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 ידידות אצל קיקרו, בין מושג פילוסופי למונח חברתי  
 

 

בחברה כלשהי אנו יכולים להבין טוב ונרקמים ההולכים  הקרובים והרגשייםחקירת היחסים באמצעות אם 

כלי יעיל דות הוא קשרי ידי , הרי שבחינתהואופן המחשבה של, האידיאלים המסורתיה, עקרונות יותר את

ובסוגי קשרים נוגע בסוגית הידידות ככלל,  נושא המחקר. ה ואופיה החברתימורכבותאת  במיוחד לחשוף

הידידות בעולם והתפתחות נושא לשלות תבהש . אין הדיסרטציה הזו דנהבפרט בין אדם לרעהוש שונים

 חייו של קיקרו.היא מצטיירת בש, כפי מסויםון לא בטבעה בזמן נתהמערבי, א

 

לעומת זאת, ידידות מושא למחקרים חשובים לאחרונה. רומית, בהיבטיה השונים, נהייתה -ידידות יוונית

( G. Boissier, )בואסייר ג.שלושה מחקרים עיקריים: ניתן לציין  ; ת רבהוקיקרוניאנית לא זכתה לפופולארי

( "דוקטרינת הידידות אצל קיקרו, תוכן, R. Sansen(, ר. סאנסן )Cicéron et ses amis"קיקרו וידידיו" )

 ,Doctrine de l’amitié chez Cicéron, exposé, source, critique) מקורות, ביקורת והשפעה"

influence) ( ו א. דניאוE. Deniaux"קליאנטלה וכוח פוליטי בתקופת קיקרו" ) (Clientèle et pouvoir à 

l’époque de Cicéron .) של קיקרו עם מכריו.  השונים הקשרים בחינת סוגייתהראשון פורץ דרך בהמחקר

 , אך הואה של המדינאיחיי החבר באופן אינפורמטיבי את מארגתאר הוא מ מערכות היחסים השונותסקירת ב

סאנסן, עבודה . האנליזה של הנושאאודות  לוקה בחוסר מחשבה ביקורתית, ואינו מכיל את הפן התיאורטי

ומציגה סקירה , ומדת, מתייחסת לסמנטיקה של מילים המביעות קשרי ידידות למיניהםמדוקדקת ומל

יחד עם זאת,  ;נושאים חשובים-תמטית לתתי כרונולוגית של החשיבה הפילוסופית הקיקרוניאנית וחלוקה

. לבסוף, ותר להבנת המכלולשלה, דבר שלדידנו חיוני בי מול הפרקטיקה הידידות אינה מוצבת אלתיאורית 

צר המילים, אופן . אוקשרים שקיקרו ניהל עם מכריו 051 -תר משל יו פרוסופוגרפיהאו הינה עבודתה של דני

נלקחת לציין שרק ההתכתבות  עם זאת, ישנבחנים בקפידה. התחבירי ההתייחסות אל המכותב והמבנה 

הדיסרטציה הזו למלא את הלאקונה  ה של. תפקידתלקרבה פרטיאין אף התייחסות במחקר זה, ובנוסף בחשבון 

ובייקטיבית ופרטית סהתייחסות וניתוח של סוג ידידות חדש:  בהציעה, שנוצרה בין שלוש העבודות שהוזכרו

  . ים גם יחדמעשיהו יםפילוסופי, תוך כדי בדיקת האספקטים ההקיקרוניאנים בכתבים



 

 

 סוגיהחד לבין בנה וטבעה של החברה הרומית מצד אבין מבמתאם הנושא הנחקר בדיסרטציה הזו מתמקד 

, מצד שני. במבט ונגזרותיה 'amicitia'המתייחסת לספקטרום הסמנטי של המילה שנויה במחלוקת לשונית 

 , אינו מכיל'amicitia'שהביטוי  מצביעים על כךהמערך הכלכלי, המבנה החברתי והארגון הפוליטי  ,ראשון

משקף נאמנה את מציאות העיר. באופן וכיוון שכך, הוא , ואינטרסובייקטיבית כל משמעות רגשית, אוטונומית

מאשרים הפוך, הנתונים המובאים על ידי חוקרים רבים בנוגע לאספקטים שונים של תפקוד העיר העתיקה, 

אישיות -פרקטיקות ביןהיעדר  מורים על היסטוריונים אלו  ;של המילה בלבד פוליטית-משמעות סוציו

 גלובלית, ומתייחסתות כאן: הראשונה היא . שתי בעיות מוצגות בתוך כותלי העיריביייקטאינטרסוב

לתמוך בנקודת  . אינני יכוליצורים חברתיים ואמוציונליים -בני אדם באשר הם ביןידידות  פרקטיקות שלל

 ית היאמכאן שהשאלה האמיתחברה כלשהי. של בני אדם בקטיביות יאפקטיביות וסובי מבט השוללת תכונות

ברומא באופן כללי ובפרט אצל קיקרו,  פרטיים וסובייקטיביים וקיומם אישיים-יתכנות של קשרים ביןלא הה

הפרקטיים? הקושי השני, ספציפי לנושא  ם היבטיוומה הלשוניים סימניום גים: מהמוצהם אלא האופן בו 

חוקרים  בקרב קטיקות שלה.לבין הפר 'amicitiaבין משמעות המילה 'במתאם הידידות הרומית, מתמקד 

מדובר מבלי לציין אם  מוצג ביטוי 'ידידות רומית'מסוימים, נדמה שישנו בלבול בין השניים, או איחוד, כך שה

באופן הבא:  תסחונפולה, והיא מאיפוא כהיא המרכזית אלה שלה. הש  praxeis-במשמעות הסמנטית או ב

בכתביו של קיקרו? ואינטרסובייקטיבי ידידות שטבעה אמוציונלי, פרטי  המצייניםמילה או ביטוי קיימים האם 

 הנחה שהיא בהכרח קיימת? זה של ידידות מתבטא למעשה, ב וכיצד סוג

 

בהכרח  ,בצרפתית( APSבאנגלית ו  PSF) שידידות פרטית וסובייקטיבית, להלן י.פ.ס. ת המחקר היאהשער

-אפקטיבי-הרנטי של כל פרט ופרט בהיותו יצור חברתיקיימת בכל חברה כיוון שהיא מהווה חלק אינ

 שלה בכתבי קיקרו.הפרקטיקה  את סימניה הלשוניים וביטויי היא לחשוף כוונת המחקרקטיבי. קומוני

 



 

בין הדיון הסמנטי הבחנה הפשוטה:  פעולהמובהרות על ידי ת, שתי השאלות שאוזכרו יגמבחינה מתודולו

פרקטיקות של פוליטית, לבין -הן מהמציאות הסוציוהן מהפן הפילוסופי  המושפע, 'amicitia'בנוגע למילה 

, יש לערוך מחקר משלים אינטגראליסמנטית בעיקרה, באופן מנת לבחון את השאלה הראשונה, ידידות. על 

ה, י. לשאלה השנית שלהפוליטי-סוציוגיסא, ומאידך גיסא, במציאות ה ות מחדשל ידיד פילוסופיהשעוסק ב

של  סובייקטיביות-פרטיות'פרקטיקות  -בת, חסר אובייקט למחקר. מה הכוונה רקטיקות של ידידוהנוגעת לפ

בסיסיים:  שאלה זו מחייבת התבוננות מקדימה של שני קריטריונים בטקסט? כיצד ניתן לזהות אותן ?ידידות'

 .שצריכה להיבדק בקפדנות שניהם בעלי הסטוריה, בנת הסובייקטוה המרחב הפרטי

 

מילה  יםנוגע לשתי השאלות המרכזיות של הדיסרטציה הן הבאות: מבחינה לשונית, לא קיימהמחקר ב תוצאות

קיקרו. בפילוסופיה שלו,  בכתביו של )ידידות פרטית וסובייקטיבית( י.פ.ס -ה קשר ים אתמגדיראו ביטוי ה

מצביעים על , (virtutes-וה oikeikôsis-ה), 'amicitia'ידידות, מושג ההקשורים לבחינת המונחים העיקריים 

רעיונות מאפלטון  השואבות בתורן יות ואתיות של הסטואהתבעיקר על תבניות חבר בוססמ ואכך שה

' veritas' -רוניאני, ה, החידוש הקיקובייקטיביים ברוריםאלמנטים אינטרס אכן כוללות ואריסטו. על אף שאלו

  'amicitia' -נמצא כי מושג ה בנוסף,ילוסופית. יקרו למונח הידידות הפ, מעניק צביון פרגמטי בע)האמת(

 פוליטית של-הסוציו . בנוגע למציאותתהפרטי ספרהלמתייחס במפורש  ו, ואינהציבורי במרחב וכול מוצב

ניתוח ביטויים נלווים  ;אישי פרטי וסובייקטיבי-זו מתגלה כנטולת תוכן סמנטי בין ,'amicitia'הביטוי 

 -ה'ביתי' לעומת  -ה הבאות:  משלימות-בינאריותה לקטגוריות נחלקים אלוש הראה, תקשרי ידידו גדיריםהמ

 הפרטי מחלוקה סמנטית זו ניתן להסיק שהמרחב אלי'.רציונ-'אי -ה 'רציונאלי' לעומת -ה  ;'ציבורי'

 בשפתו של קיקרו. קריטריונים להגדרת סוגי קשרי ידידות אינם מהווים אינטרסובייקטיביהו

 

על קיומם של  המצביע העדויות החסכון הלשוני מתאזן על ידי עושרש מחקר מציגה, היבנוגע לשאלה השני

 וגדרבכתבי קיקרו כפי שה אינה מורה על רעיון ה 'פרטי' 'privatus' המילהעל אף ש ..פרקטיקות י.פ.ס

 באופן מעשי, בכך שישנה, והמרחבבתפישת  ברורהתאורתית קה חלוב מחקר, ניתן להבחיןתחילת הב



 

באופן . תהפלטיניעל הגבעה  מסוימים, כמו למשל לביתפרטיים למרחבים חזקה  אמוציונליתות היקשר

ת רוקשבתגם  בהתכתבות, שם ניתן להבחין הספרה הפרטית נרקמת באמצעות הדרת האחרפיגורטיבי, 

 יתמצביעה על הבנה יחסה 'personae -ארבעת ה'אינטרסובייקטיבית, בעיקר עם אטיקוס. בניגוד לתיאורית 

הזה מכיל הוכחות חותכות הספציפי סוגיית הסובייקט, הקשר עם הידיד של וסטריאוטיפית שטחית 

 ,אמוציונאליתבייקט יחיד ומיוחד, קרבה הכרה פיזית ורוחנית של האחר כסו בייקטיביות:ואינטרס לפרקטיקות

  אומץ, חשיפה ואמון. ,והדדית, כנותאינטנסיבית 

 

 המסקנה היא : הדיאלקטיקה בין שפה לפרקטיקה.יותרברחב ת בנושא ושל הדיסרטציה נוגע תוצאותיה

עם  פרטיות וסובייקטיביות בחייו של קיקרו, המשתקפות כאמור בידידות אישיות-שקיימות פרקטיקות בין

חוסר ידי, ניתן לשאול מניין נובע מחקר משלים עתתחת כותרת של שם מוגדר.  חסרותהללו אך אטיקוס, 

כן? מהן דווקא י.פ.ס. אינן נקראות בשם מסוים, בעוד שקשרים מסוג אחר  -ע פרקטיקות המדו האיזון הזה? 

ניתן יהיה ללמוד פוליטיות? פילוסופיות? ומה -התשובות האפשריות לסוגיה זו: לשוניות? תרבותיות? סוציו

 ?ת מהןיוניאנעל התקופה הקיקר

     


