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 תודעההכמשפרת את תיאוריית ה של ספרות יפה קריא

 תקציר 

. יכולת סובייקטיביים של אחריםמצבים מנטאליים יכולת שלנו לזהות ולהבין למתייחסת  תודעההית תיאורי

בי מד הקוגניטימקשרת בין המוהיא  החברתיות של הפרט מערכת האינטראקציות ה שלזאת נמצאת בבסיס

המאפיינים  דאח היא ת זוומסייעת לפתח אמפתיה. המחברים טוענים, כי פגיעה ביכול ,לבין הרגשות

עלולים בתפקודה  קושי וקיימת, אי הפעלתה א היכולתהבולטים של הרצף האוטיסטי, אך גם במצבים שבהם 

 ,ונידהי ,תיאוריית התודעה הרגשית ןחוקרים מבחינים ביהיים. נאישיים חיו-ביחסים בין יםלמשבר לגרום

ייצוג דעות וכוונות של  ,ינוישל אחרים, לתיאוריית התודעה הקוגניטיבית, דה היכולת לזהות ולהבין רגשות

חברתית. -רכיב הרגשי של תיאוריית התודעה קשור במיוחד לאמפתיה ולהיעדר התנהגות אנטיאחרים. ה

 אחת מהן היא, שיותתומתבצע, בין היתר, באמצעות פרקטיקות תרבילדים וח תיאוריית התודעה בקרב פית

 קריאת יצירות ספרותיות.

 

קריאת . (ווחים עצמייםיד יעל פ) קריאת ספרות לתחושת אמפתיה ןקשר בימחקרים קודמים הצביעו על 

 נו לבין ה"אחר".  על אףיולזהות את הדמיון בינהזולת אודות חיי על ספרות מסייעת לנו להרחיב את הידע 

כי  ,את הזרות של האחר בצורה ישירה, סביר להניח צמצםלהעביר מסרים חברתיים ול השספרות יכול

רות עשויה פסם אחרות, קריאת דקים של הטקסט. במילי השפעה עמוקה יותר מתבצעת על ידי מאפיינים

כי אם כן,  ,ן לומרתכיצד אנו חושבים על אחרים. ניגם אלא  ,אנו חושבים על אחריםשלשנות לא רק את מה 

שהיא מכריחה אותנו לעסוק בפירוש מפני  על התהליכים של תיאוריית התודעה הספרות משפיעקריאת 

, שדווקא היא ה של הכותביםההנח .יפהרק סוגות מסוימות של ספרות נת מאפייתופעה זו כינון התודעה. בו

מפעילות את ה ת( הן אלהינותרבות ההמהשייכת לספרותיות ברמה גבוהה יחסית )בניגוד לספרות יצירות 

 עה.דתהליכי תיאוריית התו

 

זאת בשל העובדה ו ,ספגה ביקורת (literary fiction) "יפה ספרותשל כי הקטגוריה של "יצירות  ,לצייןחשוב 

ובייקטיביים הקיימים ארק סממן של מעמד חברתי. עם זאת, יש לשים לב להבדלים האך וווה המשהיא 

  זולים.האהבה המותחנים ורומני הלבין מרבית  רנידספרותי מון סמנטית בין רומהברמה הלשונית ו

ההבדלים העיקריים בין היצירה הספרותית לבין הספרות ההמונית, הרלוונטיים לפיתוח תיאוריית התודעה 

 הם: 

המרחב הסמנטי והלשוני העשיר המאפיין את היצירה הספרותית מאפשר תהליך של הזרה . 1

(defamiliarization) , כלומר, הפיכת דברים מוכרים ל"זרים" עבור הקורא,  .שטבע ויקטור שיקלובסקימונח

 שצריך לזהות ולפרש אותם מההתחלה, תוך כדי רפלקציה וניתוק מהסטריאוטיפים הקיימים. 

חוקר יכולתה של היצירה הספרותית לאתגר את ציפיות הקוראים ואת חשיבתם משתקפת גם בחלוקה של . 2

רוב הסוגות (. readerly)לבין הטקסט הקריא  (writerly)הכתיב  טקסטבהתייחס ל ',רולאן בארתהספרות 

של הספרות ההמונית מייצרות טקסטים קריאים, הכופים את סמכותם על הקורא ומכוונים להנאת הקורא 

ב משתף את הקורא והופך אותו ליוצר ולמכונן יהפסיבי דרך מוסכמות תרבותיות. לעומת זאת, טקסט כת

 קיים בהווה התמידי ופתוח לפירוש ולכתיבה מחודשת. הוא מניח אינטראקציה בלתי כתיבטקסט  משמעות.

_____________________________________________________________________________ 

  התקציר מבוסס על המאמר:

Kidd, D.C. & Castano, E. (2013). Reading literary fiction improves theory of mind.   

     Science, 342, 377-380. 
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 מוגבלת של פרשנויות ושפות.  הוא מניח אינטראקציה בלתי

מאפיין  ,משלו( זמנית, כשלכל קול יש עצמאות-הימצאותם של שני קולות או יותר בו) פוליפוניה – פנימי דיאלוג. 3

פרש מהקול ה. יםמגוון קולות שונ הקורא לא רק קול אחד של המחבר, אלאמביא בפני ואת הרומן המודרני 

פילוסוף ומבקר  ,כטיןבתוך היצירה. נוצר מלדיאלוג הפנימי שהמחבר, מצטרפים  ו שלשל הקורא, כמו גם קול

הגישה ש בכטין מציין גם, ודעה האנושית.התוא חלק מהמבנה הפנימי של ה הדיאלוגספרות, סבור ש

סובייקט בתור הכרחית עבור הכרתנו את האחר  ,של הרומן המודרני נו פוגשים בסוגהאותה אהדיאלוגית ש

 ולא כחפץ דומם.אנושי 

. לדבריו, הקורא בשיחלשיתוף יצירה ספרותית תרומה של ההוסיף את ה)פסיכולוג קוגניטיבי(  ברונר ג'רום. 4

מגוון משמעויות אפשרויות.  אחר המשמעות מתוךאת החלל ולחפש  אותו למלאמכריחה היצירה הספרותית 

ומעבירה אותו במובן מסוים לעמדת  יכולות מגווןהקורא  ספרותית מפתחת אצלהרה ייצשה ,ברונר טוען

תיאור המציאות  - סובייקטיביות ן הנחות והתמקדות במשמעות הנסתרת;כינוהמחבר. הדבר בא לידי ביטוי ב

-יה שונות בויעולם מזוויות ראתפיסת ו יכולת לאמץ פרספקטיבות מגוונות ;הדמויות הספרותיותבעיניי 

 במסגרת תיאוריית התודעה. מופעלותיכולות שליכולות אלה זהות ב לראות ניתןלמעשה, זמנית. 

 

 של דיאלוגב/ספרות והיצירה הספרותית )טקסט כתש ,טוענתר הנוכחי קלבדוק במח רצו הנחה שהחוקריםה

גישה לחוויות  על מנת לפתח, זאת , המפעיל תהליכים פסיכולוגיים חיוניים( מהווה גורם ייחודיפנימי

פרותית מלא בדמויות מורכבות. של היצירה הס תיים, העולםהדמויות. כמו בחיים האמהסובייקטיביות של 

ללא  ,מאפשר לקורא לחוות את החווית של האחר יצירה הספרותיתתי, עולם הה מהעולם האמעם זאת, בשונ

במידה רבה  ותובענ, אם החוויות החברתיות השגרתיות שלנו . יתרה מכךימות על מעורבות זומאיהתוצאות 

ת ציפיו, סותרת לעתים קרובות ,, היצירה הספרותיתה ופירוששל תפיס מהמוסכמות ומהסטריאוטיפים

קורא חייב להיות ההסטריאוטיפים הקיימים בתודעתנו. לכן, מהקלישאות ומוקדמות שלנו ונוטה לחרוג מ

מש תת. במילים אחרות, עליו להשוגמיש יותר בפרשנותו ובגישתו כלפי התחושות והמחשבות של הדמוי

 טת התודעה. לעומת זאת, בשונה מהיצירה הספרותית, הספרות ההמונית )טקסיבתהליכים של תיאורי

. קריאה זאת מוקדמת פייהיולכן ניתן לצ לחלוטיןאר את העולם כעקבי /ספרות מונולוגית( נוטה לתהקריא

 תודעה.התואמת לציפיות הקורא ולכן אינה תורמת לתיאוריה של 

 

הנבחנים עברו את המבדקים של  ניסויים השוואתיים.חמישה ערכו על מנת לבחון הנחה זו, החוקרים 

נבחנה השפעת קריאת יצירות במהלך הניסויים ת. תיאוריית התודעה הקוגניטיבית ותיאוריית התודעה הרגשי

קריאה. כמו כן, נבחנו הרגלי הקריאה דר עיהו מול ספרות המונית, ספרות עיונית )סיפורים קצרים( ספרותיות

  הקודמים של הנבדקים.

 

לשיפור במשימות התלויות בתיאוריית  החשיפה ליצירות ספרותיות מביאהממצאים מצביעים על כך, ש

של פעילות  פה בניסויים שדרשו רמה גבוהה יותרקוגניטיבית )נצהצפה בכל הניסויים( והרגשית )נתודעה ה

טווח של קריאת יצירות , כי הממצאים מצביעים לא רק על קיום השפעה קצרת קוגניטיבית(. חשוב לציין

רמת קבוע בביא לשיפור ירך זמן ויצירות ספרותיות לא תרגל לקריאהשההאפשרות על גם אלא  ,ספרותיות

 . נוסףהמשך מחקר מחייבת זו מסקנה כי  ,לסייג ולומר. יש התיאוריית התודע
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קיימת  . בארצות הבריתעל עיצוב המדיניות החינוכית ן את ההשלכות החשובות שיש למחקריש לצייסיכום, ל

להקניית מיומנויות חיים בקרב רופאים ו כניות המכוונות לקידום אמפתיהמסורת של שימוש בספרות בת

 .מקצוע הספרות בנחיצותו שלספק  יםעם זאת, מעצבי הרפורמות בחינוך הבית ספרי מטילבקרב אסירים. 

ממעטים  בארצות הברית מדינותהטנדרטים החינוכיים החדשים שהתקבלו במרבית יתר על כן, הס

עשויה  כי קריאת יצירות ספרותיות המחקר הנוכחי מלמד,הספרות היפה בבתי ספר תיכוניים.  ה שלבחשיבות

 אינטראקציה חברתית.יכולת מורכבת וחיונית ל –לתרום לפיתוח תיאוריית התודעה 

 

 

 


