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לא חדלה מלהעסיק , ברמה האישית וברמה הלאומית, זהות עצמית. שאלות זהות מעסיקות רבי�

מה אני בראש " מהסוג  בחוגי� רחבי� נפוצות שאלות. אנשי ציבור וכמעט כל אחד, סופרי�,הוגי�

בחוגי� ,  בחוגי� רעיוניי�– "חיפושי זהות"? " מרוקאי או מזרחי,  יהודי או ישראלי–ובראשונה 

 הפכו נפוצי� כל כ� שה� כמעט חלק �ב "בנסיעות לאשרמי� בהודו וכיו, למחשבה דתית לסוגיה

שאלות זהות ה� ג� חלק מהשיח הפמינסטי ומהשיח . ממסלול החיי� הקבוע של מתבגרי� ומבוגרי�

אימו� .  קשר אמי�כשהזהות המינית והזהות האישית נראות קשורות, לסבית�של הקהילה ההומו

. הפריות מבחנה ושימושי� נועזי� יותר בטכנולוגיה הרפואית יוצרי� ג� ה� בעיות זהות, תינוקות

מגלה שהוריו המגדלי� אינ� הוריו הביולוגיי� הוא עלול להתחיל להתלבט , לדוגמא, כשילד מתבגר

ב " לאחרונה תנועות באהוכבר קמו. בזהותו כבנ� של הוריו המגדלי� או כבנ� של הוריו הביולוגיי�

ובשל כ� לוחמות , שטוענות על הנזק שהתחבטויות זהות כאלה גורמות לילדי� המתבגרי�, למשל

 . 'להגבלות על שימוש בטכנולוגיה וכו, לביטול חיסיו  על שמות תורמי זרע, לשינויי חקיקה

טיביות לסוגיה� וברמות קולק(בעיות זהות מטרידות לא רק ברמה האישית אלא ג� ברמה הלאומית 

?  מהי זהותו של הע� היהודי�כשציבורי� שוני� שואלי� את עצמ� מהי זהות� הקולקטיבית , )השוני�

ומעבר לשאלות יש כמוב  ג� תשובות וננקטות ? מהי זהותה של המדינה? מהי זהותו של הע� הפלסטיני

 למנות כא  את הטענות וא� הייתי מנסה. וא$ תביעות אישיות ופוליטיות שמסתמכות עליה , עמדות

והקורא היה , אי  אני מספיק לכתוב, למשל, והתביעות שנטענו בש� זהותה של המדינה כמדינה יהודית

במיוחד בי  אלה שמזהי� את עצמ� כחילוניי� ואלה , בע�" קרע"רבות מדובר על ה. מפסיק לקרוא

מזהי� את עצמ� לאלה ש, בי  אלה שמזהי� את עצמ� כמזרחיי�; שמזהי� את עצמ� כדתיי�

, הפער בי  הזהויות נתפס כבלתי נית  לגישור, כל מחנה רואה בזהותו עניי  חשוב ועקרוני. כאשכנזי�

ילחמו אלה על זהות� כאורתודוקסי� ואלה על , למשל, וא$ בתו� המחנה הדתי. ומלחמת זהויות בפתח

כבר על זהויות תרבותיות ובזמ  האחרו  הול� ומתרחב המעגל ומדובר . 'וכו' זהות� כרפורמי� וכו

 מוסברי� כגילויי� של מאבק על זהות 2000 לספטמבר 11ואירועי�  כמו מעשה הטרור ב, חובקות עול�

 .תרבותית

לפעמי� : אינני מזלזל חלילה בשאלות אלה ובבעיות שבוודאי טורדות ומעסיקות את העוסקי� בה 

, ת פילוסופיות ואתיות  כרוכות בה בעיו, מצוקה אמיתית ולפעמי� עמדה איתנה עומדי� מאחריה 

אני סבור שלפעמי� יש ג� בלבול , ע� זאת. הציבוריות והפוליטיות רבות וכבדות, והשלכותיה  האישיות

שעלול לטשטש ולכסות את , וטשטוש מושגי שמזי  כמה מהשאלות ומהטענות המועלי� בהקשרי� אלה

או שלא , חלוקות ובעיות במקו� שאינ ולפעמי� א$ מעצי� מ, מה שבאמת מטריד את העוסקי� בה 

הבהרתו של הבלבול עשויה אולי לתרו� למניעת מכשלות מיותרות ולהבהרת מה . ראוי שתהיינה

עיקרו של הבלבול שאני . שבאמת מטריד את השואלי� והעוסקי� בשאלות המוצגות כשאלות זהות

קר למעבר חלקלק ומטעה בי  ובעי, מכוו  אליו נוגע לעצ� מושגי הזהות שמשתמשי� בה� בהקשר זה

. ותכונות הכרחיות" זהות קיומית"לבי  , "זהות סוגית"שנוגעי� בעיקר� ל, "תמימי�"מושגי זהות 

יותר פורייה , נדמה לי, בדברי� הבאי� אנסה להסביר כמה מגילויי הבלבול הזה ולהציע חלופה שהיא

החלופה ,  כללי מאוד וכמעט סיסמאיבאופ . וקולעת למצוקות ולעמדות האמיתיות של אנשי� בנושא זה



מעגלי "שאני מתכוו  אליה היא לזנוח בהקשרי� אלה את מושג הזהות ולעסוק בבעיות הנדונות במושגי 

 .ועל כ� עוד בהמש�, בממדי� שוני� ובעוצמות שונות, "הזדהות

 כמה הבחנות ובלבולי� הקשורי� בה  .א

  זהות מספרית וזהות סוגית–הבחנה ראשונה 

מציינת " זהות"באחד השימושי� הנפוצי� . הזהות משמש בהקשרי� שוני� במשמעויות שונותמושג 

.  יחס הקיי� בי  כל אובייקט לעצמו ולשו� אובייקט אחר–יחס שקילות חזק במיוחד בי  אובייקטי� 

ואני מזכיר אותה כא  רק משו� שהיא קשורה , זהות מעניינת בעיקר לוגיקני� ומתמטיקאי�, במוב  זה

א� ברור שהעוסקי� בשאלות הזהות דלעיל אינ� מתכווני� ליחס , אחד ממושגי הזהות שיידונו להל ל

. חשובות ונפוצות במיוחד") זהות"או של המילה (שתי משמעויות אחרות של מושג הזהות . הלוגי הזה

מאוד " זהות מספרית"הביטוי " (זהות סוגית"ולאחרת " זהות מספרית"לאחת קוראי� פילוסופי� בש� 

רווח מאוד  , numerical identity, לא מוצלח ואני משתמש בו רק משו� שהביטוי המקביל באנגלית

כ� נדמה , א� שתיה , שתיה  נוגעות בשאלות פילוסופיות כבדות). הרעיו  יוסבר להל . בספרות בנושא

" מחפשי הזהות"ת או כמעט שאינ  רלוונטיות לשאלות ולעמדות דלעיל שמטרידות א, אינ  רלוונטיות, לי

הרלוונטיות של מושג הזהות המספרית לשאלות הזהות המטרידות שלעיל נראית ברורה �אי. למיניה�

מוב  הקשור , "סוג"א� במוב  חמור של , לגבי הזהות הסוגית המצב מסוב� יותר. ופשוטה יחסית

זהות הסוגית שייכת ג� ה, ושבו נדונה בדר� כלל שאלת הזהות הסוגית בפילוסופיה, בתכונות הכרחיות

 . טענות אלה עוד יובהרו בהמש�. לשאלות הזהות הללו רק באורח עקי$ ושולי

מה , ובאופ  יותר ספציפי, זהות מספרית נוגעת לשאלה מה מבדיל אובייקט מסוי� מאובייקטי� אחרי�

מבדיל או מה , מה מבדיל שתי טיפות מי� זו מזו, למשל. מבדיל אותו מאובייקטי� אחרי� מאותו סוג

זהות "מכא  הביטוי . ב"או מספר מסוי� ממספר אחר או ספר אחד מאחר וכיו, אד� אחד מחברו

,  רק משיש בידנו להבדיל טיפת מי� אחת מאחרות נוכל לומר כמה טיפות מי� ממלאות כוס–" מספרית

 בלי יכולת. ורק משנוכל להבחי  אד� מחברו נוכל לומר לציי  את מספר האנשי� שבמקו� מסוי�

תלויה במענה עקרוני , לפי גישה רווחת, ויכולת ההבחנה הזו. אי  מוב  לאמירות אלה, ההבחנה הזו

מה מדובר �כשמדובר על זהותו או על תנאי זהותו של דבר, לפעמי�. לשאלת הזהות המספרית, לפחות

הות פילוסופי� עסקו הרבה במצבור שאלות שמאוגדות תחת הכותרת של שאלת הז. במושג זה של זהות

והאחרות קשורות , ל"לפחות אחת מה  היא שאלת הזהות המספרית הנ. ושאלת הזהות האישית בפרט

מה ה� העקרונות הקובעי� את ? מה ה� העקרונות הקובעי� את זהותו של אד� לאור� זמ , למשל. בה

. 'וכו? אי� מתייחסי� עקרונות זהות של הגו$ לעקרונות זהות תודעתיי�? זהותו של אד� ביחס לרעהו

 .כל אלה ה� התפרטויות של שאלת הזהות המספרית

כשאומרי� על , למשל. מה�זהות סוגית לעומת זה נוגעת להגדרת הסוג או הסוגי� שאליה� שיי� דבר

, זמנית מסוימת�או שהיא אובייקט פיסיקלי שיש לו רציפות חלל, טיפת מי� מסוימת שהיא טיפת מי�

או שהוא , מרי� על אד� מסוי� שהוא אד� או שהוא בעל חיי�כשאו, וכ ; מגדירי� את זהותה הסוגית

כשאומרי� על מספר מסוי� שהוא מספר או שהוא , וכ� כמוב . בעל תודעה מגדירי� את זהותו הסוגית

לעיתי� קרובות כששואלי� מה היא . או פני� שלה, מגדירי� את זהותו הסוגית, או יש מופשט, קבוצה

, של סוג) וחלש(במוב  רחב . יש קשר הדוק בי  סוג לתכונה. ותו הסוגיתזהותו של דבר מה שואלי� על זה

א� המוב  הרגיל של סוג הוא צר .  סוג הדברי� שיש לה� התכונה–אפשר לומר שכל תכונה קובעת סוג 

התכונות שקובעות סוגי� ה  מיוחדות . אפשר לומר שכל תכונה קובעת סוג�ובמוב  זה אי, יותר) וחזק(

 .ועוד ניגע בזה בהמש�, שאפיו  מדויק שלה� אינו קל, היכר מיוחדי�� קוויובעלות, במינ 



ורבי� חשבו שמושג הזהות המספרית תלוי במושג , יש כמוב  קשר אמי� בי  שני מושגי הזהות הללו

או , מה שמבדיל אותה מטיפה אחרת, מה שמגדיר את זהותה המספרית של טיפת מי�: הזהות הסוגית

שא� שני דברי� , לפחות לכאורה, כמו כ  נראה. זר בי  היתר מזהותה הסוגיתנג, או ממספר, מכסא

 ה� חייבי� להיבדל ג� בזהות� – א� יש סוג שהאחד שיי� אליו והשני לא –נבדלי� בזהות� הסוגית 

כמו , עולי� תנאי� נוספי�, למשל, במסגרת הסוג הקובע את זהותה הסוגית של טיפת מי�. המספרית

 מאובייקטי� אחרי� מאותו –המבדילי� אותה מטיפות מי� אחרות , זמני�יקו� חללהרכב חומרי או מ

 . הסוג

רבי� בתולדות הפילוסופיה חשבו שכשהולכי� ומדייקי� בהגדרת הזהות הסוגית אפשר להגדיר בסופו 

ובכ� להעמיד את מושג הזהות המספרית , או את זהותו המספרית" האובייקט עצמו"של דבר את 

: אלא עקרונית, לא רק באופ  מעשי, רבי� אחרי� חשבו שזה לא נית . של זהות סוגיתכמקרה פרטי 

התמונה מסתבכת בכ� שרבי� חושבי� . ההבדל בי  זהות מספרית לסוגית הוא קטגורי ואינו נית  לגישור

, לפי זה, אי . שמושג הסוג מצידו תלוי בתפיסת זהות� המספרית של האובייקטי� השייכי� לאותו סוג

או מספרי� , מבלי לתפוס טיפות מי� מסוימות" מספר טבעי"או " טיפת מי�"פוס את הסוג לת

הויכוחי� בשאלות אלה ה� מהנוקבי� ורבי ההשלכה ומלווי� את . על זהות� המספרית, מסוימי�

 .תולדות הפילוסופיה מאז אפלטו  ואריסטו ועד ימינו אלה

 ת זהות מספרית תפיסת שאלות זהות סוגית כשאלו–הבלבול הראשו  

ועוד (א� בכלל , נדמה לי שאי  צור� בטיעו  או בהסבר ארו� לכ� ששאלות הזהות שבה  פתחנו נוגעות

�או א� הוא דתי או , כשפלוני שואל את עצמו א� הוא פלסטיני או ישראלי. בזהות סוגית, )נשוב לכ

, ב"מהותי של זהותה וכיואו כשמישהי רואה את נשיותה כמרכיב , א� הוא מזרחי או אשכנזי, חילוני

 בשאלה מה מבחי  אות� מחבריה� שיכולי� להתלבט –ה� אינ� מתלבטי� בתנאי זהות� המספרית 

, מספרית על עצמ��אנשי� לא שואלי� את עצמ� שאלות זהות, בדר� כלל. באות  שאלות עצמ 

מדאיג למחלת עלולה להיחשב כסימ  , כשהיא נתפסת כזהות מספרית, והתחבטות בשאלות זהות אישית

ובכל . קשה ונחשב, נחשבות כעיסוק אינטלקטואלי נעלה, לעומת זה, שאלות זהות עצמית בכלל. רוח

ואת , כפרטי�" זהות�"לעצ� , יש להרבה אנשי� הרגשה שהתלבטויות אלה נוגעות לעצ� ישות�, זאת

ודו ומתבודד יש מי שנוסע לה. שאלת זהות� כפרטי� ה� נוטי� לפעמי� לראות כשאלת זהות מספרית

וחש לעיתי� קרובות שהוא עוסק ברמות הבסיסיות ביותר של זהותו " למצוא את עצמו"בהרי ההימליה 

. ולא בשאלת הסוגי� שאליה� הוא שיי�, ובמה שמגדיר אותו כפרט אחד מסוי� בעול�, האישית

, העידוני� שבה ע� כל ', וכו" הומניסט" "עראקי" "דתי"מבחינה זו דווקא ההגדרות הכלליות הללו של 

במצב זה קשה לבאר את טיבו של מושג הזהות האישית . לא עונות על צרכיו ולא נוגעות להתלבטויותיו

 .וטבעי שהוא ייטה לפרש את שאלת הזהות המעסיקה אותו כשאלת זהות מספרית, המעסיק אותו

מהסוג הנדו  ה  שאלות זהות : את הבלבול הראשו , לפחות בניסוח ראשוני, וכא  אנו יכולי� לנסח

, "זהות"ובעצ� הגדרת  כשאלות , א� בהעדר אפיו  מדויק של טיב , כמעט תמיד שאלות זהות סוגית

, ה  נתפסות לפעמי� כנוגעות לעצ� קיומו של הפרט, ומשו� שמושג זה נתפס לעיתי� כזהות מספרית

 איני בא חלילה למעט בכ�. א� במקרי� רבי� זו טעות. לעצ� האינדיבידואליות שלו ולהיותו מה שהוא

א� צרי� לראות , השאלות חשובות ועומדות במקומ . בחשיבות  של שאלות אלה ושל ההתלבטויות בה 

ולעיתי� קרובות ה  אכ  שאלות חשובות , ה  יכולות להיות.  כשאלות זהות סוגית–אות  כמות שה  

ות לעצ� קיומו של הפרט א� חשיבות  אינה מעוגנת בהכרח בכ� שה  נוגע, ומכריעות לעוסקי� בה 

פרי , )א� כי בפירוש לא תמיד(לפעמי� , היא, שיש לה  נגיעה כזו, ההרגשה הנגדית. ולהיותו מה שהוא



שמאחר ששאלת זהותו , הטעות והבלבול ה  בהרגשה. הטעות והבלבול שבי  זהות סוגית לזהות מספרית

הרי שהיא נוגעת לעצ� ) מספרית( זהות וזהות היא, היא שאלת זהות, למשל, של פלוני כיהודי) הסוגית(

 .הבלבול עולה כשמתעלמי� מההבדלי� שבסוגריי�. קיומו ולעצ� היותו מה שהוא

, ונוגעות לשרשי הווייתו, מכריעות, שאינני טוע  שכל מי שחושב ששאלות זהות ה  חשובות, אדגיש שוב

ביקורתית , כזו היא רציניתלפעמי� מחשבה . ל ובבלבול שבי  זהות סוגית למספרית"חוטא בכשל הנ

 . היא נסמכת על משהו מעי  הבלבול הנדו , נדמה לי, א� לפעמי�. ומנומקת

 

 תכונות הכרחיות ותכונות מהותיות,   סוגי��ההבחנה השניה 

של שאלות זהות סוגית תארנו קוד� כשאלות הנתפסות כנוגעות לעצ� " הקיומי"את חשיבות  ועוקצ  

" יהודי"או " ישראלי"כשפלוני מגדיר את זהותו כ.  ולעצ� היותו מה שהוא,הגדרתו של הפרט את עצמו

הוא לעיתי� קרובות רואה תיאורי� אלה לא סת� כתיאורי סוגי� שהוא " ליברל"או " שומר מצוות"או 

סוגי� מהותיי� אלה היא .  שלותכונות מהותיותאו , אלא כתיאורי סוגי� מהותיי� לו, שיי� אליה�

אותו פלוני יכול להיות שיי� לאינספור . אוד של המושג הכללי של סוג או תכונהקבוצה מצומצמת מ

וייתכ  מאוד שסוגי� אלה לא ייתפסו בעיניו ', ח וכו"יליד תש, גבוה, י'ינג'אחרי� כמו ג" סוגי�"

לא כל סוג או תכונה של פלוני . את עצ� זהותו האישית, כמגדירי� את עצ� ישותו כפרט שהינו למעשה

יש החושבי� . קשה לאפיי  במדויק את המושג הרלוונטי של סוג או תכונה מהותית. תיי� לוה� מהו

אנו , או שתכונה מסוימת היא מהותית לו, שכשאנו אומרי� שסוג מסוי� הוא מהותי לפרט מסוי�

א� כפי . אומרי� שאי אפשר לתאר אותו פרט עצמו מבלי שיהא שיי� לאותו סוג או בעל אותה תכונה

ומבחינה אחרת הוא חזק ,  מבחינה מסוימת הוא חלש מדי–אפיו  ראשוני זה אינו מספק , הל שנראה ל

 . שכ  הוא אינו מבחי  בי  סוג או תכונה מהותיי� לסוג או תכונה הכרחיי�, מדי

רוב הקבוצות . או עקרו  המגדיר קבוצה כזו, הוא למעשה קבוצה של פרטי�, במובנו הרחב, סוג

פרעוש מסוי� וד$ מסוי� בספר יכולי� , נפוליו , המספר חמש:  מענייני� אישוהעקרונות הללו אינ�

יש יחסית מעט . ולא בכדי אי  לו ש�, שכמוב  לא יעניי  איש, מסוי�" סוג"להוות קבוצה השייכת ל

ובדר� כלל יש ביטויי� פשוטי� יחסית בשפה שמצייני� , מאוד קבוצות או עקרונות שמענייני� אותנו

נתכוו  לאלה " סוג"מכא  והלאה , כשנאמר. 'וכו" מספר טבעי" "יהודי" "ספר" "אד�"כמו , אות�

לאלה " אינ� מענייני� איש"והחלוקה בי  הקבוצות והעקרונות ש, למותר לציי  שמושג זה של סוג. בלבד

לא אחת ג� . שמענייני� אותנו כרוכי� בבעיות קשות ומציבי� קשיי� רבי� בפני ניסיו  לאפיו  כללי

. רה שמה שנחשב כקבוצה או עקרו  שאינו מעניי  איש יתגלה ברבות הימי� והידע כסוג נכבד וחשובקו

ג� מבי  מעט , כפי שאמרנו לעיל, בר�. א� לא נפרט כא  בענייני� אלה שאינ� מכריעי� להמש� דברנו

 .הנתפסי� כמהותיי� לפרטי� השייכי� לה�, יש מעט שבמעט, הסוגי� האלה

). מדינה, ספר, כסא" (מלאכותיי�"וחלק� ) פר, זהב, אד� פרעוש" (סוגי� טבעיי� "חלק מ  הסוגי� ה�

כל סוג הוא תוצר של , לפי עמדה קיצונית אי  סוגי� טבעיי�. ג� חלוקה זו אינה פשוטה כלל ועיקר

א� . ומבחינה זו היא מלאכותית, קלסיפיקציה מסוימת שנעשית על ידי בני אד� לצרכי� מסוימי�

אי  זה ברור למשל א� היא : ררת קשיי� ג� בעיני אלה שאינ� שותפי� לעמדה קיצונית זוההבחנה מעו

 כלומר שאי  סוג שהוא –וא$ לא א� היא מוציאה �כלומר שכל סוג הוא או טבעי או מלאכותי –ממצה 

ויש ; יש שייראו בו דוגמא לבעיית המיצוי. יכול לשמש כדוגמא" מעשה טוב. "ג� טבעי וג� מלאכותי

השאלה א� מספר טבעי דומה יותר לסוגי� הטבעיי� או . ראו בו דוגמא לבעיית ההוצאהשיי

והשאלה א� שפה ;  היא כמוב  שאלה נכבדה בפילוסופיה של המתמטיקה� לפר או לספר –למלאכותיי� 



א� לצרכינו כא  נסתפק . דומה יותר לטבעי או למלאכותי היא שאלה נכבדה בפילוסופיה של הלשו 

 .וטהבחלוקה כפש

לבי  דברי� ) או תכונות(יש להבחי  ביחס מסוי� בי  סוגי� , מעבר לחלוקה זו שבי  הטבעי למלאכותי

זה שפרעוש מסוי� או פר מסוי� הוא בעל חיי� זו . יש סוגי� המגדירי� את מהותו של הפרט: פרטיי�

זה שהמספר . יי�במוב  זה שאי אפשר לתאר פרט זה עצמו מבלי שהוא יהיה בעל ח, תכונה הכרחית שלו

שכ  אי אפשר לתאר את המספר הזה עצמו מבלי שיהיה , זו תכונה הכרחית שלו, ארבע הוא מספר זוגי

לא כל התכונות או , כמוב ). אי  עול� אפשרי שבו הוא אינו זוגי, כמו שהלוגיקני� אומרי�, או(זוגי 

א� אפשר לתאר , וא חו�הפר המסוי� שלפני ה. הסוגי� שאליה� פרט שיי� ה� הכרחיי� במוב  זה

א� זו כמוב  , והמספר ארבע הוא מספר הספרי� שמונחי� על שולחני כעת; שאותו פר עצמו לא היה חו�

 .אינה תכונה הכרחית שלו

  תפיסת מה שמגדיר זהות אישית כתכונות הכרחיות–הבלבול השני 

וציינו שקשה מאוד , דברנו בתחילת הסעי$ הקוד� על סוגי� ותכונות שה� מהותיי� לפרט מסוי�

במוב  , א� מוסכ� על רבי� שהכרחיות. לא אנסה לעשות זאת כא ; "מהותי"להגדיר מושג זה של 

, כל תכונה או סוג שה� מהותיי� לפרט מסוי� ה�. היא לפחות אחד התנאי� המקימי� אותו, דלעיל

. נו התכונה הנדונהאי אפשר לתאר את הפרט הזה כשנשללת ממ, כלומר, הכרחיי� לגביו, לפי תפיסה זו

ונדמה לי שבכ� טמו  ". מהותי"של המוב� הקשה , שבו כל מה שמהותי הוא ג� הכרחי, נכנה מוב  זה

שבו רוב המתחבטי� " מהותי"כי אי  זה המוב  של , אחד ממקורות הבלבול השני בשאלת הזהות

שנתפסות ) גי�והסו(רוב התכונות , שכ . מחפשי� את המהותי לה�, למשל, בשאלות זהות� אישית

ולכ  אינ  מהותיות , אינ  הכרחיות במוב  דלעיל, בהקשר זה של דיבור על זהות אישית" מהותיות"כ

 .במוב  הקשה

 משהו �הוא שהיא מציינת את לשד קיומו וזהותו של הפרט , כפי שראינו, חלק מהרעיו  של זהות אישית

קשה לציי  מוב  ברור של . עצ� מהותומה שמהותי לו ומציי  את , "הוא לא היה מה שהוא"שבלעדיו 

, א� לצור� הדברי� שלהל  אי  בכ� צור�, ולאפיי  את מושג המהותיות המשמש בה�, ביטויי� אלה

 של  הרנכנה את המהותיות הנדונה כא  המוב . ואפשר להסתפק בהבנה עמומה ומעורפלת שלה�

ניווכח שאי  , סות כמהותיות במוב  זהלענייננו חשוב לראות שא� נבח  מה ה  התכונות הנתפ". מהותי"

זה שתכונה היא הכרחית לפרט מסוי� לא אומר , ראשית. חפיפה בינ  לבי  התכונות ההכרחיות שלו

 שהיותו שיי� לסוג בעלי –ח מציי  תכונה הכרחית שלו "זה שאד� מסוי� הוא בע. שהיא ג� מהותית לו

ילוסופי� שיגידו שג� גרעי  כלשהו של יש פ. החיי� הוא תכונה שאי אפשר לתאר אותו בלעדיה

ויש כאלה שיאמרו ,  אי אפשר לתאר אותו עצמו בלעדיה –הזיכרונות של אד� ה  תכונה הכרחית שלו 

.  אי אפשר לתאר אותו עצמו מזרע וביצית אחרי�– הזרע והביצית שמה� נוצר –זאת על ההרכב החומרי 

אינ� שייכי� לשאלות הזהות האישית ,  בה�ע� כל העניי  הפילוסופי שיש, כמדומה, א� כל אלה

אינ  ) או הלאומית או המדינית(ההתחבטויות שלנו בשאלות הזהות האישית , שמעניינות אותנו כא 

 . הרלוונטי לבעיות הזהות הללו, במוב  הר�, וה� אינ� נתפסי� כמהותיי�, נוגעות בה�

, ס כתכונות מהותיות של פרט מסוי�מה שנחשב בדר� כלל כמה שמגדיר זהות אישית ומה שנתפ, שנית

פלוני יכול לראות בהיותו יהודי דתי מרכיב חשוב וא$ , למשל. אינ� בדר� כלל תכונות הכרחיות שלו

; אפשר לתאר אותו בלעדיה : א� ודאי שאלה אינ  תכונות הכרחיות שלו. מהותי של זהותו האישית

וודאי שאפשר לתאר שהוא , )היתה מתגיירתא� אמו לא , למשל(אפשר לתאר שהוא עצמו לא היה יהודי 



מכא  שהמוב  הקשה . 'וכו, או אשכנזי או הומוסקסואל, )א� היה מקבל חינו� שונה, למשל(לא היה דתי 

 .א$ אינו תנאי הכרחי למוב  הר�" מהותי"של 

�מה שלעיתי� קרובות נתפס כתכונות המהותיות לפרט , התכונות המגדירות את הזהות האישית,  לפיכ

יהא , שבו אנו עוסקי� כא , "מהותי"וברור שהמוב  הר� של , אינ  דווקא תכונות הכרחיות, מסוי�

, לכ . שונה מהמוב  הקשה שציינו כמוסכ� על רבי� בראש הסעי$ הזה, משמעו המדויק מה שיהא

העובדה שתכונה מסוימת היא הכרחית לפרט מסוי� א$ לא מהווה תנאי הכרחי להיותה תכונה מהותית 

 . במוב  ששאלת הזהות מעניינת אותנו כא , זהותול

מאחר שאנו רואי� את מה שמכונ  את זהותנו האישית : לנסח את הבלבול השני כ�, לאור זאת, נית 

המוב  (שבו תכונה מהותית היא ג� הכרחית " מהותי"ומאחר שיש מוב  של , )במוב  הר�(כמהותי לנו 

, כפי שראינו זו שגיאה. שבלעדיה  לא היינו מה שהיננו, אנו חושבי� שאלה תכונות הכרחיות, )הקשה

תכונה יכולה להיות מהותית לפרט מסוי� במוב  ". מהותי"הנסמכת על בלבול בי  שני מובני� שוני� של 

ע� . היא א$ יכולה להיות מהותית לו במוב  זה שהיא חלק מהגדרת זהותו; זה שהיא מאוד חשובה לו

היא אינה תכונה שלא נית  לתאר את : שהיא אינה תכונה הכרחית שלו) צבובדר� כלל זה המ(זאת ייתכ  

 .הפרט הזה עצמו בלעדיה

אינני טוע  שמושגי הזהות האישית שלנו נגועי� תמיד בכשל ובבלבול שבי  , כמו לגבי הבלבול הקוד�

או , אני רק טוע  שלפעמי� זה כ�. תכונה מהותית ותכונה הכרחית שהצבעתי עליו, תכונה חשובה

�שכשה� , הכשל והבלבול הנדוני� מסבירי� אולי את ההרגשה שיש לרבי�. שאפשר שזה יהא כ

הרי , )או היותה אישה חילונית, היותו יהודי שומר תורה, למשל(מאתרי� סוג או תכונות מהותיות לה� 

,  כא וג�. בתכונות הכרחיות,  דהיינו–שבלעדיה� לא היו מה שה� , שמדובר בשורשי הוויית� וקיומ�

, תכונות הנתפסות כמרכיבות את זהותו של פרט מסוי�, שתכונות מהותיות, ח"חו, אינני בא לומר בזה

אני רק רוצה לומר שטעות לחשוב שהעובדה שה  חשובות ונתפסות . אינ  חשובות ומכריעות עבורו

הסביר לפחות הטעות הזו עשויה ל. כנוגעות לשורשי הוויתו נעוצה ונסמכת על כ� שה  הכרחיות לגביו

כאילו בתכונות אלה נעו� שורש קיומו של , חלק מהרגשת המשקל הקיומי היתר שנית  לשאלות הזהות

אלה אפיוני� מתאימי� לתכונות הכרחיות ולתכונות ". לא יהיה מה שהוא"הפרט ושבלעדיה  הוא 

ולי� להסביר יכ, והבלבול בי  שניה�, הסמכת  לתכונות מהותיות במוב  הר�; מהותיות במוב  הקשה

 .את כובד המשקל הקיומי שנית  להרבה מהתחבטויות הזהות

 ותנאי� הכרחיי� ומספיקי�, סוגי�: ההבחנה השלישית

ה  כול  ידועות ומקובלות בספרות ; ג� לגבי מושג הסוג כדאי להזכיר בהקשר זה כמה הבחנות

.  שאי  ה  מרכז ענייננו,ולא אדרש לבעיות שה  מעוררות, לא ארחיב ואפרט בה  כא ; הפילוסופית

. אפשר לראות סוג כקבוצה של דברי� או כעקרו  המגדיר קבוצה כזו, כפי שאמרנו, בקירוב ראשו 

מציי  ג� הוא סוג המוגדר על ידי " שולח . " את קבוצת החתולי�–מציי  סוג של בעלי חיי� " חתול"

דל ביניה� אינו רק בכ� שסוגי� ההב. מלאכותי –השני ; טבעיא� הראשו  הוא סוג . קבוצת השולחנות

, ואילו המלאכותיי� ה� פרי פעולותיו המכוונות של האד�, טבעיי� קיימי� ללא תלות בפעולות האד�

לחתול המסוי� . אלא ג� בטיב הקשר שבי  הסוג לבי  התכונות ההכרחיות של פרט השיי� לסוג הזה

) לפחות בחלק  הגדול( שנקבעות –עדיה   תכונות שאי אפשר לתאר אותו בל–שלפני יש תכונות הכרחיות 

ייתכ  מאוד שג� לשולח  שלפני . מה שאי  כ  לגבי השולח  שלפני,  חתול–הטבעי , על ידי הסוג הביולוגי

 היא – להיות עשוי מע� –אז תכונה זו , יש למשל החושבי� שא� הוא עשוי מע�(יש תכונות הכרחיות 



הסוג הזה לא קובע תכונות . 'שולח ' ידי הסוג המלאכותי א� אלה לא נקבעות על, )תכונה הכרחית שלו

 .הכרחיות של השולח  שלפני

 המצויני� על ידי מה שמכונה –לא כל הסוגי� הטבעיי� ה� סוגי� או קבוצות של אובייקטי�  

וכ� ג� . שאינו קבוצה של אובייקטי�, למשל מציי  סוג טבעי" מי�). "count terms" (מונחי� מוני�"

א� לגבי . מצייני� סוגי� טבעיי� אחרי�, כפי שה� מכוני�, )mass terms" (מונחי מצבור"הרבה ו" זהב"

הקשר בי  הסוג לבי  תכונות הכרחיות של פרטי� השייכי� , בקירוב ראשו  לפחות, שניה� שריר וקיי�

דומה לזה במוב  ', מי�'לטיפת מי� למשל יש תכונות הכרחיות שנקבעות על ידי הסוג הטבעי . לסוג הזה

 .'חתול'שלחתול שלפני יש תכונות הכרחיות שנקבעות על ידי הסוג 

היוו את עיקר עניינה של , במוב  שבו דברנו בה� כא , כדי להתקרב לעיקר ענייננו נציי  שסוגי� 

אשר ניתנת במונחי תכונות , )המוגדר(הגדרה נתפסה כהגדרה של סוג : תורת ההגדרה הקלאסית

הדוגמא האריסטוטלית הקלאסית של . או תכונות הקרובות לזה,   עצמ  סוגי�הכרחיות ומספיקות שה

 בעל –כשהמגדיר , כל המונחי� כא  מצייני� סוגי�. אד� הוא בעל חיי� רציונלי: למשל, הגדרה היא

 במוב  זה –מספיק . שני סוגי� שמהווה תנאי מספיק והכרחי להיות אד�" חיתו�" הוא –חיי� רציונלי 

במוב  , והכרחי; )אד�(הרי שהוא בהכרח מסוג המוגדר ) ח רציונלי"בע(הוא מסוג המגדיר שא� דבר מה 

 .ח רציונלי"שאי  הוא יכול להיות אד� מבלי להיות בע, זה

שמחו� , אחת הצרות שבה היא. לא נעמוד כא  על מעלותיה ומגרעותיה של תפיסה זו של הגדרה 

במונחי סוגי� אחרי� , גיל ניתני� להגדרות כאלהשבמובנ� הר, למתמטיקה וללוגיקה יש מעט סוגי�

ספק רב א� יש לנו מושג , למשל, ל "בדוגמא הקלאסית  הנ. המהווי� תנאי� מספיקי� והכרחיי� לה�

ספק רב א� אפשר לראות אותו , ובכל מקרה,  במושג האד�–שהוא בלתי תלוי במוגדר ' רציונלי'של 

רה קשוחה זו בדבר תנאי� הכרחיי� ומספיקי� שה� עצמ� האידיאל העומד ביסוד תו, יתר על כ . כסוג

סוגי� הוא שג� הסוגי� המגדירי� בהגדרה יהיו עצמ� מוגדרי� על ידי סוגי� אחרי� שיקבעו לה� 

שאינ� ניתני� , "סוגי� אחרוני�"עד שנגיע לרמה יסודית של , וכ� הלאה, תנאי� הכרחיי� ומספיקי�

בקישורי� , ספק רב א� מבנה הייררכי כזה של סוגי� המהווי�, ובנוס$ לצרות שציינו לעיל. להגדרה

 .נית  למימוש אפילו בצעד אחד, תנאי� הכרחיי� ומספיקי� לסוג שלפניה�, שוני� שלה�

הקלאסי הזה לא " אידיאל"שלא זו בלבד שה, יותר מכל פילוסו$ אחר היה זה ויטגנשטיי  שטע  

במוב  , הגדרה. אפילו נית  היה למימוש, וא אידיאלאלא שכלל לא ברור באיזה מוב  ה, נית  למימוש

, שו� מטרה של ממש, לדעתו, אינה משרתת, אפילו הייתה ניתנת למימוש או לידיעה, הקלאסי הנדו 

את המושג או הסוג המוגדר ואינה מאפשרת למי שאינו יודע ' מסבירה'היא אינה . אלא במקרי� חריגי�

 במיוחד באלה המענייני� ומטרידי� – ברוב רוב� של המקרי� ,כמוב , ומעבר לכ�. אותו ללמוד אותו

, והסוגי� המענייני� אותנו, רוב המושגי� שלנו.  אי  האידיאל הקלאסי הזה נית  למימוש–אותנו 

נלמדי� על ידינו ומוסברי� לנו לא באמצעות תנאי� הכרחיי� ומספיקי� אלא על תיאורי� , ניתני� לנו

הדוגמאות של סוג מסוי� קשורות ביניה  ביחסי� מורכבי� . ידי דוגמאותואפיוני� שוני� ובעיקר על 

אי  שו� תכונה מעניינת שהיא א$ משותפת לכל הפרטי� של סוג מסוי� או , כ� שבדר� כלל, ומגווני�

למערכת מורכבת ומגוונת זו של היחסי� . מספיקה והכרחית לכ�, לא כל שכ , לכל בעלי תכונה מסוימת

מונח זה ). family resemblance" (דומות משפחתית"ויטגנשטיי  קרא , נני� סוג מסוי�בי  הפרטי� המכו

עיקר הרעיו  של ויטגנשטיי  אינו שכל בני משפחה דומי� זה . ורבי� אכ  טועי� בהבנתו, עשוי להטעות

וא$ לא שאפשר לסדר אות� בסדר כזה שכל שניי� סמוכי� בסדר , בכ� שיש לה� תכונה משותפת, לזה

עיקרו של הרעיו  ). למרות שכמוב  בי  הראשו  לאחרו  לא חייבת להיות דומות כלשהו(י� זה לזה דומ



כש� שהשייכות , הוא שהשייכות לסוג אינה נקבעת על ידי מערכת תכונות משותפות לכל אברי הסוג

 היא א$ לא נקבעת כאמור לעיל כמערכת דומויות. למשפחה אינה נקבעת על ידי מערכת תכונות כזו

משפחה היא מערכת של . לזוגות של אברי המשפחה כשהיא מסודרת בסדר מסוי�) תכונות משותפות(

 לא הרי הקשר בי  איש לאשתו כקשר שבי  אח לאחיו –פרטי� הקשורי� ביניה� ביחסי� רבי� ומגווני� 

מוב  הרגיל ב, ג� חלק ניכר מהסוגי�, לטענת ויטגנשטיי , כ�. ב"ובי  כל אחד מה� לכל אחד מהוריו וכיו

וא$ אי  בהכרח תכונה , איבריה� קשורי� ביניה� בקשרי� מגווני� ואי  תכונה משותפת לה�. שלה�

 . משותפת לחלק�

 או מספיקות/חיפוש זהות כחיפוש תכונות הכרחיות ו: הבלבול השלישי

, הות סוגיתנוגעות בעיקר  לז) כגו  זהות אישית(מאחר שכפי שראינו בעיות הזהות המעניינות אותנו כא  

שמגדירה אותו באמצעות תכונות הכרחיות ומספיקות , טבעי שתפיסה מעי  התפיסה הקלאסית של סוג

ובמקו� שאי  טע� של , תגרו� לחיפוש מציק אחר תכונות כאלה א$ במקו� שאינ , להשתייכות אליו

, ות ומספיקותשייכות סוגית כמעט א$ פע� לא נקבעת על ידי תכונות הכרחי. ממש להניח את נחיצות 

שמקור� , הכרה ברורה בכ� עשויה למנוע בלבול ותסכול. ואי  כל טע� לצפות או לדרוש שתקבע בדר� זו

 .ל של סוג ושל קשרו לתכונות הכרחיות ומספיקות"בתפיסה המוטעית הנ

 סיכו� ביניי�

עוסקי� ה� בדר� כלל חשובי� ל) אישית וציבורית(הסוגי� והתכונות הנדוני� בקשר לשאלות זהות 

ולא בכ� , )הכשל הראשו (של הפרט ) המספרית(א� חשיבות� אינה בכ� שה� מגדירי� את זהותו , בה�

ובוודאי שאי  ה� נקבעי� דווקא על ידי איתור , )הכשל השני(שה� סוגי� או תכונות הכרחיי� שלו 

  בדר� כלל מי  שאלות זהות ה). הכשל השלישי(תכונות המהוות תנאי מספיק או הכרחי לשייכות סוגית 

חלק מהכובד . וככאלה ה  יכולות להיות יותר או פחות חשובות, מאוד מיוחד של שאלות של זהות סוגית

המביאי� אנשי� לחשוב שעל ענייני� שבזהות (ותחושת החשיבות המכרעת שיש לשאלות זהות כאלה 

ובייחוד , שלי� שציינתיבכ, לפחות לפעמי�, לדעתי, נעו�) 'וא$ להלח� וכו, אישית מ  הראוי להיאבק

ובכ� שה  נתפסות ,  בכ� שה  נתפסות כנוגעות לזהות האישית המספרית של הפרט–בשניי� הראשוני� 

מהלכי� ". היותו מה שהוא"שני אלה מביאי� אותו לתופס  כענייני� שביסוד קיומו ו. כהכרחיות לגביו

ת ה� אכ  ביסוד קיומו של הפרט ייתכ  שהסוגי� והתכונות הנדונו. מוטעי�, כפי שטענתי, אלה ה�

אלא , זה לא בגי  המהלכי� המוטעי� האלה, א� א� זה כ�, ושה� מכונני� את היותו מה שהוא, הנדו 

 .מטעמי� אחרי� ובמוב  שונה

 "פרופיל ההזדהות "–מעגלי הזדהות בממדי� שוני�  .ב

אינני מבי  כא  " זדהותה. "ערכי� שוני� ומעגלי הזדהות שוני�, לכל אחד מאתנו אינטרסי� שוני�

. לקרבה ולעניי  שיש למשהו בעינינו, לחשיבות, אלא כלשו  אחרת לאכפתיות ממשהו, "זהות"מלשו  

מעגל הזדהות שבו מצוי כל , למשל, ישנו. אכפתיות ועניי  אלה מתגלי� בממדי� שוני� ובעוצמות שונות

, אזרחי המדינה, הע�, העדה, המשפחתו הרחבה והרחוק, משפחתו הקרובה: אד� ע� בני אד� אחרי�

 משתנה מידת ההזדהות או האכפתיות, כמו בכל מעגל הזדהות, במעגל כזה. בני התרבות הקרובה

וכל , משתנה כמוב  מאד� לאד�, מה במרכז ומה מרוחק יותר, מבנה המעגל.  מהמרכז לקצהויורדת

בדר� כלל אכפת לכל . הל� חייואת מעגל ההזדהות שלו במ) לפחות באופ  חלקי(אחד מאתנו בונה לעצמו 

ואכפת לו מאלה יותר מאשר , אחד מאתנו מבני משפחתו הקרובי� יותר מאשר מבני עמו המרוחקי�

, בני עמי� ודתות שוני�, אפשר שאד� יזדהה ע� מעגל חברי�; כמוב  סדר פשוט, אי  זה. 'מאחרי� וכו

 . יותר מאשר ע� בני עמו או משפחתו למשל



. בני אד� שאליה� אנו מרגישי� אכפתיות הוא רק ממד אחד של מעגלי הזדהותממד זה של קבוצות 

. ב"אידיאולוגיות וכיו,  הזדהות בדרגות שונות ע� רעיונות–אפשר לדבר ג� על מעגלי הזדהות רעיוניי� 

שאכפת ל� " מדברי� אלי�"סוגי האומנות או המוסיקה ש, אפשר לדבר על מעגל הזדהות אומנותי למשל

 –אפשר לחשוב ג� על מעגלי הזדהות ע� גילויי תרבות אחרי� . יש כמוב  דרגות שונות, באלהוג� , מה�

מה ה� הקווי� : למשל, אפשר לדבר על מעגלי הזדהות היסטוריי�. ב"בדיחות וכיו, מנהגי�, לבוש, אוכל

, ואולי א$ על מעגלי הזדהות גיאוגרפיי�. ההיסטוריי� בציר הזמ  שעוברי� דרכ� ואכפת ל� מה�

ובכל אחד מה� ישנ� לכל פרט מעגלי ,  שוני� של מעגלי הזדהותממדי�אלה ה� . ב"אקולוגיי� וכיו

 .הזדהות רבי� שבכל אחד מה� יש לו דרגות הזדהות שונות ומשתנות

וכלה בזה , החל מזה שמעגל אחד כולל את האחר, יכולי� לעמוד ביחסי� שוני�מעגלי הזדהות כאלה 

שמוגדר על ידי , מעגל הזדהות אחד. שותפת ואינ� ניתני� להשוואה כללשה� אינ� בני אמת מידה מ

ע� , חלקית, להיחת�, למשל, מידת ההזדהות או האכפתיות שיש לפלוני ע� קבוצות בני אד� שונות יכול

נא למשל על יהודי שעוקב אחר �חשבו. שבו רואה פלוני את עצמו ממוק�, מעגל הזדהות היסטורי

אפשר שהוא מזדהה היסטורית , כיהודי. י� לחוגי� נוצריי� בגרמניה ובאירלנדשמגיע, מקורות משפחתו

מתעניי  בה� ואכפת לו מה� יותר מאשר תולדותיה� של , הוא רגיש לה�, ע� הע� היהודי ותולדותיו

ע� זאת הוא חש הזדהות עמוקה ע� הסתעפויותיה המפותלי� של . קיבוצי� היסטוריי� אחרי�

או אולי א$ (ומרגיש כלפיה� מידת הזדהות גדולה יותר מאשר ע� רב , הודי�שאינ� דווקא י, משפחתו

הוא יכול לחוש זרות וניכור לרוב הגילויי� התרבותיי� הקשורי� , מבחינה תרבותית. היהודי�) כל

אפשר כמוב  לתאר . הערכה ורגישות לגילויי התרבות הפרוטסטנטית בגרמניה, וקרבה רבה, ליהדות

ובכל , ושי שורשיו מגיע לנקודות בה  יש התפצלות למשל בי  אב ביולוגי לאב מגדלבחיפ, שאותו יהודי

ואפשר כמוב  לסב� את התמונה . אחד מענפי ההתפצלות ישנ� שוב ממדי הזדהות ומעגלי הזדהות שוני�

 . כהנה וכהנה

עות עד כדי כ� שאי  משמ, כפי שאמרתי יכולי� שלא להיות בני אמת מידה משותפת, מעגלי הזדהות

ילדי� רבי� חשי� מבוכה מכבידה כשה� צריכי� לומר א� ה� אוהבי� יותר את . להשוואה ביניה�

. והורי� רבי� חשי� מבוכה מקבילה כשה� נשאלי� מי מילדיה� חביב עליה� ביותר, אמא או את אבא

שוואה מדובר בה, לאמיתו של דבר השאלה היא לעניי . לא מושגיי�, א� זו מבוכה וקושי פסיכולוגיי�

לעומת זה בהשוואת ההעדפות ומידת . באותו מעגל הזדהות ואי  סיבה עקרונית שלא תהיה עליה תשובה

לא רק , הקרבה שאנו חשי� לפרטי� במעגלי הזדהות שוני� עולה לפעמי� קושי מושגי עקרוני

 שיש לו אד� יכול  אולי לקבוע דרגות קרבה והזדהות. והשוואה ביניה� נראית חסרת מוב , פסיכולוגי

א� יתקשה , ודרגות כאלה לגבי סוגי אוכל, ודרגות קרבה ע� סוגי אמנות, ע� קיבוצי� אנושיי� שוני�

זו הסיבה לכ� . סוגי אוכל וקיבוצי� אנושיי� שוני�, לתת מוב  לקביעת דרגות כאלה בי  סוגי אמנות

ר להסביר את העובדה השונות בממדי� באה לאפש. שוני� שאני מדבר על מעגלי הזדהות שוני� בממדי�

, שלעיתי� קרובות השוואות בי  מעגלי הזדהות שוני� נראות לנו חסרות מוב  ולפחות, המוכרת לכולנו

, שבנוס$ לדרגות הקרבה שאד� נות  בתו� מעגל הזדהות מסוי�, לא מ  הנמנע, ע� זאת. חסרות עניי 

 .י�ומשקלי� שוני� למעגלי� שונ,  מסוי� למעגל הזדהותמשקלהוא יית  

שבכל אחד מה� , בממדי� שוני�, מודל מורכב ועשיר של מעגלי הזדהות שוני�, א� כ , אנחנו מקבלי�

כשלפחות חלק ממעגלי ההזדהות מקבלי� משקל מסוי� ביחס לכמה , יש לכל פרט דרגות הזדהות שונות

וזהות  (אני מציע לראות בשאלות זהות שבה� אנו עוסקי� כא , ביסודו של דבר. מהמעגלי� האחרי�

הגדרת זהותו של . מקרה פרטי של שאלות הנוגעות למעגלי ההזדהות של הפרט הנדו ) אישית בכלל זה

היא הגדרת קרבה מיוחדת שיש למעגלי הזדהות מסוימי� " יהודי עראקי שומר תורה ומצוות"פלוני כ



, יכול,  לעילאיריי� שתיארנו�היהודי ע� המקורות הגרמנו. ולנקודות מסוימות בכל אחד מה� לגביו

שהתייחסו אליה� , בכ� שהוריו היו יהודי� ממרוקו, "מזרחי"להרגיש , במעגל ההזדהות העדתי באר�

�שהוא חש הזדהות עמוקה ע� ערכי המשפחה , שהוא ממשי� להגות עברית בהיגוי מזרחי, ואליו כ

סיקה מזרחית מו, במעגלי הזדהות תרבותיי�, ע� זאת. ושהוא אוהב אוכל מרוקאי, המטופחי� בעדה

 .לא מדברת אליו והוא חש קרבה מיוחדת למוסיקה גרמנית ולאומנות איטלקית כנסייתית

ע� המשקל היחסי שיש לפחות לחלק מה� ביחס ,  לציו  מעגלי ההזדהות הרלוונטיי� לאד� מסוי�

קרוא נוכל ל, בתו� כל מעגל כזה, ולו א$ חלקי ביותר, וע� ציו  סדר העדפה או דרגות קרבה, לאחרי�

. ולהשתנות ע� הזמ , כאמור להיות חלקי, פרופיל ההזדהות יכול. של אותו אד�" פרופיל ההזדהות"

 .היא לראות בפרופיל הזדהות כזה תחלי$ למושג הזהות האישית במוב  שדובר בו לעיל, כאמור, ההצעה

 יתרונות

בי  מה שמתכווני� אליו קוראי� רבי� עלולי� לחוש שיש הבדל גדול בי  המושג של פרופיל ההזדהות ל

המושג של פרופיל הזדהות הוא מקי$ ועשיר הרבה יותר ממה . זה נכו . כשמדברי� על זהות אישית

וייתכ  מאוד שרוב הנקודות בפרופיל כזה פשוט לא , שבדר� כלל מובא בחשבו  בשאלות הזהות האישית

מו אי  רע ואי  בזה משו� כשלעצ, א� בזה. ייחשבו במסגרת דיו  והתחבטות בשאלת הזהות האישית

אי  סיבה שאד� לא יתרכז בחלק קט  של הפרופיל ויית  לו חשיבות : נימוק של ממש כנגד ההצעה

שברובו לא נשתמש כלל בקשר ,  מה הטע� בהצעת מודל מסוב� כל כ�–עדיי  אפשר אז לשאול . מיוחדת

 ?ענייננו כא , בסופו של דבר, שה , לשאלות של זהות אישית

כל . במורכבותו ובעושרו של פרופיל הזדהות אני רואה את יתרונה הבולט של ההצעה, סיבוכודווקא ב

אני ", "אני יהודיה("בכל אחד ממעגלי ההזדהות היא מעי  קביעה של זהות סוגית מסוימת , נקודה

היא נותנת לקביעה כזו משקל : א� היא הרבה יותר מזה") אני אוהבת את ב�", "אני אישה", "מזרחית

אני . "בכ� מקבלת הקביעה ג� תוכ  עשיר וג� דיוק יתר. חסי בתו� מבנה עשיר של השוואות רלוונטיותי

בכ� ; במעגל הזדהות מסוי�, אולי מקסימלית, תהיה נקודה בעלת דרגת קרבה גבוהה, למשל, "יהודיה

 בני ייקבע מקומה ביחס לנקודות אחרות באותו מעגל וביחס לנקודות אחרות במעגלית אחרי� שה�

 .השוואה לו

במוב  , יתרו  נוס$ של חשיבה על שאלות הזהות האישית במסגרת פרופיל ההזדהות הוא שהיא מורידה

ראינו ". כ  או לא"של שאלות אלה ומאופיי  כשאלות דיכוטומיות של " כובד "או ממעטת ב, מסוי�

לראייה של קביעת זהות תוצאה של כשלי� ובלבול שגורמי� , אולי, לעיל שבמידה רבה הכובד הזה הוא

ואת מה שבלעדיו הפרט , או תכונות מהותיות כקביעה המכוננות את עצ� קיומו של הפרט הנדו , סוגית

כשקביעות כאלה נתפסות כקביעות של נקודות השוואה בפרופיל , לעומת זה". אינו מה שהוא"הנדו  

יות מושווה לנקודות אחרות שעשוי לה, ה  מקבלות לא רק תוכ  עשיר ומדויק יותר, ההזדהות שלו

כבד פחות , דרמטי פחות, בדר� כלל, שהוא, אלא ג� את משקל  הראוי, )וא$ להשתנות בזמ (בפרופיל 

שכ  ברור שנקודות כאלה יכולות . ודוגמטי פחות מאשר בתפיסת  כמה שמכונ  את זהותו של אותו פרט

מו יכול להיות בעל משקל גבוה ביחס שהוא עצ, להיות בדרגה גבוהה ביותר במעגל ההזדהות הרלוונטי

ואינה מכוננת את , ועדיי  התכונה הנדונה אינה נתפסת כהכרחית לקיומו של הפרט, למעגלי� אחרי�

טראומה "התפיסה המוצעת כא  יכולה להקהות את חוד  של בעיות כמו ה, מבחינה זו. זהותו המספרית

ושהוא ילד מבחנה , דלו אינו אביו מולידושל ילד מתבגר שמגלה פתאו� שאביו מג" האקזיסטנציאלית

כמו שיש לכל , לילד במצב זה יש מעגלי הזדהות שוני�. מאב שתר� פעמיי� בשבוע זרע בהיותו סטודנט



ואי  סיבה שלא יחיה את� בשלו� ויתמודד ע� ניגודי� , )ולו עצמו בלי קשר לבעיית האב(אחד מאיתנו 

 ".זהותו האישית" מאיימי� על מבלי לחוש שה�, שיכולי� להתעורר מידי פע�

 חילוני ופרופיל ההזדהות, דתי

" דתי"ובעימות שבי  ה,  ניסיתי לברר כמה סוגיות הקשורות במושג החילוניותאלפיי�בשני מאמרי� ב

לצור� בירור היבטי� של סוגיות אלה טענתי שכשחילוניות מוגדרת באורח קיצוני במיוחד ". חילוני"וה

לא נותר לחילוני הקיצוני הזה מרחב מושגי מספיק אפילו כדי להבי  , ") גמורהחילוניות"אותו כיניתי (

הוא שומט מעצמו את קד� ההנחות הנחוצות לכ� ששיח זה יהיה בעל תוכ  . את השיח והעמדה הדתית

בדיו  זה נתפסות העמדה הדתית ובמיוחד העמדה של החילונית . לא כל שכ  אמיתי, קוהרנטי מבחינתו

במיוחד , ע� זאת הצעתי. שאינ  מאפשרות גמישות" נקודות שבת"כ,  קשוח וקיצוניהגמורה באופ 

אפיו  חיובי של עמדה חילונית שאינה נופלת במכשלות החילוניות , בחלקו האחרו  של המאמר השני

א� . ושמתאפיינת בפתיחות ביקורתית שמאפשרת לפחות ניסיו  כ  להבנה של השיח הדתי, הגמורה

 . ואי  מבחינתה מה שחסי  בפני ביקורת ובדיקה, יקורתיתפתיחות זו היא ב

התפיסה הקיצונית והקבועה של עמדות כמו הדתיות הקיצונית והחילוניות הגמורה מתאימה להנחות 

ה  העמדה הדתית וה  העמדה החילונית מוצגות כתכונות , כאשר, היסודיות של מודל הזהות האישית

, כנגד זה.  הדתי מכא  והחילוני מכא –ישית של הפרט הנדו  מהותיות והכרחיות לקיומו וזהותו הא

תפיסת החילוניות הביקורתית  נראית לי תואמת את המודל של פרופיל ההזדהות שאת עיקריו התוויתי 

תפיסת העמדות הדתית והחילונית במסגרת פרופיל ההזדהות מאפשרת וא$ מזמינה את . בדברי� דלעיל

הוא , כעניי  המגדיר את זהותו, למשל,  כשאד� תופס את אורח חייו.הגמישות הדרושה להבנה הדדית

 הוא –עלול ליפול בפח המכשלות שצוינו לעיל ולראות אותו כעניי  הכרחי לעצ� קיומו וזהותו האישית 

בעלת עדיפות , לעומת זה כשאד� תופס את אורח חייו כנקודה מסוימת. לא יהיה מה שהוא בלעדיו

ולכמה מה� יש  , שכול� נגישי� לו, על רצ$ של אורחות חיי� אפשריי�, יניוודרגת הזדהות גבוהה בע

 –) בשלב נתו  בחייו( א$ א� נמוכות מזו של אורח החיי� שהוא מאמ� –דרגות קרבה מסוימות מבחינתו 

כאשר בהתא� למודל של , וביתר שאת כ�; ביקורתית וגמישה יותר, עמדתו עשויה להיות מפוכחת

ביחס למעגלי הזדהות , של אורחות חיי�, וא רואה את כל מעגל ההזדהות הזהפרופיל ההזדהות ה

נראה , שהרי. שלכול� משקל מסוי� עבורו, לאומיי� וא$ אישיי�, תרבותיי�,  תודעתיי�–אחרי� 

שהניגוד בינו לבי  האחר נתפס אז כהבדל קט  יחסית במשקל שה� נותני� למעגלי הזדהות שוני� 

 ). של אורחות חיי�(כל אחד מה� בתו� מעגל ההזדהות הנדו  ובהעדפות הפנימיות של 

, כאמור, ובכל זאת ה� נראי�, הבדלי� אלה יכולי� להיות משמעותיי� מאוד עבור הפרטי� הנדוני�

לנוקשות ולכבדות שה� מקבלי� כשה� נתפסי� כרכיבי� של עצ� , קטני� וגמישי� יחסית לחומרה

בתפיסת המודל של הזהות האישית , כפי שראינו, שהרי. ברהזהות האישית של כל אחד מהנוגעי� בד

כתנאי הכרחי לזהותו של , או א$ העדפה פשוטה" זהות סוגית"ישנה נטייה לראות כל רכיב כזה של 

אלא , ביניה ) חלקית(כא  אי  רצ$ של אפשרויות נגישות ויחס העדפה . לקיומו ולהיותו מה שהוא, האד�

, או א$ הבנת , ואימו� אלטרנטיבות,  על זה קשה להתפשר–אי הקיו� ותנ, "עצ� הזהות"תכונות שה  

. והדברי� נכוני� כלפי מי שמאמ� אורח חיי� חילוני וכלפי הדבק בדתיותו כאחד. נראי� בלתי אפשריי�

מגמישה ומעשירה את אפשרויות תפיסת היחסי� , מקלה, לעומת זאת, תפיסת מעגלי ההזדהות שהצענו

בצורה שמקהה את עוקצ� של הניגודי� ונותנת משקל ראוי למורכבות ,  השונותבי  הערכי� וההעדפות

 .היחסי� ביניה�

 


