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לזיתןעמוס

ארזעיםספרים,מוספים,

כשאוחשלהפרויקט

שמוהואנשלם?"שלאפרויקט-''הנאורות
<עריכהלמדיחשובאךצנום,ספרשל

המאוחדהקיבוץבשארה,עזמיד"רומבוא:

עלמסות"ששהכולל ) 1997עמ', , 119
המשנהבכותרתכנאמרומודרניזם"נאורות

כבררמוזהתמציתוכיאומרהייתישלו.
ספקשלצלהמסילשבשמו'השאלהבסימן

התגשמותהמידתרעלהנאורותעל
אתגםמציינתהמשנהכותרתבמציאות.

הרווחאחרלוויכוחהרלוונסיותמידת
הפוססמודרניזם,עלהוויכוח ,במקומותינו

הנאורותוממושגהמודרניזםמןהנגזר

שבבסיסו.

ויכוחיםשלכזהשסוגהדיוסבעינילכאורה,
-לתמיההמקוםיש ,היומיחוקולחםאיננו

התברגהאורכלומרהנאורות,האמנם
באיזשהונתונה ,חיינואתהמאירוההשכלה

איןהאםכברה?תוכהאיןהאםשאלה?סימן
 ?אדמותעליבוהסרמההקיזשליחתאךהיא

היאגםאחרות,רבותתופעותשכמו ,מסתבר

<כשםדיאלקטיתלפחותאודו-משמעית,
"הדיאלקטיקהואזורנוהורקהיימרשלספרם

ולכאן.לכאןפגיםלהוישהנאורות")של
מסותלשלושנחלקזהקסןספרוןגםלפיכך
מנדלסון ,ד'אלמברמאת-הנאורותבזכות
הנאורותביקורתשלמסותולשלוש-וקאנט

כאשר-והברמאספרקו ,הורקהיימרמאת-

לחלקבהמשךהופכתהנאורותביקורתגם
הנאורות.ממסורתאינטגרלי

מסייעבשארהעזמישלהתמציתיהמבוא
שאלתשלעלייתההבעיה.אתלמקם

מסמנתהשמונה-עשרהבמאההנאורות

האירופית.המחשבהבתולדותמפנהנקודת
רעלהמדעיתלמהפכהבמקבילצמחההיא
ההבדלהריכוזית.המדינהשלצמיחתהרקע

הואקודמותלתקופותביחסהעיקרי
לדירןלראשונהאזזוכההאנושיתשהתברגה
תחומיכלאתהמקיףנרחב,אוטונומי
מןבנפרדעצמווהמגדיר ,האנושיהעיסוק

ההוגיםרהמסאפיסירת.הדתיותהשאלות

שהנאורות,האמינוזרמאהשלהראשונים
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ידע,ליתרתובילבבערות,המלחמה ,כלומר
התבסס,החברתיהורעשכןוצדק, ,אושר

כאן'שכבראלאבערות.עללדעתם,
גםמתחילהממש,שלההראשיתבנקודת
תנועתמצד<בעיקרשטענהעליההביקורת

האלוהיםאתשהרחיקהבכךכיהררמנסיקה>
תבונתאתבמקומרוהכתירהמהפילוסופיה

העולםתחלואילכלהנאורותגרמה ,היחיד
שאיחדההמשמעותבדןארשעיקרו ,המודרני

ולאו ,אחדפןרקרזההאנושית.הקהילהאת
עליה.הביקורתשל ,עיקרידווקא

שלהנפתלתהדרךעלמצביעבשארה
 ,ימינורעדמראשיתההנאורותהתפתחות

בקרנסקססמעוגנתהגדרתהעצםכמהרעד

נאורות ,למשל ,בימינוההיסטורי.
לאאבלכמעס,זהיםמושגיםהםרדמרקרסיה

אפשרותגדרנהכאשר-18הבמאההיהכך

נאור","אבסולוטימשסרבמסגרתשילובה
אתשהעריץ ,ררלסרכמרדעותוהרגה

שמשסרסברפרוסיה,מלךהשניפריזריך
רפורמותלביצועתנאיהואנאור'אליסיססי
ובחינוך.בכנסיה

חיתהקאנס,דעהנאורותשלהרציונליותגם
בסוגייתלפחות ,למילכרדשהובילהבעיה
הדסרמיניזםלמוסר.תבונהשביןהקשר

ביקרם,הסיבתייםהיחסיםשלהרציונלי
יותרהבסיחהאשרהמדעיתההבנהכלומר
למבוי-סתרםאותרדחקהלאדם,אושר

ללאמוסריתהכרעהתיתכןכיצדבשאלה
על-זרבעיהעלהתגברקאנסבחירה.חופש

נפרדיםתחומיםלשניהעולםחצייתידי
במסתוזאתעם .קשרכליחםביבשאין

<המוגדרתמהי?'בארורתלשאלה:'תשרנה
שהואבגרותומחוסרהאדםכ"יציאתעל-ידו
"חירותביןמבחיןהואבה")אשםעצמו

נאורות",המכוננתבתבונההציבוריהשימוש

במסגרתהציותאר"המשמעתלבין
משתמששקאנסמסבירבשארההפרסית".

לשיקוללזמננו:הפרכהבצררהאלהבכיסויים
הוא"ציבורי"שירותבעתהתברגיהדעת

בעתהדעתלשיקולואילו"פרסי":קורא
"ציבורי",קרואהואהרחבלקהלכתיבה

חירותהיאהנאורותחירותמבחינתו

שבעתבערדהציבורי")<"השיקולהכתיבה
חייבהואהציבוריבשירותתפקידמילוי
תתפורראחרתהפרסי")<"השיקולצירת

מישליחלוק ,בהמשך ,זראבחנהעלהחברה.
עםמהי?''הנאורותבמסתרהמתווכחפוקר,

קאנס.שלמסתו
במסתרמנדלסוןמשהערשהנוספתאבחנה

האדםעלהמדברמהי?'ההארההשאלה:'על
הצליחשעםש"ככלסרעןהואוהאזרח.
ביןהתואםאתלהגבירובשקידהבאמונה

ישכןהאדם,שלייעודולביןהחברתיצמבו
לה"אריכיומוסיף •השכלה"יותרעםלאותו
להתפשסיכולההנאורותשאיןמדינהלאותה

מתחכימעירבשארה ' nהמעמדותכלעלבה
 ,מנדלסרןעליושמעירלאזרחהאדםביןזה

 ,לימינוגםרלררנסישהואלדיוןאשנבפתח
 .הצעירלמרקסביותרמשמעותיושהיה

לנאורותאתגרשיוצבקיררהמנדלסון
ושאידיאלהמעמדות,בכלשתתפשס
האזרחים.כללשלעיניהםאתיאירההשכלה

יכולהאינההנאורותכי ,סברלערמתומרקס
ניצולקייםעודכלהמעמדות·בכללהתפשט
במקום ,מצידובשארהמעיראולם,מעמדי.
עלביקרותלכליהנאורותאתלהפוך
"ולאלאוטופיה,מרקסאותההפך ,המשסר

נהפךהמעמדיהמאבקשדגלעדרבזמןעבר
העל-מעמדיתוהמדינה ,חשוךלדגלבצעמו

הנאורותעלמונופולתבעההסוציאליסטית
לכלישתהפךבמקרםוכךלעצמה,שהפקיעה
בהשאיןלמדינההפכההנאורות,להפצת

נאורות".

הנאורותעלהביקורתכיאפוא,רואים,אגר
לחלקהופכתשהיאתוךהנאורות,כימיימיה

עלהביקורת .עצמוהנאורותמפרויקט
זרמים,בשנימקודההעשריםבמאההנאורות

אתבעיקרהמדגישהפרקנפרדס,באסכולת
בה,הטמוניםהדכאניים""היסודות

אתהמדגישרבפוססמרדרניזם

שהכפיפהשלה,המובהקתהאירופוצנסרירת
אירופה-למושג,;האנושות"מושגאת

העולםמלחמתלאחרבמיוחדהנוצרית.
והקומוניזם,הנאציזםזרועותובעקבותחשביה

רציונליותאותהעלהביקורתגברה



החברההטבע,להפיכתהגורמתתועלתנית
פרנקפורט,אסכולתבלב.דלכליוהאדם
מושג'מתוך:הורקהיימרמקסשלשמסתו

מכנהזה,בקובץארתהמייצגתהנאורות'

כלומראינסטרומנטלית","תבונהבשםאותה
כנטולתלראותהשאפשרתבונהמכשירית,

הביקורתאנושית.ובלתיערכים

בשארהעזמי

קריסתאחרישהתגברההפוסטמודרנית,

אחריכלומרהטוטליטריות,האידיארלוגירת
תוקפת ,כביכוללמנצחת,נחשבהשהנאורות

הנאורותשלרהארניברסליזםהרציונליזםאת
כפיופרטיקולריותרלטרריסטיותגישרתבשם

'הנאורותבמסתרפרקומישלזאתשערשה
בספר.זהזרםהמייצגמהי?'

פוסטמודרניסטלדעתישהוא ,עצמובשארה
מאמרו(וראהחדשהבנאורותודוגלמתון

לנאורות'המעברפלדחירבקהעםהמשותף
זאתעםמדגיש ) 16.7.93"דבר"חדשה'

הנאורותעלביקורתכיהמברא,בסיכום
מושגיאימוץתוךרקאפשריתוסכנותיה

רדיקליתביקורתואילועצמה,הנאורות
מרציונליותבריחהבהשישגורפת

לאמסוכנתלהיותעלולהומאוניברסליות
רצופרנקפורטאסכולתהרגי ,לדבריופחות.
מהפורמליותהנאורותאתלשחרר

רוחהאתלהולהשיבוהאינסטרומנטליות
עלגםלומראפשרדומיםודבריםהאבודה,

פוקר.

גםשהוא ,בספרהמשתתפיםאחרוןהברמאס,

יודעפרנקפורט,לאסכולתהאחרוןהשריד
מבטלת,הפוסטמודרניתהנאורותביקרותכי

התבוניהסובייקטאת ,דברשלבעיקרו

במרכזהנאורותשהעמידה ,האוטונומי

פרויקט •"המודרנהבספרבמסתוחשיבתה.

הנאורותאתלהצילמנסההואנשלם"שלא
הפוסטמודרנית,הביקורתבתנאיהזר

נשלם.טרםאכןרואים,שאנוכפיוהפרויקט
והןמהותומצדהןחשוב,אבלקללאספר
בעברית.זהבתחוםממלאשחראהחסרבשל

ופולמוסניתהיסטוריונית

שלספרההואלקודםהמתקשראחרספר
ישנים"יהודיםחדשים"יהודיםשפיראאניטה

 ) 1997עמ': 364אופקים:ספריתעובד,<עם

הזהותבנושאימסותאסופתשהוא

הזה,הקובץמןמתבררשפירא,הישראלית.
גםאלאמעולה,היסטוריוניתרקלאהיא

הראשונההמסהקולמוס.חריפתפולמרסנית
 •קולקטיביוזיכרון'פוליטיקהבספר

החדשים'יםההיסטרריונאודותעלהוויכוח
בשארהשללספרוכמעטישירהמשךהוא

אניטחשלבביקורתהעוסקשחראכיוון
החדשיםהישראליםההיסטוריוניםעלשפירא

אביקימרלינג,ברוךפפה,אילןמוריס,<בני
פוסטמודרניםונוספים>רםאורישליים,

כביקורתלראותהגםשאפשרככולם,רובם
מודרנית.מבטמנקודתהפוסטמודרניותעל

אסוציאציהשלבדרךכימסבירהשפירא
גישתםבישראלכונתהמילולית

החדשיםההיסטוריוניםשלהפוסטמודרנית
מעולםזנחלאשהמושגואף"פוסט·ציונית"

בולאתרניתןמוסכמת,רשמיתלהגדרה
במרכזיותלהכירדרישהמרכיבים:מספר

שגרמהובעוולהיהודי-ערביהסכסוך
התעלמותתוךוזאתלפלסטיניםהציונות

הטענההמדינה:לקוםשקדמהמההיסטוריה
חוסרהיאהציוניתהגרלהשלילתכי

באחרשמדוברביןובשונה,באחרהתחשבות

באחרשמדוברוביןלא-ציונייהודי
בפרדיגמההשימושהפלסטיני:

תוךהציונות,לחקרכדגםהקולוניאליסטית
מהייחודית.יהודיתבהיסטוריהכפירה

חללוחפוסט·ציוניותהגישותלכלשמשותף
ההיסטוריהשלכוללתלרוויזיההדרישההיא

איןבוהציונילמפעלהיחסושינויחציונית
 .סגוליערךבעלביחיומפעלוראותחן

האנטי-ציוניותהגישותכיאומרתשפירא

 ,חנונודרךהקומוניסטית,מזוהחלהישנות
לעקורביקשו ,ובמצפןהחדשבשמאלוכלח
הפוסט·ציונים .מעיקורהציוניהפרויקטאת

אולםהמדינה,קיוםעצםעלמערעריםאינם
ובמקרהאדישהואחטובבמקרהאליהיחסם
חסרונותאתמדגישיםהםועוין.חשדןהרע

ואתשגרמההעוולותאתהציונות,
מחםאחדיםעברושמנעה.האלטרנטיבות

פוליטיתגרמהלפרומוצאהיאהעברביקורת
השבותחרקביטולכמו ,בעתידלשינויים
אזרחיה.כלללמדינתישראלשלוהפיכתה
לדבריה,החדשים,ההיסטוריוניםעםהוויכוח

בעצםהואמדענים,ביןויברחמשהואיותר

בו ,הקולקטיביהזיכרוןעיצובעלויכוח
דוגמתוסופרים,רוחאנשיגםחלקנוטלים
פתחההתאבדות''יצרשמאמרומגדאהרן
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אינםהחדשיםההיסטוריונים ,למגדבניגוד
הקמתעלהמאבקשלהיסודלחוויותשותפים
הרילתוכה,כברשנולדווכמיהמדינה

המדינות,ככלמדינההיאבעיניהם

במסגרתממעלותיה.רביםשחסרונותיה
'הסיפרעצםנתפסהפוסטמודרניתהחשיבה

למשל,והם,בעיניהם,כמסולףהמנצחים'של
היהודיםהחללים-6000ממתרשמיםפחות
מעקירתםמאשרבמלחמת-העצמאותשנפלו

הםמלחמה.באותהערביםאלף 700של
בתיאורםהכובדנקודתאתמעתיקים

ויחסיהערבים,לאסונותהיהודיםמאסונות
בתש"חשנראולערביםהיהודיםביןהכוחות

השבעיםבשנותלהם,נראיםמעורפלים,
היאישראל-לחלוטיןברוריםוהשמונים,

החלשיםהםוהפלסטיניםוהתוקפניתהחזקה
הפלסטיניםאלהשהיוהטיעוןוהנפגעים.
ולכןהחלוקההחלטתאתשדחווהערבים
עליהם:מקובלאינובתוצאותיהאשמים
לפרוץמהנסיבותלהתעלםבוחרחלקם

ציונית-מזימהבהרואיםואחריםהמלחמה
מדינהשלהקמתהאתלסכלהאשמית

כיבטיעוןמתמקדביקורתםעיקרפלסטינית.
אתישראלדחתהבמלחמהשניצחהלאחר

התירהולאשטחיםעללוותרסירבההשלום,
 •לחזורלפליטים

לפחותכיהעבודה,תנועתשלהתפיסהגם
אינהלצדק"צדק"ביןהתנגשותכאןיש

כללמתייחסיםאינםחםעליהם.מקובלת
שללצמיחתהשהביאובאירופהלתהליכים
שלהמוסריבצידוקמכיריםאינםהציונות,

בהקמתהורואיםלמדינה,היהודיםמאוויי
ב-התחילהכולבעיניהםבלבד.כוחניאקס
שלמתוכננתתוצאהחיהשקרחומה , 1948

עמיםשביכאןאיןמראשיתה.הציונות

צדישאלאסראגית,לסיטואציהשבקלעו
חייב.שכולואחדוצדזכאישכולואחד

סתירהעלבחמשךשםמצביעהשפירא
מאבקםתחילת :בעמדתםפנימית

שאלהבטענהבעשההישניםבהיסטוריונים
הציונות:מסעםמגריסיםהיסטוריוניםהיו

ההיסטוריוניםדווקאהמהלךשלבסופואולם
הפוססמודרבית,גישתםמתוךהחדשים

מחודשתלגיטימציהלהעניקמבקשים
שאיןסענהב ,המחקרשללפוליטיזציה

עללדברואי-אפשראובייקטיביתמציאות
היאההיסטוריהזרגישהלפיהיסטורית.אמת

אחדסיפרואין ,סיפרכלומר"בראסיב",
סיפרכלשכן ,אחרמסיפואמיןיותרשהוא
הקבוצהשלפוליטיותמסרותלקדםבועז
החדשיםשחחיססורירביםאלאמייצג.שהוא

ייעצרההיסטורישהרלסירויזםסבורים
חסיפרהואשלהםחסיפרוכילפתחם

הסיפריםלכלקץשישים ,הדפיביטיבי
האחרים.

בכתיבתםהנפוצהאחרתמתדולוגיתסערת
עיסוקםהיאחאידיאולרגית,מגישתםכתוצאה

לאלמה ,כגוןשאלותהתרחש.שלאבמה
כברשכבותיהעםלשלוםישראלהגיעה
מדיבההרקמהלאלמה ?-50הבשבות

מלחמתבמנעהלאלמה ?-1948בפלסטינית
הציוניתההנהגההצילהלאלמה ?העצמאות

אצלםתופסותוכדרמה,אירופה?יהודיאת
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