתחות זומחשבתו של כל . הרוח למצב הסופי שמוגדר מראש

פילוסופים בני זמנו כדי של מביא קסירר הן את רעיונותיהם של הפילוסופים שקדמו לו והן , לעומתו

הקולות של הפילוסופים האחרים המופיעים . לחשוף את מגוון ההיבטים של המחשבה הפילוסופית

גם , כמו כן. אלא מגשימים את הריבוי, הומוגנית בטקסטים של קסירר אינם מסודרים בהתאם לשיטה

אלא מהווה אחד מהפירושים , קולו של היגל שמופיע בתחילתו ובסופו של הכרך השלישי איננו מכריע

  . האפשריים

                                                
453 (PSF IV, 37). 
בשונה מפניו של . פרצופיות של פיקאסו- ייתכן ויש מקום להשוות את הפילוסופיה הסימבולית לתמונות הדו 454

בתמונות אלו של , טרי לכיוונים מנוגדיםהאל יאנוס שמתוארים בדרך כלל כשני פנים זהים שפונים באופן סימ

ההשוואה בין הפילוסופיה של . אך ביחד הם יוצרים דמות אחת, פיקאסו אין סימטריה וזהות בין היבטי הפנים

המחקר שמשווה את קסירר לפרנסיס את ראה , למשל. קסירר לבין יצירות אמנות אינה חדשה בספרות מחקרית

-Metta 2009, 117)  :המחקר שמשווה את קסירר לפאול קלייאת וגם  )Capeilleres 2009, 11-51(:   ביקון

29).  
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כפי שצוין  455.הסופיתאמת ההבדל החמישי בין היגל לקסירר הוא בכך שקסירר אינו מקבל את רעיון ה

קבות המתודה הביקורתית של מרבורגאים ששוללת אמת סופית הולך קסירר בע, בחלק הראשון

לכן כאשר . וזוהי דרך אינסופית, את האמת המוחלטת מחליפים מרבורגאים בדרך אל האמת. ומוחלטת

פירוש , מדבר קסירר במונחים כמעט היגליאנים על התפתחותה של ההכרה עד להכרה התיאורטית

יסה ההבעתית החושנית אל התפיסה התיאורטית היה קיים הדבר הוא שהכיוון הכללי של היציאה מהתפ

מסע על מסקנה זו מתאימה לאמירתו של קסירר בסוף ספרו . אבל בדרך זו אין תחנה סופית, מלכתחילה

כתהליך " מתוארת התרבות האנושותלפי אמירה זו . שאותה מצטטים לעיתים קרובות האדם

 ,החדשיםהן ו הישניםהן , של קסירר חוקריוכל  טכמע, זו מסיבה 456".השתחררותו ההדרגתית של האדם

   .הקדמהרעיון ב תומךכרואים בו 

לפי שתי . שונה בהרבה מתפיסתו האורגנית של היגל אינהתפיסת ההתפתחות של מרבורגאים , עם זאת

אף על פי שלפי . התפיסות שינוי צורות המחשבה הוא תהליך שמכוון מראש לקראת מטרה מסוימת

בניגוד , אולם. הכיוון אליה בכל זאת מוגדר מלכתחילה, זו לא ניתנת להשגה מלאה מרבורגאים מטרה

אין תכלית ) או לציביליזציה לפי הציטוט להלן(אנושית הקסירר גם אומר שלתרבות , מרבורגאים ולהיגלל

  : מוגדרת

[Civilization] <…> is an act, which it is forever necessary to begin a new; and its 

goal is never certain. Hence civilization can never abandon itself absolutely to a 

naive optimism or to a dogmatic belief in the "perfectibility" of man.457 

ההנחה הראשונה היא שהכיוון למטרה או המטרה : רעיון הקדמה מניח שתי הנחות סובסטנטיביות

קיום -בתור- לכן המטרה או הכיוון למטרה נתפס כמושג  458.ההתפתחות היו בשלב הראשוניהסופית של 

                                                
  .(Verene 1969, 39)ראה , ורןדיבר גם זה הבדל על  455
 ).230, ו"קסירר תשט( 456
457 (Cassirer 1967, 190).  
 .של המחקר הנוכחי 34 - 33 'שהובא בעממדרידה ציטוט את הראה גם  458
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. צורה מתקדמת יותר ביחס לצורות הקודמות הינומדע הההנחה השנייה היא ש. יחס-בתור–ולא כמושג

שתי . תית יותר מהתפיסות הקודמותיהתקדמות זו מניחה כמובן מאליו שהתפיסה המדעית היא אמ

  .מובילות לקיומה של האמת לפחות בתור אידיאלההנחות האלו 

אזי המדע צריך להיתפס לא , אם נבחן את המדע מבחינה ביקורתית פונקציונאלית של קסירר, ברם

אלא רק כמתודה לחקר הטבע שמשרתת את ההתקדמות , כתמונת עולם אמיתית או כדרך אליה

כיוון שתפיסה זו סותרת את עקרונות מ, קסירר אינו יכול לקבל את תפיסת המדע כאמת. הטכנולוגית

הן המדע , פי התפיסה הפונקציונאלית של קסירר-על 459.התפיסה הפונקציונאלית של הפילוסופיה שלו

משום , "האמת"או את ההתקרבות אל " אמת"הן תחומים אחרים של התרבות אינם מייצגים את הו

, עקרון הריבוינקודת מבט של מ. רתיתהיא מושג סובסטנטיבי שאין לו מקום בפילוסופיה ביקו" אמת"שה

עליונותו , מנקודת מבט זאת. שני אופנים שבהם ניתן לפרש את העולם ןהתפיסה המיתית והמדעית ה

כמו שקדימותה של התפיסה ההבעתית , של המדע מעל אופן אחר של התפיסה שולל את עקרון הריבוי

גם בשאלה לגבי , כמו בשאלות אחרות ,עם זאת. הטבעית על פני המדע גם שוללת את עקרון הריבוי

בפילוסופיה של האמביוולנטיות ביחס לרעיון הקדמה ניכרת . ההקדמה נמנע קסירר מתשובה מכרעת

  . ובחיבוריו האחרים הצורות הסימבוליות

כיורש של הרציונליזם של הנאורות , הוא טוען שקסירר. ניתן למצוא אצל סקידלסקי בנושאהערה 

, כלומר התפיסה שרואה במדע לא את האמת, ל את התפיסה המנוכרת של המדעשל, ואסכולת מרבורג

במאה " אמת"סקידלסקי מצביע על כך שהתרחקות מתפיסת המדע כ. אלא קידום טכנולוגי בלבד

במטפיזיקה או " אמת"רציונאליות שמחפשות את ה-העשרים פתחה פתח לצמיחת התפיסות האי

תפיסות השל המדע מעל  ומצדיקה את עליונות אינה וכרתהמנשהתפיסה הסיבה לכך היא . במיסטיקה

משום שתפיסות אלו  460.חזרה אל התפיסות הללו דרך את סוללתלכן היא ו, הקודמותמסורתיות ה

                                                
שרעיון הקדמה לא עולה בקנה אחד עם התפיסה  מדבר על כךהמחבר . (Rudolph 2008, 4)ראה  459

  .הפונקציונאלית של קסירר
460 (Skidelsky 2008, 10-20). 
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העדיף קסירר לראות בהתכוונות אל המדע תהליך , עלולות להחזיר את האדם לתפיסה מיתית היררכית

המחקר הנוכחי הציע פירוש אחר לפיו  ,אית משכנעתטענתו של סקידלסקי נראף על פי ש. של קידום

משמעות בין עקרון הריבוי -משקפת את הדו זומשמעות -דו. משמעות ביחס לרעיון הקדמה-קיימת דו

מיתוס הם שני אופנים לעיצוב ההמדע ו, לפי תפיסת העולם של הריבוי. לאחדות במשנתו של קסירר

עולם הסביבה , לפי תפיסת העולם של האחדות. או אחרהעולם ומבחינה זאת אין עדיפות על אופן אחד 

. של האדם הוא מבנה אורגני אחיד והאמת שלו יכולה להתפתח מהשלב הראשוני ועד לשלב הסופי

ולכן , הן התפיסה המיתית והן התפיסה המדעית מתקבלות כאמת אובייקטיבית, מבחינת עקרון זה

  .שוללות את עקרון הריבוי

לפי אחד . מתקשרת לנושא אחר בעל השלכות אקטואליות שהועלה במחקרסוגיית המדע והמיתוס 

דתית היא הרחבה של תפיסת העולם  -הפירושים המוצעים לטקסט של קסירר התפיסה המיתית

דתית מעלה את השאלה לגבי יכולתו של האדם - פירוש זה לתפיסה המיתית. הטבעית של מין האדם

התחיל בתקופת הנאורות ) סקולריזציה(א לו חילון התהליך שמקובל לקרו. להשתחרר מתפיסה זו

בשנות העשרים של המאה העשרים העלה זיגמונד פרויד בספרו . לפני יותר ממאתיים שנה, באירופה

Die Zukunft einer Illusion האם האדם כיצור אירציונאלי מסוגל לחיות ללא : את השאלה הבאה

אבל הוא הביע תקווה שבעתיד , ינה ידועה לופרויד ענה שהתשובה לשאלה זו א? התפיסה הדתית

המחקר . לא נראה שתקוותו התגשמה, אחרי כמעט מאה שנה, היום 461.האשליה הדתית תיעלם

אשר הדיון בהם , פוליטיים וסוציאליים, המודרני של התפיסה הדתית נוטה להתמקד בגורמים כלכליים

בולית ותורות פילוסופיות אחרות שהובאו בעזרת הפילוסופיה הסימ, עם זאת. חורג מהמחקר הפילוסופי

דתית -מציע המחקר הנוכחי פרספקטיבה פילוסופית מסוימת לשאלה מדוע התפיסה המיתית, כאן

דתית במשנתו של -התפיסה המיתיתאת  ,לפי ממצאי המחקר. ממשיכה להיות בעלת השפעה על האדם

דתית מסביר מדוע קשה - מיתית פירוש מסוג זה לתפיסה. קסירר ניתן לפרש כתפיסת העולם הטבעית

תפיסה האם . טיעון זה שונה מטיעונו של פרויד שמזהה את הדת עם האשליה בלבד. להשתחרר ממנה

                                                
461 (Freud 1927, 78-79).  
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אזי תקוותו של פרויד לגבי שחרורה העתידי , דתית טמונה במבנה של תפיסת העולם הטבעית-המיתית

  . ממנה גם נראית כאשליה

ההחייאה היא המרכיב ההכרחי של כל תפיסה ולא רק התפיסה שנחשבת , בהתאם להשקפתו של ויניולי

אך בכוחו להיות מודע לאופי הזה של , לשנות את תפיסתו הטבעית מסוגלהאדם אפוא אינו . למיתית

לא את התפיסה המיתית  בפילוסופיה של הצורות הסימבוליותמגדיר קסירר , בדומה לויניולי. תפיסתו

במחקר הוכח שהטענות של . אלא כמבנה מסוים של התפיסה, כאמונה בסיפורים מיתיים ודתיים בלבד

המיתוס הוא מבנה אפשרי אחד של תפיסת , מחד גיסה. משמעיות- קסירר ביחס לצורת המיתוס הן דו

ולכן בלעדיו גם התפיסות האחרות אינן , המיתוס משקף את תפיסת העולם הטבעית, מאידך; העולם

. משתי האפשרויות משתמע שהמבנה המיתי אינו מתייחס למיתוסים ודתות בלבד, בכל מקרה. אפשריות

אם הן מתאפיינות במבנה , גם תפיסות עולם שרואות את עצמן כסקולריות משתייכות לתפיסה המיתית

הראה כיצד הסמל  Mythologiesרולן בארט בספרו , כפי שהוזכר קודם לכך במחקר, למשל. המיתי

מכך משתמע ששחרור . נתפס כזהה עם המסומל מנוצל הן בתעמולה הפוליטית הן בתעשיית הפרסוםש

  . שעבוד לתרבות הצריכהההן מפני ו, האדם הן מפני המיתוסים הפוליטיים על" מגן"מהתפיסה המיתית 

, לפי המחקר הנוכחי הרובד ההבעתי של התפיסה משמש כבסיס לא רק לתפיסות העולם המיתיות, ברם

זאת . או לפחות לתפיסת העולם האסתטית ולתפיסת האחר שלא כחפץ, אלא לכל התפיסות באופן כללי

פנומן ההבעה הוא מקור השראה ליצירה ספרותית ואמנותית ונחוץ ליחס אמוציונאלי בין האדם , אומרת

: הראיתי במחקר שהאמביוולנטיות של קסירר ביחס לתפיסה ההבעתית נובעת מהפרדוקס הבא. לחברו

תפיסה הבעתית אמוציונאלית משאירה את האדם בתוך התפיסה המיתית ההיררכית , מצד אחד

ריבוי התפיסות וביטויי הרוח גם אינם , ללא תפיסה הבעתית אמוציונאלית, מצד שני. שמונעת את הריבוי

 ובמהלך העבודה הראיתי כיצד מתמודד קסירר, פרדוקס זה עמד במרכזו של המחקר הנוכחי. אפשריים

  . משמעי- עימו על ידי מושג הסמל הדו
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נושא נוסף שעלה במחקר הנוכחי הוא הקשר המבני והצורני בין התפיסה החזותית לבין התפיסה 

נושא זה מתקשר באופן כללי לחקירת השפעתה של . ובין התפיסה החזותית לבין המשמעות, המיתית

כיוון זה של . ות תרבות שונותהתפיסה החזותית על תפיסת עולמו של האדם ובעקבות זאת לתופע

    .מעניין ועשוי להוביל לתובנות נוספות בפילוסופיית התרבות, בעיניי, המחקר הוא
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  ?הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות מהי :Iנספח 

  

תקופה ). 1902-1919: (תקופה ראשונה היא בשנים. מקובל לחלק את יצירתו של קסירר לשלוש תקופות

 462.על הפילוסופיה של דקארט קסירר בהנחייתו של הרמן כוהןכתב הדוקטור שזו החלה מעבודת 

מכיוון שספריו שנכתבו באותה התקופה נמצאים תחת השפעתה של " תקופת מרבורג"תקופה זו נקראת 

 Substanzbegriff und] סובסטנציה ופונקציהכבר בספרו , עם זאת. אסכולת מרבורג

Funktionbegriff] ניתן להרגיש התרחקות , וסק בתורת המושג וההכרה המדעיתוע 1910- שנכתב ב

כיהן קסירר בתור  1919-1933 שניםין הב .תקופה שנייה היא תקופת המבורג .מבית ספרו של כוהן

ספרו המרכזי את של אוניברסיטת המבורג וחיבר  [geisteswissenschaft]הרוח  במדעיפרופסור בחוג 

 . [Philosophie der symbolischen Formen] הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות

מאז החליף . בעקבות עלייתו של היטלר לשלטון 1933-תקופה שלישית היא אחרי ההגירה מגרמניה ב 

- שם הוא נפטר ב. הברית בארצותקסירר כמה מדינות עד שהתקבל כמרצה אורח באוניברסיטת ייל  

בה נכתב חיבורו המרכזי שהשנייה  בעיקר בפילוסופיה של התקופה תתמקדמזו  עבודה מחקרית. 1945

הפילוסופיה של "במסגרת המחקר הנוכחי המושג  .הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות ,של קסירר

מלבד . תקופה השנייהבמהלך האת הפרויקט הפילוסופי של קסירר מציין בעיקר " הצורות הסימבוליות

 ולפעמים גם, זה גם מאמרים אחרים של קסירר שנכתבו בתקופה זו חיבורו המרכזי יוכללו תחת שם

קרא תי לצורך הקיצור. כתבים של שנות השלושים שמתייחסים לנושאים שנדונים בחיבורו המרכזי

  ".  הפילוסופיה הסימבולית"הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות בשם 

 ,קיימת בין ספריו המוקדמים של קסיררשולל את הזיקה ש אינוהמחקר , אף החלוקה לשלוש תקופותעל 

במחקר יש מעט הפניות , עם זאת .לבין הפילוסופיה הסימבולית ,שבהם החלה להתבשל מחשבתו

. השנייהלבין  בין התקופה השלישיתהבדל  םלפי דעתי קיי. לחיבורים שפורסמו בתקופה השלישית

                                                
  .  (Cassirer 2009a). עבודה זו נכנסה לתוך ספרו הראשון על שיטת לייבניץ  462
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. שאים וגם ברמת המורכבות שלהםשונים שמתוכם ניגש קסירר לדון בנוה בהיבטיםההבדל הוא בעיקר 

בתקופה האחרונה אלא נובע מכך ש, של קסירר שינוים עקרוניים בתפיסתו מייצג ואינ זהייתכן שהבדל 

וגם נאלץ לכתוב בשפה שהיא לא שפת  ,נה אל קהל שונה בתרבות שונהבגרמניה ופ התגורר לאקסירר 

  .אמו
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  רשימת מונחים:  IIנספח 
  

  בית עברי- סדר אלףפי -רשימת מונחים על

 

 Einheit  אחדות .1

 Einfϋhlung (Hus)  אמפתיה  .2

 Unmittelbarkeit  בלתי אמצעי .3

 Darstellung  גילום .4

 Gestalt  מכלול, שלמהצורה , גשטלט .5

 Bild  דמות .6

 Vorstellung  דימוי .7

 Ausdruck, Ausdrucksphänomen  פנומנון ההבעה/ הבעה .8

 Abschattung  היבט .9

 Gleichförmigkeit  הומוגניות  .10

 In-der-Welt-sein (Hei)  עולם-ב- הוויה .11

 Erkenntnis  הכרה  .12

 Beseelt  הנשמה, החייאה .13

 Intentionalität(Hus)  התכוונות .14

 Anschauung  הסתכלות .15

 Erlebnis   התנסות חיה \התנסות .16

 Ausdruckserlebniss  התנסות הבעתית  .17

 Miterleben  התנסות משותפת .18

 Wahrnehmungserlebnis  התנסות תפיסתית  .19

 Geworfen (Hei)  זרוק .20

 Stoff, Materie  חומר .21

 Symbolische Prägnanz  חותם סימבולי .22

 Sinnlich, Stofflich, Sinnlichkeit  חושניות .23

 Besonderer, Einzelner  ייחודי, יחיד .24

 Einzigkeit  ייחוד  .25
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    Vorstellung  ייצוג .26

 Einbildungskraft  מדמה-כוח .27

 Bildende Kraft  צורהכוח נתינת  .28

 Begriffsmedium  מדיום מושגי .29

 Geisteswissenschaften  מדעי הרוח .30

 Kopernikanische Drehung  מהפך קופרניקאי .31

 Doppelgedanken  מחשבה כפולה .32

 Bedeutung  מובן .33

 Gewahrwerden (Hus)  מודעות .34

 Dingbegriff / Functionbegriff  בתור דבר/ מושג בתור פונקציה .35

 Gattungsbegriff  כללי מושג .36

 Aufgabe  מטלה .37

 Sich zeigen, Sichzeigende (Hei)  עצמו- את-מראה .38

 Tun  מעשה  .39

 Sinn  משמעות .40

 Einfullung(Hus)  מלאות .41

 Doppelte Gegensatz  ניגוד כפול .42

 Gegebene, Gegebenheit  נתונים , נתון .43

 Erfahrung  ניסיון  .44

 Umwelt  עולם הסביבה .45

 Ursprung  עקרון הראשית .46

 Urphänomenon  ראשוני / פנומנון קמאי .47

 Basisphäenomene  פנומנים בסיסיים .48

 Stetigkeit רציפות  .49

 Bestimmtheit  קביעות .50

 Vielheit, Mannigfaltig  ריבוי .51

 Pragnanzstufen  רמות החותם .52

 Eindruck  םשור .53

 Urteil  שיפוט .54

 Aufhebung (Heg)  לעל- שימה .55
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 Ganze  שלם .56

 Wahrnehmungsbewußtsein  תודעה תפיסתית .57

 Erscheinung  תופעה .58

 Dingwahrnehmung  תפיסת הדבר .59

 Ausdruckswahrnehmung  תפיסה הבעתית\תפיסת ההבעה  .60

 Naturzweck  הטבע-תכלית .61

 Natürliche Weltbegriff  עולם טבעית תפיסת .62

 Empfindung  חוש, תחושה .63
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Summary of Dissertation 
 

The present research argues that Ernst Cassirer's philosophy of symbolic 

forms is highly ambivalent. The study shows that the philosophy of symbolic 

forms has, literally speaking, two faces: the structural unity of life and the 

diversity of forms. The purpose of the present study is to determine the 

ambivalent structure of the PSF [Philosophy of Symbolic Forms] with regard 

to three main points: the theory of cognition [epistemology], the perception of 

expression [Ausdruckswahrnehmung], and the mythical worldview.  

The Theory of Cognition:  According to the most widely accepted 

interpretation of PSF, Cassirer's epistemology is based on the Kantian 

Copernican revolution. The starting point of this epistemology is the 

domination of the concept of understanding over sensual manifold given in the 

intuitive forms of space and time. This means that the concepts shape the 

world structure out of sensual manifold. This process of shaping is called 

"synthesis". Cassirer expands Kant's epistemology by adding different 

possibilities of connection between concepts and sensual manifold. The 

diversity of connections is possible because there are no fixed rules of 

synthesis. The concepts can shape the sensual manifold by different rules 

and can construct various objective forms. According to this model, the forms 

of intuition are not fixed a priori structures of space and time; rather they are 

constructions which can be shaped by different modes. In spite of this 

expansion of Kant, according to this model, Cassirer still agrees with Kant's 

position on the priority of concepts over intuition in the process of cognition.  

Therefore, Cassirer can be called neo-Kantian.  
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The present dissertation proposes another, additional interpretation of 

Cassirer's epistemology, which is supported by his texts. According to this 

interpretation, the concepts and the sensual manifold are interconnected and, 

therefore they cannot be separated. Hence the concepts cannot dominate 

over intuition in the process of cognition. This model of cognition undermines 

not only Kantian epistemology, but also Cassirer's assumption about the 

possibility of various modes of cognition, on which the first interpretation was 

based. 

The Perception of Expression: The main statement of PSF presents 

multiplicity as the basis of perception. Every perception is an interpretation 

which might be made by modes of meaning. This model of perception 

presumes separation of meaning and sensual perceptions.  The relations 

between meaning and perception are not fixed, and depend on the mode of 

meaning. Therefore, there is no basic structure of perception which includes 

primordial meaning. This model of perception makes it possible to distinguish 

between perception as part of theoretical cognition and the perception of 

expression. The first perception discovers the objective things in the scientific 

homogeneous structure of space and time. The second perception is based 

on a phenomenon of expression. It discovers the world of living beings, as 

well as the world of art, and includes other non-scientific modes of perception. 

The other statement of PSF asserts that the phenomenon of expression is the 

basic factor of perception. Hence, the concept "perception of expression" 

should rather be translated as "expressive perception". The phenomenon of 

expression manifests the actualization of meaning in senses.  Therefore, in 

the expressive perception, meaning cannot be separated from sensational 
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impressions, so multiplicity cannot be a basic structure of perception. 

According to this model of perception, there is no modality of meaning and no 

different types of perception, such as the theoretical perception and the 

perception of expression. Perception does not include an act of interpretation, 

but is fixed and depends on the structure of the human body.  

The Mythical Worldview:  On the one hand, mythical thought and perception 

are one mode of structuring sensual manifold by concepts. This mode differs 

from the theoretical-scientific cognition which structures world in a very 

different way.  This understanding of the mythical form matches Kantian 

epistemology which presumes the dominant role of the concepts.  

On the other hand, mythical perception together with the phenomenon of 

expression exposes the structure of the natural Weltanschauung. Therefore, 

mythical perception is not merely a possible form of perception, but the 

exclusive and the natural one. Hence, mythical perception is the basis for all 

kinds of perception. The same ambivalence exists in the mythical intuition of 

space and time. On the one hand, the mythical forms of space and time are 

possible forms of intuition, which differ from scientific forms. On the other 

hand, mythical space and time are exclusive and natural forms of human 

perception.   

These three points disclose the two aspects of Cassirer's thought: unity and 

multiplicity. The presence of both aspects is the essential feature of the 

cultural philosophy of Cassirer, which contains two opposing philosophical 

worldviews. The first regards man as one who shapes world structures by 

different modes of perception and therefore is not situated in the given 

structure. This principle of multiplicity explains the variety of cultural forms 
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described in the PSF. The second worldview discovers man within the given 

structure, which can be called the surrounding biological world [Umwelt] of 

humankind. This given structure denies the possibility of different modes of 

perception.  It resembles Heidegger's existential philosophy, according to 

which man is thrown [geworfen] into the world's structure "being-in-the-world".   

The present research does not aim to diminish the gap between these 

worldviews, but to sharpen it.  According to the findings of this research, both 

worldviews are intertwined in the text of PSF. One of them discovers the 

aspect of unity, the other – the aspect of multiplicity. Moreover, they cannot 

exist without each other. The multiplicity of cultural and perceptional modes is 

the starting point of PSF. It includes theoretical-scientific cognition, as well as 

mythical perception, the perception of the living forms, aesthetical perception, 

the metaphorical level of the language, etc. According to the worldview of 

multiplicity, all of these "non-scientific" modes of perception are based on the 

phenomenon of expression.  

However, the phenomenon of expression manifests the unity between 

meaning and sensual manifold. So all "non-scientific" modes of perception 

refer to the whole perception, i.e., the perception that includes meaning 

together with sensations, and denies the separation between them. 

Nevertheless, the multiplicity of perceptional modes is possible due to 

separation between meaning and sensations which allows various meanings 

of the sensual manifold. It turns out to be a paradox. Multiplicity requires both 

distance between meaning and sensual manifold and unity between them.  

If the concept of unity and the phenomenon of expression are the starting 

points of Cassirer's philosophy, we come to the same paradox. According to 
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the concept of unity, the phenomenon of expression is the basic factor of the 

expressive perception as well as of the theoretical one. But the theoretical 

mode of perception requires the separation between meaning and sensations, 

and alienation from the natural forms of space and time. So how can it be 

based on the phenomenon of expression? The conclusion is problematic: 

unity and multiplicity are both opposed to each other and require each other. 

The goal of the present research is to investigate how Cassirer deals with this 

paradox of unity and multiplicity.   

The proposed interpretation of Cassirer's thought is based mostly on the text 

of PSF and other Cassirer articles connected to PSF. This interpretation 

differs from the results of the previous research on Cassirer's philosophy. The 

history of the research on Cassirer can be divided into two main periods.  

The first period begins in the 1920s, during the publications of the first three 

volumes of PSF. The first famous critique came from Martin Heidegger in his 

review of the second volume (1925), and afterwards in the Davos Dispute 

between him and Cassirer (1929). In his critique of Cassirer, Heidegger 

defined him as a neo-Kantian philosopher whose concern is mostly with 

Kantian epistemology. According to this interpretation, Cassirer's philosophy 

is opposed to the phenomenology the starting point of which is intuition. Other 

researchers of Cassirer also interpreted him as neo-Kantian, although most of 

them expanded Cassirer's thought far beyond the neo-Kantian epistemology. 

According to this interpretation, Cassirer has developed a broad cultural 

philosophy, which is based on Kantian epistemology and includes the premise 

about the progress of human culture from the sensual to the rational state. 
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The second period began with the publication in 1987 the book written by J.M. 

Krois: Cassirer: Symbolic Forms and History. This book proposed a new 

perspective on Cassirer's philosophy, different from the neo-Kantian one. 

Krois points out that many basic concepts in PSF such as the phenomenon of 

expression and the "symbolic pregnance" [symbolische Prägnanz] are primary 

phenomena. Compared to mediate concepts, these phenomena require 

immediate perception. Describing the phenomenological grounds of Cassirer's 

PSF, Krois concludes that it has many common points with the 

phenomenology and the philosophy of life [Lebensphilosophie], the positions 

of which are very different from the rational view of the Neo-Kantian 

movement. Krois' new outlook has influenced various researchers of Cassirer. 

These researchers have investigated the philosophy of Cassirer mainly in the 

following directions: the comparison between Cassirer and Husserl and 

between Cassirer and Heidegger; the investigation of Cassirer's concept of 

Life [Lebensbegriff]; the investigation of Cassirer's mythical and religious 

perception, among others. 

Together with Krois and his followers, I do not follow the older research of 

Cassirer which viewed him mostly as a Neo-Kantian philosopher and 

overlooked other sides of his philosophy. However, the present dissertation 

also criticizes Krois and his followers on two main points:   

First critique: Krois views the living experience of body from which meaning 

and knowledge are raised as the general position of Cassirer.  Therefore, 

Cassirer's notion of meaning is primarily connected with bodily awareness and 

feelings and not with concepts. However, Krois also emphasizes the 

transcendental aspect of meaning in Cassirer's philosophy. This aspect 
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presumes the conditional structure of meaning, which depends on conceptual 

functions. This structure of meaning denies the bodily origins of meaning. 

Krois did not clarify how Cassirer dealt with these contradictive statements. 

Consequently, he and other contemporary researchers have overlooked the 

cultural paradox described above. 

Second critique: Krois, as well as the previous researchers of Cassirer, did 

not deny that Cassirer viewed culture as a liberating process. Indeed, this 

statement was repeatedly expressed by Cassirer. However, in the present 

research I show that this view of culture in the writings of Cassirer appears to 

be ambivalent.  It can be contradicted by other statements in the PSF. 

Hence, little research has been done on the ambivalent structure of Cassirer's 

philosophy. However, the claim that Cassirer's philosophy is ambivalent is not 

completely new. The argument about the double-meaning definition of the 

symbol-concept was raised by Conrad Marc-Wogau in 1936. Marc-Wogau 

denied the validity of Cassirer's symbol-concept [Symbolbegriff] and did not 

agree with Cassirer's definition of concept- as-relation [Relationsbegriff]. The 

scientific disputation between Cassirer and Marc-Wogau is thoroughly 

discussed in the first part of the present research.  

Moreover, a contemporary researcher, Ernst W. Orth, claims that the 

concepts in Cassirer's PSF have no exact meaning, but rather operate the 

conceptual schemata . Orth argues that Cassirer coped with various 

contradictions in his philosophy using these concepts. However, this 

researcher devotes little attention to the contradictions in Cassirer's 

philosophy and has not expanded his research on this issue. 
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   Unlike the researchers of the first and of the second periods, the present 

research concentrates on the contradictory roots of Cassirer's philosophy. It 

denies neither the neo-Kantian nor the phenomenological backgrounds, and 

the philosophy of life's components of PSF, while defining it as highly 

ambivalent. This characteristic of Cassirer's philosophy is in no way evaluated 

as a deficiency, but as its strength.  

The dissertation includes the following sections: 

1. In the first part I have demonstrate the development of Cassirer's thought 

from the critical method of Marburg's school to his own critical philosophical 

conception which found its expression in the symbol-concept and has been 

explicated in The Philosophy of Symbolic Forms. In addition, the first part 

serves as an introduction to the key concepts of the present research, such as 

concept-as-relation, the functional worldview in comparison with the 

substantial one, symbolic functions, the phenomenon of expression, meaning, 

symbolic pregnance and others. The main discussion in this part focuses on 

the symbol-concept. I have analyzed the debate between Cassirer and Mark-

Wogau, who had criticized Cassirer's symbol-concept for its inconsistency.  It 

is shown that the symbol-concept results from the concept- as-relation, which 

Cassirer began to develop in his early work Substanzbegriff  und 

Funktionsbegriff. The concept-as-relation revises the old idea of the concept: 

concept-as-substance. Cassirer argues that the paradigm of the concept-as-

substance is the rigid existence of the thing, which does not permit multiplicity 

of meanings and perceptions. However, the concept-as-relation is based on 

the relation between two moments which are not existing elements. The 

moments of the concept are united through their relationship and at the same 
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time, they are divided from each other and each has its own content. The 

conclusion of this discussion is that the symbol-concept is based on the 

relation that includes both unity and diversity of its moments. Hence, this 

concept is essentially inconsistent.  Based on this conclusion, the present 

research argues that the paradox of unity and multiplicity is coped with by the 

double-meaning structure of symbol-concept. This argument is supported in 

the next parts of dissertation. 

2. In the second part of this dissertation, I investigate various double-meaning 

aspects of the phenomenon of expression which is also defined as the first 

symbolic function. The integration of the primary phenomenon of expression 

with the symbolic function seems to be impossible. The phenomenon 

manifests the unity of meaning with senses and the immediate perception, 

while the symbolic function is a medium of perception and includes meaning 

which exceeds the sensual content of expression. Consequently, the 

phenomenon of expression as symbolic function, or the symbolic function as 

phenomenon, vividly manifests the gap between the unity and the multiplicity.  

The investigation of this initial gap in the primary phenomenon/ function is 

therefore the main focus of the present research.   

I examine the following aspects of the primary phenomenon of expression: 1. 

the phenomenon of expression as an essential moment of natural perception 

and as a possible way of perception; 2. the expressive meaning [Sinn] as 

bodily awareness and as transcendental meaning; 3. the phenomenon of 

expression as symbol which includes two models:  symbol united with the 

symbolized and symbol separated from the symbolized; 4. the phenomenon 
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of expression as an essential moment of consciousness which includes both 

inward and outward aspects.   

Furthermore, in the second part, I show how Cassirer casts doubt upon the 

traditional philosophical distinctions between mediation and immediacy, 

subjectivity and objectivity, life and culture, and more.  

3. In the third part I deal with the mythical and religious forms of thought, 

space and time. The question posed here is how the paradox of unity and 

multiplicity finds expression in the mythical symbolic form. Consequently, the 

two aspects of myth have been discovered. On the one hand, myth as 

symbolic form is a possible way to construct space, time and thing. On the 

other hand, myth depends on the phenomenon of expression and on the 

primary structure of perception.  I argue that the mythical forms of thought, 

space and time have the same structural characteristic as the visual 

perception. I have based my argument on Cassirer's text as well as on the 

findings of Gestalt psychology.  I demonstrate the connection between the 

forms and the laws of perception investigated by Gestalt psychology and the 

forms of space and time in the mythical perception. Mythical space and time 

are directly connected to the bodily sensual perception. Therefore, they 

constitute the necessary perception, or the world of natural surroundings 

[Umwelt] of a human being, and not just a possible construction. Hence, one 

can also raise a question about the possibility that mankind will be completely 

free from the mythical-expressive form of perception. Moreover, during this 

discussion about myth, it is also shown that religion is not independent from 

mythical worldview, but is a special case of the mythical form. From this point 
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of view, Cassirer's arguments differ from the views on religion of his Marburg 

teacher Hermann Cohen.   

In addition, the other issue that emerges in the last part of the present 

dissertation is the connection between the visual and mythical forms of 

perception. This issue poses many questions concerning the impact of visual 

perception on culture and forms of meaning that require further investigation. 


