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 ביקורת אמפתית: 
בחינה מחודשת של תפקיד הסוציולוג המבקר

גלית אילון* ודניאלה אריאלי**

הסוציולוגיה  של  יחסה  שאלת  את  לדיון  להעלות  מבקש  זה  מאמר  תקציר. 

של  בכתביהם  קריאה  בסיס  על  המבוקר.  האחר  שלה:  האחר  כלפי  הביקורתית 

מישל פוקו והומי באבא אנו מראות שתפיסות פוסט–סטרוקטורליסטיות ופוסט–

קולוניאליסטיות מצביעות על הצורך לבחון מחדש את תפקידו של המבקר ואת 

האוריינטציה שלו כלפי מושאי הביקורת, או במילים אחרות, הן מניחות תשתית 

לשינוי בתרבות הביקורת. בצד ההמשגה התיאורטית של מופעיו המורכבים של 

הכוח התוו שני ההוגים הללו עקרונות של ביקורת הנשענת על אמפתיה שאינה 

מתוחמת לצד אחד, או ליתר דיוק, להבניה של צד אחד. המושג “ביקורת אמפתית” 

שאנו מציעות מבקש להדגיש היבט זה כקו מנחה בפרקטיקה הביקורתית. המושג 

מסמן את האפשרות להתגבר על הפרדוקסליות המאפיינת את השיח הביקורתי, 

שאמנם מבקש לפרק דיכוטומיות ודפוסי חשיבה דואליים, אך מאשרר אותן שוב 

ושוב בפרקטיקה הביקורתית שלו עצמו. 

מאמר זה הוא בגדר ניסיון לחשוב מחדש על תפקידה של הסוציולוגיה הביקורתית, ובייחוד זו 
הנשענת על חשיבה פוסט–סטרוקטורליסטית ופוסט–קולוניאליסטית. סוציולוגיה ביקורתית 
עוסקת, רובה ככולה, בסוגיות של כוח ושליטה, ואנו איננו מערערות על חשיבותה או על 
תרומותיה. עם זאת, אנו מבקשות להתמודד עם תחושה של מלכוד הקשורה בה: מצד אחד, 
השיח הביקורתי הוא שיח משנה מציאות המבקש להיטיב עם העולם, לעתים על ידי חשיפת 
מהלכי  שני,  מצד  ערכו.  ולהפחתת  האחר  של  להדרתו  המשמשים  המורכבים  המנגנונים 
הפירוק והביקורת החוזרים ונשנים נוטים להעמיד את השיח הזה כמעין שוט אינטלקטואלי 
היוצר מרחב אנטגוניסטי בין המבקר ובין האחר שלו, מושא הביקורת, האחר המבוקר. בכך 

הופך השיח הביקורתי לשיח שַמבנה תפיסת עולם אנטגוניסטית ומאשרר אותה שוב ושוב.
במרוצת השנים עבר המושג “כוח” שינויים מרחיקי לכת. בעבר התייחסו אליו חוקרים 
הלאה,  וכן  פירמידות  בקצות  מלחמה,  בשדות  שלטון,  במוסדות  הנמצאת  גלויה  כמהות 
ופוסט– פוסט–סטרוקטורליסטיות  רגישויות  של  התפתחותן  עם  האחרונים,  בעשורים  אך 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  *

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג לסיעוד, המכללה האקדמית עמק יזרעאל  **

סדר שמות הכותבות הוא אלפביתי; תרומתן של שתי הכותבות שווה.   

אנו מודות לעורך חיים חזן ולסוקרות האנונימיות של מאמר זה על תרומותיהם. כמו כן, אנו מודות להדס   

מנדל ולשלמה גץ על הערותיהם החשובות.
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החיים:  של  היבט  בכל  הדבק  חמקמק  גורם  בכוח  לראות  חוקרים  החלו  קולוניאליסטיות, 
בין  נדחק  מילים,  בין  מתפתל  ארכיטקטוניות,  מתצורות  מהדהד  אמנות,  ליצירות  משתחל 
ניגודים בינאריים, אוחז בשתיקות. השינויים שחלו במושג “כוח” מחייבים, בעינינו, בחינה 
מחודשת של תפקיד הביקורת ביחס אליו. כסוציולוגיות, כמבקרות, עלינו לשאול את עצמנו 
לא רק מהו כוח, כיצד הוא פועל והיכן הוא נמצא, אלא גם כיצד נבחר לגשת אליו, מאיזו 
של  אונה  את  לחזק  ואף  לשמר  כדי  מולו.  להתנסח  נרצה  מקום  ומאיזה  בו,  נתבונן  עמדה 

הביקורת ואת תרומותיה, עלינו לבחון מחדש את הבחירות הפרשניות שלנו כמבקרות.  
שני  של  נוספת  בקריאה  המבקר  תפקיד  של  המחודשת  הבחינה  את  להתחיל  בחרנו 
פוסט– מזווית  האחד  ובמשמעויותיו,  במופעיו  בכוח,  העוסקים  קנוניים  תיאורטיים  מקורות 
סטרוקטורליסטית, והאחר מזווית פוסט–קולוניאליסטית: האנתולוגיה של מישל פוקו כוח/ידע 
 The Location( וספרו של הומי באבא מיקום התרבות ,)Power/Knowledge( )Foucault, 1980(
of Culture( )Bhabha, 1994(. שני המקורות האלה אינם אלא שתי דוגמאות מתוך ספרות 
ענפה, אך הם משמשים הצדקה למאמרי ביקורת רבים, ולנוכח מרכזיותם וריבוי השימוש בהם 
נראה שאפשר לראות בהם דוגמאות בולטות ומרכזיות בתחום. הקריאה המחודשת שלנו אינה 
מתמקדת באופן שבו המקורות הקנוניים שבחרנו ממשיגים כוח ־ רבים עשו זאת לפנינו ־ 
אלא בבחינת האופן שבו שני התיאורטיקנים ניגשים לביקורת הכוח ורואים את תפקיד המבקר 
הדיסקורסיביים  מופעיו  של  התיאורטית  ההמשגה  שבצד  נטען  אנו  המבוקר.  לאחר  ביחס 
והתרבותיים המורכבים של הכוח, אותם מובנים הדורשים מהלכים של פענוח וחשיפה, הותוו 
בטקסטים הללו עקרונות שיכולים להצמיח ביקורת הנשענת על הבנה ולא על אנטגוניזם, כזו 
המונחית על ידי אמפתיה יותר מאשר על ידי התנגדות והנגדה. הבחינה המחודשת של שני 
הטקסטים הקנוניים שבחרנו תדון אפוא בחומרים שוודאי מוכרים לרבים, אך תבקש להדגיש 

בתוכם יסודות שמזמינים שינוי בתרבות הביקורת שבתוכה פועל המבקר.
בעצם  היא  ביקורת  שכל  נטען  הראשון  בחלק  חלקים.  משלושה  מורכב  המאמר 
איך  נבדוק  המאמר  של  השני  בחלק  מבוקרת.  אחרּות  ועם  מבוקר  אחר  עם  אינטראקציה 
רואים פוקו ובאבא את האופן שבו על החוקר הביקורתי לגשת לאינטראקציה הזאת. בהקשר 
זה נדון בדרך שבה המשיגו שני התיאורטיקנים את תפקיד המבקר ונראה כיצד מושג הכוח 
הדיסקורסיבי והתרבותי שהם מקדמים מחייב התמקמות ביקורתית חדשה. בחלק השלישי 
של המאמר נציע את המושג “ביקורת אמפתית” כדי לייצג את ההתמקמות הזאת. נדגיש 
בהקשר זה את הצורך להתנער מתרבות כתיבה ביקורתית אנטגוניסטית ונדון בתרומתה של 

חשיבה אמפתית לקידום מטרות ביקורת הכוח. 

כתיבה ביקורתית כאינטראקציה עם אחר ועם אחרּות

אחד המסרים התיאורטיים הבולטים של המחשבה הפוסט–סטרוקטורליסטית הוא שמדעני 
חברה אינם יכולים לייצג באופן ישיר, פשוט או אובייקטיבי איזו מציאות עצמאית המתנהלת 
)Derrida, 1972(, המאמץ להציג מציאות  מחוץ להם. כפי שהדגישו פוקו )2005( ודרידה 
לחוות  המאפשר  שהאמצעי  משום  ולו  אפשרי  אינו  ואובייקטיבי  רציונלי  באופן  חיצונית 
ולהבין את העולם, השפה, הוא מקובע ומדויק הרבה פחות ממה שאנו נוטים להאמין. לפי 
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זו, מילים מייצרות משמעות לא דרך התקשרות ישירה לאובייקטים שהן מתייחסות  גישה 
אליהם, אלא דרך מערכות יחסים סבוכות ומותנות פוליטית עם סימנים לינגוויסטיים אחרים 
כל  לפיכך,   .)Calás, 1993, pp. 307-311 גם  ראו   ;Derrida, 1972( ההסמלה  במערכת 
טענה על העולם החברתי היא רק קריאה אפשרית אחת, תלוית הקשר, וייתכנו מלבדה עוד 
 Brown, 1990; Manning & Cullum-Swan, 1994,( אינספור אפשרויות של משמעות

.)pp. 467-468
ייצוג מאופיינים  ייצוג. מאחר שתהליכי  הקריאה תלוית ההקשר היא אפוא מהלך של 
בנטייה לייצר רושם של קוהרנטיות בנוגע לחוויה אנושית שהיא לעולם רבגונית ומורכבת 
 S.( הם כרוכים עקרונית בהבניית אחרּות ובכפייתה על האחרים המתוארים ,)S. Hall, 1990(
Hall, 1997a, 1997b(. כותבים פוסט–קולוניאליסטים אכן מדגישים זאת שוב ושוב. בעקבות 
תיאוריו המפורסמים של סעיד )2000( על האופן שבו השיח המערבי מכפיף את האחרים שלו 
לאסטרטגיות ייצוג המשרתות את ההגמוניה התרבותית של המערב, כותבים שונים הדגישו 
את חשיבות ההכרה בכך שאף ניסיון לייצג אנשים אינו יכול לחמוק מהפוליטיקה של שליטה 
דרך ידע או לבודד עצמו משיחים הגמוניים )לדוגמה, Bhabha, 1994; Spivak, 1988(. אף 
מהלך של ייצוג אינו מתאר רק את המציאות החברתית שהוא עוסק בה, אלא גם מבנה אותה 

באופן שנוטה להמעיט בערכם של סוגים שונים של אחרים.
תיאורים  גם  אחרים.  לטקסטים  מאשר  פחות  לא  ביקורתיים  לטקסטים  יפה  זה  טיעון 
ביקורתיים הם מהלכים של ייצוג, וככאלה הם מאופיינים בנטייה להבנות את האחרים ואת 
האחרּות שהם דנים בהם: הן את האחרּות של אלה שהם מבקשים לדבר בשמם או למענם )ראו 
לדוגמה, Krumer-Nevo & Benjamin, 2010( והן את האחרּות של אלה שהם מבקרים. 
לטענתנו, דווקא משום שלביקורת הסוציולוגית יש תפקיד מרכזי כל כך בקידום המודעות 
למורכבותם של מופעי כוח, חשוב שהיא תבחן את משמעותן של אסטרטגיות ייצוג האחרּות 
שלה עצמה. לנוכח כל מה שידוע לנו על ייצוג ועל הבניית אחרּות, עלינו לבחון מחדש את 
האופנים שבהם אנו ניגשים לאחרים שלנו, האחרים המבוקרים, ואת המיקום שלנו ככותבים 

ביקורתיים ביחס לאלה שאנו מייצגים. 
של  להשתרשותם  עד  הביקורתית  בסוציולוגיה  ביותר  דומיננטי  שנחשב  הכתיבה  זרם 
זרמים פוסט–סטרוקטורליסטיים ופוסט–קולוניאליסטיים היה הניאו–מרקסיזם, ואולי בראש 
המרקסיסטי  למודל  בהתאם   .)Shalin, 1992( פרנקפורט  אסכולת  הוגי  של  זה  ובראשונה 
כמי  המבוקר  האחר  את  פרנקפורט  אסכולת  הציגה  ואנגלס  מרקס  שפיתחו  הקלאסי 
שהאינטרסים המטריאליים שלו הם המקור לאי צדק חברתי ולתודעה כוזבת. השילוב בין 
התפיסה המטריאלית המרקסיסטית ובין הפסימיות הוובריאנית על תפקודה של המחשבה 
התבונית ככלוב ברזל יצר בקרב חלק מהוגי האסכולה עמדה ביקורתית כמעט נואשת, כזו 
שאדורנו כינה “מדע מלנכולי” )Ibid., esp. pp. 239-244(. עמדה ביקורתית זו תיארה דיכוי 
כולה איבדה  והחברה  בני אדם את האינדיבידואליות שלהם,  כול שבמסגרתו איבדו  חובק 
של  הביקורתי  הפרויקט   .)Horkheimer & Adorno, 1972 )לדוגמה,  אנושית  משמעות 
חברי האסכולה ביטא עמדה לוחמנית ואנטגוניסטית כלפי לפיתתה של האחרּות המבוקרת, 
באופן  עצמו  לנתק  המתבונן  של  מאמץ  אגב  הביקורתית  התובנה  הופקה  זו  עמדה  ומתוך 
והאמנות  השפה  התרבות,  כולל  אליו,  שקשור  מה  ומכל  שלו  ההתבוננות  ממושא  מוחלט 

 .)Horkheimer & Adorno, 1972 ;1972 ,לדוגמה, מרכוזה(
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ניאו– זרמים  גם  מאפיינת  כזו  ואנטגוניסטית  מתנתקת  ביקורתית  שעמדה  לציין  יש 
למרות   .)Durham & Kellner, 2006 אצל  דיון  זה  בהקשר  )ראו  אחרים  מרקסיסטיים 
הבדלים תיאורטיים בהמשגת אופן פעולתם של מנגנוני הכוח הקפיטליסטי, אופן השפעתם 
ניאו–מרקסיסטים  חוקרים  פוטנציאל ההתנגדות להם, כתביהם של  או  והחברה,  על הפרט 
רבים נוטים להתבונן באחר המבוקר מתוך נקודת מוצא של מלחמת הטוב ברע או הצדק באי 
צדק, וכן להעמיד את המבקר כנציגם של החלשים, המנוכרים או חסרי האונים.1 בלב הכתיבה 
 )Hutnyk, 2004 ,הניאו–מרקסיסטית עומדת מחויבות ־ לעתים מפורשת ומודעת )לדוגמה

־ לשמר הנגדה אנטגוניסטית בין המעמד הקפיטליסטי ובין השכבות שהוא מנצל ומחליש.
בעלת  היא  זו  ביקורתית  עמדה  שהוזכרו,  החשיבה  לזרמי  הקשור  בכל  להדגיש:  חשוב 
היגיון תיאורטי מוצק. עם זאת, הלך המחשבה הזה אינו היחיד האפשרי, ואפילו בתוך מסורת 
הכתיבה המרקסיסטית קיימים זרמי מחשבה המאתגרים אופן זה של ייצוג האחר המבוקר. 
 ,)Williams, 1977 )למשל,  וויליאמס  ריימונד  של  עבודותיו  הן  לכך  בולטות  דוגמאות 
הנאבקת  הבורגנית  התודעה  של  רבגוניותה  ואת  מורכבותה  את  לתאר  השאר  בין  שביקש 
 Eldridge & גם  )ראו  והחברתיות  הרגשיות  משמעויותיה  ועם  עצמה  עם  רבים  במובנים 
 ,)Abercrombie & Turner, 1978( או עבודתם של אברקרומבי וטרנר ,)Eldridge, 1994
יותר מאשר  הרבה  הדומיננטית  האידיאולוגיה  ידי  על  נשלט  הדומיננטי  שהראו שהמעמד 
שולט דרכה, וכן שהאידיאולוגיה הזאת רחוקה מלהיות אחידה או מונוליטית. אם כן, הייצוג 
הניאו–מרקסיסטי של כוחו של האחר המבוקר כחובק כול ספג לא מעט ביקורת גם מכותבים 

שצמחו מתוך מסורת חשיבה זו עצמה.
יורשיו  הציגו  הניאו–מרקסיסטית  הייצוג  לתבנית  ביותר  הקשה  האתגר  את  זאת,  עם 
של ובר, ובראשם מישל פוקו. כפי שנראה בהמשך, חשיבתו של פוקו ערערה לחלוטין את 
הדיכוטומיות הבסיסיות של הביקורת הניאו–מרקסיסטית ־ חלש–חזק, מדוכא–מדכא, נשלט–
שולט וכן הלאה ־ וכן את הנרטיב הפוליטי המרקסיסטי האוניברסלי הקושר בין אידיאולוגיות 
דומיננטיות, תודעה כוזבת ואינטרסים של קבוצות חזקות. פיתוחים פוסט–קולוניאליסטיים 
מאוחרים, ובייחוד זה של הומי באבא, הדגישו את האמביוולנטיות האינהרנטית הטבועה בכל 
הבחנה דיכוטומית כזו. ברצוננו להדגיש את המורכבות הביקורתית כאן: עבודתו של באבא 
מאופיינת באמביציה סוציאליסטית )Bhabha, 1994, pp. 41-47( ומכוונת נגד הקפיטליזם 
ואומרים  הוגים מרקסיסטים מבקרים בחריפות את כתביו  זאת, כמה  ולמרות  הקולוניאלי, 
לגמרי  התנתק  שהוא  מלמדת  המרקסיסטיות  לדיכוטומיות  עורך  שהוא  שהפרובלמטיזציה 
 .)Ahmed, 1995; Huddart, 2006, pp. 149-170; Hutnyk, 2004( המרקסיזם  מרוח 
אם כן, הפרובלמטיזציה שנעשית לגישה הביקורתית הדיכוטומית והאנטגוניסטית היא בין 
ידי  )ואחרים( ושפותחו על  המסרים התיאורטיים שהתווה הפוסט–סטרוקטורליזם של פוקו 
זרמי חשיבה פוסט–קולוניאליסטיים שניזונו ממנו, והיא מסמלת ניתוק של ממש מתבניות 

הייצוג הניאו–מרקסיסטיות.
ובכל זאת, לא היה די במסרים התיאורטיים האלה כדי לשחרר את אחיזתן של מוסכמות 

הנקודה המרכזית שאנו מבקשות להתמקד בה קשורה לאופן ייצוג האחרות בכתיבה הניאו–מרקסיסטית.   1

דיון בסוגיות אחרות הקשורות לגישות הניאו–מרקסיסטיות השונות ולהבדלים ביניהן חורג מתחומו של 

מאמר זה.  
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 .)Spivak, 1988( חשיבה דיכוטומיות ומהותניות, והידע נותר כרוך בהן ברמה האפיסטמית
עניין זה בולט גם בהקשר של הסוציולוגיה הביקורתית הישראלית. אף שאנו מצויים בעיצומו 
של מה שאורי רם )2006( מכנה בכותרת ספרו “הזמן של ה'פוסט׳”, הסוציולוגיה הביקורתית 
הישראלית, זו שנשענת במידה רבה על עבודותיהם של פוקו ובאבא, מוצאת עצמה נשבית 
שוב ושוב בכבלי החשיבה הקטגוריאליים שהיא מבקשת להשתחרר ולשחרר מהם )ראו דיון 
אצל שמיר, 2008, עמ' 24(. ספרו של רם מתאר את הישגיה של הסוציולוגיה הביקורתית 
הישראלית כמי שהציגה את “האינטרס העצמי של ה'יישוב הוותיק׳ אל נוכח ‘אחרים׳ שנושלו 
מאדמתם ומזכויותיהם או שנדחקו לשוליים הפוליטיים החברתיים והתרבותיים” )רם, 2006, 
זה של ה״פוסט”, קשורים  ובעיקר בעידן הנוכחי,  עמ׳ 59(. עוד הוא טוען שהישגים אלה, 
בכך שהיא הצליחה להשתחרר מ״לפיתת האידיאולוגיה הלאומית ומאחיזת האידיאולוגיה 
המדענית” )שם, עמ׳ 118(. לדבריו, אחד מהמאפיינים היסודיים של הסוציולוגיה הביקורתית 
לביקורתיות  ממסדיות  בין  הנגדה  על  נסמך  שלה  הביקורתי  שהפרופיל  הוא  הישראלית 
האינטרסים  שלו,  הביקורת  למושאי  ביחס  המבקר  של  מתעמתת  בהתמקמות  ומתבטא 

המיוחסים להם והערכים והאידיאולוגיות המשרתים אותם )לדוגמה, שם, עמ׳ 74-73(.
הישראלית מהדהד את  הביקורתית  הסוציולוגיה  והישגיה של  זה של מטרותיה  תיאור 
הביקורתית  הסוציולוגיה  כי  שאף  ממנו  עולה  המסורתיות.  הדיכוטומיות  הייצוג  תבניות 
נשענת על תיאוריות פוסט–סטרוקטורליסטיות, פוסט–קולוניאליסטיות וכן הלאה לשם הצגת 
ראותן,  נקודות  והצפה של  מנושלות  או  מוחלשות  וקבוצות  זהויות  סיפוריהן של  מורכבות 
עדיין האופן שבו היא מייצגת את סיפורם של האחרים שלה )קרי מושאי הביקורת( נותר 
ֵרה–פוסט, קרי תבניות ייצוג שממשיגות את האחר  משוקע בתבניות ייצוג שהן במידה רבה ּפְ
המבוקר כמי שמובל על ידי אינטרסים עצמיים, מבקש להטמיע אידיאולוגיות לופתות ומייצג 

ניגוד בסיסי הן לעומת קבוצות מוחלשות והן לעומת מבקריו הסוציולוגים. 
אין להבין דברים אלה כערעור על תרומתה של הסוציולוגיה הביקורתית של ה״פוסט” 
התיאורטיות,  להבחנות  בהתאם  להפך,  עצמן.  התיאוריות  למגבלות  עדות  בכך  לראות  או 
הסוציולוגיה הביקורתית הישראלית היא חלק בלתי נפרד מהשיח שבו היא משתתפת, ואין 
פלא שהיא עצמה כרוכה בקוריו. חוויות החולשה והנרדפות שנתלוו לכתיבה הסוציולוגית 
הביקורתית בראשית ימיה, התחושה שעליה להיאבק על מקומה אל מול הגמוניה ממסדית, 
והמחויבות העמוקה לקבוצות המוחלשות שבשמן דיברה ופעלה )שם( יצרה, כך נראה, תודעת 
כתיבה נלחמת, וזו מבנה את עצמה כמי שעומדת כמעט לבדה על משמר החלשים, המדוכאים 
או חסרי האונים אל מול כוח עצום המבקש להשתיקה. יתר על כן, הסוציולוגיה הביקורתית, 
ובעיקר זו המאפיינת את “הזמן של ה׳פוסט׳”, מעולם לא התקשטה ביומרות של ניטרליות 
חסרת פניות, ובהתאם לזרמים התיאורטיים שבשמם דיברה אכן אופיינה במודעות עצמית 
גבוהה לאופן שבו גם היא עצמה )כמו מושאי הביקורת שלה( אינה אלא “פעילות חברתית 

‘מעורבת׳ או ‘מחויבת׳” )שם, עמ׳ 75(.
של  הייצוג  לשאלת  גם  התייחסות  מחייבת  זו  עצמית  שמודעות  טוענות  אנו  ואולם, 
האחרים של הסוציולוגיה הביקורתית עצמה, אותם אובייקטים של ביקורת שהיא מייצגת 
בכתביה. כאמור, אנו מבקשות להעלות סוגיה זו לדיון דרך קריאה מחודשת של שני טקסטים 
תיאורטיים בולטים שמשמשים במידה רבה מקור השראה לסוציולוגיית ה״פוסט” הישראלית 
)ובכלל(. הקריאה המחודשת שלנו מבקשת להדגיש את תפיסותיהם של פוקו ובאבא באשר 
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שאלת  בצד  מבקר.  שהוא  אלה  כלפי  שלו  לאוריינטציה  באשר  ובייחוד  המבקר,  לתפקיד 
כיצד  אליו:  ביחס  המבקר  של  ההתמקמות  שאלת  עומדת  הכוח  של  התיאורטית  המשגתו 
אפשר לגשת למלאכת ייצור השיח הביקורתי? כיצד המבקר יכול למקם את עצמו מבחינה 

רגשית, ערכית או תפיסתית ביחס לאחר שהוא דן בו?
ובאבא ־ אכן  זה ־ פוקו  בחלק הבא נראה ששני הכותבים הקנונים שבחרנו במאמר 
הביקורת  בתרבות  שינוי  מקדמים  שכתביהם  יראה  ניתוחנו  אלה.  שאלות  על  דעתם  נתנו 
ובאוריינטציה הנורמטיבית והרגשית שממנה יש לגשת לאינטראקציה עם האחר המבוקר 

תוך כדי גיבוש הטיעון והכתיבה הביקורתיים. 

ההתמקמות הביקורתית ביחס לאחר המבוקר: גישותיהם של פוקו ובאבא

נראה שאין צורך להכביר מילים על השפעתם של מישל פוקו והומי באבא בתחום הכתיבה 
התשתית  היא  פוקו  של  עבודתו  לה.  ומעבר  הסוציולוגית  הדיסציפלינה  בתוך  הביקורתית 
היסודית והשלמה ביותר לחקר מופעיו הדיסקורסיביים של הכוח במערב; הומי באבא הוא 
ההיברידיות התרבותית  על  ועבודתו  בימינו,  הבולטים  הפוסט–קולוניאליסטים  ההוגים  בין 
המאפיינת את השיח הקולוניאליסטי ואת תוצריו וגלגוליו החברתיים והתרבותיים העניקה 
נקודת מבט תיאורטית וכלי ניתוח שהשפיעו רבות על ניתוחים ביקורתיים של הקולוניאליזם 

בעבר ובהווה.
התיאורטית  ומהאוריינטציה  פוקו  ניזונה מהשקפתו של  באבא  הומי  אף שעבודתו של 
שלו, הרי שקיים הבדל עקרוני בין הפרויקטים הביקורתיים של השניים: הביקורת של פוקו 
פועלת דרך חשיפה היסטורית של תרבות המערב, דהיינו דרך חפירת עומק אל תוך העבר 
)גנאלוגיה(, ואילו הביקורת של באבא מתמקדת בזירה הבין תרבותית, דהיינו עובדת לרוחב, 
חוקרת את הצדדים או השוליים של תרבות המערב ומתמקדת בחשיפת מורכבות המפגש של 
תרבות זו עם האחרים שלה. יש לציין שבאבא אף מבקר בחריפות את האופן שבו פוקו מטפל 
 Bhabha, ,ובעצם אינו מטפל( בשיח הגזעני ובמשמעותו במודרניות המערבית )ראו לדוגמה(

 .)1994, pp. 355-360
בדיון שלהלן נתמקד כאמור באופן שבו ממשיג כל אחד מהם את תפקיד המבקר. הקריאה 
שלנו תדגיש את האפשרויות שפותח כל תיאורטיקן לדיון ביקורתי שנקודת המוצא שלו אינה 
הרחקה אנטגוניסטית והזרה רגשית של האובייקט הנתון לביקורת. תחילה נציג את גישתו 

של כל אחד מהם בנפרד, ולאחר מכן נערוך דיון אינטגרטיבי. 
 

מישל פוקו: אתגר ההתגברות על פיתוייה הדיסקורסיביים של כתיבה ביקורתית
הצורך להגדיר מחדש את תפקיד המבקר נמצא בלב טענותיו של מישל פוקו באנתולוגיה כוח/
ידע )Foucault, 1980(. כפי שנסביר להלן, פוקו מדגיש שלושה פיתויים דיסקורסיביים השלובים 
או  קבוצה  אדם,  עם  כוח  לזהות  הנטייה  ראשית,  בהם:  להילחם  הביקורתי  השיח  שעל  בזה  זה 
מעמד מסוימים והנטייה לזהות חולשה עם אדם, קבוצה או מעמד אחרים. שנית, הנטייה לראות 
בכוח גורם שלילי בלבד, דהיינו אמצעי ישיר וחד ממדי של ניצול, דיכוי או הכפפה של חלשים. 
ושלישית, וכתוצאה משני אלה, הנטייה של מבקרים להציג את עצמם כקול המצפון והצדק ולעסוק 



סוציולוגיה ישראלית יג )1(  15 תשע“א–2011 

בהאשמות. נוסף על כך, בספרו של פוקו אפשר למצוא לא רק דיון בדברים שעל המבקר להימנע 
מהם, אלא גם אינדיקציות למיקום הראוי שממנו צריך המבקר להתנסח. 

פוקו בשלושת הפיתויים הדיסקורסיביים של הכתיבה  נקודת המוצא של מלחמתו של 
הביקורתית היא שכוח אינו אמצעי דיכוי אחיד ומאוחד. לפי פוקו, הכוח מרושת ורב ערוצים 
)Ibid., p. 98(, “מכונה שאינה בחזקתו של איש” )Ibid., p. 156(.2 מאחר שהוא אינו מורכב 
מרצונות ואינו נובע מאינטרסים )Ibid., p. 188(, יש להשתחרר מהנטייה לראותו כמכּונן 
מגבוה על ידי אדם, קבוצה או מעמד.3 לפיכך אל לה לביקורת להתפתות לפיתוי הראשון 
ולהניח קיומה של איזו כתובת ברורה, איזה מקור כוח אחיד וברור שאפשר להצביע עליו 
ולומר, הנה, זהו שורש כל הרע. יתר על כן, לתפיסתו של פוקו, אין “שורש הרע”: הכוח אינו 
זרימה של שליליות גורפת, מכחישת צדק או מכחישת אמת שמקורה בחזקים ויעדה דיכוי 
החלשים. לפי פוקו, החזק אינו בהכרח אדיש ל״אמת”: “הייתה זו מסורת הומניסטית לחשוב 
שברגע שמישהו משיג כוח הוא מפסיק לדעת”, הוא כותב בציניות ומדגיש את הפשטנות 
אלה  למשוגעים,  אנשים  הופך  הכוח  “]כאילו[  זו:  בתפיסה  ביטוי  לידי  שבאה  הביקורתית 
שאינם  מכוח,  המרחק  על  ששומרים  ]האינטלקטואלים[  אלה  ורק  עיוורים,  הם  השולטים 
מסובכים בדיכוי, הספונים בחדריהם הקרטזיאניים, במדיטציות שלהם, רק הם יכולים לחשוף 
את האמת” )Ibid., p. 51(. ולא זו בלבד שהחזק אינו בהכרח אדיש לאמת, אלא שהחלש אינו 
בהכרח קורבן חסר אונים: הן המדכא והן המדוכא אחוזים במערך הכוח ואוחזים בו. “... לכל 
אינדיבידואל יש מידה של כוח”, הוא טוען, “ולכן הוא יכול גם לפעול ככלי להעברת כוח 
רחב יותר” )Ibid., p. 72(, או: “האינדיבידואלים ]...[ נמצאים תמיד בעמדה שבה הם נתונים 

 .)Ibid., p. 98( ”לכוח ומפעילים אותו בה בעת
על כן, בכל הקשור לביקורת הכוח בהקשריו הדיסקורסיביים ־ דהיינו באותם הקשרים 
מרובי ערוצים ומשמעויות הדורשים פרשנות ופענוח ־ הפיכת החזק לרוע הצרוף והחלש 
לקורבן צרוף אינה משרתת דבר, פרט, אולי, להעצמת כוחו של המבקר, המצליח במהלך 
אינטלקטואלי אחד להסוות את הידע–כוח שלו כאי כוח, כאילו היה קולם של החלשים חסרי 
האונים. בעצם, טוען פוקו, סוד אחיזתו של הכוח בחלשים זהה לסוד אחיזתו בחזקים: גם פה 
וגם פה אין זו רק אחיזה דכאנית אלא גם, ולא פחות מכך, אחיזה מאפשרת, כזו שמשמשים 

בה בערבוביה דחפים של שליטה עם תשוקות של אמת: 

אילו היה ביכולתו של הכוח רק לדכא, אילו פעל רק באמצעות צנזורה, הדרה, חסימה 
ודיכוי נוסח הסופר–אגו הגדול, אילו היה מפעיל את עצמו רק בדרך שלילית, הוא 
היה שברירי מאוד. אנו מתחילים להבין שאם הכוח חזק, זה רק משום שהוא משפיע 
העובדה   ]...[ אותו  מייצר  הכוח  ידע,  למנוע  במקום  הידע.  וברמת  התשוקה  ברמת 
שהכוח מושרש כה חזק והקושי לחמוק מאחיזתו הם השלכות של כל הקשרים הללו. 
לכן הנטייה לצמצם מנגנונים של כוח לתחום הדיכוי נראית לי לא ראויה, וייתכן אף 

.)Ibid., p. 59( מסוכנת

כל הציטוטים, כאן ובהמשך, הם תרגומים שלנו, ג“א וד“א.  2

למעשה, אפשר לומר שהקשר הסיבתי בין כוח ובין אדם, קבוצה או מעמד פועל בכיוון ההפוך דווקא:   3

הכוח מכונן את האדם, הקבוצה או המעמד כמערך של רצונות ואינטרסים, ולא להפך.
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זהו אפוא הפיתוי הדיסקורסיבי השני שעל הביקורת להימנע ממנו: הנטייה לדון בכוח רק 
במונחים של דיכוי. 

מאחר שפוקו אינו מוכן לזהות את הכוח ואת החולשה עם אדם, קבוצה או מעמד מתוחמים 
)הפיתוי הראשון( ואינו מוכן לראות בכוח גורם שלילי ודכאני בלבד )הפיתוי השני(, הוא אף 
 )Ibid., p. 65( ”מסרב בכל תוקף לקבל את תפקיד המומחה, השופט או העד האוניברסלי“
)הפיתוי השלישי(. תפקידו של האינטלקטואל אינו לשפוט או להטיף מוסר, אלא להעניק 
כלים לניתוח; לאפשר פרספקטיבה על ההווה דרך חשיפת הזירות שבהן קונסטלציות של 
מה  להגיד  או  לדעת  להתיימר  לא  אופן  בשום  אך  בהיסטוריה,  עמוק  עצמן  השרישו  כוח 
צריך להיעשות )Ibid., pp. 62, 133(. אנחנו כבר לא נמצאים בעידן של מה שפוקו מכנה 
“האינטלקטואליות האוניברסלית”, שבו “האינטלקטואל מה׳שמאל׳ דיבר כמומחה לאמת 
או לצדק, ואף הוכרה זכותו לדבר כך”, ושבו “להיות אינטלקטואל משמעו להיות התודעה/
המצפון של כולנו” )Ibid., p. 126(. פוקו אומר שעל האינטלקטואל לצאת לדרך מנקודה 
וכן לא לדבר בשם   ,)Ibid., p. 136( יותר, להקשיב לאנשים שהוא חוקר  וצנועה  מקומית 
 Ibid., see p.( והפוליטי  הכלכלי  תפקידה  ועל  הסטטוס שלה  על  האמת:  על  אלא  האמת 

.)132
מאשימה  אצבע  שליחת  של  ה״קל”  לתפקיד  עצמו  לצמצם  אפוא  יכול  אינו  המבקר 
כדי  ידע מכבליהם ההיסטוריים  Ibid., p. 189(. תפקיד המבקר לשחרר מערכי  )לדוגמה, 
שאפשר יהיה לערער עליהם או להתנגד להם )לדוגמה, Ibid., p. 85(. אם כן, נראה שתפקידו 
אינו להאשים, אלא להפך: לשחרר את אחיזתו של שיח האשמה, לדחות את הנטייה לדון 
בכוח במונחים של חזק וחלש, פושע וקורבן. במקום לאמץ את מושג הכוח השיפוטי והשלילי 
או לדבר בשמו, הוא טוען שיש לשאול מדוע תרבויות המערב התעקשו כל כך לראות את 

.)Ibid., p. 121( הכוח מבעד למובנים אלה וסירבו לחשוב עליו כעל גורם טכני וחיובי
ובכן, פוקו מצביע על שלושה פיתויים דיסקורסיביים שיש להתנער מהם: הנטייה לייחס 
לכוח מוצא ברור ויעד ברור, הנטייה לראות בו רוע צרוף, והנטייה לעסוק בשיפוט ובזיהוי 
אשמים. מלבד זאת, עבודתו מציעה כאמור אינדיקציות למיקום הראוי שממנו על המבקר 
להתנסח. ראשית, עבודתו מכוונת את המבקר לפעול מתוך עמדה רפלקסיבית עמוקה ולהבין 
שה“אמת” שעליו להגות בה היא גם האמת שלו עצמו. הכרה עמוקה בכך שכל ידע הוא חלק 
ממערך הכוח מחייבת את הביקורת למודעות עצמית גם ביחס לסטטוס ולתפקיד של הידע 
ביחס לכוחניות שלה עצמה. על הביקורת להיות מודעת לאופן שבו היא  זה  ובכלל  שלה, 
עצמה נוטה לכונן מלחמה דרך ניתוחי הכוח )Ibid., p. 123( ולהבנות לעצמה מקום מועדף 
בתוכה. לפי פוקו, חוקרים ביקורתיים צריכים לבדוק עם עצמם מהן שאיפות הכוח שלהם או 
אילו תוצרים של כוח הם מבקשים לעצמם דרך הדיבור בשם הסוציולוגיה, המדע או הצדק 
)לדוגמה, Ibid., pp. 84-85(. כמו כן, כפי שהוסבר, עליהם להיות רפלקסיביים ולהישמר 
מהפיתויים הדיסקורסיביים שייתכן שמובילים אותם אל תוך מלכודות הידע–כוח מהן הם 

 .)Ibid., p. 86 ,מבקשים להשתחרר ולשחרר )לדוגמה
חשוב לציין שפוקו מיישם רפלקסיביות כזו הלכה למעשה. הוא מעלה שוב ושוב ביקורת 
את  מדגיש   ,)Ibid., pp. 183, 196-197 )לדוגמה,  בעבר  חשב  או  שאמר  דברים  כלפי 
Ibid., p. 77( ואומר שדבריו  האופנים שבהם הוא שינה ועדיין משנה את דעתו )לדוגמה, 
פתוחים לשינויים גם בעתיד )לדוגמה, Ibid., p. 92(. נכונותו לבקר את עצמו ולהדגיש את 
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השינויים בגישתו ואת התיקונים בעמדותיו מעבירה מסר ברור בדבר הצורך לאמץ נקודת 
מבט שמכירה באפשרות השינוי הן של העצמי והן של האחר ונושאת באחריות להתיר לשינוי 
כזה מקום אמיתי, למשל על ידי הימנעות מניסוח שהופך שינוי להודאה בפשע, לסימן של 
חולשה או לאקט של ויתור. אימוץ הרפלקסיביות כנקודת מוצא לביקורת טומן אפוא בחובו 

זרע של סובלנות והבנה: כולנו יכולים לטעות ולהשתנות, כולנו מחפשי דרך. 
זאת ועוד, תפיסתו של פוקו שידע מכל סוג, כולל כמובן ידע המגולם בניתוח ביקורתי, 
הוא חלק ממערך הכוח, מזמינה מודעות לכך שהכוח אוחז בכולנו ומתבטא בכולנו: כולנו חלק 
ממערך הידע–כוח, כולנו מקיימים אותו ומוגדרים על ידו, יהא אשר יהא מקומנו החברתי. 
במובן זה, כולנו חלק זה מזה. זוהי אינדיקציה מרכזית נוספת למיקום הביקורתי הפוטנציאלי 
הנכון לפי  פוקו: מאחר שכולנו חלק ממערך הכוח, ומאחר שאין בינינו מישהו בעל זהות או 
מאפיינים שמקורם מחוץ למערך זה )לדוגמה, Ibid., pp. 74, 141-142(, הדיון בכוח מעלה 
על פני השטח דווקא את המחבר בינינו כבני אדם. במילים אחרות, ביקורת הכוח קשורה לא 
רק בחשיפת האופנים שבהם אנשים מתנהגים כאילו הם נעדרים זה מזה )הפרדות, הבחנות, 
הדרות, הכפפות וכיוצא באלה(, אלא גם במודעות לאופנים הבסיסיים שבהם אנשים נוכחים 

זה בזה וקשורים זה בזה.

הומי באבא: ביקורת כפתיחה של מרחב שלישי 

מושגי  בין  נצחית  הפרדה  על  שומרת  שהיא  משום  לא  אפקטיבית  הביקורת  שפת 
האדון והעבד, הסוחר והמרקסיסט, אלא במידה שהיא מתגברת על בסיסים נתונים 
של התנגדות ופותחת את מרחב התרגום: מקום של היברידיות ]...[ שבו ההבניה של 
אובייקט פוליטי שהוא חדש, לא זה ולא האחר, מייצרת ניכור משמעותי מהציפיות 
הפוליטיות שלנו ומשנה את תצורות ההכרה שלנו ברגע הפוליטי. האתגר הוא ]...[ 
 Bhabha, 1994, p.( לא למהר ליצור אחידות של אנטגוניזם חברתי או של ניגוד 

37, ההדגשה במקור(. 

זהו אפוא לב לבו של תפקיד המבקר על פי באבא: פתיחת מרחב של תרגום, או, כפי שהוא 
מכונה במקומות אחרים בספרו, מרחב שלישי. פתיחת המרחב השלישי משמעה הצפה של 
הבין–לבין התרבותי, דהיינו של רובדי המשמעות הסבוכים והנרחבים הקיימים בין זהויות 
הגבר  בין  ללבן,  השחור  בין  למרקסיסט,  הסוחר  בין  לעבד,  האדון  בין  חשיבה,  וקטגוריות 
לאישה וכן הלאה. זהו המרחב שבו מילים מאבדות את השליטה על מה שהן באות לייצג: 
מרחב שבו תהליכים של תרגום ושעתוק מולידים משמעות שאי אפשר לקבע, כזו שהיא לא 
בדיוק המקורית, אבל גם לא לגמרי אחרת. לכן זהו מרחב שמאפשר לראות את המובן מאליו 

בכל פעם מזווית קצת שונה.
ומתוך  כאסטרטגיה  הזה  במרחב  להתמקם  אמורה  הביקורתית  העמדה  באבא,  לפי 
מודעות. עליה לראות עצמה כאמצעי של תרגום והעברת משמעות ולרתום את כוח השינוי 
הטמון בעובדה שכל מה שנאמר עובר בהכרח דרך המרחבים השלישיים שבין אנשים, זמנים 
אינה נשלטת עד  ומקומות. במילים אחרות, על הביקורת להישען על כך שהשפה לעולם 
ייצוגים דומיננטיים, סמכותיים ככל שיהיו, אינם יכולים לקבע משמעות, והם  הסוף, ולכן 
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פוליטיות  אפשרויות  לפתוח  כדי  זאת  לנצל  הביקורת  על  ומתן.  ולמשא  לתרגום  פתוחים 
ותרבותיות חדשות בלב הייצוג הקולוניאלי )לדוגמה, Ibid., pp. 48-49(. אם כן, תפקידה 
של הביקורת לגייס את האמביוולנטיות התרבותית ואת ההיברידיות שהכוח מבקש להדחיק, 

וכך להניע את השתנותה של התודעה הפוליטית.
ביקורת שבאה מתוך המרחב השלישי ומדברת עליו ערה לשלל הרבדים של כל הגדרה, 
האמביוולנטיות  באבא,  לפי  אליהם.  המתלווה  ולאמביוולנטיות  חברתיים  ומיקום  ייצוג 
אינהרנטית לחוויה האנושית, שהיא לעולם רבת פנים, ולכן ההתמקדות באמביוולנטיות היא 
התמקדות במורכבות חווייתית שהבחנות וייצוגים דומיננטיים מבקשים להסתיר. לשון אחר, 
מדובר בהתנסחות ביקורתית המבוצעת מתוך מודעות לאיזו רקמה אנושית בסיסית שאינה 
לחלש.  החזק  ובין  לשמאל  הימין  בין  לנגד,  הבעד  בין  הסוף  עד  להפריד  פעם  אף  מתירה 
לפיכך הסיטואציה הקולוניאלית אינה מוצגת בספרו של באבא כדיכוי פשוט וחד ממדי אלא 
מצטיירת  הקולוניאליסט,  המבוקר,  האחר  של  דמותו  פנים.  ורבת  מורכבת  כאינטראקציה 
כך, מתחת  והאמביוולנטיות התרבותיים שהיא מבקשת להדחיק.  ידי הפערים  כרדופה על 
חוויה פסיכולוגית מסובכת  יכול, מתחת לביטויי האגרסיביות, נחשפת  לדימוי הכוח הכול 
ומסוכסכת עם עצמה, הנשענת על זהות לא יציבה ומפוצלת וכרוכה בחרדה ובאי נוחות ביחס 
למטרותיה, לטענותיה ולהישגיה )ראו Huddart, 2006(. יכולתו של באבא להראות לקורא 
לא רק את חוויותיהם ומצוקותיהם של האובייקטים של הקולוניאליזם )the colonized( אלא 
גם את אלה של סוכניו )the colonizers( מניחה תשתית לפרקטיקה ביקורתית היוצאת מתוך 
הבנה של מורכבות החוויה האנושית ומבקשת להשתחרר הן מההצגה הקוטבית של יחסים 
והן מהאנטגוניזם הכרוך בהצגה כזו. ההתנסחות הביקורתית הזאת היא מחאתית מפני שהיא 

מבקשת להישען על אותה מורכבות אנושית שהכוח הקולוניאלי מבקש להדחיק.  
האינהרנטית  האמביוולנטיות  במחיר.  כרוכה  הקוטבית  מהתפיסה  לצאת  המחויבות 
האורבת לכל ניסיון לערוך הבחנה בינארית בין העבד לאדון, בין השחור ללבן, אורבת גם 
לניסיון לערוך הבחנה בינארית בין הטוב לרע או בין הצדק לאי צדק. בהתאם לכך, המבקר 
הרדיקלית,  ההתנגדות  של  האמת  את  המדבר  מושיע  כמלאך  עצמו  להציב  עוד  יכול  אינו 
הטהורה. “האנליטיקה של האמביוולנטיות”, כותב באבא, “מעמידה בסימן שאלה עמדות 
דוגמטיות ומוסרניות כלפי משמעותם של דיכוי ואפליה” )Bhabha, 1994, p. 9(. כל מה 
הראי  תמונת  את  גם  “מקלקל”  לאחר,  האני  בין  הקולוניאלית  ההבחנה  את  ש״מקלקל” 
הערבוביה  את  לעצור  התרבותי  למאמץ  יד  לתת  במקום  הזאת.  ההבחנה  של  הביקורתית 

וההיברידיזציה או להתכחש להן, על הביקורת להציפן דווקא.
לעתים  שמורכבותה  תרבותית  לחוויה  התחברות  של  הביקורתית  המשימה  זה,  במובן   
מודחקת מחייבת התייחסות שאינה מתוחמת מראש, כזו המסוגלת להכיל גם מופעים אנושיים 
שחוקרים ביקורתיים רבים, כך נראה, אינם אוהבים לגעת בהם: כמיהת החלש להידמות לחזק, 
לחקות אותו, לאמץ את מנהגיו, חוסר האונים והבהלה העמוקה בלב לבו של הכוח, פרנויית 
השליטה, החרדה הכרוכה בתשוקה לזכות באהבת האחר ועוד. ספרו של באבא נוגע ברבדים 
הרגשיים העמוקים הכרוכים בשליטה הקולוניאלית ומבקש להדגיש שניתוחים ביקורתיים 
שמעמידים את הקולוניאליסט לשיפוט נורמטיבי או פדגוגי דיכוטומי, או, לחלופין, מכפיפים 
אותו לאינטרסים תיאורטיים כאלה או אחרים, פועלים על פי אותן הנחות העומדות ביסוד 
השיח הקולוניאליסטי עצמו: הם משתפים פעולה עם הכחשת האמביוולנטיות הטבועה בכל 
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מאמץ לקבע ייצוגים שיפוטיים כאלה. על פי באבא, מתחייב כאן שינוי באופן שבו המבקרים 
כתיבה  סגנונות  ומכאן שיש לאמץ  הכוח,  סוכני  מייצגים את הקולוניאליסטים, את  עצמם 
 Huddart, 2006,( המדגישים את הצד הפתוח, התהליכי והמשתנה של זהויות, ייצוגים וידע
pp. 45, 50(. חשוב לציין שבאבא מיישם את הלכתו למעשה, ובספרו בא לידי ביטוי המאמץ 
הרגשי הנלווה לפרויקט האינטלקטואלי שלו. אנו מסכימות עם הודרט )Ibid., p. 75( הטוען 
כי “הקריאה הביקורתית של באבא אינה נוטה להיהפך לריטואל של הורדת המסכות של 
הכותבים שעמם הוא מתווכח מבחינה פוליטית: הוא אוהב את הכותבים שאת כתביהם הוא 

קורא”.
בהמשך לכך, עבודתו של באבא מלמדת שהחוקר הביקורתי צריך להיות ער גם למורכבות 
ולאמביוולנטיות של מקורות הכוח שלו עצמו ולעמדה המוסרית שהוא מבקש לעתים לדבר 
בשמה. עליו להכיר בכך שסדרי העדיפויות שלו ־ כמו הדברים שהוא מדבר בשמם: אנשים, 
והומוגניים,  פוליטיים אחידים  אובייקטים  אינם משקפים  וכדומה ־  מגדר  קהילה, מעמד, 
 Bhabha, 1994, pp.( אינו אחיד והומוגני )בדיוק כמו שהאחר המבוקר )הכוח הקולוניאלי
103 ,38(. כפי שמסביר באבא, אחד הביטויים לכך שהאחרּות המבוקרת אינה מוחלטת או 
חד ממדית הוא שכל מטרה ביקורתית שהמבקר מציב לעצמו מובנית בצל ההשקפה שהיא 
מבקשת למחוק וניזונה ממנה )Ibid., p. 39(. במילים אחרות, אין לו למבקר כל סיבה או 
תירוץ להמשיך ולאחוז בניגודים, וודאי שלא ללבות אותם. “האם אנחנו צריכים ליצור תמיד 

ניגודים כדי ליצור דיון ביקורתי?” הוא שואל, וממשיך:

האם אנו לכודים בפוליטיקה של מאבק שבה הייצוג של האנטגוניזמים החברתיים 
ושל סתירות היסטוריות חייב ללבוש צורת ניגודיות של התיאוריה מול הפוליטיקה? 
מרכז  בין  למדוכא,  מדכא  בין  הפשוט  ההיפוך  היא  הידע  חופש  של  המטרה  האם 
לפריפריה, בין דימוי שלילי לדימוי חיובי? האם הדרך היחידה להיחלץ מהדואליות 
הזאת היא להציג התנגדות קרת לב או המצאה של מיתוס–נגד של טוהר רדיקלי? 

)Ibid., pp. 28-29(

הביקורת  שפת  בבאבא:  הדיון  את  פתחנו  שבה  במובאה  מופיעה  אלה  לשאלות  התשובה 
אפקטיבית לא משום שהיא שומרת על הפרדות והבחנות קרות לב, אלא משום שהיא פותחת 
נרתע  ושאינו  אנושית,  חוויה  לבאר  שמבקש  משמעות,  שמסביר  מרחב  תרגום,  של  מרחב 
לעתים  מבקשת  עצמה  הביקורת  שבשמה  בדואליות  גם  הטמונה  האמביוולנטיות  מהצפת 

לדבר.

דיון: לעבר שחרור אחיזתם של דיכוטומיות ואנטגוניזם
בצד תרומתם לחקר הכוח, מישל פוקו והומי באבא מניחים תשתית לשינוי בהמשגת תפקיד 
המבקר. הקריאה שהצגנו של שניים מספריהם מעלה שניתוח הכוח בהקשריו הדיסקורסיביים 
מהעמדה  תחילה  בכוונה  עצמה  המבדילה  חדשה,  ביקורתית  התמקמות  מזמן  והתרבותיים 
הביקורתית המסורתית שאפיינה זרמים מרכזיים בחשיבה המרקסיסטית. בראש ובראשונה 
מדובר בהתעלות מעל לקטגוריות חשיבה דיכוטומיות ואנטגוניסטיות, כולל אלה היוצרות 
הנגדה בין המבקר ובין מושא הביקורת שלו. חשוב להדגיש שאין פירוש הדבר ויתור מראש 
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על הביקורת או עיקורה ממשמעות. אדרבה, הן לפי פוקו והן לפי באבא, התקבעות בצד כזה 
או אחר של הדיכוטומיות הדומיננטיות היא זו שמעקרת את הביקורת ממשמעותה, שכן כוחה 
של הביקורת נעוץ דווקא ביכולתה להשתחרר ולשחרר מכוח אחיזתן של דיכוטומיות אלה. 

עבודתו של כל אחד משני ההוגים מדגישה היבט אחר בהשתחררות הזאת. לפי פוקו, 
הפוטנציאל לשחרר את אחיזתן של הדיכוטומיות הדומיננטיות נעוץ קודם כול במאמץ מודע 
מובחן  במקור  אותו  ותולות  גורפת  שליליות  לכוח  המייחסות  חשיבה  ממוסכמות  להתנער 
)אדם, קבוצה או מעמד(. במקום המוסכמות האלה יש לאמץ מושג רחב ומורכב הרבה יותר 
מאשר  פחות  לא  בזה  זה  אותנו  ומנכיח  בינינו  הקושר  מושג  מקום,  בכל  שנמצא  כוח  של 
עמוקה  הבנה  לפתח  ההכרח  על  מצביעה  באבא  של  עבודתו  ומכפיף.  מפצל  מפריד,  הוא 
של האחר הנחקר, הבנה הקשובה לשלל הרבדים של החוויה התרבותית, ובייחוד לנטייתה 
בין  הדומיננטיים,  והייצוג  החשיבה  קטגוריות  של  הקטבים  בין  להדהד  הזאת  החוויה  של 
הניגודים וההבחנות, באופן שמביא לידי ביטוי אמביוולנטיות והיברידיות אינהרנטיות. מושג 
האמביוולנטיות האינהרנטית של באבא מעלה למודעות את קיומו של יסוד משותף בחוויה 
האנושית הקולוניאלית ־ זה שהכוח אוחז בו אך מבקש להדחיקו בה בעת ־ ובמידה רבה 

הופך את היסוד הזה לנקודת המוצא הראויה לניתוח הביקורתי. 
המודעות ליסודות הקושרים בינינו והמשותפים לנו יכולה כשלעצמה לווסת את תהליך 
ההזרה האינטלקטואלי ולאפשר קצת יותר מקום לרגש ולהבנה בבניית הטיעון הביקורתי. 
ביתר שאת. פתיחת מרחב התרגום שהוא מציע  זה  פוטנציאל  עבודתו של באבא מדגישה 
פירושה פתיחת האפשרות לגעת בחוויה התרבותית של האחר ולהתחבר לניואנסים הרגשיים 
הדקים ביותר שחווים אנשים שונים ביחס לתבניות וייצוגים תרבותיים דומיננטיים. הפרויקט 
הביקורתי של באבא הוא פרויקט של חשיפת אמביוולנטיות מודחקת שהיא לעתים חסרת 
ייצוג, של פענוח חוויה תרבותית שחורגת מהדרכים שבהן אלה שרחוקים ממנה )מבחינה 
תרבותית, אידיאולוגית וכן הלאה( מבקשים לראות אותה. זהו במידה רבה פרויקט של בניית 

אמפתיה, ולא פרויקט של התקפה או התנגחות.   
עניין זה מהדהד את מאמציו של פוקו להדגיש שהמבקר אינו שופט או מושבע, והמבוקר 
אינו בבחינת נאשם. ההתמקמות הביקורתית חייבת להיות אחרת: מצד אחד, עליה להיות 
מסוגלת להסתכל מבחוץ על השיח המחפש אשמים וקורבנות ולהסביר את מקורותיו בלי 
כללי המשחק שלו. מצד שני, עליה להבין את משמעויותיו הסובייקטיביות  פי  לשחק על 
“מבפנים” ולהכיר בשלל השלכותיו על האנשים הממוקמים בעמדות שונות ביחס אליו. אם 
כן, גם במובן הפוקויאני מהלך ההזרה האינטלקטואלי מוּוסת על ידי הבנה שאינה מּוחלת 
באופן בלעדי על צד )וליתר דיוק, על הבניה של צד( כזה או אחר. תהליך הניתוח הפרשני 
מחייב יכולת להתחבר לאופן שבו אלה שבהם אנו דנים תופסים וחווים את משמעות מעשיהם 

ואת העולם החברתי שהם חיים בו. 
של  בקיומם  ההכרה  חשיבות  על  אף  מצביעות  ובאבא  פוקו  של  עבודותיהם  לבסוף, 
תהליכי השתנות תמידיים. שני התיאורטיקנים מוחים נגד הנטייה להבנות הומוגניות וקיבעון 
אנושי וחברתי במקומות שאלה אינם קיימים. האחר המבוקר, כך עולה מעבודת שניהם, יכול 
להיתפס כריבוי הנמצא תמיד בתהליכים של שינוי. עבודתו של פוקו מדגישה שגם המבקר 
את  הופכת  החברתי  העולם  של  התהליכי  באופי  ההכרה  עמדותיו.  את  לשנות  יכול  עצמו 
הפרויקט הביקורתי לכזה המחויב לא רק לייצר אינטלקטואליות “גבוהה”, אלא, ולא פחות 
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חשוב מזה, לאפשר שינוי: ליצור, במונחיו של פוקו, ידע–כוח ביקורתי שהוא פרודוקטיבי 
ומאפשר )ראו בהקשר זהKnights & Vurdubakis, 1994(, ובמונחיו של באבא, לפתוח את 

מרחב התרגום לאפשרויות של שינוי תצורות ההכרה שלנו ברגע הפוליטי. 
חוויה  להבין  מאמץ  ומוסרניות,  אנטגוניסטיות  חשיבה  מקטגוריות  התנערות  לסיכום, 
הם  אלה  כל  אחד,  כל  של  השינוי  באפשרות  והכרה  ההאשמה  משיח  השתחררות  ורגש, 
מאפייני התפקיד של המבקר שאליו מכוונים פוקו ובאבא. בעקבותיהם נציע לסוציולוגיה 
הביקורתית לחפש דרך לשינוי בתרבות הביקורת וליצירת ביקורת אמפתית. החלק הבא של 

עבודתנו יעסוק בקשר שאנו מציעות בין ביקורת לאמפתיה. 

ביקורת אמפתית

בלב כתביהם של פוקו ובאבא עומד המאמץ להנכיח את האנשים שמדברים עליהם )ואליהם( 
כאנשים שהם מורכבים יותר מקטגוריות מופשטות ומייצוגים מורחקים ומרחיקים. מטרתם, 
זה  בין השאר, לחלץ את הביקורת מנטייתה להתחפר בדיכוטומיות אנטגוניסטיות. במובן 
שני ההוגים מקדמים שינוי בתרבות הביקורת וקוראים לביקורת שאינה נזקקת לאנטגוניזם 

כלפי האחר המבוקר. 
אפשר לומר אפוא שבמאמץ הפרשני שלהם, הן פוקו והן באבא מחילים את צו ההבנה 
)Verstehen( הוובריאני גם על מושאי הביקורת. מקס ובר, שגישות ה״פוסט” הן במידה רבה 
יורשותיו, הדגיש את ההכרח לגשת לתהליך הניתוח והייצוג הפרשניים מתוך מחויבות להבין 
ופעילויותיהם  מעשיהם  שביסוד  והמשמעות  הכוונה  ואת  הדיון  במרכז  שעומדים  אלה  את 
 .)J. Hall, 1991; Munch, 1991 ,וכן ראו לדוגמה ,Weber, [1921] 2004( בעולם החברתי
מחודשת אמפתית”  “חוויה  ועל  אינטלקטואלית  הבנה  על  נסמכת  פרשנות  כתב שכל  ובר 
)empathetic re-experiencing(, כלומר על היכולת האינטואיטיבית להבנות מחדש ומתוך 
 Whimster, 2004,( אמפתיה את משמעות התנהגותו וחוויותיו של זה שאנו מבקשים להבין
p. 303(. ובר גם הוסיף שככל שהפער בין הערכים של אלה שאנו מתבוננים בהם ובין הערכים 
שלנו גדול יותר, כך המהלך האמפתי נעשה מאתגר יותר, וגוברת הנטייה להישען על המהלך 
האינטלקטואלי לבדו. ובכל זאת, טען ובר, גם כשאנחנו מבקשים לפרש התנהגות המּונעת 
מתוך ערכים הרחוקים מאתנו או מתוך רגשות שעוצמתם עולה בהרבה על שלנו, אנו בכל 
זאת מסוגלים לחוות אמפתיה ולהבין את הרגשות האלה, וכן לעמוד באופן אינטלקטואלי על 
 Weber, [1921] 2004,( האוריינטציה ועל אמצעי הפעולה של השחקנים המּונעים על ידם

 .)pp. 313-314
דבריו של ובר מדגישים בעינינו את העובדה שמאחר שהמהלך הביקורתי נשען מעצם 
טיבו על פערים ערכיים, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאתגר של אימוץ העמדה האמפתית. 
והפוסט–קולוניאליסטיים  הצווים התיאורטיים הפוסט–סטרוקטורליסטיים  יישום  זה,  במובן 
של פוקו ושל באבא מחייבים את המבקר להעמיד את האמפתיה, את היכולת להבין ולחוש 
 ,)Lempart, 2006  ;2008 זה למפרט,  )ראו בהקשר  רגשותיו של האחר  ואת  חוויותיו  את 
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כנקודת מוצא וכצו פעולה מרכזי.4 הצעתנו היא לכנות סוג זה של התמקמות ביחס לאחר 
עם  האינטראקציה  את  להשתית  שמשתדלת  ביקורת  קרי  אמפתית”,  “ביקורת  המבוקר 
להבין  הניסיון  ועל  ורגשית,  חווייתית  תודעתית,  מבחינה  אליו  התקרבות  על  שלה  האחר 
היאטמות  או  התכחשות  בסיס  על  שלא  מולו  ולהתנסח  ואילוציו  מצוקותיו  את  לחוש  ואף 
ושוב,  שוב  הדגישו  כבר  רבים  ביקורתיים  שחוקרים  כפי  חייו.  והקשרי  חווייתו  למורכבות 
אופקים אידיאולוגיים, בדומה לזהויות, אינם סגורים כפי שהם נראים או כפי שהם מיוצגים, 
והמחויבות הביקורתית ־ ובפרט זו הנשענת על הגות פוסט–סטרוקטורליסטית ־ היא בראש 
 Laclau, 1996; ;2004 ,ובראשונה לפרוץ את אשליית הסגירות שלהם )לדוגמה, לקלאו ומוף
Scott, 1992(. צו המודעות הוובריאנית לכך שבסופו של דבר האנשים שאנו דנים בהם הם 
אנשים שאפשר וצריך לנסות להבינם באופן אמפתי הוא תזכורת לחוסר ההיתכנות של הבדל 
מוחלט בין סובייקטים, אידיאולוגיות וזהויות. במילים אחרות, רעיון האמפתיה מדגיש את 

אפשרות התנועה בין הקצוות וההתעלות מעליהם, גם בהקשר ביקורתי. 
להערכתנו, אין דרך אחרת להגיע להבנה של עמדת הסובייקט )subject position( של 
זה שדנים בו, כפי שפוקו ודאי היה מנסח זאת, או של החוויה רבת הפנים שלו, כפי שבאבא 
היה מנסח זאת. גם כשאנו מבקשים לפרק את עמדות הסובייקט ואת החוויות של אלה שבהם 
אנו דנים, גם כשאנו מבקשים לעמוד על הגורמים המחוללים אותן ועל סוגי הארטיקולציה 
המייצרים אותן, וגם כשאנו מבקשים להציף את ההשפעות הדכאניות שלהן, עלינו לזכור את 
צו המודעות הוובריאנית שלפיו עדיין מדובר באנשים שאפשר לנסות להבינם באופן אמפתי, 
ושל באבא,  פוקו  ביקורתי. היכולת להפיק את המרב מהתיאוריות של  גם בהקשר פרשני 
להעשיר ולהעמיק את התובנות שאפשר לפתח באמצעות התשתית החשיבתית שהם הניחו 

בכתביהם, כרוכה במחויבות אמפתית.
הייתה החשיבה  ומעולם  מאז  עתיק.  ביקורתי  פעולה  צו  בהרחבה של  מדובר  למעשה, 
החברתית הביקורתית קשורה קשר הדוק לאמפתיה, ובמידה רבה אף דיברה בשמה: השיח 
ובעיקר  חוויותיהם,  את  למודעות  להעלות  ביקש  גלגוליו  כל  על  המרקסיסטי  הביקורתי 
את כאבם וסבלם, של המדוכאים או המנוצלים ולהביא לתיקון המצב. עם פירוקן הפוסט–

סטרוקטורליסטי של הדיכוטומיות הביקורתיות של מדכא–מדוכא, מנצל–מנוצל, ועם ההכרה 
את  שאפיין  החלוקה  מוטיב  את  ולקיים  להמשיך  סיבה  אין  מקום,  בכל  הוא  שהכוח  בכך 
השיח הביקורתי המסורתי: אמפתיה לחלשים, שכלתנות מתנגחת לחזקים. במובן הפוסט–

סטרוקטורליסטי והפוסט–קולוניאליסטי של פוקו ושל באבא, השליחות הביקורתית הופכת 
ודיכוי  כזו המחויבת להעלות לדיון מופעים של כוח  להיות שליחות של חשיפה אמפתית, 
מתוך עמדה של הבנה שאין לה הצדקה תיאורטית להצטמצם לצד אחד )וליתר דיוק, להבניה 

של צד אחד(. 
הביקורת  ברעיון  לראות  אפשר  הרגש  של  והאנתרופולוגיה  מהסוציולוגיה  במונחים 
האמפתית הגדרה מחודשת של חוקי ניהול הרגש הביקורתי או שינוי בעבודת הרגש הכרוכה 

מצביע  גם  הוא  כחמלה.  האחר  של  סבלו  את  לחוש  היכולת  את  הגדיר   )Lempart, 2006  ;2008( למפרט   4

על הקונוטציות הפטרוניות שמתלוות למושג “חמלה” במסורות דתיות ומציע את המושג “חמלה רדיקלית” 

כמייצג חמלה שהיא צו פעולה. זירות שבהן קיים דיון בדבר השתתת פרקטיקה מקצועית על אמפתיה וחמלה 

.)von Dietze & Orb, 2001 ,הן למשל הזירה הבית ספרית )למפרט, 2008( וזירת הסיעוד )ראו לדוגמה
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חשוב   .)Clark, 1997; Hochschild, 1983; Lutz, 1988 )לדוגמה,  ביקורתית  בכתיבה 
להדגיש שאין מדובר בהסכמה עם מושא הביקורת, בהתכחשות לתחושות הדחייה והרתיעה 
יחסי  כלפי  ביקורתית  פחות  אחר  או  כזה  במובן  שהיא  בביקורת  או  דכאניים,  מפרויקטים 
כוח וניצול שראויים לחשיפה ולגינוי. בצד חשיפת הכוח וגינויו נדרשת, לטענתנו, מחויבות 
לאמפתיה. גם בעת שאנו מגנים מופעים דיסקורסיביים ותרבותיים כדכאניים, עלינו לנסות 
לנקוט מאמץ רפלקסיבי להיות בעת ובעונה אחת גם בעמדת המתבונן מבחוץ וגם במקום של 

זה שבו מתבוננים, גם בעמדת המבקר וגם בעמדת המבוקר, ולנסח את הטיעונים בהתאם.
המאמץ לגשת לביקורת מתוך עמדה אמפתית משלב שיח של שכל, רגש ותודעה: זהו 
מאמץ להתחבר לחוויה הרגשית של אובייקט הניתוח ולעמוד באופן אנליטי על מורכבותה, 
האחר,  לבין  שביני  במרחב  אלא  עצמי  שלי  במרכז  לא  תודעתית  להתמקם  בחירה  מתוך 
במרחב שבו, כך טוען באבא, פועם הלב החי, המתהווה והיוצר של ההוויה והדיון החברתיים. 
אכן, במונחיו של באבא אפשר לראות בביקורת האמפתית שאנו מציעות כאן מעין מרחב 
שלישי של דיון, המאפשר לדבר מתוך התווך שבין זה שמדבר ובין זה שעליו מדברים, דהיינו 

מתוך מאמץ להבין, ולא להרחיק, את האחרּות המבוקרת ואת המורכבות הטבועה בה. 
במאמר שפורסם בסוציולוגיה ישראלית מבקש שמיר )2008( להעלות לדיון את עיוניו של 
בובר על המרחב הבינאנושי. “הסוציולוגיה של החברתי נוטה לוותר על הבינאנושי”, כותב 
שמיר )שם, עמ׳ 26( ומבקש להעלות את חשיבותה של “סוציולוגיה שתרה אחר אפשרות 
אחרת של הבנה; כזו שמתחמקת, אם אפשר לומר כך, מאחיזת הקטגוריות” )שם, עמ׳ 25(. 
בהקשר של סוציולוגיה ביקורתית, דבריו נוגעים לחקר חסרי הכוח, למודרים, אך הוא עצמו 
מכיר בפרובלמטיות של שיח ביקורתי המבקש מצד אחד לפרק דיכוטומיות, ומצד שני מוצא 

עצמו שבוי באחיזה שלהן שוב ושוב. כך הוא כותב:

ניצול או הדרה או  או  דיכוי  ניתוח של  זו המציעה  גם הסוציולוגיה הביקורתית ־ 
השתקה על בסיס מעמדי, אתני, לאומי ומגדרי ־ גם בשעה שהיא עוסקת באחרּות, 
גם בשעה שהיא מציעה מתודולוגיה אמנציפטורית, גם בשעה שהיא מפרקת את הכוח 
ומאתרת את הגיונו או סוכניו, אפילו כשהיא מציעה ניתוח חברתי מנקודת המבט של 
ככולה באפיסטמולוגיה הקטגורית של  רובה  היא מעוגנת  והמושתקים,  המוכפפים 

“החברתי” )שם, עמ׳ 27(. 

שמיר, בעקבות בובר, עוסק בבינאנושי הטמון במבט פנים אל פנים, ואילו הביקורת האמפתית 
שאנו מבקשות לקדם מבקשת להתחבר אסוציאטיבית למבט שאינו נזקק לממשות של קשר 
הדיכוטומיות.  מאחיזת  להשתחרר  דרך  לחפש  הניסיון  היא  כאן  החשובה  הנקודה  אך  עין. 
הבינאנושית  המחויבות  את  לצמצם  יכולה  אינה  הביקורתית  שהסוציולוגיה  טוענות  אנו 
עליה  לפרק:  ומבקשת  בעייתית  כהבניה  מציגה  עצמה  שהיא  בדיכוטומיה  אחד  לצד  שלה 
לנוכח  נוגעת.  היא  בהן  האחרּויות  לכל  ביחס  הכתיבה;  מושאי  לכל  ביחס  מיושמת  להיות 
ההתפתחויות התיאורטיות שערערו את דיכוטומיות העל הביקורתיות ואת הנטייה להכפיף 
מורכבות לאינטרסים תיאורטיים ולנרטיבים מוסריים מוכנים מראש, קיים הכרח לאזן את 
מהלך ההרחקה הביקורתי האינטלקטואלי במהלך של התקרבות אמפתית אל החוויה רבת 
הפנים של המבוקר; של אותו סובייקט שהתיאוריה כבר הכירה בו כמי שהוא לא בדיוק אדון 
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ולא בדיוק עבד, וכמי שמתמודד עם חייו בעזרת משאבי הידע–כוח העומדים לרשותו בזמן 
ובמקום שבהם הוא נמצא. 

התועלת  שאלת  גם  עומדת  אמפתית  לביקורת  התיאורטית  ההצדקה  לשאלת  מעבר 
הפרקטית שלה. אפקטיביות הביקורת הסוציולוגית בעולם החברתי שכלפיו היא מושמעת 
יכולה, לטענתנו, להיתרם מעמדה אמפתית הרבה יותר מאשר מעמדה אנטגוניסטית הנשענת 
על שכלתנות קרה ומתנתקת. בספרו הזמן של ה׳פוסט׳ מגדיר אורי רם )2006( את מטרת 

העל של הסוציולוגיה הביקורתית באופן הבא:

סולידריות  של  קיומם  אפשרות  את  להנהיר  מוטל  הביקורתית  הסוציולוגיה  על 
חברתית ושל שיתוף כלכלי בתנאים של דמוקרטיה פוליטית ושל פלורליזם תרבותי. 
מוטל עליה להנהיר את התנאים הנחוצים למעבר מקונפליקט לאומי בן מאה שנים 

לתחילתו של דו–קיום, ואת ההשלכות החברתיות של מעבר כזה. )שם, עמ׳ 114(

הביקורתית  הסוציולוגיה  גם את  מחייבת  קיום  ודו  סולידריות  קיומם של  הנהרת אפשרות 
זה כחלק  ויישום אידיאל  ייצוג אנטגוניסטיות. בחירה במסר האמפתיה  להתנער מתבניות 
בלתי נפרד מהשפה הביקורתית מאפשרים להעלות על הדעת תרבות כתיבה היוצאת מבסיס 
של הבנה ואז חושבת ומתנסחת מתוכו. החשיפה ברוח פוקו או התרגום ברוח באבא צריכים, 

לתפיסתנו, לצאת משם ולהיאמר משם כדי לקבל את מלוא עוצמתם, ולהישמע. 
הביקורת האמפתית היא אפוא בחירה פרשנית הנשענת על לוגיקה תיאורטית כמו על 
רציונל פרקטי. יש להזכיר שכל ביקורת היא בחירה פרשנית. יתר על כן, לבחירה הפרשנית 
הזאת יש תוצאות בעולם; ביקורת שהבחירה שמניעה אותה ־ גם אם באופן לא מפורש ־ 
ונותנת להן  היא אנטגוניסטית, מאשררת בסופו של דבר קטגוריות חשיבה אנטגוניסטיות 
משנה תוקף. פריצת מעגל הקסמים של הידע–כוח הזה, פריצת קונוונציות החשיבה והייצוג 

האלו, מחייבת גם את המבקר לבחור. 
בין  פשוט,  אינו  האמפתית  הביקורת  אתגר  העניין.  לב  היא  הבחירה  להערכתנו,  אכן, 
השאר בגלל שורשיה של תרבות הכתיבה הביקורתית, סוג הפיתויים הדיסקורסיביים שהיא 
מציבה והאופנים שבהם הכוח ספוג )גם( בה. אם כן, כיצד אפשר לעמוד באתגר? לא נוכל לתת 
כאן מרשמי פעולה סגורים; כפי שטען שמיר )2008( בהשראת הסוציולוגיה הבובריאנית, כל 
מרשם פעולה, כל הגדרה קטגוריאלית של עשה–אל תעשה, חשוב–אל תחשוב, היא בעצם 
צעידה אל מחוץ למרחב הבינאנושי. מאמר זה הוא אפוא רק צעד ראשון לעבר חיפוש של 

שיח ביקורתי אחר, ולא מצע מוגמר ושיטתי.
אך במסגרת הצעד הראשון הזה אנו מבקשות להציע שהחיפוש אחר שיח ביקורתי אֵחר 
ושל  פוקו  יסודות עיקריים. ראשית, עליו להישען על כתביהם של  צריך להישען על שני 
והתרבותיים  הדיסקורסיביים  מופעיו  לניתוח  הנוגעת  תיאורטית  כתשתית  רק  לא  באבא 
המבוקר  האחר  את  לייצג  המבקשת  ביקורתית  לכתיבה  כדוגמאות  גם  אלא  הכוח,  של 
מנקודת מוצא המשתחררת בכוונה ובמודעות מקונוונציות כתיבה שהן במידה כזו או אחרת 
הכרה  על  להישען  עליו  שנית,  ומקבעות.  מנגידות  מרחיקות,  מתנתקות,  אנטגוניסטיות, 
והתרבותיים של הכוח  מופעיו הדיסקורסיביים  ביקורתית העוסקת בחשיפת  בכך שכתיבה 
מחייבת מאבק פנימי כלשהו בין המבקר לבין עצמו. במילים אחרות, הצו האמפתי כורך את 
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המאבק הביקורתי מול האחר המבוקר במאבק שלנו, כמבקרים, מול עצמנו, ומחייב אותנו 
ביטול,  לתחרותיות,  הנטייה  עם  עצמנו  בתוך  לאחר שאנו מתמודדים  רק  לביקורת  לפנות 
התנצחות, הכפפה, הרחקה וכיוצא באלה. גם אם הדרך הזאת נדמית ארוכה או מסורבלת, 
התיאורטיקנים  ידי  על  כבר  הונחה  הזה  בכיוון  להתקדמות  התיאורטית  שהתשתית  ברור 

שבכתביהם דנו במאמר זה.
על סמך כתבים אלה אנו מבקשות להציע את השאלות הבאות כשאלות מנחות לבירור 
העצמי הזה שיש, להערכתנו, לקיימו בכל פעם מחדש: עד כמה אנחנו מצליחים להישאר 
קרובים למקום האמפתי, המחויב להבנה של כל נחקריו, בעת בניית הביקורת וניסוחה? עד 
כמה אנחנו מכירים בתהליכיות הן של האנשים שאנחנו דנים בהם והן של עצמנו, ועד כמה 
אנחנו מתירים מקום לשינוי? עד כמה אנחנו פועלים מתוך מאמץ להבין את סבלו וחוויותיו 
הן של החלש–שהוא–גם–חזק והן של החזק–שהוא–גם–חלש? עד כמה אנחנו מתנסחים מתוך 
ניסיון שלא לנכס בלעדיות על הכוונה לצדק או על הכוונה לטוב? עד כמה אנחנו מדברים על 

האובייקטים של הביקורת שלנו כאנשים שלמים?
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