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  ?האם ניתן לפענח את העבר באמצעות ההווה: זמן הווה זמן עבר

  *עידן ברייר

  תקציר

המאמר בוחן את האפשרות של חקר ההיסטוריה הקדומה באמצעות מודל הלקוח מחקר ההיסטוריה 

  .המודרנית

.  הזמן תחילה ייבחן הצורך בכתיבה מחודשת של מחקרים היסטוריים בשל שינויים הנובעים מרוח

המעלות שאלות חדשות לגבי התעודות המוכרות זה , ת התבוננות חדשותולו מביאות עמן נקודתמורות א

, רםב .מתחדשתגם היא מסתבר שההתייחסות לשאלות המוכרות משנים  ,בשל חלוף הזמן, בנוסף .מכבר

    .גם שיטות המחקר משתכללות עם השנים ,צועד עם הזמןמאחר שמחקר ההיסטוריה 

זו שיטה  .ההמוכרת מהכתיבה ההיסטורית של העת העתיק, חקר ההשוואתיתהמבמאמר מוצגת שיטת 

    .זכתה לעדנה עם התחדשות המחקר ההיסטורי המדעי במאה העשרים

הרעיון של יחסי הגומלין  נבחניםכאן  .תקופתי-נבדקת האפשרות של עריכת מחקר השוואתי בין בהמשך

וכן תקפותו של מודל המושתת על , דשת ההווהטיב ההתבוננות על העבר דרך ע, בין התקופות השונות

              .ההיסטוריה המודרנית לשם חקר ההיסטוריה הקדומה

   חקר תקופת המקרא, שיטת מחקר ,היסטוריה השוואתית ,מודל ,הווה ,עבר: מילות מפתח
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, ברם. כי הנוקט בשיטה ההשוואתית בחקר ההיסטוריה משווה את ההווה ביחס לעבר, מן המפורסמות

האם ניתן לפענח את ההיסטוריה הקדומה של תקופת : היא הפוכה בה אדון במאמרישהשאלה המרכזית 

   ?דרניתבאמצעות שימוש במודלים הלקוחים מן התקופה המו והמזרח הקדום המקרא

  הזמן עםהתקדמות המחקר ההיסטורי . א

זה יוחד על  מונח ).131: 1992, שפיגל(הוא מחקר או חקר  'היסטוריה'של המילה היוונית  רושה הראשונייפ

נראה כי אחד מנדבכי  .)25 :2006, פינלי( חקר העברעיסוק בהרודוטוס בעיקר לההיסטוריון היווני ידי 

דבר .  שלצורך כתיבה חדשה יש לגלות עובדות חדשות, רתית היה הרעיוןהיסוד בחשיבה ההיסטורית המסו

בימינו הגישה לעניין  אולם). 207: 2003, וינריב(זה נתפש כחשוב יותר מאשר כתיבתה של פרשנות חדשה 

דש מתבקשת כאשר מתגלות תעודות כתיבתו של מחקר ח, לדעתו של יעבץ, כך למשל .הינה מורכבת יותר

: 2002, יעבץ( או כאשר מוצעת שיטת מחקר חדשה, כהגדרתו "הזמן רוח", תנה התקופהכאשר מש, חדשות

18–26(.   

שהשתנות התקופה משמשת כצורך לכתיבה היסטורית  ,לטענהתחילה  ברצוני להתייחס, לאור דברים אלה

 ,מוזס( הימים דברי להיסטוריה באמצעות עבודתו של חוקר העברלמעשה הופך ש, ידוע הוויל. מחודשת

מובא בצורה הרעיון לעיל . )13: 2007, גלבר(והרי גם חוקר זה הוא חלק מההיסטוריה ). 133, 129: 2008

  :מעניינת בדבריו של הסופר הארגנטיני חורחה לואיס בורחס

דם אעל כך שלעולם אין  –האמת , וזה מזכיר לנו את המטפורה הישנה של היוונים או מוטב] ...[
תחילה אנו  .נדמה לי שיש כאן מידה של חשש). 46הרקליטוס פרגמנט ( יורד אל אותו נהר פעמיים

, אחרי כן". הנהר ישאר כמובן אבל המים מתחלפים: "אנו חושבים. חושבים על זרימתו של הנהר
, בורחס( .שאנו ארעיים ובני חלוף כמו הנהר, אנו נוכחים לדעת שגם אנו משתנים, ביראה גוברת

2007 :17(.        

המשוררת הפולניה , השיבה כלת הפרס, שבנאום שנשאה לרגל קבלת פרס נובל לספרות, מראוסיף ואו

וזהו בעצם גם קהל קוראיו , שאכן יש חדש תחת השמש, )9א ( למחבר קהלת, סקהורויסלבה שימב

  ).151–150: 2007, אלמוג(המתחדש 

סטוריה הופכים עם ולכן ספרי ההי, שהמחקר הוא למעשה חלק מההתרחשות ההיסטורית, מכאן משתמע

מידע הן מעניקות ובתור שכאלה  ,)29–28: 1955, רוטנשטרייך(הזמן להיות בעצמם תעודות היסטוריות 

שידיעותינו על , לפיכך נראה). 74: 2007, סטורוק(בימיהם של הכותבים שרווחו עשיר על האמונות והדעות 

 בהתאם למחקרים המתחדשים זמןעם ה אלא הן משתנות ומתעדכנות, העבר אינן קופאות על שמריהן

כל דור מחדש את ספרי ההיסטוריה שלו משום , אי לכך). 15–13: 2008, שטיינברג; 64: 1998, ברגר(תדיר 

: 1988, ירושלמי ;335: 1985, פסמור ;331: 1984, ששון-בן( שהוא תר אחר גישות חדשות להצגת העבר

הכתיבה ההיסטורית יש בה מן ההשתקפות ש משום, נה העבר כפונקציה של ההווהמשת ,בכך). 129

  ).  16, 14: 2006, מוצקין(העצמית 

שיש מלומדים הרואים  ,ווכח לדעתינכאן  ,ת המחקרושיט עניין פיתוחבשהעלה יעבץ  באשר לטיעון הנוסף

הימים  קר דבריוחש נימפ, זאת .)90: 2006, צימרמן(יותר עבור ההיסטוריון בכך את האתגר המשמעותי ב

, פיינר( במקצועואותו המשמשים  'כלי העבודה' רוגם שלאלא אף בִשְד , לא רק בעיון ובכתיבה עסוקלאמור 

 יציגוו באופן שונה תעודות מוכרות יבחנוש ,והסתייעות בה ר חדשהשיטת מחק שפיתוח, דומה .)52: 2008

, צימרמן; 86–85: 1987, וינריב( תובנות ותשובות מקוריותבסופו של דבר להשגת  ויביא ,שאלות חדשות

2006 :92 ;Rosenau & Durfee, 2000: 6–7( .הפילוסוף התבטא בשעתו  ,בעניין רענון מצאי השאלותו

אין שום פסול בהצגת " :'שיחות עם אסא כשר 17'ואשר הופיע בספר , איון שנערך עמויבר אסא כשר

לשם בחינה , ת ישנותגם אין שום דופי בהצגה מחדש של שאלו, שאלות חדשות על רקע חוויות חדשות

ויתכן בהחלט שבתשובות החדשות יתגלו גוונים חדשים או אפילו צבעים , מחדש של תשובות ישנות

  .)21: 2005, ברזילי-לוי( "חדשים
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נראה שהשימוש בכלי מחקר חדשים אף יתרום להשגת תשובות חדשות ברוח ההווה לשאלות , זאת ועוד

שההתחדשות המתמדת , הוגה הדעות הצרפתי פוקוהטעים  וכבר). 19: 2000, עמי- בן(מוכרות משנים 

החיפוש ש ,מסתבר כפועל יוצא מכך. )27: 2005, פוקו( קרון יסוד בכל דיסציפלינה אקדמיתיניצבת כע

, בראונינג( של מקצוע ההיסטוריה אקדמית עיקשת היא יעדו" מת חפירותמלח"וההערכה מחדש ולא 

1987 :42( .  

הינה דבר  ומודלים חדשים חינה מחודשת של העבר באמצעות תיאוריותשב ,מכל שנאמר לעיל עולה

  .ויעשירו העכשווי מחקר ההיסטורילשיתרום , מתבקש

  על המתודה ההשוואתית במדעי החברה והרוח. ב

 אדון, המתודי במחקר ההיסטוריהחידוש ו 'רוח הזמן'הקשור ל אחר שהצגתי את חשיבות החידושל

  .  אתית בתחום זהחקר ההשווממהותה של שיטת הב

 כבר בימי יוון הקלאסית הצביע ההיסטוריון תוקידידס על כך שניתן ללמוד לקח מדיני ממעשי העבר

אם ימצאו בו תועלת אותם שירצו , אך כשלעצמי דייני" :תועלת מעשית בהווה או בעתיד ולהפיק מכך

כמותם או , יום מן הימיםלצפות באמת הברורה שבמעשים הנעשים ובמאורעות העלולים לשוב ולהתחדש ב

  .)159, 13: 1969, תוקידידס(" כמקרה אשר יקרה את בני האדם, כיוצא בהם

, פוליביוס(שפעל ברומי ואשר הושפע מתוקידידס , בדעה דומה החזיק גם ההיסטוריון היווני פוליביוס

כי  ,הנסיךבספרו כתב  ,בתקופת הרנסאנסהוגה הדעות  ,מקיאווליגם  ,כמוהם ) .386–385, 162–161: 1991

אולם בכל הנוגע לאימון העיוני חייב : "על הנסיך ללמוד מן העבר על מנת לדעת כיצד עליו לפעול בהווה

וגם לחקור כיצד נהגו אנשים , העמים וללמוד את קורותיהם של גדולי העולם הנסיך לקרוא בספר דברי

בשביל שיוכל לחקות , וכשלונותיהםהוא חייב לבדוק מה היו הסיבות לנצחונותיהם . אלה בעתות מלחמה

הנה למעשה , אותה מציע מקיאוולי לנסיךשהמתודה ). 65: 1988, מקיאוולי( "את אלה ומאלה להמנע

  .המעשי במישור יישומה המוצלחלשם , וזאת כאמור, ווההמתודה ההיסטורית המש

י שקראו למדינאים פוליביוס ומקיאוול, מעשית של תוקידידס- ההשוואתית גישתםש, כהערת אגב אוסיף

 1973באוקטובר  7- כי ב ,אחת מני רבות אציין הכדוגמ. גם בתקופתנו ה וקיימתשריר, להשוות בין דפוסים

כיפור לגורם ההפתעה  ניקסון את ההפתעה שבפריצתה של מלחמת יום רד'יצהשווה הנשיא האמריקני ר

 באופן דומה ניתן להיווכח). 78: 2005, ר'קיסינג(הארבור במלחמת העולם השנייה  בתקיפת היפנים את פרל

, אשרי( ועימת ביניהן שבחן חברות שונות, מצויה כבר בכתיבתו של הרודוטוס עיונית-השוואתיתכי מתודה 

: 2006, וולבנק; 442-433: 1991, ביוסיפול( שערך השוואות בין יוון לרומי, וכן אצל פוליביוס, )55: 2004

היסטוריונים המוסלמיים של המאה התשיעית נקטו מתודה משווה בין גם חלק מה, כן כמו. )370-369, 354

 במאהגם  כך.  )88: 1996, חוראני( הימים של ההודים והיוונים לבין דברי, כפי שהכירו אותה, ההיסטוריה

שביקשו להשוות בין כ ,נעשה שימוש במתודה ההשוואתית בכתבי מונטסקייה ועמיתיו עשרה-השמונה

משתמע , מאבות המחקר הסוציולוגי ,לדעת דירקהיים ).78-77, 21 :1982 ,קורלרוואייזנשטדט ( חברות

  .)Bruke, 2007: 21; 153: 2006, דירקהיים( על עקרון ההשוואתיות מבוססתשדיסציפלינה זו 

מודעות המחדדת את  בו בזמןו, קווי דמיון בין מקרים שונים עוזרת לאתר שהגישה ההשוואתית ,מסתבר

 המתודה הנדונה, לשון אחר.  )Mandelbaum, 1979/1980: 21, 29( ם הם בלתי צפוייםשבחלק, להבדלים

ההיסטוריה , ר'לדעת קיסינג  ).68: 2002, טלמון(אלא גם על הייחודי  ,מסייעת לעמוד לא רק על הדומה

תוך התחשבות בשוני שבין , שופך אור על מקרה שנימקרה אחד  כאשר  ,השוואות בין מקריםנלמדת מ

כי ההיסטוריון מצווה לברור את השונה מתוך  ,ברגשטיינ מטעים ,ברוח זו. )Kissinger, 1994: 27( ייםהשנ

לבחינת  ,למשל ,מסייעת ,המחקר הנדונה שיטת ).19: 2008 ,שטיינברג(הדומה ואת הדומה מתוך השונה 

בהכרח נובעים להצביע על תהליכים שלא  עלולהוהיא , )21: 2000, טוקטלי( מדיניות מתחומים שונים
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גישה הש ,מתבררגם בחקר תהליכי קבלת החלטות , כן כמו.  )Bruke, 2007: 30( מאותן הסיבות

כאשר , ולהפך .)127-104: 2005, לובלוו כהנמן( השוואתית מסייעת להתמודד טוב יותר עם בעיה נתונהה

, 69: 2002 ,ומאן ניס'ג( וןשליגדלים הסיכויים לכ ,ננעלים על תפיסה מסוימת ומתגוננים מפני מידע חדש

ונמנעת גישה צרת , בשימוש בשיטה זו גם נוצרת תחושה של ריחוק מסוים מהסביבה המוכרת ).87, 78-75

   ).    307: 2005, הופקין(אופקים לסוגיות הנדונות 

.  )Bruke, 2007: 26(באופן כוללני להשוות ולא גם בהיבט מסוים  להתמקדיכולה  ענייניםההשוואה בין 

האם היא , )30-29: 2002, קוקה( בין אילו מושאים עורכים את ההשוואה לשים לבחשוב , כל מקוםמ

ואם אין היא נערכת בין מצב קיצוני , )290-289: 2005, ברזילי-לוי(סתמית נערכת בצורה מוקפדת ולא 

  .)156: 1988, לואיס( שגרתיתלמציאות 

שעשו שימוש בגישה  ,לא מעט אנשי מקצוע שיש ,ומהכאן ד. ההיסטוריה בדורות האחרונים יקרוובאשר לח

הצביע על  ,מייסדי חקר ההיסטוריה החברתית םשנמנה ע ,בלוך, צרפתי- ההיסטוריון היהודי. ההשוואתית

, לפחות בכול הקשור לקווי היכר בסיסיים, ניתן למצוא מקבילות ,שלמרות קיומם של הבדלים עמוקיםכך 

: 1988 ,בלוך( לזה המוכר מההיסטוריה היפנית, הביניים אי של ימיבין המבנה של הפיאודליזם האירופ

לזה  ,אירופהשהיה נחלתה של יבשת  ,השוואה קצרה בין הפיאודליזםויש אפילו מי שעורך  .)463–462

גם השוואה בין מעמד הסוחרים באירופה  נואמצ ,בהתאם לגישה זו .)44: 2007, זין( שביבשת אפריקה

הצו של קרל הגדול  ובין גישת ,)204: 1995, כאהן( למעמדם בחברה האסלאמית הביניים הנוצרית בימי

  . )55–48: 2007, חן( לגישתם של המוסלמים לאלו שאינם מוסלמים בברית עומר לסקסונים

.  עת העתיקההשל  ודה זו גם בחקר ההיסטוריהלהשתמש במת דברים אלה ניתן ואף רצוילאור , לדידי

, לאחר מכן קדומהורק , ל המזרח הקדום היא בראש ובראשונה היסטוריהמשום שההיסטוריה ש ,זאת

שהמחקר , ואכן נראה בעליל. )Van der Spek, 1993: 262( ולבסוף היסטוריה של המזרח הקדום

כפי , סוג זהיסטוריה החברתית של המזרח הקדום כבר עשה שימוש במתודה מהההשוואתי בתחום ה

, וכן .)1991, מלמט( 'שתי תרבויות שמיות מערביות: י וישראלמאר'נו למשל בספרו של מלמט שמצא

בעניין  החוקר את משנתו פורׂששם   .העוסק בקבצי החוקים מהמזרח הקדום ,ונה בספרו של מלוללאחר

במקורות , מושכל וזהיר אמנם, רשאים אנו אפוא לעשות שימוש" :בתחום מחקרו ההשוואתית הגישה

ובכלל לערוך השוואות מאירות בין , הטלת אור על המשפט המקראיהמשפטיים של המזרח הקדום לשם 

  .)27: 2010, מלול(" והמקרא לדעתי רק יצא נשכר מכך, שני המקורות ושתי התרבויות

 אמור להביא עמו הכי שימוש מקצועי ואמין בשיטת חקר השוואתית בחקר ההיסטורי, אמרילסיכום י

    .הקדום כולל אלו של תקופת המקרא והמזרח, הימים ריוחשובים בעיון המדעי בדבחידושים מקוריים 

  תקופתית בחקר ההיסטוריה - ההשוואה הבין רעיון על.  ג

, של שיטה זו שימושיה וסגולותיהאת  אבחן ,לאחר שעמדתי על חשיבותה של ההיסטוריה ההשוואתית

תועלת  האם ישנן, רותבמילים אח. על ציר הזמן זו מזוקות היא מעמתת בין זירות התרחשות המרוחכאשר 

הקדום לפי מודלים שנגזרים מחקר העת  ניתוח היסטורי של תקופת המקרא והמזרחלוהצדקה מדעית 

  .החדשה

 לחלוטין להימנע הגורסים יש כי ,נמצא הקדום בחקר המזרח מתמחיםה עיון בכתבי היסטוריוניםמ

השימוש בתיאוריות , דפורדר האגיפטולוג לדעת ,למשל ,כך. תקופתית- עבודה השוואתית ביןמשיטת 

דרך החשיבה זאת בשל השוני הנגזר מ ,לעיוות המחקר מביא, מודרניות שמקורן בחקר העת החדשה

 ,לדעתו, ןולכ. הקדום תית של המזרחיתעשי לבין החברה הטרום המערבית המודרניתבחברה  האנושית

את  מקעקעות כליל ,ס זהמטיפואת השימוש בתיאוריות  המתירה ,במחקר המודרני ההיתר הליברליות

 אף הוא מתנגדה ,עמיתו למקצוע, גרימל ברוח דומה מתבטא. )Redford, 2003: 2-6( המחקר ההיסטורי
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בין המרחק הגדול שעל ציר הזמן  ,לדעתו . המזרח הקדום מודלים מודרניים בחקרבאוריות ויבתלשימוש 

, כתיבה מעין זו היא חובבנית ,טתולשי. מונע כליל כל אפשרות להשוואה ביניהן ,הסביבות הנחקרות

 שיש, המסורתייש לכתוב את ההיסטוריה אך ורק באופן הוא גורס שכפועל יוצא מכך  .ואפילו מסוכנת

ת אך ורק בתוך ק ניתן לערוך השוואוּפֶ לפי ואן דר ְס  ).Grimal, 2003: 12-14( כשהדבר מתבקש ולעדכנ

תקופת המזרח ואות שבין העולם האירופאי החדש לאולם השו, כגון העת העתיקה, תחומי תקופה נתונה

העוסק בהיסטוריה , ּוגם ההיסטוריון ּפ. )Van der Spek, 1993: 263( ל יסודהקדום הנן משוללות כ

כך למשל . גם בין מקומות רחוקים, ערך בתקופה דומה בלבדימדבר על כך שהשוואות יכולות לה, סיניתה

דומה בגישה ). Poo, 2003: 448-450(סין הקדומה למצרים העתיקה  כי ניתן לערוך השוואה בין, הוא טוען

יש לשלול לחלוטין אנלוגיות מתקופות , לדבריו. העוסק בהיסטוריה של ימי הבית השני, כשרגם  צדדמ

שאת דמיון ומטעים , תקופתי-את החיץ הבין כמוהו גם רוזנקרנץ מדגיש. )19: 1983, כשר( מודרניות

השנים  300לאומיים ניתן לאתר בעיקר בתוך ההיסטוריה האירופאית של - ןהבי התופעות בעולם היחסים

  .Rosencrance, 1973: 25)( האחרונות

השוללים כליל את קיומו של מכנה משותף בין הזירה המדינית , שאותם המלומדים, נראה בעליל

 מיון קלוש ביותרמדגישים שבין שני העולמות הפוליטיים קיים רק ד, המודרנית לזו של העת העתיקה

)Brown, Naradin & Rengger, 2000: 5-7(. שלא  אשר קבע, הגל ,הפילוסוף הגרמניבשעתו  הגדיל לעשות

 ונזמנ- ניתן ללמוד מאומה מן המוסדות הפוליטיים של העמים העתיקים ביחס להיסטוריה העולמית בת

הפער בין סובר כי , מהזווית הלוגית את הסוגיה שבחן ,ראסל אף. )253–248: 1997, מגי; 226: 2003, פופר(

  .  )364: 1987, וינריב; Russel, 1921: 159-160( מכל וכל ישורההווה לעבר אינו בר ג

יחס ב בסיסיתהבעיה את הרוטנשטרייך מציג בדבריו . קיימות בסוגיה זו גם דעות אחרות ,כן פי על אף

אין אנו יכולים ללכת " :)53: 1962; 11: 1955, רוטנשטרייך( בעבודתו של ההיסטוריון שבין הזמנים

אין , המחקר.  מאיתנו למושא, בחקירת ההיסטוריה בדרך שמן המושא של העבר אלינו אלא בדרך הפוכה

הסדר הדיסקורסיבי של המחשבה אינו עולה .  לו דרך אחרת אלא מלצאת מההווה וללכת ממנו אל העבר

נקודת התצפית על העבר הממוקמת  כי גם, ב לצייןאולם חשו ."בד בבד עם הסדר האובייקטיבי של הזמן

המשורר המודרני  כדברי, ואת מקומה תופס הווה חדש, ן העברבהווה הופכת עד מהרה בעצמה לחלק מ

ּוְזַמן ָעִתיד / ,ְשֵניֶהם אּוַלי הֹוִוים ִּבְזַמן ָעִתיד/ְזַמן הֶֹוה ּוְזַמן ָעָבר" :'ארבעה קוורטטים'בס אליוט "האנגלי ת

העבר הוא אפוא תהליך מתמיד של : "עמי-לפיכך טוען בן. )9: 2008, אליוט( "ִּבְזַמן ָעָבר ָאצּור

 דבריוביסוס ל. )22: 1996, עמי-בן( "רקונסטרוקציה ושל אינטרפרטציה מתוך סדר היום של אזרח ההווה

. )288: 1996 ,בן עמי( זמננו- הגורס שכל היסטוריה היא היסטוריה בת, ה'של  קרוצ את דעתו מביא בן עמי

לאחור בשנה  שכל שנה נסוג, קבע בעבר-תנקודכרון ההיסטורי אינו בבחינת יהז": גורס רוזנצוויג, בדומה

" אלא נוכחי הוא לעולם, ובעצם איננו בגדר עבר כלל, כרון הקרוב תמיד באותה מידהיאלא הוא ז, אחת

מצוי רעיון , אוגסטינוס הקדוש, הייכבר בכתביו של אחד מאבות הכנס, למעשה. )328: 1970, רוזנצוויג(

   :)305: 2007, אוגוסטינוס( ממשותו של ההווה בלבד כמכונן העברמעניין בדבר 

ישנם שלושה " :אין זה מדויק לומר. מה שגלוי וברור עכשיו הוא שהעתיד והעבר אינם קיימים
הווה , ל זמנים עָברּוהווה ש, ישנם שלשה זמנים": אולי מוטב לומר  ".'עתיד'ו' ההוו' 'עבר, 'זמנים

, שלשת אלה קיימים בדרך כלשהי בנשמה". והווה של הדברים העתידים לבוא, של דברים נוכחים
ההווה של דברים , כרוןישל דברים שחלפו הוא הז ההווה .אבל איני רואה אותם במקום אחר

  .    וההווה של דברים עתידיים הוא הציפייה ,)contuitus(נוכחים הוא המודעות 

 משום כך . שנקודת התצפית במאורעות העבר ממוקמת בהווה ומושפעת רבות ממנו, ניתן לומר רוח זוב

 בין, אחת, מבחינה עקרונית, האדם והחברה האנושית היא-ההסתכלות בחיי-דרך: "כי אוארבך מטעים

ורר הימים ג- בדברי ההסתכלות-שינוי בדרך.  ההווה- העבר ובין שמדובר על מושאי- שמדובר על נושאי

  .)333–332: 1958, אוארבך(" ו גם שינוי בהסתכלות בהווהחכור-אחריו בעל



81 
 

, קאר גומלין אלה רואהלאור יחסי . )221: 2007, רם( כלים שלובים העבר וההווה הם כי ,ניתן אם כן לומר

אך גם הבנת העבר , הבנת ההווה לאור העבר"את תפקידה הכפול של ההיסטוריה כ ,ההיסטוריון הבריטי

בין מקום למקום  ברמת העיקרון ערוך השוואותל, לדעתו, ניתן כן יהנה כ. )64: 1986, קאר( "ר ההווהלאו

השוני בנסיבות ההיסטוריות מביא לכך שיעילות , הארט- גם לדעת לידל .)112-111: שם( ובין זמן לזמן

, לדעתו, לשמש כן היא עדיין יכולה פי על אף . השימוש בהיסטוריה כתמרור הדרכה הינה מוגבלת מאד

 :בלוך הטוען כי ההיסטוריוןגישה דומה מצויה גם בהשקפתו של . )17: 1985 ,הארט- לידל( כתמרור אזהרה

האחרת פועלים אהדדי  עד שקשרי הפענוח של האחת באמצעות, הסולידריות שבין התקופות כה איתנה"

, אך באותה מידה.  ידיעת העבראי הבנת ההווה היא תולדה בלתי נמנעת של אי .  בשני הכיוונים גם יחד

העדויות על , בלוךשל  דעתול. )85: 2002, בלוך( "אין שחר לניסיון להבין את העבר בלי לדעת דבר על ההווה

 ,את המצב לסרט צילוםמדמה הוא  ,לשיטתו ,לכן. נהירות יותר מן העדויות המצויות על העבר הווהה

מציע  בהמשך לרעיון זה. ופיעות אחריהן הינן חדותמהאלה ו ,שהתמונות הראשונות שבו הנן מטושטשות

חזורן של התמונות שיאפשר את שדבר , בסדר הפוך לזה שבו צולם, רוהחוקר לגלול את גלגל הפילם לאח

 יזהרכאן יש לה אפס .)7: 2002, קדר( 'המתודה הרגרסיבית' מכונהזו  מתודה .)87 :שם( המטושטשות

  .)13-12: 2007, נוימן( פה הנחקרת עדיין לא חוו אותהשבני התקו, מניתוח המתבסס על תוצאה

כמו כן הוא . שבאופן פרדוקסלי המרחק הזמני תובע התקרבות, נורה מדגיש בעניין הפער שבין הזמנים

 אותה אנו חייםשרצון להשוות את ההיסטוריה שאנו משחזרים להיסטוריה  קייםשמאז ומתמיד  ,מציין

המקרבת באופן דרמטי שני אירועים שאינם קרובים  ,הטלסקופיות מולידה באופן זה .)13-12: 1993, נורה(

בשעתו גרס אלברט , והרי. )139: 1991 ,מוזס( שבה ההווה מפרה את העבר, צורת חשיבה חדשה, זה לזה

המשימה של קישור בין תופעות ובחינת  מצויהשבין יתר מטרותיו של המחקר המדעי , איינשטיין

, קון(דעה הדומה לרעיונו של איינשטיין ניתן למצוא גם אצל קון  ).26: 2005, נשטייןאיי( חסותן זו לזויהתי

, שביטויער (הטבע  החברה אינו כה קשיח כבמדעישהקישור במדעי , יש להביא בחשבון אולם ).79: 2005

2001: xvi.(  

ת תקופה שאין חוק האוסר להשתמש בתקופה אחת כמפתח להבנ, ניעוקצמעט  אופןב, מטעיםהמילטון 

הצביע דירקהיים על כך שבתחום  1895כי כבר בשנת , ווכחימעניין לה .)Hamilton, 2001: 29( אחרת

, דירקהיים(וכן מול חברות מהעבר , הסוציולוגיה יש לערוך את ההשוואות מול חברות נוספות בהווה

לא השלב , ים רביםשבניגוד למה שנראה לחוקר, תיאוריהמרקס העלה את ה שגם, יש לציין ).164: 2006

 הבנתוחושף תובנות ב, המורכב יותר, אלא דווקא המאוחר, בהיסטוריה מסביר את השלב המאוחר הקדום

 ,גם אצל רוטנשטרייך מצוידומה  רעיון  ).63: 2005; 39: 2003 ,זנד( הנתפס כפשוט יותר, של המוקדם

שבמודע  דומה). 67, 59: 1955 ,יךרוטנשטרי( הגורס שאירועים מאוחרים יכולים לזרות אור על הקדומים

ההיסטוריונים החוקרים אותן  שבו חיים ,שאלות המחקר מושפעות מסדר היום של ההווה, או שלא במודע

להיות אמצעי עזר להבנת העבר בפרספקטיבה , המשמש כעדשה, הופך ההווה באופן זה .)23: 1984, לואיס(

העבר  .רק העבר משתנה. העתיד קבוע ועומד": 'כלבאדם בן 'כדברי הסופר יורם קניוק בספרו  .מחודשת

   .)158: 2010, קניוק" (אינו נחתם במנעולים אלא במשקפות

ש במחקר על בחינת הקשר גשלא הושם די ד, כי לאחרונה העירו מספר כלכלנים והיסטוריונים, יש לציין

לכך היא  הדוגמ. עברשבין תהליכי ההתפתחות הכלכלית המודרנית לבין התפתחותם של אותם מוסדות ב

   :דבריו של טלר שטוען

במחקר הכלכלי של הדור האחרון בארצות הברית ובמערב אירופה התפתחה אסכולה הנקראת 
. והיא מתחה ביקורת על הגישה המקובלת בחקר נושא חשוב זה, "מוסדית-הכלכלה הניו"

על דרכי , השוק כולל מידע על(על כך שחקר השוק כמוסד חברתי , בין היתר, הביקורת נסבה
ועל כך שבמחקרים , אינו נכלל במקצוע הכלכלה) הגישה לשוק עצמו ועל תהליכי פעילותו
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בהיסטוריה כלכלית אין ניסיון לבחון את הקשר בין תהליכי ההתפתחות הכלכלית המודרנית לבין 
  .)21: 2006, טלר( .התפתחותם של אותם מוסדות כלכליים בעבר

בין סוגיות היסטוריות הרחוקות מבחינת המקום והזמן מסייעת  מקצועית עריכת השוואהש, מסתבר ואכן

  ).  94: 2006, צימרמן(להגיע למסקנות מקוריות 

  תקופתית ככלי במחקר העת העתיקה- על השוואה בין. ד

, היינו, לבחון את הסוגיה בפן המעשיאפנה , תקופתית מבחינה רעיונית- סקרתי את ההשוואה הביןלאחר ש

   .של היסטוריונים בעבודותיהם

יוון בין אלה של אירופה של העת החדשה לבמבנים פוליטיים  דמיון ביןיש המצביעים על ש ,כאן נראה

בהתאם לשיטה זו ניתן למצוא כיום במחקר המודרני בחינה . )Kokaz, 2001: 91-102( הקלאסית

 & ,Cox, Dunne( סיןהשוואתית של דגמים בין ההיסטוריה של אירופה לבין ההיסטוריה הקדומה של 

Booth, 2001: 6; Zahng, 2001: 63( ,ובין התנהלותה של ארצות הברית בת זמננו ליוון ולרומא )טוד ,

קרי , דיאכרונית: בהשוואה כפולההשתמשו החוקרים  שבעבודות אלה, מכאן עולה.  )102, 56 - 55: 2005

כי ימיו  מציין, תייחסו לנושא הטרור הפוליטיבה ,גם קנצלר. מקומית-היינו בין, סינכרוניתו ,תקופתית- בין

 ,אף הוא סובר כפועל יוצא מכך. והוא מוכר מאז עלייתן של חברות מאורגנות, כימי המאבקים הפוליטיים

  ). 12: 1980, קנצלר(כי ישנו צורך בהשוואה בין התקופות השונות על מנת למצות את השונה והדומה ביניהן 

גם בעבודותיהם של היסטוריונים המתמחים בחקר התקופה  נומצא רעיון המחקר ההשוואתיאת 

 ככלי היכול לסייע בחקר המרד הגדול מציין 'דגם המהפכני'בהתייחסו ל .הקלאסית וימי הבית השני

במספר אירועים הקשורים במרד יש מקבילות , ואכן.  יש המגדירים את המרד הגדול כמהפכה" :רפפורט

יש מגרעת בהשוואה . הם מתאימים לסעיפים מסוימים בדגם המהפכני: לשון אחר. במהפכות אחרות

אולם השימוש בדגם לגבי תופעות מסוימות שבו אפשר שיעמיק , כוללת של המרד הגדול לדגם המהפכני

מעלה בספרו את  ,מור, של רפפורט תלמידוגם . )46-45: 1978, רפפורט(" את הבנתנו במניעי המרד ובמהלכו

במקרה ( ים הלקוחים מן ההיסטוריה המודרנית לחקר ההיסטוריה הקדומהשאלת השימוש במודל

, מור מציין מספר קשיים העלולים לנבוע משיטת מחקר זו). חקר מרד בר כוכבא - שבו הוא דןציפי הספ

את ההיסטוריון העוסק בעולם , לעניות דעתנו, קשיים אלו מחייבים: "אולם בסופו של דבר הוא מסכם

 18: 1992, מור( "אך אין להתעלם מהן לחלוטין. ת אלו מתוך הסתייגות וזהירות רבההעתיק לאמץ מתודו

  :לאחרונה חוקר תקופת הבית השני באומגרטן כתב, ח דומהברו). 19 –

בזכות  .שהוא כעדשה שדרכה רואים היסטוריונים את העבר, כתיבת ההיסטוריה תלויה בהווה
להעלות שאלות חדשות ולגשת אל העבר עדשה זו מסוגלים היסטוריונים מדורות שונים 

בגלל התלות : קשר זה עלול ליצור קושי בכתיבת ההיסטוריה, אמנם] ...[. בפרספקטיבה מחודשת
בהווה עלולים כותבי ההיסטוריה לשכוח שההוה איננו נושא מחקרם אלא אמצעי עזר להבנת 

תמונת העבר , רה זואם כותבי ההיסטוריה אינם מתחשבים באזה.  שהוא הנושא האמיתי, העבר
 – 44 :2008, באומגרטן( יות בהווהוהמוצעת על ידם עלולה להיות משוכתבת לחלוטין על ידי נאמנ

45.(      

שבניגוד , מתחום חקר המקרא והמזרח הקדום מספר חוקריםגם התבטאו לאחרונה  בהתאם לגישה זו

 קר עדכניים בחקר המזרחדווקא מחייבים את השימוש בכלי מח, שהבאתי למעלה ,לדעות עמיתיהם

ומסייעות בפתרון בעיות , התיאוריות המודרניות מעניקות היבטים חדשים למחקר, לדעת מורנן. הקדום

אין כי , סוברוולבלה . )Murnane, 2003: 15-19( זאת בתנאי שאין נוטשים את עקרון הביקורתיות ,ישנות

על החוקר לגלות  ,בנוסף על כךאך , דוםהמסייעות בהבנת העולם הק ,לפגר אחר התקדמות שיטות המדע

  .)Valbelle, 2003: 20-22( הבנה מעמיקה בתיאוריה ובמקורות

במודלים מודרניים גם בתחום חקר  מעשי לאחרונה נעשה שימושש, לאור דברים אלה ניתן להבחין

לי של המנתח את המבנה האימפריא, בנושא זה אציין את ספרו של פרקר.  ההיסטוריה של המזרח הקדום
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את הבנת סוגיית  ה זו מבהירהשגיש, הכותב טועןבספרו . חדשים החדשה באמצעות שימוש במודלים אשור

גם ורבורטון  , הוכמו  .)Parker, 2001: 255–258( ניהול האימפריה וההגנה על גבולותיה הארוכים 

 קהכלכלתה של מצרים העתידרך ניהול מתחום הכלכלה המודרנית לבחינת  םמשתמש בדגמי

)Warburton, 2000: 65-131( .של מצרים בתקופת  הדן בהיסטוריה המדינית ,בספרו גם, בדומה לכך

- ןהיחסים הבי מתחום חקרל אורך מחקרו שימוש במינוח ובספרות עושה ורבורטון לכ, הברונזה המאוחרת

וס במערכת הניל דבר זה תורם להבנת התנהלותה של ארץ .)Warburton, 2001( של העת החדשה לאומיים

מושווים  ,הלוטים לעתים בערפל ,התהליכים הקדומיםזאת כאשר  .לאומית בתקופה הנדונה- ןהבי

עקרונות משפטיים מתקופות בוחן אלטמן  אף, ובדומה לו .בהירים יותר מהתקופה המודרניתלתהליכים 

הגרורים -לשם הבנת הממד המשפטי במבואות ההיסטוריים של חוזי, בהן התקופה המודרנית, שונות

 המשפטית המקוריתהראיה  .)Altman, 2004( ס"עשרה לפנה- עשרה והשלוש- מהמאות הארבע החתיים

שחוקרים , של המבואות הבין טוב יותר את המשמעות החוקיתתעודות באור חדש המסייע למציגה את ה

מה למקובל המבואות היוו חלק אינטגרלי מהחוזים בדו, לשיטתו. רבים ראו בהם אך ורק מעין סרח עודף

   .לא- חוקיות החוזה ולא בהצגת רקע היסטורי ותובוערכם הוא בתקפות ו, כיום

בחרתי להשתמש בגישה , לאומיות במקרא ובמזרח הקדום-ןבעבודתי העוסקת בחקר מערכות ביגם 

 כיניתי את שיטת המחקר שבה נקטתי 1.ואפילו להווה המושתתת על דיאלקטיקה בין העבר הרחוק לקרוב

, ניתי לאפיין את המודל לפי עיון בזירות החדשותפ, בשלב הראשוןש  ניזאת מפ  .דדוקטיבית-דואינ :בשם

השתמשתי במודל זה , בשלב השניו .נדוקטיביאיבעלת אופי עבודה  שזוהי -  המשופעות בתיעוד נהיר יחסית

טיפוס המשזוהי עבודה  -  חקר מקרי מבחן מההיסטוריה המדינית של המקרא והמזרח הקדוםל

בתהליך העבודה הסתבר . לשינויים הנובעים מהבדלי הזמן והמקוםתוך שימת לב , כל זאת. דדוקטיביה

ן רכיבי יּופְ ִא :  כגון של שאלות ורב העלה מגוון חדש ,שהושתת על סביבה עתירת תעוד ונתונים הדגםש

הסולם שבין  להגדרת יחסים מדיניים ש, טיב היחסים שבין מדינות גדולות לקטנות, עוצמתן של מדינות

אפשרות של כן הויחסי עלות תועלת שבסיפוח שטח , בחינת טיפוסים של מאזני כוחות, םלשלומלחמה 

חלטות לאור תורת הניתוח תהליכי קבלת ה ולכך ניתן להוסיף גם את. ד בקו מדיני ניטרלי במערכתודצי

ש המודל המודרני בשלב גיבו בשלשעלו  ,אלוואבני בוחן  קושיותש, ניתן להבחין. המשחקים המתמטית

    .בשלב הדדוקטיבי במקורות הקדומים כשאלות מחקר לעיון שימשו, האינדוקטיבי

 שהתבססה ,מצרים-אמורו-חת, החיץ-מערכתאצביע בקצרה על  ,לשימוש במתודה זו מעשית כדוגמה

ה עשר- עשרה ועד לאמצע המאה השלוש- מאמצע המאה הארבע ,קו המערבי של המזרח התיכון הקדוםחלב

של האימפריה המצרית של  ברכיבי העוצמהשחל פיחות את ה העיון ההיסטורי שףוח, כאן .ס"לפנה

 שלטו בארץ שבשלב זה, נראה בעליל. נבחנו לפי המודל המודרנירכיבים אלו . עשרה- השושלת השמונה

כות שחלה נסיגה באי, אומר יהוו.  ומערכת הממשל לא תפקדה כראוי, הנילוס מנהיגים פחות מבריקים

, צבאה נחלש, יםמצרים החלה לאבד אחיזה בשטחים חיוני, כפועל יוצא מכך. רכיבי העוצמה האנושיים

, בשעה שבצפוןזאת . של הממלכה ברכיבים הפיזייםגם לה ירידה שח ,משמע .נפגעה ונראה שאף כלכלתה

חלה  עלייה באותם המדדים שבהם בה התבססה האימפריה החתית והחלה להסתמן ,באזור אנטוליה

-הדומה מאד למאזנים הדו, באזורחדש קוטבי -דוהחל להתבסס מאזן כוחות  ,וכך. במצרים ירידה

- אפשרו את כינונה של ממלכת, ומנגד התבססותה של חת ,החלשותה של מצרים.  קוטביים מהעת החדשה

והיוותה  ,שטחיהן של שתי האימפריות בין ואשר חצצה ,במרכז רצועת החוף הלבנונית החיץ אמורו ששכנה

גרילה שנוהלה כנגדו שצבא מצרים לא השכיל לדכא את מלחמת ה, מעניין הדבר  .גורם שיכוך אזוריבכך 

אחרון מהרבע ה ובייחוד, בזמנים אחרים ארזיםה ארץמ לתהליך המוכר היטבבדומה , זאת .באזור הנדון

 שועבדה, רכת החיץשבה התקיימה מע שנים 100-במהלך התקופה של קרוב ל. העשרים ואילך של המאה

                                                 
   .מערכות חיץ במזרח הקדום בתקופת המקראמחקרי בנושא יראה אור בטרילוגיה   1
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, תהליך זה .הפכה לניטרלית ,לחלופין או, לאף אחד מהם אך לא סופחה ,בון זה או אחרילר רוגיןילס אמורו

, בסוףל .עידן המודרנילאומיים של ה- ןהבי היחסיםחקר על פי  החיץ שגובש מערכתלעקרון מודל  תואם

- אי ו הבנות בדברהושג, )ס"לפנה 1274(האימפריות בקרב קדש שתי בין רע יאמות הקשה שיבעקבות הע

 נבחן התהליך האחרון.  הסכם שלום מלא נחתם ביניהןאף  ,שנים 16-אחר כול, לוחמה בין היריבות

החלופות שניצבו באותה את סייע להבין טוב יותר מדבר ש, תורת המשחקים המתמטית בעבודה בעזרת

     .  צעדיהםב טי את מבהיר בכךו מקבלי ההחלטותלנגד עיני  השעה

-יחסי הגומלין הבין של עקרוןההמושתתת על  השימוש בשיטת המחקר החדשניתש ,נראה לאור זאת

, כאןמ. קבלת ההחלטות והמהלכים ההיסטוריים במערכות הקדומות תהליכיסייע להבנת מ ,תקופתיים

, מישטחי וסת 'ציד מקבילות'היכולה לשמור מ ,באמצעות מתודה קפדנית ואחראית השוואתית עבודהש

וכלי זה יוכל  להתווסף לארגז הכלים של  ,)13: 2004, זינגר(ראוי ושימושי  מעניקה לחוקר כלי מחקר

     ).50: 2005, זנד; 79: 2003, ינריבו(העוסק במלאכת חקר וכתיבת ההיסטוריה 

  סיכום. ה

רוח "ב מבחינת התמורות שחלות  לא רק, שחקר ההיסטוריה משתנה עם הזמן ,מכול שנאמר לעיל מסתבר

הימים  חקר דברימתודות אחת מ, כפי שהצגתי למעלה. התחדשות שיטות המחקראלא גם מבחינת , "הזמן

לאחר מכן . עמדתי על ייחודה של השיטה ועל תרומתה לספרות האקדמית, כאן .היא השיטה ההשוואתית

לומדים בנושא ועל והצבעתי על דעות המ, גם אותו ובחנתי, תקופתית-של ההשוואה הביןהצגתי את הרעיון 

 ,ולמעשה מודגשת, תקופתית מתקיימת- בשיטת המחקר הביןש ,מבחינה זו הסתבר .שימושיו

אך לא פחות  ,מעניק תובנות חדשות לגבי ההווה בעבר המקצועי העיון. דיאלקטיקה בין העבר להווהה

קר העבר במושגים כך שלמעשה ההווה מעשיר את ח. העיון בהווה מעניק תובנות מקוריות לגבי העבר, מכך

   .העולם הקדום ומעלה תרומה לשיפור הבנת, ובתיאוריות שהוא מספק
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