
סוניגוהשללמהותה

גורמיםביופעולהשתוף ) l(מיוונית :סינרגיה ,סינרגיזםיי

שלהתוצאותמסךיותרטובותלתוצאותהמביא ,שונים

 "בנפרדגורםכל

 • 2המקיףאריאלמילון

 "מיליםדרךהמשמעותהבעתהיאהלשוןיי

 . Jפואטיקהאריסטו

פרולוגא.
 ,ביניהןיהשונלמרות ,זאתובכלהו,שונותמיותשתי-והספרותהמשפט

העמוקיםשורשיואףעלכינראה . 4 "זואתזוומשלימותלזוזוצריכותהויי

החל-המערביתהתרבותבתולדותאלהדיסציפלינותשתיביוהחיבורשל

המשך ;האדםלמשפטהאלמשפטויבשהנגידההקלאסיתהיווניתבדרמה

מערכותעל ,וקאמיקפקא ,שייקספיר ,דוסטויבסקישלהמודרניתבכתיבתם

בספרותוכלה ;המשפטמערכתוביוהאדםביושתיארוהמורכבותהיחסים

שלא ,הסברודורשמאליומובואינועדייוזהקשר-זמננובתהפופולרית

והמזוהה ,פוליטיבכוחבמפגיעהעוסק-למשפטלומהרבתי.הצדקהלומר

שלבתחושותיושמתמקדתכמיהנתפסת ,ולספרות-חוקעםבמובהק

הנתפסזהביוהחיבורשללבומהו ?שלוהאישייםובקונפליקטיםהפרט

אחתלאהמאובחנתזווביו ,ומקצועימחשבתי ,רציונליהליךשליוצאכפועל

 ? 5אמנותיים ,אסתטייםבקריטריוניםהנמדדתאנושיתלותיכפע

ומטרתו ,לספרותהמשפטביושידוכיולמעשההזמנהמהווהזהחיבור

מחקרשדהשלבבסיסוהעומדיםהחשוביםהמחקריםאתולמפותלהציג

בחיינומבוטליםלאחלקיםלהאירעשויהואכיצדולהביולנסותואף ,זה

חלקיויתמקדוהיריעהשלקוצרהמפאת .והמקצועייםהאישיים-

בנוגעכיוםהמוכרותהשונותהתפיסותבהצגתהחיבורשלהראשונים

מהותאתלהביואבקשאלהבפרקים .הדיסציפלינותשתישביולזיקה

 ,ביקורתיותחלקו ,שונותגישותלהציגואף ,לספרותהמשפטשביוהקשר

טענותלכמההתייחסותיאתאציגהמאמרשלבסיומו .זהקשראודותעל

כילהוכיחאבקשדאבכגווזו.בדיסציפלינהתדירהמוטחותביקורתיות

רובוכי ,זוייחודיתמחקריתזיקהבהבנתחוטאותאלהקורתיותיבטענות

 • 6במקומםאינםוהספרותהמשפטגישתכנגדהמועליםהאישומים

להקזישאבקשלמינהל.המכללההאקזמיהמסלוללמשפטיס,הספרבביתמרצה ,זיועורך

מהותהאותישלימזועלאחייניי,ולאופק,ליובללנועס,לשירה,גזולה,באהבהזה,מאמר

 .מהיסינרגיהשל

 : 7שר" pה"פשרעלב.

מגמותמטרות,רונות, Pע

הזיוןשלראשיתו . 1

אחתלאנתפס-והספרותהמשפט-התחומיםשניביוהזיווג ,כאמור

לכאורהעסקינוכיםיסבוררביםמשפטנים .תמוהלומרשלא ,כבעייתי

 ,דומיםשאינםיסודעקרונותעלהבנוייםכאלה ,שוניםםיחימגזריבשני

 . 8לגמריאחריםוייעודםושתכליתם ,במובהקשונההמהותישתוכנם

כלרבמרחקהמשפטוביו ,בפרטוהספרות ,ותנהאמביוהאומנם

כלללקשורמדועאלה?דיסציפלינותשתיביוהקשרפשראפואמהוכך?

מטרותיו?ומהוזהמחיבורללמודעשוייםאנומהביניהן?

בספרו "וספרותמשפט"התנועתשלתחילתהאתלראותמקובל

 The Legal ( "המשפטיהדמיוןיי ) White (וויאטבוידיימס'גשל
Imagination ( האקדמיהעיסוקשלשתחילתואף , 91973בשנתשפורסם

ספרוםיהעדהמשמש ,זהחיבור . 1סהתשע_עשרהבמאהכמהחלבענייו

שהביאהראשוןהיה ,והספרותהמשפטבלימודיחשוב ) Textbook (יסוד

מתוךוזאת ,למשפטיםסטודנטיםעבורלא-משפטייםטקסטיםבמרוכז

הצדקמערכתואתהמשפטאתנתונהחברהשלתפיסתהיישלפיההנחה

 ,בההנוהגיםובכלליםבחוקיםהמובהקביטויהאתמוצאת ,בההנוהגת

השוניםלסוגיההאמנותהוהמשפטשהובמידהבהבהם:מתמצהאינהאך

ראשיתוכזהשתיקוובמידהובה ,בעולםהאדםשלתיקונואתמבקשים

 ,האמנותכמו ,שהמשפטהרי ,התנהגותוובדפוסיהאנושיבמושאהתבוננות

ממנהיונקת ,התרבותעםסימביוטיקשרהמקיימתאנושיתמערכתהוא

 . 11 "אותהומזינה

בהנחהאפואנעוץוהספרותהמשפטשיחשל ,הגולמי ,הראשוןהמסד

דברלהביולנולסייעעשויהבספרותהמשפטשלההשתקפותשלפיה

 Law in ( "בספרותמשפטיילכנותשנהוג-זהתחום .אודותיועלמה
Literature ( -כמוהמשפטמוצגשבובאופועוסק)מוצגיםשבובאופוגם

 )יהמשפטבהליךחלקהנוטלותהמרכזיותוהדמויותהרשמייםמפעיליו

הרלוונטיותאתלבחוןבניסיוןהואמטרתועיקר .שונותספרותיותביצירות

המשפטיתהמערכתלהבנתהנוגעבכלספרותייםטקסטיםאותםשל

םיספרותיטקסטיםשלתיהאפשרהרלוונטיותבחינת . 12המשפטיוהסדר

 ,לענייננומשפטי)הליךהמתאריםאומשפטיסיפורהמספריםאלו(בייחוד

 ,חיוניותו ,כוחואתהמשפט,שלמהותואתלהציגאלהשלביכולתםנוגעת

הפגמיםואתבעיותיואתאףהסתםומן ,יםיוהחברתהתרבותייםתפקידיו

 . 1Jלוקההואשבהם

 ,עלילתיתבפרספקטיבההמשפטןובחייהמשפטבחייהזוההתבוננות

(להבדילבמשפטיםפורמלירקעאומוקדמתהבנהדורששאינובסיפור
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 ,משפטבהלכותשיעוריםאותנוללמדבאהלא ,מקצועיים)משפטמטפרי

עלילתיתבבדיה ,פוריבטמדוברכיהעובדה .אודותיועלמשהולומראלא

 ,לנגישההזוההבנהאתהופכת ,משפטית-מקצועיתבדיטרטציהולא

שדהכיאפואייפלאלא .יותרולאפקטיביתלמוחשית ,למובנת ,לברורה

כמהשלצירותיהםיבשימושהשניםבמהלךעשההמשפטיהמחקר

 , 1Sאייטכילוט , 14שייקטפירובהם: ,המערביתבתרבותהכותביםמגדולי

zפון-קלייטט , Z1טוויין , zסדיקנט , 19ויט'ג , 18מלוויל , 1ןקאמי , 16דוטטויבטקי Z 

 ,יותרמעמיקה ,נוטפתהתבוננותלאפשרבמטרההכול- Z3ועודועוד

אטפקטיםשליותררחבהלהבנהולתרום ,הדיטציפלינותשתישביןבקשר

טפרות.ביצירותנורמטיביים

Synergos/Sunergos -יחז.לעבוז

736 ) 2007 (. 

 .) 1977והערות,מבואוהוסיפהתרגמההלפריו(שרה 30

 .) 2000 ( 14וספרותמשפטאלמוגשולמית 4

. e: No Menijesto, 39 MERCER L. REV זtJames Boyd White, Law and Literatl 
) 1987-1988 ( 739 . 

נוסף,חלקהחיבוריכלולהעת,כתבשלטייובכרךשתתפרסםיותר,הארוכהבגרסתו

לנותסייעזוהבנהובעזרתה.זרכהספרות,באמצעותהמשפטבהבנתשיעסוקמשלים,

מעצםלסיפור,כיכךעלותעמוז(סיפורי),נרטיבירכאיהמשפטיתההוויהאתלראות

בחיינו.ומשפטיותחברתיותתרבותיות,נורמותשלובהבנהבהטמעהרבכוחישהווייתו,

בינינויי:הקשרגשרקצה Iהגשרבקצהכשאני Iבינינוהקשרפשרמה Iליתאמראוליייאז

בלבבהי!יימשהוהאלבוםמתוךשווהיי,ייבגובהגלרוונוריתשלשירה

מאמריםלקטוספר:משפטומשפטייאמנותעלייהרהוריםחשיומישאללמשלראו

המחוזיהמשפטביתהשיפוט,מכסגרוסיהושעהנשיאסגושלפרישתולרגלועיונים

יפו,מאיהזניאלי,הראלגונו,מיכלגל,הגרבו-זאב,לי-רוותמיר,(זנה 2 , 1תל-אביב-יפו

 .) 2007עורכים,עבזייוסיירזני,מיכל

URE OF LEGAL זHE NA זUDIES IN זION: S זE, THE LEGAL IMAGINA זJAMES B. WHI 
) 1973 ( THOUGHT AND EXPRESSION . 

סורטסקיהארולזכותבלספרות,המשפטשביובקשרהזוהמתועזהראשווהחיבור 10

) Suretsky (, סגנוושלומוזליזעשלכמקורהספרות,שלביכולתהועסק 1866בשנתפורסם

 Harold Suretsky, Searchראו:המקצועי.עולמואתולהעשירלמשפטולסייעכתיבה,
jor a TIJeory: An Annotated Bibliography oj Writings on the Re/ations oj 

) 1979 ( 730 , 727 . GERS L. REV זLa\V to Literature and the HllnJanities, 32 RU . 
שנישביובקשרהעוסקיםחיבוריםאמנםהופיעוהעשריםהמאהלשלהיועזמאז

אקזמיתמגמהאותנועהבמסגרתשכוכללארציף,באופוהופיעולאאלהאךהתחומים,

שהופיעוהמרכזייםהחיבוריםביולספרות.המשפטביוהקשרחקרשלומובהקתרכורה

 John H. Wigmore,.A List oj Legal Novels, 2 ILL .את:למנותניתוזובתקופה
E, COMMENTARIES ON THE LAW IN זL. REV. 574 (1907-1908); EDWARD. J. WHI 

SHAKESPEARE (1913); WILLIAM S. HOLDSWORTH, CHARLES DICKENS AS A LEGAL 
) 1929 ( HISTORIAN . 

המשפטשביובקשרלזיוויותר.הרבהוארוךעמוקלספרותהמשפטביושהקשרמובו

 ROBERT A .ראו: , 1840-1765השניםביוהאמריקניתובהיסטוריהבתרבותלספרות
) 1984 ( ERS IN AMERICAN CULTURE חFERGUSON, LAW AND LE . 

המאהבשלהיבאירופהלספרותהמשפטביוהקשרעלקצרההיסטוריתולסקירהלזיוו

 KIERAN DOLIN, FICTION AND THE LAW: LEGAL DISCOURSE IN VICTORIANראו: ,-18ה
) 1999 ( 2-7 URE זLITERA זAND MODERNIS . 

יסוזותיובהקמתאיננה , 9היישלעיל , Whiteשלחיבורושלהרבהחשיטתוכיאפואנראה

חזש-ישו,מחקרתחוםשלרנסנס,מחוזשת,תחייהלכינוובסיועאםכיחזש,שיחשל

העוסקיםאלובקרבוהוזיועורכיבקרבהו-כללילגיוסובקריאהרעיונותיהבהפצת

החשובלקשרבאשר-למשפטיםהספרבבתיהנרכשתההשכלהובמהותהמשפטיבחינוך

החשיבותאתבמובהקשהזגיש , Whiteשלספרובעקטתואכו,לספרות.המשפטביו

הפקולטותרכובשכיחהזותפיסההפכהלמשפטים,הספרבבתיספרותשבלימוזי

חשיטתם,עלגםכמולמשפטים,הספרבבתיספרותלימוזיעללזיוובעולם.החשובות

 C.R.B Dunlop, Literature Stlldies in Law Schools ,ראו:היקפם,ועלייחוזםעל
3 CARDOZO STUD. L. & LIT. 63 (1991); John Jay Osborn Jr., UFOs in the 
Law SclJoo/ Cllrriclllum: The Popularity and Vallle oj Law and Literatllre 

) 1990 ( 53 Collrses, 14 LEGAL STUD. FORUM . 
 .) 1998 ( 204ההקשריםכל-אמנותצוזקים!"אנושבוייהמקוםבו-נפתליארנה 11

12 41-71 , KIERAN DOLIN, A CRITICAL INTRODUCTION TO LA\V AND LITERATURE 
. 2007); Gary Minda, Law and Literatllre at Century's End, 9 CARDOZO STUD ( 
) 1997 ( 245 . L. & LIT . 

להבנתהמשפט;עולםשלהקלעיםיילייאחוריצוהראףמאפשרזהתחוםכילצייוחשוב

עבוזתובמהלךמתחבטהואשבהוהמוסריותולזילמותחשיבתולאופוהמשפטו,שלעולמו

כמוהמשפטו,שלעולמואתלהביוהספרותמסייעתשבוהאופועללהרחבההמשפטית.

 Henry B. Cushingראו:וייצוגו,זמותואתלשקףמסייעתהיאשבובאופולזיווגם
lage oj the זזErnest F. Roberts, Law and Literature: The Contemporary I & 

Lawyer, 6 VILL. L. REV. 451 (1961); JOHN MARSHALL GEST, THE LAWYER IN 
) 1982 ( LITERATURE . 

 . 206בעמי , 11היישלעילבו-נפתלי, ; 42בעמי , 4היישלעילאלמוג, 13

 DANIEL J. KORNSTEIN, KILL ALL THE LAWYERS? SHAKESPEARE'Sלמשל:ראו, 14 0
LEGAL ApPEAL (1994); Charles Spinosa, Shylock and Debt and Contract in 

, The Merchant ojVenice, 5 CARDOZO STUD. L. & LIT. 65 (1993); Nancy Cook 
387 . Shakespeare Comes to the LaIV School Classroom, 68 DEN. U. L. REV 

) 1991 ( 
שיחעליהישראליייהמשפטבראימוונציהי'ייהסוחרשלוגרכיאלהראובערכית,לזיונים

מאהפרקליטשייקספירייבמחזותופרקליטיםשופטיםייעלגרוסיהושע ;) 2003 ( 61 , 50

ליר:המלךשלהעסקה-טובהכפיותועלילזיםעלהורים,ייעלכהונילי ;) 1993 ( 219

 .) 2008 ( 53 , 25המשפטאהבהייתמורתממלכה

 Paul Ge\virtz, AeschY/llS' Law, 101 HAR. L. REV . 1043 )-1987למשל:ראו, 15
נוטותבמחזההמשפטביתשלותפקיזוצזקיינקמה,פרושעזיאת:אף,ובעברית, 1988 (

(תשסייב). 147יחמשפטמחקריאייסכילוסיישלהחסז

 RICHARD H. WEISBERG, THE FAILURE OF THE WORD: THE PROTAGONISTלמשל:ראו, 16
) 1984 ( 43-82 As LA\VYER IN MODERN FICTION . 

 Ernest Simon, Pa/ais de Jllstice and Poetic Justice in Albertלמשל:ראו, 17
Camlls' The Stranger, 3 CARDOZO STUD. L. & LIT. 111 (1991); Shoshana 
Felman, Crisis oj Wilnessing: Albert Canllls' Postwar Writings, 3 CARDOZO 

) 1991 ( 197 . STUD. L. & LIT . 
 Richard Weisberg, How Judges Speak: Some Lessons onלמשל:ראו, 18

, Adjudication in Billy Blldd, Sailor witlJ an Application 10 Justice Rehnqllist 
) 1982 ( 1 . 57 N.Y.U. L. REV . :והמשפטבארטלבי,שלייסיפורוזרוריעופרובערכית

 .) 2003 ( 205חהמשפטוליליתייכחווה

- John Denvir, Deep Dialoglleלמשל:ראו, 19 Jalnes Joyce's Contribution to 
) 1991 ( 1 . Anlerican Constitlltion Theory, 3 CARDOZO STUD. L. & LIT . 

 Kieran Dolin, B/eak HOllse: CIJancery ; 10היישלעיל , Holdsworthלמשל:ראו, 20
;) 1994 ( 71 Verslls Equity, in THE HAPPY COUPLE: LAW AND LITERATURE 

William P. MacNeil, Beyond Governnlentality: Relriblltive, Distribulive and 
. Deconstrllclive Justice in GI'eat Expeclations, 13 AUSTRALIAN FEMINIST L. J 
) 1999 ( 98 . 

 Teresa Godwin Phelps, The Story ojtlle Law in Hltckleberry Finn ,למשל:ראו, 21
) 1987-1988 ( 889 . 39 MERCER L. REV . 

22 , J. Hillis Miller, Laying Down the Law in Literatllre: The Exalnple oj Kleist 
, RUCTION AND THE POSSIBILITY OF JUSTICE 305 (Drucilla Cornell זin DECONS 
) 1992 ,. Micha1 Rosenfe1d & David Gray Carlson eds 

מאתקולהאסיימיכאלעלוזמעות:נקמהצזק,זם,ייעלטבקהאסיראובערכית,לזיוו

 .) 2003 ( 711חהמשפטקלייסטייפווהיינריך

המשפט,בעולםהזנותהספרותיותהיצירותכלשלוזהותושמואתמלצייוהיריעהקצרה 23

משפטית.בפרספקטיבהספרותיותיצירותהמנתחיםהמחקריםכלשלשמםאתגםכמו

 Elizabeth Vi11iersראו:כאלה,מרכזיותספרותיותיצירותשללזהותובאשרלזיוו
. Gemmette, La\V and Literatllre: Joining The Class Action, 29 V AL. U. L 
) 1994-1995 ( 686 , 665 . REV . 

שבוהמקוםראוהמשפט,שלוזימוייםייצוגיםהמגלמותישראליותיצירותעללהרחבה

לזרמו(אליישראלשלובמחזאותבשירהבספרות,המשפטהשתקפותצוךקים:אנו

 .) 2001עורכים,מאוטנרומנחם

אותו,ומציגהבמשפטהישראליתהספרותמתבוננתשבוהאופואוזותעלתאורטילזיוו

שיחעליבמשפטיימתבוננתהישראליתהספרותעוינות:יראה,ישות,ייאזהולצמואבנרראו

 , 16.12.2005שבתמוסף-מעריבהספרותיישלהמשפטייביתגורלימשה ;) 2002 ( 19 , 48

27 . 
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רעיונותטיעונים, ,מטרותבספרות:משפט . 2

אמביציותאומטרותשלושפהימהשניסעסשהתפתחהאקדמיחיהש

וגענהובכל ,בכלללספרותשפטמהביולחיבורהנוגעבכלמרכזיות

 :בפרטבספרותהמשפטלהשתקפות

בספרותהרואהכזו ,דאיגרמקצועיתהיא ,נראהכך ,הראשונההמטרה

הוכיהפשוטההעובדהמונובעתהיא .המשפטועבוריאינסטרומנטלערך

ומדובר.כתוב ,טקסטועלמיליסעלעצמססימסבהמשפטוהוהספרות

התפרבקונוגעת ,לספרותהמשפטביו ,הזוההשקהנקודת ,למעשה

עלעמד .יחדיולהסמתקשריסאנושיוניסיוונרטיב ,שפהשבו ,הלשוני

חשיו:השופטכך

לכליהואזההכליוהמדוברתהכתובההאמנותשלהעבודהכלייי

הכתובההמילה ,להיהמהיאהעבודהכליהמשפט.שיאשלהעבודה

אישגסואולס ,הכתובההמילהאמואמנסהואהמשורר .והמדורבת

אישוהמדוברות.הכתובותהמיליסבסבךדרכולפלסחייבהמשפט

עמלוופריהעיקראתץיחמי ,בעטויחליקכיאובלשונוייכשלכיהמשפט

זהבמגזר ] ... [ועל-פהבכתבהשיחשללתכליתסאףכך .באושיספרייהיה

 ,המשורר ,הסופרדייבהנושאהצגתבדרך :נאמרשמא ,אפוא ,הלשוושל

משיקה-לוהייחודיתבדרכומהסאחדכל-והשופטהפרקליט ,המחזאי

הלשוועלעצמסבוניסזהגסזוגסבמשפט.והמדוברתהכתובההאמנות

 . z ~"ביניהסקרבהבונהזהיוצרויסוד ,אדסושלעסשלמתרבותוכחלק

אישכמו ,המשפטוי.אקטיב ,וצרישימושהואסיבמילהזההשימוש

(כתובטקסטלכדינתונההוויהמתרגס ,ממיליסמציאותבורא ,הספרות

היוצרתהשקהנקודתאועבודהכלירקלאהועבורוהמיליס .מדובר)או

הווייתולכלהמסד ,שלוליצירההמנוףהו .הספרותאישוביובינוקרבה

הסהמשפטושלהמקצועייסחייוקיומה.להמשךוהערובהתיהמקצוע

אתמתארווייטבוידיימס'גכיאפואייפלאלא . Z5ספרותייסאפוא

מהכל . Z6 "וכתיבהבקריאהמתקדסשיעור"כ "המשפטיהדמיווייספרו

ופסקיחוקיסקוראשהואביו-המקצועייסבחייוהמשפטושעושה

ובעלבכתבמשפטייסטיעוניסמעלה ,מקצועיותדעתחוותכותב ,דיו

ובעזרתבאמצעותנעשה-הדיואתמפרשאוומתניסמשאיסמנהל ,פה

הווייתואתמכוננות ,אותומגדירותמשתמשהואשבהוהמיליס . Z7השפה

 ,שפהשל ,מיליסשלאישהוא ,הספרותאישכמו ,המשפטוהמקצועית.

מכאו .המקצועיתהווייתואתעליהסמבססהואתרבותייס.טקסטיסשל

מקצועיותיכולותולשפרלהעציסלמשפטולסייעעשויהספרותקריאתכי

 ,נרחבשיעוריקבלהואהספרותיותצירותילההיחשפותבאמצעות .אלה

היכולתאתוילטשיחדדוכךובפרשנות,בהבנה ,ובכתיבהבקריאה ,נשזר

 • ZBיותרהרבהועמוקהרחבה ,מלאה ,שלמהעולסתמונתבעבודתוליצור

 • Z9יותרטובלמשפטואפואאותותהפוךספרותשלוההבנההקריאה

לספרותהמשפטויב ,הבסיסי ,הראשוניהקישורכילהבנהבהמשך

לעולסוההיחשפות ,ספרותאתיקרכיברי ,בעיקרומקצועי-פרקטיהוא

 ,נגזרת ,נוספתהעשרההזדמנותלמשפטומאפשרות ,מציגהשהיאהמגווו

ולהפיכתוהמקצועיותיכולותיולהעצמתנוגעתזואפשרות .במספרשנייה

טובולהכירללמוד ,להעשירההזדמנות-יותרהרבהמשובחלמשפטו

ספרות.קריאתבאמצעותהאנושיתהתרבותואתהאנושיהטבעאתיותר

משפטו ;המשפטושללאישיותונוגעת ,המתבקשת ,המקדמיתההנחה

משפט.שלטכנאימאשריותרהרבהלהיותצריךלחשוב,נהוגכך ,טוב

שוניסמשפטייסבמסמכיסבנבירהאךמסתכסאינושעולמואדסזהו

צרשעולמו ,כזהאדסהפסיקה.ונפתוליהחוקשלמדוקדקתובקריאה

הערכיסבהבנתנכשלאך ,בוריועלהחוקאתמכיראולי ,נמלהכעולס

העוסקמשפטולהיותשלאמנתעלחוקק.הואשבעבורסהתרבותייס

ולהרחיבלהביולהיטיבהיכולתהעצמתולצורך-בלבדכשלעצמובדיו

המשפטויעשהטוב-האנושיתהתרבותוביוהמשפטשביוהקשראת

שלבבסיסוהעומדיסיסיהאנושוהמניעיסההבנות ,הרצונותאתיכיראס

 ,החייסבהבנתחשובמרכיבהיא ,בפרטוהספרות ,בכללהאמנות .המשפט

 :יותרוראויעשירמשפטלכונוומאפשרתתומכת ,המסייעתהבנה

מורה ,טיפרקל ,שופט-ראוימשפטאישלהיותביקשתיי

אתלהעשירבאמנות.מעטולועצמךלטבולאתהחייב-למשפטיס

דרךעלכיתעשהכך ] ... [במוסיקה ,במחזאות ,בשירה ,בספרותהנפש

עשיר :עשירמשפטתלדעשירהונפשנפשך.אתהמשפטכאישתעשירזו

כלבסוף .האדסבהבנת ,שסביבנוהעולסבהבנת ,ביושר ,בצדק ,בחוכמה

גילוי ,ביטויהמשפטמהווה-התחילותכלבתחילתובעצס:-הסופות

המערהקירשעלבצלליסלאהואעיקרחוצה-לו.סילערכ ,לעיונראה

 ,נפנימס ,הערכיסאתנלמד ,החיאתנכיראלה.צלליסהיוצרבחיאלא

 . J"סלדרךנצאכךומצוידיס

הטבעאתהמכירכזה ,חושבאדסשיהיהצריךאפואהמשפטו

גרידא.המשפטיותאמותיו 'ב-דאסורואינו ,השוניסגווניועל ,האנושי

וניסיווידעשלאכזבלאמקורלשמשהספרות ,כאמור ,עשויהדאבכגוו

שלגסכמו ,התרבותיותהנורמותשליותרטובהלהבנהולתרוס ,אנושי

ממשי.ביטוילידיבאותהושבוהאופו

 ,יותרהרבהפתוח ,יותרעמוק ,יותררחבלחשובהזוהיכולת

למשפטומאפשרת ,ובעזרתהספרותיותליצירותההיחשפותבאמצעות

מזמנתאףאלא ,והמקצועיהתרבותיעולמואתרקלאולפתחלהעציס

שלסיהסובייקטיביממדיועל ,כולההאנושיתההוויהבהכרתצוהרלו

המיוחסתבמספרהשלישיתבאמביציהכברנוגעיסאנוכאוהזולת.

להבנהלתרוסהספרותשליכולתההדיסציפלינות:שתיביולחיבור

ממרכזיהמודרזה ,אחת(לא "אחר"השלותחושותיוכאבועסולהזדהות

ראינו .מיוחדבאופוהמשפטועבורזוהזדמנותשלהחשיבותעל ,הכוח)

להבנהגסכמוהאנושית,התרבותלהכרתצוהרלשמשעשויההספרותכי

בהמשך .זותרבותשלבבסיסההעומדיסוהערכיססיהמניע ,הרצונותשל

אףאותנוללמדהספרותעשויהבה,הגלוסהאמנותיהממדומפאתלכ,ך

 ,מחזיקיסאנושבהוהדעותעלשלנו,השפהעל-עצמנועלחשובשיעור

במסגרת ;לזולתיחס)ימלהתנמנעיס(אומתייחסיסאנושבוהאופועל

אודותעלוהבנההכרהשלתהליך ,אחתלא ,עובריסאנוספרותקריאת

Jעצמנו I הזולתאתלדמייושלנוהיכולתאודותועלJz . יכולתהמכניסיש

כאלאליהסיומתייחסהמגדיליסויש , JJ "אסתטיתתגובהייבשסזו

אתלדמייוהזוהיכולת ,אחרתאוכך . 3ממש~שלנפשזיכוך ,קתרזיס

אתלבנותניתושעליוהמסדהיא ,ומכאוביופחדיו ,רצונותיועל ,האחר

 . 35והמקצועיתהאישית ,האתיקהטפחות
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דמותשלםיבייקטיסוביממדיםלהכירלנועתימסיאפואהספרות

 ,הדיאלוגבאמצעותאותנו.הסובב ,האחרשלודמותושלנודמותנו

לבנותצוהר,לאפשר ,לקרבאחתלאלהימשכהיאוהנרטיב,המטפורה

 ,כך .הכרנולאעתהשעדאדםשללעולמווהבנההכרה ,הזדהותשלגשר

שלבשוליהשמצויבמימדורבכאשרוחומר(קל IIאחר IIההכרתבמסגרת

שלוהשונותהמובחנותהכרתאתהספרותמקדמתהאנושית)החברה

שבעולמווהמורכבותהעושראת ,האדםשלוההבנההראייהאת ,הזולת

איכותישיפוטבנוולקדםלפתחהספרותעשויה ,זוראייהפיעל . 36הפנימי

 . 38האחרכלפי ) Attentiveness (קשבעלהמבוססכזה , 37יותרואנושי

המשפטשעולםבמיכשעסקינןתוקףמשנהמקבליםהדברים

ס,האתיתהרגישותאתלעצבמסייעתהספרות ;המקצועיתהווייתוהוא

מדגישההיא ,המקצועייםהמשפטספריכמושלא .המשפטןשל ,תיהמוסר

הערכיםאתמאנישהכשהיאוכ,ך ,הרציונליפניעל ,הסנסואלי ,הרגשיאת

מאפשרתהיא ,ורגשותדמויותעליהםעוטה ,המשפטבבסיסהעומדים

מאפשרתאפואהספרותלהם.הנדרשיםאלהושל ,שלהםיותרטובההבנה

היאהמשפט.לעולםנקשרתהיאכאשר ,שבעתייםעשירה ,מורכבתחוויה

חושפת ,הזוהכוחמערכתבתוךהפרטשללמקומובאשרהארהמציעה

םייכולשבוערוץ IIמהווה ,המשפטשלוהמעליםהאליםטבעואתאחתלא

 ,זה . 39I1ייצוגולקבללזרום ,ץלפרוהאלההמושתקוהקולהמוחמץהסיפור

והערךהספרותשלהמובהקיתרונה ,) Nussbaum (נוסבאוםמרתהטוענת

הסבלאת ,לחוות ,לראותהיכולת-המשפטלעולםמעניקהשהיאהמוסף

תוךאחריםאללהתקרבוכך ,וממשיחיבאופןהאדםתלאותואתהאנושי

זואפשרות . 40ולאוםמגדר ,אתנימוצא ,גזע ,ממון ,מעמדשלקוויםחציית

מפתחתשהיאמשום ,שלנוהדמוקרטיתבתרבותוחיוניחשובמרכיבהיא

מודלתחתפועלתואינה ,ואמפתיהחמלה ,רגשמונחיתהבנהומתרגלת

מדגישה ,אכן . 41גרידא ,בינריים ,כללייםלעקרונותהמחויבשכלתניחשיבה

במקומםעצמםלהעמידקוראיהאתמזמינהספרותיתרהייצ ,באוםנוס

חוויותיהם.אתעצמםעלוליטולושוניםרביםמסוגיםאדםבנישל

אי-משרה II ,עזיםרגשותמזמנת ,הקוראאתמטרידההיארבותפעמים

ועםמחשבותינועםמכאיבעימות ] ...נותובעתמוסכמותבאמונותאמון

בחברההאנשיםאודותעלשונותשמועותלשמועעשוייםאנוכוונותינו.

אותן .רגשיתמבחינהמעורביםנהיהולאריחוקעלנשמורזאתועם ,שלנו

מנגנוניאתמבקעות ,רגשיתותגובההזדהותהמעודדות ,ספרותיצירות

שהעימות ,רביםדבריםלראותמאיתנותובעותהןשכן ,העצמיתההגנה

למענגזהתהליךהופכותוהן-עליהםולהגיב ,קשהלהיותעשויעמם

 oלנולספקעשויהזוהארה . 4ZIlהעימותמעשהשבעצםההנאהבזכות

 . 12-11,בעמ' 8היישלעילחשין, 24

25 , James Boyd White, Law as Langllage: Reading Law and Reading Literalllre 
) 1981-1982 ( 415 . 60 TEXAS L. REV . 

26 WHITE , לספרו.בהקזמה , 9היישלעיל

27 t is the stuff upon Ivhich you will work as a lawyer and writer, it is your "ו

" marble and canvas . ,81בעמ'שם . 

28 2004-( Marcia Canavan, Using Literalllre to Teach Legal Wrilillg, 23 QLR I 
) 2005 . 

29 . Michael L. Richmond, Can Shakespeare Make Y011 a Parlner?, 20 ST 
) 1988-1989 ( 885 . MARY'S L. J . 

נערפול,שלהיזועסיפורואתלצייןמענייןזהבהקשר . 10בעמ' , 8היישלעילחשין, 30

פרנקפורטר,פליקסבארצות-הברית,העליוןהמשפטביתלשופטפנהאשר , 12בןאמריקני

אתמבקשהואשכ,ךומכיווןכמשפטן,עתיזואתרואההואכילוכתב 1954מאיובחוזש

מחזקתפרנקפורטרהשופטשלתשובתוככזה.עצמולהכשירכיצזהנכבזהשופטשלעצתו

בשלמותה:אותהאביאוחשיבותה,יופייהמפאתהזסים.שבבסיסהטיעוןאתומעשירה

תחתיךאניולומשכיל,אישלהיותבלילשמוראוימשפטןלהיותיכולאינואישהיקר,ייפול

לכךלהתכונןביותרהטובההזרךהמשפט.למקצועטכניתהכנהכלמליבימשכיחהייתי

יכולתלאזםלתתזיוכשלעצמוזההרבה.שקראאזםבתורהמשפטללימוזילהגיעהיא

חינוךשרקבהירה,חשיבהשלהרגליםבולטעתוכןפה,ובעלבכתבהאנגלית,בשפההבעה

הזמיוןכוחשלפיתוחוהואהמשפטןלגביפחותלאחשובלהעניקם.יכולאמיתיליברלי

והאזנהספרוזוקציה,אובמקורגזולות,ציורביצירותהתבוננותשירה,קריאתיזיעל

שבאמצעותווטובה,רבהקריאהשלבמטעןמוחךאתגזושגזולות.מוזיקליותליצירות

הכלושכחרגישויותי,ךאתותעמיקתרחיבואףהיקוםשלהמסתוריןנפלאותאתתחוש

עלייהרהוריםטירקלוברוךאבייעקבאצל:מצוטטשלךי!העתיזיתהקריירהאוזות

 .) 1994 ( 458מאהפרקליטהמשפטןיישלזמותוועלהומניזם

ספק)להטיל(ולעתיםלתהותלנולאפשרשלהביכולתנוגעתהספרותשלהיתרהנשמתה 31

מלמזתהספרותמאליהן.המובנותשלנו,השגורותוהפעולההחשיבהשיטותאוזותעל

הפריבילגיהאתלנומאפשרתהיאהטקסט,עםבזיאלוגמצוייםשאנובשעהלחשוב.אותנו

קיומם.עליזענושלאכאלהאףלעתיםהעזפות,וזעות,יומרותחסרים,רצונות,לגלות

 James Boyd White, Book Review: Whal Can a Lawyer Leal'nראו:להרחבה,
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 .) 2006 ( 80הגעשהרמזרונותעלעוזעמוס

מתרגמת,גורן(אביבהאסתטיתתגובהשלתיאוריההקריאה:מעשהאיזרוולפגנג 33

2006 (. 

 . 28בעמי , 3היישלעילאריסטו, 34

 " The great secret of morals is love; or :(Shelly (שלישלזבריואתזהבענייןוראו 35
a going out of our olvn nature, and an identification of ourselves with the 
beautiful Ivhich exists in thought, action, or person, not our olvn. A man, to 
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ERS 12 (London, Emest חimagination".PERCY BYSSHE SHELLY, ESSAysAND LE 
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יכולותלפתחיותר,ראויהומשפטמוטרתורתלבנייתאיתניםיטודות

 , 43החברתיבמימושהצדק,שלחזוןגשר,ולשמשלהגשמתה,מוטריות

ההקשריםמביןביותרהשאפתניתזו,בפרטפקטיבהכירואיםאנו

לכונןהדיטציפלינותשתיביןהחיבורמבקש ,לטפרותהמשפטשבין

הטפרותיהדמיוןאתלטפחהשואףכזהאתי,חרבתי,פוליטי,פרויקט

חיוניאלמנטלטפרותהמשפטביןבקשררואהזושאיפההמשפט,בחיי

אלושלקולםולהשמעת ,מוטרערכילהשרשתחברתי,צדקלחציבת

המעצביםמהטקטטיםגםכמו ,כהעדוהמשפטיהציבורימהשיחשהודרו

יכולתואתלהעציםהמבקשפרופטיונליכקישורשהחלמה , 44בהםשנוצרו

 ,מובהקותרבותיחברתיאקטהופךולכתוב,להביןלקרוא,המשפטןשל

ממחישאלאטפרותיים,טקטטיםבקריאתרקלאשיעורלנוהמעניקכזה

אלהשלחשיבותןאתבחיינו,יוצרותוהמיליםשהשפהההקשריםאת

מכוננתהקריאהכיהעובדהואתפוליטיות,נורמותובעיצובבקידום

איננהטפרותקריאתמובהקים,אתייםממדיםבעלתתרבותיתטביבה

יוצר,אקטהיאגרידא,פטיביתהתנהגותעוד

מאוחרותהתפתחויות . 3

משפטייםטקסטיםשלספרותיניתוח 3.1

הטפרותילניתוחחוברהפוליטי-חברתיהממדשבחשיפתהחשיבותהבנת

חומריאתמהוויםהםיחדבה,הנשזרוהנרטיבהמשפטיתהשפהשל

השניםבמהלךשנוצרבקשרמאוחרת,נוטפת,התפתחותהמרכיביםהגלם

 Law) IIכטפרותמשפט IIלכנותשנהוג-זהתחוםלטפרות,המשפטבין

as Literature ( -טקטטיםולבקרלהביןלפרש,ניתןשבובאופןעוטק

המשמשיםוכליםטפרותיותתאוריותבאמצעותכןעושהוהואמשפטיים,

וייטברגורורבטבינדרגיוראזאתלהגדירהיטיבוהטפרות,ביקורתלניתוח

) Binder & Weisberg (: 
T]his schoiarship empioys the techniques and principies of [" 

iiterary criticism, theory, and interpretation to better understand 
the writing, thought, and social practice that constitute legal 
systems and offers these techniques and principles as tools for 

 reforming those legal systemsיי 45 ,

שתיחקרשלהמשלים,השני,המטדאתמהווהזהמחקרימפעל

קרדוזובנג'מיןהאמריקנילשופטראשיתואתלייחטנהוג ,הדיטציפלינות

) Cardozo (, בפטקיהכתיבהטגנוןחשיבותעלעמד 1925בשנתעודאשר

השיפוטיתההכרעהמובעתשבוהאופןעלוהקפדהעמידהכיוטעןדין,

אףאלא ,ואפקטיבייםמשכנעיםטיעוניםבהבנייתלטייערקלאעשויה

התפתחוהשניםבמהלך , 46המשפטיתהכתיבהמלאכתאתולשפרלהרחיב

המחקרשדהלהרחבתרקלאלחתורהחלוהואהתחום,שלמטרותיו

הנוגעבכלמשפטניםשלהניתוחויכולתההבנהלהעמקתאףאלא ,המשפטי

 , 47מייצרתשהיאהמשפטייםוהטקטטיםהשיטהשלוביקורתלפרשנות

אףעלטקטטהואטקטט IIכיההנחהעומדתהרעיוןשלבבטיטו

אוכךשטווגבין ,הטקטטפועל ,ככזה , 4811טפרותיאוכמשפטיטיווגו

בפואטיקהמלדוןמנוטאיןכימכאןפואטיים,מנגנוניםבאמצעותאחרת,

 ] .. ,[מטויםליעדלהגיעמבקשיםאנוכאשר IIכלימשמשתהיאשבוובאופן

המשפטהבנתשלהמוצאנקודת ,אכן , 4911משמעותלבנייתהנוגע][בכל

 ,מטרולהעבירליצורמחבריושלניטיוןמהווהטקטט"כלכיהיאכטפרות

יצירות :אחריםמטקטטיםזומבחינהשוניםאינםמשפטייםוטקטטים

טקטטיםעלילות,לקוראיםלהעבירהכותביםשלניטיונותהןטפרותיות

 ,היעדלקהלמדעיותמטקנותלהעבירמדעניםשלניטיונותיהםהםמדעיים

אתלמטורלכךמכותהמוטהרשויותשלניטיונותהםמשפטייםוטקטטים

 , Sס Ilהחלטותיהןתוכן

משוםעצמאי,לניתוחראוימושאהדיןבפטקרואהזומעיןהבנה

טקטטעצמו,אתומצדיקהמטבירכאובייקטאותותופטתשהיא

שלתפיטתו , SIפרשניתמפעילותהמורכבפואטיתשלמותבעלטפרותי

טפרותיותתאוריותוהחלתכטופר,השופטשלפרשנית,כפעילותהמשפט

מבעדרקלאהדיןפטקשלניתוחואתמחייבותהמשפטיהטקטטעל

אףדורשתהיאותוצאתה,הפטיקהמהותאתאךהבוחנתלאטפקלריה

הטיעוןהבעתאופןצורתו,מבנהו,כגוןשבו,הנוטפיםההיבטיםעללעמוד

אינןשימושנעשהשבהןהמילים , szהכותבבחרשבהןוהמיליםהמשפטי

שהאופןכךאח,דגוףהופכותבזו,זומתמזגותהןמהתוצאה,עודנפרדות

היא-היא-טיעוןלהביעדרךאותוטפתאךאינוהדיןפטקנכתבשבו

 , S3הטיעון

אפואמדגישטפרותייםבאמצעיםמשפטייםטקטטיםשלהניתוח

קריאת ,המשפטןשמבצעהפעולות-המשפטיתהעשייהכיהעובדהאת

-כולההמשפטיתההוויהולמעשהכתיבתם,המשפטיים,הטקטטים

 , S4תמונהלציוריותרדומההיאאלאחשבוני,טיכוםעריכתבבחינתאיננה

בטקטטאחיזתואתלהעמיקהמשפטןיכולאלהכליםהפעלתבאמצעות

הפוליטי-תרבותיהממדאתולהציףבוהנשזרהנרטיבאתלחשוףהמשפטי,

 , ssממוקםהואשבו

ממדבחובהטומנתכטפרותהמשפטראיית ,להביןשניתןשכפיאלא

המערכתשללמהותההנוגעבכלרבהחשיבותבעליותר,עמוקנוטף,

הנרטיבוכיבנרטיב,טובלתכולההמשפטיתההוויהכיההבנההמשפטית:

 , S6נתונהזמןנקודתובכלמקוםבכלבמשפטנוכח

המשפט,בהבנתרקלא ,חשוב ,בטיטימרכיבבנרטיברואהזוהבנה

מדוברטופו:ועדמתחילתונרטיביכהליךכולוהמשפטאתרואההיא

בשלבלו,שקרהדבראודותעלטיפורלעצמומטפראדםשבובהליך

 ,מעשיבאופןעניינואתלקדםכדידיןעורךאלאדםאותופונההבא

רבזיהבקיאהמקצועאישהדין,עורךטיפורו,אתלומטפרהואכךלצורך

הטיפוראת IIמתרגם IIושצברהמקצועיבידעשימושעתהעושההמשפט,

המשפטביתבפנימציגהואהזההנרטיבאתמשפטית,מטכתלכדיששמע

האדרבטריתהמשפטלשיטתובהתאם ,הבאבשלב , S7פהובעלבכתב-

זה-שוניםנרטיביםשניהמשפטביתבפני IIיתחרו IIבמקומותינו,הנהוגה

והשוואהפרשנותשלבהליךהמשפט,ביתהנתבע,שלוזההתובעשל

גרטה ,נוטףנרטיביחברולמעשהיכריע ,הטותרותההיפותזותשתיבין

כגון-יותרמאוחריםהליכיםכיברי , S8המקרהשלורשמיתמוטמכת

ליצורהמשפטלביתמאפשרים-בונוטףדיוןאוהדיןפטקעלערעור

 ,למעשההלכה ,וליצורהנתונההאירועיםמטכתאודותעלשוניםנרטיבים

שלה,נוטפיםטיפורייםממדים
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עורכי ,הנתבע ,התובעשלעולמםאתהמציג-הזהרב-השלביההליך

ולהבנתולהתפתחותו ,ליצירתוחיוני-נרטיביבאורהמשפטוביתהדין

לקשרהנוגעתחשובהמסקנהלגזורלנומסייעאףהואהמשפטי.ההליךשל

ולנרטיב.לסיפורזקוקהמשפטהנורמטיביבעולם-לנרטיבהמשפטשבין

ומובנהמודע ,קבועשימושעושההמשפטיבהליךחלקמהנוטליםאחדכל

מבקשיםהדיןעורכי :אליומופנהשהטיעוןהנמעןאתלשכנעכדיבנרטיב

ופעולתודרכובצדקתהמשפטביתאתלשכנעכדימסויםסיפורלספר

בנרטיבברורשימושעושההשופטגםלכ,ךובנוסףבמקבילהלקוח.של

הכרעהבבחינת ,גרידאהדיןבחריצתמסתכמתאינהפעולתורטורי.ככלי

את ,הצדדיםאתשישכנעכזה-סיפורלספרמבקשהואאףבסכסוך.

בצדקת ,כולההמשפטיתהקהילהאתולמעשה ,הערעורשלהמשפטבית

 ,מסויםבאורוחוויותאירועים ,מציאותצובעהואכךלצורך .פסיקתו

למסקנהויובילבדעתושיתמוךבאופןמשפטייםוטיעוניםעובדותממסגר

בשיחממוקמתיי ,) Cover (קאבררוברטכתב ,"קביעהכלייהנדרשת.

במובן . 59 "ותכליתהסבר ,וסוףהתחלה ,ויעדהיסטוריהבעל-מסוים

 oבויש ,עלילהבויש-סיפורימבנהיילוישלסיפור.הדיןפסקדומה ,זה

אתנוסבאוםמקשרתשבוהאופןעלהשניםבמשןהוטחהביקורתמעטלא . 31בעמישם, 43

הקוראשאמורהמוסרערכיוביןהספרותביןשיצרההקשרעלובמיוחזוהספרות,המשפט

(שפורסםמשפטייספרות,אתיקה,ייזמירצחיבחיבורו,מהם.לשאובהמשפטן)(ובעיקר

הביקורותאתמחלק ,) 160-153בעמישם,נוסבאום,שלספרהשלהערבילתרגומוכנספח

נוסבאוםטהאופויישלפיהאסתטית,ביקורתראשית,חלקים,לשלושהבאוםבנוסשהוטחו

נסלחבלתיבזןבאווהספרותשלבוולגריזציהכרוןמוסרייםלצרכיםהספרותאתמגייסת

באנטישמיות,בשוביניזם,נגועהמערביהקאנוושרובגם][מה ] ... [אסתטייםערכיםשל

בעמי(שם,בפשטנותייכרוכההאתיערכהשלהאחזהשכל ] ... [כןובהומופוביה,בגזענות

קריאה,ביונוסבאוםשיוצרתהסיבתיהקשרשלפיהפסיכולוגית,ביקורתשנית, .) 155

זהבמובוא-מוסרי,ערןהיאייהמקטרגים,טועניםאמפתיה,בעייתי.הואוחמלהאמפתיה

לחמלה.בהכרחמובילהאינהשהזזהותכןקורבנו.חווייתאתמבפניםיימביוסזיסטשגם

הפרטיות,נסיבותיהםועלהרגשייםמרכיביהםעלאזם,בניהיטבמבינים ] ... [זמגוגיםגם

 ] ... [יותרכלליבאופואתית.לפעולהבהכרחמובילהאינהעומקהבנתכיצזמזגימים,והם

ראיותואיויפה,ספרותקראוהנאציםמוסריות.לביווקריאהתרבותביוסיבתיקשראיו

מוסרייםאכוהזמו,כלאמפתיזמיוואותואתהמפעיליםלספרות,שפרופילכןאמפיריות

להתייחסנוטההספרותיהזמיוויישלפיהמוסרית,ביקורתשלישית,שם.מאחריםיי.יותר

זמיוושלמיזהאותהלהפעילנזרשמשפטיזעתשיקולאןומורכבות,מעניינותלזמויות

לפתחכאמצעיבספרותההתמקזותכועלוחז-גוניות.משעממותזמויותכלפיאמפתי

כלל".אמפתיהמעורריםשאינםאומלליםישהוגו.ממשולארברניאמצעי][הואזמיוו

סטטמוזניראובאום,נוסשמציגההתאוריהעלבערביתנוספתלביקורת . 156בעמישם,

 .) 2002 ( 53יחמשפטמחקריורחמיםיימשפטספרות,יי

44 Robin West, COlllmllnities, Texts, and Law: Rejlections on the Law and 
) 1988-1999 ( 129 . Literature Movelllent, 1 YALEJ. L. & HUMAN . 

45 ) 2000 ( GUYORA BINDER & ROBERT WEISBERG, LITERARY CRITICISM OF LAW . 
בשנתעטו,פרינוספיםחיבוריםעםיחזונכר,ןבשניתהוזפסקארזוזושלחיבורו 46

לספרות.המשפטביובקשרהעוסקיםבחיבוריםשכיחההפניההספרמשמשמאז . 1931

 BENJAMIN N. CARDOZO, LAW AND LITERATURE AND OTHER ESSAYS ANDראו,
) 1931 ( ADDRESSES . 

היריעהשלקוצרהמפאתולחוקים.זיןלפסקיבעיקרכוונתימשפטייםייטקסטיםייבתיבה 47

חוקים.שלנרטיביבניתוחלצערי,לעסוק,יוכלולאבלב,דזיובפסקישלהלוהזיוויתמקז

מחקרבכליהחוקהאתאףלנתח(והיכולת)המגמהבולטתבארצות-הבריתכילצייוראוי

חשובחוקתיות,סוגיותכלפיהמופנהזה,ניתוחכיטועניםאמריקניםמלומזיםספרותיים.

החרבהשלפניהאתהמעצביםבנושאיםהנוגעיםרבזיםחושףהואביותר.ומשמעותי

בחרבה,הכוחותחלוקתמוצגתשבהבזרןביקורתי,באופואחתלאונוגע,האמריקנית

ראו,ספרותיים,בכליםהחוקתיהניתוחשלבחשיבותולזיוושלה.הערכיבמבנהגםכמו

53 , Robin West, Constitlltional Fictions and Mel'itocratic Success Stories 
) 1996 ( 995 . WASH. & LEE L. REV . 

פוליטי-חרבתיניתוחלצורןספרותייםובכליםבספרותהמשתמשכזה,זיוושללזוגמאות

 Sanford Levinson, Law as Litel'atlll'e, 60 TEXASראו,האמריקנית,החוקהשל
L. REV. 373 (1981-1982); Robert M. Cover, The Bonds 0] Constitutional 

815 . Interpretation: O]the Word, The Deed, and the Role, 20 GEORGIA L. REV 
1985-1986); Richard H. Weisberg, Text 1'1tO Theory: A Literary Approach ( 

) 1985-1986 ( 939 . to the Constitlltion, 20 GEORGIA L. REV . 
 .) 2002 ( 13 , 5יחמשפטמחקריכמסעייוספרותמשפטייאלמוגשולמית 48

 .) 2007 ( 33דיגיטליבעידווספרותמשפטאלמוגשולמית 49

 . 37בעמי , 4היישלעילאלמוג, 50

51 , James Boyd White, The Jlldicial Opillion and the Poem: Ways 0] Reading 
) 1984 ( 1669 . Ways 0] Lije, 82 MICHIGAN L. REV . 

52 3-4 , 2 le La\V, in LAW'S STORIES ןPaul Gewirtz, Narrative and Rhetoric in t 
) 1996 ,. Peter Brooks & Paul Ge\virtz eds (. 

53 Words create law [ ... ] They neither distort it nor stand in its way. Words do " 
, not translate the thought of justice, words are justice". RICHARD WEISBERG 
) 1992 ( 6 POETHICS AND OTHER STRATEGIES OF LAW AND LITERATURE . 

אלאאומר,שהואמהעלרקלאאחריותלקחתהמשפטועלוייסרבג,סבורשכ,ןמכיווו

להשמיעהפריבילגיהנתונהלמשפטולזיזו,הזברים.אתמביעהואשבוהאופועלאף

הואשכ,ןמכיווואליהם.בנוגעחירשהרשמיהמשפטישהסיפוראלהשלקולותיהםאת

המשפטשלהאנושייםשורשיוחשיפתלמעולפעולחברתי,תפקיזעצמועלליטולצרין

ספרותיתיימשפטתורתייהמכונה-זותפיסההמשפטי.השיחבמסגרתאותםולהכליל

) Literary Jurisprudence ( -ומכאוהאתיעםהפואטיאתלשלבמבקשת)חיבורושם

המערכתמוהמשפטושלניכורואתלמנועמעוניינתהיא .) Poethics-וייסברגשל

יובילואלושניהמשפט.מוהחברהשלניכורהלמניעתאףולהובילוהתרבותית,החרבתית

יותר.וצוזקתסובלניתהגונה,משפטמערכתשלליצירתה

 1906ליולי-23בשכתבבמכתבהולמס,וונזלאולירבהאמריקניהשופטשלכהגזרתו 54

שהניילכותבהואאתיקהיי,יילספרוובייחוזלאריסטו,בהתייחסואיינשטייו.ללואיס

הזברים,וראו ." Life is painting a picture not doing a sum "כי,להביומשכיל

, ERS, SPEECHES, JUDICIAL חTHE ESSENTIAL HOLMES: SELECTIONS FROM THE LE 
OPINIONS, AND OTHER WRITINGS OF OLIVER WENDELL HOLMES JR. 58 (Richard 

) 1992 ,. A. Posner ed . 
55 Robin West, JUI'isprudence as Narrative: An Aesthetic Analysis 0] Modern 

) 1985 ( 145 . Legal Theory, 60 N.Y.U. L. REV . 
זהאיןייתירושוהילהברםאסףבן-נפתלי,ארנהראווחשובות,משובחותזוגמאות,לשתי

נימייי 305/93תייפביןנרטיביתהשוואהמשפטיות,עלילותהשם?למעו ...מעזאחזשכוכב

סיפור'ייתירושיופי ;) 2003 ( 65חהמשפטאולמרטיינימייי 329/96(תייא)תייפלביוזרעי

זוניישראלמזינת 3031/98בעייפטקסטואליייצוגשלהפוליטיקהעליותרילאאונס,של

 .) 2001 ( 579לאמשפטיםשבתאייי

56 NARRATIVE AND THE LEGAL OISCOURSE: A READER IN STORYTELLING AND THE 
) 1991 ,. LAW (Oavid Ray Papke ed . 

מחיטרםנובעתיינרטיבייהמילהשלמקורההספרות,בחקרהעוסקיםחיטריםפיעל

 narroוהמונחלהכיר)לזעת,(שפירושו, gnarosהמונחבלטינית,מונחיםשנישליחז
ורבליאקטלצייןמבקשתנרטיבייייהמילהכימכאן,לחרב).לקשר,לספר,(שפירושו,

נתווזעושהואבעולםשאירעמהזרבעללאחרים)(אולאחראחזאזםמספרשבמסגרתו

 ON NARRATIVE (W.J.T. Mitchell ed., 1980); J. Hillisלהרחבה,אותו.ומכירלו
;) 1995 ( 66-79 Miller, Narrative, in CRITICAL TERMS FOR LITERARY STUDY 
;) 1985 ( MIEKE BAL NARRATOLOGY: 1NTRODUCTION TO THE THEORY OF NARRATIVE 
) 2001 ( PAUL COBLEY, NARRATIVE . 

בהבניההמסייערטוריככליהנרטיבשלהמרכזייםומאפייניומרכיביואוזותעללהרחבה

 JEROME BRUNER, MAKING STORIES: LAW, LITERATURE ,ראו,משמעות,שלובעיצוב
) 2002 ( 72 LlFE . 

הטיעונים,בהבנייתהאזרחי)הזיוסזרתקנות(כגווהפרוצזורהכללילומסייעיםזאובכגוו 57

המשפט.ביתבפנישיצרהנרטיבאתימסגרשבהובזרןאותם,ימסורשבובאופו

שלבהתקיימותוהרישופטים,שלמותבבפניהמקרהמוצגשבומקוםכילצייוומענייו 58

היאכיהעובזהאףעלאשרזיובהכרעתספקללאעסקינוהזיו,בפסקשונותזעותכמה

אחז.מנרטיביותרכוללתהיאהריאח,דלאירועמתייחסת

59 Robert M. Cover, The Supreme Court 1982 Ternl Foreword: NOlnos and 
) 1983-1984 ( 5 , 4 . Narrative, 97 HAR. L. REV . 
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מכאן . 60השכל"מוסרבוישלרוב ,ו'רעיס''טוביס'בוישלעיתיסגיבוריס,

שלנוהעצמיוהשכנועההסכמהשכןכללא ,הדיןפסקאתשלנוההבנהכי

לשכנעהדין,פסקכותבהמספר,שלהצלחתוכולקודסהיאבצדקתו,

 . 61המציאותאתעבורנותיארהואשבווהאופןהנרטיבבצדקתאותנו

 ,בהבנייתומרכזימקוסיששלנרטיבהזווההבנההמשפט,אתזוראייה

ברמהאךמסתכסאינובמשפטהנרטיבשלמקומוכילנומבהירה

בהבנייתמרכזילחלקהנרטיבהופךמודעובאופןבהכרחהנורמטיבית.

לצורךהרלוונטיותהעובדותשלבחירתן-העובדתיתממהאףמשפט

להדגישוהיכולת ,השיחבמסגרתסידורן ,ארגונןהשיפוטית,ההכרעה

שלחשיבותןאתלמזעראולהתעלסהבחירהמולאלמסוימותעובדות

 . 62שיפוטיתפרשנותשליוצאכפועלאפואנתפסהמשפטיההליךאחרות.

אףשהואאלא ,מהותואתלהבנותמנתעללנרטיבנזקקשהוארקלא

כדימסוימתנרטיביתבחירהשלהליך-ומודעמכווןבאופן-מבצע

במשפטהעיסוקכיאפואייפלאלאנדרשת.משמעותולעצבלהוביל

הואגורמיס.מעטלאבקרברבתיוהתנגדותרבחששמעוררכספרות

נטול ,אובייקטיביכהליךהשיפוטיההליךשלההבנהעצסאתמערער

שבמסגרתוכזה ,מדעיכמעטמקצועי,באורהצגתועלומאייס ,פניות

לא.ותוייעובדות"מוצגות

וטענות-נגדטענותכספרות:המשפטשיחעלביקורת 3.2

שלפיוסיפורימודלכעלהמשפטעללהביטמציעהכספרותהמשפטהבנת

מסויס.תרבותי-פוליטישיחשליוצאפועל ,אישיאנושיהליךהואהמשפט

פסקאתהכותבהשופטומאשו-השיפוטיההליךמעצבזוראייהלפי

בהכרחולכןמסויס,נבחר,אתינרטיבידיעלשמונחהטקסט-הדין

הלגיטימיותאתולערערלפגוסעלולהזומעיןהבנה . 6Jוסובייקטיבימגמתי

כהליךזהשלהבנתועצסעלהנשענתלגיטימיות ,המשפטיההליךשל

ככזהולא ,הדמיסשלגרידאעובדתיבתיאורהעוסקומקצועיאובייקטיבי

מניפולטיביפוטנציאלבעלישוניסרטורייסבאמצעיסבשימושהמתאפיין

אציג . 64מרכזייסטיעוניסארבעההגישהכנגדעוליסדאבכגוןמובהק.

טיבס:עלואעמודבקצרהאותס

הכללה 3.2.1

טיעוניסשלגזירהמאפשרתהביקורת,טוענתכךכספרות,המשפטראיית

אמצעיהואדיןפסק ,זוטענהפיעליחיד.דיןפסקשלניתוחמתוךכללייס

 ,והקביעותההכרעותולהנמקתמשפטיותהלכותלקביעתבסכסו,ךלהכרעה

דיןפסקיהמנתחיסבוריסהחישלהעיקריתתכליתסשכ,ךמכיווןלא.ותו

אתולהציגהדיןבפסקשנקבעוהכלליותהמשפטיותבהלכותלגעתהיא

שהערותכפיבדיוק ,הפרקשעלבסוגיההמחבריסבעיניהראויההעמדה

 ,כספרותהמשפטראייתהשניס.לאורךעושותאכןהמסורתיותהפסיקה

כולולטקסטמתייחסתהיאאלה.הגדרותמתחוסחורגתזאת,לעומת

לעצמהמרשהולכן ,וענייןדברלכלספרותיכטקסט ,קוהרנטיכמכלול

הנשזרהנרטיבאת ,הדיןבפסקהעובדותהוצגושבוהאופןאתלנתח

המשפטמערכתבעבורזהנרטיבשטומןוהמשמעויותהמסריסואת ,בו

 ,לדידסוכול.מכולבכךבוחליסכספרותהמשפטגישתמבקרישלנו.

 ,ככללאין, ] ...נסמוייסומשמעויותמסריסישמסויסשלפסק-דיןייבכך

המשפטאתמשקפיסאלהומשמעויותשמסריסלכךמספיקהאינדיקציה

אתאופסק-דין,אותוניתןשבמסגרתההמשפטשיטתאתאובכללותו

לצורךמספיקאחדשפסק-דיןבעודהרלוונטיות.התרבותאוהחברה

ניתוחעלבהתבססותרבקושיישעליה,וביקורתהמוצהרתההלכהגזירת

 • 6Sכלשהן"כלליותמסקנותלהסיקכדייחידפסק-דיןשלספרותי

טקסט,כל ,טקסטכיהעובדהמןמתעלסהואמדויק.לאטיעוןזהו

ללמודנוכל ,מגדלתזכוכיתתחתאותונעמידאס . D.N.A .כ-כמוהו

ספרותי-הטקסטמשקףזה,במובןנלקח.הואשממנוכולוהגוףעל

שירצהשביןמפנינגזר,שממנההמולדתנוףתבניתאת-משפטיאו

שישנסמובןאותו.שיצרההתרבותעלמעידהוא ,שלאווביןיוצרובכך

הערהאורעיוןמתוךכלליתמסקנהלגזוריהיהראוילאשבהסמקריס
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העובדהמולהתעלסניתולא ,זאתעס .דיובפסקהמופיעיספיתיספצ

הפחותלכלאו ,משקף-מובעהואשבוהאופוגסכמו-דיופסקכי

כותבחישבההתרבותיתהסביבהוברורה.מובהקתתרבותיתהבנה ,מאיר

וימבהואשבולאופומסדמשמשתהיא .בחייוהיבטכלמזינההטקסט

 ,בחמהשונותלקבוצותמתייחסהואשבהלדרך ,החברתיתפקידואת

המקובלותהחברתיותולהשקפותלהבנות ,לאינטרסיס ,לרעיונות ,לערכיס

כלילגבעותיויקבאתולהציגלנסחבוחרהואשבהלדרך-וכמובו ,עליו

ולהציףזהחישלחשוףמבקשתכספרותהמשפטגישת .מאלהואחדאחד

הפסיקהמהערותלהבדילהשטח.לפנימעלתרבותיותהתניותאותואת

שנקבעהתיהמשפטההלכהעלהערותלהעיראינותפקידה ,המסורתיות

השיחואתאותולפרש ,החברתיתסביבתואתלהאיראלא ,הדיובפסק

אתולחשוףוהחברתייהמשפטבמרחבאותולמקס ,מייצגשהואהתרבותי

מסייעותאלהפעולות .בוהחבויוהתרבותי)החמתי ,(הפוליטיהנרטיב

שממנההקרקעאתאףאלא ,הדיופסקאתרקלאיותרטובלהביולנו

כללא ,לחיותכוליאינושופטכילנומבהירותהו .הושפעושממנהניזוו

תוצרלהיותמבלימסוימתסביבהובתוךתרבותבתוך ,דיולפסוקשכו

ידיו.תחתהיוצאהדיובפסקותגתובכלתהדהדזושתרבותומבלי ,שלה

אינובפרט] ,המשפטשלספרותי[וניתוחכתרבותהמשפטשיחייזהבמובו

תרבותיכטקסטהדיופסקאתלפרשאלא ,חלופיוידפסקלייצרמתיימר

באתגרמועלהיה ,כועושההיהלאלו . 66 "המשפטיהשיחאתהמייצג

עצמו.עלשנטלוהפוליטי)יהחברת ,(הפרשני

השופטיםשלמוצהריםנימוקיםעקיפת 3.2.2

אי-יילגרוסעלולהכספרותהמשפטראייתכיטועניסהגישהמבקרי

ועל ,עקיפתסאוהשופטיסשלמוצהריסולנימוקיסלדבריסהתייחסות

לכתיבהבניגוד ,להבנתס . 67 "הדיוובמוקדמהעמדתסהימנעות ,פניסכל

המוצהריסובמסריסבתכניסהעוסקת ,הדיופסקאודותעלהמסורתית

 ,הסמוייסברבדיסהדיופסקעלהספרותיתהביקורתמתמקדת ,שלו

להסעריסהיולא ,ויהדפסקיוצרי ,השופטיסשאפילוייבאלהובכללס

 • 6S "להסהתכוונולאאובהכרח

בכתיבה ,המסורתית ,הקלאסיתהפרדיגמהאתמייצגתזועמדה

 ,אדונורצוושלשיקוףהואהטקסט ,זותפיסהלפית.יספרותובפרשנות

הייהטוב ,הטקסטאתולפרשלהביושואפיסאנואסכיומכאו ,המחמ

מנתעל ,בטקסטהמופיעותכוונותיואלאו ,עצמוהמחמאלנפנהאס

 .כולעשות

לפרשנותזושמרניתגישהלייחסנהוגהספרותתורתבחקר

 ,-20ההמאהמחציתלקראתכבר .-19הבמאהשנהגההטקסטואלית

האנגלו- ) New Criticism ( "החדשההביקורתייהוגיהחלו ,זאתלעומת

וביוהטקסטמשמעותשביוהבעייתיהקשראודותעללתהותאמריקנייס

 oומונרו ) Wimsatt (ווימסטץקורוויליאס ,מהסשנייס .המחברכוונת

 152 , 149ההמשפטמשכנע"סיפורנחוץ-חוקיסעלשיפוטיתייביקורתרכסאסף 60

) 2000 (. 

61 / the Agon Between Lega ןסlension חSteven L. Winter, The Cognitive Di 
) 1989 ( 2272 , 2225 . Power and Narrative Meaning , 87 MICH. L. REV . 

62 739 . Olven M. Fiss, Objectivity alld Interpretation, 34 STANFORD L. REV 

) 1982 ( 
63 ) 2002 ( 6 , 1 . the Law, 14 LAW & LIT ןסPeter Brooks, Narl'ativity . 

בחיבוריסאיתניסיסוזותנבחר,שיחכלשלוההכרחיהמתבקשהאתיאופיועלזה,לטיעוו

 WAYNE C. BOOTH, THE COMPANY WE KEEP ) 1988 (;ראו,הספרות.בחקרהעוסקיס

STANLEY FISH, DOING WHAT COMES NATURALLY: CHANGE, RHETORIC, AND THE 

) 1989 ( 295 PRACTICE OFTHEORY IN LITERARY AND LEGAL STUDIES . 

 "יכספרות'משפטעלביקורתיותמחשמתפניס,הכרתמשפט,ייהטייתבנזוראריאל 64

 .) 2002 ( 115-103 , 85יחמשפטמחקרי

 . 105בעמישס, 65

אריאלשלרשימתובעקמתמחשבות-שביניהסומההסמויהגלוי,ייעלבילסקיליאורה 66

 .) 2002 ( 123 , 119יחמשפטמחקריכספרותי"'משפטעלבנזור

 . 103בעמי , 64ה"שלעיל ,בנזור 67

 . 108בעמישס, 68
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יוצרכוונתשלפיהההבנהאתתקפו ,) Beardsley (בירדסליקרטיס

וכינוובפרשנותו,הטקסטבהבנתנדרשתאומשמעותיתהיאהטקסט

הדגש ,לדידם , II (The Intentional Fallacy)69הכוונהכשל IIבשםאותה

חיצונייםאלמנטיםעלולאעצמוהטקסטעלהואטקסטואליבניתוח

 ,זאתובכלל-זהלטקסטהחיצוניתראיהאועובדה ,עדות ,סימןכללו,

להיחשבראוייםאינם-למשמעותובאשרהטקסטיוצרשלכוונתואף

עלמידע ,זהבמובןולפרשנותו,להבנתו ,הטקסטלשיפוטכסטנדרט

אוהתייחסותגםכמו ,הטקסטכותבשל IIמוצהריםונימוקיםדברים"

שלאודאיאך ,ספרותיותלביוגרפיותענייןאוליהם ,אליהםאי-התייחסות

 ,טקסטואלילניתוחענייןיהווכיראוי

יאוסרוברטוהנס ) Iser (איזרוולפגנגהגרמניםהמלומדיםגם

) Jauss (, במחציתטקסטואליתפרשנותשלהחשוביםמהתאורטיקנים

שבומקוםהמחברבכוונתעוסקיםלא ,העשריםהמאהשלהשנייה

אמוראינוזהבתהליךהדגש ,לדידם ,טקסטשלופרשנותהבנהנדרשת

הקבלה ,ההבנההליךלטקסט,הקוראתגובתאלא ,עצמוהטקסטלהיות

(בגרמנית: IIהתקבלותשלאסתטיקה IIיאוסבפיכונההקוראשלוהקליטה

Rezeptionsaesthetik , 7° :באנגלית(Aesthetics of Reception , 

תיאורובאמצעותרקלהסברניתנתלאטקסטשלמהותו ,להבנתו

להביןישזאת,תחתהפקתו,תהליךתיאוראותוכנובחינת ,המילולי

בעובדהבהתחשב ,והתקבלותייצורשלדיאלקטיכתהליךהטקסטאת

תרבותימטעןבאמצעותאותווקוראהטקסטאלמגיעקוראכלכי

אופיועליותרעמוקהראייהלנולהציעזוןימעתפיסהעשויה ,שונה

עמיתואיזר,הקריאה,תהליךועלההיסטוריתמהותועל ,הטקסטשל

 ,אומרהוא ,הטקסטשלמשמעותוזה,בתהליךמעטלאעוסק ,יאוסשל

באמצעותמהטקסטלחלץישזומשמעותעצמו,בומונחתאומצויהאינה

אקט-ומובחןמוגדר ,מוחשיאותוויהפוךלחייםאותושיעיראקט

אותו,כשקוראיםרק IIתגובהלעורריכולטקסט ,לתפיסתו ,הקריאה

אתבעתבהלנתחבליזותגובהלתאראפשרותכללמעשהאיןלפיכ,ך

הנשענותפעילויותשלשלםרצףמפעילה ] .. ,נהקריאההקריאה,תהליך

השפעות ,מסוימותאנושיותליכולותההזדקקותעלוהןהטקסטעלהן

ישלטקסט ,לקוראאולטקסטלשייכןשאפשרתכונותאינןותגובות

 , 7111הקריאהתהליךכדיתוךהמתממשתפוטנציאליתהשפעה

הטקסטשביןהיחסיםמערכתאתמייצגתאיזר,לנואומר ,הקריאה

אך ,הטקסטידיעלנגרמיםאמנםהללוהגומליןייחסהקורא,ובין

שלוהתובנההעיבוד ,הקליטה ,הדימויליכולותהודותמתאפשרים

 ,גרידאהטקסטעלנסמכתלאאפואמהטקסטהמשמעותחילוץהקורא,

ונשענתקוגניטיביותפעילויותשלשורהמניעההיא ,מחברוכוונתעלאו

הסיבהזוהקורא,מצדשונותאנושיותותגובותהתנסויות ,רויותיכשעל

 :תי(בגרמנ IIאסתטיתתגובהשלתיאוריה"תפיסתואתאיזרמכנהשבגינה
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לנומבהירותהןבמערומיו,המחברלכוונתהטקסטמשמעותשביןהקשר

פעולתהיא-דיןפסקאוסרט ,שיר ,ספר-טקסטשלמשמעותוכי

 ,לקלוטהחופש,גםכמו ,היכולתלקוראניתנתשבמסגרתואקט ,גומלין

עםאחדבקנהעולהשאינובאופןלעתים ,הטקסטאתולפרשלהבין

 ,מחברוכוונת

בארתרולאןשלזוכדוגמתפוסט-סטרוקטורליסטיות,תאוריות

) Barthes (, כוונתאודותעלהטיעוןשלבעייתיותואתמחזקותרק

מהחשוביםספרותוחוקרתיאורטיקן ,פילוסוףבארת, ,הטקסטכותב

מחברוכוונתפיעלטקסטלהבנתהדרישהאתרואה ,העשריםבמאה

כותבביןישירקשרלייחסהרצון ,לדידו ,פוליטיתכפייהשלרודניכאקט

האמונה ,ממסדית ,הגמוניתעמדהמסמלהטקסטמשמעותוביןהטקסט

הקפיטליסטית,האידאולוגיהשלהמשמעותותפיסתהבעלותעקרוןעל

כאובייקטהטקסטאתולהבין ,זומתפיסהלהשתחררמבקשבארת

 ,טועןהוא ,כןלעשותמנתעל ,בעלותולכלסמכותלכלהמתנגדמהפכני

ולראות ,עליוהבעלותאתממנולשלול ,ממחברוהטקסטאתלהרחיקיש

(ולכןמשמעותואתלכבולאולעצורניתןשלאכמושאהטקסטאת

 , 73מהפכני)אובייקטשלכסמל ,בעלותרכישתשללהתנגדותכמטפורה

 ,הכותבנונאיהטקסטשלהמהפכניהפוטנציאללשחרורהאחראיהגורם

אופיואתלהנכיחהחובהחלהזהקוראעלהקורא,אלא ,בארתאומר

פוליטילאקטהקריאהמעשההפיכתעלהאמוןהוא ,הטקסטשלהסרבני

אתהמכילהקוראנולדשבמסגרתוחתרנימעשה ,לסמכותהתנגדותשל

כגורםהמחברשלנוכחותונעלמתבבדובד ,רבדיוכלעל ,כולוהטקסט

 , 74הטקסטמשמעותאתהקובעהסמכות

שותף ,הדקונסטרוקציהתורתאבי ,) Derrida (דרידהאק'זגם

משמעותוביןהמחברשלכוונתוביןלהפרידראוישלפיהלתפיסה

 ,התכווןאלהבדברים , IIלטקסטמחוץדבראין" ,דרידהפיעל ,הטקסט

פרשנותואףכךובתוך ,לטקסטץמחושנמצאמהכלכילומר ,הנראהככל

עומד ,ככזהנוסף,טקסטבעצמוהוא ,אודותיועלהטקסטמחברשל

שקייםדברשוםואין ,עצמובפניולפענוחלבחינה ,לשיפוטהטקסט

חשובותאינןכוונותיואפילו ,חייונסיבותלא ,המחברלא-לוץמחו

אקט ,הטקסטשלמחדשבהיכתהיא ,דרידהטוען ,קריאהכל , 7Sעוד

אלא ,הקייםלטקסטפרשנותרקלאהכוללוהרכבהפירוקשלאנרכי

תמידחשוף ,בויטמעצם ,הטקסטשכ,ךמכיווןשלו,מחודשתבריאה

לבחון ,מהותועללעמודהיחידהוהדרךויחי,דאחדמפירושליותר

 ,מחברובכוונתולא ,עצמובולנבורהיאאותוולפרש

אלאתכליתואתממצהאינוהמשפטי)או(הספרותיוהטקסטהיות

 ,סארטרפולאן'זשלבלשונו ,איההטקסטכתיבתהרי ,הקריאהכדיתוך

II הקוראשלחירותובזכותביצועהלכללמגיעהוהיא ,"גמורההתחלה

בכתיבתואפואפונההטקסטכותבהטקסט,אתולפרשלהבין ,לקלוט

II 7611יצירתובהשלמתעמולהשתתףשיבואהקוראשלחירותואל , 

שיחהבאותההמפטי-דמטישהעלהלזוזהה ,יוםשלבסופו ,והסוגיה

אליס:עםומבודחתידועה

 ,ניכרבוזשלבנימהדמטיהמפטיאמר ,'במילהמשתמשכשאני,וו
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 . 77 ",הכלזה-האדוןכאןמי' ,דמטיהמפטיאמר ,'היאהשאלה'

יכולכולאףהואולפיכ,ך ,הטקטטשלאדונוהואאפואהקורא

אותו.המפרשלקורא "שייךיי-השיפוטיאוהטפרותי-הטקטטלגביו.

גם ,ושוניםרביםמובניםויעללכפותזהקורארשאישבגינההטיבהזו

 .יוצריובידילויוחטושלאכאלה

מוכחותלאסברותעלהתבססות 3.2.3

שלטפרותיניתוחייכיאחתלאטועניםכטפרותהמשפטהבנתמבקרי

מוכחותלאוטפקולציותטברות ,השערותבהעלאתללקותעשוידיןפטק

בחיבוריםהראויהבמידהלאלפחות-מבוטטותבלתימטקנותאו

שיחשליוצאפועלהמשפטשלטפרותיבניתוחרואיםהם . 78 "מדעיים

החותר ,המדעילשיחבהשוואהלאלפחות ,דיורצינילאאואחראילא

מוחלטים.ולדיוקלוודאות

עללעטותמבקשהוא ,ראשיתדברים:שנילעשותמבקשזהטיעון

שאינהכלליםשלוקוהרנטיתטדורהתורה ,מדעשלאצטלההמשפט

לכ,ךובהמשך ,שנית .מפעילםשלומדעותיומהבנותיו ,מזהותומושפעת

שיוכהידיועל ,הלא-מדעילביןהמדעיביןהיררכיהלבנות"מבקשהוא

כלאלהציגה ,'תימדעלא'הלמשבצת[הטפרותית]החדשההכתיבהשל

 . 79 "טתםרציניתלאאומטוכנת ,לגיטימית

שהמשפטמשום ,הראשוןבמישורמישוריו.שניעליתייבעזהטיעון

 ,טכטוכיםלפתורבחברה,טדרלהשליטהמבקשתכזו ,אנושיתפעולההוא

טפציפיותמטרותלהשגתהמדינהכוחאתולתעלםימשאבלחלק

והשפעותמניעיםנטול ,ניטרלימדעאותוהואאיןכךמשום .מוגדרות

הואואין ,לולייחטשמבקשים-ופוליטיותתרבותיותחברתיות,-

מדובר ,זאתתחת .פורמלייםכלליםשל ,מדעי ,מכניביישוםמתאפיין

מערכת ,נרחבפוטיישדעתשיקוללהפעלתהודותהמתאפשרבמנגנון

הואשבוהאופןעלגםכמו ,בדיןהיושבהשופטשלפעולותיועלהנטמכת

נתון.מקרהבכלהדיןאתומאבחןמפרש ,מבין

כטפרותהמשפטהבנתכיהחששאתהמעלהזה ,השניהמישורגם

כיהעובדהבשלבייחוד ,תמוההוא ,מוכחותלאטברותעלמתבטטת

עוטקשאינוטקטטלכלבאשרכמעטלהעלותניתןזומעיןביקורת

 ,פטיכולוגייםטקטטיםזאתובכלל ,ברורותאמפיריותבהוכחות

הניתוחטוציולוגיים.אופילוטופיים ,תאולוגיים ,םיאנתרופולוגי

מבטטדווקא ,זוראייהליישםאם ,המשפטשליהנרטיבאוהטפרותי

עצמו.הטקטט-ולגיטימיתמוצקה ,ברורההוכחהעלעצמו

וסגנוניותרטוריותתכניות,לבחירותהמיוחסבמשקלהפרזה 3.2.4

שופטיםשל

טקטטיםהםדיןפטקיכיטועניםכטפרותהמשפטתפיטתמבקרי

בבחינתהםיוכ ,המשפטביתשלמוקיםיוהנההחלטותאתהמבטאים

הםאלהטקטטים . 80אלהולנימוקיםלהחלטותבלבדהכרחיקיבולכלי

 ,מטוגלאינואו ,מעונייןאינווהשופט ,חיצוניתתכליתלהשגתאמצעי

מקדישיםשטופריםוהקפדנותהלבתשומתאתלעיצובםלהקדיש

ללקותעלולןידפטקישלטפרותיניתוחשכ,ךמכיוון .יצירותיהםלכתיבת

יראת'מתוךהדיןפטקישלהטקטטואלייםלהיבטים"הנוגעבכלבהפרזה

 . 81 "טופריםכאללשופטיםמוצדקתבלתי 'כבוד

עלמבוטטהואעצמםהמבקריםלשיטתשאףמכך(לבדזהטיעון

להביעכליאכןהםטקטטיםברורה:מעובדהמתעלםמוכחות)לאטברות

משמעותשלברהעולהיהנלהבאמצעיאףהםשיפוטייםטקטטיםאך ,דעה

שופטדרך.לעצברצון ,נורמטיבימטרלהעבירניטיון ,וחברתיתתרבותית

שטופרהקפדנותלמידתאוהכתיבהלכישרוןזקוקאינודיןפטקהכותב

לעומתאלה.לפינשפטאונמדדאינואףהוא .יצירתולכתיבתמקדיש

ההכרעהלאורךשיישזרטי-תרבותייפוללנרטיבזקוקגםזקוקהוא ,זאת

 .העתידיותוהשלכותיהתוצאתה ,מהותהאתויצדיקאותהינמק ,פוטיתיהש

פוליטית ,חרבתיתחשיבותדיןפטקישליהנרטיבבניתוחיש ,שכךמכיוון

נדרשהוא-לגיטימיאמצעירקלאזהו .הראשונההמעלהמןותרבותית

לניתוח ,להבנהגםכמו ,אלהטקטטיםהמייצרתהחברהשללהבנהוחיוני

ותרבותי.חברתי ,פוליטיבהקשרהשיפוטיהטקטטשלולפרשנות

רבי ,שלאווביןמשכנעותהנג,דטענותאו ,הביקורתטענותשהיובין

ומודעקבועשימושעושההמשפטכיההבנההדיון.שלטיומוזהאיןכי

להימוב ,במשפטמשמעותיורטורילשוניאלמנטהואהנרטיבוכיבנרטיב

בכלללטפרותהמשפטשביןלקשרעהנוגבכל ,נדרשת ,נוטפתלמטקנה

לאבטיטייםמרכיביםהםביוהנרטהטיפור :בפרטלנרטיבהמשפטובין

שלובהמשגההיבהבנמרכזייםבכליםמדובר .המשפטשלבתפקודורק

אותו.שלנוההבנהבכינוןחיונייםאמצעיםהמשמשיםכאלו ,המשפט

פותחתיהמשפטבהליךוהטיפורהנרטיבשלוחשיבותםמקומםהבנת

םיגיממשאנושבוהאופןושלהמשפטשלנתימענייהילראצוהראפוא

זהבענייןהדיון .ובעזרתהדרכה ,טפרותבאמצעותהמשפטהבנת-אותו
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 1אפולו . 1
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