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גינצבורגקרלו

והמקרא:עבדיםרוחב,קווי

במיקרו-היםטוריהניסוי

"פחותזו:למסהכמוטולשמשהיועשויותך;ךרואן~י:זשלהמפורסמותמילותיו

זושבדרךבתקווהחקירותינו,שלמהיקפןלגרועפחות,לדעתנכוניםאנויותר."הוא

עדשתשלוצמצומהלהרחבתההזההקוגניטיביהמעתקאתשהשווהמיהיהיותר.נבין

אינן Iאחרוןבחשבוןתוויות,אךמיקרו·היסטוריה,זועמדהלכנותאפשרהמצלמה.

דבר.תורמות

החוקר Iבךאואראדיךשלעבודתובהשראתהתפתחהלמיקרו·היסטוריהביחסעמדתי

מגרמניהגלהלשםבאיסטנבול,עליועברוביותרהפוריותששנותיוהגדולהיהודי

השנייה,העולםמלחמתבמהלךבאיסטנבולשחיברהמופתיצירתשלבסיומההנאצית.

כלכליתהליךומתרחשהולךידיהם,ועללמאבקים"מתחתאוארבך:כתב"מימזיס",

אבלהאדמה,פניעלאדםבנישלמשותפיםלחייםהדרךרבהעודמשווה;ותרבותי

יתירה."יובממשותבבהירותלראותמתחיליםכבראותה-המטרה

ה"גלובליזציה"תהליךאםספקהאלה,הדבריםכתיבתלאחרהמאהכמחצית

"האיזוןאחר,מצדכלכלי".איזוןלקראת"תנועהלתוארראויעינינולנגדהמתרחש

אחרעקבשאוארבךייחודיים,תרבותייםתוויםמחיקתשלהמגמה-התרבותי"

אותה,ולהמשיגלהשיגהקושילמרותאשרמציאותהיא-גוברתבדאגההתפתחותה

שלהמושגכיאוארבךציין , 1952בשנתאורשראתהבמסהעליה.לערעראיןשוב

אופקינו,אתלהלוםכדיבואיןשוב- Weltliteratur-העולם""ספרותבדברגתה

כשיריהאיחידה,תרבותיתמסורתשל iiחני?פילולוג,כיצדשיעור.לאיןהמתרחבים

ביניהןמקיימותכל·כךרבותתרבותיותומסורותכל·כךרבותלשונותשבועולםלתאר

- Ansatzpunkteלולאמץהחוקרעלזהבאקליםכיהאמיןאוארבךיחסי·גומלין?

תהליכיםעללהקישיהיהאפשרשמתוכןקונקרטיים,פרטיםשלך~מ;תמוצא,נקודות

חיבורובסיוםאוארבךכתבאחדות,לקראתהעולםשלהנמשכתתנועתו 2כוללים,

 • 415עמ'ביאליק,מוסדהוצאתקרוא,ברוךתדגום"מימזיס",אואדבך,אדיך 1

2 1-:) 1969 E. Auerbach, "Philology and Weltliteratur," Centennial Review 13 (Winter 

17 . 
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בשירותאותולנצללאהבודד,האירועאת"המדגישהנאמן,לביטויז;?ה"מימזיס",

ויסודי:חדשמשהונתגלהובזהלגופו,אותולהעריךאלאמתוכנן,שילוב·עלילהשל

ויהיו-מתכווןבליבושמסתכליםרגע,כלשלהחייםועומקהמציאותמלואעצם

אבלבו,החייםאדםלבניאישיתנגיעהנוגע-פנימייםאוחיצונייםתהליכיםהללו

 3בכלל,"אדםלבניגםכךעל·ידי

הדגםעלהתבססה-מוצאנקודותשלופיתוחןאימוצן-אוארבךשלשיטתו

 4וולף,זוירג'יניהפרוסטמרסלשלמיצירותיהםחילץשאותוהקוגניטיבי

בדרכי'נקרהאחרפרויקטעלהעבודהבמהלךזמן·מה,לפניזו.הקבלהאלאשובעוד

נזךזpסוארץהקאפיריםארץבנישלארצםעל"הערותהבאה:הכותרתאתשנשאחיבור

שנפללעותקהודו".מזרחלענייניהסחרחברתבשבילבהןהגלומההתועלתמידתמצד

נוסף,חיבורצורף-המקוריתהמהדורהשלמצולםעותק- UCLAשלבספרייהלידי

 • 1718בשנתבאמסטרדםאורראההואאףנזיזpס,וארץהקאפיריםארץאודותממואר

שמעולםשם~ארי'ז'אן·~י;.רמחברם:שלזהותומתגלההחיבוריםשנישלבחתימתם

בשניחטוףבעיוןהיהדיבהמש,ךעליהןשאעמודמסיבותלכן.קודםבונתקלתילא

שעודנימחקר,פרויקטלדרכויצארגעבאותוסקרנותי.אתלעוררכדיהטקסטים

עבודה.שלהתגבשותהבמהלךאחדרגעעלאפואמתעכבתזומסהמהשלמתו.רחוק

חברי,אביו, . 1675בשנתבנו~;-יא~לקאלוויניסטיתלמשפחהנולדפאריז'אן·פייר

בידיעלהמכןלאחרשנהשנה.בןכשהיהמתלפניו),וסבואביו(כמובמקצועופחח

ושמואמידלגברנישאהכאשרמצבה,אתלהיטיבחוסלו,מאריחברי,שלאלמנתו
T • :• : : :• 

::ניררי,שלהמסיםלגובהז'אן·פיירנתמנהשלושנות·העשרהבשלהיעודה. rקי~לראי

בלתימטעמיםממשרתוהתפטראחתשנהמקץאךלנוישאטל;הסמוכהקטנהעיירה

שאדלשלבתו ,ה.;יאי-;לז~.ךסאתלאשהז'אן·פיירנשא , 1695בספטמבר,-26בידועים.

ארבעהילדים:שמונהלזוגנולדו-1710ל 1696השניםביןסרייר.שלהכומרשאייה,
•,• ... 

לאחרשנתיים .לי~י:רהעירלראשז'אן·פיירנתמנה 09-17בבינקותם.מתומביניהם

בעקבותזוממשרהלהתפטרנאלץכאשרב~::נהשלוהפוליטיתהקריירהנקטעהמכן

חמור,נזקוגרמהבביתושפרצהדלקההוזכרוזהבהקשראותו:שפקדהאסונותסדרת

פיננסי.באסוןהסתייםשנתייםבתהשקעהמקץאשרלאנגליה,ייןלמכירתמיזםוכן

בכרמיםמכוסיםהיונוישאטלאגםאתהמכתריםשהמדרונותבעובדהבהתחשב

מפתיעה.אינההמקומיהיינותבסחרז'אן·פיירשלהשתלבותושנה,אלפייםבמשך

מצדהןאליו,שנקלעהמשברבמהלךלהשזכההתמיכהעללהתפלאאיןבה·במידה,

זוארוגותהיוושאייהפארימשפחותהכל,ככלותאשתו;משפחתמצדוהןמשפחתו

 415עמ'"מימזיס", 3

לכן.קודםעמודיםכמהבמפורשמוצגתזוהקבלה , 415עמ'"מימזיס", 4
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ייחודית,בעוצמהאלהאירועיםנטעניםלאחורבמבטאךנישואים.קשריבשלושהבזו

ז'אן·פיירשלחייושאריתעלהנפרשתהשמיםבחלקתגורל.שלחתימתובהםוניכרת

סיכוניםליטולוהנכונותאנגליהיין,~~זרים:כוכביםשלושהלהזדהרעתידיםפארי

גדולים.בכישלונותולשאתגדולים

פאריהניחשלהם,העירראששלהתפטרותועלליניירתושביהתבשרובטרםעוד

כרב·,עלה 1713במאי-26ביותר.הרבהגדולעולםאלויצאהולדתוחבלאתמאחוריו

ששימשגוףמזרח·הודו,לענייניההולנדיתהסחרחברתארנייתשלסיפונהעלטוראי

כמיאסיה.בדרום·מזרחהולנדשלוהפוליטיתהכלכליתהשליטהלהרחבתכאמצעי

הולנד.אודותכלשהובמושגהחזיקשפאריאפשראיש,שבעיםבתקהילהשהנהיג

 ה:~אנ;_t~חופיאללבסוףוהגיעהלחניית-ביניים,קייפטאוןשלבנמל::זעגנההארנייה

חברתשלכעובדשניםארבעבמשךשםלשהותאמורהיהפארי . 1714בפברואר,-2ב

הפעםבטאטביה.אתעזב 1717בדצמבר-11במזרח·הודו.לענייניההולנדיתהסחר

בקייפטאון,חניית-בינייםלאחרחשבון.רואהשלבמעמדהארנייהשלסיפונהעלעלה

 .ביולי-17בלהולנדהארנייההגיעה

שניבהם,שפתחתיהחיבוריםלשניכלשהוהקשרלספקנועדהזההעובדתיהמצע

תשומתביתרבהםנעייןהבהנויטס.וארץהקאפיריםארץאודותפארישלהממוארים

לב.

הסחרחברתאתשניהלהגוףהשבעה-עשר","מועצתאלהמופנההראשון,בחיבור

ארץאתלכבושהחברהמנהלאתלשכנעפאריניסההודו,מזרחלענייניההולנדית

שלהמערבי(חופהנויטסארץאתלחליפיןאוימינו)שלאפריקה(דרוםהקאפירים

והשתקעששבלאחר , 1718 ,בספטמבר 1ה·מן ,השניבחיבור 5בימינו).אוסטרליה

בזכותאיתנהטיעוניםמערכתוהעמידיריביושללהשגותיהםפאריהשיבבאירופה,

נ~יזpס.ארץשלכיבושה

כממוארבהרחבההציגשאותהאקלימית,תיאוריהעלנשענופארישלעמדותיו

מושגיםקר"."אקליםאוממוזג"כ"אקליםתוויותוכלמכלדחההואשלו.הראשון

ההפלגותאתפאריביטלנחישותבאותהנסבלת.בלתיבעמימותבעיניוחטאואלה

קוויביןהממוזג,האזורשלבטבורו-צרפתשלהגיאוגרפימיקומהבשבחיהשגורות

שאינוייןמפיקים ,פארימחה , 51הרוחבקובאזורהגדליםהענבים . 51ל· 42הרוחב

 • 33הרוחבקובאזורשוררבעולםהטובהאקליםלשתייה:ראוי

בחבל·ארץשנולדלשעבר,יינותסוחרשלמניסיונוצמחהפארישלהתיאוריה

השלכותמשתמעותלכאורההשטחיותמטענותיואךמוניטין.לוהוציאוהיינותאשר

ארץ :-36ו 30הרוחבקוויביןהנמצאותארצותשלרשימהערךפארייותר.מורכבות

 , 1627בשנתזהחבל·ארץשגילההורו,מושלס, 9י 1נפיטרשלשמועלקרויההארץ 5
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אךיפן.התיכונה","סיןמונגוליה,פרס,קפריסין,כשדים,בבל/אורסוריה,הברברים,

בפוריותן,חברותיהןעל"עולות 33הרוחבלקוהקרובותהארצותפארי,שללטענתו

מחוזותיה."מיטבעםנמנהשהגלילכנען'בארץאפילוניכרוהדבר

 ,)" meme "-("אפילו"מפחתתבנעימת·אגבהטיעוןשללעיקרוהנוספתזו,הערה
: T :• :• 

תפניתלחוללכדיבהשדיהפניהבמדבר,בספרי"גלפרקמכרעתהפניהעלבנויה

פארימביאשאותוהמקראי,במקוראפואנעייןהבהפארי.שלטיעונובמהלךפתאומית

שלו.השניכממוארבמלואו

נותןאניאשרכנעןארץאתויתורואנשיםלךשלחלאמור:משהאלה'"וידבר

שבטימכלנציגיםושלחהאלוהילצוצייתמשה .)ב-אי"ג,(במדבר " ...ישראללבני

וראיתםההר.אתועליתםבנגבזהעלואליהםויאמרכנעןארץאתלתור ... "ישראל,

 .)כ-ז"י(שם,ענבים."ביכוריימיוהימיםהארץמפריולקחתם ...היאמההארץאת

ענביםואשכולזמורהמשםויכרתואשכולנחל"עדומשםלחברון,מגיעיםהמרגלים

 .)ג"כ(שם, " ...בשנייםבמוטו:~אוהואחד

אתסימללשאתוכדיאנשיםשנישנדרשוהעצוםהענביםאשכולשוב.ויין,ענבים

הסמויהליבתואתחושפתכנעןלארץההפניההמובטחת.הארץשלהמופלגעושרה

סוגיםלשנינחלקותהממואריםבשניהמשובצותהמובאותפארי.שלהפרויקטשל

רמיזותשתי(ועודהמקראמןמובאותשבע·עשרהמופיעותאחדמצדעיקריים.

מצדהקורינתים:אלפאולוסשלהראשונההאיגרתמתוךאחתמובאהוכןמקראיות)

והיסטורייםגיאוגרפייםלכתביםהפניותחמש·עשרההחיבוריםשניכולליםאחד,

שלהחילונייםפרקיהםלהבנתמפתחשמספקותהןהמקראאלההפניותאךבני·הזמן.

המובטחת','הארץשלהרוחבקוובראשונה,בראשהוא,המושלםהרוחבקוהחיבורים.

המקראיהסיפורמןהשראתןאתשאבופארישלהקולוניאליסטיותההתיישבותתכניות

דיהגמישהחיתהלמקראפרשנותוכילגלותעתידיםשאנואף-מצריםיציאתאודות

במחציתוהמעלות 3 3בןהמושלםהרוחבקושלנתיביואחדלהתחקותלהניע;כדי

 .הארץכדודשלהדרומיתאוהצפונית

לפניהמערב.בתרבותמצריםיציאתסיפורשלהעזרישומועלכברעמדורבים

ממצריםלחידות,מעבדותישראלבנישלמסעםכיוולצדמייקלטעןדנותשנים

משיחיות.מקונוטציותחףמהפכנידגםהדודותבמרוצתהעמידהמובטחת,הארץאל

מדגםהשראתהאתשאבההמודרניתהציונותכיוולצדטעןשלוםגרשוםבעקבות

בהתמדההתעלמוהללוהמהפכניותהפרשנויותכילהודותנאלץוולצרואולם, 6זה,

ילידיהכנענים,נגדוהמלחמההנחלהכיבושמצרים:יציאתבסיפורמסוימיםמחלקים

וכךמצרים,יציאתבסיפורהציוניהימיןאנשישלקריאותיהםאתדחהוולצרהארץ.

6 123 . Michael Walzer, Exodus and Revolution (New York, 1985), p . 
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בלילעם[פלסטין]עםבלי"ארץהליברלית:הציונותשלהמוטואתבמשתמעאימץ

המקראי;הנרטיבמןבשקטהכנעניםנמחקיםזו,קריאהבמסגרת[היהודים],"ארץ

ששימשההיסטוריהישראל,שלהרשמיתההיסטוריהמןהפלסטיניםנמחודומהבאורח

ברמהישראלים,?היסטוריוניםשלחדשדורמצדלביקורתכמוקדהאחרונותבשנים

רשאיםאנוהאומנםראשית,עיקריות.שאלותשתיעולותיותרמוכללתהרמנויטית

שהשימושיםמשוםרקהמקראיהנרטיבמןכנעןארץשלכיבושהאתלהשמיט

מסביםאינםבנות·זמננופוליטיותמחלוקותשלבהקשרןבושנעשוהסימבוליים

(עיקרוןוולצרשמציגהעיקרוןעםמתיישבתזומעיןהשמטההאםושנית,נחת?לנו

כיהקובענפרד),ביקורתילדיוןבוודאיראוישלום,שלממשנתוהואגםהנגזרזה,

הנמשךהפרשניהמרחבשלהיקפולמלואמשתרעתהמקראיהטקסטשלמשמעותו

 8ממנו?

בניעליהםשאסרוהמלחמהושלהכנעניםשלמעמדםמשתמעפארישל~:קתביו

המסעמשמשפארישלקריאתובמסגרתהמקראי.בנרטיבהמכריעותכחוליותישראל

 9אירופה,בידיהעולםלכיבושוכהצדקהכדגםהמובטחתהארץאל

מהגריםלשלוחהודומזרחלענייניההולנדיתהסחרחברתאתלשכנעניסהפארי

נכוניםיהיואירופהמבנימעטיםשרקצפההואאבללאוסטרליה,אואפריקהלדרום

להטילאפשרבנמצא,עובדיםאין"כאשרחלופה:להציעומיהראלה,לאזוריםלהגר

אדמותיהם."אתהרומאיםעיבדוממשזובדרךהריעבדים.עלהאדמהעבודתאת

 1להיסמךבמקוםחילוניתקדיםבאמצעותהעבדותאתלהצדיקפאריבחרמדוע

חם,שלילדיועלנוחשהשיתשהקללהמשוםהנראהככלהמקרא?פסוקיעל Iכמנהגו

שלעמדתוכלשהי.מילדתה ?7ל~גיהעבדותאתבעיניוכרכהבערוותו,אותושראה

מתאפייניםהעבדיםכיהגורסתההשקפהאתדחההואשונה.חיתהזהבענייןפארי

שעבדוהמיניםמשניעבדיםעיניובמוראההואיאןוהבאימוגבלות.למידהביכולות

"נרכשותאלהמיומנויותרקדו.הםבחתונות;ניגנוהםוסנדלרים.נגריםכחייטים,

העבדיםיהיולאמדוערואהאינניולפיכךהמתמשך.והאימוןההרגלשלבכוחם

7 ", Edward W. Said, "Michael Walzer's 'Exodus and Revolution': A Canaanite Reading 
86-106 :) 1986 Grand Street 5 (Winter , ביןבוויכוחנוסףפרקלדפוסהביאהארטר.ויליאם

 Edward Said and the Religious Effects of Culture (Cambridge, 2000), pp .לוולצר:סעיד
זה.למאמרלביתשומתאתשהסבלנוס,לדיוריךלהודותמבקשאני 187-199

8 7-8 . Walzer, Exodus and Revolution, pp . המסורתלביןזויהודיתתימהביןהשוואהלערוךכדאי

 L'interpretazione:פ;ךיזאר 9פיירשלבחיבורומבריקבאופןהמנותחתהנוצרית,ההרמנויטית
) 1987 , infinita: L'ermeneutica cristiana antica e le sue transformazioni (Bologna . 

9 " Davanti al Muro capivo perche la leggenda americana, quella della frontiera e dei 
massacratori di indiani, si fosse nutrita del libro dell'Esodo" (Franco Fortini, Extrema 

67 . ratio: Note per un buon uso delle rovine [Milan, 1990], p (. 
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מכשולפארישלהדמיונייריבומציבזובנקודההחקלאות."מדעאתללמודכשירים

עלינווהשוויוןהצדקבשםכיכנגדנושיטעןמי"יהיההתכנית:שלבדרכהיותרכבד

הנטועיםאלהשלמידיהםהשלטוןומהפקעתנ~יזpסארץשלמכיבושהעצמנולהניא

כללנועוללושלאאדםבנישלומנישולםשנים,אלפיבמשךדורות,מדוריזובאדמה

אבותיהם."מנחלתרעה

הוא.באשרהאירופילקולוניאליזםבישירותהמדהימההתנגדותמבטאותאלהמלים

משוםההתיישבותבתכניתאיןיותר.אףמדהימהוהיאלבוא,איחרהלאטענת·הנגד

ואנוהאל,שלהנצחיקניינוהיאהאדמהראשית,טעמים.משניוזאתפארי,משיבעוול,

הואמשרתיו:אובניולפנימזוןקדרתהמניחלאבמשל-ארעישימושבהעושיםרק

מהוכללבו;כאוותאישליטוללהםמניחאלאמנתו,אתמהםאחדלכלקוצבאינו

יתרהזכותלךניתנהלאשמעולםאףבדין,הואשלך-כשריםבאמצעיםבידךשחפנת

אחר.אוזהנתחלךלהקצותניאותולאמעולםלסעודהוחבריךזה,נתחעל

בעליצותונאבקיםלשולחןמסביםהמשרתיםאוהילדיםגדולה,משפחתיתסעודה

שפארי ,מקראילפסוקהבקיאהקוראאתמפנההזההפטריארכליהמעמדנתחיהם.על

עמדי."אתםותושביםגריםכיהארץליכילצמיתותתימכרלא"והארץבהמשך:מביא;

 .)ג"ככ"ה,(ויקרא

המסהפארי:שללמילותיו ,יותרסמוינוסף,השראהמקורעלעמדתילאחרונהרק

לרק.כתבאמריקה,"כולוהעולםהיה"בראשיתלרק.ג'וןמאתהשלטוןעלהשנייה

הואלרק,הסבירהקניין,ואולם,במשותף."האדםבנילכלהעולםאתהעניק"האל

להשיגהיה"ניטלאםשהריאז,כברה~תרשכזהובתורהכפיים,עמלשליוצאפועל

זכותלוביקששפלוניאימתכלהשוויםבקהילתחברכלשלהמפורשתהסכמתואת

המשרתיםמןאוהילדיםמןהיהנבצראזכיהמשותף,המתתשלכלשהונתחעלקניין

להקצותמבליבמשותףלהםהעניקאדונםאושאביהםהבשרנתחאתביניהםלחלוק

בתרגומולרקשלחיבורואתקראשפארילהניחסבירלו."המיועדהחלקאתסועדלכל

שלפרסומהלאחרשנה , 1691בשנתבאמסטרדםאורשראהמא!ל,דיוריושלהצרפתי

 10נוספות,רבותבמהדורותונדפסהאנגלית,המהדורה

וכתב:המשיךהואצפוי.בלתיבכיווןלרקשלהגיגיואתהובילפאריאבל

תנובתה,וכלהאדמהעלהטבעיותבזכויותיהםלזהזהשוויםהאדםבנישכלבכךבהתחשב

איןשימוש,נחשיעשומנתעלזומשותפתזכותלחם~לקאשדהבורא,שלכוונתומכוחוזאת

לפלונילהעניקכדיאלף,שנותבתתהאאפילובעלות,שלבהצגתהיחיהדיכיההיגיוןמןזה

אתביניהםשיישבומבלימשמעלכך,הסכמתםאתהביעושאלחמבליחבריו,פניעליתרזכות

John Locke, 'Second Treatise of Govemment', in Two Treatises of Government, ed. 10 
.Peter Laslett (1689; Cambridge, 1963), pp. 319, 309, 307 
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בלבד,צרכיוכמידתהמשותפתהנחלהמןאדםכלנוטלערדכלכלשחר.חסכםעל·ידיהסוגיה

אתידועהכמירחלעצמםלתבועבתרדםהעשוייםאחדים,שלזכויותיהםאתמפרחראאין

החלקה.שלהמקורייםבעליהשלזכויותיו

קבילאירופהבידיהעולםכיבושהאםהבאה:השאלהמשתמעתפארישלמדבריו

תשובתואתגיבשפאריספק.לומר,שלאקושימסגירהשאלההצגתעצםחוקית?מבחינה

,ומושגיהנכוןהואההפךושמאמקראיים.מפסוקיםגזר,שאותםטבעיחוקשלבמונחים

דבריו 1המקראיים.נעיוניואתשהנחוהםלרקשלמחיבורופאריששאבהטבעיהחוק

אמריקה,"ביערותהנפגשיםוהודי"שוויצריביןהנרקמתהאנושיתהאחווהעללרקשל

בוודאיהותירוהטבע"שלהנאמנהבחסותוגמורשוויוןמתוךלזהזה"ערביםהםשם

ההיררכיות;כלבטלותהאלשלפניולנוכח 12במוצאך,השוויצריפארי,עלרישומםאת

זימונועםנמחותהמקומיותהזיקותשווה.במידההברואים-בצלםלכלנתונההאדמה

בנותבמסורותששורשיהןעתיקות·יומין,חזקותבייחודו.בודדמרוחק,אל-האלשל

לעולמים,לבעליהעומדתאינהחזקהשוםתוקפן.אתכלילמאבדותשנים,אלפי

למנתו.זכאיאחדכלדברשלובעיקרולסעודה,משולההארץהנותן.הואלבדווההווה

מחולקיםאינםהם ,דברשלתולאמימסודר;באופןמחולקיםאינםהנתחיםואולם,

אךכשרים,""באמצעיםחלקםאתיתבעוכיכמובן,מצפים,האלשלמילדיוכלל.

הצירוףאנושית.לאחווהקריאהמבליעהאינהאחרים"שלל"זכויותיהםההתייחסות

אינה"גר"המקראיתהמלההאדם;בניבכלהמושללחוקמכווןאחרים"של"זכויותיהם

היחסיםעלגםחלההיאאלוהים.לביןהאדםבניביןהיחסיםשללהגדרתםמוגבלת

אצלעוררלאהאדםשלזהמצבואךלזה.זהגריםהכלעצמם.לביןהאדםבניבין

כיהגרנפשאתידעתםואתםתלחץלא"וגרהבא:הפסוקשביסודהחמלהאתפארי

לעצמםלתבועבתורם"עשוייםהכלכאשר .)טכ"ג,(שמותמצרים."בארץהייתםגרים

מורשהאחדכלכאשרהחלקה,"שלהמקורייםבעליהשלזכויותיואתידועהבמידה

חמסשלבחוקעינינולנגדמתגלגלהטבעיהחוקאחר,"אוזהנתח ...לבו"כאוותליטול

בנקודההצדק.אתמחוקקהכוחהעליונה.עלהחזקשלידושבהבכל,כלמלחמתהדדי:

במשנתו:השנייההמוסריתהאקסיומהאתפארימציגזו

מתורבתובלתיגסעםשלבניר ...העצליםהחייםאלמכליותרנוחיםופראייםפשוטיםאדםבני

בדי·מבולבליםשחםטבעםומותרותדווחהחייאולםמלאכה.מכלידםשימשכועליהםחזקה

לעולםועצליםפראיםאדםבנישלאלחזניםעל·ידיהמיושבותהארצותמזאת,יתדהעמל.

קולוניהשלייסודהכילקבוע,דשאיםאנוהאלחהטעמיםמכלבלבד.במשרדהמאוכלסותחן

Anthony Pagden, The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of 11 
.Comparative Ethnology (Cambridge, 1982) 

.Locke, Second Treatise of Govemment, p. 295 12 
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זהואין-נ~יtקסארץשללתושביהכלשהידעהיגדוםשלאבלבדזולאלשמהראויהאירופית

ורווחים:מעלותמיניבעבורםצופןשהואאלא-אדמתםמעלאלהתושביםלעקודההכרחמן

ידיעתאתלהםולהנחילמתורבתים,לחייםהנתיבאתהארץלילידילהודותעתידההקולוניה

והמדעים.האמנויות

מתורבתיםחייםכמובנים-מאליהם:המוצגיםחופפים,קיטוביםשלסדרהלפנינו

"קולוניהשלייסודהמחסור.לעומתרווחהעצלות;לעומתיצרנותפראיים;חייםלעומת

להםולהורותהחטאהמעצלנותםהפראיםאתלגאולעתידלשמה"ראויהאירופית

לכלרווחיםתניבס tpנ~יבארץהאירופיםשיחוללוהתמורהמשלהם.מתורבתים""חיים

ונראהבעדינותלנהוג"נקפידפארי,כותבעוד,""כלהמוסר,במבחןותעמודהצדדים

כמותםהאדם,למשפחתבניםשיהיו,ככלונבעריםגסיםאלה,אומלליםביצורים

כמונו."

חיות,כאלבאמריקההילידיםאלשהתייחסווהפורטוגלים,הספרדיםכימצייןפארי

שלוההתיישבותפרויקטזאת,לעומתוהברברי.האכזרימנהגםבשללשמצהנודעו

עווללהםלגרוםאוסבל[המקומיים]לתושביםלהסב"מבליהפועלאללצאתיכול

וזאתעוררין,עליהשאיןבמידהאורחותיהםאתלהיטיבבידינויהיהאדרבא,כלשהו.

המפעמתהנוצריתהרוחשלומכבודההיסודיתמהגינותנוהנימהכמלואלגרועמבלי

המהוללת."לחברתנומזהראוימפעלשאיןדומהבקרבנו.

עללכסותשנועדהכמסכההללוהמוסריותה::זתרצותאתלפטורפשטניזהיהיה

להחניקפארישלמאמציופשוטו-כמשמעו.כשקדאוהחמדנותשלהגסיםתוויה

זהבשלבהאירופי,הקולוניאליזםלב.לתשומתראוייםהמוסריהספקשלקולואת

יששאותוהמצפון-המצפוןאתעליולהקיםהיהעלול~~זרותיו,ובכמהבתולדותיו

אתהגוזר Iטבעיחוקבדברהתפיסהוהרווחים.התרבות Iהמוסרשלבשמםלהשתיק

תרבות,לבנילהיעשותהשווהכשירותםואתהאלבפניהאדםבניכלשלשוויונם

והקולוניאליזם.העבדותלסיוםתנועותשללמאבקיהןהימיםברבותלתרוםעתידה

האירופיהקולוניאליזםשלמתוחכםהצדקהכמנגנוןלשמשעתידההיאכןלפניאך

עצמו.

שניםכמהעשהבאירופה,נולדהואאוקיינוסים.בחצייתמורגלהיהפאריז'אן·פייר

כישלוןלאחראמריקהבצפוןהאחרונותשנותיואתובילהבאפריקה,ביקרבאסיה,

ניחןפאריימינו.שלאוסטרליה-החדשההולנדשלכיבושהלמעןשניהלהמערכה

גלובאליתמבטבנקודתהחזיקולפניורביםלאכמכלול.העולםאתלראותביכולת

השקפתם.אתבכתבלבטאביכולתאובהזדמנותזכויותרעודמעטיםכל·כך;מגובשת

פארי?בידיהדברעלהכיצד

מכליותרעלומים.נותרוהשכלתומקורותאךלמדי.משכילאישהיהשפאריניכר
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המקרא 13ואחריו,לפניומרביםנבדללאלפחות,בכך, _למקראמבעדפאריחשב

עלואירועיםחוויותמלים,השליךבתורווהואוסיפורים,טיעוניםמלים,לוהעניק

ולהפך.המקרא,אתמבעדןלקרואעדשותלוהמציאואחריםספריםהמקרא.

להקיםתכניתונגדנימוקיםפארישליריביוהעלוכאשרדוגמאות.בכמהנעייןהבה

אינםאדםבניכי"המחשבהבבוז:להםהשיבהואאפריקה,בדרוםגדולהקולוניה

הבלאלאאינהבשרםושאריחבריהםקשריהם,אתמאחוריהםולהניחלקוםמסוגלים

הבריות."שלבראשןשביתהלושקנהעוועיםרעיוןרוח,ורעות

שונות:קהילותשתיאחתבנשימהפאריהזכירדבריוצדקתאתלהוכיחכדי

המתוקים"המלוניםאתמאחורשהניחועלוניחמולקנדהשהגיעוהצרפתיםהמהגרים

ישראלובניהחיים,"אתהמנעימיםתענוגותמיניושארלחךערבשבשרםוהעופות

סירעלבשבתנומצריםבארץביד·יהוה ~נ.ח,~מייתןמי ... "ואחרון:משהכלפישטענו

הזההקהלכלאתלהמיתהזההמדבראלאותנוהוצאתםכילשובעלחםבאכלנוהבשר

 .)גט"ז,(שמותברעב."

מיני"שארעלהתעכבותוזו.פרקטיתעמדהעםהזדהותואתהסתירלאפארי

לדידוסוגיה.כלעללסגפנותעמוקהמעוינותנובעתהחיים"אתהמנעימיםתענוגות

הואאחד,מצדבסתירה.מחשבתומסתבכתכאןאבלרווחה.משמעהתרבותפארי,של

המיתוסאחרנהה'הואאחרמצדוביזע.בעמלאלאמושגיםאינםשפעשחייכךעלעמד

"ארץבתוארכלשהיאדמהכברתשמזכהמהווהדבש.החלבזבתהארץבדברהעתיק

להשיב:איחרולאהאידיאלי,הרוחבקובסוגייתעיוניובמהלךפאריהקשהטובה",

בכלמבורכתהיאאלאבלבד,ודבשחלבזבתאינהשאדמתהזוהיאטובהארץ"לדידי

בטלהשלארץתענוגות;ימינואתוממלאיםחושינועלקסםהמהלכיםמנעמיםאותם

עמל.ללאוכמעטבזולט~ב,~כלומניבהפורהשאדמתהארץדשנות,וסעודותמתוקה

הטובה."הארץשלדמותהנמרץובקיצורדעתילעניותזו

שלשרידיםהיולאהחומריהשפעובזכותהסגפנותבגנותפארישלעמדותיו

השאר,ביןנמנים,פארישלכממואריםהמצוטטיםהמחבריםעםחקלאיות.אוטופיות

וסרונוסע,פילוסוףמ;נטפלייה,באוניברסיטתלרפואהמרצה-~רבייהפרנסואה
:·: : ... : ... : ... 

וברבייהטמפלסוויפט.ג'ונתןשלפטרונוגםשהיהומסאי'מדינאי-טמפלויליאם

אפיקורוסהפגאני,הפילוסוףשלהמחודשתלהערכתותרמוזה)אתזההכירו(השניים

שלבכתביושראשיתואירופה,שלהאינטלקטואליתבהיסטוריהשיבות nרב·מהלך-

אפיקורוס,אצלהתענוגותשבחיבעקבותהשבע·עשרה.המאהמאמצעגאסנדיפייר
: .. . ... :· 

שהתאווהכחברה ) 1685 (אפיקורוס"שלגניו"עלבמסההתרבותאתטמפלתיאר

למשלבראשית,בספרלגמרי,שוניםחברתיורקעמקוםבזמן,טוחןשלעיוניואתהשוואהלשםוראו 13

 , 2005כרמל,הוצאתוהתולעים","הגבינהגינזבורג,קולו
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 57כמיקרו-היסטוריהניסויוהמקרא:עבריםרוחב,קווי

מפורסםלפיתוחשזכהואירוני,מנותקתיאורמצרים:ללאבהמושליםוהחמדנות

עמוק.רושםפאריעלהותירוטמפלשלמסותיו~~ךוךיל.בדבררשלהדבורים"ב"אגדת

שלגידולםלשםביותרהטוב"האקליםכיטמפלשלבקביעתוהופךאותולדמייןנקל

שלעיוניו ",-35ו 25הרוחבקוויביןשורר ...וזןסוגמכלביותרהמשובחיםחפירות

אותושהניעוהםשוניםגיאוגרפייםולכתביםטמפלשללמסותיומבעדבמקראפארי

המעלות. 33בןהמושלםהרוחבקובדברהתיאוריהאתלגבש

להםשהוגשוהתכניותאתבחנוהודומזרחלענייניההולנדיתהסחרחברתאמרכלי

החברהלהפתיע:כדיבכךאין . 1719באפריל-17בסופיתאותןודחו ,פאריעל·ידי

בהתפתחותטמונהההפתעהקולוניאליים.פרויקטיםפניעלמסחריותיוזמותביכרה

חברתשלהכללילמנהלהפארינתמנהברורות,בלתיבנסיבותמכן,לאחרמידאחרת:

שקועבפאריס,פאריאתמוצאיםאנו 1720בשנתכ,דהודו.לענייניהצרפתיתהסחר

הממוןאתהשקיעפארי .;לג'וןהסקוטיההוןבעלשהקיםהפיננסיתבמהומהצווארעד

עליוהעידפארישלחברומסוימת.הצלחהקצרזמן·מהובמשך ,ה:~א~;בשהרוויח

במיליונים,"מדבריםכולם"כאןבתוצאות:גמורביטחוןמתוךהקופהכלעלששיחק

פקעה,המיסיסיפיבועתאפרוש."מיליונים,כמהבעצמישאעשה"ברגעלומר.נהג

הכל.הפסידופארי

פנההוא 1724ביוני-6בשלו.התיאוריותאתגנזולאתכניותיואתזנחלאפארי

וולפולל. 9מניךקאהדוכסבפניאותושיציגממנווביקשו;לפ;להוראציואלבכתב

הפונהמז:פרבלונדוןפאריפיוסםשנהבאותהעודהיום.למחרתכברלבקשתונענה
• : T 

שלחיל·חלוץבאמצעותולייש~;:ז,קרוליינהדרוםאתלכבושלוומציעהדוכסאל

באשרשתכניותיולאחראחדות.למאותמגיעשמניינםשוויצרים,פרוטסטנטים

המעלות 33בןהרוחבלקוחזונואתפאריהעתיקחרס,העלוהדרומיתהכדורלמחצית

הארץ.כדורשלהצפוניתשבמחציתו

חסרהולדתולעיירתשבוהואבכישלון'הסתייםלאמריקהפארישלהראשוןמסעו

פארינהגמשםמנוישאטל.הרחקלאהררית,לחווהאותוריתקומשפחתובניפרוטה.

הוצאותיולשםלוהדרושלכסףבקשותובהםכנועיםמכתביםהחורגיםלאחיולשגר

לתכניותיוהדושםפההתגנבהללוהמכתביםאלאפילואבלטבק.מכתבים,הקטנות:

הסתםמןהתנודדשבמהלכןשנים,כמהפאריעלעברוכךלאמריקה.באשרפארישל

נמצאהסוף·סוףהדבר:אירעואזחובק·עולם.עתידעלחלומותלביןאומללהווהבין

כתבעלהשניג'ורג'חתם , 1731במארס 10ב·השלטון.מטעםחסותפארישללחזונו

בדרוםלהקיםהבריטי,בצבאקולונלפארי,ז'אן·פייראתהמסמיךמלכותי,מינוי

שלקבוצההופקדהפארי,שללהצעתובהתאםפאריסנרג.יהאששמהעירקרוליינה
,'' : T :• 

בהמוניהםזורמיםהחלוהמהגריםהחדשה.העירשליישובהעלשוויצריםפרוטסטנטים
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דרוםשלמפורטיםתיאורים-שניהלהפרסוםמסעבעקבותפארישללקולוניה

המבארבנספחולאנגלית.לגרמניתותורגמובשווייץאורראועטומפריקרוליינה

ה~רמךרלקולותפאריהשיב , 17 3 2ב·שנדפסה ,העלוןשלהשנייהלמהדורהשצורף

פארי,באזור.השוררהאקליםעלפלוניקבללמשל,כך,החדשים.המתיישביםבקרב

"הטענההשלל:עלעטהגיאוגרפית,למשנתונפשותלעשותכדיבמהכללנצלהנכון

השוויצריםובמיוחדאירופה,בניבעבורמדיחםקרוליינהבאזורהשוררהאקליםכי

בארץאובסוריההשוררהאקליםבגנותכטענהכמוהגמור'אבסורדבגדרהיאשבהם,

הזה)הדימויאתמוקירבוודאיהיה(פארילפניוכמשהכנען,"כארץלפניםשנודעה

הואהתעשייתית.המהפכהשלהמובטחתהארץאללהיכנסזכהלאפאריז'אן·פיירגם

הימים,ברבותהתפוררהעצמההעירשמו.עלשנקראהבעיר 1736באוגוסט 1sב·מת

עבדיםמרידתבעתנרצחפארי,ז'אן·פיירשלהזקוניםבןשאדל,כליל.שנעלמהוסופה

-1786בבמותווהתעשר.באירופהנשארשמו,דיוריואחר,בן . 1754בשנתשפרצה

מוצבפסלונוישאטל.לע~~יברזיל,עםעבדיםחר 9 ~לידיובאשחלקוהונו,אתציווה

שמו.אתהנושאתהעיר,כיכרשלבטבורה

היהניתןמפורטת.להרצאהבוודאיראוייםפאריז'אן·פיירשלהססגונייםחייו

למןאחרת.למטרהחותרתעבודתיאבלהאמת.למעןטוב,סיפור-סיפורעליולספר

פרטימקרההאםהבאה:השאלהעללהשיבמבקשאניהמחקריעיסוקישלראשיתו

תיאורטי?ענייןבשבילנולשאתעשוילעומקוהנחקר

ובר'מקםשלחיבורובדעתיעלהפארישלהממואריםבשניהראשוןהעיוןבמהלךכבר

ב·לראשונהאור'שראתהזומפורסמתבמסההקפיטליזם".ורוחהפרוטסטנטית"האתיקה

 innerweltliche (תוך·עולמית""סגפנותכינהשאותההעמדהכיובר,טען 1905-1904

Askese (, מילאההפוריטאניים,וגלגוליוהקלוויניזםבעקבותונפוצההתפתחהאשר

הכלכליתהפעילותאתשהכפיפהבכךהקפיטליזם,שלבעלייתומכריעתפקיד

רואהימינו,ועדפרסומהמאזמחלוקותהמעוררתובר,שלהתיזה 14רציונלית,לשליטה

דתיותתפיסותשלהפסיכולוגיותהשלכותיהןאתומדגישהשינוי,שלסוכניםביזמים

באורחנמנעתוברשלהמסהכישציין,מיכברהיהאך .) (Berutהשליחותכמושג

מביאוברהפרוטסטנטיים.הרעיונותמןשהושפעכלשהויזםשלבשמומלנקובמפתיע

דחוקה:לחיבורוזהמקרהשלהרלוונטיותאךפרנקלין,בנג'מיןשלמדבריוושובשוב

פארי,ז'אן·פייר 15למךי,חילוניהיהועולמויחסית,מאוחרתבתקופהפעלפרנקלין

See Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans. Talcott Parsons 14 
worldly asceticism'"' ל· "innerweltliche Askese" םגרת ס~;סראפ ;(1930; London, 1993) 
"'this-worldly asceticism"'תא המושג ס~ךיג ינוחבא עבוט ותמרקהב ;(PE, pp. 193-94) 

.(PE, p. xii) 
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 59כמיקרו-היסטוריהניסויוהמקרא:עבדיםרוחב,קררי

עד·המחויבקלוויניסטי,יזםובר:שללתיזהמצוינתדוגמהלשמשעשויזאת,לעומת

נרחביםציטוטיםעלהקולוניאליסטיותתוכניותיואתסומךהפרוטסטנטי,לענייןתום

אבלבמרכזה.ניצבתככעדשארץגיאוגרפיתלתיאוריהחייואתומקדישהמקראמן

כל·כך.ליברורהחיתהלאשובהמחקרשלמטרתולדרך,שיצאתימשעה

הניסיונותעםכלוםולאלמחקריאיןכילי,נתבררהעבודהשלראשוניבשלבכבר

להשמיעהתיימרלאמעולםובראחד,מצדלהפריכה.אווברשלמשנתואתלהוכיח

יזם-לבןברבורשלמציאותולפיכךשחורים."הברבורים"כלבנוסחגורפתטענה

שלמציאותואחר,מצדובר.שלטיעונואתלערערכדיבהאין-קלוויניסטישאינו

המופשטאופיובגללובר,שלטיעונואתלהוכיחכדיבהאין?פאריקלוויניסטייזם

פרטיםעלמאשריותר ) ideal-typen (אידיאלייםטיפוסיםעלהנסבזה,טיעוןשל

טיפוסיםשלבמונחים"הדיוןכיוהטעיםשחזרעצמווברזההיהקונקרטיים.

האידיאותכמוההיסטורית."המציאותכנגדבאלימותמסויםבמובןכרוךאידיאליים

ובר,שלהגדרתופיעל 16סתירות,מפנימחוסניםהאידיאלייםהטיפוסיםאפלטון,של

היסטוריתבמציאותבזהזההאחוזיםיסודותשלמערךנהוא]היסטורי"אינדיבידואום

יסודותשלהתרבותיבמטענםבהתחשבמושגישלםלכללזהמערךמגבשיםאנונתונה:

לניבויניתנתשאינהמרובת·סתירות,התרחשותהואהאדםכילצייןלמותראלה."

היזםטיפוסלביןפאריז'אן·פיירביןהפעראתבחשבוןהביאוברכלשהי.נוסחהבעזרת

התצורותאתלהעמידהצורךאתוהדגיששבהואמזאת,יתרההאידיאלי:הקלוויניסטי

מבחןיניבתוצאותאילוכך,ואםהאמפירי.המחקרבמבחןהאידיאלייםהטיפוסיםשל

פארי?שלדמותועםהאידיאלי;תההפשטותאתש;:ז~ת

האידיאליהטיפוסלביןפארישלדמותוביןהשקהנקודותכמהעלעמדנוכבר

עמדתוברורים:הבדליםכמהלעיןמזדקריםאלהנקודותבצדאךובר.שהעמיד

במקרא,העצמאייםעיוניויסודעל-שהמציאההצדקותהסגפנות:בגנותפארישל

לשימושזהובכללאירופה,בידיהעולםלכיבוש-מצריםיציאתבסיפורובמיוחד

מענייןבאורחלהאירעשויההשנייההנקודההנכבשים.העמיםשלולשיעבודםבכוח

וברשללניסיונוייחסורבים .וברשלבמסההמשוקעיםוהמשמעויותהמניעיםאת

מניעיםהכלכלי,ההסבראתשיחליףמפתחהקפיטליזם,להבנתדתימפתחלהציע

פרשנות"להמירביקשלאמעולםכיבתוקףטעןעצמוובראנטי-מרקסיסטיים.

חד·שתהארוחנית,בפרשנותוההיסטוריההתרבותשלד·ממדית nמטריאליסטית

יותר.ואינטימידקאמנםהיהלמרקםוברשלהפולמוסייחסומידה."באותהממדית

See E. Sestan, Introduction to Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, 15 

.trans. Piero Burresi (Rome, 1945), p. xlv 
·.,נא'גאג וטרבלאל הז ןויער בח ינא 16 
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אךנכתבלאהקפיטליזם"ורוחהפרוטסטנטית"האתיקההחיבורכילטעוןמבקשאני

הראשוני",החצנו"סוד , 24בפרקשראשיתומרקסשלב"קפיטל"חלקאותוכנגדורק

מסוימים.קטעיםשלהמחודשתוהרכבתםפירוקםעל·ידי ,עמובהתאמהגםאלא

המדיניתבכלכלהממלאראשוניהצבר"אותוהבא:במשפטהדיוןאתפותחמרקס

"תיאולוגית"עלילהפיעלבתיאולוגיה."הקדמוןהחטאשממלאבערךתפקידאותו

ועלנבונים,חרוצים ,] Elite [סגולהאישישלחבורההיו:מצוייםרחוקים"בימיםזו,

והרימכאן."ויותר,להםאשרכלהמבזבזיםעצלנים,ופרחחיםמכאן.חסכניים,הכל

להכנעה,לכיבוש,גדולתפקיד"נודעמרקס,ממשיךכידוע,האמיתית,בהיסטוריה

-מתמידשררההשלווההמדיניתבכלכלהלאלימותמתחתבקיצור:לגזל·ורצח,
 17האידיליה,"

הפרשנותבזכותמשוכלליםטיעוניםשלסדרהביודעיןהעמידוברמסוים,במובן

החסכנותשלתפקידהעלעמד,הואאחדמצדהפרימיטיבית.הצבירהשלה"תיאולוגית"

הרפתקניםביןההבחנהעלהקפידהואאחר,מצדהקפיטליסטית;באתיקההסגפנית

הרפתקנים 18קפיטליסטים,יזמיםלתוארבעיניוראוייםשנמצאולמיקפיטליסטים

המתיישבתתמוהה,קביעהזוהיהחברות:סוגיבכלמקום,"בכל"נפוציםקפיטליסטים

קולוניאליים,פרויקטיםשלכיזמיםהחוץבמדיניותהשתלבו"הםכיהטענהעםבדוחק

בניהולבעקיפיןאובמישריןשעסקוכקבלניםבעבדים,שימוששעשומטעיםכבעלי

אמיתיקפיטליסטייזםלהשקפתו,ובר:שללמשנתוחיוניתזוהבחנהעבודות·כפייה."

 19כוח,עםכלוםולאלואין

החצנובתהליךהקולוניותשמילאוהתפקידעלבהרחבהעמדזאת,לעומתמרקס,

לעבדותםכמסדשימשהחדשהעולםבנישל,חסר·העכבותהגלוי"שיעבודםהראשוני:

 • 590-589עמ'פועלים,ספרייתהוצאתמן,יצחקויסלבסקי,צביתר."הקפיטל",מרקסקול 17

ראוהתוך·עולמיתהסגפנותלביןהקפיטליסטיםההרפתקניםשביןלגישורניתןהבלתיהפערלעניין 18

Weber, "Antikritisches zum 'Geist' des Kapitalismus," Archiv fur Sozialwissenschaft 
) 1910-1911 ( 30-31 und Sozialpolitik ; בתוךבחלקומופיעזהטקסט, Eduard Baumgarten 

173-191 . Max Weber: Werk und Person (Tubingen, 1964), pp . 

ראוזו;מסהשלהמורחבתבגרסהשאראהכפימותו,לפניממשזהבענייןרעתואתשינההואאך 19

, Weber, Economy and Society, ed. Guenther Roth and Claus Wittich, 3 vols. (New York 

"העובדהובר:מעירהקפיטליסטיהייצורשלהרציונאליהממדעלשעמדלאחר . 1968 (, 1 : 137-138

שלהכפפתםעל·ידירקמתאפשרתההוןלניהולהנוגעבכלהמרביתהפורמאליתשהרציונאליות

משמעותההמודרנית."הכלכלהבסדראי·רציונאליותשלעמוקיסודחושפתהיזמיםלשלטוןהפועלים

שנישלפועל·יוצאחיתהלעבודבבתי·החרושתהפועליםשלנכונותםבהמשך:מתבררתזוהערהשל
דגםלעבוד.העקיפהההנעהתגבורכךומתוךלפועלהתפעוליתהאחריותהעברתמשולבים:מהלכים

שללתפעולהכערובהשימשוועקרונותיובאנגליה,החרושתבבתיהרווחהעבודהבמערךמגולםזה

מערכתשלמהתמוטטותהכתוצאהלעבודבנכונותמשמעותיתירידהניכרתבימינוההון.מערכת

 .) 1:153(שם, ",] 1918 [מהפכתבעקבותזוהנעה

 7מטעם



 61כמיקרו-היסטוריהניסויוהמקרא:עבדיםרוחב,קווי

הילידיםכלפיהמזעזעהיחסאתמזכירמרקםבאירופה."הפועליםשלהמוסווית

נסתלףלאהראשוניהחצנושלהנוצרי"אופיוכיומוסיףהמטעים,באחוזותשעבדו

"הפוריטניםהבאות:העובדותבאמצעותטענתואתמדגיםהואממש."במושבותגם

בהחלטותקבעו-הפרוטסטנטיותשלדעתמיושביצדקניםאותם-אינגלנדבניו

אינדיאניתקרקפתלכללי"ש 40שלפרס- 1703בשנת :] Assembly [אסיפתםשל

 ,-1744בקרקפת:לכללי"ש 100שלפרס- 1720בשנתהעור:מאדומישבוילכלאו

בעדאלה:פרסיםנקבעומורדים,כעלאחדשבטעלהכריזמסצ'וסטסשמפרץלאחר

שבוייםבעדהחדש:הכסףבשערלי"ש, 100-ומעלהשנים 12בןגברשלקרקפת

וילדיםנשיםשלקרקפותבעדלי"ש; 55שבוייםוילדיםנשיםבעדלי"ש; 105גברים

לי"ש!" 50

לחצבוהנוצרי"אופיוהכותרתתחתאלהמעיןפלצותדקדוקישלפירוטםמהלך

הפרוטסטנטיות""רוחאתמרקםגייסרוחבאותהמרקם.שללסרקזםטיפוסיהראשוני"

האליזבתנית.באנגליהבמיוחדואכזרייםנוקדנייםחוקיםשלחקיקתםאתלתארכדי

חףהקפיטליזם","רוחהודאתו,פיעלמשהו"היומרניב"צירוףוברשלשימושואבל

לצבירהדיוק)ליתר(הקלוויניסטית,הנוצריתהנטייהאתלהציגניסיונואירוניה.מכל

הפךמרקם,שלהמצליפותהערותיואתנטלוברמידה.באותהרציניהיהפרימיטיבית

אתנסעלוברהעלהכאשראךלחיבורו.המוצאכנקודתהציבןואזפיהןעלאותן

להניחסבירהרציונלי,הקפיטליסטיהארגוןשלהיכרכתוהמדויק"החישוב"סגולת

שובבו,לדייקכל·כךהפליאושהפוריטניםאדומי·העור,שלגולגולותיהםשתחשיב

עיניו.לנגדעמדלא

על·ידיהקפיטליזם"ורוחהפרוטסטנטיתב"אתיקהוברשפיתחהפרשניהדגם

נופלהמוקדםהקפיטליזםשלמתולדותיוהאלימותגילוייכלשלשיטתיתמחיקה

שלבתפקידםהתמקדכאשרצדקוברזאת,ובכלהמרקסיסטי.הדגםמןשיעורלאין

ממנו.התעלםשמרקםמכריעעניין-דתיתהשפעהתחתזובמערכהשפעלוסוכנים

שדגלהפרוטסטנטיהיזםפארי,שלדמותואלה?סוכניםשלדמותםחיתהמהואולם,

בקנהעולהאינהשפע,חייועצליםפראייםלילידיםלהנחילמנתעלבכוחבשימוש

לשובבנודוחקפארישלהמקרהטועה,איניאםובר.שלהאידיאליהטיפוסעםאחד

שלכמשנותיהםוהתורפההעוצמהנקודותאתצפויה,ובלתירעננהמזוויתולשקול,

זמננו.שלביותרהמשפיעיםהחברתייםההוגיםשני

חוקריםשללעבודתםלמיקרו·היסטוריהביחסעמדתיאתחבאנילעיל,כאמור

רמזים,עלהתבססוואמנותספרותליצירותפרשנויותיהםאשראוארבך,נאריך

המיקור·המחקרשלזוגרסההמנגידיםישכלשהי.חשיבותלהםיוחסהלאלכןשקודם

ביקורתואלהחברהמדעיאליותרמובהקבאורחהמכוונתאחרת,לגרסההיסטורי
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שלגרסאותיושתיזו:בהנגדהממשאיןלהשקפתי 20בהם,הנהוגותהמחקרשיטות

מנוגדים.מכיווניםגםאםתיאורטי,יעראותולעברחותרותהמיקרו·היסטוריהמחקר

שרירהחברהבמרעיזה.בהקשרמאליומובןאינו"תיאוריה"במילהשהשימושליידוע

ובר,מקסברוחחובקות·עולםמשנותלביןתיאוריהביןמובלעזיהויתכופותלעתים

שלחייהןאתמתהום·הנשייהלגאולוצרמוגבלניסיוןלביןמיקרו·היסטוריהובין

ומשוללשולימעמדלמיקרו·היסטוריהמקצותאלהמשוואותמובסות.רמויות·שוליים

לקרואבכוחהאיןזה,למעמדהמיקרו·היסטוריהמוגבלתעורוכלתיאורטיות;השלכות

שלמוקרםנביאאותופארי,ז'אן·פיירשלהמקרההדומיננטיות.התיאוריותעלתיגר

ביןלחצוץשנוערוהמשוכותמןכמהלמוטטעשויהעולם,עלהקפיטליזםהשתררות

עשוייםבאקראישנבחרוחיים 21התיאורטי,השרהלביןהמיקרו·היסטוריהשלחלקתה

ניסיוןשלהשלכותיובהדגמתגםכמוהעולם,אתלאחרהניסיוןשלבהמחשתולהפליא

זה.

שללשורותיומרמזאוארבךאךהאחרונים.ברברימהרהרתאוארבךשללשונו

כימרמים"הסכליםהאחרונה:המלהזכותאתלפרוסטאפואנעניקהבהפרוסט.

אלפנימהלחדורמצוינתהזדמנותמהוויםהחברתיותהתופעותשלהגדוליםהממרים

ישיחידהאישיותלמעמקיבירידהודווקאהנכון'הואשההפךבשעהזאתהאדם;נפש

 22תופעות,"אותןלהביןיותררבסיכוי

וולקשטייןעודדמאנגלית

20 See Jacques Revel, "Micro-analyse et construction du social," in Jeux d'echelles: La 

15-36 . Microanalyse a l'experience, ed. Revel (Paris, 1996), pp . 

 Marcel Mauss, "Essaiראומקיפה;להשוואההיסודאתלהניחכדיבודדמקרהשלמעמיקבניתוחדי 21
" sur les variations saisonnieres des societes eskimo: Etude de morphologie sociale 

389-477 . 1906], Sociologie et anthropologie, 3rd ed. (Paris, 1966), pp [. 
שלהידכתב[מתוךישורוןחליתתר.האבוד",הזמן"בעקבותמתוךגרמאנט","צדפרוסט,מרסל 22

אורלנדו:זו .9פרנשלבחיבורומובארוסיה·יפן,למלחמתפרנסואזשליחסהשעניינוזה,קטעהתרגום].

21 :) 1995 . Darwin, Freud, J'individuo e il caso," La rivista dei libris (Feb ". 
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