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-סטודנטיםעל-ידידנטים,וסטשלעיתוןזהיהילואחרות.אוניברסיטאותבוהעברית

עדשנותרותועבודהרביםלידיעתשיביאעיתוןסטודנטים;למעןרקבהכרחלאלבא

העריכה.תחוםבראשונההתנסות-הסטודנטים-לעורכיושיקנהעיתוווזות;נגכה

 !ה:הלהיהרבהוהצלחהמישרליורםהברתודה
קדר"ןב

 2001-1999םינשנלהיטסוריההפסר-ניתראש

,' Shaul Zaban, 'The French Mint Production Debate: A New Approach 

627-. Tl1e !ournal 01 EttrOpeal1 Economic Histonj, 22 (1993), pp 

. 628 

Yuval Harari, 'The Military Role of the Frankish Turcopoles: A 

,) 1997 ( 12 , u ןeReassessment', Mediterranean Historical Rev-i 

. 75- 116 . pp 



המערכתדבר

תכשןטואןננכרהע

ולחבדשלקופטהוךבתוסחת
ואןנננס

-כהלשלצנצנתךובתנחש

ההווהכתוךמתנועעהעבר

זלדה

יחסישלתפיסהעומדתביסודולהיסטוריה.סטודנטיםשלעתכתבהואה~ה"היה"

העיקריותמטרותיוהשונים.ומחוזותיולתקופותיולעברההווהביןהןדינמייםגומלין

זו.מתפיסהנגזרות "ה~ה"היהשל

שלמצטיינותלעבודותאקדמיתבמהלשמשמבקשהעתכתבוראשונהבראש

משוםאלהדותובעבישכיהנחהזאתושני.ראשוןלתוארלימודיהםבתקופתסטודנטים

ענייןבהיהיהזאתולצדהשונים,לענפיוההיסטוריהמחקרלקידוםממשיתתרומה

הם.באשרההיסטוריהבביולחולתלמידיםלסטודנטים,

כתיבהמודלהסטודנטיםלעמיתינוישמשוהמתפרסמותודותבשהעמקוויםאנושנית,

 .אקדמיהבהראשונותבשביםכברכתיבהוללמחקרגבוהרףציבוויואיכותיתמעניינת

נוצרהמחקרבעולםרטיםומפמחקריםושלענייןתחומישלהמבורךהריבויותבעקב

לפקולטותהמחקרתיחוםפעםלא ,לצערנו .ספציפיותותבדיסציפל,נבהתמחותהכרח

משותףמכנהביניהםשישמשיקיםומיםבתחהעוסקיםיןבאפילול~תקגורםחלקותולמ

 ,בפרט "ה:הו"היה ,ככללהעבריתוניברסיטהבאלהיסטוריההספרבית .ימשמעות

שהסטודנטיםמקרהלאשונים.מתחומיםסטודנטיםיןבהדדיתהפריהלעודדיםמבקש

העיסוקשלהעשירהמגווןהיסטוריים.םוגיחשלרחבהמ~שתבאיםהמערכתחברי

הראשוןגליוןבםהנידוניהנושאיםשלהיריעהברוחבביטוילידיבאבהיסטוריה

שלפניכם.

שעמדז"למישרלדןזיכרוןכמצבת ,"מישרדןרן"קשליוזמתהפריהואהעתכבת

טבעכאשרקלאסיים,וללימודיםלהיסטוריהבחוגיםהשנילתוארלימודיואתלסיים

 . 1999קיץביםב
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הנרחבהפולמוסאתמנתחזהמאמרדן.שלעטופרימאמרהינוהראשוןהמאמר

שלהרוחניכאביהאפלטוןהוצגשבו ,אחריהולהשנייההעולםמלחמתלפנישהתנהל

פופרקרלשלובספרלשיאוהגיעאשרזה,פולמוסזמנו.טרםוכנאציהטוטליטריות

מושפעלהיותיכולהיסטורידיוןכיצדמאלפתדוגמאמספקואויביה",הפתוחה"החברה

 .נערךהואשבהןמהנסיבות

אמריקהבצפוןהמילנריסטיתהבהמחששהפעילהההשפעהאתבוחנתשטרנהליעל

ובודקתפיציו,גיורגישלבתורתוהמחברתמתמקדתודבייחהעבדות.מוסדעלההגנהעל

הפילוסופיהשיחאלהדרומית,למחשבהלכאורהזרותדתיותתפיסותחלחלוכיצד

העבדות.תומכישלוהפוליטי

לקראתבאנגליהשארפגיייןשכתבהלמיילדות,הדרכהספרמנתחתסימנסקינעמי

שהתקייםהמאבקויביטלידיבארפשאשלספרהברקעבע·עשרה,השהמאהסוף

הייל~דלתחוםשכניסתםרופאים,לגבריםמיילדותנשיםביןהימים,אותםשלבאנגליה

ובביקורתהמיילדתלדמותשארפשלהחיוביביחסהניכרהמאבקחותם .ברהוגהלכה

החדשהלתפיסההביטויאתברתהמחמציינתבנוסף .המיילדיםהרופאיםעלשמתחה

בהשוואה ,שארפשלבספרהשמובאהאדםגוףשלברייםוהגהשנייםההיבטיםשל

גברים.רופאיםידיעלנכתבואשרתקופה,אותהיבנואהרפספרישללתיאוריהם

כפי ,באיראןהאסלמיתהמהפכהבעקבותלמסעלצאתלנומאפשרתרחימיאןרליוא

לשלביהנחשפיםאנוהמהפכנים.השתמשושבהוות,הסיסמאבראיהשתקפהשהיא

אליה,שנתלווסיסמאותשלהעשירלעולםמתוודעיםבילובמקהמהפכהשלהשונים

כאןמפרסמיםאנורבה;רכהבהעמלווה,אולםנוסטלגימבטהעתכתבאתנועל

המוביליםההיסטוריוניםאחדלהיותהפךשלימיםמישנה,כשישיםלפנישכתבעבודה

פרופיידיעללמערכתנמסרהזוודהבעז"ל.פראווריהושעפרופסורולם,בעובישראל

פראוור,משפחתבהסכמתבמערכת)שנעשוקיצוריםמספר(תוךומודפסתקידר,"זב

מהמאהישראלבארץםוהנשיאיהגאוניםשלותפקידםמעמדםהואהעבודהנושא

יכולהמאמר,שנכתבמאזשעברהזמןפערלמרותעשרה.·יםהשתהמאהעדהתשיעית

להציעפראוורשלומנכונותוומשניים,ראשונייםמקורותשלמשילובםלהתרשםהקורא

לד"דתודתנולפניו.שעמדוראשונייםמקורותשלעצמאיניתוחבעקבותמשלופרשנות

המחקרמצבלגבידבראחריתלעבודהוהוסיפהלבקשתנושנעתרהברקתאלינער

חום.בתהעדכני

מהנה!קריאה

םיהעורכ



אפלטוןהאויב
עלהעשריםבמאההדעות

המדינהבתורתהטוטליטריות
אפלטוןשל

מישרדן

שהתפרסמוהראשוניםוחיםבניתכברחיונימקוםתפסהטוטליטריותיןרויעקבהדיון

לשלוטהמדיניהממסדכשאיפתורשפזהעיקרוןבאירופה.הפשיסטייםהמשטריםעל

במטרהמוחלט,אופןבאותהנצלולסייהוהאוכלשלהחייםתחומיבכלמלאהשליטה

המשטר.שלהאידיאולוגייםהיעדיםאתםלואבמלהגשים

שאלתעלבנסריותטוטליטהעלהפילוסופיהפולמוסאתשליווהסועריםהדיוניםאחד

ביקשוהטוטליטריהמשטראתהמחייביםזו.עולםהשקפתשלההיסטורייםהמקורות

ליםהמקובטיעוניהםעלותנהישע-הראשוןם:כיוונימשניתמיכהלעמדותיהםצואלמ

חשיבותםיטולב-השניהחיובית;ותדמיתםיוקרתםוניכוסהעברשלהדעותהוגישל

פיםוכצירדעותיהםרותיאו ,מנוגדתהשקפהלהםשיוחסהמייסדיםאבותאותםשל

שלותבתורנהגוהטוטליטריותשולליקשים.ושיםבושיחמורותשגיאותשלרדודים

כדיעדגדולהיההקטביםשניביןוהמדיניההגותיהפערממש.דרךהותבאיריביהם

 'חדהיוהדיוניםולכןהצדדים,יןבישירהלהתדיינותאפשרותכללמעשהענשמכך

הליברליזםשלהמנוגדיםיםבהקטאתשייצגומדינותבעיקרבוהתרכזוצדדיים

מלחמתשנותבכלגם-ונמשכומזההנאציתיהנוגרממזהבריטניה-והטוטליטריות

השנייה.העולם

ילוסופיהבפרחביםחוגיםבקרבאזששררההנטייהבמיוחדמפתיעהזהרקעעל

הבריתבארצותהברית:ותבנשלהליברלי'דמוקרטיבאגףקרי,-הימערביתי

ותבדהמכו ,העתיקותהפילוסופיותאחתאתבהאוילמחנהלהסגיר-יטניהברוב

-המערביתותבמךןע"הנאציזםהמסינרמסגרתב • 199Tבאשהיים Jטסיבלפרופיהוגשהזועבודה * 1954 

".1996 

 I 11 30-11עמ'(תשט"ב), 1גל'וןלהיסטור'ה,םלסטוךנטיבמהה:ה,יהה'
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בזמןרובשחורביםמאמריםוםיספר .ווטלאפשלפיהוסוהפילאיה ,תרויבוהיוקרתיות

ל,בכלהטוטליטריותאבות-אביאתןואפלטבתולראובחרולפניהלםעוהמלחמת

דיילשבאהכפיהמדינית,תורתוועלאפלטוןעלהכלליתהפהמתק .פרטבאציזםנוה

ותריהספרשלתובתיכמאזרותביהקשהייתההליקה,'בפורהיבספרועיקרביטויב

ערותנהתגםאלא ,לדעותיותוהתנגדרקלאללהכוזמתקפה .לכןקודםשנהמאלפיים

כלהודותיויממטוהרחלה ,בעברטוןלאפלחסהושיובהטמידהמכלכמעטתיכלל

תוהסתלקון:אפלטלביחסהפכהמלכלךדרבהבעתזופהמתק .הספרותיונוכשרב

םמקובו ,תיהמערבהיפווסילהפלשסדיםייהמתואבהכאחדיוכלפתתירוהמסרכהעמהה

התחשבבתריודועההומתזוליתלכהפקתמה.יבוישבאםיכנוסמהכאחדויהויז-אתז

 ,) meritocracy (ימריטוקרטיהיהתורעיונעלטייהברהמשטרשלשהתבססותוךכב

אאפלטון.אצלהברבמידהםייומצאלהתווניערשלומקורותיהם ,ומודעתעמוקההייתה

ווקאדתעודדביבמסהמלחמהשהרגשתבהתחייהרלכאויכ ,התמיההרתבמתגדעו

טהמוחלרוהוויתאתלאו ,ריתבת-הונבשלץהמאמלהצדקתוןטלאפלשוצואימאת

 .ביריהחנהמהטובתלעליו

םטוטליטריזהראשיתסוייחעלאזייםקשהתיוןהדאתקורסלאהיזהרמאמביתמטר

ולהעשיותפוסילופהתודקוהנלכשלממצהרהיסקךורלעוונתיבכיןאטון·אפלל

אתםיטימסוהיו ,בהרבהרחבההיערירשיםודוהיולאריםבדזו;הוגיבסםינייהמתד

לאן,ככמובהצדדים.נותעטלשהיחסיבצדקוסףנלדיוןו,עצמסולמומהפוןהדימוקד

שלעצוםרספמברבודמ :בנושאשהופיעווהספריםםהמאמרילכאתוןבחלהסנא

למחקרמקום ,לדעתי ,שישאףים.עקבויםנכתמספרלעותיבקבעזריםושחםירחיבו

כךלןאי ,םיוהעדשהענלארבהדו ,םגוולסיוהאלההמאמריםשליףקמליוגרפיבבי

 ,יואושנויוכנתלפיוןהדיתאןפיילאקרלאסהנאאתזלעומתו.נניפשלודהבעבםמקו

 .שלוטוריותסההיותביסלניותרהבקרוזיקהמתוךותואוןחבלםגאלא

המחלהמילפנא.

חמהלמהרבבדקתזתחמהתודאוהוהמוע-זםיהנאצעלייתןיבוקהדרשקהיה ,רךכאמ

תויטרילהטוטנותועקרלעתיתגוההפהקההתןיוב-ניהמרגליהיטנבריןבהצפויה

ךרעמלםינאושסרומאלכןלדםוקגםםאול .זותורהשלינחורהאביהכלטוןאפועל

יךכתבןבימוהמשפיעבהחשושהואי,קהליהרפוביאפלטוןשלבספרוארוהמתהפוליטי

צדקהמימושעלהנויבהמדינה-ריעלשנהותמוןטלאפווההתזהרבספ .דינהמהלע

רבהעלתנחקראינהזיבזיתיטכרפלטיןאשלהמדינהירתרתשלטווביתכלאיהחתירהאיליכהדעהא
 .) Plato:1987 ,viiiעמי Leeשלמתידהקרי(

Baך broLlgh : 1962אצלהיימצזייחברתיינצומצרהקרהקיסב n .{[ .נ. 



 I 13אפלטון-בהאוי
בכפייהמידורםשבבסיסוצדק ,לחברואזרחןביהטבעי

אתהתואמיםחברתייםלתפקידיםהאזרחיםשל

בידינתוןאיבהצהכוחזובמדינההטבעיות.םתכונותיה

 ,בוריהצעללשמירהמינקותוכנושחשומריםשלרמסד

התנהגותוגםרכושאחזקתעליהםתונאסרכךולשם

השלטוןהאישית;לטובתםהמכוונותמחשבהואפילו

חייהםכלבמשךשלמדוהפילוסופיםמיטבידיבנתון

משגשגת.עירלניהולהדרושיםהידעענפיכלאת

אמנםנראתההיאזותמונהשלמבקריהיתבלמר

ותיות.מציאסרובחלוקהאךואצילית,יפהפייה

תורתעלהרוישימפורשתלמתקפהוןהראשהרמז

לאחרשנה-2300כ ,-1906בהופיעאפלטוןשלהמדינה

יוקרתואתמוכיחובהופעתהרבהאיחורעצםליקה.יוביהרפורבלחיהמקובלהתאריך

 Barker :(ברקרארנסטסרשלמעיונוקצרבפרקמדוברליקהי:בופיהרשלומהצהע

יןבקרברשעושהקצרהאהובהשו.יאריסטוווואפלטשלהמדיניתהגותםי ) 1906

המודרנילקומוניזם-ריםומהששלהרכושאיסורומרכל-אפלטוןשלהקומוניזם

שמרנותושבגללהיתרביןטועןהוא ,)אפלטוןשללרעתולצייו,ישהנוטה,השוואה(

םיזהברבראלהידרדרותובעדת,בותיותרמדעיתהתפתחותגדנאפלטוןהטיףהפוליטית

שבשלןוטועמוסיףברקרו.תיבימיטיהפרהאגראריתהקהילהשלאוספרטהשלהיחסי

אפשרותכלנמנעתהעצמיתודעתוותהפרטשלמיהרפובליקהיהמוחלטהיעדרם

רהווברחיונית ,המחברלדעת ,שהיאתפיסה ,פרטיםשלדוכאיחהמדינהשליסהלתפ

ךפאלשלמתמןנתןקטעאפלטןן.

נאית"ןהאת"המדךשה ) 1510 (

 Zמאליה.

שהמדינותןמזבבשנכתושא,הנעלכלליספרוךבתמוצנעקורת,בישלזהו~ןכיאולם

עלממשיודיופתחלא ,בלבדתיאורטייצירעדייןהיוהעשריםאהמהשלריתהטוטליט

המדינהיתורתבספר ,מכולאחרשניםכעשרשהיאעובדהליקה.יבוהרפיבהבעייתיות

שהוקדשהקודםבספרולחלקבהרחכהקרברכתבשאותו ,) Bal'ker : 1918 (ביווןי

עלקבפרהנוסחואתןהתוכאתמאודבמעטאלאהמחברשינהאל ,ולקודמיולאפלטון

הביקורתיתקריאההאמנם 3 .הבהרהודברידוגמאותכמההוסיףרקאלא ,ניזםהקומו

זאת,כלבוים.ושהשלשנותשלהדעותהוגישלמאיוישהמצאתהייתהלאבאפלטון

כמעטוצעהבתובושהרח,מעשוריותרמשךבזההנותרברקרשלשטיעונוהבדהעועצם

זוותהיה ,אידיאולוגיתחירוםשעתשלההרגשהשללאלהעידכדיבהישאגב,כבדרך

המומחיםשליותרבהמצומצםמעגלברקנשארזהןבטיעוהענייןשתהיה,ככלעמומה

לאותומחוץאישלאצוררלעהיהיתןנלא ,כזאתהרגשהאללאחרות,םיליבמבר.לד
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חוסרמסוכן.ענייןהואאפלטוןתורתשלשמימושהבחשדהתעניינותמומחיםמעגל

ברקרשלורתוביקאתהותיראפלטוןשלומטרותיובכוונותיוהפקפוקשלהרלוונטיות

 .ולשכחהותלהתעלמשנידונהאגב,הערתשלבמעמד

ההומניסטשלספרומספקאפלטוןשלמ::כתביואי-נוחותלהצטברותנוספתגמהדו

ספרהיווני.'והמוסראפלטוןילוקיאנוס, ,) Chapman : 1931 (ציפמן '.ג '.גהאמריקאי

לוקיאנוס ,לספירההשניההמאהבןהיווניהסופרשלכתביועלחיבורלמעשההואזה

פמןיצתוקףבמיוחדאפלטון.שלכתביועםלחיובפמןיצמשווהשאותם ,מסאמוסאטה

השונותיםבפנדןאפלטוןשבו ,ןיביסימפוזיולמצואשמסוגליםאפלטוןשל;ורשיו ?7את

"תמונה ,"ריקשעשוע"במדוברשלמעשהבעודהנפשלהארתנעלהשיטה ,האהבהשל

ריקיםפרדוקסיםשל"אוסףבוומולדת",מובנית ] ...נודגנרציה ] ... Jהוללותחיישל

אפלטון,שלהפוליטייםבכתביודומיםפגמיםמוצאאינושציפמןלמרות 4 '.יבלבליםומ

לכתביופחותומעריצהיותרתיתקורביהערכה-שמטרתוכיווןלענייננוחשובספרו

חדשמבחןשאפשרההאינטלקטואליתהאווירהרתליציספקללאתרמה-אפלטוןשל

אפלטון.בכתביאחריםחלקיםשלגם

 Fite :(פייטוורנרשלספרופורסםעת ,-1934בלמעשההייתההפולמוסשלראשיתו

טרום-לשלבבבירורעדייןשייךזה,ספרהוצאתושנתלמרות '.אפלטוןגאדתי ,) 1934

ארבעשהחלמחקרשלתוצאההואהספרקדמה,בהמבהירשהסופרכפיבדיון.נאצי

השלטוןלראשיתסמוך , 1933בספטמברנשלמהוכתיבתואשרן,כלקודםשניםחמשאו

ואפילוהיטלר;שלעלייתולפניהסתםמןנעשוהספרעלוהמחשבההעבודהרוב 5הבאצי.

ההתייחסותשלארוברמהנאציזם,פייטשלהמוחלטתהתעלמותושמתוךהרילא,אם

לאעדייןזהבספרלכ,ךבהתאםמעייניו.ראשבשעמדההיאבגרמניההחדשלשלטון

ת/?צאאשראפלטון,פיעלהמדינהתורתשלבבעייתיותהמוחלטתההתמקדותניכרת

אתקףותפייט :הרפובליקהיבעוסקאכןמחקרושעיקראףעליו.הבאותבהתקפות

שבומקוםבכלאפלטוןשלזז;ורשיואתלתקוףלנכוןצאמוגםהואעניין.בכלאפלטון

אתחוצהשלעיתיםהערצהמתוךאלאעיניו,בהראויהיקורתיותבבפועליםהםאין

 6ממש.שלאליליםכעבודתלוונדמיתםהקווי

הגלומהההומוסקסואליותשללהוקעהפייטשלבספרווחדמימקוםניתןכןעל

אפלטוןממליץשעליהםערינהאהבתליחשיפתיבמיוחדו ,אפלטוןשלמכתביובאחדים

להומוסקסואליותבנטייהמוצאפייטאין ,בנושאהואאףשעוסקפמןילציגודבנלפעמים.

רובפניעלאפלטוןשללהתנשאותסממןבהרואההואאך 7 ,כשלעצמוחמורפגם

ומפרשיוקריובמשלהתעלמותםעלולטענתבהקשרגםגיהוהסאתמעלהאוהסביבתו.

אתומביא ,)וצנזורהאלגוריה ,השגבהתוך(ובמשנתבעייתייםםימאלמנטןאפלטושל

מתייחסהואשאליהזו,להתעלמותקתבהמוכדיגמאההומוסקסואלייתבענייןשתיקתם
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בשיטהאפלטון,שלהמתמטיתביכולתגםפגמיםמוצאהואדומהבאופןרבה.בחומרה

מחפש,הואלאפלטוןהמיוחסתהספרותיתהגאונותאתגםובאישיותו;שלו,הפילוסופית

 ..זכרלהמוצאאינואך

אתכמטרהפייטלעצמוהציבאפלטוןישביאגדתמתבררהמגוונות,התקפותיומתוך

מכלאפלטוןאתמבקרהואזהולצורךלה,שזכההכבודממעלתאפלטוןשלהורדתו

שלהמרכזיהנושאשהיאאפלטון,שלהמדינהתורתעלהתקפתוזאת,עםהכיוונים.

הפולמוסעלועקיפה,ישירהמכרעת,השפעהלהוהייתהרביםלהדיםזכתההספר,

שנה.אמעשריםלמעלהבמשךמאזשניטשהפילוסופי

תורהמעולם.סודהייתהלאלדמוקרטיהברוחהמנוגדתאפלטוןשלשתורתוהעובדה

סגולהיחידישלמעמיקפילוסופימחקרידיעלרקלגילויניתנתשהאמתמניחהזו

למשפחהכבןעצמו,אפלטוןההמון.שלוהגסותמהבורותבניתוקחייהםאתשהשקיעו

לדמוקרטיההפרטייםבחייוגםשהתנגדלמינחשביחס,ורמתותיקהאריסטוקרטית

חיבתואתהגבירהלאבוודאיסוקרטס,ורבו,מורושללהורגהוצאתוגםהאתונאית;

המדינהאתלגנותאפלטוןנוטהבכתביומולדתו.שללדמוקרטיהאפלטוןשל

רעיונותביןהמהותיתהעוינותרקעעלעקבי.באופןלאכיאםאזרחיה,ואתהדמוקרטית

מעולםנחשבלאשהואברוראפלטון,שלהאוטוריטטיביתשיטתולביןהדמוקרטיה

לליברליזם.כמוהומאיןחשובמקורועודנו,שהיה,יווניהגותימערךבאותולשותף

 .מכךיותרלכתמרחיקפייטאולם
הטבעיבמקומםהחברהמגזריכלאתלהעמידאפלטוןפיעלהמדינהשלרצונה

מוחלט.פנימילסדרגורפתחתירהשלכהסתרהפייטבעינינראהלכישוריהם,בהתאם

הפשוטיםהחייליםשלהמחושבתלאלמוניותמשווההואזהסדרשלשלמותושיאאת

לסדראוולסקז,שלברדהייכניעתהמלחמהפנורמתבתמונתלקציניםרקעהמשמשים

 8הראשונה.העולםמלחמתטרםהאימפריאלי,הגרמניהצבאמסדרישלהמופתי

שללעריצותומשתמעתאחריותבאפלטוןנתלתהלראשונההחידוש:כלטמוןבכך

אחריותושלזכרהגםוכמוהובעולם,הרעכלאתלרביםסימלעדייןהטרישזכרומשטר

הבריטיהרוחותבהלךהיטבשהובלטכפיהגדולה,למלחמהמשטראותושלהמכרעת

תומכיעםלא-להימנותהואאחדדברואחריה.הראשונההעולםמלחמתבזמן

שקופהרמיזהתוךנגדה.נשקליטולהואכמהפיוחמורלגמריאחרודברהדמוקרטיה,

לייחסממשיךפייטלדמוקרטיה,ואלימהכוחניתאקטיבית,התנגדותמבטאשאפלטוןלכך

המתוארשומרייהשלהאצילותמאפייני ,לטענתוהספר.בהמשיגםיגרמניותיתכונותלו

-278י(עמורהוהמולטענתונתיוכ .ניתילא-רצלהתייחסותוכתהפייטשלאחרתטענהא שלורשספ ) 276
השראתו:מקורעלרושיעללאעולהדרני,'והמהסימפוזיוןי ,ןודיקינסוטוליגהבריטיסוףווהפילןריווסטיהה

 .אישואתהסכיסלאוזקביעהשעלחילהנאפשר .אפלטוןשלייהסימפוזיון
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למצביא(משמאל)ההילנדיביאהמצת Vיכנאתהמתאר ) 1635 (ילטקודייגישלמתמינתי Vקט ",בדרהת Vכני·

מאחיר. Vברקממישטשיםהכידינים.מחזיקיהטפרדיםםהתיילי-בברירמתיאריםהםפרדיםהקצינים .טפרריה

מלחמתיתהטרוםהגרמניתהאימפריה ;הפרוסיהקציןשלאלהכמוהםוןאפלטאצל

מסורתאתממשיכההיא,ואפלטוןפיעלהחברתיהסדראתרבבקירובלהדגיםיכולה

שלהרעדון 9 .בינייםי-הבימהטןןטןביםהאביריםבמסדריםישומריהמענזדשלהמימוש

גיסא,מחדואכזריותברבריותעלמלחמתיתבתעמולההמוטען ,היגרמניותי

אתכאןמסמלגיסא,מאידךמוחלטתהיררכיתצייתנותעלפופולרייםובסטריאוטיפים

נוטהפייטשבהםהמושגיםגםאלההאנגלו-אמריקאי.הליברליזםשלהמכוערהיפוכו

ומושאיהאתונאיםשליריביהם ,הספרטניםאפלטון.שליווןבהפוליטיהמצבאתלהציג

ביםיטיפרימאלימים,ורים,בתרבות,יכחסרפייטאצלמוצגים ,אפלטוןשלהערכתו

הצגתמשלימההזאתהתפיסהאת".סןהעתיקהיווןשליהפרוסים"'ובקיצור:וטיפשים,

אציליתונה"תמכתוקידידס,לפיפריקלסשלההלוויהבנאוםהמתבטאהאתונאי,האתוס

J .. ,[ עםזיהויומשתמעוממנההעולם","בתולדותהמצוינותהתרבויותאחתשל

ובארצות-הברית,אבבריטניההמודרניותהדמוקרטיות

להשוואהגםמקוםמוצאפייטהקיסרית,גרמניהשלהאוטוריטטיבילמשטרבנוסף

ממומשתשםהעולמ,מדינותמכל,לדעתוועצות.-המיתבריןבואפלטוןשלהמדינהבין

פניעלאחתורהבראמתלהעדיףונטייתומגתלמתאפלטוןשלהחברתיהסדרתפיסת

 Jביהשיגימליאאתממתישיםשלטעמויהרפובליקהימלקטעיםבממיכותבאריכות,מהנאוםמצטטייטפא
יטית.הששתי
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המשטראתמתקיףשהואדומהשכןמעט,מוזרזהויהוי 12אפשרויות.הכמביןפתוחדיון

שלמאוחרתיצירה-שביחוקיםילמשל,באומרו,להפך.ולאאפלטוןדרךהסובייטי

אולי,או,בגן-ילדים"רקשימושלעשותניתן-וחוקיההאופטימליתהמדינהעלאפלטון

המהותייםההבדליםשלחשיבותםאתקולמוסבמחיפייטמבטל 13הסובייטית",ברוסיה

הפוליסשלהמעודנתהאריסטוקרטיותביןורוסיה,שלוהפרולטריותהסוציאליזםבין

במדינההעיקריהמהותישהעיקרוןעמדתואתמדגישהזועובדהאפלטון.שלהאידיאלית

והמתוכנן.המוקפדהחברתיוהריבודהשלטוניתהשרירותיותהואאפלטוןשל

שלהקבועהנטייתולמשל,המדעית:המתודהבתחוםחסרונותישאפלטוןיליאגדת

ציטוטיםעלדבריובביסוסולמעטוריםמתחומיםמגוונותבאסוציאציותלהיעזרפייט

עלובתרבותה.בשפתההעתיקה,ביווןהבנתושלהיחסיתהדלותגםואפלטון,מ:קתבי

עקרוןשללהעלאתוהודותהויכוח.בתולדותחשובמקוםלספרשמור ,זאתאף

הספרהיהיכולאפלטון,שלבתורתומרכזיכענייןהמדינהשלהמוחלטתהסמכותיות

הטוטליטריים.אלמשטריםאפלטוןביןקרבה ijעלבעקבותיושכתבולאלהבסיסלשמש

הפילוסופיתהחזיתב.

בהתעניינותניכרתעלייההורגשההנאציזםועלייתפייטשלספרופרסוםלאחרמיד

שלהפילוסופייםהשורשיםחשיפתבאפלטון.שמקורםבנאציוםהצדדיםניתוחשעורר

להבנתלאמצעימדע-המדינהואנשיהפילוסופיםבידיהפכההפשיסטיותהמפלגות

אשליית-יצרהגםגיסאומאידךהורגלו,שבהםהישניםבמושגיםהחדשיםהמשטרים

בה.להיתלותשמחווהנאציםהפשיסטיםשההוגיםקדמוניות

הניסיונותגברוכךיה,בבריטנלציבוריותרמוחשיתנראתההנאציתשהסכנהככל

ברוחאפלטוניים.למקורותהנאציזםואתהפשיזםאתלייחסניתןאכןמידהבאיזולברר

אפלטונייםעקרונותשלההשתלבותלגבישנוצרהחדשהחשדעםהתמודדותשלוו

קרוסמןרדיריצשלהרצאותיו 1937במהלך BBCב-שודרוהפוליטית,המצבונתבתמ

באוניברסיטתמרצהעתבאותהשהיהקרוסמן,שלהרצאותיוהיום.'יאפלטוןבנושא

טניה),בריבממשלתושרהלייבורמטעםפרלמנטלחברהיהיותר(ומאוחראוקספורד

 ,לקרוסמןקודם .) Crossman : 1963יר(כספרגםמידוהופיעומסוימתלתהודהווכ

שלהמדינהתורתעלהחדשהמהביקורתיותהכלליהפילוסופיהשיחלמעשההתעלם

שהואקרוסמוסברמכןלאחרשנהמעשריםיותרשאפילוהיאלכךוראיהאפלטון;

יםריבחיבכברקיימתאפלטיןעלדימהרתישביקמצאפיפרשקרלאצייןהזלסעיףדברכאחריתא
יכולאינניבהםקריאתימתוך . Gomperz : 1905ר • Grote : 1888עשרה:התשעהמאהשלמנטלייםיניהמ

יריתביקהילליברליזם.יפובליקהריהןבייתדהיסיאי"ההתאמהבאזכירמסתכמתביקירתם ;אתולהסכים
בהם,יותומצאינןם,יהעשרהמאהשללמוסוהפאתהמייחדותשהן ,והחריפותתיוהספציפ
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שלוהחינוכיתהמדיניתיטההשלגביפקפוקיםבאנגליתשביטאוןהראשהיהעצמו

האנגליוןההיסטוריכמושםבעליחוקריםוביניהם ,אחריםרביםגםשגוכמוהו 14ן.אפלטו

על"ההתקפהכיפופר,לקרלבהתייחסו ,שוואבגאוותשטען ) Carr (קאראדווארד

אוקספור,דאישמאתשידוריםשלבסדרהלמעשה, ,מקורה ,הראשוןכפשיסטאפלטון

 J5 ."קרוסמןה' 'ר

שוויסשהכלאף-ערפיו ) ... Jנה,הערנוהנעחייסחותרואועקרונותאילומתיךתחילהיראסב ..

הצטיינוןתלפינקב!ע Jהציבורבחייהפרט)של Jערכןהרילחברו,ארםשביוברבירםהחוקיםלפיאצלנו

אישלעולסמונעיסאנוואיולכלפתוחהעירנו ) ... Jיח-שאבותיו;ולאיתרוי,לוהנותוהואוכושרוהוא,

 ,לותובתחבובכלי-מלחמה ...מבטחנושמיסואניואכי ...לאויבהתועלתמובושיהארברמלרות ...

תםורמילהורנברוחםניהבבלבפיחלהמשתרל,ם )נוישיריבובשעהו .למעשיםוץ-רוחנומבאאלא

נחתחיימתוךנפשנולחרףמוכניםאנואםובאמת,ן ...ו ,חתנשלחייםואנייםח ,רוחמחינוךיריעל

וקים,חהזירתנעל-פיאלווחיינבהרגליעהוהטבהגבורהרוחעל-פיו ,לסבלת 1התכשרךמתוולא

רכרוך.עמהשאיזחכמה,םואוהביפשטות,עמושיש ,יופיםיבוהאאנו .) ... 1עליהם,אנוינכריםהרי

מהיוורמתוךתחילהללמורלאהואשמויקאלאלמעשים,קשיםשהריבוריםםוריסבואנואיז ] ... (

ובאותהיותרבמעיויםשאנואחרים,.מאנונברל,םוהבנםיכבמעשים.שיתחילולפניללמור,שיש

להםמוסיףהיריעההיעררהאחירם,ואילובו;חוואלוברעתנשישרברבכליפהמעייניםנםשעה

אתנםרעיםויוהמכיריםואלרקאמיצרלבלהיקראראויימבאמתוהיסוסים.-והתבוננותאומץ,

בר,רשלכומויס ) ... 1מהסכנות.כךלבשמתחמקיםואינסהחייס,נעימותאתסונהמלחמהתוראונ

 ...באיםהתורוהרנםורנוורי-בנסנעלינוישתאולפיכךו ) ... I; 1וולירשהרמת-יבמשמשתלהוכעירנך

יךס:ךןקיתע"פלפנח"ס), 43וח,תןנ(אהמהמלחמתיתןןיחלבטכספריקלססשלנאומורמתו

91עמ' ,ט'תשיביאליק,ךוסמהלוי, .א.אתרגסניס,'ופילןפמלחמתולזןתית -89 

ןהשפעתו,בנפשדימהשמחברןכפימקוריותכהיוהלאשההרצאותאףעלאולם

שקרוסמןמהנושאיםכמהוושא,בנםידמקוההחיבוריםשלמזויותררבההייתהאכן

הנגדתאוההחשוביםהמוטיביםאחד .בפולמוסמרכזייםלציריםהיולראשונההעלה

םזהדמוקרטיתמצית 16קרוסמן,לפיהיה,סוקרטסרטס.וקסשלזועםאפלטוןשלדמותו

 ,ןמנובתהפילוסופיהשלדושיםיהחמיטבאת yשיקפשהשכלתואדםי,האתונא

 ,יוון"שלמדרשהייבית ,אתונהאזרחהיותועלהייתהשגאוותומושבערציונליסט

טענותיורוב ,אתזעםא.פריקלסשנשא 'האשכבהנאוםימתוךתוקידידסשלבמלותיו

טון,אפלשלהמוקדמיםםיאלוגיבדמעוגנותןאינרטסוקסשלאופיובילגקרוסמןשל

סיוחסאיונמעילם,לדומקרטיהשהיווהמרגשיםהרהוטיםההללמשיריאחרווז.'ישלשהרמריביתוטציטא

הונןבלתיזהשאיןומנידמשכיל.לכלאזועריהיהזהשאנוםיורןככנראהתוקירירס,אצללמקורןמסקרואצל
פריקלס/יריעלשנוטחהיכפעירולתפארתיוהברמעקיפין.בטוקרטטאתחבלשניטיוןכאלצליטוטלהתייחט

חוקירירס.
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מראשמניחותאלאההיסטוריי,אסוקרטסישלאופיולקביעתכסמכותמקבלהואשאותם

פטריוטהיהשסוקרטסמכן:לאחרמספרשניםלהוכיחכךכליתאמץפופרשקרלמהאת

לדמוקרטיהוהמופתהדגםהיהשפארהפריקלאית,אתונהאותהשללמופתואזרחנלהב

 .החדשותהטוטליטריותהאידיאולוגיותאתנגדוושמאפייניהבכלל,המודרנית

שיר"הללאפלטוןעללהתקפהלהקדיםצורךבכללהיהמדועלראותקשהלכאורה,

חשובים.תפקידיםשניסוקרטסשלהטובשמועלמראשלהגנהיש ,למעשהאךו;למור

הפילוסופיהכלכאילוהרושםאתקרוסמןנעומסוקרטסעלשבהגנתו ,הואהראשון

האמיתיתחוהרןכמגעצמואתולהציגלהמשיךלומאפשרוזה ,בעיניופסולההיוונית

הואכאשר .ויתודעאתואפלטוןאתוזמעמדהולתקוףהיוונית,המדיניתתוההגשל

שעשהלמהמהובדסוקרטסשלהמקוריתותורתאתששיבשכמיאפלטוןאתמאזכר

שללדורותשא~שררטוריפעלולבאותומשתמשהוא,וןישושללתורתופאולוס

לאחדאףשהסכימובליאליהקרבהשלןמראית-עיעללשמורלנצרותמתנגדים

להציבלאפשרהואנלהבדמוקרטכעלסוקרטסעללהגנהשישהשניהתפקידמעיקריה.

ההנגדה '.וכוטוטליטרכריאקציונר,להוקיעעומדיםתוושאלתלמידו,כניגודתווא

בהיסטוריההפוליטייםלמאבקיםדרמטיתמקבילההותהולרבוהתלמידביןשנוצרת

אתוי,הפריקלאאליהאידשלאתונהאתמסמלסוקרטסאלהבמאבקיםהמודרני.מןזוב

שדמותומהמפנימוסריתועליונותקרברוחמתוךננתוהמתגברליתיהלהדמוקרטיה

אציותוסיט .הפשיסטיותוהמדינותספרטהשלהאפלזםיהברברת:גמייצאפלטוןשל

 ,ספרטהשלהאופלכוחותמולחייהעלנאבקתהנאורהאתונה-אלהתומקבילדרמטיות

 ,פייטאצלגםבמובלעועיהופ-ותיהפשיסטהמדינותמולהדמוקרטיהמערבתוניומד

פיתוחיוהםיאפלטוןיויסוקרטסיכהמובילותתוהדמויהאנשתוהתמונהחופיתאולם

 .ןקרוסמשלהמיוחדים

אפלטוןשלהצעתוןביאנלוגיהביצירתהיאןולדיקרוסמןשלספתונתרומה

עליוהשקרב.מפוברקיםלאומייםמיתוסיםןביויאצילשקריבלהשתמשיהרפובליקהיב

ןושהשלטשיחושובמקרההעם,פשוטישלהצייתנותעלרולשמנועדאפלטוןהמליץ

זוהצעהןיאקרוסמן,פיעל.גהמושלםהצדקעלבנויואינאוליהשומריםשלהתקיף

יאחריהשאירלאאיהשבדהוהעהיאיכלשהייתרטוקסהריתליבהתייחסותתיריחמההבעיותאחתע,דייכא
ן.מאפלטוריקבעו ,הישנידמידעמיסמךעללהסיקנאלציםאנויתורתוימתוהמסקנאתו ,לושמתביםכ
חסרתיניייביןטלאפשליחינימ .םיאחרםיגמתרמולןלקרוסמאםהתבאוה )' a 110ble lie '(יליאצשקריב

 Wild :(לדייילשהאשמההת.וקנידיבמולתרגקלאלםולוא ,ירקשלישישתילילהשתירסיהמהיציטונקהאת
ת.ומוגמאיהרהיחמרהובצםגירתביםוגשפריפיןקריסמיליכא ) 868-867מיע , 1974

והעברת ,לזברותנחוש ,כסף ,זהבתכות:מלפיםעבמטלקיםחוכמהעירבניתאוראיהוצעמהקריישהתוכןג
 ). 415יעמ , Plato : 1987 (ולפיתרהעי ,םיפווהכסהזהוביםידיבהייהלאטוןלהשאםשהמסר
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אקטואליתתמונהמעליםםיהדבריו,ניבעו ;תימודרנתעמולהונתבמכשומהשימשונה

 18מצמררת:

הרובשלבהתנהגותולשליטהלטכניקהלתעמולה,אפלטוןהתכווןאציליבישקר

בעצרתהיטלרשלנאומו )םנעהזpווהומקבריתמודרניתלמקבילה ] ...נהטיפש.

 .-1934בבנירנברג

כדיטוטליטרייםבכליםושהשימעלן,כאם~מונה,וןאפלטשליתדיאליהאליסוהפ

עלהפועליםממותוהתקומעמדותמלחמתמניעתהגדולה:מטרתהאתלהשיג

הפראיתהמתקפהאיה"קרוסמן,מסכם ,"אפלטוןשלהפילוסופיה" 19 .יהםושלמ

 2°י.ילהראותמסוגלתהישההיסטורהליברליותעקרונותעלתריובוהמעמיקה
אתבעצמולבחוריהפשוטהאזרחישלבתבונתולאמוןרמזולואפלטוואצלאין ,אכן

י?פראיתבימתקפהמדוברבאמתהאםאךהמדינה.חיילניהולוהצודקהטובהמסלול

הנבערים-להמונילהסבירכדיאלאזדון,כוונתמתוךשלאבשקרלהשתמשהנכונותהאם

שלוהציניתיתהרצחנלתעמולהבהכרחשקולה ,אגדהדרךוחיוניתעמוקהאמתמדעת

ניםיבענילנאציזםאפלטוןיןבמצאשקרוסמןשהדמיוןהומדהנאצי?התעמולהמגננון

ואינהואשהריאותה,ואצלמאיןשבומקוםבגםזהותחיפושכדיעדותואסחףאחרים

כןעושהאיהשאםואלעולם,זרחיהאלמשקרתאיננהליתבראלישדמוקרטיהטועך

ורצח.אלימותשסופהתעמולהרקבהכרחמפעילההיא

המקטרגים.לפי .ר~ tIאלקהנאציהציירשלהשלןשיםשניתמאמצעציןר SA"ה-היהכי"

אפלטןןשלה·שןמךים"במתכןנתהןקםהנאציהמשמרחייל
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הנאציום,עללאפלטוןשהיוהדעותעללהשערההמוקדשפרקישהספרבהמשי

המדינהשללגוענותמתנגרהיהשאפלטוןקרוסמןמשערוהבפרקבימינו.חיאילו

ולחצאי"אמיתותהמוניתל"תעמולההאוניברסיטאותששעבודמוצאוהיההנאצית,

מתוי Z1האמת.אחרהחיפוששלהאפלטוניהעיקרשלחמורשיבושהואסופיסטיות"

בתנאירקבתעמולהכשימושתמיאפלטוןקרוסמן,שלשלטענתולהבין,אפשרכך

הפילוסופיםאתמגנההיההואואתלעומתאיאמת,בהשאיןהעתכל~דעושהשומרים

מנוסחתראשית,רמות:בשתיהבדליםאפואלפנינופיהם.במוצאהאמינוכיעלהנאצים

האפלטוניתעיר"המדינהמאורחיהאמתאתלהסתירהציעאפלטוןשבהשהדרךהנחה

האציליהישקרקרוסמן,שללשיטתושגםספקאיןושנית,מוסרית,מבחינהעדיפההייתה

הכרחשהיהיותרעמוקהאמתשלפשטניתצורהאלאמוחלטתפיקציהאינואפלטוןשל

להבינה.יוכלוהבוריםשהאורחיםכדילשנותה

התעמולהמנגנוןמעללהתנשארוחו,יצירהמודרני,לאפלטוןמייחסשקרוסמןהיכולת

מנגנוניביןהצורניהדמיוןכאילומטענתורבהבמידהנסוגשקרוסמןמוכיחההנאצי

לכיהמחשהוובהבחנהישביניהם.מוסרידמיוןגוררוהנאציםאפלטוןשלהתעמולה

שלהאוטוריטריבאופייםהחיצוניהדמיוןאחרקרוסמןנגררהקודמתשבהשוואתו

ביןהבלבוליותר.מהותיתהייתהשהקרבההניחגםהואשלרגעכךכדיעדהמשטרים,

ששניהםלכיהמתייחסוהנאציזם,אפלטוןתורתשלהחיצונידמיונםעלההצבעה

הקובפוציאניוםימי"הביניים,שלהנצרותהקומוניזם,גם(כמואוטוריטרימשטרמחייבים

בהמשיגםהיווההיסטוריים,כמקביל,םגםוכךמוסריים,כשווי"ערךהצגתםוביןוכוי),

הפולמוס.שלהמיוחדללהטהעיקרייםהגורמיםאחדאת

כלל"רוחהלךשיקפהקרוסמןשלדעתוכמהעדלהביןהמסייעתמקבילה,תרומה

הנאצית?"המדינהאתמקבלאפלטוןהיההאם"המאמרהיאביקורתית,דריפריצתולא

בדרום"אפריקה.אלפילוסופיהמרצהאןשהיה ,) Hoernle : 1938 (הרבלהאלפרדמאת

מסויםבמובןדומההמודרניהרודךשלהעולםשתפיסתהיאהרנלהשלהמוצאנקודת

לעובדהמתייחסהרבלההאפלטונית.בפוליסהשולטיםהפילוסופיםשלהמדינילרעיון

לדבריוהתוודעהוא(שאליוהמציאותיוהנאצי,הדמיוניהאפלטוני-המשטריםששני

בבחריםשאיבםהאידיאולוגיהנאמנישלקבועמעריעלםיססומב- ZZ )"ראשונהדי"מ

שישהיאוזתכונהשלתהומשמע ,סתוילתפרתם.ולביקביםובתאוהאזרחיםידיעל

רהמשטרתושצאלאמים,ימסואופיקווישלברמהרקלאו ,םיהמשטרביךמבביתת~הז

נהיעיר"מדןביעצמוהפוליטיבארגוןתחייביםמהההבדליםלמרותזהה,ממשבהם

הלהרנמוסיףאגבכבדרךם.ייונלמיהמונהוםאללמדינתיםתושביאלפכמההמונה

שליןרודישעתפלהשחסהיילןתבישיפנלוניידה , 1937רילאפבהאישנשההרצאלעבוססמזהרמאמא

סמן·ורק
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גונתרהנסובתוכםעצמם,לביןאפלטוןביןקרבהשמצאונאציםדעותהוגיכמהומאזכר

אתלשמרשראויכלומר-אפלטוןשלההכלאהבתיאוריותלגזענותוהשראהשמצא

ובכךוביקורת,תכנוןתחתייעשהשזיווגםבכךהשומריםמעמדשלמצוינותוהמשך

 Z3הקרב.בשדהעצמםאתשיוכיחומהםלאלהמיוחדותמיניותפריבילגיותשייתנו

דמיוןאיזהשישאואפלטון,שלנכונהמהבנהנובעותאלהשזיקותטועןאינוהרנלה

הגלומהמהסכנהמוטרדרקהואהנאצי,והמשטרהאפלטוניתהמדינהביןתוכני

ביתרלהגןבקריאהמאמרואתומסייםהמשטרים,שנישלחניתוהכבאוטוריטריות

אויביה.מפניהדמוקרטיהעלימיליטנטיותי

התקפותלפרסוםתרמהאפלטוןשלהמדינהתורתסביבשנוצרההעוינתהאווירה

אחדבתורתו.אוטוריטרייםיסודותשלהחשיפההייתהלאשסיבתןעליו,אחרות

הפילוסוףשל 1940מ"ספרוהואשונותמזוויותאפלטוןאתשתקפובספריםהבולטים

טענת .) iWת spear : 1974(רייאפלטוןשלהגותוהיווצרותיווינספירדיאלבןהאמריקאי

שלתומכיועיקריים:זרמיםלשנימחולקתבכללותההיווניתשהפילוסופיההיאהספר

התא~יינוודעותיו ,הותיקההקרקעותבעליאצולתמקרבבאוהשמרניי,יהראשון,הזרם

כלליתמוסריתמצוינותשלכהתגלמותהאצולהשלהתרבותייםהערכיםבזיהוי

השני,הזרםתומכילדמוקרטיה.ובמיוחד ,מדיניותלתהפוכות ,מדעילמחקרובהתגנדות

אשרהדמוקרטיה,תומכיחדשיםמתעשריםהעירוניים,הסוחריםממעמדהיוי,יהמתקדם

בהקנייתשעסקויסופיסטיםיהמקרבגםוכןהטבע,שלבפילוסופיהבעיקרהתעניינו

המייצגהואמורו,כסוקרטסאפלטון,ווינספיר,פיעללחניכיהם.רטוריותותימיומנו

הנטייהשלהקיצוניהביטויהיאשלוהמדינהותורת ,השמרניתהפילוסופיהשלהמושלם

ונעלםההולךהערכיםעולםאתהיווניתעיר"המדינהעלמחדשלהשליטהשמרנית

הוצאתבעתאפלטוןנגדהרווחתבאווירההזההניתוחהשתלבותלמרותהאצולה.של

שמרניתלאריסטוקרטיותאלאלטוטליטריותנטייההרפובליקהייבמוצאהואאיןהספר,

פשוטה.

לשתיבינןקרבהישאכןו z ',יכימרכסיסטיותמכןלאחרהותקפוווינספירשלדעותיו

התופעותכלאתלחלקראשית,מרכסיסטיים:דעותהוגיבקרבאזושרווחנטיות

לדיאלקטיקהבהתאםי,וירגרסיבייםפרוגרסיבייםייאירועיםשללמערכותבהיסטוריה

קיומםלהשפעתהחברתיותהתופעותכלאתלייחסושנית,המקובלת,המרכסיסטית

ווינספירשלסבירההבלתיההתכחשותלמרות ,אולםיריבים.כלכלייםמעמדותשל

בספרו,מרכסיסטיםיסודותשלקיומםלדברספרושלהשלישיתלמהדורהבהקדמה

בהרבהחדותהיולאפלטוןבנוגעהפולמוסהתנהלשבהןהדרכיםעלשלוהאבחנות

פשיסט,'יהטעוןבמונחאפלטוןלכינוילויכוחכחבריולהיגררבמקוםתוקפיו.שלמאלה

רגישותגילההואכך zSואוטוריטרי";אידיאליסטיריאקציונר"לכנותוהעדיףהוא



המאהשלהמאבקיםביןבושבערבלסכנהמסוימת

 ,כןכמולפנה"ס.הרביעיתהמאהשלואלההעשרים

פופראתווינספירתקףספרושלהמעודכנתבמהדורה

הבריטיתשהחברה ,לבונטייתובשל ,בטעותבעקשעל

ביןלהבחיןהשכילשלאעלפתוחהי;חברהיאמנםהיא

הדמוקרטיהוביןהבריטיהפרלמנטריהמשטר

שלוומידותידעותיואתהצגתועלוכןהאתונאית;

תלמידושלמאלהימהותבאופןכשונותסוקרטס

האמתמןהרבהיש ,הבאבסעיףשנראהכפי 26 .אפלטון

אלה.באבחנות
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 ) 1994-1902 (רפופלרקףסןלויפה

 "הגייאורחהפתוהההזובר tlרבחמ

פופוקולשלהמלחמתיהמאמץג.

לגמרינשכחהיהאפלטוןשלהטוטליטריותסוגייתעלשהפולמוססבירבלתיזהןאי

.יוקרתופופרקרלבוהתערבאלמלא,לכןקודםכבראפילואו ,המלחמהםותעםמיד

-1934מספרושלהגדולהלתפוצההודותבעיקררבה,הייתהכפילוסוףפופרשל

בהתקפתו 2דהניסויי.במדעמסקנותוהסקתהגילויהליךעלימדעיותגתליותשלהלוגיקהי

ואתביותרהחדההביקורתאתביותר,החריףהמוחאתנגדוהפעילהואאפלטוןעל

יהחברה-1945מספרושלהמונומנטליותעצם .אזעדכלפיושכוונוביותרהיסודיהמחקר

השניוחציו(ןלאפלטוהוקדשהראשוןחציושרק ,) Popper : 1966י(ריואויביההפתוחה

האלההתכונותכלסךלו.שהייתההמיידיתלהשפעההוסיפהולמרכס),להגלהוקדש

בחשיבותוהןהאינטלקטואליתברמההןהפולמוס,שלברורההסלמההיווהספרשל

 .ותוצאותיומהלכיו

התורותביסודיוהמצפיוסוהפילןושהעיקרהיאפופרשלהמרכזיתטענתו

תיקוחרהובצתתנהגריהושההיסטציפייהי,קרהיסטוריציזם,'יההואהטוטליטריות

להתרחשויות ,תיתכלולפיכך ,מוסריפשרסוייחגוררתזוציפייה ;מראשלחיזויוניתנת

שהשינוייםבקביעהןאפלטואצלמתבטאתזוהיינט ,פופרלפית.וחברתיותוהיסטורי

קביעה-;:זי:ןרדרותשלדימתמתהליךויםומההאדםבניחברתשלםיהמדיניבמבנים

התיאוררי.וההיסטהתהליךשלניםוהשלשלביםשונהסריומךרעסוייחעלדהיהמע

היעדהוא ,האחרותמכלטובהתהיהשבהכרחהאחתהממשלצורתשל,ךמכהמתבקש

סיתיבסתפיסהלפיתינבנתימדינמערכתכאשרפופר,לפי 28עצמו.עלנוטלשאפלטון

שהואמניחהמחוקקשבהיסגורהחברהיליצורלנכונותבהכרחמובילההיא ,וזשגויה

חיםראזהייחאתבכפייהלנתבטהונהואןולכ,מדינתואתלנהלכיצדמושלםבאופןיודע

הכלכליאלי,ונטלקטיהאומעמדם ,אושרם ,חירותם .לתפיסתובהתאםיבוטיהדוםילק
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פופר,,לדעתעיקרוןאותולפיהםגםאזוממודריםמתוכנניםהאזרחים,שלוהחברתי

החברהאתלתקןהרצוןבשיטתם:והןבמטרתםהןשוגיםהיסגורותיהחברותמתכנני

למדינהמתאימיםשאינםהסורריםהפרטיםנגדבאלימותשימושמחייבכוללניבאופן

חברתייםשינוייםשלההשפעותמלואאתמראשלצפותאפשרשאיומכיוון,אהאידיאלית

המציאותעלהאידיאלאתלהשליטהשליטיםשלסיונםינשבמהלךהרי ,לכתמרחיקי

 29היטיהור.'מבוצעשלשמןהטובותתוהמטראתבהכרחמחטיאיםהםהיומיומית

שלבספרוהניסוחבהירותאולםכתיבתם,בעתחדשיםהיולאאמנםאלהדברים

התייחסותודרכיואתמושגיואתוהנחילוביותררחבקהלעלהשפיעוחריפותו,ו ,פופר

המלחמה,שלאחרבשניםגםהטוטליטרייםהמשטריםמהותבשאלתםימהמתדיינםילרב

הנרחבתתפוצתםזה,לספרהודותרבהבמידהרבענייןלעוררכאמורשהמשיךדיון

לחשובשממשיכיםרביםעודישנםהיוםשעדלכךגרמהשבוהרעיונותושלהספרשל

התייחסותומושגיגם,כמוטענותיועיקרשלמעשה,אףאותם,שהגההראשוןהיהשפיפר

קודמיו,אצלמקורם ,הסוגיהלהגדרת

בתחילתמיד ,לדוגמהלאפלטון,בפופרשלבהתייחסותויוחדבממובהקתזותופעה

 ,בתוקידידס)המובאהלוויהמנאום ,רגיל(כמפריקלסציטוטיםמובאיםהראשוןהפרק

 ,אולם 30ציפמן,ואצלפייטאצלראינושכברכפיבדיוק ,לזהזהמונגדיםוהםומאפלטון,

סוקרטס,אלאפריקלס,אינוהדמוקרטיתאתונהשלהאמיתירהגיבופמן,יצאצלכמו

הפרו"והיסיעהאפלטון :ואויביהםהדמוקרטית,ואתונהשסוקרטסעולההשורותביןמ

במלחמהוהמודרניםולבעהמחנותלשניקרוביםמקביליםרוחםיבהלכהיוספרטניתי,

בביטולזמנםקודםלתמוךנטוהמתקדמיםווניםוהיסוקרטס ,השארביןהעולמית,

לויואהומאניסטיות,גמדעותשנבעהבשוויוניותבעבדיהםנהגולפחותאוהעבדות,

שאותהגסה,דובלאומנותבגזענותתמכומייצגואהשאותםרטיםוהאריסטוקאפלטון

פופרכותב ,האוטופיתהרפובל,קההקמתבעתוגלנההפילוסוףעלדיצכוןאפלטדכריאתכסכמוא
 " He must el'adicate tlן e existing iת Stituti01ן S alן d traditiolן S. He nן Llst purify , :) 166עמי , 1 (
" purge, expel, banish and kill . 
-עמי , 1 (טעןפופרשכן ,אחריםשלמחקרםעללהיבגותמכיוןיוןבגיספופראתלהאשיםמתכיוךאיגניב 216 

הוצאתשבעתאףככך.ספקלהטיליכהסאיךוקרוסמך,שלוספראתרקהכירהספרכתיכתשבעת ) 217
ינואהוא ,)שם( ..לשל,דומות"דעותעםםריאחםריספל,דיעתווהוכאכברהספרשלתחרומאוהותהמהדור

תרשיווימכדחשובההייתהיותנוהראשלייתאש ,פחותלשעבורודומהלצטטם.וממעטעליוהשפעהלהןמייחס
עליה.

מלמדהואשבההדרךהיאסוקרטסשליתוגוויהשלנטייתופופרשלההוכחה . 334 , 105 , 71עמי , 1פופר,ג
אתשימכחהואלפחותאולםמה.ודידהבמשותוקלהעכדותדגנותעלדהאחרותאותוגמהדימגוןי;בדהעכאת

 ,) 336ימ(עהעבדיםבשחרורועלבפורצאכןםולכשהאתונאיםוניתהקיצהדעה

272עמי , I ,פופרד ,141-139,51 , U , לעיל,ראו(ייםועשהאדםכנישמהןותהמתככאילוהטענה . 61עמי
להבדלםיכיצרםומריהשכאילוהוהטענחד,ויכממפיקפקתל,נראיתלאומייםגזעייםיםנמאפייןה ) 8הערה
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ילפ 31 .הגרמניות-בראשהוהמודרנית,הלאומנותשלמקורההיאואשרהמציאוהם

מתוכנניםשידוכיםבאמצעותבאווגניקהעודותמכשאתורטיםוקוהאריסטאפלטון,פופר

שהשלטוןבכךוכן 32ושעת,ומריתניהיליסטולהבתעמפרועבשימוש,אתינוקותורצח

 ,פופרבעיניועצמם.והם-קרי 33 ,םורשתייתשליטיםשלקבועהלכתלצמיתותיימסר

אתלמדודיששבההיחידהיתהמוסרהשיפוט ת~)_!שהאמיןןשאפלטוהואמכלהמוןר

שכנותיו.בעלוחניתכותבהשתלטוהצלחתאיהשלויאליהאידהמשטר

מפוקפקותותאחרליקהי,פוביהרבלטוןאפשלריובדבבהיטמעוגןלהאמטענותחלק

הפשיסטיםםהמשטריחטאישלהפופולריתמהתמונהירורבבמושפעותולןכאך ;דילמ

ושלהיווניתיקהול,טהפשלהמציאותעליתיםלעהמאפילה ,ובאיטליהבגרמניה

יריםיטהיטוטלהמשטריםמהותאתלגלותועדנאורהכשלהדיון,אפלטון.שלותפיסותי

שבה ,הישורשיםיאותםעללהתקפהפופראצלךהפההיסטוריים,שורשיהםבחשיפת

למשל,ואיתר,הצליחפופראםאפילו '.פירותיהםיאתהעדיםלדוכןמעלההקטיגור

לתורהלייחסשאפשרהאשמהרשעיקהריאפלטון,שלתורתובקיימתשבאמתותזענג

םהאדטבעעלהחסרהמידעפי.לרפופשלורובדהגזענותשלהןוועהמתוצאותובענזו

בלתימסקנההיתהאלאוליגזעניתעולםשתפיסתאפשר ,אפלטוןשללרשותושעמד

שהצטברהרבידעמבשתמשובה ,לואותדעוקיעכשהצדקשפופרקספאיןסבירה.

ו.רמחקמושאיאתבכךהאירכיצדלראותקשהאולםהנושא;עלמאז

הומדאולם 34 ,בספרלדיוןנושאאינםהמודרנייםהטוטליטריםשהשליטיםטועןפופר

כוונהמתוךמאשר ,שבאובייקטיביותהפולמוסיהיתרוןלמעןיותרנבחרהוזשגישה

שקופההתקפהבבירורהואהספר .-פניםמשואבלאהאפלטוניןםאתלבחוןאמיתית

מהצלחתוניכרחלק .יטורהיסניתוחשלווהבמסהנאציתהמדינהשלהעקרונותעללמדי

 ,עליהםתקפהבהויהיסטוריציזםיוהיטוטליטריזםיהנותעקרושיפתבחהואזהניתוחשל

ליישוםמתמדתפנייהתוךלמעשהאך ,והטהורההיסודיתהתגלמותםבכביכול

 Popper :(פופרשלהמאוחרתהודאתואתזההקשרבלזכוריש (אלו.יתנעקרושלהנאצי

הדברפירושאיןלםוא ;ןובאפלטתםולגןענביסוסשמצאייםנאצהיגיםגםהיו ,כאמור .ההותממהאןדחיםתיגזע
בצדק.תןאשעשו

-52עמי , 1פופר,א לאממבקריואחדיםאךאפלטון,אצלרשבמפומופיעיםאמנםאלהדברים . 228-227 , 51
בניגוד .הלאתונמחוץיםרבבמקימיתאפלטיןשלימיןבחןורןאלהשמנהגיםבטענהה,ןןבענייאותיגיבו

 .זהמהותיענייןבגםאפלטיןשלייומנינלהימנעשאיןצאימפיפר ,םאל,ה
ימיפנגוןלארלכלמעלתוחשיבחסיימיןאפלטשכן ,פרופשלבהאשמותיונהוהמשןו . 66יעמ , II ,פופרב

דיוןביאוםקמבמראיוהומלננהישאו,הןההאשמה .שלהץוהחיחסיבללכדןןנישאכמעסו ,ריהעשליצודקי
יפנואלעהרבהדתמלמשסקולמו,סתלפזולםוא ;סולמקוטתליפאלאתיולהלהויכאינה ,תרוירטומפ
 ,היא ) 182יעמ , 1 (תורזתיטמדיכלפיתחנובכטהפסארשלוהגללשחםודבקון:טלאפלופפרשלחוסותייהת

 .לבבסתראתםהכסיםוןסלשאפכךלוקבדזסימ ,כנראה

ם.יזגנרלאוהמדינהואתומהשתיהאפשריהמסקנותאתפרופמנתחושב , 174בעמודישנאהדוגמאג
יתומוסתיריצהםשלנילחברהניתגהאורריהוהתיאאתליישםסיונותיהנשמרביתמפתיעזהאיןכךמשום"
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גםואולי ,"שליהמלחמהמאמץ"הוא 'ואויביההפתוחההחברה'שספרו ) 91 'עמ , 1974

כמושא-והובסרוסו ,למשל ,במקום-הגרמנייםוהגלמרכסשלבחירתםאםלתהות

ת,ימקרהייתההספרשלהשניובחצילהתקפה

ל,וכביכ ,שמצוייריציזםויהיסטעלמתבססתבספרןאפלטותורתשלהניתוחהכללת

 ,אפלטוןמאצלפחותלאציזםיהיסטורמוצאיםאנופופראצללמעשהאך ;וןאפלטבתורת

ומוצאמחפשהואשלו,למושגיוהתאמתםלפימחקרומושאיאתשופטפופרגםו

שהואהאידיאולוגיםהכוחותלמערכתשלמתוממקבילההעתיקהןווישלבהיסטוריה

 ,מתקייםהזההפולמוסהיהלא ,כזאתגישהשללאמהודלםוא ,סביבולםובעןמאבח

הנגד.מתקפתד

לאהמערביתהפילוסופיתבמסורתהמרכזיותהדמויותאחתדגכנכךכלקשיםדברים

משמעותיסוףופילאףהיהלאשבמערבמפתיעלא ,נגדבתגותשתבואיבלאמרילהיכלו

ןילבתיהאפלטוננהיהמדרתותןביזהותשקיימתנהעהטאתלאמץשבחראחד

נסתיימהשהמלחמהלאחרגםכאחת,שתיהןלהגנתלצאתות,יהטוטליטרהילוגואיהאיד

המיידיבעברשגרמולםוהעתוהשקפעלבפומבילהגןריתוהציבירהווהאהתירהלא

חושיםקההשיהיהדעותהוגהאיזהשםאינותראםאפילו ,כךכלאיומיםוסבללהרג

אתיהוזשהמאמריםעלהנגדהתקפותכל ,לכןפרטי,ןבאופבהןלתמוךכדיעדומנותק

תוקפיוהתבססושעליהםהטיעוניםאתלשלולןובניסיאופיינוהטוטליטריותעםאפלטון

אפלטון,של

תוהטענבמערךנקודתיותתורפהנקודותאתימצעלוהתבססהללוםיהחיבורבור

בהתחלתישלכךנאהמאגדוההאשמות,כללאתלהפריךבמטרהן,ובחינתאפלטוןנגד

החוקותיאורייתאפלטוןשלהמודרנייםהאויביםי,) Wild : 1953 (ילדווןגיושלספרו

בנטייה :ההאשמותמפניאפלטוןעלנהגבהנקודה,אחרנקודהמטפל,לדיוו '.הטבעי

 ,ענותגזב ,למדינהניגרואדלוובמהיסטוריתקיותובחבאמונהטליטריות,ובטלאלימות,

אלאנויאהללומההאשמותוןאפלטשלוזיכויאולםבזה,צאווכישבטיתתונריובריאקצי

לשומהיקעצםאתולהסבירתולנסגםצורךמרגישילדווטיהורו:שלןוהראשהחלק

דיתויסכמהעדןלהביוהתקשןואפלטשלויפישמתקהיאוטענת ,ןאפלטועלההתקפה

שממנהוהקיום,כלבבסיסשעומדתטבעיחוקשלבמערכתןאפלטושלאמונתוהייתה

היא ,םזאורגניביךוהנידהמיךבוהוהשש ,וןלטשאפכאןןעיטואינפופר "ות.טיבלשזרהחעןמלהלמועתשל
יתטבעייהטנכאלהתילדעששיאיהתוטענכל ;תייביסטטפרימי oבטיתשנתיכמתביתמלאוהיתחשלדיסח
לשהתיזיכרבמרזכיהלאלאולכיאלר,לאותיאיצהבעתוחדיבמ ,בספרקוראכל '.תובטילישהתדרדרל
בליו ,כהוהפםתעדםשיםקבמםגםינאצוהןולטאפךיברושקיצרינ 1יכ ,םיאנצהלשםרתבתוותיטבשה

 .שורבמפריייזכםיאצנשה
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שמערכתטועןומוסיףווילד .התחומיםוביתרהפוליטיקהבתחומיומסקנותיאתהסיקהוא

אפלטוןשלושהשקפותיו ,הכרחיתהיאטבעיתחוקיותשלמוקדמתהנחהעלהמבוססת

מהדעותאפלטוןאתלטהרהניסיוןאינובספריותרבהמענייןסבירות.הןהטבעחוקענייןב

אבחנותיואתןבמלואמקבלשווילדהעובדהאלא ,פופרלושייחסוהמסוכנותהשגויות

היסטוריתותבחוקישאמונהולהדגיםלנסותהיהיכולווילד ;שגיאותאותןעלפופרשל

 ,מסויםסבירותחוסרבלהראות,זאתתחתבוחראך ,בפילוסופיההשגיאותלכאםאיננה

אלאפופרשלדעותיואתףולתקאינהחיבורומטרתלמעשהכך.סברלאכללשאפלטון

 '.הפתוחההחברהאויביישלהנאשמיםמקבוצתאפלטוןאתלהוציא

היההמלחמהמהלךבובושהוטחמההאשמותןאפלטושללהגנתושחשמחברעוד

הכריכהעלכברמטביעאפלטון','להגנת ,ספרושם .) Levinson : 1953 (לוינסוןרונלד

פופר,של 'ה'התקפהלעומת-ייהגנה :בווחרבשהואהצבאיוהמינוח ,הספרנתווכאת

שלהקלישאהאתווילד,כמו ,ממשיך-יאויב'אפלטוןאתהגדירקרה,במולאשכזכור,

שלבעיניוההגנהמלאכתשלדחיפותה-צבאית.וכמגיהוכסאפלטוןשל 'פשיזם'בהדיון

 ,פייטושהעלהנקודותבכלהמעמיקיוןהדספרו;שלהעצוםבהיקףניכרתלוינסון

מששיותרתופס ,יותרשולייםםוריבחיבשעלונוספיםםעניינימהבכוופופר,ןסמקרו

שמולםהספריםשלוללהכהעמודיםממספרבהרבהקטןשאינומספר ,םעמודיתומא

המתכונתמבחינת ,הספרשלוההעמקההיסודיותלמרות ,הכלבסך '.מתגונן'וןסלוינ

העוינותהעמדותכלאתיפרטנןבאופלבטלוןניסיעושההואםג :משמעותיחידושבואין

לאחת.אחתןרתוסתיוחבריופופרשלהספציפיותההאשמותאיתורשלךבדרלאפלטון,

שלתודרמסלהבטמצרףאפילושהואכךכליסודיתהיאזובשיטהלוינסוןשלקותובד

 Kסדרם.פיעלרקיםבפדןהואשבהןאפלטוןנגדהטענותכלכומייס

םגמצוייוחדבמלהגתונןלוינסוןסהינשמפניהםהחיבוריםןבי ,דילממשונהךפובא

ן,אפלטושל 'פשיזם'העלסומולמהפחלקלמעשההיהלא ,שכזכורמן,פ'צשלספרו

םיהאריסטוקרטידידיווןאפלטושלהחברתיתמהתנהגותםשאט-נפשביטאאלא

אתםגלכלולבוחרשלוינסוןבהיהסיו.בכתבמצאשהואתוולנטיואמביוהמהקלילותו

הנראהככלהיאדיונומושאיבין ) Chapman : 1931 (ווני'היוהמוסראפלטוןלוקיאנוס,'

היהפילוסופשלהקדמוןל"עץהראויהכבודאתלחלוקשלאצ'פמןשלהעזתועצם

אתקולטיםהעליוניםיונפושעהמערבית,ותנובתרבוקעממושרששעדייןהאפלטונית,

החושפותאגבהערותמצויותבספררביםבמקומות 35 ."אוניברסליתשמששלאורה

לטונית,פהאורההתשלהמפוארתהמורשתעלההתקפהעצםעלוןנסוילשלכעסואת

שלהשערתןיפ(לההתגברןתהסרר:לפיות,נאהותאשממההלטוןאפאתלוינסוןכהמז 6קכרפלמשל,א

-201(עמיםיינחולתינוקותרצחנתמיכה ,) 195-139(עמ'העבריםלשחרורנאית mהאלתנועה )פרופ 195 (, 

 . 47-46יכעמהיאהסיכוםטבלתהספר.לכלאורךהלאהןכו ,) 232-201יעמ(געזנות
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הפרטבחייוהטובהצדקבהשלטתהסופיתשמטרתההריבחלקה,שגויההיאאםשאפילו

 36המודרנית,שבמדינהלמיטבהמקורהיאוהחברה

סיכוםה.

הטוטליטריותבשאלתלדוךניסו ,פופרקרלובמיוחדמהמתפלמסים,שאחדיםלמרות

העיקרי,הגורםהיאהמלחמהלאוכאילובחוזמשתוללתמלחמהאיךכאילואפלטוךשל

בוספולאהחמישיםשנותאמצעשלאחרהיאעובדה ,בנושא,להתעניינותםהיחידלאאם

אתמסכםכבר ) Bambrough : 1962 (ובמבררנפורדלוויכוח,חדשיםקולותכמעט

נתפרסםלא ,) Verseyni : 1971 (אחתוגמאדלמעטחתום,פרקהואכאילוהפולמוס

אפלטוןשללטוטליטריותהמתייחסאחדרצינימאמראפילוהשישיםשנותאמצעמאז

נידחיםעתבכתבילפעםמפעםלהופיעהמוסיפיםודדיםבמאמריםדיון,המצריךכנושא

משהומחודשלדיוךלהעלותלשוואשמנסיםאלמוניםמחבריםשלעטםפרילמדי,

מהכללהיוצאיםהםהפולמוס,שלהיחמותיבשנותיווטוביםרביםשהלהיטומהנקודות

הכלל,אתשמוכיחים

שלמקומועלהכלליתוהדעההפולמוס,שוךלאחרמועטותשניםאלאעברולא

מברךהיהשאפלטוןפעם,מדישנעשהכפיש"לטעון,הייתהכבראפלטוןאצלהפשיזם

שנישראיבו,כפי 3 ד,") preposterous (אוויליבאמתזההנאציאוהפשיסטיהמשטרעל

שלאחרמפתיעזהאיןהכלבסךאוליאולםטעם;שלדבריםהעלובוויכוחהצדדים

התחיל,בטרםשהייתהלזוזההכמעטלהיותאפלטוןעלההשקפהחזרההויכוחשנסתיים

למהפכהאפלטוןשלתוקפיושהעלוהתביעהאתמהרהעדשכחוהפילוסופיםרוב

ומהטוטליטרי,מהמפוקפקהרבהשישמהםרביםהסכימוכאשרםגאליו,בהתייחסות

להשפעתהלהתכחשיכלולאאפלטון,שלהמדינהרת,בתואבטי"דמוקרטיהפחותלכלאו

תורתאתעצמם,ועליהם ,המדינייםוהמעשההמחשבהשלההיסטוריהעלהעצומה

הערתלפניהמוסיפיםכללשבדרךאףולחקור,ללמודמוסיפיםאפלטוךשלהמדינה

 "!בביתזאתתנסו"אלאזהרה:

העתיקהביווןהדיוךשבומודעהבלתיהאופןהיאבפולמוסהמעניינתדה,הנקולטעמי

אףזו,גלישהבך"הזמך,והאידיאולוגיהמדיניהמצבשלישאותבקללשימושוגלשחזר

הגדולה;לחולשתוהמקורגםהייתההפולמוס,אתתמידשהניעהגורםלמעשהשהייתה

בקולהפולמוסגםםעלנההיסטוריות,הנסיבותסילוקעםמידשכמעטלסיבההיתההיא

המוסכמותמןפילוסופי"היסטורי,מקוריוזיותרללאהפךמעטותשניםותוךחלושה,ענות

בהכרחצובעתהמשקיףשלהאישיתושתודעתויתי;אובייקטיביהיסטוריתגישהשאיךהיום

מאלפותדוגמאותהרבהשאיןייתכךאולםהעבר,עלזהובכלל ,המציאותעלהשקפהכל

טרםכנאציבאפלטווהדיוךשלהסופיתעקרותוכמוזהבענייךההפרזהלסכנתכךכל

זמנו,
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 1העבדותעלוהגנה

פיצי~ג'ורג'שלבהגותו

שטרנהליעל

לומראפשר ) George Fitzl) (1881-1806ן ugl(ןפיצי~גיורגינייקהאמרהסוציולוגעל

בשוםמשתייכתאינההגותומילנריסט.שהואעליולומראי-אפשראולםרבים,דברים

חברתיארגוןשלבשאלותעוסקתהיאהעשירה;האמריקניתהמילנריסטיתלספרותדרך

לתנועותזבויציפן,כעליתרקדושים.שלבשלטוןולאאדםבנישלוכלכלי

היאזהמאמרשלתכליתוקיקיוני.גורםבהןוראההבריתארצותוןבצפטיותריסהמילנ

המילנרייםהרעיונותשפעןביויציופשלהגותוןיבזיקהישזאתלמרותאםלבדוק

הדומיננטיותמשוםראשיתכפול:ענייןישבשאלהבזמנו.שרווחווהאפוקליפטיים

המתיישביםהיבשתוןצפאלהגיעומאזהאמריקניבאקליםמילכריתחשיבהשלהעצומה

במהלךרבהלבלתשומתשזכופיציו,שלותהמרתקדעותיובגללשנית ,םהראשוני

כאן.שיידוןמההיבטלאכיאםהעשרים,המאה

חזוןואההמילנריתהמסורתשלהעיקריהמקורמילכריזםי:יהמושגבהגדרתנפתח

ישלטובעולםוכלוא,השטןיהיהשבומילניום,שנים,אלףןבעידןיכבפרקהמנבא ,יוחנן

לאלהשטןיןביערוהמכהאחרוןהקרבייערךהזההמילניוםתוםאחרים.ושיוהקדויש

המתים.תחייתרחשתותוןהאחרהמשפטםיתקייאזלנצח.וייעלםהשטןחדכויובו

שלותאנבוםגבתוכהלתפמקהיאאופטימיתהיאלככלהמילנריתשהציפייהלמרות

 2זה.עםזהבהמהוליםוהתקווההפחדקים.ומאבקשיםקרבות

רבה.מפופולאריותריסטייםילנמרעיונותנהנוהתשע-עשרההמאהשלמריקהבא

העצומהמהכמותכךעלללמודשניתןטוען ) Tuveson (טיובסוןליארנסטההיסטוריון

שלבהדרכתןדתית"והתלהבןתמלנריזם ,ת"משיחיןבקורססמינריןניתכעבודהורובמקנכתבהזמאמר *

הד.מיכאלפרןפי

 I 31 51-31עמ(תשס"ב), 1נליוןלהיסטוריה,דנטיםולסטנמהה:ה,ה'ה
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עדמרדיקליםהיוהנושאעלשכתבואישיםשלהרחבהבקשתזה.בנושאכתיבהשל

רעיוןעלכלליתהסכמהשררהכולםבקרבגמורים.מיניםעדמאורתודוקסיםשמרנים,

רעיוןמכליותררחבותלשכבותהמילנריהרעיוןלחדירתהביאהזווהסכמההמילניום,

שונהגישהתקופהאותהשלבאמריקהלמצואקשהטיובסון,שללדבריובתקופה.אחר

אוטופיההארצי,לעול!םהמילניוםיגיעהימיםשברבותהטוענתמהתפיסהיוחנןחזוןכלפי

 3הגאולה.אתשתגלםקדושה

יחוסבעלתלמשפחהבוירג'יניהויליאםהנסייבמחוז 1806בשנתנולדפיציוגיורגי

בתעבדיםבאחוותעמהוחיממנועשירהלאישהנישאהואצנועים.ואמצעיםמכובד

גבוהההשכלהרכשלאמעולםימים).אותםשלבדרוםממוצע(שטחדונמיםכארבעה

כתביםקראהיתרביןבלתי"שיטתי.אךנרחבעצמילימודעלהסתמךאלאפורמלית

ההסמכהבחינותאתלעבורהצליחהואמשפט.וספריכלכלהספרירבים,קלסיים

במשרותעבד ) 1865-1861 (האמריקניתהאזרחיםמלחמתשלפניובשביםדין,לעריכת

עסקבמקבילוירגייניה.שלהכלליהתובעבמשרדהיתרביןהמשפטים,בתחוםשונות

שמעברהדרוםאתשהכירעדויותואיןאחת,פעםרקבצפוןביקרפיצירבכתיבה.

הארגוןצורתהיאעבדיםשחברתהיאשלוהבסיסיתהתוההאהובה.מדיבתולוירגיניה

מוסדהיאהקפיטליסטיתהחברהואילואנושית,לחברההיחידה,לאאםהאידיאלית,

הבא.בפרקבפירוטנעמודהזאתהתזהעללחסלו.שישוהרסניכושל

 ) gSocioloד j !or the South (הדרוםיבעבוריסוציולוגיהספרים:שניכוללתהגותו

 Cannibals All! Or, Slaves Without (אדוניםיללאעבדיםאו:קניבלים!ויכולם ) 1854 (

1857) (Masters (, פיציושלפנינו.למאמרהעיקריהראשוניכמקורהמשמשהספרהוא

גייימסלאורשהוציא , De Bow's Reviewהדרומיבמגזיןמאמריםממאהיותרפרסם

שנייםינותחוכאן 4העבדות.י J ~ ?1שבמהנלהביםמניו"אורליאנס, ) De Bow (באודה

דרומיתייחשיבהבתקופתנו:מחדשוהודפסו 1857בשנתשפורסמומאמריםוהםמהם,

) Southern Thought ( דרומיתיחשיבהוישוב) Southern Thought Again (. 

לניסיוןבהקשררקנעשיתאלובכתביםהמילנרילרעיוןפיציושלהישירההתייחסותו

שלהחברהביקורתפיציו,שלמבחינתוהחופשית.החברהשלקלקלתהאתלהוכיח

התעשייתיתהחברהשלמצבהלרועהוכחההייתההמילניוםלבואוציפייתםהצפוןהוגי

ולמצוקתאותה,להושיעיוכלהמילניוםבואכמודרסטיאירוערקכיעדנוראכהשהיה

אתמונההואאכזרית.:;בחברההגנהחסריכאנשיםממצבםשנואשו ,ההמונים

שונותאזוטריותקהילותואנשימורמוניםשייקרים,כגוןקבוצותלצדהמילנריסטים

 6אנוש.צלםלהותשיבהצפוניתהחברהאתשתגאלחברתיתמהפכהאחרהמחפשים

ערהיהשלאמשוםביןבדרום,מילנריתהגותאומילנריותציפיותכללמזכירהואאין

יותרטובעתידאחיחיפוששלבקיומולהודותלאכדימהןשהתעלםמשוםוביןלהן

אידיאלית.חברהראהשבהשלו,בחברהגם



 I 33העבדיתעל(הגנהמולנרוזם
הכלליתבתמונהפיציושלמקומואתנאתרבראשוןחלקים.ארבעהשלפנינובמאמר

הזיקהאחרנחפשבשניהמרכזיות.השקפותיואתונפרטהעבדות,עלהדרוםהגנתשל

המצפיםשלהחברתיהאידיאלוביןפיציועל-פיהדרומיתהחברהשלהאידיאלבין

והןפיציואצלהןשקייםהייעוד,בעלתהאליטהברעיוןנעסוקבשלישילמילניום.

הגלומיםהאפוקליפטייםהחששותןיבהדמיוןאתנבחןברביעיהמילנרית.במחשבה

לעבדות.קפיטליזםביןחד-משמעיתלהכרעהפיציושלציפיותיווביןהמילנריתבמחשבה

לרעיונותפיציוביןזיקהשקיימתהיאהללוהסוגיותקתימבדהעולההמסקנה

אלךמרעיונותרבמרחקרחוקהיהעצמוהואאםגם ;בתקופתושרווחךהמילנריים

תפיסותיו.עלוהשפיעולכתיבתוחדרוהם ,המקובלתבגרסתם

העבדותעלוההגנהפיצי~ג'ורג'א.

זופרניה:ימסכסבלהעבדיםבעלישלעולמם

בורגנית,בדתהמאמיןטרום-בורגנישליטמעמד

כלכלתשלבעולםפטריארכליחברתימבנה

שלוממכרבמקחהעוסקתאביריתאצולהשוק,

אתשיקפההדרומייםשלמחשבתםאדם.בני

הדרום .זהעולםבתוךהפנימייםהקונפליקטים

מתךךשתנבעייחודיתעולםתפיסתלפתחנאבק

הכרחיותבהתאמות ,שלוהחברתיתהמערכת

יברכעלגדלךהעבדיםבעלי .המודרנילעולם

וןיג ,ןופרסיגתומסשהנחילוםיהליברלםיהערכ

בדרכםו .טסטנטיתוהפרהירמצוהרפולוק

מציאותאתםושתהלמלעוהשקפתשולגיב

נאלצוהמ ,וחישבהםינווהאדהעבדים

 .אלומערכיםמחלקלפחותלהשתחרר

בדרוםתוהעבדסךומעלההגנהתגוה

-1860בשניםהגיעהלשיאהםלאוהקולוניאלית,פהובתקךועהתפתחההאמריקני 1830 , 

 ) Dew (דיורודריקתומספתחהזההעידןאתהאזרחים.למלחמתשקדמוהעשורים

ותרהאפשעלהינייוירגנתימדשליםקקוהמחבביתדיוןבעקבות-1832בשכתבבחיבור

להחזיקלהמשיךיכוליםהםשאיןהעבדיםלבעלידיואמרלמעשההעבדים.שחרורשל

קראהואה.יראותולמלהתנגדוגםתוהעבדמפירותתוליהנגם :תיווקצבשניהחבלאת

במחויבותולהכירהמייסדים,האבותשלהלוקיאנייםמהעקרונותלהשתחררלדרום

חירותשלהמהפכניתהאמריקניתהאידיאולוגיהעםלהשתעשעולהפסיקחייולדרך

1881-1 , 1צ'פיגיור'ג 806 
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עת:מאותהלהתנהלהויכוחהיהעתידשבוהמרכזיהנתיבאתאפואסימןדיוושוויון.

חוקשלמשמעותומהותיותחברתיותיותבסוגלדיוןלמכשירהפכההעבדותמחלוקת

באופןוכו.'לקדמהמסורתביןהיחסלחופש,והרצוןלסדרהרצוןביןהקונפליקטהטבע,

החייםצורתשלקיומההמשךעלנקודתיתמלהגןבנושאהדרומיתההגותחדלהזה

השאלה 1830אחרילעצמה.דעתומופורמליתכאידיאולוגיהלהתאפייןוהחלה ,באןור

הצדדיםצודקת.היאמדועאלאצודקת,העבדותהאםהייתהלאהעבדיםיבעלששאלו

 8מאד.הוצנעוהםאולם ,לחלוטיןהוכחשולאהמוסדשלהשליליים

דילמאחידיםטיעוניםזובתקופההציגהעבדותמוסדי J ~ ?1שלהמרכזיהזרם

החזיקהבנחרהעםעבדות,מתירותהבריתותשתיהתנך:עלבראשונהובראששהתבססו

שניכמקורכלפיה.מחויבהיהשליחוופאולוסהעבדות,אתתקףלאישועבדים,

הולידהנטען,כךהעבדות,ורומא;יווןשלההיסטורייםהתקדימיםשימשוללגיטימציה

מדעיעלהסתמכוהםכךעלבנוסףהימים.פשחרביותרהגדולותהציוויליזציותאת

השוניפיעלהיררכי,באופןמאורגנתהחברהכימוכיחהמדעלטענתם,והטבע:החברה

הטבעחוקשלהוותיקמהמושגפרידהבחובוטמןזהלתכתיבהציות 9הטבע.שמכתיב

אורגניתחברהשלחלופיתעולםתפיסתבנייתו , 1776שלבמהפכהמרכןימקוםשתפס

הגדירושאותההחירות,מושגשלרוויזיהגםדרשהכזותפיסהוויונית.-שולא

הטבע.לושהועידהתפקידאתלבצעאדםשלוכזכותמחדשהדרומייםהאינטלקטואלים

ן Oאותו.למלאחופשיוהואהעבדתפקידאתלוהועידההשחורשלנחיתותו

יותר.פיליטנטיצביוןהעבדותעלההגנהאידיאולוגיתקיבלה 1860-1850בעשור

ליבריהאתליישבהכושלהניסיוןגםזולמגמהתרמוהצפוןעםהמחריףהויכוחלצד

המחקרשם,העבדיםשחרורלאחרהקריבייםבאייםשהתגלוהקשיים ,בשחוריםמחדש

הגואהוהביקושהאפריקנים,שללנחיתותםהוכחותלכאורהשהביאהחדשהמדעי

בר"שאיננוכמוסדהעבדותתפיסתאתעודדויחדאלוכלהדרום.שסיפקלסחורות

משוחררתדרומיתותבתרבהצורךאתהדגישוימיםבאותםשפעלוההוגיםחלוף.

רצוי.וויבלתהכרחולאטבעימוסדבעבדותלראותהצורך,ואתהגיפרסוניפהליברליןם

והולמס ) Ruffin (רפין ,) Hammond (המונד ,) Huglר S (יוןדוגמתדרומייםהוגים

) Holmes ( העבדיםובעליהמופשט,במובנהעבדותבעדטיעוניםלעברבהדרגהנעו

ההוגההיהפיציו 12חברתי.וסדרמוסרשלאלטרנטיביתתפיסהלעצמםוגיבשוהלכו

עמיתיושלמןורחבהפרספקטיבהבעלתהגותוהציגזה,בזרםיותרביבוהעקהבולט

כולה.האנושותעלהעבדותמחשבתשלהעקרונותאתלהחילקשביו

שיצרו , 1849-1848בשניםבאירופההפוליטייםהפשבריםבהשראתלכתובהחלפיציו

המערכתעללהגנתהלוששימשהמרכןיהטיעוןוהתפרקות.וסכאשלרושםאצלו
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אלאהשחוריםשלרקלאוהרצויהפבעיהמצבהיאשעבדותהיההדרוםשלהחברתית

הדאגהומזון;מגוריםהגנה,אדםלכלמבפיחהצמיתותלשיפתו,האדם,בנימרביתשל

אינטרסיםשלמערכתנוצרתכךבעליו,עלאלאעליומופלתאינההעבדשללקיומו

ליצוראי"אפשראידילי,קיוםשמאפשרתהשונים,החברתייםהמעמדותןביהדדיים

כספואתשמשקיעאדםהעבדות.שיטתבאמצעותאלאלהוןעבודהביןהרמונייםיחסים

ניגודה 13לו.יזיקלאוכמובן,במסירות,בויטפלעליו,יגןדולרלאלףקרובשמחירובעבד

והעובדקניבל,'הואאדם'כלשםהקפיטליסטית,החברההיאזוהרמוניהשלהמוחלט

האמריקניובצפוןהאירופאיותבעריםהפועלהקיום.שלהאכזריבמירוץלגורלומופקר

חייבהואזכויות,כלללואיןאךהחובות,כלעליומופלותבעלים,ללאעבדאלאאינו

לדאוגאולהעסיקומחויבאישאיןלהתפרנסמסוגלכשאינואבללרעוב,לאכדילעבוד

איןאםםגומחסהמזוןממנומקבלהואוממנואדונומגןזאת,לעומתהעבד,עללו;

 14תפוקה.לספקביכולתו

שניהולכיווןהזולתולבניצובבטלנותהעבדיםבעליאתלהאשיםשאיןטעןפיציו

הדדייחסקיימיםלעבדהאדוןביןיחד,גםולגברתלאדוןמלאהמשרההואהאחוזה

החברהשללעשיריםגודבניכמובן,זאת,תעשייתי,ערךשלחליפיןעמל,של

חברהרקלדבריו, 15עושרם,אתשיוצרמיבעבוראצבענוקפיםשלאהקפיטליסטית

שהם ,באלואמונהיציבותסדר,מאפשרתעבדותשלהבריאיםהיחסיםעלהמתבססת

 t6ואנרכיה.לכאוסמתדרדריםבני"אדםבלעדיה,האנושי.לקיוםהמפתח

העבדותמתנגדיוהבוטה.התוקפניסגנונובשלרבהלבתשומתלמקדהצליחפיציו

ההוויהשלרותביהקיצוניהפןאתגילמושאלוכיווןבכתביולהשתמשהרבובצפון

העבדות,מחשבתשלהמרכזיהזרםמאנשיגםרבהביקורתספגהואאולםהדרומית,

התרבותעלהכוללתהתקפתוומסוכנותי,יאבסורדיותהשקפותיואתשכינו

הטרום"שהמערכתהדרומייםמרביתמבחינתבעיהיצרההמערביתהקפיטליסטית

המורשתשלהקלסייםליסודותהתכחשותובורגני,בעולםפרחהשלהםורגניתב

פיציולעיכול,קלההייתהלאידואליזם,בואינדיקפיפליזםנאורות,כמוהאמריקנית

מתגליםבכתיבתוממנו,דןלהתעלםביקשוהעבדיםמבעלישרביםהפרדוקסעלהצביע

הדבקותהחוקה,אתשלילתוונהבראשובראשנוספים:חריגיםבפיםהימספרעוד

אלוכוללהאמריקנית,שבהבמחהזרמיםלכלעפכממשותפתהייתהזהיסודבמסמך

ןקאלהוסיגיוהןקרולינהדרוםאישהמדינאיכגוןמובהקיםעבדותתומכישל

) Calhoun (. לעקרוןהןמהעםכוחואתשואבהשלטוןשלפיולעיקרוןהןהתנגדפיציו

הגזענות;שלילתהואדופןוצאיהואשאףבמחשבתואחרפן 18האוניברסלי,השוויון

להישארדינםולכןנחותגזעהםהשחוריםשלפיההמקובלתהדרומיתבטענהכפרפיציו

כלשלהאופטימלימצבואלאאחראוכזהלגזעענייןאינהעבדותבעיניו,משועבדים;
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 19ה'האהמשלאןפיי(יבציןרתית,גרחהידיליכאקאיתריאמעבריםאחוזת

אלובסוגיותעמדותיואףעלאולם 19טבעי,למנהיגאותוהופכותאינןשתכונותיואדם

דעותיוהצליחוופיזורימיותרותחזרותסתירות,שלבריבוילוקהשכתיבתוולמרות

האומהשלהציבוריהשיחעלולהשפיעתקופתועלחותםלהטביעפיציושלהקיצוניות

המתפלגת,

חברתיתואידיליהפוסט-מילנריזסב.

והפוסטהפרה-מילנריזםזרמים:בשנימבחינים-19ההמאהשלהאמריקניבמילנריזם

מילולי,פירושהתנכיותהנבואותאתופירשיותר,רדיקליהיהןהראשומילנריזם,

הקדושיםממלכתולייסודלעיןנראהזמןבטווחישושלהמיידיתלחזרתוציפומאמיניו

ולהתערבותקטסטרופלייםלאירועיםהמתינוהםהארצי,השלטוןשלחורבותיועל

עוסקיםאנושבהבתקופהביותרהבולטת,הדוגמהאלוכלאתשתביאישירהאלוהית

ףוסח 1844-1843לשניםהמילניוםואבאתשחזהיורקיניוחוואי ,מילרוויליאםהיא

רבים,מאמיניםאחריו

לתחייתוקיוומאמיניוהפוסט-מילנריזם.היהיותרוהפופולריהמתוןהשני,הזרם

תהליךיתרחשובהלאירוע,הקרקעאתשתכשירשניםאלףתבתקופהלאחרישושל

ולאעל-טבעיתהתרחשותשלהרעיוןאחרלהוטיםהיולאהםומוסרי,חניורשיפורשל

ולםבעהתעניינותםאתמיקדוהםלעין,הנראהבעתידישירהאלוהיתלהתערבותקיוו

אלוהיתלהתערבותהדרךאתשיסללוורוחנייםחברתייםכוחותלמצואביקשןבוו ,הזה
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 ,צדקכאשר ,הזהבעולםכברבהדרגההשמייםמלכותתתהווהלשיטתם 20מאד.רחוקה

הגאולהאךפיזי,באופןלתחייהיקוםלאישוהאדם.בניבכלישלטוואהבהשלום

למעשההואמשנתם,על-פיהמילניום, 2רוחו.והשפעתתחתתתרחשההדרגתית

 zZרוחנית.להגשמהיגיעהעולםשבאמצעותםניצחונותשלשרשרתהיסטורית,התקדמות

תוושאיפדתיותציפיותבידהדוקקשרנוצראלהעיונותברהרביםהמאמיניםבקרב

 ,צריםונשלשלמיםדורותשהעסיקו ,העולםסוףשלהדרמטייםהחזיונותחברתיות.

שעתידיםחברתייםוליטייםופבשינוייםתולהתמקדמקומםתאופינולשולייםנדחקו

ןעדגןבלחייםמציפייההתחלףהאידיאלהארץ.פניעליםיהחשלתולווהעאתתלוכל

ב 3ו.בהבאתתפקידממלאשהאדםי,חברתהבזרובתםיילחהוולתק

 ;החדשהעידןבואאתלזרןיכדםייחילונבכליםמושיהשאתללשלאהדתיהחזוך

שלהפוליטיהפןאתהןהדגישוהתשע-עשרהבמאההמילניוםשלהנפוציםהתיאורים

תהיהגה,בהדרהנבנית ,המילנריתהחברההחומרי.הפךאתהךהאידיאליהחברתיהסדר

שלתמידימצבותשמרהאדםבניכלשלצורכיהםאתשתספקמשופרת,אנושיתחברה

 .אותהיאפיינוכיתוחינפהוותנמדעיתהתקדמות ,חברתיותרפורמות ,כלכלישפעשלום.

הפצתהאתמאפשריםשהםכיווןהטכנולוגיים,החידושיםתפסוזהןבחזומיוחדמקום

הנדרשהעבידהעומסאתמפחיתיםשהםכיווןוגםקלותיתרבהנצרותבשורתשל

 24האדם.מבני

חברתאתרפיצימתאר 'דרומיתחשיבהו'שובדרומיתיחשיבהיהמאמריםבצמד

שלהתפתחותהבחשיבותעוסקיםהמאמריםהאידיאלית.כחברההדרומיתהעברים

 ,המוסרשלופילוסופיהפוליטיקה ,כלכלהכמובתחומיםעצמאיתדרומיתמחשבה

תמונהמציירפיציוהקפיטליסטית.בחברההמקובלותהמחשבהמדרכיובהתנתקות

פוסעתשהיאהגדוליםהצעדיםשל ,העבדותחברתשלההשגה-וברבוהקרניצחונהשל

 :אוטופיחברתימצבלעברבהם

ייווציוהאנךשותשלהאוניברסלייםהמנהגיםפיעלובזהירותבתבונהנהגהדרום

שאירופהשעהדפנהכעץפורחהדרוםגמולו.עללבואעומדהואכךועלהתנ,ך

המשגשגתהארץהואהדרוםמעוני.פשיוחומפשעפטורהואללחם,רעבה

 2S .בעולםבירתרהמאושרתו

המילנריסטימהשיחישירותכמעטכלקוחההנשמעתבשפהמשתמשהואאחרבמקום

 ' iThe South is fu1fillת g her destiny and comingההיסטוריה:בהגשמתהעוסק

.' 26Up to her work beautifully רהובצודתועבאתמבצעוודוייעאתמגשיםהדרוםנ

ןאיכישהוכיחהלאחרודועכתהולכתותבדלעשההתנגדותסבורהיהפיציו .]יפהפיה

האיוולתגודלאתיבינוואנגליההצפוןשמדינותהיאלעתידציפייתךמאום;בה
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עליגברוהדרוםשלומוסריותוחכמתועצמן.בזולשיטהוישובודיםבהעשחרורבש

כוללת.אלהכרהויזכוהמכשוליםלכ

אתלעודדוניסיוןתעמולהבגדרובראשונהבראשהייתהפיציושלמטרתואםגם

בדבריולמצואשאפשרנדמהן.הצפוכלפיהמסורתייםהנחיתותמרגשילהתנערעמיתיו

הספרותהחינוך.בתיאורמאריךפיציויסטית.נרמיל"הפוסטהמחשבהשלקוויםגם

בדשלמות.כלילמקוםלהיותהאזוראתהמביאיםמההישגיםלומתפעהדרוםשלוההגות

יותאחראאדםידישרקאידיאלימעטכשגשוגשלכמקוםהדרוםחברתאתמציירהוא

הראשוןהבסיסהםהקודשיבוכת.כמוהומאיןאדוקצריוניהההאישכי .לזכורבחשו.לו

עזרהבויתקוותאתלהותהואאיןזאתבכלאולם ;שלוהעולםותפיסתהגותושלבמעלה

החברהחזוןאתולהגשיםבידיהןןגורלאתלקחתהדרוםמדינותבמאיץאלאמשמים.

המשךותבאמצע ,ןבוכמו .סרומותעשייה ,השכלהשלטיפוחאמצעותב .רוובדהמושלמת

 ;פיציושלעמיתיואצלגםקייםיההזהמחשבהאורחשחורים.מיליונישלשעבודם

pin Falls (פאוסטגילפיןדרוההיסטוריונית t ןGi (. שלעולמםאתשחוקרת

אוטופיסטים:שלניםיימאפאצלםמוצאת .בדרוםהאינטלקטואלים

הדרךהשראה.לולהעניקאלא .הדרוםאתלתארביקשולאהםברדשלופובס

לאוטופיההאזוראתלהפוךהייתהטיעוניהם.זורמלעבדות.לגיטימציהליצורהיחידה

 28 .רפורמהכתבביסודוהיהבדותהעבעדהטיעון .הםיבוריחשלתיהמוסר

יווןכהדור.שלהפוסט"מילנריתייהפלציהדוקותקשורההייתההעבדותשאלת

התקווהאתיצרהלוגיתוהתאהציפייההאמריקנית.האומהשלעתידהבעסקוןהיששת

עלמחלוקתיסהבבסהייתהתוהעבדשאלתואילו ;המילניוםהואהאמריקנישהעתיד

סדוכמבהתישארשהעבדותחופשיתחברהאמריקהתהיההאםהחברה:שלדהעתי

אזורייתרעלשתשתלטעדלהתפשטהעבדותתמשיךשמאאויכח,דלהשדינוומצםמצ

העבדותאתיחסלהזהבשתורךבכספקהטילולאלעבדותשהתנגדוםתאולוגיהארץ?

עללענותנאלצושיטהבשדגלותאולוגיםלעומתםו .יעיגבטרםעודתחוסללאזואם

שאלהלהתקיים?הדרוםשליחדוהמיסדוהמיימשיךאליתיאידבחברהגםהאםהשאלה

שליחסושאלתוהיא ,העבדותסביבלמחלוקתממנהמהותיתשאיןבנקודהנוגעתזו

שיעלםהנמגואנושימוסדואהגדולהמתוכניתוחלקיאההאםהשיטה:אלהאל

המתאימה?זדמנותבה

העושרעלפתנוקותניכניםיולהיטסורדרעישמהםעחדאכקנהלהועננויאיוציפלשרושהתיאצייןליראוא
התלוננואלו .זהכנושאתוהעבדעללהגנהותייעמשכתבומהעםלאוגם ,הדרוםחכרתשלהאינטלקטואלי

בספרותכלוסייהוהאשלענייןסרחוועלבדרוםגכוההמהכרתאינטלקטואליומסגרותשלהיעדרןעלירתד
 . 68 " 67 'עמ ,) 10הערה ,לעיל(והארגומנטנטלקטואליהא ,טסופאזה:בענייןאהרך.נויחו
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קהילההפרסבטריאנית,הקהילהחבריהיוהדרומייםהמילנרייםהתאולוגיםרוב

אתה,הנמניםהחבריםלמעגלמעברבהרבהחרגהשהשפעתהיחסיתקטנה

הקהילהלחבריבניגודאולםהפוסט-מילנריסטית,להשקפהשותפיםהיוהפרסבטריאנים

םירבהיבטיםההיסטוריה,אורךלכלואמונהקדמהשלסוכנתבעבדותראו ,בצפון

שראהמילכללבוזשהקפידהסוציולוג ,פיציושללהשקפותיובמיוחדקרוביםבמשנתם

הפרסבטריאניהתאולוג ,) TIר ornwell (וולנת'ורימס'יג ,הדורלבעיותפתרוןבמילניום

שלאלוהיתמתוכניתחלקהיאתובדשהעסברזו,בתקופהםרובדרותבידב-ההשפעה

מעודדתהעבדותבדרכה,לעמודלאדםאסורלכןום,לאדמובנתשאיננההתפתחות

 ,רוחניתומוסריתהעבדיםעםומיטיבה ,יציביםושלטוןברהלחבסיסמשמשתהיאקדמה,

 ,ניצחוןאחרניצחוןנוחלתשהעבדות ,פיציוכמובדיוקחשו,הדרומייםהפרסבטריאנים

תחלישולאבמילניוםהעבדותאתתבססהעליונהשההשגחהבהשערההתחזקוביטחונם

ישאדםשלכלבטענהוחיובייטבעכמוסדהעבדותאתיקהצדשפיציוכפי 29אותה,

הדרומייםהפרסבטריאניםטענולהיות,צריךהואשבוהאנושיתבהיררכיהטבעימקום

הבנתועלון,מרצשירותעלאלאפיזיתכפייהעלתתבססלאהמילנריבעידןשהעבדות

חובותיואתימלאאדםכל ,רתולשעליווכיצדלשרתצדיךהואמיאתיחידכלשל

 30כמעביד,אםוביןכעבדאםיןבלב,בחפץ

בעשורותריועקשניתלהחלטיתהייתההעתידימהמילניוםכחלקהעבדותתפיסת

זה;מוסדעלנההגבהאחריםהנימוקיםכמובדיוק ,האזרחיםמלחמתפרוץישלפנ

מהחברהחלקלהיותיכולהשהיארקשלאלעבדותחסביטענוהדרומייםהמילנריסטים

כיקובעשהתנךהייתהשנשמעהאחרתטענהכן;תולהיחייבתשהיאאלאהמילנרית,

 31המילניום,בימיםגההיסטוריה,אורךלכלהאנושיתמהחברהחלקתהיההעבדות

דדותולהתמופיצישלתוהעבדהגנתביןהקשרלגביאבחנותשתילבססכןאםניתן

הססנותשלעידןלאחר ) 1 (במילניום:העבדותשאלתעםדרומייםתאולוגיםשל

אתגיםוהתאולמאמצים ,המילניוםבואעםהעבדותאתהאליבטלשמאוהרהורים

הכרחיויטבעחלקהיאהעבדות,שלפיהביותרהתקיףמבטאההואוישפיצההשקפה

בעיקרו,חיובימוסדרקהיאאיןאידיאלי,חברתיסדרשלםגאלאןהנתוהסדרשלרקלא

מילניוםעלשדיברו ,בדרוםלנריסטים-מילפוסטדיגובנ ) 2 ( ;האלשלמרצונותיוחלקאלא

הזהבתורשמבחינתולמחשבהמביאותפיציושלהמוצהרותעמדותיו ,בהדרגהשייבנה

בעיניואמנםהדרומית,העבדיםחברתשלבדמותהמתגלםוהואכאן,כברהחברתי

לאבאבלהקפיטליסטית,בחברההאדםלמצוקתנוספתעדותהיאלמילניוםפייהיהצ

הגעתהעדחברהשלהותהתקדמשלוהדרגתישיפורשלמודלמציגהואמשים

ןהבחילאעצמושהואנראההפוסט-מילנריסטי,למודלמאדהדומהתמונהלאידיליה,

לאלה,אלההדבריםקרוביםכמהעד
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שלתיהםותפיסיןבאחדבהקוממהבדללהתעלםלנואל ,הזאתהזיקהאףעלאולם

אתלקדםיכולההדרומיתשהחברההאמיןאמנםופיצי :נריסטיםילהפוסט-מושלפיציו

 ;ומשתפרהולךהאנושישהגזעבטענהכפרהואבסיסיבאופןאך ,זהבתורלקראתעצמה

הפרלמנטבהקמתהייתהלאלשיטתו, 32מודרנית,כאשליהבעיניונתפסהיפרוגרסימושג

העתידההקפיטליסטיתהממשלהל,דתאלא ,האנגליתהחירותשללידתהמשוםהבריטי

שוויוןלקראתהתקדמותהיהלאהצמיתיםשחרוררגש;חסרתתיאנוכתועריצלייסד

החזיקושבהןהזכויותכלושלילתהנמוךהמעמדבנישלדיכויאלא ,דותומעמויותכז

הצדקהקרן ,הכנסייהאתהרסהאלאהפרטחירותאתהגדילהאלורמציההרפ ;בעבר

אתבמלואהדחהופיצי 33 ,ניםובהמושהאנפגיעהתוךלם,בעותרוביהנאצלת

שלובניסיונהבאריסטו ,בתנךלדבוקביקשהוא ; 1400שנתמאזשנכתבההפילוסופיה

 34 ,בעברהעולםשידעהטובכלביןתקדיםחסרשילובלטענתו, ,שהיא ,הדרומיתהחברה

ביןהדוקקשרהמילנריםההוגיםמרביתקשרופיציו,שלזולתפיסהמובהקודבניג

שלהאופטימיותהגיעוהשמונה-עשרההמאהףובסרס,גהפרוןולרעיהמילניוםרעיון

יהליברלזוןהחהדדית,נהזהשלחדשיאלשהנצרותשלותיילנרהמוהתקוותהנאורות

צםוצממילנרית,-הפוסטבמחשבההאופטימיותהמגמותאתשיאודעהקציןדמהקהשל

אתהניעוהבריתבארצות 3S ,יםורתיהמספטייםוקליפהאהחששותשלמקומםאתמאוד

 ,החדשבעולםהחומרייםםיהתנאהיהוןהראשעיקריים:דלקסוגישניוגרסבפרהאמונה

הבזלתורהציפייהוהשני ,שלהבעהטמשאביבניצולהעסוקהדינאמיתחברהשיצרו

מושגחדרהתשע-עשרהבמאה ,מוסריתהתקדמותתאפייןשאותומילנריסטי-פוסט

ועלתהבתהאמונהחינוך,ועדמכלכלהיקני,האמרהציבורידיוןבתחוםלכלהקדמה

האדםדוכבבביסוס ,המדעיהידעשלהמשחררוחובכ ,המתפתחתהטכנולוגיהשל

 36האמריקניים,םחייביננטהדומילגורםהפכההחומרי,מצבושלמתמידשיפורבו

הזמןלאורךומשבתחהולךהאדםושחיוביתדרךבדמתמתקשההיסטוריהבההמחש

אםםגהמילניום,סתיפותסוגרהפרתפיסתןבימאחדת ,רותיבטועתידלקראתוצועד

 ,יופטימהאיהאמריקנבאקלים ,ותדתינותרוהשנייההתפיסהשלוהתקוותיותבצהמוטי

 ,השתייםביןהחיבורעללו ?i !.!מריוהחוהשפעהפרוטסטנטיתדתבקהוהאדהאמונה

העולמיתבהיסטוריההאחרונותהמאותאתינתוובח,והזלראייהשותףהיהלאפיציו

סתירהכאןקיימתלכאורהחברתי,הרסושלדעיכהשל ,התדרדרותשלתחושההולידה

הדרוםחברתשלעתידהאתוהאידיאליתהאופטימיתראייתויןבתסטורייההבתפיסתו

וחניםבאםאולםאירופה;בערבמווןפצבהחברותשלעתידןאתימיתהפסראייתוןביו

עםאלההיטבמתיישביםהםדותבהעעלההגנהשלהכוללתבמסגרתםיהדבראת

כיווןווהרעתידברלעמתקדמתםדיבעכחברתהדרומיתשהחברהסבריציופאלה,

שיפוריםלאחרלכו, ;רותביונההנכוהטבעיתהחברתיתהצורהאתמקיימתשהיא
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המערביהעולםאתגוררתהקפיטליסטיתהשיטהאולםזהב.תורלהממתיןמסוימים

ההוןהשתלטותשלהרסניבתהליךמצויותהצפוןחברתועמההאירופיתהחברהלאסון.

 .בשלוםיחדלהתקייםהמעמדותלכלבעברשאפשרההמסגרתשבירתושלהאדםבניעל

תיעלםכאשררקיגיעהואאולםהימים;מןביוםזהבתורצפויהקפיטליסטיתלחברהגם

ההיסטוריתהסכימהשלבהקשרבדבריםמתבונניםכאשרגםבעבדות.ותוחלףהשיטה

מאזשלובותהיוהמילנריותהתקוותשכןמאודמוכריםנשמעיםהםהפרוטסטנטית

שפיציולומראפשר ,האסכטולוגימהשיחבהשאלההאפוקליפטיות.בציפיותומתמיד

לצפון.אפוקליפסהוחוזההדרוםכלפימילנריתתקווהמביע

אליטהשלותפקידהנוצריתחברהג.

מנדטלהשישאליטהשלקיומההנחתהואהמילניוםרעיוןשלהמרכזייםההיבטיםאחד

העתיקהמושגאמנם 37הקדושים.ממלכתאתשתביאאליטהההיסטוריה,אתלשנות

אדםבכלשעסקההנוצריתהגאולהתפיסתשלילהבצהתפוגגנבחרתאחתאומהשל

אתהאנושיתבהיסטוריהשראתההפרוטסטנטית,המילנריתהתפיסהאולםכשלעצמו;

מקוםמחדשיצרהכללע-ולמי,היסטוריאירועובגאולהבשטןהאלשלמאבקוסיפור

רעיוןאתבעוצמההחייתההיאפעולתו.אתפועלהאלשבאמצעותןאדםיבנלקבוצות

קורותיהםלסיפורלמעשההפכהכולהההיסטוריה 38חושך.בבניהנאבקיםאורבני

בכתביהמופיעההאפוקליפטיתלסכימהבהתאםהאל,שלהנבחריםבניושלהקדושות

 39הקודש.

כזווהייתהמכרעת,היאהאמריקניתהמילנריסטיתורתבמסזהרעיוןשלחשיבותו

לשטחשהגיעוהפוריטניםביבשת.האנגליתותההתיישבשלהראשוניםמהימיםעוד

הייעודומתחושתבמולדתםהמילנרייםמהזרמיםמאדהושפעואינגלנדלניושיהפוך

והמלכיםיאליזבתהמלכהתחתהפוריטניתהתנועהשלכישלונההאגנלוסקסית.

מיוחדתפקידלאנגליהיששלפיההאמונהלנטישתהוליךסטיוארטיתבלהראשונים

רדיקליותותנועותהפוריטניםבעיניאנגליהנתפסהכעתהגאולה.שלבהיסטוריה

חדשמוקדבגיבושצורךיצרהזותחושהבתפקידו.ומעלשהכזיבכגורםכמכשול,

בדמותהלפוריטניםאנמצזהחלופימוקד 40האסכטולוגיות.והציפיותהמילנריותלתקוות

שליחותם.אתםלהגשייוכלושבוחדשמקום ,האמריקניתהיבשתשל

שלתחושתםאתחיזקונודעתולאחדשהלארזהאוקינוסוחצייתאנגליהעזיבת

שבונהעם ,אלוהיועםבריתשכרתעם ,החדשהישראלהם"שהםהפוריטניםהמהגרים

תוהתמסדשלתהליךעברההמושבותשחברתלאחרגםהדין.יוםלקראתציוןאת

העצמאותמלחמתאתתפסורביםאלו.חלוצייםמוטיביםממנהפסולאוהתברגנות,

אותהשהניעההמהפכניתוהאידיאולוגיה ,חדשהיסטוריעידןשלכתחילתוהאמריקנית
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חוסרונוכחבבריטים 1812מלחמתלאחראלוהי,ייעודשלהמסורתיתמהתחושהניזונה

הפצתמשולב:ייעודשלתודעההבריתבארצותהתגבשהאחרותבמדינותהיציבות

שלוםשללהבאתםעדהרפובליקנית,הבשורההפצתולצדההפרוטסטנטיתהבשורה

להפוךכדיהכליםבכלמצוידתאמריקהתפיסה,אותהפיעל 41עולמיים,כללושלווה

שתוכלוכז ,בהיסטוריהביותרוהחזקההגדולהוהפרוטסטנטיתהדמוקרטיתלאומה

בארצותוראולכך,מעברלכתשהרחיקומיהיוהרשע,כוחותאתבעוצמתהלמחוץ

עצפו,הפשיחאתגםאלאהזההעולםאלהמילניוםאתשיביאנבחרשבטרקלאהברית

 42הישנה,בבריתמובטחשהואכפי

ישנךהאדםבנישבקרבהטענההייתהפיציךשלהחברתיתבחשיבתומרכזינדבך

הסובביםעבורההחלטותאתולקבלהחברהאתלהנהיגשתפקידו ,אליטיסטי ,קטןמיעוט

שלאהפיוחדלתפקידםמיועדיםוהםלכ,ךמחונכיםאונולדיםהזההמיעוטבני ,אותו

להגנהזקוקיםבני·אדםעשריםפתורתשעה·עשרלעבדות,הפיועדיםכהמונים,

במיעוטבחברותהכרוכותהחובותעלרבדגששםפיציו 43העבדות,משטרשלולמשפעת

להתנעריכולאיננו,והואובעבדיובמשפחתולטפלחייבהאחוזהןואדוהמנהיג,הפיוחס

באופןהדבריםהצגתכיאמנםברורתועלת,··לומביאיםאינםאםגםכלפיהםמחובותיו

יחסיםעלהמבוססלבנדיבכמוסדהעבדותשלהדיפויאתהכלפעללשרתנועדההזה

פיציושללפחשבתומשותףדימוייםבעולםלהבחיןשאפשרנדמהאולם ,הדדיים

פיעלהאנושות,אתגלהנהישתכליתהאליטהקיוםשלהותיקההאמריקניתולתפיסה

פניפיותיותובמחויבכרוכהגואלתומהכאהבריתותארצשלבחירתה ,תפיסהאותה

האנושיהגזעניצורשלהמופשטתהשליחותלחפוק,יכולההיאאיןשמהןוכלל·עולפיות

 ,במיוחדידועהאחת,דוגמהפעשיות,לפשימותמיתרגמתהרשעכוחותעלוהתגברות

רקעעל 45השקט,האוקיאנוסעדמערבהלהתפשטהיעוד , iManifest Destת yהיא

יעודבעלתאליטהשלבתודעההאמריקנילמילנריזםשותףפיציוהיהבתכליתשונה

ייחודי,ותפקיד

הדתילהקשרנוגעתהתקופהשלהמילנריסטייםביןופיציוןביהשקהנקודתעוד

יסודהנחתעלפושתתתהאפריקניתהפרוטסטנטיתהחברההחברתית,התפיסהשל

בליבעצמםלשלוטלאזרחיםהמאפשרתהערכיתהמסגרתאתפעניקההנצרותשלפיה

ארצי,לשלטוןלצייתשיוכללפניהאלוהילשלטוןלצייתהאדםעלכיה:לאנרלהתדרדר

שלםשלשלוביםחלקיםכשנינתפסותיהרפובליקנוהאידיאולוגיהריתהנוצהאמונה

 (Laws ofיהקדפהיחוקיבשםמשפיעבמאמרהיתרביןהתבטאהזותפיסה 46אחד,

Pl'ogress ( הבריתארצותשלתוקוהחאתכינטעןשם , 1853ב·הבריתבארצותשפורסם

אלושחוקותהפתרונותכלל·אנושי,תוקףלהןויש ,אלוהיתהשראהמנחהובריטניה

עצמושהאלהפתרונותאלאותר,יבהטוביםאפילואו ,טוביםפתרונותרקאינםפציעות
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שונהשאינומיסיונרימאמץבאמצעותלהפיצםישלכןכוונותיו.אתלהגשיםכדיהועיד

באמריקהנהוגהחוקיתשמבחינהלמרות 47הכנסיות.אתשהעסיקההבשורהמהפצת

הדתלניתוקההיסטוריהלאורךהאמריקניםמרביתהתנגדולמדינההדתביןהפרדה

שוניםפלגיםביןעמוקיםתאולוגייםדעותחילוקיגםהציבורי.מהמישורוהמוסר

מוסרית.מבחינהבריאהחברהלמעןמשותףלאומילמאמץבשאיפהפגמולאבכנסייה

ענייןרקאינוהנוצרילמוסרהמצייתתחברהשלקיומההקודם,קיבפרשראינוכפי

המנהיגיםשלבחזונםהמילניום.שללבואוהכרחיתנאיהיאכזוחברהועכשיו:כאןשל

ההגשמההציוויליזציה.ניצורשלכשיאהמילניוםנראהבאמריקההמרכזייםהדתיים

החברהבניצ:ורישולכןמושלם,וחברתידתיסדרבאמצעותתהיההחדשההבריתשל

 48השמיים.למלכותהכנהעבודתמשום

בראשהואשהאדםשגרס ,פיציושללסוציולוגיהגםמוצאכנקודתמשמשתהדת

ואי· ,דתללאאחדיוםולולהתקייםיכולהאינהאנושיתחברהדתי;יצורובראשונה

למרביתבניגודזאת,עם 49דתית.כפייהשלכלשהימידהללאבהמךניםלשלוטאפשר

שלהם,הרפובליקניתהחברהשלהיסודאבןאתהנוצריבמוסרשראוהפרוטסטנטים,

האפשרותאתפסלהואכן,עליתרהעבדים.חברתשלהיסודאבןאתפיציובוראה

לרעךיואהבתכמומצוותשכןהקפיטליסטי,בעולםבר·קיוםבכללהואהנוצרישהמוסר

בחברותתילהתאבדמתכוןהןבךישינהגורוצהשהייתכפיבזולתךוינהגיכמוך

חברהבעבורולאעבדיםחברתבעבורגובשהנוצריהמוסרלשיטתך,תחרותיות.

לאישה,בעלביןהיחסיםהטבעמדרךבמסגרתה.אותוליישםופשוטיהגיוניולכןחופשית,

ראהפיציו sהכלל.סלטובתהנוצריהמוסראתמקיימיםלעבד,אדוןביןלילד,הורהבין

זהוסדרהאנושי,הסדרשלאביוהואהאלהעבדים:לחברתהאלביןבל·יינתקקשר

מהפכותהאוכלוסייה.רובשלשעבודהעלהמתבסססדרויציב,שמרנילהיותנועד

בכלכפירהשלעידןהוא ,פיציואומרהזה,העידןכפירה;אחריהןגוררותחברתיות

 51עבדים.לחברותפרטמקום

שהואמכךשנופתעסיבהאיןולכן ,מאמיןאנגליקניהיהעצמושפיציושובנזכיר

לחזוןהתכחשותואולםימיו.שלהפרוטסטנטיבעולםששורשיהןעמדותמציג

באופןהדמיוןאתלראותשמפתיעעדכזובמידהגורפתוהאינדבידואליהרפובליקני

להגשמתהכרחיתנאיהנוצריובמוסרבדתרואיםמילנריסטייםותאולוגיםהואשבו

היסודרעיוןשני.מצדהמילנריתהחברהאחד,מצדהעבדותחברתשלהם:האידיאלים

שונותאוטופיותלשתיבמקבילמתורגםחברתיתלהרמוניהכתשתיתהנצרותשל

בתכלית.
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נמנעבלתייאפוקליפטקטיקונפל .ד

בתוכהקיפלההמודרניהעידןשלהנבחרכעםםעצמאתתפסוםשהאמריקניהדהעוב

תנאישלהפרתםמהפחדגדולים,חששותגםאלאקודם,נויארשיכפות,בחורקלא

לאומהשיתה,ארמניתהאמריקהיסטוריהבברושעבמוטיהואאלבגידהבומתריבה

שלודיחתנמולבלסתיאלץה,בדתעמולאאםאךמיוחדת,משימהממתינההגואלת

רבשהמערהבסהפופולריתהתפיסההרווחת,האופטימיותלמרותזה,באופן 5Zהאל,

האוטופיהקידמה,שלרציףתהליךבבחינתלחלוטין,חלקלהיותיוכללאהמילנרילעידן

קוסמייםכוחותביןבמלחמההרעעלבהטוניצחוןלאחררקלהתממשתוכלהקדושה

שלבממלכהאולםויחיד;אחדוחכל,המצייתיראנליקובמתפתחעבהטהאדם,רוחעל

בסופושונות,ישויותביןהתנגשותשלהקונפליקט,חוקהואהשליטהחוקהרוחחיי

יםולכיהםשאיןכיווןהאחר,עלאחדחוכרגבי ,תרינהמילסהיתפהתרסגור,דבשל

 S3יחדיו,םלהתקיי

תבגתושלהחזקלגלבחשובסיסשימשווקליפסהפוארבמששלםיקיתהעימוייםדה

םהדברילובקיריתבהבארצות 5השמונה-עשרה,'המאהשלהנאורותיכערכלפיהנגד

האזרחיםמלחמתשלפניהעשוריםבשניהבין-אזורי:הקונפליקטשלהקשרבמיוחדדגש

האומהחלקישנייןבהמחריפהמחלוקתבהצפונייםהתאולוגיםשלחששותיהםהתמקדו

ולטתבהסתפיהקודש,יבכתבואותבהנשליותרהאפליםהצדדיםאלנסבהלבםותשומת

לכלעונששתהיהמלחמהפתח,בתדעומוללתכהיתואלמלחמהכיגרסהצפוןבאחת

יווןכלמשפטדמותעלהוכניתיקראמההאומה ,םיהעבדילמחזיקרקלא ,םניריקהאמ

ירתה,בבואפילהלנמתהדיםבהעשוקשלמותובדרבהקבםושנויחסטוסשהאנטיכרי

בהמסרהנבחרהעםעלבמלואההזעםקערתאתלשפוךיאלץהאפוקליפטיהמלאך

יחידתפקידלמלאהמיועדת ,אחתכישותבתפסהריתבהצותראה,בלטולהשתנות

הדהאחר,חלקבהמקנןמהרועלהתעלםיוכללאהאחדחלקהולכן ,האלוהיתבתוכנית

טוםיהדודיאוהלעת,אותהבממנומשפיעשאיןבספרגםלמצואאפשרזולעמדהבולט

עלהללוםשניברובידויותריותררביםדתאנשי S5,(Stowe (סטואורייצבהארייטשל

תחושותקטקליסמי,פתרוןרבלעענהפליקטנקוועלתבמתקרקטסטרופהעלהדין,יום

רהעש-תשעההמאהשלםהחמישיותבבשושהתחוללםעיומאירהיתרביןניזונואלו

םידהעבחוקחקיקתאתלמנותניתןהםבהארץ,חלקישביביןהמחלוקתאתמאדוהקצינו

את ,חופשיותלמדינותהגיעואםגםלבעליהםהחזרתםאתשכפה ,-1850בהנמלטים

ועמדאלוכאשרובברסקהקנזאסשלבטריטוריותלתומכיההעבדותמתנגדיביןתוהקרב

הנשקמחסניעלן,דאובוןיג ,דותבלעהאליםהמתנגדשלהפשיטהאתו ,לבריתלהיכנס

 : AIז lerican Theologica/ Revieז u-בנכתבשנהבאותה ,-1859בניהייבוירגהפדראליים
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מעידהכלאךרב,מןזכברמסתבכתוהולכתלהוהגדהעולמיתהדרמהשלעלילתה

ככל ,כאןזו,בארזיתרחשהדברכינראהוובאה,קרבההתסבוכתשהתרתכךעל

חירותהעולם,לכלאלאלנורקלאהעקרונותעלהגדולהקרבייערךהנראה,

רוחניתדתתפלות,ואמונותבורותכנגדלמידהשרירותי,שלטוןנגדהנאבקת

 S6ושקרית,פורמליתדתכנגד

 ,המחלוקתאתשיכריעאפוקליפטיקונפליקטווחזלעבדותשהתנגדוןבצפוהתאולוגים

 1857בדומה:עתידצפה ,תרוביהמראויבם ,פיציוגיורגיםגו,זשתםיגנבודדיםוהילא

הדבריםמטבעאולם ,אחדלצדקררושמיהיהןהניצחוושב ,תופשרחסרקמאבעלכתב

 :םיהעבדבעלישלבחלקםלוייפשזהכנעומשהיההוא

לאורךזולצדזוולהתקייםלהמשיךתוכלנהשלנובחברההצורותששתיייתכןלא

ורעתאחרלגזעשייכת ,אחתבדתהמאמינהאחתרפובליקההיאהנצרותזמן,

אינןמנוגדיםעקרונותעלהמושתתותחברתיותמערכות ,בהשולטתאחתקהל

 S7 ,חדימעמריקזלהחתוכולי

עגילהתויוראכררכיםבנשקשוומהשיממהמלחמהנלהבציויפהיהלאעתתהובא

אוהמתחדרתהמחלוקתופותולחשהשניםככלאך ,תיוצזהציווילישתיביןלהכרעה

עםיחד 58אחים,מלחמתופריצתמהבריתפרישהשלהאפשרותאתתולהעלמתחיל

הקפיטליסטיתהחברהשלקיצהיעגישבמסגרתהאלטרנטיבית,אפשרותמעלהאוהזאת

העברותלשיטתהעולםישובייכשלחופשיתחברהלקייםשהניסיוןלאחר ;עצמהמתוך

תיהקפיטליסטהחברהשלנהוכישל 59י,מהצפוקרובלהיותעשויזהעתיד ,בצדקתהיכירו

רוגמלחורבןדברשלבסופובילותוזו ,אדםלכלחלטתומרותיחןמתבעקבותתרחשי

 ,הדתייםתוהמוסדכךרחא ,תוהעבדתחילה :כריםוהמברתייםחהתוסדוהמלכלש

אינהאול,מצייראשהונהמוהת 60 ,פחהשהמלבסוףוטי,יולפהוןטלשוהיהפרטשוהרכ

וניאיופיצהרסנית,ותיסופנ ,אדמיתטדרמשובפיראהילאב ,ממשקליפסהואפשל

חברתואתבכללסטיתליהקפיטהחברהאתלפקודמדתוהעתתיהחברפהוהסאתמבכה

דוסיהעדטליסטיתיהקפהחברהאתלהרוסמבקשועצמשהואמורההואבפרט,הצפון

לחורבןפיציושלציפיותיושליותרמעודנתרסהג 61ם,יעברחברתבמקומהולבנות

שיטתכיושטע ,לווורניתלאצוחדיבמו ,הדרומייםסטיםיהמילנרלאצלמצואאפשר

וןגארררששיידענוראינעולולדגשרועןבימיםועצפעריםרותיצכרשבהעבודה

עמיתיוןביווצייפיןבהקיהז 62ות,עבדשלוהלשכגוסמותבדהרבהחשלשדחמ

לתיבוהלירגוהבקאהמתושבתחםגמתייקומיהדריהאינטלקטואלבעולםהמילנריסטים

המרברלקחלהםששיחשויםנריאטהפרסבםיגןלוהתאחברה,הפלגישנייןבעננמ
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התפיסותמולהעבדיתעללהגןהדרוםשלתפקידועלדוועמהגדולה,האסכטולוגית

מוליכתהרדיקליתהימהדמוקרטהאנושותאתהצילולהעולםשארשלהשגויות

 63השולל.

החיבוריםאחדאתשכתג ,) Genovese (גינובזיךייוגתקופתנובךההיסטוריוך

המתקרגהעימותעלההוגהשלהשקפתואתובספרמתאר ,פיציועליותרבהנרחבים

טמוןהדרומיהאינטלקטואליםולבעיוציפשלשייחודוטועךבזגינוהצדדים.שניביך

בעדיעוךהטשלכרחיוהההאחרוןבלשלעדשהגיעהיחידגהההוהיהשהואבכך

כמערכתהקפיטליזםשלהמוחלטההרסללאלשרודולכיאיננוזהסדמוולפיו ,העבדות

 ,פיציושלולהגותמילנריתמחשבהךביזיקהבעוסקאינוכללזבונישגלמרית 64עולמית.

כיהבחיךהואשגםלמחשבהאותנומעוררובספרםהדבריאתמתארהואשבוהאופך

מהשפעתם:נקיאינומילנריים,נותלחזוכךכלהבזפיציו,

האחדלהתפשר:יכוליםשאינםכוחותלשניקרבשדההוארוםשהדהביןפיציו

אוההשני ] ...נהעולמיהשוקשלהבורגנייםוהערכיםהליברליתרשתוהמהוא

החברתיתהמערכתבתוךעמוקהנטועים ,המקומייםרטייםוקהאריסטהערכים

ווךהתכלאיוציפשליט.כמעמדהעבדיםעליבשלותםרדלהישההכרחיים ,הקיימת

תםואאתהדרוםשלםלוהיהאמעירלסלקיקשבהוא,רזובארפורמותלעודדרק

 )!.םוייבזומסוכניםםיכופר

לאנשיםמשותפתהייתההכרעהקרבלקראתזהמולזהנערכיםהצדדיםששניהתחושה

וקמפירתוולחששמאפוקליפסהלחששות ,דתולאנשילפוליטיקאים ,בדרוםובצפוך

חזקהמילנריתתודעהבעלתהבמדינ ,האזרחיםמלחמתשלפניהאחרונותבשנים .הברית

יסימנשל~לםבו.אלכלךבי~זpשטשיםשהגבולותהומד ,דתשלטיתננומידכחותונו

מדינותיךבהמקשריםמיתריםהקיעתפכחונהאוניםוסרוחובאהממשמשהמשבר

לצייוחשוב .תוהזכמעטהאפוקליפסהבאיומנציויפשלדיעותיהםנשמעותהברית,

געהרדעהאזרחים.מלחמתערגוהזהתחושהאתחלקוםיניקהאמרכלשלאהזבהקשר

תיהברותבארצלפרוץיכולהאינהפשוטאזרחיםשמלחמתרביםנויהאמהאחרון

התנגדולאהצפוןמדינותתושביתימרבכ,ךעלנוסףבר-פתרון.ואהנפליקטושהקו

מצד ,בדרום ;אותהלסייםכדילמלחמהלצאתרצולאידאוובודותבלעמיוחדופןבא

 ,פיציושלהייניוירגבהןמהמדינות,וחלקבעבדיםהחזיקהלאהאוכלוסייהמרביתשני,

צפוהמילנריסטיםםוההוגיושפיצישהעובדהךכמובהקות.עבדותמדינותוהיאל

 .ב(תל-אביים),כרכלשוהבש(המדיביתהמשיחיות!:(למון:יעקבשלהקלסיוספראתנםזהלעבייןראוא

 . 51עמי , 1968!:(יןבסון:ן:וכ .) 1965
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בפירושמצביעהוהיאמקריתאיננהלנצחיכולאחדצדרקשבוומכריעהרסניקונפל,קט

משותף.מחשבהקועל

סיכוםה.

וביןדעותיוביןזיקהקיימתמילנריסט,וכללכללהיהלאפיציושגיורגילמרותכן,אם

המשפרתחברהשלבתפיסהשותפיםהיוהםראשית,תקופתו.שלהמילנריתהמחשבה

הזוהתפיסהאתהחילפיציוכיאםזהב,לתורלהגעהעדוחומריתמוסריתעצמהאת

האוניברסאליהפרוגרסלתפיסתשותףהיהולאבדרום,העבדיםחברתעלורקאי

התשע-עשרה.במאההאמריקניםמרביתאצלהפוסט-מילנריתהתפיסהעםשהתמזגה

דורה,אתלהנהיגייעודבעלתאליטהקיוםעלההשקפהלהםמשותפתהייתהשנית,

בעלישלביחסםמדובראצלוהאוכלוסיה;יתרכלפיואחריותמחויבותהכוריייעוד

האומהשלביחסהמדוברהאמריקניתהמילנריתובהגותהאנושי,לרכושםהעבדים

לציפייהשותפיםהיוהמילנריסטייםוהתאולוגיםפיציולבסוף,העולם.יתרכלפיהחדשה

ביןהרבהמרחקלמרותהאור.לכוחותהאופלכוחותביןלרע,טובביןהכרעהלקרב

ניתחנושאותןבתפיסותהמתבטאתזיקהביניהןישהמילנריתלאמונהפיציושלתורתו

כאן·

להגותפיציושלהגותוביןהללוההשקהנקודותבמציאתהפתעהאיןלמעשה

להתחמקיכללאשפיציונדמהבביטול,המילנריתהציפייהאלהתייחסאםגםהמילנרית.

התקייםזהמושגיםעןלםהאמריקני.באקליםהמילנריהמןשגיםעןלםשלמהדןמיננטיןת

החזקותהמילנריותבציפיותהןמאנגליהעודשהובאהכפיהפרוטסטנטיתבמורשתהן

ביבשתהמתהווהחדשה,אומהשלהייעודתחושתואתהפוריטניתההתיישבותאתשל,וו

שלפניבתקופהויושב.נכבשהעולםשיתרלאחרשביםמאותפלאיבאורחשהתגלתה

הוליהצדדיםשניביןשהעימותהמחלחלתההכרהגםלאלונוספההאזרחיםמלחמת

הקרעמולאלהאמריקניתלמבוכהפיציושלתשובתויותר.אליםגווןומקבלומחריף

פשרות,חסרמכריע,מאבקהאפוקליפטיקנים:שנותניםתשובהאותההיאהמתרחב

לרע.טובביו

שלביקורתולאורהקריאה.במהלישעלתהבוספתנקודהלהביאברצוניסיוםלפני

במבקרלהיזכרשלאיכוליםאיבנוהפועליםשלאסונםאתוהבלטתוהקפיטליזםעלפיציו

שברצוניהנקודהמרקס.קארלתקופה:באותההתעשייתיתהחברהשלביותרהידוע

שהמרקסיזםבספריוטועןטיובסוןלמרקס.פיציוביןהמילנרילקשרנוגעתכאןלהבל,ט

מדוע:ומסבירהחילוניתי,יהאפוקליפסההוא
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בוטמוניםהחילונית.האפוקליפסההואהתעמולתית,ברמהלפחותמרקסיזם,

ופשטני.דואליסטידטרמיניסטי,הואהדתיות:הצורותשלבולטיםמאפייניםשלושה

מאבקרואההואוגםדבר,שלופובסמילנדי-למחצהאומילנרימצבחוזההואגם

בעיהכלמגדירהואגםהתמימים.הנדכאיםוביןמפלצתיתיקנוניהיביןנמשך

כדיאלימותשנדרשתסבורהואוגםודע,טובשלפשוטיםבמושגיםהיסטורית

 65יצרה.קנוניהשאותההנסיבתייםהקשריםאתלקטוע

שקראוסבירממרקס,הושפעכימסכימיםפיציושלכתביואתשחוקריםההיסטוריונים

מאבקשלבתפיסהפיציוהחזיקמרקסכמו . lS4Sב-שפורסםהקןמוניסטיהמניפסטאת

המושגיםמןןבכמההבריטיתלהיסטוריההכלכליתבפרשנותבחברה,שוניםמעמדותבין

כמובן 66הקפיטליסטית.בחברההניצוליחסיאתלתארכדיהשתמששבהםהבולטים

ולאהתעשייתיתהחברהעלהסוציאליסטיתהתנועהבביקורתרקהשתמששפיציו

המופשטות,העולםתפיסותביןהדרמטייםלהבדליםפרטאנשיה;שהציעובפתרונות

לעבדותהסוציאליסטיםשלהחריפהלהתנגדותםלבלשיםשלאפיציוהיהיכוללא

ירגגיושלמשנתוגםטיובסון)שלפרשנותופי(עללמרקסבדומהזאתואף 67בדרום.

האדםובניתנצחכשהעבדותדבר,שלבסופומילנרי-למחצהאומילנרימצבצופהפיציו

מתמשךמאבקרואההואגםהדוקה;ושליטההדדייםחובותשלהרמוניבמשטריחיו

לרעטובביןמאבקההרמונית,העבדותלחברתההרסניתהקפיטליסטיתהחברהבין

לאלימותבמפורשמתייחסאינופיציואםוגםדבר.שלובסופלהכדעהשיגיעמוחלטים

 destructive (הרסניתפילוסופיהליישםישכימכריזהואלמחלוקת,כפתרון

philosophy ( לחלוטיןמסכיםהואזהשבענייןומוסיףהקפיטליסטית,החברהלגבי

 68בצפון.הסוציאליסטיםעם

השפלבנקודתמצויהתעשייתיתבחברההפועלהיההתשע-עשרההמאהבאמצע

ומרקס,פיציושלהגותםתקווה.ונטולתזכויותנטולתעבודהבהמתשלו,ביותרהעמוקה

אישאישהזה.המצברקעעלנכתבה ,הפילוסופיהעבריומשניהאוקיינוסעברימשני

 ,בתכליתשוניםוהשקפתםמניעיהםאםגם ,תקופתםשלאנשיםשניהםהוא,במקומו

שניהםשלהכתיבהואולםההיסטורית.וחשיבותםהאינטלקטואליתרמתםגםוכך

איןכיקובעטיובסוןוהמילניום.האפוקליפסהרעיוןשלהמשותףמהמקורגםמושפעת

הןבמיוחדחזקההייתההמילנריתהמחשבהשבהבתקופהכתבשמרקסמקריזה

זיקהקיימתכאן,להראותשביקשתיכפיפיציו,אצלגם 69בבריטניה.הןהבריתבארצות

ובשראהמיאצלגםלהתקייםהמשיךהמילניוםמושגהמילנרית.למחשבהדיאלקטית

לחלוטין.הדתאתלנטוששביקשמיאצלוגםהאמיתית,ומהדתמהמציאותריחהב
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שארפיין 1ג
ותרלמיילםהרופאייןבקבמאבימקומה

הרע-עשבהשמאהבאנגליהב

יסימנסקנעמי

 ,היולדתמעורבותהיובומובהקבשיאירועהלידההייתההביבייםימיבוהעתיקהעתב

 ,צביעותמטעמיעיקרבבלידה,כללבדרךובכחלאגבריםוהמיילדת.ות,בהקרוחברותיה

אוהאםאתלהצילןאחרוןניסיולבצעמבתח-רופאנקראהםבשקשיםמקריםבלמעט

חששוכןועל ,מויתעםתחיםנ-המםהרופאיעתבאותהנקשרומכךכתוצאהעוברה.אאת

השבע-המאהמתחילתעיקרבו ,החדשההעתבראשיתרקבהם.להסתייעמאדהאנשים

ב.הייל~דלמקצועכנסילההחלוביםרורופאיםיםמנתחווזגישהבישיבוביכרה.רעש

ד"רשלתובהדרכ ."בצרפתומשפחה"חברהבקורספררמסינריוניתהדכעבובמקורונכתבוהמאמר *
 ,םמתורגסח Uבהבאתיםיהרופאשלומכתביהםשארפגיייןשלמפסרההרביםהציטוטיםאת .סלוחובסקימשה

 .שליהםיתברלעונים Uהדתכלבאגנלית.המקורינוסחבם.ג .רךוצראיתיכאשרו

שבוצעקרהבמיח.דםגוהאםהעוברלהצלתקיסרייםניתוחיםאפשרלאעדייןוובתקופההרופאיהידעא
שללנוהידעווןהראשהמקרה .העובראתלהצילוןבניסי ,מותהאחרלרקנעשההואהאםשלבבטנההיתוך
 , 151יעמ • Sharp : 1999 :ראו . 1793ב·ליהבאנגנעשה )בחייםנשארןעוברהוהאםוב(שמוצלחקיסריניתוח

 , 6IumenfeJd·Kosinski : 1990וכן ,העורכתשלשולייםהערת
ובפרט ,) physiciansאו d()ctors (םיהרופאשלההכשרהמיותחם,ילמנתחרופאיםבי[להבחיןישב
וכתבאלאמעש.יאופןבהוארפבעסקולאהם ,בלבדייםונעיוברנסנסהבינייםבימיויה ,תוגיגינקולאהופרב

החברהבעיניהמקצועימעמדםוגםמכוב,דחברתיממעמדהיוהםכללבדרךתיאורטיים,חיבוריםרוב-על-פי

אך ,ברפואהמעשיןבאופאמנם ) medical practitioח ersאן surgeons (תחיםנהמעסקולעומתםה,וגבהיה
 DUnisonראו: ,קצביםואפסריםשלהנמוךלמעמךיותרםיבורוקתיםונחהיוועיתצמקהוהכשרתםמעמדם

שמקירו,ולבלב ,הונודרניבונחקרהןמהתקופה,קורותבמןהרבבלבולאתימצהובעניין , 11-1יעמ 1977
מובחןלאושבשימולהלן),ורא(ותדמיילהשלהרישויבהליךפאיםןהרשלהגבוההמעורבותםבלדעתי,

ברורההבתנהואיינהמודרבמחקרשאףלכרגורמתקירותבמהיריתבוהאה,פהתקייבנקורותבמםושגיבמ
שבהםקומותבמלמעטי,פאיםירויודתהכלליחנובמוהבמאמרלהשתמשרתיבחלפיכךות,צןבהקשתייןב

מנתחים.בורקאךשהמדוברברור

I 52 70-52עמ'(תשס·ג), 1גלייולהיסטןריה,לסטידנטיםגמהה:ה,ההי 
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שלמצדןבעיקר ,ציבוריתהתנגדותעוררהוהיאטבעי.באופןנעשתהלאכניסתם

זה.בתחוםאזעדששלטוהמיילדות

הרפואהספרישלמספרםבהתאמהגדלהיילףדלתחוםהרופאיםשלכניסתםעם

רפואתבתחוםאלהשלובפרטגברים.ידיעלורקאךכמעטנכתבואשרוההדרכה

ההגותמלבדעממי.היההכתיבהוסגנוןנרחבהיהזוספרותשלהיקפההנשים.א

 .ואריסטו)היפוקרטסגאלן.שלהעתיקיםכתביהםעלבעיקר(שהתבססההפילוסופית

 1למיילדות.והוראותנשים.ברפואתלעוסקיםמעשיותהוראותגםאלהבספריםהיו

המאהבראשיתהרפואיתהספרותשרובםימראהחוקריםאךחדשות.כיצירותהוצגוהם

 2יותר.מוקדמיםמקורותשללאנגליתתרגום .באנגליהלפחותהייתה.השבע-עשרה

המיילדות.ספרי • Jane Sharp> (שארפגיייןהמיילדתשלספרהאררראה-1671ב

למיילדותןוהראשההדרכהספרזההיהלנוהידועככלהייל~ד.'אומנותכלגילויאו

שאלותבלנושא.כולושיוחדבאנגליההראשוןהספרובוודאיבאנגליה,אישהשכתבה

צורךשארפראתהלמה-ובראשןשארפ,שללכתיבתהוביחסלספרביחסעולותרבות

לימודשלבדרךלדורמדורהמקצועהעברתמסורתאתלשבורובכך ,אותולכתוב

 3ומתמחים)?תושוליהוכשרושבהלדרך(בדומהוכתובקרואדיעתיהצריךשלאמעשי

האםהכותבת:התבטאהסגנוןובאיזההספרשלהיעדקהלהיהמילבחוןגםמעניין

המטרה .גווןישה .חדשהיצירההואהאםם?ילרופאםגאולמיילדותרקמופנהספרה

או .רופאיםידיעלנכתבוואזקיימיםשהיוהספריםשלמאלהניסוששלהןכווהת

אותם?ו?חקהטופששהיא

 ,הדיוןמתוךשיעלונוספותשאלותועל ,אלושאלותעללענותאנמההזבמאמר

המאהבסוףלמיילדותהרופאיםביןמאבקייבשארפשלמהומקאתלהאירבמטרה

ההדרכהלספרותשארפשלספרהביןהעיקרייםההבדליםאתראסקוהשבע-עשרה.

ואת ,משמעותםאתו,הלללהבדליםתוביהסאתלהביןןבניסיוזמנהבתאיתוהרפ

למיילדות.הרופאיםביןהמאבקעלתיהםוהשלכ

שארפיין'גשללכתיבתהא.הרקע

ואתלכתיבתועקהראתלהביןיששארפשלספרהשלייחודוואתאופיואתןלהביכדי

הספרכתיבתןמזלהסמוכהפהוהתקאתהשבע-עשרה.המאה ,נכתבשבהפהוהתק

 ,) Culpeper (פפרקול ,) Hwן ter (רטהנשלםריהספעלה,פוקמהתפאיםורלשםירבםריפסוידינבישא
 , hiJipp and O'dowd(1 : 1994 ,דןאוראוליפפיו:ראועוד, ,) Wolvel'idges (סידג'רוולוו

 louise (האוווזבזיואלובהן ,פראשלפניאהמהיתצמחכהנושאעלספריםובתכדותליימפתרכצב
BotlTgeois ( שלרהאממאתראונושאבםיפבוסםולמחקריליהערותפלס . 1626ב"רבכספרהתארסמהפש

האמבןלונדובהמיילדותועלתייםנבישהתפרסםבוסףפרס ,ותכאריבאהוורזיבבםקיסעךראשתשנ"ט, :איןבר"

 , Evendel:ן 2000ן,דנבאשלואההרע"עשבשה
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רחיםזהאמלחמתבעקבותבעיקר(יתדתוחברתית ,פוליטיתות-יציביאגליהבאנאפייונ

אפשרכןמוכהססר.שלהמיוחדיופלאורבהסאלהאירועיםבשישןייתכיה);רצוהרסטו

בעת ,השש-עשרהבמאהלנשיםחסיבשחלההמחשבתיתמהתמורההושפעהששארפ

-1603 (נהוהראשבתיזאלהמלכהשלשלטונה שאישהייתכןאיךלהסבירכדי ;) 1558

ם.הנשיכלפיהבגישוהרוחלךבהינויבשצורךהיה ,המדינהראשדקיבתפמשמשת

רהשלתמוהרי ,במלכההתמקדהואמקורובאםגם 4זה.כויינשבלהבחיןאפשרואכן,

ימיהבגםניכרזועהפלהששביטויייתכןממלכה.בהנשיםשארעלגםהשפעההייתהזו

 .כןאחרישניםכמאה ,שארפשל

 ,שהוזכרכפיומאבק.תחרותשלאווירהרקעעלכתבהששארפהואלכמהחשובאך

הגינקולוגיהלתחוםויותרריותכנסלהיגליהבאנוהכירורגיםהרופאיםהחלועתבאותה

דעותיהםבחלוקיםחוקריםוה ,בתחוםהמעשיתלהתעניינותםםגרמהברררלא .והיילןד

לתחוםשנכנסוואהמיילדות,רגל,אתודחקוהמקצועוךתלנדחפוהםהאםבשאלה

רעורהתהליךכיברור ,מקוםכלמ 5ורר.להתפהחלהכברבוהנשיםשליטתכאשר

מחוץאלנדחקותןצמעשוישהרג ,המיילדות ,םשלההמתחרותבקרברבהתרעומת

לקראתלשיאווהגעי ,בהדרגההתפתחהזמאבקנוקב.וריביצוחכויהתעוררכךלמקצוע:

 6מהתחום.ותדיילהמשלמוחלטתטכמעבדחיקההשמונה-עשרההמאהסוף

ועמקצאתלארגןניסיונותנעשו ) 1547-1509ניםשבשמלך(השמיניהנריימיבכבר

החוקיםבתוקףהכנסייהלאנשיביתנהלמיילדותרישיונותלמתןהאחריןתהיילוד.

מכןלאחרשביםכמאה 7.1512בשנתשנחקקוהגיהכירורוהרפואהעללפיקוחהכלליים

ארגוןסהינ-1616בבערך .התחוםעללהשתלטרופאיםשלהראשוניםהניסיונותנעשו

מבחןלעבורמיילדתכלשתחייבתקנהרילהעב ) College of Physicians (הרוסאים

זהוןפתראבלישוף.אבהאצלרתעובשהיאהרישויהליךעלסףיתוואשר ,רופאאצל

ועבמקצלעסוקהמשיכוהמיילדותבשרוניסמעיקרב ,םובתחניכרלשיפורהביאלא

ון.כרשיללא

מהכיטארבזובשנה .-1634בהמיילדותשלהמאבקראשיתזמןאתועבלקלבומק

באגודהלאגדן ,) Chamberlen (יןיימברליצפיטרהרופאשללהצעתוהתנגדותןמה

לאיגודדאגמאשרותרי ,יימברליןישצעולהמההצעה .בראשהיעמודעצמושהוא

יילדותמםישיכששלוצהבק 8 .המיילדותשלוברמהדעיבוטלשלהתיימר ,המיילדות

לכבמשךורופאים,שלמוסרתייתההזולמשפחהרלין.בייימצתפחמשזמתוביכנראההעוברהההצעהא
 :בסשר ; 14-13עמייוסז.נוד(יותבוסדםהרפואייייםהמלקחעלהידעאתזיקההחהיאהשבY"עשרההאמה

עמי , Rushen : 1991ן,ראשראןהרפןאיסןדסןעלזרנמיליייצמשפחתעלנןסףלמידע .) 152-151יעמ , 1966

 . 155-139עמי , 1966ןרבס:פראןיכללופןבאהמיילדןתשלהרישויהליךעל . 14-12

רןתהאזהתומרליוןרשללאבתחוסלעסוקותרביילדותמופהעדיארוךויקרהיההרישוישהליךןיןיכב
 .) 31-30יעמ 1994לי:האר(שןיןתהרמצדםוהאיןמי
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להתאגדותןמקוםישאכןכי ,הייתההעיקריתטענתןזה.צעדנגדומהצעלמלךהגישו

 ,במיילדותמתחרההיותובגבר-מיילד,שכןגבר,שלפיקוחותחתלאאך ,המקצועית

סימנההיאאךנדחתה,אמנםצייימברליןשלהצעתו 9לבורותן.כיאםלהעשרתןידאגלא

במאבק.תדשלשלבהמעבראת

הן ,המיילדותעלהרופאיםשמתחוהביקורתגברה-1671ל 1635השניםבין

שלטאותובהתבלראותאפשרתחילתהשאתמגמהניכרתיפותה.בחרוהןתכיפותהב

בכתביםוםיטוייבבהמשכהואת ,)וממפלתפגועהיההסתםשמן(עצמומברליןיייצ

ווילביילופרסו ,פסקללאהיה,קריםבמבהבולט.סןפהותקבאותהשנכתבורביםרפראיים

) WilJughby (. יבייל~דתצפיותיובספר) Observations in Midwijery (, לאורשיצא

כךהמיילדות.ןןכלפיהתרסהוביןשאעמודכמעטאין ,שארפשלספרהלפניכשנהרק

לדוגמא:

במחיצתשהיתיעצמיאני .זרותבשפותבקיאותשלנומהמיילדותמעטותרק"

ודהבעבשהבנתןרבות ,לכתוביכלולאאשרכמהלקרוא,יכלולאאשראחדות

ן Zותר."בימועטההייתההמעשרת

שזנחותומיילדעלרופאיםשלקשותנותולתלבהשוואהעדינהשהיא(זוהתבטאות

הרופאים:שלהמרכזיותהטענותאחתאתמשקפת ,)הלידה!}עתבמחפירהורהבצנשים

המחקרת:וצדקומאכןהיולהאשטענותוודאותאין .המיילדותשלורותןבעלהטענה

שהתיימרוכפיאמצעיםוחסרותותבורהיולאהמיילדותכיראהיההאחרונותבשנים

והעכירהמיילדותכלפיביחספגעוודאיהללוהטענותריבויאולםלהראות.בהרופאים

קהועסועהמקצאתרכשה ,שארפגדלהזורהוויבאעיסוקן.בתחוםהכלליתהאווירהאת

ספרה.אתכתבהםוג ,בו

שארפגוייןשלהמיילדותב.ספר

לספרה 1671מ-נהוהראשהורהמהדשלידועיםעותקיםשנירקבידינונותרו ,כיום

המלאהמדריךיאחר:שםתחת 1720בסביבותאורראתההשנייההמהדורהן 3שארפ.של

 Phillips : ,פיליפסאדלי.בעיקרוללבייוםרופאישלהקשיםיותיהסוהתבתאולתלונותיהםדוגמאותראוא
1952 . 

והיהמיילרותכיהסיקווהרופאיםשלמכבתיהםםהחוקריפעוהוששא,ונבתונואשהרהמחקרשנותבב

מוכילםוכיהמחקר .ףולכשיוטפלותלאמיניתינמשכאשרית,ינמוככלכליותיתבשכבשמיצאן ,תירובנשים
ותכאמצעוכשרוהולמדימשכילותהיין,שבהיותנירוהעלפחות ,תוהמיילדיכאהומרלו,איעותבקבקפס

עמי , 1966ס:בורפראו:כ,ךעללמדי.מכובדממצואהיוובןרלכךבוסףוליות.ששלמעשייםדהלמיימערכ

155-  Evenden D., 'Mothers Midwives in Seventeeח th-יורת:המאוחריםהחוקריםאתולעומתו , 139
, llives ;,1 Ellrope זerll Mid dסMarland H. (ed.) Tlle Art o! Midwifery, Early M חi יח,Century Londo 

2-69 . London-Nc .. v York 1993, pp ; 48-27יעמ 1994הארלי:אצלןכו . 
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 ) Elaine Hobby (הוביאילייןהחוקרתמשופרת.'אמהדורה ,היילודאומנותאו ,למיילךת

אףממנהנשארשלאבעובדהלכךוראיה ,כישלוןכנראהנחלהזושמהדורהטוענת

(בשםוהרביעיתהשלישיתהמהדורותהופיעומכןלאחרספורותשנים 14אחד.עותק

וביןהראשונההמהדורהןיבהבדליםישספורים.עותקיםרקנותרוומהן ,המקורי)

שלשינוייםגםישאךדפוס,שגיאותשלתיקוניםהםהשינוייםרובהללו.המהדורות

השניםבחמישיםהרפואיותבתפיסותמהתפתחותשנבעושינוייםובמיוחדבתוכן,ממש

השמטת 1S .עליהןלוותרלנכוןמצאשהמהדיררבותאנקדוטותשלוהשמטה ,שעברו

אעסוקלאאולם ,הספרשלאופיואתמאודמשנההיאכי ,מעניינתכשלעצמההאנקדוטות

משנת ,והמלאההראשונהבמהדורהרקהשתמשתישלפנינולמאמרכמקורכאן.בה

1671 . 

המקצוע:שלשוניםבהיבטיםדןמהםאחדשכלחלקים,ושישהמבואבספר

היילףד;במקצועהצורךעלהסבר :מבוא

 ;והאישההגברגוףחלקישלאנטומירותיאי:אכרך

 ;העוברןימאתלקבועהאפשרות ;וסימניהההתעברותבי:כרך

ההיריוןבמהלךובקשייםבכאביםהטיפולבה;והטיפוללעקרותהסיבות :יגכרך

ללידה;וסמוך

בשלביבתינוקוהטיפולהלידהןזמקביעתת,ולהתעברהמתאיםהזמןדי:כרך

הלידה;

ין;ווריפנשיםמחלותהלידה;בעתביולדתלטפלישכיצדהי:כרך

בהן.והטיפולמניעתןילדים,מחלותמינקת;רתיבחבתינוק:הטיפול :יוכרך

וישיותרזורמתהכתיבההראשוןבחלק .הספרשלחצאיושניביןסגנוןהבדליישנם

החלק ,מתוולע .רביםסיפוריםואנקדוטותםג ,הרבותהרפואיותהתיאוריותמלבדבו,

מטרתםבהן.שיריההטיפולאופןותוהבעיתיאורלשבמתכונתוכתובתרויטכניהשני

יכפאךרא,ובקענייןלעוררבוודאיהייתהןוהראשבחלקהמופיעיםהסיפוריםשל

ב.הכותבתשלודעותרוחהלכימסרים,להעברתגםרבהבמידהשימשוהםלהלןשנראה

וןובמגשהשתמשהשארפ,הזהכריספרהלכתיבתאותהששימשוהמקורותלעניין

דנית ,צרפתיתכמומשפותלתרגםבאלצהשאותהספרות ,בת-זמנהתוספרשלרחב

שעסקוהקלאסייםהסופריםשלמדבריהםלהביאהרבתההיא ,כןכמו 16 .ואיטלקית

לשארפהייתהלאשלמעשהטועניםםיקרוהחאולםגפוקרטס.יוהגאלןובהםאהוברפ

 ." The Compleat Midwife's Couך paluon: or, The Art of Midwifry rmprov'd "א
יפוהאהאכנרהיתההייבשהרההדוהמוןלישכלתבויטהחתאיכ ) xxxixיעמ , 1999י:בו(התטועניהובב

ו.הללםירופיטהלכאתוממנושמיטהשחראלרפלטהשהישעמםמהיכנהט
לשוותיטתפייגבל ,) 37יעמ 1999 :פרשא(םשייהנןימהאברילעןאלגשלתיווטיתפיבלגגמא,לדוג

 .לוכוטפרהרךואלתבורתמאוגודדעוו ,) 83 'מע 1999 :פרא(שרובהע Jמייוליגעלטטקרוהיפ
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בני-זמנהאנגלייםרופאיםשלכתביםעלהסתמכהושהיאהקלאסיים,לסופריםגישה

לידעכבסיס ,בעיקר ,בהםוהשתמשה K,([Culpeper (קאלפפריקולאסנשלעיקרב(

בשאלהחלוקיםהחוקריםלכךוסףנ 17הרבים.לסיפוריםכמקורגםאבלהקלאסי,יהרפוא

בצרפתכתבה(ש ] Bourgeois (ורזיואהבלואיזהמיילדתשלכבתיהאתהכירהשארפאם

להסכים,םוטינאך ,מהםפעהוהושלשארפ)קודםשנהכחמישיםלמיילדותכההדרספר

זיואה.גרובשלמזונמוכהשארפשל i'lספרשרמת

בנירופאיםשלהכתביםלביןשארפג/ייןשלספרהביןההבדליםג.

זמנה

הכתיבהבסגנוןונוגעותזובזוהשזורותחשובותשאלותשתיעומדותבספרדיוננוסיסבב

עדמוכרשהיהמזהשונהיבהכתסגנוןהבספררליצומנסהשארפהאם :היעדובקהל

סגנוןשלחיקויהיאשכתיבתהאוחדש?יעדלקהלםגספרהאתותפנלהטרהבמ ,אז

לרופאיםרעיקבאךלנשים,גםאמנםמיועדתוככזו ,המקובלריבג-הרפואיהכתיבה

 ?םיברהג

הדרכהמספרישונהפשארשלספרהאםלבדוקישהאלההשאלותעללענותיכד

שלדמותהלאורןהלבחוןישריםבהדאתומדוע.במהכן,ואםני·זמנהבםגברישל

הנסתרותהמטרותאחרילהתחקותזורךובדותוכנו,הספרסגנוןלאורהןושארפ

יבתה.בכתלהגשיםמנסהששארפ

פרטיםעליהונלידועיםולאבערפללוטהדמותהרפ?אשייןיגבעצםיתהיהמי

 ,משכילהאישההייתהשהיאניכרמכתיבתה 18בספרה.םשמתגלילואלמעט ,יוגרפייםב

עלמצהירההיאלספרהוןהראששערברב.חומרשלועיבודקריאהביכולתשניחנה

מיילדתושלפנינמסתברשנהי.'משלושיםיותרהייל~ךאומנותבוסקת"עשהיאעצמה,

לפיכךרבות.מטופלותגםכנראהלהוהיורבותיםשנומהבתחשעסקהביותרמנוסה

קהילתה.במוכרתהייתהכי ,להניחניתן

הגבירה ,פטרוניתה)ירבסואף(הערצתהומושאתהברלחשארפהקדישההספראת

שלאחותוטלבוטהגבירהשלמהיותה Lady Eleanor Talbutt).19 (טלבוטאלינור

או ,כובדמממעמדהייתהרפשאשגםלשערנוכל ,) S נewsbul'Y 'h (שרוסברירוזן

מןמיילדתדיעוינתבבחהיאאיןומר,כל .םהגבוהילמעמדותקשריםלההיושלפחות

לעמודמסוגלתוהיאובתעוזה,עבידשניחנהבקהילתה,מרכזיתהישאאלא ',השורה

N. Cuס ryסן r Mid!uives ,ס r n Gllideסן r WOlllell ill TI,eir C011Ceplioll, Benrillgא lpeper, A Direcl 
1651 , ld Sllckli llg, London ז.n תלמיילדווקאודולאו ,הרחבראימוהקלקהלתרוייועדקאלפפרשלספרו, 
 . 57עמי , Aughtersoת: 1995 ,אוטרסוןאצלראורקאלפפשלספרועלימ.ברעממיימיסודותבוויש
(הובי:הוביאך ,מבורןיואהסודותיהריבאתהעתיקהששארפטוענים 171יעמ , 1994 :דאורואויפיליפב

 . 6הערהלעילוראאהיבירוזשואי,עלבנרחלמידע .בךסבורהאינה ,) xviiיעמ 1999
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בספרשדבריהשהתכוונה,אישהותן;אלפתורלנסותאףובבעיותולהבחיןמושגיםעל

 .למרחוקיישמעו

באותםהגבריםשלההדרכהמספרירביםשלונתםכלמתדומההספרשלז:יתכונתו

עלתיאורטייםדיוניםעםחדיהטיפולדרכיעלהסבריםשזוריםבספר Iכאמורימים,

אנקדוטותובוישעממיתבשפהכתובהספרהעתיקות.הרפואיותהמסורותועלהרפואה

של ) condllct (וההליכותהנימוסיןוספריהרפואהספרידןגמתפיעלרביםוסיפןרים

ןבאןפממנהציטטהןגם ,הזאתהרפןאיתןתבספרנרחבשימןשעשתהשארפ 2התקןפה.ס

שמבחינתאלאהגברי.הסגנוןשליחיקוייבספרישאכןזו,מבחינהרבות.פעמיםישיר

העתיקהלאשהיאעןלהמהםןאשר ,שארפשעשתהרביםוייםינבשלהבחיןניתןהתוכן

נבחןשאותםעיקרייםנושאיםבשלושהניכריםאלוהבדלים 2.וםהרופאימדברייוקבד

היחס ) 3 (למיילדןת;היחס ) 2 (האישה;גוףתיאוריריקבעו ,האדםגוףתיאורי ) 1 (והם:

לרופאים.

האישהגוףלתיאוריביחטה.ההבדליםן

התקופהשלהרפואייםההדרכהספרישימשן ,~יסלמריהחןקרתשלמאמרהפיעל

אלןתפיסןתהמינים.ןביליחסיםוכביטוי ,דריותומגחברתיותתפיסותלביטויכלי

שלןה ,האדםגוףלתיאורריקבעששימשוומשליםדימוייםמסכתבאמצעותהועברן

עדינהבצורהמשנהשארפאיך ,~יסלבעקבותלראות,מעניין 2גהגבר,שלהןהאישה

מעמידהובכךהאישה),גוףשל(בעיקרהאדםגוףשלהרווחיםהדימוייםאתביותר

מהמקובל.לחלוטיושונהבאורהאישהגוףלגביהחברתיתהתפיסהאת

בניאתהסובבמהעולםנלקחועתבאותהליםבהמקוהגוףדימוייכימראהסלי~

במושגיםלרובתיארוהגברגוףאתג 3 .המלאכהומעולםהחקלאימהעולםיקרבעהאדם,

ותבמשמע ' stones 'נקראוהאשכים :פסיבייםבמושגיםהאישהאתאילוויל,פעעןלםשל

נקראזאת,לעומתהאישה,רחם(אגוזים). ' nuts 'וא ,הפרישלהקשההגלעיושל

' womb ', תוארשםהיצירה.תהליךעצםלאאךיצירה,שלחללאומקוםשפירושן

היצירהשלהפסיבייםםהחלקיאתמתארהואשגם ,' matrix 'היההאישהלרחםנוסף

הייתההאישהואילו ,הרבייהריתיאובוצרייהיאו'הזורעיהיההגברהמלאכה.בעולם

מגינההיאשכן ,הגידולךמתהלינפרדבלתיוחשובחלקאומנםהיאהאדמה.יהאדמהי

אנרגיה:אומחשבהכללהשקיעבליזאתעושההיאאך ,אותוינהומזהזרעעל

11 As the seed of plants requires the matrixof the earth, to nourish itwell 

trequire] the ר,and safely defend it, so doth that seminal virtue of mel 

24 " ... womb 
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המעלהכךעליהם,ולהגןאותםלהזיןהאדמהלחללזקוקיםהצמחיםשזרעיכפי"[

 ]" ...לרחם )קוקה[זהבגרזרעשלהטובה

שלההדימוייםמבחראךהחקלאות,מעולםבדימוייםהאישהוףגאתתיארהשארפגם

 .נשיותאסוציאציותשלבמכלוללא,אהגבריהמושגיםבעולםמשתמשתהיאאיןשונה:

היא .לגופההללשירששריםלדימויים ,באישהשפוגעיםמדימוייםעוברתהיאכך

כאגסוצורתהרחםולדוגמה:ועסיסיים,מתוקיםכפירותהישהאיאיבראתמתארת

 25משובחים.שפרותיולעץמשולהטובהומינקתלתותים.מושוותהפטמותגדול.

תהליךלדוגמהכמו ,נשיותמלאכותהןמתארתשהיאהמלאכותגםרביםקומותבמ

 26תקךפה.ותהבאמובהקתנשיתמלאכה ,בההחלילמלאכתוההמושוותההתעבר

בולטהדברגדול.מחשבתישינוילראותאפשרהגברשלהאנטומייםבדימויםגם

להםקוראתהיאאףהגבריםהכותביםכדוגמתהגבריים:האשכיםבתיאורמאוד

' stones ', אםכי .לאגוזיםאותםמשוההיאןאיצורתםאתלתארכדי ,מפתיעאופןבאך

 " ... the stones which are two whole kernels, like to the :הישהאשלדיהלש

ket·nels of womens paps, there figure is oval, and therefore some call them 

" ... eggs ]ביצתיתצורתם .האישהשדילגרעיניהדומיםגרעיניםשניהםים"האשכ, 

רפשאהאשכים,שלצורתםאתלהמחישדיככ,ך zו."וביציםלהםהקוראיםישכןועל

ורשבמפבוהקרדימוייוצרתאלא ,המקובלהחקלאייםושגהמםלבעךמשתמשתאינה

אישה.שלוהחייםהמושגיםלעןלם

זמנה.שלהחברתיותהתפיסותנגדבגלוייוצאתששארפלומרקשה .זאתעםיחד

םוריבתיאמשתומשתהגברעליונןתאתדגישהומשבההיאבספררביםבמקומות

מתארתשהיאןפובאוגמאלדזאתלראותאפשר 28בל.קוהמותאהחקלמעולםודימויים

זאתבכלאולם ." The yard is as it were the plow ... "י:אהגבריןהמאיבראת

ינחמהימעיןעל·כךמוסיפההיאהגברחכמתעליונותעלבדברהשונה.שלההסגנון

 .הטובוהחזק .החכםהמיןהםהגבריםאמנםישל:בנימהנאמריםדבריהומר,כללאישה.

מתהליךנפרדבלתיחלקהוםהנשיםגכי ,בעצמנולהתביישלנואלהנשיםואנגםאך

 Z9בלעדינו.'להתרבותיכוליםהגבריםואין ,האנושיריאהבה

שמייחסיםהיוונית,מהמיתולוגיהרביםדימוייםשארפמוסיפההאלההגוףדימוייעל

הרופאיםיבכתבםגהללוםירוהתיאאתלמצואאפשרשמעניין .צמהועווחכהאישהלגוף

כךמאוד.עדאותםהדגישהוריםואיהתאתשינתהשהיאאלא ,שארפהשתמשההםבש

שהיההרפואיונחבמהווגינליותהשפתייםאתובספרתיארקרוק,חלקיההרופאלמשל,

וכוחקלאיתהמידיחידתמוט,שורנת:משמעירותשערהכעהשהמאהשלהישלגנליתכא • yard "למלהא
 .בגריי[מאיכר
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כהערת nymphae',30 'בימיובלומק

בסוףמביאהואריםגבסוהיהמצובגא

שלהמילול,ההקשראתהפסקה

- ' nymphs 'ה·הלטינייאוהרפהמונח

במפליתושחיתוהמיתולוגיהאלות

שלספרועלךהסתמרשא(םיהמ

Crake ( גווןלעבוניה ,אנושתיואל

 :ראח

תוראקנואלכנפיים-כןועל"

תומתאחדןהשכןניספות,

 ,הרחםרולצוואןהשתלסעבר

שלןרקותיהזססוכמו,ממנאשר

םיהסרמיםזו ,ותלהאהניספות

םיכנושןדיעלאשרו ,םילוזהנו

 31 ",סונולשוגנתעהורושהאכל

שלרהושבתיאראותלאפשרית,אשר

!l1$."; • 

תבאשמייכפםיינשההבייהרריבאישלחתךתתמינ

ןיררזלפאורהשליבטפר

במילהרקמשתמשתהיאומוובמק ,נעלם ' Nyluphae 'יהאנטומהמונח ,שארפ

' Nymphs ' .(נימפות),שורויולקהמונחלהסברתתוחשיבמייחסתשהיאניכרשנית

לפרשאפשרכאן,שנתווספה ,ונוס ,והאהבההיופיולאלתהנימפותהמיתולוגיות:לאלות

יופיהן,החמלאות ,תוובנות-האלמתוהאלשלקישורראיםקוהאצלליצורןכניסיוזאת

 .הארציתוהאנושיתשהיהאוףגרואיתעם ,חהכוו

ינשיןבהאוומהשםגדומללכלונהשהאיתולדמארפששלחסהישבלההבדעלדוע

בספרםיבאוהמאלימתולע 32 ,שארפשלבספרההאישהשלמיהואנטהוריצי :וריםיצ

 ,ספרושלהראשונההמהדורהאמנם Roesslin),33 (ןליזרוהרופאלשדותלמיילההדרכה

וחמישיםכמאהכלומר(השש-עשרההמאהבראשיתדועהורפסה ',יהאנושהמיןלידתי

המאהבסוףגםביותרוהפופולריהטובההדרכהלספרנחשבהואאך ,)שארפלפנישנה

הלךעלוהשפעתו ,רבותתוהדורמבהודפס ,תורבלשפותתורגםאוה .השבע"עשרה

עלבתשיואישהאיםורבספרושוריבצ.אשארפשלופתהקבתרבהתהייהןעדייחוהר

םיטימביםוגנהפניהו ,פהוכפתביושאהי .םינושדגוזוכמתואהנרותימודיתשיןבספסל

כדיראהמביןא,ךורועדנה ,יותנחושבןרקושלגוההששערףאו ,הזרפהגוה,רצפל

שלדחומיבהןבהגרספהמךמסעל ,) 178יעמ( , Cutter and Viets : 1964 ,סטןיוקאטרםיטוענךכא
 ,ההראשונאתוצהוראתלשנהםיימאתילואפ,רלספשנעשויםמוגתרהוותרוהמהד



 61ןשארפ/ייןג

לעומתה,חיובית.אסוציאציהלעורר

עומדתשארפשלשבספרהבציורהאישה

חזקים,םקוויבמצויריםפניהיחסית,הפזקו

אלמבטותמישירהמודגשותניהועי

למדי,ירשריפהשגולעיןולטבעוד ,ראוהק

חזקהשהאישהרושםמשאירהציור

ותריעודמתחזקזהרושם ,דמאוומרשימה

שלרובספהמצוירתלאישהשוואהבה

ן,סליור

בדבריותרבהמשכנעהטיעוןוליאאך

טמוןלנשיםשארפשליחסהבההבדלים

בהקשרהיאבמשהיאהבאורבסיפ

 :) vagina (קהנרתיתכונותרלתיאו

עלצבעבשהתלונןצרפתיאיששמעתי"

לאגינה]ותווהייתההתחתןשכאשרךכ

עכשיואךיו,דותמיעלרחבהאוגדולה

אולישלו;אלאאשתושלאיננההאשמהאולישק;שלדהילמוהתרחבהדלהגהיא

שארפג/"ןשלמטפרההרהאישהשלחתרתמונת

 34ו,ייבירתגורבעמידיקטןוהואהצטמקשלונשקו

םינשהתמידלאלפיהשארפ,שלהיתפיסותתמציתאתלראותאפשרזווטהבאנקד

ליצורוזאתלהוכיחיכדבספרהמשתמשתשארפ ,)תןואםלהאשילשקמרות(לאשמות

זמנה,בניהרופאיםשתיארוממהריותחזקהאישהשלדימוי

להםישוליאאוון,נגסשלענייןהםהאםהאלה?ההבדליםאתןלהביעלינוכיצד

ןכש ,אישההיארפאששךכמבעיםונמהםניכרחלקכיקספאיןיותר?רחבהמשמעות

םולבעומשתמשתהאישהגוףאתלהביןיטיבהמ ,בשיםעלבתותכהיאהכאיש

תיבהבכלכןקודםינוראלאהדבריםעבשמטדימוייםולםבעו ,הנשיהאסוציאציות

ספרהביןההבדליםכןש ,שארפשלהונהשגישההלהבנתדיאיןזהבהסבראךגברית,

ועי,המקצלתחוםגםםוביבכוהם ,המגדרםמתחוחורגיםהרופאיםלחיבורי

למיילרותבהתייחסותברליםהה , 2

שהוזכרכפי 35 .למיילדותהרופאיםביןחוהוויכהדיםנשמעילכך,שהוקדש ,במבואכבר

מציגהרפשאהמיילדות,שלהעמוקהןרותובעלהיופאיםוהרשלהתלונותעיקר ,לעיל
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שלהשכלתןלגביבעיהקיימתיכמודההיאבהקדשהאמנםאחרת.בצורהאותן

בכותבה:המיילדות

בידיהןלנשיםשנגרםהרבהסבלעלבחושביבעצבותנתקפתירבות"פעמים

ידעכל[בליזאתבאומנותעוסקותמהןרבותמקצועיות;לאמיילדותשל

בצעמטרותמתוךרק ]לדתילמי !הנצרך{באמתהעיקריהידעזהווהרי ,באנטומיה

 36כסף·"

 ,אלאהמיילדות.שלבהשכלתןבעיהשישהרופאיםביקורתאתמקבלתשארפלכאורה

היאאיןתקנה.להשאיןכעובדההבורותבמצבלהכירמסרבתהיאהרופאים,כמושלא

ורקאךלהכירמוכנההיאלהפך.אלאלרופאים,להיכנעכדיהזוהאמירהאתמביאה

המיילדתכאילוהקביעהאתלאהצעותיהםי:יאתמקבלתהיאאיןאבלהקייםבמצב

מקומהאתלפנותהמיילדתשעלמכ,ךהנובעתהדרישהאתלאללמו,דמסוגלתאינה

שצריכיםאלההםהרופאיםשלפיהןיותר,המתונותההצעותאתלאואפילולרופא,

התנגדותהאתלהוכיחהמצב,אתלתקןכדיספרהאתכתבההיאהמיילדות.אאתללמד

למיילדות.אחריחסולהעניקלרופאים

שללמיילדות ,השארביןמוקדש,הספרהספר:שבראשבהקדשהכברניכרהשוני

זו,בפתיחה Sisters').37 '(יאחיותייהביטוימופיעהדבריםבפתח ,על·כןיתראנגליה.

ואינטימית,בהוקרנימהשלתחושהיוצרתגםאלאלמיילדות,כבודנותנתרקלאשארפ

 ,רופאיםשלהזלזוללביטוייבהשוואהגדולהבדלזהומהן.אחתכלאלהאישיתבפנייתה

להרשיםכדירקהןיבספרמשתמשותמיילדות IIהכותב:ווילבי,פרסווילשלאלהכמו

 38 ."בהםהמודפסותבתמונותלקוחותיהןאת

הנדרשותנותוהתכשלבהסברהמבוא,בתחילתגםזובגישתהממשיכהשארפ

בידעהןתיאורטיבידעןהרךוהצאתומדגישהחוזרתשהיאלאחרטובה.ממיילדת

עלעדיפותשהןגם,אלאללמודיכולותשמיילדותרקשלאוטוענתמוסיפההיא,מעשי

לשיפורכניסיון ,כאפולוגטיקהלראותניתןהאלההטיעוניםאתהגבר·המיילד.ואהרופא

כאילונדמהשבגללןהסיבותאתמסבירההיאיחד.ככולםאו ,כפולמוסי,העצמהדימוי

טכנייםוכקשייםשפהבכקשייהבעיהמקוראתרואההיאללמוד:תומסוגלךאיננשים

עלמקובלותהיואלוטענותבאוניברסיטאות).ללמודלהתקבליכולותאינן(נשים

כתבאשררליןבייימצפיטרהואותיובהצעולטבןההשבע·עשרה,המאהלאורךנשמעוכאלההצעותא
לקרןאעליהןמתיןילמדןהשכדיהיאהמיילדןתאתללמדיקריתהעהסיבהיכשלו,ההדרכהלפסרבמנוא

 . xxjiiעמי , 1999הןבי:ןאר .ופאלר

כלים,רבתרגומיםהיוכברזןשבתקופהלמרותנית.יבלטהייתהזותקופהעדהואהרפספרותרןבב
 .) vxiijעמי 1999הובי:(ראו:תבלטיניעדייןהייתההאנטומיתהטרמינןלוגיה
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אמנםשארפלעומתם,המיילדות.עלעדיפיםועמיתיהםשהםהסיקוהםומהןהרופאים

למיילדות.אחריםפתרונותמציעהאלאידייםמרימהאינהאךהטענה,אתמבינה

המקומיות.ובשפותחוץ-אוניברסיטאיותותבמסגרלהיעשותיכולטוענת,היא ,הלימוד

 39פשוטים,ובמושגיםבשפהספרהנכתב ,אומרתהיאזה,לצורךיוקבד

הרופאיםשבובאופןלאאם(גםמיילדותלהיותללמודיכולותשנשיםלקביעהכחיזוק

המקצוע,אתשלמדורקלאשנשים,לכךדוגמאותמגווןשארפמביאהמהן),זאתדורשים

אתמזכירההיאראשיתהרופאים.עזרתללאשניםמאותזהבהצלחהבועסקוגםאלא

שבתנ"ךכךעלומסתמכת ,)כביי-טוא,(שמותופועהשפרהים,במצרהמיילדותסיפור

כאידיאלך"התנאתהתופסתבחברהמאודחשובטיעוןזהומיילד.ברגשלאזכורכלאין

טוענתהיא ,כאוניברסלילאפייןאפשרהשניטיעונהאתהנכונה.החייםלצורתהמחנך

המיילדים,הםהגבריםלאמשכילים,אינםהגבריםשבהןברבריות,בחברותשאפילו

ביסודו,לשוניהשלישי,טיעונה ,התפקידאתעצמןעלשנטלוהןהנשיםהטבע,בדרךאלא

להשתמשנאלציםוכך ,המיילדמקצועלתיאוראחתמילהאףאיוהאגנליתשבשפההוא

מכאוממשיכהשארפ )!,)םיגברים-מיילדאוזכרממיומיילדות( me-ת midwivesויבביט

כאומענייוהנשים,בידייהיההיילףדשמקצועשראוייבינושהאנשיםתקווהומבטאת

בנימהוהמשכם ,בהצטדקותשתחילתםשארפשלשבמבואההדברים,בנימתהשינוי

תוקפנות,שלקלה

אורגשיתאותולחזקובביסיואולי ,למיילדותאוהדיחסמבטאשארפשלהמבוא

ממבהללמודאיוהביקורת,בימתלמרותאךחלקו,מנתשהיוהרבותלהתקפותלהשיב

הגברית.החוכמהעליונותעלזמנהשלהחברתיותהתפיסותנגדישירבאופויצאההיאכי

המשפט:אתטענותיהלפניומוסיפהעצמה,עלמגונבתשארפ

יגיעושהגבריםייתכומסוימיםשבענייניםלהכחישיכולותאיבנוהנשים"אנו

 40 "להשיג.כללבדרךיכולותשבשיםממההידעשליותרגדולהלשלמות

זהדיחייטויבבלראותאיוהסתייגות,שלקלהנימהזהבמשפטלשמועשניתןאף

הגברית.החוכמהעליונותעלהתפיסותנגדיציאהלמיילדותהאוהדיםובדבריה

הפנייה,בסגנווניכרהמיילדותכלפייותרהחיוביהיחסכולוהספרבגוףגם ,כוכמו

עושההיאתןואמבקרתהיאשבהםומותבמקגם 41אתן,אישידו-שלחכמעטבושיש

 42הרופאים,שללביקורותהשוואהבת,ונעדיבוותבמתינזאת

בשפהלשימושלראשונהנכנס ' Man-nך idwife 'הערך , Oxford English DictioJ1arY 'הפיעלא
יולדת.לאישההמסייעגברשלכהגדרה , 162Sב'יתהאגנל
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לרופאיםביחטהליםבדה . 3

מותחתששארפבביקורתםיכרינלרופאיםבהתייחסותותריבהמשמעותייםההבדלים

שלהידעאתמציבהואשהריחריפה,יקורתבמשוםישהספרכתיבתבעצםעליהם.

חדשמקורשללתחרותפתחופותחהרופאיםשללספרותאפשריתכחליפההמיילדת

ממנו.ללמודמסוגלותהיוהמיילדותכללאאםאפילולידע,

לבקרשלאשארפבוחרתכללדרךבלעיל),שראינוכפי(לספרהבהקדמהלמעט

שלזהסוגו.כולהספרלאורךהמפוזרתמעטמוסוויתבדרךאלא ,ישירותהרופאיםאת

נרמזרקולאיותר,מובנההואןכאאךורזיואה,בשליהבכתבנראהכברורתביק

הרופאים:כלפייקורתבשלצורותבארבענבחיןאה.יואבורזאצלכמויםורבסיפ

ובלידה,שיםבנהקשוריםסיפורימוותמיילדשלדוגמאותמהתנייךמביאההיאא.

גבריםנזכריםאיןשבתנ"ךכךעלקודםכברשהועלתהטענתהאתומדגישהחוזרתובכך

 43הקשרם.על-פי ,הספרכללאורךשוזרתהיאהתנכייםהסיפוריםאתמיילדים.

חוזרתהדגשהעל'"דיריקבע ,כלליבאופןהרופאימשלמערכםלהפחיתמנסההיא .ב

ובענייניםרפואיותשאלותבעצמםלביןרופאיםןבישהיוהרבותהמחלוקותשלונשנית

עצם ,מחלוקותלאותןמשלהוןפתרמציעההיאןאיכללדרךשבלמרות 44ורטיים.אתי

מערכם.להפחיתכדיהבישהרופאיםןבידעיםאחידותהיעדרעלהחוזרתדגשההה

בנרטיביםעושהשהיאושבשימ .רופאיםנגדסיפוריםהטקסטלאורךשוזרתהיאג.

ינש .הרופאימויבדמאודלפגועמצליחההיאישירות, )דבריה(לששמעהעדויותבאו

 .םואבמלכאןאותםונביא ,זהרשבהקמיוחדבוחשוביםבולטיםסיפורים

האפשרותעלוהוויכרחותפקודו,רחםהתיאורבהקשרמופיעהראשוןהסיפור

 ,כמעט-מוטמע ,גאבי ,צדדיורפיכס ,פסקהמצעבאמופיעהוארחם.ללאתתפקדשהאישה

י:אגבדרךישלןעניייננואוכללכללזהפורישסנראהליאך

םשלרחםורג,כיר ,סדומיאנוחתך ,ברוקטובאבחמישהו,אדוננלמניין 1520תבשנ"

בנוכחותזאתעשההואממילנו.בריינטופרכריסטאשתגינטיל,ששמהמאישה

לעיסוקיהזואישהשבהזאת,רולאח ;דנטימוסטכמהועודיםברמלומדיםרופאים

זרעשפכווכי ,בעלהמעהתייחדההיאכיוהעידוהודוובעלהוהיא ,הרגילים

 4Sלכן."קודםשהיהכפינשארהחודשימחזורהוכיבמשגל,

בספרהאחריםפוריםיהסכלשלמאופייםנהושזהסיפורשלאופיו ,הבחנתילמיטב

תסייח . 1999ון:בר-אאצלראובצרפתהרופאיםעלםוריפיסדרךבורזייאהרהיבשמעהביקורתעלא
ניהלבטליזאשלתיהויבהבתטאולכךדוגמאיראומתינןת.שארפשלותיהרהעיותר.המאיחריתותרלביקי
 .) 16(עמי .להלן-עשרה,השמינהבמאה
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והיחידמדויקים,קוםומתאריךאליוביחסשנמסריםהיחידהואברור,אאינוומקורו

אמינותפהליצורשארפניסתההאםבעניין,המעורביםשלשמותיהםבושמוזכרים

באיטליההסיפורמיקוםקרה?שאכןוודאילאואפילומקורומהברורשלאלסיפור

אירופהיתראתהקדימואיטליהעריכיידועהיהמקרי,אינוהשש-עשרההמאהבראשית

ליצורניסיוןגםפהלראותנוכלאוליזאתמלבד 46בכירורגיה,ובייחודהרפואה,ברמת

ג'נטילקוראיםלאישההשמות,שלמשמעותםבאמצעותלדמויות,הקוראיםיןבאמפתיה

) Gentil (, כריסטופרהואבעלהשלשמו 49העדינה,כלומר) Christopher (, נרמזשבו

ועלעליושעברווהסבלהכאבאוליוסבל;לכאבאסוציאציותומעלהישו,שלכינויו

אסוציאטיביתלקשורניסיוןגםכאןשישאפשרהכריתה,אתביצעהמנתחכאשראישתו

הדבראםאדון,כאל Dominusשלהמילולילפירושדומיאנוס,המנתח,שלשמואת

כלפיקשהכהבאופןפעלהרפואהשלשה'אדון' ,ביקורתיתאמירהפהשישהרי ,נכון

התארי,ךבמסירתאותנטיותשלרושםליצורמנסהשארפלדעתי,ו'הסובל.''העדין'הזוג

שזואדגישהרופאים,שלפעולתםדרךעלמערערתהיאשבובסיפור,והמקוםהשמות

הוכחהבפרשנותיואיןהתרחש,לאשהמעשהלכךהוכחותלנואיןהרייכהשערה,רק

וי,בדשהסיפורלכךולאהשמותשלהמילוליתהמשמעותשללחשיבותה

רקלאהרחםכריתתמעשהזה,בסיפורברורהשארפשלהחריפההביקורתנימת

הסיבהמהלנומספריםאיןאמנםגדול,קהללפנינעשהגםהואמנתח,על-ידישנעשה

להגביראולינועדמסביבשעמדווהתלמידיםהרופאיםשלהרבהמספרןוציאךלכריתה,

למעןומזוררפואהלצורכידווקאולאוולימודניסוילצורכינעשתהשהיאהרושםאת

בדיוןכילנומוסרשהסיפורבעובדהחיזוקלכךלמצואאפשרגםואוליאישה,אותה

 47רחמה,בללאהנשים,כלכדרךולחיותלהמשיךיכלההאישהאכןכינקבעהתיאורטי

מינקת:ולבחירתכללי,באופןנשיםלרפואתבהקשרמופיעהשניהסיפור

שלהחלבכמותשכאשרכאן,לצייןאעזלאשמושאתכעת,החימלוכהאיש"יש

אותהלפטרברצונםנחרציםואחרים,מייהורןדוקטורהרופא,היופחתה,מיניקתו

אבלהילד;אתלהזיוחלבדילההיהשלאאמרו)(כךמכיוון ,כמינקתמתפקידה

הודופאיםוהרוכאשראישה;אותהבזכותדיבר ,המהוללמלכותו,קדושתהוד

בטפרותמקבילהכלנמצאהלאבטפר.הטיפוריםלרובבניגודוה.לטיפורהוב.ישםשמציינתכפיא

 .ולנועההידהרופאים
למילהצהונפרהוצוופהקובתהייתה ' Gentil 'המילהיכ Jמציי Oxford English Dictionaryה- 49

Gentle : 
ארווצכריתתרקיולאאלא ,מלאהרחםכריתתעל Jכאמטופרלאשכנראהלהביןאפשרהטיפורמתוךב

עלטימנסקידודר"לדדתיותהרחם.ללאיתכןשלאדבר .טדיררימחולקבלהמשיכההאישהןשכ ,הרחם
א.ושבנותהער
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כמושמנתשל ] pint [~יינטטובלאהאםמלכותו;הודאמרמהטוב,היהשחלבה

1i? ארט] quart [ חלב?ייאשל

מעמדעלהרבהביקורתהאתלהעבירשארפמצליחה,מקודמויותראףאוליזה,בסיפור

לכול,מוכרותהיובוהפועלותהדמויותכיאתולהזדהותבהרבהקללקוראיםהרופאים:

היאאיןכאן 48המקרה,אתשזכרוקוראיםשחיוויתכן ,תרויקרובהיההתרחשותךזמן

יועציו,ועלהומלךשלהאישירופאועלבפירושאלא ,השורהמןרופאיםסתםעלמדברת

בכמותו,רקאלאהמינקת,שלהחלבבאיכותלהבחיןמסוגליםשאינםכמימוצגיםהם

מסוגלהיההואשהרייותר,עודהענייןאתמחדדתהמינקתלטובתהמלךשלהתערבותו

מעבירהכךבטעותם,להודותהרופאיםאתאילץובכךהרופאים,ראושלאמהאתלראות

מנה, ilבהנשיםרפואתבמערךהרופאיםתפקודעלביקורתברמיזותשארפ

ששארפההוראותהיאביותר,החשובהלדעתישהיא ,ביקורתשלסמויההצורעודד,

מקובלהיהומסובכות,קשותבלידותהטיפולבעניין ,למקובלבניגודלמיילדות,נותנת

הליךלבצעובכלללדוגמה),קרס,(כמוכירורגייסבכליםלהשתמשאסורשלנשים

בחוראותיהאך 49רופא,אומנתחלהזעיקעליהןהיהמסתבכת,הייתההלידהאםכירורגי,

באמצעיםלחיעזרישחמסובכיםמהמקריםבאילובפרוטרוטשארפמסבירהלמיילדות

כירורגים,כליםבעזרתמתעוברשלהוצאחלביצועהוראותנותנתגםהיאכירורגיים,

מותה,לאחרביולדתקיסריניתוחלבצעישאיךמסבירחהיאמתה,שהיולדתולמקרה

 50העובר,אתלהצילבניסיון

לאחירוםשבשעתלמקרההתיאורטיהידעיהיהשלמיילדותרצתהששארפנראה

ואפילואזהרהכלאיןבנושא,הדיוןלסוףסמוךשעדאלאמנתח,אורופאבקרבתןיהיו

אתאפילו-מזאתיתרהלרופאים,לקרואהמיילדותשלוהחובההצורךשלאיזכורלא

ברורלאשכללבאופןמשפט,באמצעהדיון,לסיוםסמוךרקשארפמזכירההמנתח

להסביראוליאפשר 51 ,כליובעזרתהעובראתלהוציאיכולהואשרקהדבריסמנוסח

ומוטמע;ברורכל-כךבענייןהיהמדוברכימפורשת,באזהרחצורךהיהשלאבטענהזאת

עלהרופאיםמתלונותניכרחלקחריכיתוקף,ישכזאתשלטענהלינראהלאאך

בפירוטלכן,מהן,בנדרששהדברןבזמלרופאיםקראולאשחןעל-כךחיוהמלילדות

אתלזהותהחוקריםויכלהמלוכה,איששלשמואתלגלותלאשארפשלהרכההזהירותלמרותהוכי,לפיא
שאחרי ,הראשווארלסיצהמלןשלהאישיואופכרידעויהה ) Mayhern) Jמייהררדוקטור:ובסיפהדמויות

תוארי)והמכורךהקדוש(יזכרו ' His Sacred and Blessed Memory 'לתואר:כהז 1649ב"להורגהוצאתו
העורכתהערות , 261עמישארפראה ,השניארלס'צבנו,כנראהאוההתינוק .בפיסקהשארפמשתמשתשכו
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פשטניתוכןוכןנמרץ,קיצור ',פואטייעיצובזכירתה,עלשתקלקליטהבלשוןשימוש

בסיסמה 4הסיסמה,של ) processing (ז:יהל~ךלעשותהיעדקהלאתשמחייבועמום

מיליםדתיאולאימי ,היסטוריגי,פסיכולו ,תרבותימטעןהנושאותבמיליםשימושעושים

שימושמחייבהרבהקיצורת,ורגשאו/ומיידיתציאציהואסבשומעלעורךשמטרתן

מבניםאסוננס), ,tזליטרציהחריזה,וגמת(דמצלוליאמצעזהובכללרטורייםבאמצעים

לאוזן.וערבהקליטהתהיהשהסיסמהמנתעל ,ועודחדיםומיתחביריים

 .) Fuj :גtwa i' : 1990 (פוגייבויהשלבמאמרייתמצוטטכמאלישלבספרותימסאובסתטוהבולא
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הגופיםביןמהתקשורתחלקהואלהעבירמיועדתתעמולהשסיסמתהפוליטיהמסר

המסר sתקשורת,ערוץ ,םמדיובשבילהחוץנכךלשםהאזרחים,ציבורוביןהפוליטיים

היאשהמטרהווךיומכבקול,אותןקורארבכשהמוךמועצםמביעותשהסיסמאות

השניהערוץהמוניות,באספותולבקאותןקוראיםאכןרבה,לתחודהיזכושסיסמאות

קצר,טקסטיותהבההסיסמה,הגרפי:החזותי,הערוץהואסיממאותותרמועבשבו

 ,הסיסמאותאתמדקלמיםרקלאהמוניותהתאספויותבואכן,לשלטים,במיוחדמתאימה

עלגרפיטיסיסמאותלמצואאפשרזאתמלבדנושא,שהקהלשלטיםעלותכתובגםהן

כרוזים,ובנותובעיתקירות,

ומהפכהסיסמאות , 2

להמחשה,רבה,חשיבותלסיסמאותנורעהמהפכניותתנועותשלההיסטוריהלאורך

ררלעוהצליחהאשרשוויוךי, ,אחווהיחופש,הצרפתיתהמהפכהסיסמתאתנזכיראםדי

תזכורתוהוותה ,הושמעהשהיאעתלבכעזיםורגשותעמדותהצרפתיהעםודעתבת

נלחם,שלמענןהמטרותשל

 ,הקיומיבמצבםלשינויהשואפיםאלהשלנחלתםהןמהפכניותאידיאולוגיות

בוהניהשפהלתרבות;הדוקקשרקשורותמהפכניותתנועותהמניעותהאידיאולוגיות

המהפכניתהתנועהולעיתיםתרבותיים,שינויתהליכימשקפיםהמהפכהשלם)יריוא(

יותמהפכנסיסמאךתשלוהרעיונותהשפהתרבותי,'שינוישלחשובסוכןהיאעצמה

מבטאותהסיסמאותהמהפכנית,התנועהשלהאידיאולוגיהאתלכ,ךבהתאםמשקפות,

הקיימיםהסדריםהרסהכפולה:מטרתהאתבעיקראלא ,התנועהשלמצעהאתרקלא

אחרים,בפתםוהחל

שלמחדשלעיצובאמצעימשמשתהיאת,במעצגםאלאמשקפתרקלאהסיסמה

שלודעתםבתחדשותותבותגועמדותמעוררתהיאשכך ,הפרטשלההכרהעולם

לסייעהיאכלשהומהפכניזרםשלהתעמולהבמסעסיסמאותשלמטרתן ?ההמונים,

האנשיםמספרפיעלנמדדמהפכניפלגכלשלשכוחומכיווךהחדשה,המציאותבעיצוב

אותושלהמצעצדקתבההמוניםשכנועבתפקידלסיסמאותנועדוסביבוהמתקבצים

מהפכני,התהליךתוךאלאנשיםשלהאפשרככלרבמספרלסחוףוךובניסיגפל

באייאןהאסלאמיתבמהפכהבסיסמאןתהשימןשב.

שלתקופההראשוזהשלבשלבים:בשניחיךבלהאפשרןבאיראהמהפכניבתהליך

שלומשטר nנפילעם , 1979וארבפברוהסתיימו 1977בסוףשהחלוציבוריותמהומות

עםבבדבדהמלוכהנגדהמאבקהתרחשזובתקופה א,)א[פהלווירזאמחמד ,אההש

 .הדמותשלקצרההיפיוגרבמופיעהשבולנפסחמפנות ,]א!כאוכמו ,םיבעומרםייבסןגראותיותא
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עצרותאפיינוהזההשלבאת .]ב[חימיניבראשותחדשמשטרשלהאלטרנטיבההצגת

שבוהזמןפרקהואהשניהשלב .באיראןהמרכזיותהעריםברחובותמשתתפיםרבות

אפשרלדעתי, Kפקיה.הולאית"ימוסדהמוסלמיההלכהכםחשלטוןאתחימייניייצב

ואת , 1979וארבפברהשאהמשטרנפילתעלבהכרזהזהבשלשלתחילתואתלקבוע

האסלאמית.הרפובליקהחוקתעלהמאבקיםהתחוללושבוהחודשהוא , 1979וניבישיאו

שונותמהפכניותותנועותאידיאולוגיותקבוצותחלקלקחוהמהפכניבמחנה

כאשרהראשון,בשלבמשותף.מכנהלהןשימשהולמשטרולשאהשההתנגדות

ריכןבהעחימינישלבצלואלותנועותהסתופפווגידים,עורקרמהלשאהההתנגדות

ההבדליםהשטחפניעלועלוובשהמהפכהניצחוןעםהניצחון.אללהנהיגןיכולתואת

הקבוצותביןכוחמאבקיעיקרבהשניהשלבאתמאפייניםולפיכי ,הפלגיםיןב

בדצמבריתהאסלאמהוקהחורישאעדלמעשהנמשיזהשלב 8היריבות.ותיהמהפכנ

 9במאבק.האסלאמיהפלגניצחוןאתסימןאשר , 1979

למהפכהשקדמוותבתקופגםנפוץוהיההאיראנילעםזראינוותבסיסמאהשימוש

השראתןשמקורותבסיסמאהשתמשו 1911-1905שלהחוקתיתבמהפגההאסלאמית.

יצועבאתליוואשרבסיסמאות,השאההשתמשהששיםבשנותםגהצרפתית.כבמהפכה

 ~'פינה:בכל,ענקשלטיעלשהוצבההסיסמהוביניהן ,הנהיגשהואהלבנהיגהמהפכה'

בבלימתלסייענועדהאשריותר"]טוביםהחייםילדיםפחות םע"['~ ~.:..ג.(, ~

.טובאיראןהילודהקצב

ומים,בנאאותןקראומספור.רבותהיוהאסלאמיתהמהפכהבתקופתהסיסמאות

אוםושעריקירותעלרוססואחרות ,שלטיםעלשנכתביהןבהיוגנות.בהפובהצהרות

לה.באוצאכיוםיבעיתונשהופצווכרוזיםבמנשריםשהופיעווהיו ,הדריבצדיקושקשו

אנטי"חימיניסטיות.סיסמאותוהשאהבעדסיסמאותגםהיומהפכההסיסמאותלצד

למשטרואופוזיציההופיעהכאשר ,השנילבבשעיקרבהופיעוהאחרוןמהסוגסיסמאות

המהפכנית.התנועהשהפיצהבסיסמאותאתמקדזהבחיבורחימיני.'של

והיאמיני,יחגיבששאיתהתאקורטי,תממשלשיטתמצייןהמינחההלכה.חכםשלטין-~קיהלא~נ;ייי 1א
חכםהךת,איששלטיןעלהמביססתממשלשיטתמציגהזותורההאסלאמית.המהפכהבעקביתבאיראןיישמה

האסלאמי.ההלכה
נאלץמערבית,השפעהבעלותקבוצותשלמלחץכתוצאה :)ה~~ר /oז,וביי~לא~~(החוקתיתהמהפכהב

קינטסיטוציונית,מלרכהשלינוןכהייתהמשמעותהלאיראן.שניתנההראשונההחוקהעל-1906בלחותםהשאה

 .) 86יעמ , 1996נשרי:(מהשוניםהטחמוקךיביןאיזוניםייצירתרשויותהפרךתעם

אחתשללמעמדאיראןשללקידומהיסידית,לרפירמהתכנית- )~ידלאב" ?i ~~(הנהלבהמהפכהג
למדינייתהמעצהתכניתשימשה , 1963בינוארעםלבמשאשאושרהלאחר .םלובעותרביהמפותחותהמדיטת
ליישוםארציבי Kומשמרצועיקראתיווןכהשאהאיראן.שלהלאומיתויטיתהפולהכלכלית, ,החברתיח

-117יעמ , 1996רי:(מנשעקרונותיה 116 (. 

מאוניברסיטתצעדונשיםאלפיםרתכעשכאשר , 8.3.1979נ·שנערכההנשיםהפגנתהיאלכךדונמהך
הנשיםעלכיחימינישלופסיקתכגנדהנשיםהתקוממותאתביטאהזוהפגנההממשלה.ראשלמשרדתהראן
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אתהפיץמילדעתאין ,לדוגמהכךהסיסמאות,רובאתהשמיעאוכתבמיידועלא

הסיסמאותרוב ,אותהצעקואנשיםוכמהלשאה"]"מוות( '~ ,;.L ר--יי<.. ~"'-י<..הסיסמה

או ,הפשוטהעםשלולוקכאלאליהןלהתייחסואפשראנונימיות,הןלהלןהמצוטטות

היאשליההנחההפשוט,העםאתלשלהבבכוחםשהיהיחידיםשלקולםכאל

היקפהאתלאמורדרךאיןאםגםהמהפכני,התהליךעלהשפעההייתהאכןשלסיסמאות

שלריבונניחזו,בהנחהספקונטילנחמיראםאףשלה,האפקטיביותמידתאתאו

להתעלםנוכללא ,אזגם ,המהפכניהתהליךעלממששלהשפעההייתהלאהסיסמאות

המסריםשללמצער, ,או ,החברהשלהרוחהלכישלמהימןשיקוףמשוםבהןשהיהמכך

להמונים,להעבירסוינהמהפכניותשהתנועות

 ,בהושהיהאלימותגילוייאףעלרחבה,עממיתלתמיכהזכתההאסלאמיתהמהפכה

המסיביתההשתתפותעלבהוברהתבססההיא ,אדרבאין;ומזמאבקשלאופילההיהלא

נהוהראשבמחציתבאיראןהפוליטייםבמאבקיםשהוכחכפיברחרבות,המפגיניםשל

השלטון,אתלתפוסשביקשמיכלשלובידיחיונינשקה'רחוב'היה ,העשריםהמאהשל

הסבוריםישבחברה,המהפכנייםהרעיונותבהפצתוסייעו ,שכנועאמצעיהיוהסיסמאות

ביומו,ןןוםימדיהמהפכניתעהובתנהמשתתפיםמעגלהתרחבהסיסמאותבזכותכי

 ,המהפכניתבתנועההעםשלנרחבתהשתתפותללאאפשריהיהלאהמהפכהןוניצח

באשרספקבךלהטילשאי·אפשרהמאפיין"טרוצקי:שלחוובניסלהשתמשכלונזהלעניין

שלההיסטוריה ] .. ,(היסטורייםמאורעותעלםיההמונשלההשפעההואלמהפכה

 12 ,"הפוליטיתלזירהניםוההמשלתקיפהכניסהובראשונהבראשהיאלגביהמהפכה

ההמוןעבראיךהיא:האסלאמיתהמהפכהמחקרןבמרכתוהעומדתוהשאלאחת

הרי ,סמכותונגדאלימהלאופוזיציההשאהשלמשטרועםשקטהמהשלמההאיראני

 ·איהפשוטהאיראניהאזרחחשהשאהשלמשטרופתותקכלשבמשךלהניחנוכל

עממיתהתקוממותפרצהלאכןפיעלואף ,רבותממצוקותבל 9וןומהשלטןושביעות·רצ

עותימסיהסיסמאותהמהפכה?שלתהולהתפרצשגרםהניצוץאואפהיהמה , 1977לפני

 ,המהפכניבתהליךההמוניםותגובהתנהבדעותהטרנספורמציההתרחשהכיצדלהבין

 13העם,בקרבששררהרוחהלךאתמבטאותהןשכן

הראשוןהמהפכהבשלבהסיסמאותג.

השאהשלהלגיטימיות,שלילתך

דורותזהשהורגלההאיראניתלאומהחדשרעיוןבבחינתהייתההאסלאמיתהמהפכה

סלידתאתעילהבהרבותהסיסמאותשימשושלההראשוןבשלבי,כנומללשלטוןרבים

ימיני"חלתימי"מתיגכדתויארקראיקנוזהפגנהבמהלך ,)וףגהכלאתהמכסהבדתעירי(אדור'צתיעטל
 ."רהטוטקלדיתווי"מ
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הוכשרהכךפהלווי.רואמחמדהשאהשו,בראשעמדממיוהמלוכנימהמשטרהעם

החדש.המשטראתלקבלהקהלדעת

ממספרבהרבהגדולבשאההעוסקיםהביטוייםשמספרמגלהבסיסמאותןעיו

נגד"כ :באומרו ][גבוארגאןמהדיידבראתמצטטמנדיוארגני.ימיבחהעוסקיםהביטויים

השאהשהשמצתמכאן ן".השאהיינגדמשתייםיותרהיומינייבחתמיכהסיסמתכל

והושמעוהוצגו ,המהפכהלפניי.נימיחשלשמומהאדרתתריוחשובההייתהומשטרו

פסליותים,בהקירותעלונתלתמונותיוהשאה:שלהיוקרהוהסמכותסמלימקוםבכל

הספריםשלוןהראשדובעמו ,והעיירותהעריםשלתיוהמרכויכרותבכהוצבו

מחייחלקיוההשאהסמל,תמונתו.התנוססההממשלהמשרדימטעםשהתפרסמו

שלאמעשההיוהייצוגיםהסמליםשלבפומביהשמצותהאיראני.העםשלםוהיומי

 ,נדירההייתההשאהשלהאוטוריטהנגדגלויהיציאהלעבריינים.יצפוהיהונשועייעשה

הוה?החששאתמשקףהבאהסיפור 15בגנרתו.ברלדהעורחדריםבחדריורק

הרמדאן .הרמדאןשלהאחרוניםהימיםעשרתהחלו 1978באוגוסטושנייםבעשרים

םיפרחוהעניקוותבוברחולהתפלהמונים )!אל-פטר.עידשלדולהגההיגבחגהסתיים

 , SJ./ו jז , JגI 9ן ", 1 'המגפיניםקראומהלכהבו ,קטנההגפנהנערכהןבתהראלחיילים.

שלהעצמינםחוטיב .יי)אסלאמיתרפובליקה ,חופשעצמאות,"( ' "-L.,..... uנו s'/.נ J 6 0:י

אחדיםהחלושאה,אוררחובאתחצוכאשרבתהלוכתם.ושהדרימככלגברהמפגינים

 :אמרהונבהלהבהפגנהשצפתהוקנהאישה .)"לשאהמוותויי ' c.L..;,..>7 ~<י-<...'לקרואמהם

'~ ~ _,.s r..r<' ~~' כאשררקוברחה. ]"אתכםיהרגו ,תאמרואלתאמרו,אל(יי

 16 .רהוחונרגעהדברעשולאבאוורהחייליםכיראתה

פרסוםדוגמת ,מחתרתיתבפעילותהאופוזיציההתרכזה 1977נובמבראמצעעד

והןפובאות.הישנשלןוהחייאתחדשותהתארגנויותהקמת ,מנשריםהפצת ,עיתונים

מהלךב!אךי).ג 5{י-ת!~~(יפשוהחועתנוית)בו;וליי-ה Vf '~(יהלאומיתהחויתילפעולחורו

דעיאתםוגגיחםיסלמוהמשואלבחודשדבאחהרמדאן,חודשסיוםעםהצום.הפסקתחג-אל·פטרדיעא
 .) 1008עמי , E[2: m (הרמדאןצוםפתתקוקשייסיוםאתןהמציי ,אל·פטר

ולשתן.חהיהשלהןהבולטשהמאפייןהמרכזתנועותמביןהזקהח-מל,) 'בהה·יג(תמיהלאותזיהחב
מידהקניפיעלתודמומתקנאורותעולםתווהשקפלאומית-ליברליתאולוגיהידיאכללבדרךשהציגולמרות

סביבולאאישיםסביבוהתלכדהןהאיראנית.בחברהמעמדןאתבססלואלמפלגותהצליחולא ,מערביים
לגות,מפשל ,ריותאופחותהרמונית,ליציהאקוכלהפעיהחזית' .שובמגמפלגתיוןארגואוריתסדותוגיאידיאול

 ]ז(ח'תיארביורשאהפ ,החזית')'גנהי(מוו(ביגיאסנםיכרזאיוהליטייםוהפיגיההמנ .המהפכהלניצחרןךומסעד

דמוקרטימשטרלכינוןהטיפהיהחזיתיניי).ראיהאהעםמפלגתינהיג(מפרוהריושדרוי)איראןמפלגתימנהיג(

לאאךלמלוךלופשרשיאהשאהעםןתוממשאאבייסגגניהל 1978בדצבמרעודהמלוכה.אתפסלהלאךא
 .) 73-72עוני , 1988(וננשרי:חדשהלמונשלהותמסטירבתוהערליזציהבהליהאצתותךלשלוט,

יתהחז'עםוקהדקשרבשפעלהדתייםאינטלקטואליםשלמרכזתנעות- )אזאדי ....תזנה(החופשתנעותנ
עתיתנוהלכההמהפכהאחרלו.ה(טאלקאנימחמדראיתאללה )ג 1בזארגאןיהדמועמדבראשה '.יתומאהל
 .) 91 , 73 , 60יעונ , 1988 :נשרי(מחימינישהתווהקרב 'פשרהח
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 , 1906חוקתאתמחדשלאכוףוקראוהבאזאר,אלקהילתבצמודאלותנועותפעלו 1977

הייתהלאהקריאהההתחלתיבשלבכלומרהחוקתית.דןהמהפכהלאחרשהתקבלה

אתממחישההבאההסיסמא .הקייםבמשטררפורמותלערוךאלאהשאהאתלהדיח

החווקה:להחלתהדרישה

~ 1 ..>:! J (S1.,r.-1 u LA1-.? ul ~ lנ_,.; L...I u ז..>""' I ~ 

 "החוקה.שלמדויקבביצועמעוניןהאיראני"העם

בפסיקהובלעייותנכבדמעמדלמגילסבוקבעההשאהסמכותעלסייג'םהטילההחוקה

תובאמצעחוקיםלחוקקריכונותלעםהוענקה-1907מקהולחבנספח .רגישיםבנושאים

השריעה)(הדתיהחוקוביןהפרלמנטחקיקתביןסתירהלמנועכדיאולםלמ.יכמגנציגיו

חקיקההצעותעלוטולהטילהזכותניתנהולה ,דתחכמימועצתנוןיכעלחלטוה

סיבותבשל 18 .)השאהשלשלטונוסוףעדמומשלאזה(סעיףהדתתיעקרונאתתושנוגד

ולהרחבתהאדםזכויותלשיפורפתהי(שצזהמרכתנועת :הפלגיםלשניהיהאלו

ליישםנטרסיא ,ח)וכדיויבמעניקההייתהקהו(שהחהדתיהפלגו )ותיהאזרחהחירויות

הבאות:תוסיסמאבשתיטוייבדיילבאות 1906שלהחוקהליישוםהדרישותתה.וא

לףוסנוסחה-ללוההגשאהא-דיןפרימטבזמןניתנהאשרקהו"הח

 "בוטלההדםשופךשאהרזאמחמדבזמןתנהינאשרוזו

ם"יההמונשלהאינטרסיםכלעלשיענהכך ,צועילביראוה]וקהח[אוהההחוק"

היאהינרכוהמיכקבעזוכחוקה 35סעיףו ,ציוניתונסטיטקומלוכהכוננה 1906חוקת

זה:סעיףשללעגניחיקויהיאהבאההדוגמא 19 .האלמתת

 "לשאהקייענהעםאשר ,לאמתתהואתומו"

ההיןכש ,ברחכוליעבסוהאיראזבסייניהבעמדממחלקסשהשיק) :יתלמילי(ראזבאהיחרוס-רא!~אא
ן.יראאלתכלבכזירכמידקתפםלה
 .החירבהתיכזעל<בללכידיעליסשנעארבלכסיבחרשנ ,סיחבר 270זביראניהאלמנטפרה-סגמילב

ושלתשהתחתרית).אהקאגילתשושהד(גנ 1906מהפכתלאחרהסדנואןרכאינהואשהרתרחהנבהמיעצה
תחתהמודקידתפאלמלהמשיךסלגיהמה.שאהמדיניותרורואשעיצולברכמכשיצהעמוהשימשהיתווהלפה

שלהעתידיתתהודמעלןאאירבימניפהקמאבהתהתחזקועםנותחרוהאסינשבעטמלהאסלאמיתכהמהפה
מותפורהריכותימםירנמשהיות,יקרהעיעותסהשתייןבקבמאלזירתהפךןכמהלב ,כהפהמהושלמדינהה

 ), 86עמי , 1996שרי:מנ(

ההפכהמפרצהתיפתקוב . 1907-1896סבשניראןיבאששלטיאריהקאגךמלה-השא Jא"דיפרמטי

 .ט)מנ(פרלסג'למיחיקהןלאיראהתנניובעקבותיההחוקתית,
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רלאחהחרחשהבמהפכההתפנית

בתשעה-המשטרהשעשתההניסיון

פגישהלפןר 1977במברובנעשר

סטודנטיםאלפיםכעשרתשל

בותקבע .אריאמהרטתבאוניברסי

ושלגדהאופוןיציההחלהזהארוע

יצאוםוהסטודנטיות,בהרחואת

תוךברחובוח.וצעדווסיםפמהקמ

אנטי-ממסדיות.סיסמאותםקוראישהם

שלבשלתחילתואתמסמזזהמאורע

 .המהפכניבתהליךההמוניותההפגנות

 , 1978בינוארחרחבוהאלוהפגנות

מטעםהעיתוניםדחבאפרסוםבעקבות

מאמרשל-יאטלאעאתי-הממשלה

תיאראשרחימיני,אתוגינהשתקף

האימפריאליזםשלחרבירכשכאותו

נערכהרלמאמבהובתג .םלאבאסוגעפבכךוהאישיות.מטרותיולקידוםהדתאתהמנצל

לתיאולוגיה.םיסטודנט 4,000שלהפגנהלתהראן)יתדרומ(ם Rעירבדשובחבשבעה

 20סטודנטים.עשרותכמהנהרגותוובעימההפגנהאתלדכאנשלחהצבא

חימ"('למעןהמן{יחהפנ{ה

אתישותהמדגקריאותםג 1906חוקתאתליישםהקריאהלצדלהופיעהחלומעתה

הייתהלשאה""מוותהסיסמהפעולותיה.ושלהפהלוויתהמונרכיהשלאי-הלגיטימיות

 .השאהרמשטסךלחיאתהורשבדהזאת,אי-הלגיטימיותלהדגשתיותרבהקיצוניתהדרך

עליונהישותבפניםששוטחיחינהבתשמקורהאהבהבסיסמהגםמופיעהזךקריאה

תוקףלהלתתיכדשקללה,זוהילמעשהמישהו.שללמותושתגרוםממנהקשיםבשמכ

הנעלם.!>אמאםוהןאל-חסי .אל-חסןעלי. :םהאמאמיובארבעתלבאםינשבע

שלויכהמרהורם(התרעישריתבשיעהמחמד.הנביאשלמורתלאחדהמוסלמיתהעדהמנהיג-א/?אםא
כמונחהמעטןת,חסיזנחשבהאמאם .מחמדהנביאשללזןדקשניהשבחשכתלדדגההאמאמיםהועלוהשיעה)

לפיירה.כפלנחשכןתלןןתצייאןםהאמאשלורתבמסכהדנהאיהד.תונשאיבכלעליונהוכמסטתהאליירעל

ורתמלבש .יואצאציזבבירןשהברתועתןאמהאמאזומיעלןדידכזאתושןדכימינהדמחממאמיתהאהאומנה
כמצבנמצא ,שערשהניםהאמאם ,בנןכיהונהאמהגתבשהיןרש,אחריןשהןתירכלאעשרהאחדהאמאםשל
םרהזשלשמוזכוהנעלםיהאמאםיןיוניכןמכא .כמהדיתמחןרשהלהופערתעדי)גה(יעייזמניתהיעדדןתשל

-1169יעמ , EP ;נ(עיעהבשכוירהמ 1163 (. 
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השאה,אתהמת ,ם"אלוהי

השאהאתהמתעלי,א

השאהאתהמתחסן,ב

השאה,אזnהמת,גחסין

 "השאהאתהמתמהדי,'

שללמותומייחלהואשבולמצבהעםהגיעכיצדהסברלמצואגוכלהבאותבסיסמאות

המהפכה:לפרוץשהביאוסיבותמספרןבהנזכרותאגגוכבדרךשליטו,

<.s\]j ~ ..::.u>)l..... ':;".Y-" §.:...:;...גו <.sJ4:: ~ i .)..1 ..ג..o 

.J:ג.נ.;י L;. ~ _'_גץ f'..I .גA .;-A j5. ~ )ffi I '1.. ;:,_ ~'יי:י ..I.)j .) ג..ז..o 

תועלת.חסרתגלתההתוויפהלממשלת ,איברתהיהח'מיני,"מר

שלךהלבנההמהפכהתתקיים]לא[לעולםלעולםלעםהשאהןביברית

 "כצהרבההתגלתה

בצעדיםולנקוטתדמיתואתלשנותהשאהשלשמאמציוהיאזוסיסמהשלמשמעותה

הברית.עמויכרותלאהעםוכיפרי,הניבולאלמהפכהשקדמהבתקופההעםלמען

עולהמהסיסמההלבנה.''המהפכה-השאהשלמפעלועלביקורתנמתחתכןכמו

בלבד:השאהשללמהפכההייתהוהעם',השאהכת'מהפלהיותשנועדהשהמהפכה,

 21מפרותיה.בהנהולאממבהחלקעצמוראהלאהעם

היהבשיעה.וןהראשהאמאםוד,מחמשלוחתנודודו'ןב , 661-656בשניםשלט-~אוב י~~בןע.ויא
רצופההייתהעלישלותופיליחתקופתמחמד.שלובשליחותהראשוניםהמאמיניםאחדו ,הרביעיליףיהח

 .) 386-381עמי , EP :ת .פהובכחנרצכוח.ומאבקימלחמות

-243עמי , EP: l1(נבשיעההשניהאמאםמחמד.הנביאשלובתפאטמה,שלבנה-ע.ויבןן 9אל"r:וב 240 (. 

מפורסםהואה.,בשיעשיליהשהאמאםהיה ,אל'חסןשליואחומחמדהנביאשלנכדו-ע.ויןבןי 9א"לי:ז
הסתייםהמרדהצעירה.המוסלמיתהמדינהראשותעלמעאויהאבןדיזיהאמייףיהחל'כנגדקובמאבשל

קרבשדקיהשיעיתנהוהאמפיעלו.סיעתינובסיןחאל"שלבקרבםותבמ , 680רבובאוקטיבכרבלאאדיהבטרג
למנותהחלויכרבלאאמקרבהחל .)יאל"~i:ודאא:ד 9 (המרטיריםוןאדלכינויזכההואיוחסיןשלדמותואתןה
עלי.צדנאצאיהאמאמיםשושלתאת
העןלםשליט-המוסלמיתהאמונהיפעל .הנכונה"בדרךהמונחה"מילולי:בתרגום- )תיערב(די~~ד

מחמ,דהנביאממשפחתשמוצאו ,במהדינהוהאמהמוסלמית.הדתתחתצדקןבישליטאשרלקצו,ובואלפני

התרי'השיעהלפי .לסונה)בניגוד(בשיעהמרכןימוטיבמהוויםהמחודשת,להופעתועדהומניתותוובהיעדר
כפייתהואייעהשהמהדיאתהמייחדןסףנמאפיין .)הנעלם(האמאםהשנים"עשרהאמאםואההמהדיעשרית,

 .) 1238-1230עמי , EP: V (סלמיומה:םולהעשארעלהשיעה

השאהאיפשרקרטר,הברית,ותארצנשיאשלתןישרלדובמענההאופוזיציהתעויתבבלחץ , 1977ב"ה
סירמכסהאתהקמעלשחררמןכןהשאההיההחופש,,יכוישלארוכותשניםלאחרת.ויממסליברליוציה

 .) 129עמי , 1988רי:(מנש .בפניוסההמכהוטחזאת,משעשהךא ,בעצמושיצרהדחוסהלחץ
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מרכזיגורםהיתהיהלבנההימהפכהפתובתקהמערבשלהנצלניתהנוכחותהגתברות

אתעושקיםשהזריםמעיקהתחושהשררהןבאיראהמהפכניות.ההתפרצויותבוי,בל

לניצולחיסמלהייתהבאיראןזריםרבבותשלהפיזיתהנוכחותהאיראנים.הנפטאוצרות

 22משטרו.שסימלמהובכלבשאהשתמכוכמינתפסוהזרים ,כןעליתרהמתמשך.

זה:רוחהלךמבטאתהבאההסיסמה

Lנ. I b ~ I ~ ~ .iג.}.($ I ~ 

.}. i b.J ~ י..r. ~. 

~ Jנ. ..כ-! U;!I ~ ~($ 

~ ...r. ~~. 
jA ~ .bL..t Y. jA ~ .נ-! bL..t 

הזרים,משרתאיראןשל"השאה

הפהלווית.השושלתעלץ)בו(תרהאלקללת

שיעורללאאותנודיכאהזההבושהחסר

לשאה".מוותלשאה,מוות

לטיני:לכתבעתיקבתהיאהנההסיסמה,שלהצליליהאפקטלהמחשת

Shah-e Iran kunad nUkari-i ajnabi 

selsel.h-i pa.hlavi תila'ant-i haq bar 

bi hayaa .thulm-i bihad be-ma תaKarde 

Marg bar Shah, Marg bar Shah 

 ,בהקבלהערוכיםצמדיםשביבתמקצביחידתהיאהסיסמההטקסט,עיצובמבחינת

החזרה:הואלאוזן)בעיקר(ולעיןהבולטהמצלולאמצעיעצמו.תוךבנחרזצמדוכל

מכונההשאהחוזר.פזמוןמעיןכאןהמשמש )לשאה(מוות Marg bar Shahהביטוי

ואילו Z3 :האימפריאליזםשלהאינטרסיםכימשרתנתפסהואשכןי,הזריםימשרתכאן

"מוותהפזמוןחוזרהבאהבסיסמאגםוגד).ב( ~.ב.....Lמכונההואאחרותבסיסמאות

לשאה":

הדיכוי,משאתחתנחיה"לא

החירותבדרךחייבואתנקריב

לשאה"מוותלשאה,מוות

אףשהייתה,עמובניעלהשאהשלידולהכבדתמתייחסותהאחרונותהסיסמאותשתי

ההתעלמותבלטההשאהשלמשטרושהתחזקככלההתנגדות.בליבויחשובאושנהיא

אי-אתמדגישותהבאותהסיסמאות Z4האדם.זכויותבהפגיעהוגברההאזרחמחירויות

ומשטרו:מהשאההעםשלרצונושביעות
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 L...;. ~ 35 ,L.;.) ~ L.; L. u, (. (.;נ.
לאמיליוך 35 ,רזאבךהשאה),שלשמווגםרצוךשביעותת:(מילולירזאבא"א

 ")רזא(לאמרוצים

~ .) L...;..) C:. r.'י' .) C:. ~ .)L.....כ , 

~ .) I C:. ~ C:..).JJ ..J ~ C ' 
d....ו ~ J ~ " . 1. . 36 I • ' .. : ~ L.; ;. '.< . L...;. ,~ ~ ~ U .) ..>יייי-'""':.) 

(הבך),רזאמחמדשלמהפרצוףמחציתהואהאב)(השאהרזאשלאחדפרצוף"

,נפרחשלםופיפרצשניהםאשרףאשלמהפרצוףמחצית

אדםהםהאב)(השאהרזאשאינם/מרוציםלאמיליון 36הקדמונים,דברילפי

"גרזא /מרוצהאחד

בניועלעליוםגאלאהשאה,שלמדיניותועלרקלאיקורתבנמתחתזובסיסמה

נהנההשאהמחפירים,חייםבתנאימצוישהעםבעתמעמו:ניכורוועלמשפחתו,

לוומדביקותאותו,המכפישותבסיסמאותמשתקפתכלפיוהשנאההחיים.מתענוגות

טיפש):(וגםחמורהשאהמכונההבאותותבדוגמאגנאי,תארי

החמור"לשאה"מוות

L.t ~ b .נC-.נC-"::' .) 1 ~~, 1..)-:' ..::. Jי:~ .,rב.~~ 

.J ~ י=+' ~~, t ~ ~ <S ~ b .,r0-.(. .ב , 

אספסת,ורךבעקניתי ,רתךנעיאתשמעתי,ראהיישאחנש

שלי"הסייחשתמות,כדי(אותה)לךאתןלאאך

באסלאםנחשבהכלבהשאה,לביזוינוספתמטפורהמשמשתכלבלבאוכלבהמילה

במגע,עמהלבואשאיןוטמאה,בזויהלחיה

>"~ y. ~ <s &......, 

הכלב"לפהלוי"מוות

ילדיםשירשלפתיחהשורתהיאי,) C _,_:; ..,....:; atal matal tu tule) '<Ll--ג:-JJב I 'שורהה

הדמויותכאחתנודעהוהיא ,מדיניותועלגדולההשפעהלההייתההשאה.שלהתאומהואחות-tז~ךףא
 .) 35 'עמ , 1988(מנשרי:הוכהמלבמשפחתתחתוהמוש

ת.ילגליצאשעמההשאה,שלהשלישיתיאשת-~ךחב

שאה,רזאמחמד '"~ .:..L (. ~השאהשלשמי , 2ן;ירצ.שביעית .:..L = 1 (.דרמשמעיתי:איהרזא,ג
המלכים.מלךשפירושילשאהרתוא-'א::י~זקאהד
דועה.יאיראניתאמירהעלכפרפראזהנוצרהזוסיסמהה

כלבלבת~לה=
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הבנעשהסיסמאותשלגדולובמגויומפורסם,

שתייםלדוגמהנביאפתיחה.כשררתשימרש

מהן:

L.t • .u_,:; y J::u. j:;1 נ/~ <L1_,.:i 

כלבלב"הראהשאהתולה,תומתל"אתל

תולה,תומתל"אתל

ננסאחדשאהלנויש

כלבלבים,אארבעהלויש

 ,לקרטראותהונתנופרחאשתושם

אותהאכהאניאםזקנה,זאתאמר:קרטר

תמות"היא

פרחוהמלגהשאהרזאמחמדונשיאפרחאשתוהשאה,מברזיםאלובשוררת

שבסיסמההמסרקרטר.דאז,חבריתארצות

אשתואתאפילולמסורמוכוהואכיעדרבהכהאמריקאיתלהשפעהוןנתשהשאההוא

בשאחמיניאופיבעלותהשמצותבהטחתבחלולאשהמפגיניםמסתברלקרטר.

בעינינחשבההבריתשארצותהעובדהאתטויבילידימביאהגםזוסיסמאובמקורביו.

האיראנית.בחברהששרררהחרלייםוכמקררוהפריצותהשחיתותכאםמהאיראניםוחלק

השאהמוצגהבאותהדוגמאותובשתיפריצות,רלאשתולשאהייחסוותנוספסיסמאות

מידות:וכחסרכמושחתזונה,שלכבנה

המרלדתמוכררוצח,הדם,מוצץהתליין,לשאהמוות"

ממזר"ניאוף,שלילרדשתיין,כלב,שלמאפייניםבעלמלוכל,ך

ראוי,דברהואהזהלשאה"מוות

נאוף"שלילודהואהשאה

מוסרית:כבלתיפרחמתוארתהבארתבדוגמאות

(.$1 y .&i י-F ~»~ Lד~~ .)J ~ J ~ I.) L:; J'}' . J ~~ 

Aנ<LIכ..בJ 1 .)J ",~ ~ ,,_,ב.~ $1.) '.<..>ן":'"_נו' .f..o _,:; ~~~~ 

 .השאהשלילדיולארבעתונהיהכא
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 ,ביותרהבושהחסרתהאישה ,אתהוי"

הברך)עד(מילולית:הצןוארעדובשחיתותבחרפהשקועהאת

אחרמישהושלבחיקןישנהאתפעםבכל

מלכה?"עצמך)(חןשבתאתהאםזונה,הי

(ד~אע.~את)המרובעיםמשקלעיקרוןיפעלבנויההאחרונההסיסמהמבנה,מבחינת

 25בזן.זומתחרזותלשלישית,פרטשכולן,צלעותארבעבנישירים

.)jL....... ~~ , ~ <SJ גrjJ ~ 

.) C: ~~ JI5: • ~ גr.) j ~ 

קומקוםגםעליו ,רותחחם"המי

עליה"קרטרבעודהכרהחסרתפרח

סיסמהזוהיהשנייה.השורהלהמחשתמשמשוקומקוםמיחםדוגמתביתכלידימוי

עשואלהבסיסמאות .) j ~ useהצלילהוא(החרוזמתחרזיםבתיהוכללאוזןערבה

כשהאזרחלדעתי,ביותר.והמשפילותהמבזותהקללותהןמיניותקללןתשכןרב,שימוש

השאה.שלטוןתחתשנרמסמכבודומקצתלעצמומשיבשהואחשהואאותןקראהפשוט

למעשיותןבאהבתהידועלעם,שעשועמשוםבהןהיההפסיכולוגיתהמשמעותמלבר

ולהלצות.

המאחדתוהשנאהסולידריותהאלימות:בצל . 2

 ; 1978בראשיתהמדינהברחבישנערכןהשאהנגדןתההפגנבכלקראוהסיסמאותאת

בשמונה-עשרןהלכה.גברהשלהןהאלימותמידתואשרבהדרגהשהתרחבןהפגנןת

בריבאזכרהטקסיהדתאנשיערכן ,ם J )'בהטבחהרוגיעלהאבלימיתוםעםבפברןאר,

התפתחיךיזא f י:Jיבעיר ,המוניותלהפגנותהטקסיםהפכומהרהעדולות.גדההערים

עלהכריזהעם 26נהרגו.אנשיםוכמההמהומותאתדיכאהצבאאלימים:לאירןעים

ואחתלהתגלגל,השלגכדורהחלמאזמותם.עללהתאבלשישכשהידיםבההרוגים

מרטיר.שלכמשמעותזומילהמשמשתקרובותלעיתיםעד.פרסית:/מערביתמילוליבתרגום-יד iJ ~א

מפנימוגןהואנסלחים,וחטאיכל :רביםביתרונותהשהידאתמזכההקרושיםמותהמוסלמיתהמסורתלפי
דהשהימותנחשבהמאמיניםבעיניב.יו"וגהעדןןכגלשרתועומדותיפהפיותושתייםשבעיםהקבר,חיבוטי
משפחתו ,וחסדטוהרשלמעטהכולההמוסלמיתהקהילהעלטהועהוא .למותתרוביוהנעלההאצילהלדרך

השהידיםמותעלרבדגשמושםכשיעהרכה,כהלתמיוזוכההערצהשללמושאהופכתהשהידשלהישירה
) EP: lX , 207-203יעמ (. 

דת.ללימוריחשובשיעימרכןהמהווהובאיראעירכ



84 I רחךמךאןאורלך

המפגיניםנשבעיםהבאותבסיסמאות 27חדש.הפגנותגלפרז(ארבעין)איוםלארבעים

שנשפך:השהיריםדםאתלנקום

ריז, f (!.ום Rשלההרוגים ,רותיהחבדרךההרוגיםשל"זכרם

מלבנו"ימושלא

המלוכניייהשורשאתורנעקאנחנוהמרטירים,שלהטהורהדםם"בש

 ,בדמךנשבעאנישהיד,"הוי

 "נית)(המהפכבתנועהנמשיךאנחנוהסופי,לניצחוןעד

הדם,באוקיינוסהרבהכךכלנשחהונ"אנח

 "החירותלחוףשנגיעעד

העםבקרבהדעותחילוקימעלגישרהולמשטרולשאההשנאהכיהוכיחוהענקהפגנות

יכולתגילואלהפלגיםהשאה.מתנגדיבקרבחשוניםהפלגיםביןפעולהלשיתוףוהביאה

פחותולשמורביניהם,שחצצוהעמוקיםהאידיאולוגייםמההבדליםםלהתעלמופלאה

נגדבמאבקעמל)(וחדת·יהפעולהיותיאחדועלהמהפכניהמחנהשלמותעליותראו

השוניםהחברתייםוהמעמדותהארגוניםמביעיםהבאותבסיסמאות 28למיגורו.עדהשאה

לסולידריות:קריאה

ידריות"כסוליחדשלנו,המדוכאם"הע

סטודנט,הוימרצהסטודנט,"מרצה,

הקולוניאליסטיתחתרבותאתנשרשאשרעדנתאחדוכולנאנחנו

סטודנט,מרצה,

חופש"שלחפירנקיםאשרעדנתאחדכולנואנחנו

שניעלשפסחואלובקרבכייחודעממית,תמיכהלגיוסשאיפהמכטאותהסיסמאות

מקרבהיוהמשתתפיםכיכלט 1978יוניתחילתשלההפגנותבמהלך ,ואכןהסעיפים.

העניים,העירונייםכאשר , 1978יוניאחריהשתנההמצבהעירוני.הבורגניהמעמד

השתתפותםהרחוב.בהפגנותלהשתתףהחלובמפעלים,ופועליםבנייהפועלייוחדבמ

ואפילואלפיםלמאותצועדיםשלאלפיםמעשרותהמפגיניםמספראתשהגדילהרקלא

 29האופוזיציה.שלהמעמדיההרכבאתשינתהאףאלאלמיליונים,

לנושאעצמםאתלשייךיכלוכקהלהפרטיםים.רבוןבלשמנוסחותהכאותהסיסמאות

לעוררנועדואלהייםביטוהמהפכני.מהמכלולכחלקעצמםאתולזהותיאנחנוי,הסיסמה,

ביהדות.לשלושיםבדומההמוסלמית,האבלתקופת-ך~ע.יך I5א
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לנטילתיעבורהואמשקיףשלעמדהמנקיטתבמאזין:פסיכולוגילשינויולגרוםהזדהות,

 .המהפכניבתהליךפעילחלק

נקום"כולנו-אקוםאניםראתקרםאתהייאם

מזרין,קרבלערוךקראואומזוין,קרבהייתהכאילוהמהפכניתהתנועהאתתיארורבים

מזוין"קרבבאמצעותהכוחאת"נכניע

יכולים"שאתםנשקכליבכלהצטיידו ,רים"צעי

העשריםיובלותגיגבח , 1978באוגוסטשבתשעה-עשרלאחרלשיאןהגיעוההפגנות

ב~:;גאדאןהפועליםשברובע Rexבקולנועשרפהפרצהא, 1953להפיכתוחמישה

אתהאשימההממשלה 30וילדים.נשיםברים,גמאותמארבעיותרשללמותםשהביאה

.בכהסאןןאסוכניאתהאשימההאופוזיציהואילוהקולנוע,ביתבהצתתהאופוזיציה

ווהאשימםיההרוגשלהמוניותלהלוויותמשפחהקרוביכמאה-אלףהתאספןלמחרת

את"ז.pרפו ,לשאה"מוות" 31האבלים:קראוהעירברחובותצעידתםבעתהסאוןאכ,את

השאהאשמים,אתם"חיילים, ,הפהלווית"העריצותשלשנהלחמישים"סוףהשאה",

 32הפהלווית",לשושלתמוות" ,"נבלהרא

ללכתצריךהשאה . 3

המונרכיהשלעתידהסביבאי-ודאותשלעננותלהתקבץהחלוכברזוהפגנהלאחר

כמהומותכמוה ,דאןבאבאלהפגנהכיציין Was .נ1gton Post hiה-כתבוית.הפהלן

צריךהשאה"[ 'בI~ :--ג.רl בI~'אחד:מסרהיההקודמים,החודשיםבשמונתשנערכו

המשיכוהמפגיניםאולם ,ויתוריםבעודהמשברעםלהתמודדניסההשאה 33ללכת"],

הסיסמאות:אתברחובותלצעוק

 "בקרובולייפ"השאה

ההאלמהדאז,הממשלהראשמצדקמחמדבהנהגתהנפט,אתסרפמהיהלא 1951בשנת- 1953כתיהפא
לכךרםגרודניןתסמכויותיריובלרכזמצדקשלוניוסינב.רה"ואהיבריטנעםומריבייכלכללמשברמהגר

אתלהריחהשאהניסיון ,קך~~אתורלאסוניסהממשלהלראש!אסדירלהגנאתהשאהמינה 1953שבאוגוסט
יונהמבאמצעותהצבאהשתלטימיםארבעהכעבוראך .) 15.8.1953 (לרומאחברוהשאה ,נכשלמצדק
 .) 1976 :נצר(לארצוזרחוהשאהאנשיו,ומצדקעלםיניפגהמ

ןמשטרשלדיעיןוהמויטחןןבהוןארגרי, /lo <;:ו;י'י~וI_זזז~אתע.אל ?t ~יז;וא~' Iא Q 'שלהתיבותראשי-אבוו 1א Qכ
תיןתוהתרבהחכרתיות,הפעילויותכלעליקוחבפהארגוןעסקותולפעילחרונותהאבשניםי.הפרסהשאהשל

 M . (שאההשלולמשטררבתדמיתיקנזגרמהוןגהארשלהברוטאליתותופעילבאיראן.והאינטלקטואליות
1999 , PEME רן_ Savilk', i ' ~וiI 1 A667-666עמ' ,נ (. 
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לכל,ה"נידונההשאהשלזוממשלההאל,בשםהאל,"בשם

 "לקצםהגיעוחייך ,הזקןהכלבפהלווי"

"השאה[ 'נ--!ונ ~~ונ .;;....L 'אלו:מיל,םהגהחימיניגםהמהפכהטרםהאחרוניםבחודשים

זכתהלאמעולםאךרבים,איראניםשלבלבםספקללאעברהזומחשבהללכת"].צריך

אזעדהעם.בלבאומץהפיחהוא "ללכתצריךהשאה"אמר:כשחימיניפומבי.לביטוי

הזעםאתמינייחהתירבהצהרתומאל,ה.ברורההשאהשלמשטרוהמשכיותהייתה

הזעםאתליבההואמהפכה.שלחדשהלאפשרותפתחופתחהשאהכלפיבעםהעצור

הטבורחבלאתחימיניחתךזהבאופן .השאהנגדהצעדיםנקיטתאתזירזוכךהזה

 34נרכית.והמהילהיסטורהאיראניםאתשקשר

אתלפייסובניסיוןהממשלה,ראשאתהשאהפיטראבאדאןמאורעותלאחרכשבוע

צעדיםנעשובמקביל .]ד[~ן;רא~יריף W רו;.ע'~הסנאט,ראששבויאתתחתיומינההדתיים

משלחתלאיראן.לשובלחימיניהממשלהשלהזמנה-בהםוםייהדתסולפינוספים

 35לשוב.סירבהואאך ,ולותגמקום ,שבעיראקףגילניצאהממשלתית

ששהעדבאוגוסטושבעהמעשריםהממשלהראשבתפקידכיהןאמאמיףישר

לקראתבהכנותמצליחות.פעולותיוכאילוהיהנר~הכהונתובתחילת . 1978בנובמבר

כינקבעובוהאופוזיציהמנהיגיעםלהסדראמאמישריףהגיעפ\?ר"אלעידהפגנות

מנהיגייבטיחוהכביש,צדיבהצבאדויעמשבמהלכןלהפגנות,אישוריםלמתןבתמורה

אל"דיבעאכן,ו .אישיבאופןהשאהאתושיתקפסיסמאותמקריאתלהימנעזיציהוהאופ

 :מתגכרו ,יחסיתמתונותסיסמאותנקראובספטמברבארבעהשנהבאותהשנערךפטר

בחורתרוצים"אנו ,"הפוליטייםהעציריםאת"שחררו ,"מהאומהחלקהוא"הצבא

 36 ."אחיכם?אתםיהורגאתםמדוע ,ליםייהחאחינויהו"חימיני",

העמקהעלוהעירואחרישבאוהימיםשלושתאך ,מכשולללאעבראל"פטרעיר

להימנעוקראשמנהיגיהםלמרותלרחובותלורוםהמשיכוםינוההמהמשבר.שלדרסטית

שביעות"איבתוהו.עלוהדתאנשיאתלשדלוןבניסיאמאמישריףשלצעדיו 37 .מכך

הבאה:בסיסמהמתבטאתממשלתוהרצון

y:u ~ tS""L:.1 , 4..ג Y:U ~' 4..ג ,tS""L:.1 ~ j 6..:jJ ~~ 

(מנהיג),אמאםאינך ,(אציל)שריףאינך,אמאמישריףיי

 "התקופהשלונותוסרסוראלא

המחריףוהעימותאסלאמיתבליקהורפשללהקמתההקריאה . 4

והתחלפה , 1906חוקתאתליישםהקריאההשתנתהכוחצברההמהפכניתשהתנועהככל

הפכהולבסוף ,פעולותיהושלהפהלוויתהמונרכיהשלאי"הלגיטימיותעלבטענה
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המלוכהשלהדיסקרדיטציהלתהליך .הפוליטיתהמערכתאתמחדשצבלעלדרישה

ממשללההמנוגדתהפוליטיתהאלטרנטיבהעיצובשלמקבילתהליךנתלווהקתיתוהח

אסלאמי.

והקהל ,משתתפיםמיליוןמחצייותרהשתתפובספטמברבשבעהשנערכהבהפגנה

הסיסמה:תהראןברחובותקראהנהראשונהבפעםיותר;תיורדיקלסיסמאותלקרואהחל

משוםהיהאסלאמיתלרפובליקההרדיקליתקריאהב ."אסלאמיתרפובליקהצי!:רואנו"

 38.1906לחוקתלחזרההמתונההקריאהעלויתור

 ,כלומר,לריעההשקביעתאמצעותב 1906לחוקתחלופהמציעותהבאותהסיסאמות

המדינה:לחוקאל,בשמקורוהדתיהחוק

האחדות,שלנטרסיםהאיעלשישמורהואהשריעה)(המקודשהחוק"רק

 ,הריאקציהשלהאינטרסיםעלשומרת ) 1906(שלהחוקה

 "!אחריהשוללתלכואל

 ,פוליטיפיוסלא ,חוקהלא"

 "האסלאמיתהרפובליקהאוההרצויידיחההמשטר

ן,אירבאהרצויוןהשלטכדפוס ')"יL....1 c.S c..r( (.~(יתיאסלאמהיקרפובליהמונחאת

אתהעדיפוויוחסידיימינח .לפריזהגעתועם , 1978ברקטובאוניימיחלראשונההשמיע

המלוכהשלתזה-האנטיהיא ,פתםלהשקליקה,ברפושכןהרפובליקני,המפשלדפוס

משקףרפובליקנישלטוןכימינייחסברכןוכמבלבד.בשםחוקתיתשהיאהאוטוקרטית,

ילמכיאסלאמיתליקהבורפיהמונחכילצייןישזאתעם .האיראניתהאומהרצוןאת

 ,האסלאםדתון,הריבוהואהעםשבההרפובליקה,לזה:זהיםוגדמניםגמוששניכוובת

 1978נובמרבביסבפרינדמולהיכתבלמינייחשהעניקאיוןבר 39ון.בהריהואהאלשבה

י:אסלאמיתרפובליקהיהמושגאתפינייחהסביר

רצותאבשקיימיםכפייקותלבהרפווגיסלכלןומתכואני ,רפובליקהומריבא"

מכניםשאנוהבהסיאסלאמית.שהיאחוקהעלמבוססתזורפובליקה ,אולם .תואחר

כלגםםותוכמ ,למועמדיםהתנאיםשכלהיא ,האסלאמיתהרפובליקהאותה

הפקומותבכלוכמירפובליקניהיההמשטר ] ... J .םהאסלאעלמבוססיםהחוקים

 40 "האחרים.

הקיימת:החוקהשלמלאולביטהמפגיניםורשיםדהבאותותבסיסמא

 z Eן:(לאםבאסםיזאתיבוהמושלהאינטרסיםשמירתעלהמיפקדחוק ,אלבירשמקוהדתייקהח-יעהשרא
IX , 328-321עמי (. 
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 "המהפכניםצרכיעללענותלהוכיאינהאופןשוםבהחוקה"

 "פסולההחוקה"

חוקהלאפיוס,לא ,חוקה"לא

 "ממשיכה(המהפכנית)עהנוהת ,הבוגדהשאהלמותעד

וקה:בחהתומכיםגםאלא ,גונתהעצמההחוקהרקלא

 "חרבשכיריהםהחוקהתרמכי"

בחרקההיוםתומכיםמאתמול,השחיתותמפיצי"

אייז"רסתאח )מפלגת(שלהשכיריםלנציגיםמררת

על 1978בספטמברבתשעההוכרזוגואיםההולכיםהמהומותגליאתלבלוםבמטרה

מתוגברותצבאיחידותנוספות,גדולותבעריםמכןלאחרויומיים ,בתהראןצבאימשטר

סוףלקראתאולםקצר,לזמןהרוחותאתהרגיעהצבאיהמשטרהבירה,לעירונכנס

מוקדיםכמהשהקיףשביתותגלפרץגםאלא ,התחדשושהמהומותרקלאספטמבר

לשיתוקםהביאהשביתותגל ,הנפטתעשיית-זהבכללוהאיראני,קמשהשלמרכזיים

 • 2ות,הקטנלעריםהתפשטואף,ושככולאההגפנות .ו,במדינההכלכלייםהחייםשל

אתיותחתמינהמחרתול ,הממשלהראשאתהשאהפיטר 1978מברבנובבחמישה

הואבהםכשהבולטגנרלים,ממשלתהרכיבהלהארי, ijז 15א Iך~ילאםהגנרל ,ל"הרמטכ

אישיםוכמההוחמרההעיתונותעלהצנזורהאוויסי,הגנרל ,לעבודההחדשהשר .... : :. 

התחבורה,הנפט,ענפיזהובכלל ,משותקהמשקהיהםיהעובדשביתותעקב 43נאסרו,

מחסורהורגשדצמברוףבסו ,נפסקהנפטייצואהממשלה,משרדיואףיםקבנה ,החשמל

שמשתקףכפיןההמולאהדתזכתהלאהגנרליםממשלתגם ··ית,מקומלצריכהאףבנפט

 :הבאהבסיסמה

I .נ.<. ......!.. ~נ <S.>LA <s.>LAjl 't.S"'"" 

 "כלבתחולהכלבהואאזהארי ,רוסיכלבהואסייוו"א

מילים:במשחקשימושתוךככלביםמתואריםהגנרליםשני

~ .ul..i.;. .>IJ.):' J.>j • בjl (ג.> <s §.נ.~ l.כ.....O~ 

 "אפשרייתלבשלטונוהאריזא ,תןשלאחהואצהובכלב"

 ·חדמשטרינןרכעלהאשההודעיכאשר , 1915במרסהוקמהרתסאחיזימפלתגיהתחייה,'-ךא.tיr?I:וייזא
אחרות,מפלנותקיוםעלרסואאליהרףלהצטהאיראניםכלעלציווההשאההלבנה,המהפכהגרתבמסמפלתג~
 ,) 1988(נצר:השאהשלדבריכעושהבציבורנתפסההמפלגה

ם,ורמאיצבועיםםיפרטשנייןנדמייןעלהמצביעהפרסית,בשפהעממיביטוי-תן"שלאחיאהצהיבכלב"ב
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שלהנפטתעשייתאזורעלצבאימשטראוויסיהשליטנהיבמדששררהמצבתובקבע

n לפטרואייםהזיקוק,יבתועליפידיעלשנבחרהיהשביתהמועצתיאתעצר ,סתאךזיוי

אחריםומפגינים ,נאסרוהשביתהמנהיגי 45לעבודתם.ישובושלאהנפטחברתפועליאת

וכתוצאהםלעבודתשבומהעובדיםאחוזיםםששיבכוח.ואףבאיומיםלעבודההוחזרו

 ,הקירעלשרוססהשאהנגדהגרפיטיאתבצבעכיסההצבא .הנפטתפוקתעלתהמכך

ממשלתשניהלההמסע ."טובהכפויהעםהשאה,"יחיבסיסמאותהקיראתוכיסה

הביאוהצבאיתהממשלהיצעד 46נוספים.מעצריםורכונע ,נמשךתוהשחיתנגדםינרלגה

החגיםתחילתעם , 1978דצמברחודשבראשיתאולםומית,במהזמניתהוגלהפ

האמאםמותעלאבלימימצייניםעיםיהששבמהלכם Kפרוצמחרםחדשישלסלמיםוהמ

 47גדולות.ובעריםבתהראךדמיםמהומותשלחדשגלפרץד,אל-חסי

אישוריםינפיקוולאעוצריכפוהרשויותכיאזהאריקבעי,הימיםעשרתילקראת

ולצעוקהגגותעלללכתמהמאמינים ]והטאלקאנימחמודסידיקשבבתגובהלהפגנות.

ראשיתלילותאתבילואלפיםואכד,יותריי].בבהגדולהואאללה"( ~ Iו.uנ "אכבר"אללה

תכריכיםעטואחריםאלפים ~ I נu. 1אכבראללהקוראים:כשהםהגגותעלמחרםחודש

 .הלילהעוצרהפרתתוךלרחובותונהרולמות,תםונונכאתלהמחישכדילבנים

בתאסועאריותחמוריםאירועיםמפנימחששאיש.מאותשבענהרגוואלםועיריבא

אל-דיבעשהושגלזהומהדהסכםוהציעהמשטרנסוגל,האבימישלשיאם,כראואשוע

 48 .פטר

בדרוםרותבהקבביתישאאלפיםששתנאספו , 1978בדצמברשמונה ,שישיוםיב

מוות"['~7ג.ז ' ...U:. ~ )l 7ג. ~"'"<אורקוהם ,המהפכההרוגירונקבשם , 1תהרא

תשעה ,ראשוךםובימסיביתלהפגנהתוכניותהכינוהם .]"ימיניחעלשלוםלשאה,

 ,שעותשששנמשכה ,השקטהפגנה lבתהרארכהענכ.ךבתאסועאאחריימיים 49רם. nבמ

מהימיםשנייםכיכשיהע.כיותרחשוכהמשמעותלמחרםלמית.סהמוהשנהשלהראשןוהחושר-םך (I ~א
שנההשליהשנשדוהח-ר p ~ .) 494יעמ , EP: Vll (והעאשוראאועאסהתמהלכו:כויניםצמיותרכהקדושים

ות.הצגוכלערוךונהוגחסיו,שללמותוהארבעיםיוםמצויוזהכחודשרע.מזלשללחודשנחשבהמוסלמית.

-408יעמ • EP: Xוכן: • 765-764עמי . Efl: VIII (ו:רע.ז:הוטקסי 406 (. 

ר,השאיןכ ,שנקראהמשום ,םיבקמאהיינאפהאסלאםשכהיטסוריתדתיתקריאהזוהי-ראבכאללה·כ
ןצחנני"(אנחנןהתבטא:האיתאללות)כמשטרירבכדתאיש(ירימנתטאיתאללהו.כמהלכולקרכהיציאהלפני

(מבתטירי "]העם 1תוכבשכלשלותדוהאחיאכבראללהיהסיסמהכאללה.נהוהאמתבזכווההיסטוריהכמהלך
-עמי , 1988 :רםאצלמצוטט • 1980כיוני 21קם,בהשישיוםיכדרשת 20 \ 2 (. 

 ,המסופרלפים.וצלשיעיםוסגפניםשיעיםדתאנשיםיגןהנהזכיום .מחרםודשבחתשעה-אתסיעאג

שללילוב .הבניא)אל(אליןיצטרףחיסן)(הואבורבקיכוהודיועעליאבןחסיןשלבחלומומחמדהבניאהופיע
וכן: • 615-607יעמ • Efl :ח 1פי:עלוחייו.עלהקץיקיץלמחרתכימשפחותניבוליוכלותמישרבהואהיום.אותו

על,ןאבןאחרסישללנפילתןהשנהיוםאתצמייןזהיוםמחרם.חודשברהעש-~ךאאשע. .) 464יעמ , E/: Vוו
השיעיהעןלםיבחכרזהכיוםנערכותואכל.זיכרוןםיוזהו .)נ"הלס 680 (יכרבלאארבקבבטאלאכיאכו

 .) 464עמי , Efl: Vll (בטאלאביןאבעלישלבניורשאישלארחסיןשלהריגתםושחזוראבלותכתהלו
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 ,]ו[ יו;:א'~~ 9וטאלקאניעמדוובראשה

בקם,בתבריז,נערכודומיםםיאירוע

בראשהעומדיםובמשהד,באצפהאן

האנשיםבעדלעצורניסוההפגנות

במהרהאך ,"לשאהוות"ממלקרוא

האסלאם)(סמלירוקיםםידגלויתרו,א

ושחוריםקדושים)מות(סמלאדומים

קראווהמפגיניםו,הונפהשיעה)(סמל

איראו",שלרופפיקהדאתנהרוגייאנחנו

' 1 .) Lו> .) (ג.,_ ' 5A.) ~ ~ .ג.:..S CtS ~ 

~ t>.)I ' ]"חושבעדייןאתההאםיהאראז

זוסיסמה ,]"קלטותעל-ידינעשהשהכל

גנרלשלטענתועלבתגובהנאמרה

םיהאנשמקריאותשחלקהארי Tא

שהוכנומקלטותהושמעובהפגנות

יריקולותהכילוושהקלטותמראש,

 "גאהאימם,ןהלה"השאיותרדםכצמאהצבאאתלהציגשנועדו

האיסלמיתהמהפכהמאירעותאתהמתארקילאז'
קראואחריםמפגינים ,באמתמשהיה

בבוקרתהלוכות,שתינערכובאצפהאןהאמריקאי",המלקהאתייתלולעם","נשק

סניף ,מיני'חשלתמונותהושמוובמקומםהשאהשלפסליםהוסרוובמהלכן ,ובצוהריים

 s,סהותקפוהסאוואכומפהמסעדותקולנוע,בתיבאש,הועלהבנקשל

שלושהבו,תמיכההפגנותמספרגםויהאך ,השאהנגדוהיההפגנותרובאמנם

תוךלעיתיםת,ושוננעריםהשאהבעדהפגנותלארגןהצבאניסהעאשורא,אחריימים

 ,מיני'חשלתמונותקרעוהחיילים ,בהןלהשתתףאנשיםלדרבןשכוונהבאלימותשימוש

ואילצואופנועניםעצרוהםהשאה,נגדגרפיפיבצבע,וכיסוהלאוםבצבעידגליםשמו

"יחי[ ' ,j4 ~ t>L.....i 'ולקרואשלהםהרוחמגניעלהשאהשלתמונותלשיםאותם

הבאות:בסיסמאותלמצואניתןאלוןימעלפעולותפיפוסיתתגובה SIהשאה"],

לשאהי)מוות'(שובנכתובאנחנוהקיר)(אתבצבעתצבעואםגם"

לשאהי)"'מוותעליוכתוב(שיהיהבליריקייוותרלאקיראף

אינהןמהאחתשאף ,סמאותיסשישיםלהםרואושהצבאי,למשטריההאופוזיצמנהיגיביןשנערךבהסכםא
סיסמאותויקראוותגנלהפיצטרפורדיקליותשקבוצותלמנועיכלולאהמצעדראשיזאת,עםלשאה.רהקשו
 .) 523יעמרהמיאן,ב(אהשאהגבד
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 ,בצבעילשאהמוותי )הכתובתאת(למחוקוליכאתה"

 "?האנשיםותבבמלזאתלהסיריכולאתההאםאך

המחישווהןמפגינים,אלפימאותהשתתפושבהןענקהפגנותנערכו 1978דצמברב

ראההשאהולמשטרו.לשאההתהומיתהשנאהואתהאופוזיציהשלהרבהעצמתהאת

אזרחיתממשלהשלמכינונהמנוסןואי ,בכוחוהשביתותההפגנותאתלדכאיוכללאכי

ועםאבייסגנעםומתןמשאלנהלהשאההחלדצמברבסוף .תירוציבכהימתמשתיהנה

הותשעבעשריםלפיכ,ך .פריהניבולאואלדיוניםאך ',תיהלאומיתיחזבםיאחרמנהיגים

אזרחיתממשלהלהקיםממנוביקשו ,]ז[אריתיבחלשאהפיורהשאהפנה 1978בדצמבר

שלושיםבלשאה.התפטרותואתשהגישאזהארי,הגנרלשלהצבאיתממשלתובמקום

הודיעימיםמספרכעבוראיראןממשלתלראשתיאריבחאתהשאהמינה 1978רבדצמב

מועצתהיכהמלוימועצתהוקמה 13.1.79ב .) 2.1.79 (חו"לבליחופשהילצאתכוונתועל

תיאריחבממשלתהקמתבעקבות 52 •היעדרותובעתהשאהמקוםאתשתמלאעוצרים,

התקבלההשאהתבעזימשפחתו.עםיחדבינוארעשרבששהןאיראאתהשאהיצא

שלעגוותסיסמאוהומצאזהבהקשר 53התחבקו.ואזרחיםחיילים ;ברחובותבשמחה

השאהבריחתאתמציגהלהלןרהוהקריקטעכברים.כמנוסתוההציגועזיבתולאופן

 .ואחרירודףלשאה"ת"מוותוסיסמאשלנחילכאשר

, 
.tJ-,.JI' 

.. .;-;:-j-..ו~. 

4C.~ 

~~ 
-~.~~~~~~~~~.~~=~---~ 

לשאה"רתר"מ
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השאה:למנוסתלועגותאותבההסיסמאותגם

4 (>t..;. 4ייJ .) .נ-i .)I ~ J 

 "ורדבצ'א(לבוש)כשהוארחב"השאה

בגבריותוספקמטילהגםשהיאאלא ,ללעגהשאהאתשמהשהיארקלאזוסיסמה

חריף.וןבלעלנחשבאיראןברבלגנשיותייחוס .אישהתחפושתבאותובתארה

לשירותים:בהקשרהשאהמתוארהבאותותבסיסמא

בשירותיםשבורבגעםיושבהשאה"

 "במיםמלא )בוליקכלישלסוג(הבאפתאליהבתיאריבחצועק:הוא

ליראתומקוריההזא(שעדהשאהשלורתיאובאמצעותצחוק,לעוררהיארהמטהכאן

 .םאחריידחסבלומרכ ,בחיתיארשלוחסדבהתלויםניאוכחסרהעם)של

הלךשאהבשםנופת"טי

הניאגרה)!"(ידיתאתמשכו

הסיסמהן,בכמוהניגארה.לידבהכתוהשלטעלפרודיהמשמשתהשאהעזיבתלתיאור

 .לצואהמושווההשאהשכן ,שלההתוכןמבחינתגעתופ

 A...גL.Jt .).)<Lב o .J.ג>.ג.

'.;. Lכ.. dj .י(. ~י?-נ'-'J .) W 

 "גלשהדודהשלהמרק ,נמלט )באף(החטטןיימחמד

תיאר'ובחימינ'ח .ד

לדמןקרטיתהאסלמיתהמהפכהזביהמאבק.ו

אותנקשלהגואהבגלנשטףדמוקרטילאפיקהמהפכהאתלתעליתיארבחשלנווסיינ

אתהציגהואתיאר.'בחשלממשלתונגדחורמהעדמלחמההכריזינמייחת.יאסלאמ

ההפגנותאתירבלהגלתומכיווקרא ,חוקיתילתכבממשלתוואתכבוגדחיתיארב

פועלתשבאיראןחימיניהודיעינוארבעשרשלושהבהפלתה.אתלהחישכדיוהשביתות

זאתמלבדהזמנית.הממשלהאתלהקיםיהיהותפקידה ',האסלאמיתהמהפכהועצתימ

 S4משורותיה.אריתיבחשלוקוסילעלית'הלאומהחזיתיהודיעה

לטובתההפגנותאךתיאר;'בחלטובתהפגנותנערכויניימחשלהעולהוחוכמול

הארבעיןםיוחל 1978ארובינבתשעה-עשרכמה.פיאדירותהיוהשאהונגדמינייח

ישאיוןממיליותרתיאר.יחבכנגדניתוהמלהפגנהובקראניוחימיחסיו,האמאםתולמ

 sS :הבאותהסיסמאותאתוקראותהראוברחובותצעדו
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Ct.נ .? r..>" _,ן.כ~. Ct.ן,_~ נ cJ -~ ~ 'ןג.L:;JJ ~ cJ 

שניהם"אעלקללה- )יאריתבח(אוכפואתלאוהשאה),(ורהחמאתלא ,םיצורא"ל

שלבדרךהבעיה)אתליישבמנסההוא(ו ,השאהאתםירוצלאאומרים:אנחנו"

ממשלה,ראשהחלפת

החלפתעל-ידיהבעיה)אתליישבמנסהא(והוחמור,רוציםלא :םיאומראנחנו

 "החמוראוכף

הוספת )יד'"<'לעהמרקטעםאתותלשנמנסההךא(ו ,מרקרוציםלא :אומריםאנחנו"

 ,החומוסגרגירי

החלפתעל-ידי)הבעיהאתבליישמנסההוא(וחמור,רוציםלאאומרים:ואנחנ

ירייהחמשלוכפוא

לאכולהעםאתלפתותןלניסיוהממשלהראשהחלפתתושווימהאחרונהבסיסמה

המרקאתלאכולרוצהוניאכללשהעםדובעחומוס,גרגיריהוספתשלבדרךמהמרק

ומתנגד ,האשהשלרךמשטבעודןמעוניילאהעםיראן:באשהיהלמצבמטפורהזוהיהזה,

הגברתהותאזוהיכשלמעשההממשלה,ראשהחלפתעותבאמצוכנעללהשאירולניסיון

אדרת,נוייבש

ייהחרבשכיריכלעלקללה- )תיאריבח(שאהפיוראתולא ,השאהאתציםורלא"

שימושישזןבסיסמה ,האימפריאליזםשלחרבכשכיריןכאמתואריםובחיתיארהשאה

הסיסמהאתלהביןניתןשאה,שלבן ,נסיךבפרסיתמשמעוריושאהפמילים:במשחק

אתרוציםאנןאין"או ,"השאהשלבנואתולאהשאהאתרוציםאנוןי"אאופנים:בשני

 ,"תיאריבחריושאהפאתולאהשאה

לחוללהשאהשלהנואשיםשבניסיונותיוהתועלתחוסראתמציגותאלומאותסיס

 ,רהוהתפאשינויכיאהקורהעםקולעולהתוהסיסמאמתוךהמלוכני,שטרבמשינויים

תיהםולדרישוןפתרהאיננו ,דמוקרטיתתפיסהלבעממשלהראשיומינרלומכ

שלקיתונותתחתאיראןאתלנהלתיאריבחהמשיךהשאהעזיבתלאחרהפוליטיות,

ביקורת:

~ .I>J4-! J ~ r..>" ~ .)1.,.. '  j 1>.)1,ג. 4 ~ ..,.1(.0

רגלים"ןאילקלטתאךלטת,בקמדוברכיטועןאתה ,העלובארחיתיב"

ם(קיהן"תשעלקללה-ן)נאשאאו(~אש~ןולאתלהעלתישארם Rא"להאמירה:עלתבוססמזומסהיסא
 ,)ןראיבאעריםשתיהןנאשאןו
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אריתיבחשלתיוולהאשמבהקשרנאמרואלהדברים

נאומיםבאמצעותפועלהואכיחימיניכלפי

במטרהלאיראןונשלחיםקלטות,עלהמוקלטים

מרי.לעורר

ית:(מילולתתפטראםסמכות,,חסריאריתבח"

הצירה),תלך

האופיוםואתארוחהלךיספקהאיראניהעם

 "הקצריםחייךלסוףעדשלי

 ן~~~בבששהלאיראולשובכוונתועלהודיעחימיני

הלבנהילימהפכההשנהיוםבינואר),וששה(עשרים

חימיני:שללשובוהאיראניםהמוניציפייתאתמבטאותהבאותהסיסמאותהשאה.של

-1989 (ת'מי('האיתאללה 1919 ( 

• • ..·.·, 1 Lu ' 
~.~ i" .-,_,נ 

שתגיע"מצפהי,אנני"חימי

~. do ח"-:'.) ..:;.........u1_,.:;<)I 

לבואך"(צופיה)האומהעין"חימיני,

.4..lIJ 'i! (!! 'i ~ J.) rי= ~ ~ ct.L.J1 (J.) jl 

לקבלחולכיםאנחנואללה,אלאאלוהין"א

 Kאללה"רוחפניאת

אללה.רוחעםהמתחרזתבצורהבשהאדהבחלקישימושישזובסיסמה

גררזהצעדהתעופה.שדהאתבחיתיארסגרחזרתועלחימינידעתיהבעקבות

 56 .בשבתמפגיניםמיליוןמחציותפחלאושלשישיביוםאלפיםמאותשלמחאההפגנות

הסיסמה:בקריאתזהצעדנגדמחההעם

שלך,הנחיתהמסלולהואשלנוהלבחימיני,ייחימיני,

שלי"הדםמוצץהאויבימות,וימות,הלוואי

איראןישלהאסלאמיתוה'רפובליקהח'מינישלנצחינו . 2

לאיראן·לשובהגולחלמנהיגלאפשרנאלץהואאר,יתיבחעלהגובריםהלחציםנוכח

שנותחמש-עשרהלאחרלאיראן,חימיניחזר , 1979בפברואראחדשישי,ביוםואכן,

חימיני.שלמשמותיוהאל.רוח :מילולית-חt:.ז?להןרא
הואומחמדאללהמבלעדיאלוהיאיןהאסלאם:בבריתהנכנסשאומרהנוסחהעדות.ןבילולית:-אדה (iוpב

 .) 201יעמ , El: IX (בתפילהנכללתוהיאאללה,'שליח
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העימותאתהביאיניימחשלשובו 5ו.דפניאתקידםאישמיליוןכשנישלקהלגלות.

לס.יהמגומסמכותתיארימבחהמתעלםכשליטנהגחימינילשיא.תיאריבחןביוובינ

שם ,תיאורטיתמבחינהתקפההייתהנרכיהוהמובשלטוןעדייןהיהיתיארבחכאשר

בביתשנערךמהנאוםביותרהזכורהמשפטיחיד.בנאוםיתיארבחלממשלתקץחימיני

 I uUJ .,.:; u--o ~ t..r" ..::..JJJלאקסטזה:למהפכניםשגרםזההואתהראן,שלהקברות

ומלאמדוכאעםשלהקולקטיביהקולזההיה .]"בפיההזוהממשלהאתאכהאני"[ !~(.

 58ציפייה.

ופרצ ,ארובפברשנייםשישי,ביום :רבזמןנמשךלאלבחיתיאריימינחביןהעימות

המלכותיהמשמרחיילייןבוחימיניתומכייןבקשיםותבקרבתהראןהאווירחילבבסיס

הממשלהלתומכיהצבאביןקרבותאחריםבמקומותגםפרצובמקביללמקום.שחשו

והודיעמבחיתיארתמיכתואתהצבאהסירבפברואר,עשרה ,בשבתחימיני.אנשיובין

 S9 .לחימינייתיארבחביןבסכסוךחלקעודנוטלאינוכי

העיר:רדיותחנתהודיעהבערבששבשעהבפברוארעשרבאחדלמחרת,

 "המהפכהקול ,איראןשלהאמיתיהקול ,תהראןקולןכא"

יאסלאמיתלירפובליקהכנילומממשטרהמעבראתזאתבעקבותשאפשרהפורמליהצעד

הצביעויהאסלאמיתהממשלהישלנהוכינבעדמרץ.חודשבסוףשנערךמשאלהיה

רפובליקהשלכינונהעלימיניחהכריז 1979באפרילבאחד 60מהמצביעים.אחוזים 92.8

היוםזהונקבר;(המלוכה)"השטןכי:וקבע ,באיראןדחאנשישלבהנהגתםאסלאמית

 61 .אללה"משטרשלהראשון

ביוגרפיותרשימותנספח:

השושלתמייסד ,פהלווישאהרזאשלובנ- ) 1980-1919 (פהלוויראזונחונר ]א[

שלוהפלתודיכויולאחרו.אבישלוהדחתלאחר 1941בשנתוןלשלטעלההפהלווית.

לפתוחהיהיכולוהוא ,מעמדוהתחזק ) 1953 (מצדקמחמדהממשלהראששלטון

מחמדהשישים.שנותמראשיתהלבנהיהמהפכהיתכניתראשןבומקיפותברפורמות

משטרוהמוסלמית.הזהותחשבוןעלהמדינהשלהאיראניתזהותהלחיזוקפעלרזא

ויותריותרשלטונונעשהבהדרגהישראל.ועםהבריתארצותעםהדוקיםקשריםקיים

המשטרהאתמאודחיזקכןוחד"מפלגתימשטריםוהקהמפלגותאתביטלהואאבסולוטי.

מןהפהלוויתהשושלתנתקלההחילוניתמדיניותהבשלהסאוואכ.שלו,החשאית

ותפעילרזאמחמדאיפשרהשבעיםשנותבראשיתהדת.אנשישלתםובהתגנדההתחלה

ציבוריתפעילותהתירהשבעיםשנותוףבסו ,אדי W~רך~~ה"י 9Q 'האסלאמיבמרכזדתית

משנעשהלהדיחו.ודרישותעממיותמהומותבדמותתאוצהוצברהשהלכהמוגבלת,
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 . 16.1.1979ב"לאיראןמחוזקצרהלחופשהמשפחתווהשאהוצאיתקווהחסרהמצב

וטופלטןבסרחלהא.הומדינימקלטחיפושבםלבעונדדהאחרוניםחייוחודשיבמשך

להסגרתוותוהדרישבתהרןהאמריקניתהשגרירותתפיסתעם ,אולם .הבריתותבארצ

הברית.תומארצליציאתוםיניקהאמרהביאוהערובה,בנישחרורתמורתהשאהשל

העבירמותולפני . 1980וניביממחלתומתשםלמצרים,הזמינוסאדאת,מצרים,נשיא

י,שמואלביץאי{ .לאיראןהמלוכההחזרתלמעןלפעולווהשביע ,רזא ,לבנוהמלוכהאת

דימחמאמיר,מין:כו ; 2930עמי ,ג"תשל ,גנ ,העבריתהאנציקלופדיהוויי,פהלרזאמחמדי

 .] 761יעמג,"תשמ ,במילואים ,העבריתהאנציקלופדיהוויי,פהלאזר

-1989 (מוסיררוחאללהאיאתללההימיני ]ב[ ומדינאידעותהוגהדת,איש- ) 1902

םרבטנרצחמצטפא,איתאללהאביו,דת.אנשילמשפחתןמייחבעיירהנולדאיראני.

העלמאמגדוליאחדאצלללמודלאראכעברעשרה"תשעבגילשנה.להלאלרוחמלאה

 ,לקםברעיחאירעםפילוסופיה.ואתיקהדיימובלזכוהתר ,האיריאלכריסעבדישיח ,אז

ומץא ,העצמאיתמחשבתובשלרבהלפופולריותכוזורי.שיעולימדכךואחרלמדבהש

אשיתבר .רלמשטותלהתגנדהטיףשאהרזאקופתבתדעו .הטפותיובהמוסריוהממדלבו

הרפורמהליוזמותההתנגדותתנועתראשבכשעמדכמנהיגהתפרסםהשישיםשנות

מינייחנעצרכךשלבית.ברהארצותעםיראןאשלקשריהאתגינהכאשרו ,השאהשל

רואח ,תורכיהבשההקצרזמןמאיראן.הוגלה 1964בנובמבררבעהבאואחדותעמיםפ

וביסב .ובאימפריאליזםשאהבבקלמאלהטיףהמשיךםששבעיראק.ףילנגעברכך

מתנגדיעםקשריואתרקיחכן,וכמו.בתורתשדבקוצעיריםרתאנשישלןגרעיהתגבש

 ,השאהנגדיראןבאגלויחותפעילהחלה 1977ובסתיהדתי.סדממהמתוךשלאהשאה

 1978ברטובאוקבארבעהנית.כהמהפהתנועהשלרמעורעהבלתילמנהיגההפךניוחימי

דעתהתעניינותאתאליודממקכשהואמשס,ריז.פדליבלהתיישרבועמעיראקקסול

עדותההתנגדתנועתאתהנהיגו,בארצנרחבתעממיתהכלתמיהכוזועולםבקהלה

אתתפסקצרזמןתוךבו ,כמנצחלאיראןשב 1979רינואבאחדושלושיםבלניצחונה.

איתאללהיניימחי ,מנשריידוכן: , 52-51עמי , 1988 :נשרי(מורמלי.פןבאופגםוןהשלט

 .) 532-531יעמתשמ"ג, ,באיםומילהעברית,האנציקלופדיהמוסוי,'רוחאללה

-1995 (בזארגאימהדי ]ג[ מיתהאסלאהמהפכהשלהחשוביםמההוגיםאחד- ) 1907

 .תהראןבאוניברסיטתרצותלהוחזר 1935-1928בשניםיזבפרהנדסהלמדן.באירא

 ,מצדקדיכוילאחר .מצדקשללצדואקטיביפוליטיידתפקלאיממצדקמהפכתהלךבמ

החמישיםותנשבכבר . 1955בשנתנעצרךכומשוםמחתרתארגוניעםולהפעשיתף

הטיףרה,בהחעייתבוןלפתרראהשהרוכמקהאסלאםשליתבחיודמותשרטט

סתירהשאיןיחלהוכיכדמדעכאישיוקרתואתוניצלאהעלמשלוליטיתפותבלמעור

המהפכהערבהחופש.יתנועתייממקימהיה 1961 "ב .דמהוקיטכנולוגיהומדע,דתנין
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לשמשחימיניידיעלמונהכךובעקבותהמהפכני,במחנההבולטותהדמויותמןהיה

 , Dabashi : 1993וכן: , 6970יעמ , 1988(מנשרי:האסלאמי.במשטרראשוןממשלהראש

 .) 366-325עמי

כבן .-1960בקצרהלתקופהאיראןממשלתראשהיה-אמאמישריףגיעפר )ד[

הועדףהגנוה,המעמדבנימהאיתאללותחלקעםידידותקשרילושהיודתיתלמשפחה

 .) 514,עמי 1982(אברהמיאן:המתוניםהדתאנשיעםומתןמשאלניהולהשאהיידעל

המהפכהשלהחשוביםההוגיםאחד :) 1979-1910 (טאלקאנימחמודסידה][

הדתאנשישלהאדישותנגדיצאהואלשאה.התנגדותובשלנאסר-1939בהאסלאמית.

והתבטאהגדולההייתההפוליטייםבחייםמעורבותוהקומוניסטים.כנגדוכולמשטר,

הפוליטיותבעיותיהאתהאסלאמיתהמבטדתומנקניתחשנהםהרבים,בכתביו

פעמיםוהוגלהנכלאהלאומיתההתנגדותבתנועתחברותובשל .איראושלהחברתיותו

עמי , Mollssalli : 1999 (המומחיםבמועצתלחברונבחרמכלאושוחרר-1978ברבות.

282- 281 (. 

הלאומיתביחזיתמייסדחברהיהאיראני.מדינאי :) 1995-1904 (סגניאניכריםו](

-1977בתבעהחזיתכמנהיגמצדק.מחמדשלבממשלתוהחינוךכשרכיהןאיראן.'של

השאה,שלמשטרוכנגדהמהומותשלאןיבש , 1978בדצמבר .ותיפוליטחירויותיותר

נענו.לאלכתמרחיקותתופוליטילרפורמותתביעותיואך ,ממשלהכראשלכהןמןזהו

השאה.משטרבהפלתתמיכתועלוהודיעבפריסחימיניעםשגנפמכןלאחרקצרזמן

מהדישלהזמנרתבממשלתוהחוץלשרמונה , 1979בפברואר ,מינייחשלנצחונולאחר

-1981ב .הפונדמנטליסטיםעםדעותחילוקירקעעלהתפטר 1979באפרילן.בזארגא

 A. Menashe, "5anjabi, Karim ",(ב"בארהוהשתקעבחשאיןאיראאתעזב

1999 : PEME , 665עמי (. 

המדינהומרעמשפטלמדאיראני.מדינאי :) 1991-1914 (תיארינחשאהפיןר ][ז

חזרהנאצים.נגדבמלחמתויהצרפתבצבאחודשים 18במשךשירת-1940ב .בצרפת

-1952בשנים .לשמאלהקזיהייתהלבחיתיאר .-1946בלאיראן שרכסגןכיהן 1951

משירותלפרושנאלץמצדקשלוהפלתלאחרו ,מצדקמחמדשלבממשלתוהעבודה

בשל .יהנאצלמשטרהשווהושאות ,השאהשללמשטרוחריףמתנגדהיההואהציבורי.

גדול,איוםתחתנמצאכשמשטרו , 1979בינוארפעמים.מספרושוחררנאסרעמדותיו

לראשבחיתיאראתהשאהמינהפרו-מערבי,בושראוקנייםיהאמרעםאחתובעצה

חוקתיתמלוכהלהקמתקראאלא ,השאהאתלהדיחקראלאממשלהכראשממשלה.

וביהפונדמנטליסטים.שלהגוברתלהשפעתםהתנגדתיאריבחהבריטי.הדגםפיעל

החוגיםלאוהשמאללאהסאוואכ. ,השאהשלהחשאיתהמשטרהשלקהופירהיהמעשיו

שלחזרתועםאיראן.שלהלאומיתבחזיתמחברותוהודחוהוא,קיבלותוהאסלאמיים
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ממשלה.כראשמתפקידוחדהוהואמיתאלסאההפכהמהשלהנצחויונראןילאמינייח

ההתנגדותתנועתשלהקמתהעל 1979יוליבריזכהשם ,יסרלפונמלטלמחתרתדירהוא

יס,רנפ ,-1980בבאיראן.האסלאמיהמשטראתלהפילבמטרה ,איראןשלהלאומית

 .-1991בשםחצנרוהוא ,פעמייםלושיחקלאמזלואך ,חייובהתנקשותמניסיוןיצלנ

) 1999 : aphur", PEME ןA. Menashe, "Bakhtiar, Sl , 160יעמ- 159 .( 

 . 513עמי , 1982 :אןיאברהמ 30מקוםמראי

 . 513עמי , 1982 :רהמיאןבא 31
 . 197עמי, 1980 :פישר 32יסיסמה.'ךהער , 1989שושן:אבן

 . 513,עמי 1982 :אברהמיאן 33 . 9עוביחשב"!, :ביר 2
 . 366-325עמי , Dabashi : 1993 34 . 10-8יעוב,חשב"! :ריב 3
 . 111עמי , 1988 :גצר 35 . 8,עןכיחשב"! :גיר 4
 . 514יעמ , 1982מיאן:רהאב 36 . 10עובי ,!תשג"ביר: 5
 . 515עמי , 1982המיאן:ברא 37 . 4עמי 1988רם: 6
 . 515עמי • 1982אן:יאברהמ 38 . 13יעמ , 1988רם: 7
-143יעמ , 1996מנשרי: 8  . 96-95יעמ , 1988ם:ר 39 . 142
 . 95עמי • 1988 :םר 40 . 145יעמ , 1996מגשרי: 9

 . 20יעמ , 1988קרש: 41 . 31יעמ • 1988מבשרי: 10
 . 518יעמ ,אברהמיאן 42 . 68עובי , 1990וה:גוייפוגון
 . 518יעמ ,המיאןראב 43 . 496יעמ , 1982אברהמיאן: 12
 . 111עמי • 1988גצר: 44 . 69-68עמי • 1990 :הופוג'יגו 13
 . 518-518יעמ , 1982 :בארהמיאן 45 • 103עמי , 1988 :ריומנארג 14
 . 203-202 'עס , 1980 :פישר 46 . 72עמ' , 1990 :הווגוגייפ 15
 . 20יעמ , 1988 :שדק 47 . 214יעמ , 1980פישר: 16
 . 521עמי , 1982ן:איבארהמ 48 . 505יעמ , 1982ריאברהמיאן: 17
 . 205יעמ , 1980פישר: 49 87עמי , 1996מבשרי: 18
 . 205יעמ , 1980 :רפשי 50 . 83עמי , 1990ה:וונייפוג 19
ב 06יעמ , 1980 :פשיר SI . 505יעמ , 1982ן:אברהמיא 20

 . 111יעמ , 1988בצר: 52 . 130יעמ , 1996י:מבשר 21
 • 210יעמ , 1980 :פישר 53 . 129עמי , 1996י:מנשר 22
 . 21יעמ , 1988קרש: 54 . 73יעמ , 1988מגשרי: 23
 . 211עמ' , 1980 :פישר 55 . 127עמי , 1996י:רמגש 24
 . 211עמי , 1980פישר: S6 . 775עמי ,ב , 1989 :שישןןכא 25
 . 212-211,עמי 1980ישר:פ 57 . 506עמי , 1982אברהמיאן: 26
 422עמי • Dabaslu : 1993 58 . 20עמי , 1988קרש: 27
 . 21יעמ , Dabashi : 1993 59 . 81-80עמי , 1988י:רמגש 28
 . 91-89עמי , 1988 :מנשרי 60 . 510עמימיאן:הרבא 29

 . 81יעמ , 1988רס: 61
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 . 1989ירושלים,החדש,,המילוןאברהםשושן,אבן

 . 1988תל"אביב,במהפכה,איראןדוד, ,מנשרי

 . 1996תשנ"ו, ,תל"אביב ,משודרתאוניברסיטהספריתומערב,אסלאםביןאיראן: ,

לשון,חלקת ," 1996-לכנסתהבחירותשיח:כיחידתהפוליטיתהסיסמה" ,רפאלניר,

 . 27-8עמי ,ז"תשנ ,יכד

 ,םירושלי ,ח"כהעברית,האנציקלופדיה"החדשה,העתיה,היסטור"פרס:אמנון ,נצר

 .) 1976 (תשלייו

 .) 1988 ("גתשמב,'ירושלים,מילואיםכרךהעברית,קלופדיהיהאנצ"איראן," ,

 . 1988 ,אביבתל , 268גיליוןמערכות, "מהפכח,שלמיהואנטראן:ייאי,יאקרש,

יםומסרבסמליםמשתקפתשהיאכפיהאיראניתהמהפכהשללוגיהודיאיהא"חג,י ,רם

אפריקה,והמזרח"התיכיןמגמתמוסמך,רואתקבלתלשםחיבור ",אסלאמיים

 . 1988 ,באביתליטתאוניברס

. 1982 , Abrahamian, Ervand, lran between Two Revolutions, Princeton 

1: The Is/amic Revolution ןor the Crow 1ןe Turban וArjomand, Said Amir, T 

. 1988 , d Oxford .רin lral1, New York al 
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. Islam (second edition), various volumes ןסEP] Encyclopedia ( 
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מחשובי ,) 1990-1917 (פראוריהושע

הצלבמסעיתקופתשלההיסטוריונים

הצלבניתירושליםממלכתושלבכלל,

 . 1936בשנתמפוליןארצהעלה ,בפרט

העבריתבאוניברסיטהלמדכסטודנט

בההתמנה 1958ובשנת ,בירושלים

ימי-הביניים.שללהיסטןריהלפרופסור

אףבאוניברסיטהשימשיותרמאוחר

 1961- (ודיקן ) 1955-1953 (כסגן-דיקן

ממייסדיוהיההרוח,למדעי ) 1965

אלהבשניםהקדם-אקדמאית.המכינה

שללעיצובןמכרעתתרומהפראורתרם

במדעיראשוןלתוארהלימרדיםתוכניות

בנוסףכיום.גםהמקובלותוהחברה,הרוח

ותאוניברסיטאשלבייסודןפעילחלקנטל

 .-60וה-50הבשנותבישראלבחינוךהרפורמותממוביליוהיהובאר-שבע,פהיח

חברהיההעברית;האנציקלופדיהשלראשיכעורךורפראשימששניסבמשך

ישראלפרסחתן .ביניים-הלימיהאמריקניתהאקדמיהולמדעים,הישראליתהאקדמיה

הצרפתית.האקדמיהופרסרוטשילדפרס ,) 1969 (

במדינתהאינטלקטואליתהפעילותשלוניהולהבעיצובהבוהחשלתפקידומעבר

1 ווס-ססועמ' ,(תשס"ג)וגליין ,להיסטיריהלסטידנטיםגמה ,ה:ההי;ן 100
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הצלב.מסעישלהבינלאןמילמחקרמכרעתתרומהפראורתרםהקמתה,מאזישראל,

עלהתיכון,במזרחהפרנקיתההתיישבותבנושאיוהמקוריותהרבותעבודותיובזכות

שלהמייסדיםהאבותלאחדפראורנחשבשבממלכותיהם,והשלטוןהחברההכלכלה,

במזרחהפראנקיותהמדינותשלהמבניותבבעיותהמתמקדהחדש,הצלבניהמחקר

משנתהצלב.מסעיבארגוןאובאירופההצלבניהרעיוןבעלייתמאשריותרהתיכון,הים

ממלכת"תןלדןתוביניהם:בתחום,ומאמריםספריםעשרותפרסםלמותוסמויועד 1946

ספריםוכן ;) 1976 (קולוניאלית"חברהשלדיוקנהייהצלבנים, ;) 1963 (בא"י"הצלבנים

ירושלים.בממלכתהיהודיםשלבתולדותיהםהעוסקיםומאמרים

כתבאותה ,מעבודהנבחריםקטעיםשלראשוןפרסוםלהציגמתכבדהיה""היה

הארבעים.שנותבתחילתהעבריתבאןניברסיטהכסטןדנטלימודיובמהליפראור

בער.פ.יצחקלפרופיהנראהככלהוגשההעבודה



והגאוניםהנשיאיםעמית

 12 9-במאותבא"י

פראוריהושע

והמחקריםא.המקויות

 .העבודהבהמשךאצייןעבודתיבבהםהשתמשתיאשרהספריםורותוהמקשמותאת

הזהננינילויאחרי .התקופהעלובשנכתלספריםבנונעמיליםכמהדילהנרוצההייתיפה

אחריתויקראורלנוהופיעמהרחישככה ,שחרעבק iJאחריהשמשכזרחייהמפורסמת

כבדהייעננהאשר ,הזוהתקופהתולדותעלידיעתנואתוברחיהאשריימעטננוהות

נ"רסקתמחלייבספרון]ייורנשטבלהלן!ארנשטייןבזאתשמתארכפינעליהםשכנה"

מעורפלתבתקופהקריםוהחעסקוהנניזהנילוייאחרשנההחמישיםבמשךיר".ובז"מא

קטנהחתיכהאיזולעצמולקחחוקרלכוהתעודות,הדפסתהתחילה .המזרחבתולדותזו

נילויכלאבל '.וכוגדולותתיאוריותעליההסתמכובבונהוהחל ,העצוםהחומרךומת

אתזכלבו.דנםהעליהמקריםעלהשקפותבשינויאתויאבמהיהחדשהדהותעשל

וא ,בז"מאירעםג"רסמחלוקתענייזגנוז ,צרכןדיכבריוםכלנוברורותנקודותכמה

הבולטיםהאנשיםשלהיוחסיזשלשלותענייניוהשנהע.ב~רהזמזיעתבקינענייזונכיותר

 ,קיבלוהחקירות,כלשלמרכזמהלזמזעשונאשרהיוחסיז,שלשלותענייניזו.תקופהב

ביכולתםדעוויאהאלה,הדבריםכלאבלמאז.ביעקבמחקריםיומסאתלי,שנדמהכפי

זה.אתלתארשאוהביםכפי ,"הטוריסיבהםיבנלההדפים"אתלמלאות

 ,מאזהיההחדשותהתגליותסמךעלההואהזמזשלהיסטוריהכתובלשרצההראשוז

 " iThe Jewsת iEgypt and in Palestת e under the :וספרשלהכרכיםבשני

" Fatimaits . מילאולאהםאבלד,ומאגדולספקכלבל,אוהאלהםיספרשלערכם

הפול,טיתההיסטוריה"שליהצרקונסטרוקלעשותהמטרה .זמאובשרצה ,התפקידאת

מובזואבמלידו-עלהושגהלא "הפאטימייםזמןבהיהודיםשלמייםניהפוסידוריהם

1 -Oעמ' ,)ג"(תשס 1גליוןלהיסטוריה,לסטודנטיםגמח ,חנחחיח 102  1ב 102



 I 103 12-9במאותי"באוהגאוניםהנשיאיםעמדת

תתעודוכסמלאיםיגזארכףוקמרידג'כקמכורדחכמקהיריזהגנהתדועותאתדמלושכטרןוומלסו

פירושים,עםמקורותאוסףבתוראלהלכרכיםישהכללמןיוצאערךאבלהמילה.

סולהרכולהיחדשהתעודהכלכי ,כנגדולטעוןאיןלזה(בנוגענכוניםתמידלאאמנם

 " Texts and 5tudiesהשלםיהגדולבכרכיםלשנינםישערךאותושונים).פירושים

" 1.in Jewish History and Literatuxe הזמןשלסטוריהיהעודנכתבהלאאופןבכל

תעודות.אוספיבתורהפינהאבןיהיומאןשלספריושתיכתבההיסטוריהבשבילההוא.

הנושאנוסחב.

-12ה·במאותוהגאוניםהנשיאיםעמדתעללדברהואמתפקידי בזמן,ההגבלהאת . 9

לכתובעודקשהלהשתמש.לויכאניןבהלתעודותכמסגרתמביןאניהנושא,בנוסחאשר

 ,בחשבוןניקחלמשלאם(והגאוניםהנשיאיםבעמדתוזתקופהבמשךשחלוהשינוייםעל

בכללעותיידלנואין·הצלבימסעאחרילנשיאים;נוגעותתעודותכשלוש-ארבעשרק

כמהודיעתניביש .בלבד)אחתדהותעולניש 9ה·ומהמאה ;בארץ·ישראלהגאוניםעל

ןבהישעואשר ,בכללאייייהודישלםייהחבתנאיחלואשר ,קרייםיועבולטיםייםושינ

ןולכ .והנשיאיםאוניםגהתעמדעלהשפיעוהםכמהעדלשעראנחנויכולים ,הםיעל

שלנסטרוקציהורקלעשותשוניםממקורותשאספתיהחומרעל-פיאנסהזודהובעב

ושחלנויים,יהשאתוןבחשבאקחולא ,בכללהזובתקופהניםואגוההנשיאיםעמדת

הזמן.במרוצתבעמדתם
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החוקיתהעמדהתפיסתג.

הנוגעיםהפרקיםאת .בהםשהשתמשתיהמקורותיגלסובנוגעמיליםכמהפהאוסיףעוד

ההלכהעל-פילאכתבתי ,להלכהלעמדתם ,איםיוהנשניםוהגאשלהחוקיתלעמדתם

אולםההלכה,עלנשענותאלהגם ,אמנםהדור.אנשיתוהשקפפיעלאלאהתלמודית

הרי ,ההואלזמןכפשוטהההלכהאתהעברנוולו ,תומשתנהזמןתפיסותןהזמצתובמר

תמונהםימקבלהיינולאובודאילאחרתאחתמתקופהתווהשקפמושגיםמעביריםהיינו

 .נאמנה

האנשיםתאריעלגםיהסתמכתההואהזמןשלההלכתיתהתפיסהמלבד

נמצאתהחתימהלמשלאםלהיזהר.צריךהיהופהבתעודות.ולננשארושחתימותיהם

עליהם ',וכובהוכתגון.כי,משפטאופיבעלתדהובתע

שהתוארלוגדתרוייוסיכשי ,םיאנשמספרחתומים

שלהאמיתיתלעמדהמתאיםהחותםשםילפנבוהכת

 ,אחדאיש"יערקהחתומיםמכתבים ,להפךוש.יהא

כתביאולארץץולחמהמשפחהוצאיםיהובמיוחד

בטוחכל-כךקורמכברנםיא ,משפחהןויאשל "כרז"י

היהאותםשהכותבבחשבון,להביאלםוציבנשיו

אוליומפהולעצמולמשפחתוכבודלהוסיףןימעונ

למכתביםבנוגעהדברואותם.יבתארגוזמאותימצאו

תביםוהכירבוםהב ,לנשיאיםואוניםגלניםווהמכ

הואגרועיותרדועסוף.ןאיעדתוציובמלבתארים

ומטרתם ,ןהאחרוגלסושייכיםהמכתביםאם ,המצב

הכותביקמץלאכמובךאז ,בקשהאיזו-שהיאיומיל
רקהיתגנ'זתידעימתמאגדי

המכתב.למקבל )הרובהםואלה(םיגזמומותייםיאמםיתארנתיבנת

ואנחנמםובמקויורדהתאריםשלערכםניםווהגאהנשיאיםתולפעילעגובנ

לובניצהזהירותמידתפה .)ילות"גמ"לוןמתכואני(םירוותיאבמכתביםםימשתמש

אנוואיןהאחדהצדאתרקשומעיםשאנחנו,רולזכצריך.ותמידבתוכנותלויההמקור

 "התארים"אתמהתעודהמרחיקיםושאנחנאחריאבלשכנגד.הצדאתםימעוש

ליהייתהאם ,זהמלבד .האמתגרעיןאתמהתעודותלהוציאאפשרותיש ,םירואיוהת

השוואהידיעלכי .ענייןלאותונגעושתיהןאם ,תעודותשתיעלנשענתילכךאפשרות

ונאמן.ןנכויהיהאורנוישתגדוליותרביטחוןלנוישטכסטיסשלוכז
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הגאיןך,

גאון?להיותיכולמיהגאון?הואמיהשאלות:עללענותאנסהודהבהעשלזהחלקב

זו?לדרגההאנשיםעלואופןבאיזה

הישיבותראשיאתמצייניםהיויעקב"גאוןבתישיייראשמןקיצורשהואגאוןבשם

"ראשזו:עמדתואתהמצייניםאחריםתאריםםגהואבלמקפהומל.-ישראץבאר

נקראתםגכךכי 5 ,הסנהדרין"ראש" 4 ,"החבורהגאון" 3 ,"החבורהראש" 2 ,"הישיבה

ידגלהיכוליםכברהיינו ,האלההתאריםכלאתששמענויאחר 6 ,ארץ-ישראלישיבת

ואמנם ,ולימינלומדותועותונולמדידיעותיואשראישכללעלותיכלתונושלגא ,מראש

ארץ-שיבתבילומדאישצאיםומאנחנונה,ונכהזוההשערהאתמצאתיהמקורותברוב

 ,הישיבהשלהאקדמאיתכיההיררבלדרגהמדרגהעולההואהזמןמרוצתבישראל.

 ,רגילהקריירהזוהי ,"חבורהב"-וכויישי"מ"ח"ששי",ל"שביעי",אנעשה 7חבר""ה

הישיבה.לחוקתמתאימהרומאוהייתי

......... 

שזהוכמ ,אוטומטית-כךכלהייתהלאהגאונותלמשרתשהעלייה .להוסיףרקצריך

 ,זולמשרהואותסמך ,א,ז ,אחריוהבאוןהגאאתמינההקודםןוהגאבולרל."מהנצאוי

ולראיםושק ,זיכרוןספרזהיבארשמוטיופראתואשרהועדיתבבשנעשה ,זהטכס

דבמל ,דסיגנטוסגאוןבית-דיןמהאבעושההיה,ב"הבריתודבריוהסמיכההתקנה"ספר

מהמותו,יאחרקףותתקבלהנאוןשממיכתערובה,כעיןהיומיס"חכ"החתימותזה

לקבוע,קשהזה,טכסעצםהיה

......... 

 ;להיותצריךהיהאושהכמו ,כזה ,ז,א ,"אידיאלי"הואלעילשתיארתי ,הזההפרוצס

שאמרתיזהמכל ,והזמהיה~לפינעשההכלתמידלאאבל ,קיוחבשםאותומכנהיתייה

וועמדתמדומלתורבהאישרךעשל ,לוקראנהפרינציפ,שלטתוהגאונישבסידור ,יוצא

טי,רדמוקכמעטיפפרינצאחרות,ליםיבמ-ישיבהביתכההירר

מקוםלכאיןלעיל,שתיארתי ,ימהבס;;והירושה,שלהפרינציפהופיעזהכנגדאבל

תעודותכמהואמנם ,ןידביתאבבחייוהיהלאאם ,אביואחרייירששהבןלהנחה,

משרתהןב ,תגדולומשפחותשיהיו ,הדבראהוןמובאבל 8הזו,ההנחהאתמוכיחות

ת,ראחחהפלמשהמשרהתברלהעתכסמנהלאאשרון,מזלהרבהועהבקהייתהותהגאונ

 ,יעי"בש"הניפלהבהשיילשראתותימצאאלא
-19שי , 88דף :" Saadyana "כ יתככהפחיכההמסיכתאותאונוהגאתשרויח .. ,חיפהלךלה" : 22-20יש ; 17

 ,"וכםמיהחככלדייידתסיוחהבריתידבריכהייהסמהתקנהבספרבתוכ ...היעד
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שלמהשללגאונותוהמפורסמתבן"מאירממשפחתאחדיר"מאןבשלמהיתנגדלמשלכך

מאהשךבמ"מאירןבמשפחתבידינשארהשהגאונות ,בדהוהעזהמלבדיהודה.!)"ןב

עוברתהייתהל"זאתבכשהגאונותחשד,מעוררת 9 ,דורותשמונהנודהיי ,שנהוחמישים

גםכמו ,"בית"דיןותאבמקודםהיוהאלוהגאונים"כל :מאןשלהמשפטומפה,בירושה.

 .מיוסדכך"כלאינו ,"בירושהרתבעוהייתהלאגאונות"שה ,הגמורהביטחון

*** 
ישראלבארץהגאיותפקידי . 2

התוארדת.ניענייבהגדולההאוטוריטהומפה ,יבהישראשהוא ,שראינויכפ ,הגאון

אוליהואזה,בוכיוצאי"נוחהרנהיג"המונ,הייזולמשרהלצרףציםורחוקריםשכמה

הישיבה.ראשביושרובתהגאוןידיתפקעלנדברהעבודהשלזהבחלקמוגזם.

דתבענייניאוטוריטהלהיותהגאוןשלהזההתפקיד ,בידישהיוהמקורותפיעל

המקורות.אשמתזוהיאוליאבללקוות.יכוליםשהיינוכפי Iלאורכךכליוצאואינ

ללמודיכוליםואנחנומפהמארדשיראלאליהםונשלחים,במצרשנמצאו ,תוהתעוד

עלהזמתופחהרבהאבל )בבלםגלפעמים(מצריםוביןהגאוניםיןשב ,היחסיםעל

במקורותלהשתמשזהבפרקיכולהייתיעצמה.ישראלבארץדתבענייניהגאוןעמדת

הסמכויותעלבלכתועליהםובהסתמך ,דתבענייניבבלגאוניתשובותןכגו ,אחרים

נאמנהתמונהבלקנבאמתזאאםיטחון,בכלפהאיןאבל ,ישראלארזגאונישליותהדת

ישראל.ארץעםישרפןובאהקשוריםתובמקוררקאשתמשגםלכןהאלה.םיהתפקידשל

*** 
שאמצעיו,נראיינפשותינידלדוןתוהרשזותקופהבלגאוניםעודהייתהשאולי ,כבתתי ...

אמצעיעודירלהזכרוצההייתיזהמקוםבהמלקות.שנעוהוותיק,העונשהואהעונש

עליו,מתעכבאניהחרם.עונשהואפעמים,הרבהורותבמקיםנפגשאנואתו ,אחרעונש

אתלעכבכדי ,הגאוניםלרשותשעמדו ,האמצעיםעלאורקצתונלפךרששהואווןמכי

לשלטוןוסייעהיהודים,ןביאזששררוהיחסים,,איךרואליוצאםגפה .םיהפאתהממרים

 .םינגאוהשלחזק

כוחוהואנפלאהיהודים.מושבותבכלאלא ,בארץרקלאיפההיההחרםשלוכוח

מספרד.משהןבחנוךירחרםאיהוצועליהאיש,לדותותאתלדוגמאניקח !החרםשל

והלךבספינהזנאבןש-טאנכנס"וספר:יועליוז,אנזש-טאבהואהחרם,הוטלעליו ,האיש

 ...חנוךלרישונאשהיההיירבבלנושיקלוהיהוכמדומהגאוןהיירבשלישיבתועד

בהרלנידויויחדשאליובואישאםלפניויבואשלאהאיי)(צ"להיירבלושלח"כפואע

שם".סןומתלדמשק"שטאנזזבאוהלך

 ."םישךקיהכתעםהשליםךימארבשלמהכיגדיהדגיה" : 151דף , S 'מס , 2ןמאא
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בבבל,אפילופועלשם,עליושהטילוהחרם,אשרמקורדובה,אישרואיםאנחנוהנה

איייגאוניגםישתמשופעםלאבספרד.החרםמוציאאתהשונאגאוןשלבישיבתו

גאוניאותושמוציאיםחרם,ביןלהבדילאנוצריכיםלחרם,בנוגעזה.עונשבאמצעי

בשטחתוקףלונותנים"יאגאוניואשרלארץחוץחכמישמוציאים ,החרםןביו ,א"י

ירושליםשאנשי ,הדברמפורסםהקראים.עלהחרםלמשלשייךהראשוןלסוגהשפעתם.

כנראההזו.הכתעלחרםלהוציארצהשלאמכיוון ,מכיסאוהגאוןאתלהורידפעםרצו

 ,לקראיםמזיקהיהלאכזהחרם ,כמובןלמנהג.זזכמעטנעשתההקראיםעלחרםהטלת

זאתבכלואםהרבנים.מכתמתבדליםהיווכהכהביןואשר ,בהםתמכההמלכותאשר

מצדהגנהאמצעיזההיהאוליהריעליהם,א"יבישיבתחרםמכריזיםובפעםפעם

מוטלשהיהקבוצה,אואישעםבמגעלבואהיהאסוריכהכת,התפשטותגבדהגאונים

מהם.אמכתבלקרואאפילוהיהאסור ,כןעליתרהחרם.עליהם

אשר ,-ריבוזבנגדגםהגאוןישתמש ,הקראיםעלאותומטיליםאשרעונש,באותו

בכנסת"החרם:הטלתשלתאורבמקרהלנונשתמרפהגאון.התואראתלעצמולקח

מיכלאתונדינוהו ...וסומכיועוזריווכל ...ובשמוינוהונדתורותספריהוצאנוהאחרת

ז 2 ."רעיהוגבולמסיגארורעליווקרינוידכתבולשיקראמיוכלשרירותבשםלושיקרא

לחזןר"ותאמלמצרים:גםלזהגעבנוהגאוןיכתובהחרם,פעולתאתלחזקכדיוהנה,

ז 3 '.לנדותויהקהלאלקטן )פתיחתא(צייליחפתוהנהיכשראםלנדותו

משכושהואאופןבאיזהאשרבארץ,הגריםהאנשיםעלואותשמטיליםהחרם,מלבד

חרםעליהםהטילואשראנשים,נגדגםבחרםהגאוןלשתמשהגאון,כעסאתעצמםעל

בשובובן-מאירלמשלכךלצדם.עומדשהואהחרם,למטילילהוכיח,כדילארץבחוץ

ב.בבגדאדידידיוחרםזוהכריעליהםאנשים,עלחרטיכריזמבגדאד

עודאזכירמקודםאבלהאדמיניסטרציה.בשטחהגאוןלתפקידיעובריםאנחנופה

המספרותהמעטותהתעודותאחת(זוהיהגאוןשלהדתיותלםמכויותיוהנוגעאחד,דבר

ן,יימענהבשר.שוקעלהגאוןלהשגחתמתכווךאניהגאון).שלהדתיתפעולתועללנו

היוהבשרכשרותענייני ,כנראהפעמים.כמהחוזרהזההדברהגאוניםשבמכתבי

הדברסיבתאתלמצואישכיום.מעורריםהםאשרמזו,פחותהלאהתרגשותמעוררים

הקראיםשלכתומכיוון ."בבשרה"חלבאתהמתירים ,ראיםוהקהרבניםכתשביךותבקטט

ם(כוחהגאוניםבבחירתהשתתפותםזהעלשמעידהוכמ ,גדולכוחהיהוובתקופהבא"י

הגאוניםיפנו ,בקהיר)אשרהמלכות,בחצרהשפעתםעלמאן,שקובעכפימיוס,דהיהזה

יחקקכתביןכיאליכםיבואאםכתבלוראתלקלבלהזהירו"הזהר : 30-32שי , 399דף , Texts" 1 "מאן.א
 '.יעמלוכתביואון

הייצידתולמץאראלוכחזירת"ו ." ...בפשווככלליכובכלראתםמלעזורבמבעלא" : 11דףרס"ג""מחלקתכ
 ."שובאיהםםידומבשלהםםחיהפתיראיםקיוהיולחזביםועירועירומדיבהמדיבהככל
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 .)האלההענייניםעלידיעתנוגםמפה(במצריםתומכיהםאלםגדכנעזרהשתבבק

שהמלכותהגאון,בלקובאחתתעודות.בשתימתאשרתהבשרשוקעלהגאוןהשגחת

בדיקהבלאולמכורלשחוטהיהודיםבשוקאחרחנותהקראיןלהםיבדלו"כיהתירה

רוצהשהואבזמןהגאון,שלריבואיש ,בן"אברהםנתןשניהבתעודהרואה".אישיןבא

 "יתבייכיבוש"אתלכךההוכחותביןימנה ,במצבשליטתואתבמצריםלתומכיולהוכיח

היוםוהלךמפנינונהוהממנאמנינובהוהניחווקהשלקחו"וויוסיף:לה,·ןברמהכנסת

 15 ."קבדוושחט

מוצאיםאנחנו ,הישיבהש"ראשביוורבתהגאוןבעמדתהקשוריםאלהתפקידיםמלבד

 .אדמיניסטרטיבייםתפקידים :השםתחתםותאלכלולשיכוליםאחרים,תפקידיםעוד

וקבדיריות(אוליי"אותושביי"אבתיישעבורהכספיםגבייתכלראשיתשייכתפה

דווקאאלא ,"רוחנימנהיג"בתורלאהגאוומופיעפהירושלים).תושבילהגידיהיה

 .חילוני"טורר"אדמיניסטבתור

*** 
וקסיעשהגאוןלכ.ךגרמוסיבותששתילי,נדמהולמסים?לגאוןמההשאלהמתעוררת

םג ,ולאוהגוןשחלק ,בזההיאהראשונההסיבה .א"ייהודישלהמסיםתשלומיןבעניי

אבנותיהתולרצ,יישביתמכל"מהירושלייבאואשר ,האנשיםמשלמיםהיוהמסכלאת

יאסוףהגאוןומפה 16 ."רםבקולעליהםולהתפללהמקדששעריסובבולעפרותיה.ולחונו

הזאתבשנהגםנפסקיםוהנדבותהמתנותייו :הגאווקובלגםונך .ייוהנדבותמתנות"האת

החילותמסכסוךנמנעושנהבכלמתכנסיםשהיוהחוגגיםאותםאפילוכיממךנכחדלא

הענייןאחדמצדובכן,י/דןעלינואשרהמסיםבריביתליקחוהוצרכנוהדרכיםושיבוש

בהרהחגיגותשאתכיווןומ ,המסמןחלקמשלמיםהרגלולישעמכיוון .רוברדיהוא

ות.התרומאתםגוףאסישהגאוןקרוב,היההריון,אאגהלשותובראשחונגיםוהיהזיתים

 ,ממשאספםשהואך,כלמתכווןאניאיןגל,הרמעוליהכספיםאתאסףשהגאון ,באמרי

ובהמלצתנעשתההכספיםשאסיפתאלא, ,הנאונותמשרתאתהולםהיהשלאדבר

ובהשגחתו.

הממשלהמצדחשבוהגאוןשאתלי,נדמה .אחרתסיבהעודיאולישזו,סיבהמלבד

מהמקורות.קיבלתיכזהרושםאבל ,ברורמשפטבאיזהזהאתלהוכיחוכלאלאי.כאחרא

קהילהכלאלאלחוד,אחדכלהמסאתמשלמיםוהילאהיהודיםיכלנו,ידועכלראשית

יבלמראש,עובקולל,כסכוםלהממשלמשלמיםךהי )'''באהיהודיםכלאולי(או

- "החסידיםכספר"נמצאייתרכסרהמפוהתיאור .מקומותככמהםינמצאהאליתיגגיהחלשהתיאוריםא
 . 161דףהוסופת, ."רס"גתקימח'ליכיי!בורנשסאצלמצוטס
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הרבההגאוניםובמכתביהכלכלי,אכוחםירידתעםאוהתושבים,התמעפותעםלהתחשב

הרובץהמסאתלשלםהאוכלוסיןשלבכוחםשאיןזה,עלקובלנותשומעיםאנחנופעמים

יביתברכסףלקבלמוכרחיםהיוהתשלוםלשםכיהגאוניםיזכירופעםבכלוהנהעליהם,

אלו,להלוואותחתימותיהםאתשנתנושהםגם,ויזכירו

הממשלה,כל-כךלאשאוליהיינואחרת,הנחההדעתעליותרמתקבלתאוליאבל

כזהבאופןאלה,חובותיהםלסידורלדאוגכמחויבגאונםאתחשבוא"י,תושביכמו

תשלוםלשםאחרתלמטרהמוקדשכסףלקחתהגאון,בידישהייתההרשות,לנותתברר

 t8המס,

*** 
לארץחוץכלפיהגאוניםעמדת , 3

פהותבאלארץ,חוץכלפיארץ-ישראלגאוניעמדתעלנדוןהעבודהשלזהבחלק

בהשתייכותןשההבדלהדבר,הואמענייןומצרים,בבלארצות:שתיכלראשיתבחשבון

הואומצרימהלבבלההולכיםהמכתביםשביןההבדל,ז,א,התעודות,שלהגיאוגרפית

לבבל,ההולכותהתעודותנגמרותהעשיריתהמאהשלהשניהבמחציתבזמן,הבדלגם

שנשתמרושהתעודותמקרה,לאשזהולינדמהמצרימה,שנכתבוהתעודות,ומתחילות

כנראה,הדבר,אתישנולאכןגםשימצאוחדשותשתעודותלי,ונדמהזהעלמראותלנו

כיבושיואחרי 965מהשנהץ-ישראלראעלשלהוההגמוניהמצריםשלגדולתהשעליית

קרובהיותרנעשתהשא"יכזה,באופוהיהודיםגודלעלהשפיעואל-מועיץ,בשל

גדאד,בשלפוןתחתהנמצאתמבבל,רחקהוהתהשלפון,אותותחתהנמצאתלפוסטאפג

נקודתעברהאליהמצרים,יהדותשלהנפלאההפריחהאתלהביןםגישאוליומפה

עמדתעלבראשונהנדוןשאםיוצא,לעילשאמרתימזההמושלמי,השלטוןשלהכובד

באופןגםהאלוהשאלותעלנדוןהרימצרים,כלפימכןולאחרבבלכלפיהגאונים

כרונולוגי,

מתיןואנעוקבבחוקהמסכבדגם" :) 11-18שי , 186דף , 2ן(מאהזההמצבאתהגאוןמתארואלבמיליםא

הכתםיהרבנכתהקודשעירבני" :) 11-13יש , 187דף , 2ן(מאאחרבמקוםו ,"ובמקצתדולעמכדיבנואיןמעט

ועלינאשרוהחוקיםפהבכלואותנכליםואהםועולינוכבדאשרמעטימתינשארנוידלנווושחננמעטנואשר
 .ונדלדלהנשאריםוגוןיבנאספורובינומחיהלנוהשאירוולא :) 15-17יש , 190ףד , 2מאן(םגכךו ."ספיםומתו
 ." ...למלאותו ... [צריכיואנשנהבכלמועטיםאםאנחנורביםאםועלינאשרהקבועיםוהחוקיםוהמס

תובאמצעםימצרעלהשתלטתקופה,באותההפאטימיליפהיהח ,אל-~כ1ד)(אל-מועיץהעורכים:הערתוב
 . 1969בשנתהרוגואימצב

משהיש . 641בשנתםימצרשלשהוכיבלאחרסלמיםוהמוהקימ )@סטאט(פוסטאטאתכים:רעוהערתוג
 . Iקהירתומשכונאחתםוכישנים,תומאשלטונימרכז
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גגלגלפיההעמרא.

תודלמתוכלראשיתמקבליםאנחנובבלכלפיי"אגאוניעמדתעלהידיעותאת

המענייןהדברמאיר.-בןארץ-ישראלגאוןריבוואישגאוןסעדיהירשבין ,המחלוקת

אלא ,במחלוקתהחשובותהנקודותאחתשהוא ,הזמניםקביעתענייןלאזהפהאותנו

 .בכללבבלכלפישראלי-ץארעמדתדהיינו ,זולמחלוקתרקעןכעישהוא ,אחרדבר

ביוגםלפרוץיכולהיהואהבו-מאיר.לגאוויהסעדריןביץפרשהריב ,מקרהרקזהו

היהםהבאשרולה,אישראלבוציקישניאשרבםעומדיהיואשרים,אחרםיאנששני

 .ציםוהקיבשנישלרצונםמגתשם

קבעוהארצותשתידתיים.ניםיינלעוגעבנהפרצראליש-ץארללבבשביוהמחלוקת

לה.להיכנעמחברתהדורשתןמהאחתכלוהנהשונים,ל,מיםדיםועהמזמואת

*** 
ועלמולדתםלארץישראלגלויותאתשקרב ,הרגשעללהתעכברוצהאניאיוכרגע

 .ההלכתיתדהוהנקעלאוקדוכבלהתערוצהאנילארצם.םיהיהודאתשקשרההאהבה,

 ,ארץ-ישראלבבל.גאוניעםבמלחמתםארץו-שראלינגאוסיסמתיזוה- "גורםםוהמק"

הזכויותבהכרתושדרתאתזבכל ,"בהועןונעקרת ,עלובה"נשארההגאוודבריפילאשר

 :אחדבמכתבאומר-יהודהובשלמההאלו?תויוהזכהןמהורות.דמדורילההמגיעות

ומזהרתרהומ ,ומטהרתמטמאת ,ומכשרתלתפוס ,תרתומסרתוא ...הייתה ...צביישיבת"

הסמכויותאל ,אחדדבראלליבנותשומתאתמפנההזההמיוןוהנה 19 ."וסוגרתפותחת

הדתייםהראשיםבתורגאוניה,סמכויותעםמזוהותכמובןאשרארץ-ישראל,שלהדתיות

גאונהעםיייאישיבתאשר ,השנהרוביעענייןאתכברוהזכרנודםקמץ.חוכלפיא"ישל

שהמקוםהפרינציפעלובהישעולקובעו,יחידהכרשאיתעצמהאתחושבתבראשה

-ובחנניהחטאת"בכאשםהןו,הזכותאתלעצמולקחתשירצהימכלאתתחשובגורם,

ייגמר-9הבמאה ,השניהצדמןלבבל.הזמןיעתבקאתלהעבירשרצהיהושע",רביאחי

חוץכלפיארץ-ישראליאונגשלהמיוחדותהזכויותאחתאתיבטלאשר ,אחרצסופר

 .'''באקראפשרייםהתלמוד,חוקלפיות,הקנסדיני.אסותקנלדינימתכווואנילארץ.

אנשים,סומכיםשאיןמנהג,התהווהשונותומסיבותמפרש,פהאינודוהתלמחוקאמנם

 ,חוץ-לארץחכמיאתגםלסמוךהכרחבאכאשרולבסוף,שראל.יבארץ-גריםשאינם

קנסותניייבענדוןלהרשותןאופבכל ."חדיםומיל"דבריםרקאותםמכיםוסוהיהרי

ירדהישראל-ץארהשתנו.היחסיםאבל .י"אחכמייבידרבזמןעודנשארהנפשותידינו

נופוליןוהמאתארץ-ישראלמחכמיתיקחאשר ,בבלתפסהמקומהואתשבתהממרום

ות.נסקינידלדון

טיין.נשורבשלהנ"לומאמרעליקרבענשעןאניקנמותלדיניניגעבא
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*** 

חריפה.כל"כךהייתהגאוןסעדיהריעםבן"יאירשמלחמתהסיבות,אחתאוליוזוהי

שארעליתרוןא"ילגאוניעודנשארבוהיחידי,בשטחנלחםצביישיבתשלהגאון

עלמסתמךהואאיןרסייגעםשבמלחמתויוצא,ורברבאופןבן"מאירממכתביהארצות.

שחכמילבן"מאיר,לו,היהברורהלואהעיבור.אחשבוןאתיודעיםאינסבבלשאנשיזה,

המקום.קדושתשלהפרינציפאתדווקאידגישולכןממנו.בחכמתםיורדיםאינםבבל

אינםאלף"ביתפירושכיבבל,לחכמיכשיקראיותר,בהגדולהבהתרגשותואפילו

כי ...העולמיםחיהנחילםשלאבמהעצמםמכניסיםוחומרייקליוסיףתכףמכירים,

מאבינולדברוראייהלארץבחוץמלעברנמנעו 'והחכהראשוניםשהנביאיםיודעיםאתם

נכרתזמנווחשביןלקולוצייתהלאבבלבן"מאיר,נוצחזובמחלוקת 20וכו.'זצ"ל"יעקב

דנים,אנועליההתקופהכלבמשךאבד.לאגורם""המקוםהפרינציפזאתבכלמישראל.

והמועדות.הזמניםבקביעתהרשותא"יגאוניבידינשארה

*** 

ימצריםכלפיהעמדהב.

שלהמיוחדותהסמכויותאתהדגשנובבלכלפיהגאוניםעמדתעלבדברינוכהעדאם

ישא"ישללגאונהאחרת.תופעהנפגושמצריםעלבדברינוהרילדת,בנוגעאיייגאוני

בליאמנםושיפוט.אדמיניסטרציהבעניינידווקאגדולושלטוןגדולההשפעהבמצרים

אתשולחיםלשםכילפוסטאט,כלראשיתמתכווניםאנחנו-מצריםהייתהספקכל

-בבלאנשיגםכמוארץ"ישראל,אנשישלהגדולההקהילהנמצאתושםהמכתבים

כלמקוםפהיתפסולאהדתענייניאבלארז·ישראל,גאוניפיאתשומעתהדתבענייני

בבל.עםיחסיםבכמוחשוב,כך

דיניארז·ישראל,לגאונישנשאר ,היחידישהיתרון ,מקודםכברראינולשיפוטבנוגע

 ?במצרים '''אגאונילהשפעתהיסודהיהמהובכן,בבל.בחכמיעל·ידיבוטלקנסות,

ייינבענהשפיעאשרזה,הואהראשוןהמקורזו.השפעתםנבעהמקורותשמשנילי,נדמה

מקודםמקודם.אשרמאחרבמובןזהבביטוימשתמשהנניפהאבלגורםי.'"המקוםדת:

בארץ·ישראל.הקשורהמצווהכעיןמצייןהיה 2tהרמב"ן,בוהשתמשאשרהזה,הביסוי

אלף"פירושכיחכמתם,"כברידענו"יכתוב:בן"מאירהגדולהשבהתרנשות ,פ"אע . 50דף ,"ג"רסחלקת"מא
מכירים",אינםבית

ר,ברודיפןובאממנויוצאאבלהקנסות,דיניענייןאתמצאתיאחתפעםרקוולתקופההנונעיםבמקורותב
ביןה"שלישי"מונה ) 19שי , 93דף " Saadyarta "(אביתר"מגילת"בעליו.ויתרווכאילכברבעצמםשהנאונים

רשותםלקבלצריכין"אנןהתלמודיהמאמראתנםבמצרים,נלויותנשיאלמנותשאיןלכך,האחרותההוכחות
קביעתעליתעכבולהלן ,"פניםבכמהותוקנסובדיניפיהםעלאלאלעשותםיכוליןאנואיןהמועדןתשהרי
היהלו ."פניםה"ןבכמהאתגםיבררולאהקנסותדיניאתןאפיליזכירלאאבל ,'''אלגאוניהשייכתהזמן

הזמנים.ענייןעלכמוהזו,דהקוהנעלמתעכבהיהודאיהריממשי,ערךאלהלדברים
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במילוימאשררוחני,יותרבמובןאחר,במובןגורם""המקוםבביטוימשתמשאניפה

קושריםתמידחיווהלאומיתהדתיתהמסורתוכןוהלאומיהדתיהרגשהחיק,שלהקפדני

ומהשלארץ"ישראלבעינינוהדברייפלאלאולכןארץ"ישראל,עםהגולהיהדותאת

בארץהנמצאיםהיהודיםלנאי"כוחנחשנואשרארץ"ישראללגאוני ,זחעםשמזדהה

חוץ"לארץ,יהדותעלגדולההשפעההייתההקודש,

~פתחוהגאוניםמאוד,יפהלפתחהגאוניםידעוהמקוםקדושתשלחזההרעיוןאת

אתגםכמושנה,ארבע"מאותלפנישחיוי,א"תושביאתנסעלבהרימםהזחהרעיוןאת

מולדתו,בארץישראללעםזיכרוןישסבלםובזכותבזכותםרקהיום,נחהחייםאלה

לרגל,אהעלייהמצוותאתלקייםישראלגלויותעודיכוליםםותבזכורק

*** 
מלבדא"י?לגאונייצייתובמצריםהקהילותשראשי ,לזהבכללהגיעואופןבאיזהאבל

היינומזה,ממשייותרדברהיההריהארץ,קדושתפהשהשפיעהשהזכרתי,כפיזה,

הזכרנו,מקודםכבדהגאונים,בישיבתבארץ"ישראלסמיכתםאתקיבלוהאלהשהאנשים

הםהיחסיםפה .בא"יאשרבתי"הדיןרשתשללראשנעשההגאוןהסמיכהידישעל

החברתיתב.דרגהלעלותבידועלהוהנההגאון,מידיבא"יטמיכתואתמקבלאישדומים,

בוהמקוםאתישכחלאהאיששאותוכמובן,הקהילה,לראשונתמנהמצררםיהודייןב

כמובן,א"י;יחודישלקהילהבפוסטאטהייתהיודעים,שאנוכפילזה,נוטףטמכוהו,

ןגאונם,בארצםבהערצתדבוקיםהיושאלה

*** 
ממשלההכלפיהעמזהג,

בבלכלפיבדיוקיותרלארץ,גחוץכלפיהגאןניםעמדתעלדיברנובוהזההפרקבטוף

האםהיאחשאלההממשלה,כלפילעמדתובנוגעדבריםכמהפהעודנוסיף 1ומצרים,

 21- 'ש , 186דף , 2מאןוהכרור.המלאוכיטויאתמצאהזההרעיוןשכהןתעודות,שתיקרפהמצטטאניא

לכחוריה,קכועיםםוקיחושליטיםמשאתוהעירטורחלהיות )י"א(כהישמעאלכניעםישכוכןמנתעל"כי : 12

מקדששערילסובבועפרותיהנןולחובניה.אלרצותישיביתמכלאליהלבאים)(צ"להבאיםיזיקולאןלמע
וזהיכלמולהחגיםבימיעליוובעמדםבשירהזיתיםהרעלובעלותםך,וברובקדושרםכקולעליהםפללולהת
דף , 2מאן '.ווכ "כהםיהיושכידילחזקישיביתעלחובןכול .. ,דכרדובראיןוגליורוהדוםעוזושכינתמקום

ליהודיםנהווהכ(היערצרכיכללצאתנפשםעלערבוולראשוניםחסדהטהאשר 'דרחמיוליול" : 30-5 'ש , 190
היינולאכןולולי .. ,עמהםלשבתיכולתלנוהייתהלא ... ) 15-11שישם,הערבי,הכיבושעםביחדארצהשבאו

ממחה".ואיןרםבקולהתפללליםהזיתהרעלולעמודהשעריםעללסובבםיכולי
לעליעזריהכןדניאלא"ישלןאוגהכותככךלמשל: , 14-9ש' 171דף , J 2מא :ר'זאתחותיהמרכלתעודותב
שהואמה )ממצריםששבהזקו(משהלנוסיפר"ו :) 17-15ש' , 361דףתוהופס , 2(מאןסטאטןבפעמרםבן

 ',כוןנו"יחפצועשייתבחובתינןיהירותוואהבתומראשואצלנומבוררמאמת

מיוחדת.חשיבותלהשאין , 44 , 273בדףהתעודהבחשבוןבאה )איטליהאו(צרפתאחרותלארצותבנוגעג
היחסיםעלאורקצתלבוהשופךאח,דמקוםרקמצאתיהככלייםכעדתםריכמצהגאוןלהשפעתוגעבבד
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האםאחרות,במיליםאו,שם,הדריםהיהודיםכוח,כבבאא"יבגאוןהממשלההכירה

עלובינה?הגלוייתנשיאןביהיהשהואכמו ,כזהיחסהיההממשלהוביןהגאוניםבין

לדומההממשלהוביןהגאוניםביוהיחסאתלצייןשנוכללי,נדמהתעודותכמהסמך

בחשבוןלהביאפהצריךבמיניאפורה,אומר,הייתיפה,אותורואיםשאנחנןאלא ,לנ"ל

כלכליים,אגםכמו ,פוליפייםבענייניםהקטנההשפעתםואתבא"יהיהודיםמספראת

ונחיצותהתדיהיהוהאוכלוסייהבחשיבותתלוייםגדולהבמידההיוהאלההיחסיםואוהל

פיהם,,כלהשלטונותטובלנותהייתהמזהחשובפחותלאשגורםאע"פלמלכות,

והממשלההגאוניםשביןהיחטים-11ההמאהשבהתחלתהיינוברור,דיהואאחדדבר

היינולאהמלכותמצדמתפרנסיםשהיינוובעת"הגאון:קובעכןכיוהנהלרעה,השתנו

מצדולבקשלעמודיכלנולאאחינולענישתמקודםשניםשתיוהיוםאתכםמפריחים

זה,גבכטףהגאונרתבמשרתתמכהשהממשלהיוצא,מזהגדולי.'בבדחקואנוהמלכות

ושנית,הממשלה,שלמהכללהיוצאתהסובלנותעלכלראשיתדברים,שנימראה

היהודיתהאוכלוסייהשלי-כוחבאבתוראייי,בגאונירשמיבאופוהכירהשהממשלה

לפנותמוכרחהואכעתולגמרי,השתנוהיחסיםו,במכתבהגאוןשקובעכפיאבל,שם,

במשרתיותרתומכתאינהשהממשלה ,למדיםאנומזהמצרים,אנשיאלעזרהבבקשת

שלי-כוחםכבבא ,בגאוניםיותרמכירההיאשאיןהדבר,משמעותהאםאבלהגאונות,

 ?"יאיהודי

מהתערבויותשומעיםאנחנו , 1010אחריהממשלהוביןהגאוניםשבין ,היחטיםעל

נחשבשהגאוןלהניחיכוליםהאלוהתעודותסמךעלון,-ציישיבתאסיריבענייןהגאונים

ומתןהמשאאתהממשלהעםמנהלהואהריכיהיהודים,כבא-כוחהממשלהעל-ידי

הנהאחר,בארפןלפרשןאפשרותויש ,משכנעותאינןההוכחותזאתבכלהנייל,יןבעני

בהצלתלעדוייחהרוזןומןהמלכותמלפני ..נזקקתי,"אחד:במכתבקוראיםאנחנו

קיבלהואמקודםאבל ,כלה"ראש"ארוהתאתבבלמישיבתקיבלהבבלייםעדתנראשמדוהעהאיש .האלה
אבלבבל,שללמרותהניםונתעדתועםהוא .גדולה"ןבסנהדריהסמוךבר"התהרגיל:התואראתיי'אמישיבת

ונל ...דיע"והוהנאון:על,וראמיןוכם.יתקומנהיילאפעםסמךוההואבההארץ,עםקשריוזאתבכל
 .) 3 , 2ו O(רףה"איורוקסומכיהוכמוחרבהילוואפיא"כבורונממרכחבלאכי ... )"ראש"ה(

 .) 10דף , 3פסרון","צי(הפטימייםשלהצבאידותבפקהשתתפושהיהודיםזהלמריתא

זהתאריךלרעתילםוא , 1010לשנתהמכתבתאריךאתבעקו ) 52(שם,גריבבור . 14-12ש'ו, Oדף , 2ןמאב
11 (לנמרימוטעהאוה שתיהייםו:במכתבואמרוןהגא .) 72רף , 1ן(מא 1012תשנבחילוהתארחכיםרותנוי .) 03

לאיהההנאווומפה . 1010תבשנהמכתבתאריךאתינבורגרבעקוזהמסךועליבו"חאלעבישתמקודםשנים
 ,יהאפשרהפירוש .)!( 1012בשנתהיהודיםפותיררעלעיר 1010בשנתכיבגיא,נםאלא:ני",חורנ"מנהיקר

מראהזהעל '.וכ~ו"ניאחלענישתמקודםשניםשתיהוא)(הומהיוםייהטכסט:אתלקרואהיחידינםל,ונדמה

 . 1012אחריהואהמכתבותאריךעבר,ומןבהבהכחוןי,'נ"יכלהמילהנם

משפטנרולה",בצרהישראלארץבבי"כיבותכשהנאוןזהתורלמהמכתב;אתלהביןצריךליבדמהכךג
ישראלביביכ"חרארדבעלפההדנשאבללעניים),כלאשיתר .א.ז(לאוכלוסיןבכללהייחהשהתמיכהשמראה

ביותר".וננחואנדולהרהבצ
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כוחביואיןכברזקן"ואנימכתב:באותווהלאה 22 ."לאוראלוהינוציאםיוהאסורים

יקרניאםאדעולאדמשקאלאוכלכיאףכוחבעוניכשלכי )השוקאל(הביתמןלהלי

ןהגאוערבותסמך-עללחופשםותאתוציאהממשלה ,האסיריםענייןםובסיו 23 ."אסון

לויאפוהממשלהעםומתןבמשאבאשהגאון ,יוצאהאלוותמהציטטהתנהגותם.אדעב

מוכרחיםואנחנדווקאלאוהאלוהתעודותסמי-עלאבלבטוח.כערבדיהיעלנחשב

הגאוןפעולותעללהביטניתן .א"יהודייכראשהממשלהעל-ידינחשבשהגאוןלקבל

וןהגאיכולהיהאזגםוהרי ,עניינםאתשייצגהיהודיםבחרוובסתםשליחפעולותכעל

ות.השלטונדיי-עללהתקבל

*** 
הנשיא . 4

פרקבכמודנים.אנועליהתקופהב"יבאםהנשיאיבעמדתנעסוקהעבודהשלזהבחלק

ואההבזמןבכללנשיאותזהומההנשיאהואמילקבועכלראשיתרצוניב ,הגאוניםעל

מהאבלההוא.הדוראנשיהשקפותסמיעלההגדרהאתלתתנשתדלבןוכמ .י"בא

עללנוםיפרהמסהמקורותעללהישעןאואפשרויות:שתיפהישלהגדרה?לקחת

מבטמנקודתרהגדההאתעולקבאו ,ההגדרהאתעבולקזהסמילועהנשיאיםעולותפ

 ,הנשיאיםשלהחוקיתעמדתםאתלקבועכלראשיתאנוםרוציזהבפרקלכה.ההשל

פהנשתמששלאףילהוסעודרקפהיש .ההלכהשלטבממנקודתהזאתנעשהולכן

ןפובאיכ ,ההואהדוראנשיאותהשהבינוכפיבהלכהאםכי ,סתםהתלמודיתבהלכה

הדיוןלתויסינלהכבליהנשיאיםתולפעעללדוןנוכל,האלוההשקפותרקעעל ,כזה

התקופה.אתהולמיםםינאשמושגים

ממונהשהוא"מי :לדיוננוכיסודלעשותהרוציםשאנוהתעודהאתפהמצטטאני

נשיאי"באויסמישיבהראששהואמיוכןליהקרינןנשיאבבבללהגוראשלהיות

מזרעשאינויןב ...הסנהדריןראשה"עודדשהיהכמודודמזרעשהיהןביליהקרינן

נשיאקרויאינובהישיראשולאגולהשראלאואינו ...דודמזרעשהואמילאבדוד;

אינודובתלמהאמוראינשכל"וועוד: 24 ."המלוכהמזרעשהואלפיבעלמאויכינאלא

אנוןאיע"הדודינואדונזרעאלואבללבדבהסמויהישיבהשראאו ,ולהגהראשאלא

מזרעםהוהואילאלאישיבותראשיאוגלויותראשישכולםמפנינשיאיםאותםקוראים

 25 ."מנוישוםישראלעלמימיומנהנתשלאפ"אע ...נשיאיםונקראשיאנוהמליהמלוכה

מותרלגאוניםשגם ,ניםוהגאעלבדבריהזכרתיכברשמהרואים,אנחנוכלראשית

לההגושראש ,הידועההעובדהעלםשומעיואנחנהשניהצדומנשיא.התואראתלקבל

יכולאינוי"בא ,ראשיתדברים:שני ?ילנובבשפהנשארמהאבלנשיא.ראנקבבבל

האלה".סריבדבערביסאנחנויכהוקניםועליעלוד"ייעי : 26שי ; 1 54דף , 2מאןא
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אושהמצייןאינוזהבמקרהנשיאהשםאםממשיות,סמכויותשהןאיזהעםנשיא,להיות

שנמצאיםות,ילהיכול ,שניתא)שראל"יבארץלהיותיכולאינוגלויות(נשיאהישיבהראש

בן"אברהםיגידעליהםאבל ,נשיאיםנקראיםגםאו ,לעצמםהקוראיםאנשיםבא"י

קרויאינודודמזרעשהואאע"פגולהראשאומלךלהיותנהוממושאינייומים:"הרמב

מיופטוהבאילשוןהוייזהריד,וכבכינויילהםנותניםזאתבכלואם 26 ."נשיאבכתב

הרורפיםהגרולהאוהביאבלאותםושונאיםבהםממעטיםהדעתבקיאיובעלמאמילי

 27ומעלתם".גדולתםשהםאותםואוהביםבהםמרביםהשררהאחרי

אנשיםנמצאיםישראלשבארץלהיותיכולנגיד:לעיל,שאמרנו ,זהכלאתלסכםכדי

 ."ע"ההמלךדודזרע"לשייכותםאתייחוסם,אתמצייןזהתוארנשיאים.הנקראים

יכד ,בהןתןיאיכבדואשראלומלבדב,מיוחדותוזכויותסמכויותכלאיןאלהלאנשים

כבוד.זכויותתהיינהאלוזכויותומפההמלכים.לזרעלאהדהטוייבלתת

S . הנשיאיםעלמאןהשקפת

החוקאיך ,לראותנעבורהנשיאיםשלהחוקיתהעמדהאתלעצמנושביררנואחרי

בכמהלנשיאים.בנוגעמאןשלדעתואתלצטטרוצהיהייתכלראשיתבחיים.התגשם

הייתההאלההנשיאיםשלהאוטוריטהאומר:מאן .השקפתואתלעצמנונבררציטטות

רוחניתהשפעהרקהייתהלנשיאים"והלאה: 28 ."פוליטימאשר ,מוסריאופיבעלתיותר

השפעהלעצמולרכושביכולתוהיההרי ,מלומדגםהנשיאהיהבמקרהואם ...העםעל

שלזולדעתומוסרית.השפעהרקהייתהלנשיאים ,מאןילפ ,כוםיבס 29גרולה".יותר

נכונה.בלתישהיאלהוכיחאוכל ,לינרמההעבודה,בהמשךימסכים,איננימאן

*** 
מהלך,שזהולעצמימתאראני .הענייניםאתבוטתופסאינומאן,לינרמהזה,םוובמק

המנהיגהואראש"הגולהשהרי ,ומכיוון ,ולהגראש"איןבא"יהוריםישלמכיווןמחשבותיו:

י"באהנמצאיםםיהנשיאהשפעת ,וממילאליטי.ופמנהיגי"באליהודיםאין-הפוליטי

 "רוחנימנהיג"שמלבד ,היינו ,אחררברנגדולטעוןכלונפהאבלחנית.וראומוסריתהיא

לוראוקהייתיאני-מנהיגןכגםיהיהאשראיש,גםלהיותיכול ,"פוליטיו"מנהיג

נשכח,אלחיץ.כלפיהיהוריםאתלייצגהכוחללאאולם ,פוליטיגמנהיכלומר, :"חילוני"

ראלישץ-רא" :) 93דף ," Saadyana "(כהלההתאהזםמקיבהשגידהמ ,"ריתאבתליגמ"עםתשיילהאידכא

זהכרכרםיחכמוםיראשוננהגולאו" :) 92רף(אחרובמקום ."בהנסמךלהוגראשיהאשגולהרואהקאינה
 '.''שיתויולגיהלאושגלמככלץוחתוהמקומככל ...להוגראשאילהוגאולקרמעילם

לשאינששלוירזה :) 46ערההכוכמ(מכ"םר-הוכאכרהםשיכותתמאחדםקומורעיףסולהפהכראיכ
 ."םהבינישהפרשוםיןאולארשיינברכשאינוד ...כהישיהאשראוג"רהלהיותמנהתנאלשחוסיי
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ישיבהשראשזהנגדלערעראפשרותהייתהותמידהישיבהראשהיאבא"ישהגאון

בזה,וכיוצאאדמיניסטרציהבעניינייעסוק

*** 
ךס 4S "מהמכתבלפיהנשיא , 6

בעיםוקוכהכהביןאנושאיןוןוומכיבנשיאים;הקשורות ,דותותעכמהעודלנונשארו

שאולי ,השינוייםאתחשבוןבמביאיםלאולכרונולוגיהבהתאםהנשיאיםעמדתאת

סדראיזהבגדולהבדלאיןהרידנים,אנחנועליהןהשנהמאתייםבמשךוזבעמדהחלו

 ,המכתבים)תאריכיגםלנוידועיםאינם ,באג(דרךהתעודותעלנדבר

 ,סטאטולפבן"יהודהשלמהשלומכתבלנושופךי"באהנשיאיםעמדתעלאורקצת

אברהםבןלסהלאןנתן 1034ב"אשר ,האישאת ,פהמדוברעליו ,בנשיאלראותרוצהמאן

לזיהוימבבל,בן"חזקיהדודעםאותומזהההואולהלן ,"הנשיאותחמדת"התואראת

לפנירקהזהא,שהנשיברור,ובאופצאוידניםאנועליומהמכתבלהסכים,קשהכזה

מסכיםולזה ,ורידוסלאהגאוןלביןבינוםיהיחסלויאפעודכי ,םילירושלהגיעעטומזמן
אמאן,גם

נכתבאשרהמכתב,שתאריךומפהכ, 1047 "בלא"יבאשהנשיאיוצאאחרתמתעודה

 , 1047בשנהואלולניסןהחודשיםביןהואי,לא"הנשיאשלובואאהרימועטזמןרק

איהנשעםוההזמנואידניםאנועליוהזהשהנשיאמסקנהלידילבואיכוליםאנווכך

השניםביןנשיאזהיאעלכלשהןידיעותבחוסרלמצואיכוליםואנראחאישור , 1034 "מ

1047- משלמהלנושנשארוהמכתביםמהמוןהרי ,במציאותקייםהיההנשיאולו , 1034

 ,מה"דברעליושומעיםהיינויהודה"בן

תכףהנשיאעמדתאתלנומתארשהואןווימכבדיוננוןוכבראשהזהבמכתבובחרנ

אע"פ ,הגאוןמתפקידיחלקעצמועללקחכברשהנשיאדימעהמכתבארצה,בואואחרי

כבר"הנשיאשבשייבהגאון,גםבויכתןלכקבועה,הייתהלאדועהתפקידיםקתלושח

ולפנינאיןכי"יכתובוכן ,זולחלוקההסכיםלבבחפץכנראהןוהגא 30 ,"בינינוהדברייתקן

לעצמימבאראני 31 ,"מעלהלכליוראהואוכי"ולהלן "הזאתלמעלהיראושראליבארץ"

 ,להיבקהאשרבמריבותוגם ) 1051ב"מתהוא(שיהישבגילוגםלזההגאוןהסכמתאת

לראותמקווהאוהמהכותבןהגאוהנשיא,ועצמעללקחםיתפקידאילועתהדוקבנ

ממחרחריידואתלחזק .. ,המלכותמןבכתעמושייצאניורצ"ונשיא:השלובושאחרי

לשבורזקופהןיוקררמהבידשייצאצונירוכלםובשלבואימקומואלהעםכלוהריב

אלכןיליני,דיבשדהעובהקיתבעתןמןפיעאינןיזהקלפסתןעןגהנםיילשןהתירהערכים:יהעתהערנא
 .ן]כאאןיבלהןנלכוי

 ,) 178דףיאחלק ,ורבאיונתאצהו(טאייזוםעולר"סדיפלועבלקםוליכיהחזקי" Jבדודשלאובוןזמאתב

ירה".יצלתת"זוםלפיאד"שנתעלוברמדשם
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עלמראותשהןנגיד,אםלכתנרחיקאוליהאלו?המיליםמציינותמה 32עוול".מתעלות

שהמיליםהיינו,בביטחון,לקבועיכוליםאנואחדדבראופןבכלהנשיא.שלהשיפוטזכות

הנשיא.בידילראותורוצההגאוןאשר ,חזקפנימישלטוןעלמראותהאלו

*** 

היהלאאחר,מקוםבאיזהאובמצריםשנאסףהכסף.שאםאמרתי,הגאוניםעלבדברי

המשאכלובכללהכסףקבלתאולםהעיר;פרנסיבידיחולקשהואהרי ,לישיבהמוקדש

הקבלהאתוהמאשרהמקבלהואהגאון.שלבשמונעשהכספייםבענייניםהקשורומתן

ולזההנשיא.לידיעברהזהשהתפקידרואים,אנועתהההלוואות.אעלהחותםוהוא

הענייניםעלגםיפקח "הראשי"האדמיניסטרטורבתורהנשיאכי ,לצפותיכוליםהיינו

שייך ,לעילשבררנוכפי ,הזההדברכיבישיבה;קשוריםיהיולאאלורקאםהכספיים,

לגאון·

סיכוםהאחרונה.התעודה . 7

בהםהפרקים,סיכוםבמקום 33הנשיאים,בעמדתהקשורהאחת,תעודהעודלנונשארה

הואזהבמכתבמדוברעליוהנשיאהזו,התעודהאתננתחהנשיאים,עמדתעלדיברנו

עלבדברוהזו,התעודהאתבחשבוןמאןהביאלאמדועיודעאיננישקר"."נשיא

כמספרתהזוהתעודהאתמקבלאנישקר.תעודתמשמעותואיןשקרנשיאהנשיאים.

עללנומספרתהתעודהא.זו:בדעתינשעןאנידבריםשניעלאמיתיות.עובדותלנו

היאלהפך,כה;עדעליהולהשקפתנומתנגדותאינןאשרהנשיאים,שלסמכויותיהם

להיותיכלוספקכלשבליפרטיםכמהרקומוסיפההעיקרייםהקוויםאתמאשרת

ומפה,שלטונו.בתחתוהייתההנשיאאתידעהאשרלקהילהנשלחהמכתבב,במציאות,

עצםאבלגוזמאות,ושםפהתהיינהאולישקר.דבריהמכתבמחבריכתובלאהרי

פיעללתארפהגםננסההקודמים,במכתביםכמואמיתיות.געובדותלנויספרהמכתב

פעולתו.ואתהנשיאהופעתאתהמכתבד

שלשהפירושלהעירקררוצהיהיית ,!מאשלהפירושעםמסכים , 21-20לשורותפהשבתתי ,הזהשיהפירא

-21לשורות Jמא ריצרכו.לוברוראיבושהטכטסבעצמוקיבעומאגם .) 114רף , 1(מאולטכסטמתאיםאיבו 17
מאןאמנם,המחאה,מציינתתמיראינה ""ריוקביהמילהשנית, . 18-16השורותרושבפיטעהומא ,כלראשית

הואהמחאהגםאבל .)!("ריוקני"=תמונהםגתרהאחרוןהזיכ ,) 2הערהב ,ם(שרמאןול )תמיריכדרכ(לועג
אוהוהטכסט ,לפרשנוחתרויוכך .סתםכסףכסוםלפעמיםמצייבת "ריוקבי"המילהנכון.תמידשאינותרגום

ילה.המשלזהבתרנוםברוריותרנם

ארץיישראלועםעמבווכםילותיקהעםשעשההעצומיםםיהמעשאחונומכםבעלםלא"ו : 21 20-שי , 2jמאב
רשותי".תחתונכנמויוכמנהררוןבמרונתכם"והיו : 25-24שיישראל".יארץובכלבירושליםו

הירובסרקקה =(כלנהעררים"ממצ :) 28שי(ןהשלטושטחקביעתאתחישבכלראשיתהייתילגיזמאות
הצפונית)".

-32השורית Jבחשבופהותבאר 20 . 
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עודאומבבל,כנראהמהצפון,באהזההנשיא

האישהשתדלבואואחריתכףמביזנץ.אצפונה,יותר

ידועההיהודים.בקרבהשפעהלעצמולרכושהזה

המלי;דודלגזעהיהודיםשלהגדולההאהדהלנו

כתב-ייחוס,העדהלראשיהזההאישהראהוהנה

על-לבית-דוד.בנצרשהואברורבאופןיצאממנו

הראויהשלטוןאתהעדהזקנילומוסריםזהסמי

קהילותבכלה"חילוני"השלטוןאת .א. Tלנשיא,

ובסוריה.בא"יישראל

משלמותאשרהמסים,עלמיוסדהנשיאתקציב

אתלהשליטתהיהפעולתוראשיתהקהילות.ג

ישתמשזהלשםבקהילות.'הצדקואתהשלום

ישפוטבעצמוהואו.בידאשרהשיפוט,בוכותהנשיא

הרמב"םמאתמכתב

קהירבנניזתשהתנלה

וימנהובארץ,המשפטבתישארעלהפיקוחאתבידורכזיגםאבלה,חשוביםבמקרים

דיני-צדק.!חדשים,דיניםגם

בקהילותוימנה n ,האדמיניסטרציהענייניאתובידירכזהנשיאהשפוט,עניינימלבד

נגידשונות,פקודותהנשיאיוציאזהלשםבצרכי-הציבור.שיתעסקופקידים,שונות

כלשלטוןבידוכמרכזהסדר.tפאתלהשליטיהיהמתפקידןאשר ,חירום"לשעת"תקנות

עםמתמידיםבקשרי-קורספונדנציההנשיאיהיהרחב,כיכלשטחועלגדולכי

 ."לארץ-אדוםהוו"וישלה :) 34יש(בחזרהתוואישלחולשםא
ייחוס".כתבועמ"והיה : 22שיב

מעשרות"."ונטל : 23שיג

לי,מהדנ .) 72 , 1ןמא( "השפעהלוה"הייתומתרגםהעול"הכביד"קוראמאןהעול".והכביד" : 23ישד
העוול.דיכאבמובןול",העויד"הכבלקרואשצריך

י:ישראלושפטםקולמממקוםירד"ו : 23-24ש'ה

תחתונכנסומכליותררהובתגיבוריםוהיוותלמידיםוחכמיםבריםוחןסנהדרי ..."והיו : 24-25שי

גםכמו ,כלשהייעהדיפהלגואיןבישיבהיפעולתעלאחר.דברםישלצייןיכולותןאינהאלההמילים ."רשותו
מלבדאחר,דברשוםייןלציכולהאינהריה,ובסעיירהזויבאין"סנהדר"המילהדתיים.בענייניםותוהתערבעל

רקלאלשפוט,קודםיתנאשהםבענייניםעסקשלא ,זהלמרותשהנשיא ,הדברמוזרהיהלכותבבית-דין,
להיותמנויו"איןהגולה:ראשעלמב"ם-הרןבאברהםבויכתוכןוט.השיפענייניעלחגיהשגםאלא ,שהתערב

 ."בלבדםיניהדתנאיבהםשנשלמורהוהתמשפטיןד
ות".הגזלאיצוהוהדיניםהעמיד"ובאימתו : 32שיז
אחדדבראבלאלה.לפקידיםוהיתפקידיםואיללקבוע,יכלאלא ,אוקנמים"ולקחקנתורקשה"וע : 22שיח
במיליםהשימושעלפהןנשעאנייים.דתבענייניםקשוריםיוהלאהאנשיםשתפקידיהיינו,לומר,כלונ

בטרפות","עיווגכוןדתיים,האלההתפקידיםהיולות.יעברכתובבמנתבם,קידיהתפונויצבהם ,היווניות
נית.וביוהמכתבכלאתכותביםהיוםגאםו ,בעבריתהשמותאתםיכותנהיוספקכלבליהרי ,וכי "ן"חז
כלי.'לעינירשומיםתיןןזיר"ןג :) 29(שיהמיליםאתןלהביצריךילנדמהכךט
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בעלהנשיאיהיההכותב,תיאורלפי ,אחרותבמיליםארץ,אבביותרהרחוקיםהמקומות

האנשים,ביכבדוהולזהובהתאםממש,שלשלטוניותסמכויות

זאתכלב 34שקר,-וכתב-ייחוסודוד,מגזעאינוהזהשהאישרלאויצאהנהאבל

ולבסוףותרממששהורידוהואע"פלהלן,אותומלכבדנכלמו"ילאבושו"לאםהאנשי

 ,הנשיאמתלשםדרכובואדרם",לארץשילחוהוכלימהרלאחרפה"בלא

 ,י"באהנשיאיםלעמדתנוגעבהשערתנואת ,בהחלטלינדמה ,מאשרהזההסיפור

 ,-עזריהןבדניאלשללגאונותועלייתוהופעתועל-סמךכלראשיתאותהקבענואשר

מלא,רואישלהןמצאנוופה ,הנשיאלשלטוןבנוגענקודותארבעאזקבענו

בד(מלממשיותזכויותשוםלונותןלאאמנםאשר ,ייחוסועלנשעןהנשיאשלטון

המלכות,מגזעלנצרהיהודיםשלםוהערצתםאהדתאבלההלכה,לפיכבוד)זכויות

גדול,"חילוני"שלטוןלונתנה

הפיקוחרביןבעצמו,הנשיאשיפוטביןבדלנוהפוט,יהשאתתוכובכוללהזההשלטון

והשופטים,הדיניםומנויהדין-בתיעל

שלהכספייםבענייניםהנשיאותב(התערבארץהגבוההאדמיניסטרטורהואהנשיא

 .)בקהילותפקידיםמינויהקהילות,

וסוריה,ארץ·ישראלעלמשתרעהנשיאיםשלטון

היו ,כאמורהגאונים,מקורות,שוםמצאנולאהשלטונותכלפיהנשיאיםעמדתעל

יהדותשללאאולםארץ-ישראל,יהדותשלכוחה-כבאיהשלטונותידי-עלמוכריםכנראה

שלאפילוכבאי-כוחםריםכמוהיושהנשיאיםלכךרמזשוםמצאנולאואילו ;םמצרי

אהדתעלאלא ,םבזכויותיההמלכותהכרתבלאנשעןשלטונםישראל,-ץראיהודי

 ,בלבדלייחוסםםהיהודי

 .רצים"ישילחכתבלםכבת·וא
לשם",שייכנסומקוםמקיםזניםורומלכיםלפנייאותומהלללםגוייםעליניאותוומשבחים· : 28-27שיב

הגלות,נשיאשלטוןשלרמינס~נצ:הכבראהזוהי
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מקוםמראי

-14שי , 187דף , 2ןמא Texts " 17 "להלן 16 . 

2 " ter, "5aadyana 5וי. Schec : 14-16יש , 187דף , 2מאן 18 ; 14רהשו , 19דף . 

 . 3-5שי , 111דף ," Saadyana " 19 . 11יש , 18דף

 . 50דף ,"רס"ג"מחלקת 20בן"עםגאוןסעדיהרימחוקת" ,שטייןנורב 3

 . 15,408ףד ;"המסיכהקורות" 21 . 22שי , 62דף :)רס"גמחוקת :ן(להלמאיר"

 . 5-8שי , 153ףד , 2מאן 22 . 36דף "רס"גמחוקת" 4

 . 17-19יש , 153ףד , 2מאן 23 20.דףן)פריימ( "םייהרמבןבאברהםתשיבית" 5

 ,)ומרייפאצתוה( "ם"בהרמךבאברהםתוביתש" 24 .) 6רההע(ר"תיאבתילמג"בגםו

 . 20דף ; 3יש ,)ריאמרביגרתא( 50דף "ג"סרחוקתמ" 6

" Saadyana " ןמרייפצאתרה( "ם"ךהרנמבאברהםתיביתש" 25 . 102דף )תריאבתלי(גמ(, 

 . 19דף- "וממסך"אושה ,זופהקיבתומיצי "חבר"השם 7

 . 43הערהיר 26 . 264דף , 1מאן

 . 17הערה 401דף , Texts" 1 "מאן 27 . 50דף , 3 , 2 ,מאןלדוגמא: 8

 . 253דף , 1מאן 28ו lדף ; 57דף , 1מאו 9

 . 254דף , 1ןאמ 29 . 1מסיהערה , 68דף , 1מאך 10

-21שי , 154דף , 2מאןלדיגמא: 11  . 4שיוה,מכתב 30 . 22

-26שי , 399דף , Texts" 1 " ,מאו 12  . 11יש; 4יש ,הומכתב 31 . 29

" 1 " ,מאן 13 Texts , 31יש , 399דף- -13שיה,ומכבת 32 . 33 15 . 

2שי , 1ו lדף , 2ןמא 14  .הבאיםי 206 , 2ומא 33 1

-23יש ,שם 15  . 30-31יש 34 . 25

-14יש , 186דף , 2ואמ 16 16 . 
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העבורה.בהמשךיןיאצי,חדבעבוהםביסחהשחמרשא ,טיוהטפרהמקורוחשמוח'אח

יאנהיעל ,ופה Pהחעלביחכשנ ,לטפריםבניגעםימלכמהרילהגהצוריחייהפה
שחיככהר,שחע Pבהיראחהשמש"כזרחסמחרהמפו 'היזנ.!היגלוירחא .לדיןצרי,
-רלחעליייעחניחאיבירחהאשר "טעמחינגיהיראחחרר Pיררארנלעיפיהמהר

טייןשארנבזהאחראחשסי,כפיהםעלה"נכשברהכענכה"ראש ,זרהיפהקהחחיר
 ~יזהגכיגלרריאחהכשהםיחמשהןמשב ~יר kבן-סר"גרסח pמחל"ירספלהרסכהק
חעי-הפםחהרלהחיחה .חזרמבראלשילדיחיבחזוחפליר.מעהופ Pחבסיר Pהחועסקר
-ננפרזימאמרכם,יומאמרריםםפלהרפיעהחחילרהםיב,חונים,יאחרכלראשיחריח

רסחרקטנהחחיכהאיזולעצמוח pלרחוקכל .טייןשרמרמררמרכסן,יישטנברי ,' Pס
שליגליכלאבל.יכ'ילרחרגרחיאור. II,לי\בהסחםכרונהבלי,רהחחה,צרםהחוסר
כםהזאחילבכי.רנס,על,הסיהמקרעלבהשקפרחיינשראח >1ימבהיהחדשהח,רדה

 .rואיר,אוכן:קעסס"גרקחחלמןעניןגיכ ,~צרכרירבכסכיילנרחריברררחרר Pנ
 Itיםאנשיה_,ןהיחסיחלרשלשניינע,נהש hרברע 11ןמזהעחיקבינינע,רןכנתריי

-החכלשלכזרסמהמןלזינעשראש,ןיחסיהשליחלשניינ, .זרהיפבתקםי~כרלט
 ,ההאליסרברהכלאבל.מאןזב Pי,במחקויסיומםאח ,ילנדמהשכפי,קבלר .קיריח
a1כפי.בהסטוויה"הלבניסםיפר"האתלמלאוחכלחםביעידןיאקiI אחרלחאםיאיהב

 . •הז
שניב.מאןהיהחיהחדשחיי.החגלסמךעלההואהזמןה,שלי.והסטרלכחבשרצההראשון

,_L4 ,. ":ררספשלהנר:וים fj ~ c \,.. lיt ~ tot.'",t ...... ג, t 1 ~,* "")זו'יי~ "'".'\'י\t ' 
 .יר,פקחהחאי'ראלמאלםהאבל ,ראמלבריפקסכל .ילבאהילרהאסריהס!(של,וכס
י-הפכהסירריסדתיטיליפההרייט tשל"ההה~ףקצוסטנר P1יתלעשהסטוה .מאןברשרצה

יהששהפרק .המלהןבמרבמלאידועלה~הרסלא "סמיטייוהבזםןיםיהירהלשייסמ
,רראבל .חל~דיהיאטיחדהחריעיחיהטכיםלהייתצריךיהשהאשין,וההכררלש

-ינכחמידלאאמכם ,פוושיםעסיחקמקיאוטף~חיראלהלכוכיסשיהכללמןייצא
יכיס.טסישירפריטהליכילהחר~הח,ירהלכיכי,דככבלטעיןאיןלזהנרגע(בנים
-107רף W$,, «Iי.Q \t '" .... /ועדהחלסישיהפוח 'Iיחיילהפכדידיגמאובחר ןנשעיהעל , 111
לי"ען-בחאגרי"באםףאצלשדחושרפובכרהכןאחריקבלהר,יא' ,ןיש 'Iרהנספררמאן

. I ......במאןאצלחדשועיופףןרלבס ..... 01 SI .. e\ i (,ךרע:זוחי.) 230יף ,ןואשררוכ ז
.. ~ II ..... "'0 .. ;"י", ~' .... .; ;.> ltA,I '"ג t " 8ה:לשסיהגרילהכרכיcוני l\ילגםשי .... 51 ... ",.., ~ I .. ד.. 
 ~שספרי,נחכת~ההטטוריהבילטב .ההיאהזמןלשהטטיויהעירנהנכחלאאיפזלכב

 •חורוח,יספראנחררנהיהפאבןיהיימאז
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unknown character of Jane Sharp and her unusual publication. It asks whether 
the discrepancies between Sharp's book and those written by male medical 
men are gender based, or if they went deeper, and were based upon 
professional disagreements. 

The article concludes that though some differences are based upon gender, 
the greater differences are linked to the broader professional debate and 
struggle that began in the seventeenth century and persisted well in the 
eighteenth-century between midwives and male medical practitioners. 
Furthermore, it implies that Sharp knowingly used her book to argue into a 
new fashion against the growing overtaking of the profession by male 
competitors. 

ORLY RAHIMYAN 
THE IRANIAN REVOLUTION THROUGH [TS SLOGANS 

• The article tells the story of the first stage of the Islamic revolution in Iran 
Qanuary 1978-May 1979) through a survey of the slogans used by the 
revolutionary movements. The article argues that as well as reflecting the 
contemporary mood of the Iranian people, the slogans often served as a means 
of spreading the Islamic ideology and mobilizing the masses to the 
revolutionary cause. 

JOSHUA PRAWER 
THE P OSITION OF THE GEONIM AND THE NESI'IM IN ERETZ-lSRAEL BETWEEN THE 9TH 

AND 12TH CENTURIES 

+ "Hayo Haya" proudly presents a paper written by Joshua Prawer (1917-
1990), one of the most prominent historians of the Crusades and of the Latin 
Kingdom of Jerusalm. Prof. Prawer wrote this paper, from which selected 
parts are now published for the first time, in the late thirties and early forties, 
as a student in the Hebrew University of Jerusalem. 

The paper discusses two elevated positions in the Jewish community in 
Palestine between the 9th and 12th centuries, namely the "Gaon" and the 
"Nassi". Based on a large number of documents, it reconstructs the 
qualifications needed for these positions, the kinds of responsibilities they 
held, and their relationships with the Diaspora as well as with the Muslim 
government. Throughout the paper Prawer contests contemporary 
assumptions concerning the subject, and presents original alternatives of his 
own. 

Since this paper was written more than sixty years ago, much has changed 
in this field of research, and now we have a more complete and accurate 
picture of these matters. Therefore a supplement is included at the end of 
Prawer's paper, written especially for "Hayo Haya" by Elinoar Bareket from 
Tel-Aviv University, in order to introduce the present state of research. 



SUMMARIES 

DANMAYSHAR 

PLATO AS AN ENEMY: THE 20111 CENTURY CONTROVERSY ON PLATO AS THE FORERUNNER 

OF TOTALITARIANISM 

• Thjs article surveys the controversy during the 1930's and 1940's, that 
depicted Plato as the spiritual forerunner of totalitarianism and as a Proto
Nazi. This controversy, which peaked with Karl Popper's book The Open 
Society and its Enemies, provides a vivid illustration of how current ideology 
can color historical debate. 

YAEL STERNHELL 

MILLENNIALISM AND DEFENSE OF SLAVERY IN THE THOUGHT OF GEORGE FITZHUGH 

+ The article examines the relation between Millenia! ideas in 19th century 
America and the proslavery argument as expressed by one of its most radical 
proponents, the Southern sociologist George Fitzhugh. The main contention 
of this article is that despite the hostility and contempt manifested by 
Fitzhugh towards Millennia! theologians, they share common themes and 
perspectives on the social problems of contemporary America, and their 
possible solutions. 

NAOMI SIMANSKY 
JANE SHARP AND HER PLACE lN THE STRUGGLE BETWEEN MALE MEDICAL PRACTITIONERS 

AND MJDwrvES IN SEVENTEENTH CENTURY ENGLAND 

+ In 1671, an unknown London midwife by the name of Jane Sharp published 
a guidebook for midwives called The Midwives Book: or the Wltole Art of 
Midwifry Discovered. The article analyzes the book and enlightens the 
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