
 

 

 

 

 שיחה עם טוקוויל :יכרון ומהפכהז ,מסורת ,תבונהעל 

  מסה

 1און-יערה בר

 לזכרו של זאב שטרנהל

 מבוא

המבוסס על ישן משטר שריד של כל התנגדות ל עשויה לגלותמודרנית מערכת שלטונית 

המוטיבציה . לכוחות עליונים שונים ומשוניםו עברסמכויות הל מסורת,כוח לסדר בו יש 

כיחידים  ורגשותיו , אהבותיולהפריד בין ריבונות העם לזיכרונותיויא הדמוקרטית ה

והקרובים  לנו גורמים להעדפה של המקורביםו מפריעים לשוויון ולאחדותאלו  .וקהילות

יש ש משתמע, לכןמנהגים. הו גורלה, שותפות עברה משאאת איתם אנו חולקים  .ללבנו

מדרבנות חברתיות הישויות  ןקום כל אותכרון מן המעשה הציבורי. במילנתק את חבלי הז

 מנהגים וסמלים שיעזרו ליחיד להיות שייך ,יוצרת הממלכה סדרת טקסים ,כרון פרטיקולרייז

האישי כרונו ישלא בהתבסס על ז לחוש אחווה או סולידריותו לכאורהבאופן שוויוני ואחיד 

להיות  ואמבקש אפהמשטר המבוסס על "ריבונות העם" . ועדתו כרון משפחתויאו זבלבד 

שוויון  כולםהמרכיבים אותה, בזמן שהוא מבקש עבור  היחידיםאדיש להוויית החיים של 

 וזכויות.  

ריבונות של קרון יעצם הערך לבסס את והיה צ ןכך במיוחד בחברות מהפכניות, בה

וון יכמ לכאורהלמשל, או במהפכה הצרפתית. אמרתי  רץ ישראלבחברה היהודית בא – העם

התנועה הציונית אומה של -מכונן-מיתוס-ו כבר להתבונן באופן ביקורתי באותם יוצרישלמדנ

 עדתם דאגו יותר לזיכרונותבפועל  הם  ".שוויוניסטים"ראשית המדינה. הם לא היו בדיוק ו
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. הם כיוונו מלכתחילה להבניית מדינת לאום הפלו נשים לרעה )לא להלכה אך למעשה(ו

של הדמוקרטיה האתנית קבוצות הדירו מן הסיפור ום ייהמושתתת על עקרונות דמוקרט

אל  יק עדותלהרחי בחרתי אנעסוק בכך. תלא  סהלהם. אולם המ -פרטים בלתי נחוצים ו

 (כרונויוז) האחריות על דמיונו –המהפכה הצרפתית. אם דברים מסוימים נשמעים מוכרים 

 של הקורא. 

 אתורמנדי, כתב בצעירותו טוקוויל, בן למשפחת אצולה צרפתית מנ-אלכסיס דה

המשטר  אתולקראת סוף חייו בעקבות סיור שערך בה,  (1835) הדמוקרטיה באמריקהספרו 

בחן את תאוות  מסה זו תעסוק בספרו על צרפת. טוקוויל 2.בצרפת -( 1856) שהיה והמהפכה

 ואינו מסתיר את אכזבתו מהתנהגות זו של 3"כרוןימחוזות הז"של המהפכנים ביחס להרס ה

 של כרון הקולקטיבייטמון הז ארץ חבלידווקא בכי . טוקוויל מראה הצרפתית מהפכהה

. אנשים ובעלי רכוש איכרים שהפכו לבני חוריןה - המהפכהסוכניה המרכזיים של 

 ל"מקום" בראש וראשונה מחובריםהיו , והקניין בידם שהאדמה בליבם אלו, "שורשיים"

לתחושת צדק ודרכה  לאחווההגיעו באמצעותו שר , אשיסודו טריטוריאלי ודרכו לזיכרון,

   .חברתי ושוויון

 4,"מעמד השלישיבעלי האדמות היו קבוצה חשובה לצד הבורגנות "העירונית", ב"

 היכולאך , במידה רבה אותה האפשרהיא למעשה  ;הצרפתיתמהפכה לפני הכבר  ההתבססש

של תודעה, או אם תרצו,  ענייןמהפכה? היה צורך באם כן  למהה להסתדר בלעדיה. תייה

ההתלהבות היצרית נטולת האחריות המעשית של הוגי יתה זו יה. , אומר טוקווילתעמולה

מברשת סיידים ב, כמו של מחיקהות גדולות הנאורות, שהצליחו לשלהב רוחות בתנוע

בכתבי בעצמי תבונן אאלא טוקוויל  ו השוללים שלדבריסתפק באלא . ענקית טבולה בצבע

 עוינתשהייתה עם כל התעמולה  -טוקוויל קרוב להם ברוחו, והם מסקנתי היא ש. הנאורים

. את שקרה בעקבות דבריהם לא צפו ואליו לא מחיקוןלא התכוונו כלל להציע  ,משטרל

 הם היו חלק מהעולם הישן.כיוונו. 

1. 

 רות הייתה שםישאיפה לשוויון. החחידושה בשקרטיה כצורת משטר הדמומציג את  טוקוויל

מעשה  , לעשותכרצונו ודם, מונחת כעניין שבנפש, כאוויר לנשימה: כל אחד רוצה לדברק

תרבות דמוקרטית", "ליברליזם של העולם הישן. הוהי מהות ז את רוח החיים., לנשום חופשי

                                                           
 בהתאמה 1962 ,1970 טוקוויל,-דה 2
ת ה"אנאל" פייר המונח "מחוזות הזיכרון" לקוח מספריו המונומנטליים של ההיסטוריון מאסכול 3

  ) 1996-1998Realms of Memory) נורה
עמדות שחלקו את הכוח והשלטון מה והאצולה בהתאמה, שני המעמד הראשון והשני היו הכמור 4

 במשטר הישן.
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 - יכולת אדם לפתח עצמו ללא מתווכים וסמכויות ואת ביקורתיהשיח את ההמעודדת כזו 

קיימת ללא משטר דמוקרטי ואינה  - קאנטוסוף עמנואל הפיל, כפי שאומר "להתבגר"

או מערכת  5,וולטרהציע כפי שמחייבת אותו. כל מה שנדרש, לכאורה, הוא שליט נאור 

הציע ושטען , כפי םיבלמים ואיזונים שקיימת בכל סוגי המשטרים למעט טוטליטרי

באופן  ותריבונחולקים בכולנו יחד  , בומבוסס על ריבונות העםהמשטר ה 6.הימונטסקי

הוא טען כי אנשים היו מוכנים . דו, ולרבים אחרים בתקופתו, מוזר מאטוקווילנראה ל ,שווה

 ומקווים קדונם"יפאת מפקידים הם "בידי עצמם וון שיכמללכת על האופציה הזו 

 אינם רואים ששם הם אובדים. אלא ש באמצעותה להתחבר לעצמם בספרה הפוליטית,

רות יהאמריקאית. החשונה מקודמתה , טוקוויל מהפכה הצרפתית, טועןה

כשהיא מותירה על כנם את איגודי הביניים  bottom-upהאמריקאית יצרה דמוקרטיה 

כרון משותף. היא מבוססת על יוז , התרגשותוהאחוות המסורתיות המציעות השתייכות

 המוסדות הפוליטיים המארגניםכאשר תועלת אישית שמבקשים אנשי האחוות לעצמם, 

נוספת שאינה דמוקרטיה  המשכבר. דוגמ-מחויבים להבטיח את חירויותיו של האדם המאוגד

מבוססת על שימור וקיום פעיל של מסורות רבות  היאהיא אנגליה, בה יש מלוכה חוקתית ו

כדי ליצור קיימת הרסה תשתית אורגנית ו top-down נבנתההצרפתית  דמוקרטיהשנים. ה

וסמכויות  חברתייםו מוסדות מתווכים להרוסטלית: טו ביקשה להיותהיא מדינה. 

 אדםה. ללא הכרה בשונות, לכולם שוויםלמען דפוסי חינוך אחידים,  רק  –מסורתיות 

והפך לייצור נטול  –נהגים, מאכלים וחגים ממקום, דיאלקט,  –מכל אשר לו  הופשט

לי תשתיות חברה מב ,אנשים בודדיםה וכך נותרכל אדם.  - "צף"בלי משקולות, מורכבות, 

ב"מכלאותיהם של החיים  אחיהם השווים,מנוכרים לסולידריות או אחווה, קהילה, ותרבות, 

  7.הפרטיים"

 ,פרודות אדם שאין להם קהילה, בני אדם לאטומים יחידים התודעתית של הפרדהה

תיעוש  - כמובןבהוויה עצמה )יחד עם שינויים כלכליים  המון אנונימי מפורריצרה 

 , טוען טוקוויל,של אדם תועוצמלפיכך ו טחון עצמיי, ברות, כבודיחלא שא. יזציה(ואורבנ

כל  ממך.לאנשים ואכפת  בה מכירים אותךקהילה מסורת ונתונים במעטפת אנושית אוהבת, 

                                                           
הוגה צרפתי  ,(Marie Arouet-Françoisמארי ארואה )-פרנסואה של שם העט ( הואVoltaire) וולטר 5

 וולטרהגדול, שליט פרוסיה ופטרון לאומנים והוגים, לחיות בארמונו. ידי פרידריך -שהוזמן על
פילוסוף" )ביטוי של אפלטון( והתאכזב קשות מאופן התנהלותו של השליט הנאור, -האמין ב"מלך

 למשל בעת מלחמה. ראו:
  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A8 
על רוח שארל לואי דה סקונדה, ברון לה ברד ומונטסקייה. ידוע בעיקר בספרו מונטסקייה הוא  6

 נחשב מבשר .( ובהבנתו את הצורך בהפרדת רשויות וביצירת איזונים ובלמים1997) החוקים
 הדמוקרטיה.  

 36 :1962טוקוויל,  7

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%A2%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A8
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למוכר  - מקום בו יש ערבות הדדית, חמלה, נתינה ללא גבולזקוק ל אדם"(-)גם "כלאדם 

אינו יכול להיות תשתית  , כעץ עקור משורשיו,אבק אדם ותמיכה בחלש ובנזקק. -ולאהוב 

, מייצר ריכוז וללא כוונה רעה כמובן , מתוך שאיפה לשוויוןהדמוקרטי הריבוןלחברה הגונה. 

מכלה רקמות אורגניות ה", טרטיביתסינימכונה אדמ היאהמדינה  :קהילה שוחקי ואחידות

 9.אין לפרט הגנה מעריצות זו 8.והורסת כל זיקה לעבר ולמסורת אחדותה"בבפיקוחה ו

אינה נותנת מקום לכבוד האדם בסביבתו. הסביבה אינה  סלי,ק, באופן פרדועריצות השוויון

  .ממון אינו אלאההמון ו ,וןהההוא טוב -כל-והמכלהעוד ערך; הערך היחיד המוכר, האחיד, 

שוטים  כעשבים. בדידות ופחד צומחים כך אנשים הזניחטוקוויל לא מאמין כי ניתן ל

מנם ואזו . , מעניקות ביטחוןרבדים חוויות רבותולשייכות נואש לה של חיפוש ייבקרקע פור

מהפכה ההוא אינו מאמין שעם זאת . , לדעתום הניכורין להשלים עאך אהמהפכה,  עת

כל מ": םאותאין דרך לעקור  הריש, יכולה לפורר בני אדםאדישה לנימי חיים אנושיים ה

כנהרות הללו שחודרים למעמקי האדמה וחוזרים ועולים על פניה . .[..] שהיה מחובר לעברם

 בהכרח גררה חוזרים ועולים מרחבי השייכות והשותפות. כך 10."ומגלים מימיהם הראשונים

כרונותיה יעל ז היסטוריההאורגנית של הרציפות והאיתה את שרצתה לגרש,  מהפכהה

 יש ,ימשיכו בשלהןשוהתעמולה  אולוגיהאידיהלצד  11., מתנבא טוקווילתשובעוד ורגשותיה 

הזורם מתחת לפני השטח וצף ועולה כמעיינות  כוח אדיר יום-םיוהחיי של ת ולפרקטיק

לאחר  ביא בפנינו עדויות לאותם כוחות מוטמנים.טוען טוקוויל ופונה לה כך 12.זכים

יצד מוכיח כו ,ארכיונים , עכברהיסטוריון חברתיכלדיון פונה  צהרות מקדימות הואה

, הרבה עשרה-עשרה והשמונה-שבעהחברתי החשוב ביותר בצרפת במאות ה השינויהתחולל 

חבלי ארץ רבים עברו מידי האצילים המתרוששים  .בעלות על הקרקע: שינוי הלפני המהפכה

רותם ולכוחם. חבל הארץ שקנו יערים לחו לידי האיכרים שהיו כבר חופשיים )לא צמיתים(

המולדת. כשהם  לאהבת –לזהות שלהם, לפטריוטיות שלהם  ועיבדו בעצמם היה הבסיס

התכוונו שאוהבים הם את אדמתם, על שדותיה, פירותיה אמרו שאוהבים הם את מולדתם, 

אהבו אותה כפי שבעל קניין אוהב את קניינו, אם תרצו כפי שבעל . הם הדשנות ופרותיה

ל באהבה המבוססת על ל לנו לזלזאבמונחים של חברה פטריארכלית.  –אוהב את אשתו 

 . וניכוס תחושת בעלות

מדינה ה מזמן את תפקידו ההיסטורי ופקידכבר הפאודל סיים -האציל, ערב המהפכה

מזה מאות בשנים, באדמיניסטרציה המסודרת עד להדהים של המדינה  לא אותוימ

                                                           
 שם :שם 8
 38 :שם 9

 . כל ההדגשות בציטוטים מעתה ואילך הן שלי, י.ב.33 :שם 10
 32 :שם 11
 46 :שם 12
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תהליך רוקרטי. ותחת האבסולוטיזם הבי המאוחדת על מחוזותיה האוטונומיים, הצרפתית

וצאה הדרגתית של ה -פעולת ריקון ברת הסמכויות לא התבצע בתכנון מסודר אלא בהע

 סממני הכבוד, התארים העתיקים ם עםסמכויות מידי פאודלים לא יעילים, והשארת

רוקרטים של והבי . אין ספק שלו יכלו ללמוד מן ההיסטוריה היו מקפידיםופריבילגיות

  13.לגיותיביהפר :ותרה לאיכרים בצרפתבעיה היחידה שנהממלכה ומלכיה לפתור את ה

 ועניקשהאדמיניסטרטיביות  , צווים מלכותיים ותקנותחוקיםאותם  היוהפריבילגיות 

: לא כוח וסמכותאך , ההכנסמקורות רק לאצולה אפשרו  ןה 14.טובות הנאה למעמד האצולה

 גדלמ"מיכאל קולהאס" קלייסט את סיפורו על -)זכרו כיצד מתחיל פון מס דרכיםהיה 

מס , שהתקיימו מכוח חוק קדום על אדמות האצילים, היה שווקיםבארנונות היו , הסוסים(

, בתי בד ויקביםמונופול על טחנות קמח וו ציד מס עלקנייה משמעותי בעת קניית אדמות, 

, שהביאה להתקדמות קרקעהבעלות על הדווקא שיטת . ומעשר על כל פעולה כלכלית

 "יםילגיביפר"שנאה ליצרה ף תרבותית בצרפת הנאורה, היא שוא חקלאית, חברתית וכלכלית

 . , ריקים מתוכן, נטל כלכלי, סרח עודףהם היו מיותרים, פשוט מיותריםעתה  –

לא רק  היו. הם םיעצלים, פרזיטים ודקדנטי אציליםהבעיני הכוחות היצרנים היו 

הקרקע שנשא  עבור המעמד הגאה של בעלימבחינה רגשית משפיל אלא בעיקר  משא כבד

בשל כך טחון והגנה וזכאים יספקים במ הפאודליםפעם היו  15קדימה את החברה הצרפתית.

מזה  מעבדים את קניינםה איכריםה 16.מעולמו עקרם, היום ביקש האיכר רק ללזכויות יתר

נבנה האתוס אדמתם  סביבהאישי. יסוד לכבודם החברתי ולחופש  אדמהב ראומאות בשנים 

  17שלהם.י האישי והקולקטיב

השנוא שלא בצדק היה ער לעוול וניסה לקדם רפורמות להמעטת  16-לואי ה

 ,מלך השמש ,14-ולואי ה מלכי צרפת לא אהבו מעולם את האצולה החתרנית. הפריבילגיות

בתקופת שלטונו הארוכה התבטא האבסולוטיזם . כדי לסרסה )גם( הקים את ארמון ורסאי

שפריז הייתה בירה בורגנית פורחת ומשגשגת(, אולם שלו בנמנום כללי במחוזות )בעוד 

חל שינוי. האדמיניסטרציה, כלומר אותם פקידי  עשרה-שמונהבחלק השני של המאה ה

ממשל נבונים, שהבינו את הקושי בתשלום המיסים, עודדו דיפרנציאליות באכיפה, אכיפה 

                                                           
13 Privus legis חוק פרטי בלטינית, זכויות יתר בתרגום חופשי )בצרפתית אותה מילה לחוקים ,

 .(droitsולזכויות, 
 64 :שם 14
 עוסקים כרגע בהם. יחד עם הבורגנות של הסוחרים ובעלי מלאכה בערים כמובן, אך איננו 15
 66 :שם 16
כאשר שינויים דרמטיים במדיניות האיחוד האירופי עשרים ואחת, הדבר היה נכון עד למאה ה 17

וצמצום התמיכה הממשלתית בחקלאים עצמאיים מביאים לקריסה כלכלית של רבים ולנטישה 
בהקשר  טוניןוסרמישל וולבק, חקלאית של חבלי ארץ שלמים. מומלץ לקרוא את ספרו האחרון של 

 זה, ולעקוב אחר מחאת האפודים הצהובים.
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מה משכילה מועצת המלך הקשיבה לרחשי לב הציבור ונענתה לו, כפי "שאובררנית. 

צמיחה אופיינה בזו תקופה מנם ואו 18ושוחרת חירות אמורה לעשות", אומר טוקוויל.

ה במחיר הקניין יובמסחר במחוזות צרפת, עלי תייתעשיייצור החקלאי והגידול ב ,דמוגרפית

הקשורים ישירות לרווח של  ציההתקדמות אדירה בייעול מנגנוני האדמיניסטרווהחכירה 

 הבנת חשיבותם. בעלי קרקעות, תוך 

 עבדיםוהמש ,לאחר שנות דיכוי ,השגשוג והרפורמות, דווקא בגלל ההקלותאלא ש

 שינוי ,אפשרות השינוי נמנעת היא. ,)הפריבילגיות( נמנעת בלתי שאותה רעה הבינולשעבר 

את  הפנו -ממונם  –לתודעה. האיכרים המודעים לכוח קניינם חלחלה  ,עמוקורדיקלי 

והתעוררו  )אנשי המעמדות העליונים( ומרהפאודל והכ נגדצירתית יהיצרית וה םביקורת

)עניין רגשי, לא  בלתי נסבללהפך עושק ה כאשר. לכדי מודעות פוליטית זעםבותרעומת ב

 תקווה חדשה לעתידידי -על לובו עזיםהרגשות . השנאהבכעס ונמסך ב עלבוןה, אובייקטיבי(

 19פחד משינוי.ה ו אתוכטיבם של רגשות מיסכאושר, ו של כבוד, שונה

דווקא  .כוחם של האיכריםהעלייה בהכעס על הנוהג הקיים הצטבר יחד עם נסכם: 

הם לא יכלו לשאת עוד, כמעמד  ,חבלי ארצםבומקומם התבסס  השתפר םכיוון שמצבמ

הם  :הפריבילגיותאת הטפילות של בעלי עדר הייצוג, ויאת ה, מודע וגא, את העוול הפוליטי

היה  אשום כבוד ל בחברה ואחרים נהנים מבלי לעשות דבר! היצרניי והשורשהגורם היו 

לבטל! לעקור! למחוק! . , אותה ראו כחיוניתלמסורתם שלהם –, וכל הכבוד זולהם למסורת 

חוקים לא שוויוניים, גחמתיים, מסורות ומערכת מסורבלת ומסועפת של הלאה ל !במחי יד

שלהם, החיים על מורשתם היצרנית חין בין כדי להב .שהרציונל שלהם אינו אלא היסטורי

הם היו חייבים למצוא  ,של האצילים, החיים על חרבם המנוונת זו הקלוקלתל ,אדמתם

הם היו זקוקים לאנשי רוח והגות שיבחינו ביניהם, החיוניים . ברורההנגדה , קרון מבדיליע

ותפקידן מנן ומסורות שעבר ז תו, מורשים פסוליםמנהגכל אותם ומלאי החיות, לבין 

כשזהו הלך הרוח, קשה להשיגו באמצעות שינוי יסודי, מתוכנן . ההיסטורי בטל מעיקרו

אידיאולוגיה חוקתית להם תנועת הנאורות הציעה  20ואיטי בתוך מערכת קיימת.

  שוויונית. ופשוטה והומניסטית 

2 . 

 (,סיבותב תוסקע יאיננ) התאפשרה -המהפכה )למגינת ליבו של טוקוויל(  -ההצלחה הגדולה 

לשיחת  עשרה-שמונהבמאה הלהפוך ומונים התנחל בלבבות ההלרוח הצליחו אנשי כאשר 

. טוקוויל בדק חדשה ומורשת בעלי קנייןובורגנים בכל מקום בו היו איכרים יום ה

                                                           
 179 :שם 18
 08-68 :שם 19
 152 :שם 20
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הנאורות  שלהתודעה הקולקטיבית  , עקב אחרי השתלשלות הרעיונות ומצא אתבארכיונים

 הנאורים, הצליחו איךהוא תוהה . ארץ אדוניככל שיהיה, אצל אותם אזור בצרפת, נידח בכל 

רעיונות מופשטים ולא  ובעלי ית או ניסיון בניהול מדינימעש כשרהללא שום ה םאנשי

  .דושל בעלי הון מעשיים מא רחב ציבורלשכנע  ,יםיקוהרנט

 עשרה-ששמאז לותר במאה המותר לכפור בעיקר. שעיקר כוחם בהבנה  ,לטענתו

מהפכה הפרוטסטנטית האדירה, אומר טוקוויל, האפשרות של "כפירה במקום מינות" וה

קיימת באירופה כקריאה ליציאה מתוך הממסד במקום התנגדות פנימית ורפורמה 

ערב היה וכך  22וון האפיפיור.י"כאן אני עומד", אמר לותר, ולא זז מטר לכ 21"מבפנים".

דת ופולחן ביטוי, של מאבק לחופש : המסורת האירופית החדשה, הצרפתית המהפכה

בעלי הקניין( להעדיף כפירה נוסח לותר ולבקש חידוש. את החורין" )כלומר  הביאה את "בני

כמרים  ,מתווכיםקרון התיווך ואיתו את היהם ביקשו למחוק את ע ,כלותר בתחום הדתי

 23.עבר ככל שיהיו רבי זכויות -כאצילים 

גד אלו בדרישה לבחור )באופן מופשט!( את מונחים מופשטים הוצבו אלו כנ סדרת

. מבלי לחשוב על ההשלכות ושומרי חוק בעלי קנייןהגונים אזרחים ההולם הערכים מערך 

ות, בלתי אחר הצהרות כלליות ולא מחייב ,(ד מעשיים בדרך כללומא)המעשיות, נהו אנשים 

רגש. אלו ניזונו מ. הפאודלית יום, שהוצגו כמנוגדות למסורת-םניתנות ליישום בחיי היו

אנחנו בסיס אנחנו המעמד המזין את החברה,  –ובבסיס הרגש, הקניין, חבל הארץ, הידיעה 

, היודע למדוד את ערכו בדיוק, במונחים של שלה הכלכליהמנוע ואנחנו הגאווה והכבוד, 

 נפגעעמוקה שרגשית המהפגיעה ה הות של הוגי הנאורות נבעאפקטיביה 24.מדידות תפוקות

בשילוב עם ביטחונם  "פאודלית "מסורתמאותה " )הבורגנות והאיכרים( השלישי המעמד"

 . חזקים ויציביםזיהו עצמם הם  – בעצמם הכלכלי

וון שחיי הרוח שהציעה האצולה נמאסו גם הם, חיפשו בעלי קניין משכילים חיי יכמ

לקריאה  נענו. הם , דיבר אליהםלהניע לשלהב, רוחני להלהיב,הכוח ה ם.ירוח אלטרנטיבי

ל פשוט ומותאם זה לזה ואחיד וצודק והולם את עיקרי והכ, בה נראה שבדמיון"חברה ל

יתה כלואה ימציאות, שחוקתה עוד החברה שב" - שבזיכרוןחברה במקום " השכל

                                                           
 591-611 :שם 21
כפר, בין  ןשלו, בה התזות 95( את קינגפרסם מרטין לותר )על שמו נקרא מרטין לותר  1517-ב 22

וונות( ה הקתולית להעניק שטרי מחילה )כלומר כסף בתמורה למחילת עיהשאר, בזכותה של הכנסי
היכול, בזכות  ,למאמינים. לותר כפר גם בתיווך שמעניקים המוסדות הכנסייתיים לאדם הפשוט

 –תבונתו הטבעית ובעזרת "חינוך" במשמעותו המודרנית, לקרוא בעצמו בכתבי הקודש ולפרשם 
  1997קאנט,  מעין "התבגרות" במונחיו של קאנט. ראו גם

מציה ישען על הלגיטית והבין שכל מהפכה דתית חייבת להלותר היה זהיר ושמרן מבחינה פוליטי 23
 . 1789והסמכות של השליטים הארציים, בניגוד למהפכני 

טוקוויל מתאבל על הטעות: "אילו השיגה ידם כדוגמת האנגלים לא להחריב את מוסדותיהם  24
 153 :שם ".[...] הישנים
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בהתאם   ,ונכון ומסודר בבהירות וטוב ל יפהובה הכחברה אוטופית  הם העדיפו 25."במסורת

. על פני חברה "מלאה מבוכה ולא מתוקנת כהלכה" ,וויוןוערכי הש תהאוניברסלי תבונהל

אוטופי המדיני החינוך ה .הקסימה אותם להיות", שיכול"הרהר במה עצם המחשבה החדשה: 

סיפקו לא רק רעיונות, אומר טוקוויל,  הוגיםה. החברתית התאים לרגע זה בהתפתחותם

.האומה[ נתפסת ליצריהם, אלא "השרו ממזגם ומרוחם ]...[ ובהיעדר מנהיגים זולתם ]..

ברו על זכויות יאחים" וד-כרים קראו לעמיתיהם "אזרחיםיא 26דרכי ביטויים ולטעמם".ל

  27."האל הטוב"במקום  )אלוהים( "יצור עליון"טבעיות, חוק שוויוני ו

רק חברה ראתה עצמה כתבונית ותרבותית האנגליה, בהן לו צות הבריתבניגוד לאר

, חשו מבשרי האור טחונהיכתשתית ליציבות מדינה וב אותהאם הוקירה את הדת וטיפחה 

חדשה: אמונה הדת היכנע לחייבות ל מסורותהוחשוכות הן  קיימותהאמונות כי האירופה ב

קראו לדת הזו,  28,"הבת מולדת כנהא" .ליצור חברה טובהבאדם ובכוחו לשפוט, לחדש, 

קבע  14-כשם שלואי הולה. דיבות וגדונ תרחקות מאינטרס אישי, מסירות, הקרבהשכללה ה

יתה מבוססת על יהזו ה מודרניתה מולדתהאהבת  ש"המדינה זה אני", קבעו כך גם הם.

, וטריטוריות : מחיקת גבולותהרסניחוזר ועולה אצל טוקוויל כיסוד מהפכני , מונח המחיקה

כפר, לשל הזיכרונות המשותפים למחוז, הגדולה המחיקה  29ת, אופי ולשון.וחוקים, מסור

צירת "דת חדשה, דת להוגי הנאורות י היא שאפשרההמקצועית, גילדה לכנסייה ולמשפחה, ל

לעצמם זהות  יצרומעמדות העולים ה 30.לקויה בחסר", דת אוניברסלית של "תיקון עולם"

מעמד  לעתיד. אותו הבטחהאוטופיה, חדשה שאינה מבוססת על זיכרון היסטורי אלא על 

. הדמיון מפני הזיכרון רבן שנדרש ממנו עם סילוקו שללא הבין את הקו זהות חדש תאב

טוען , גבשהחל לש זיכרונותהמסורות והאחוות, יכול היה להציל את המעמד השלישי ה

 פטריוטיםכראו עצמם אלו ש. במהפכה - כפירהשבחורבן לא ראו את העל שבצר לו יל טוקוו

את  סתיריםהמ וכיםאת המתוובכללם  ,והמיותר המיושןאת  וחקת"אמת חדשה", המשל 

קרון ייתמוטטו נוכח הע (עצמם! להם)ש לא ראו שמוסדותיהם ייהרסו ומסורותיהם, האמת

 צדקאו הימנעות מעשיית  עוולהשווים קיום  מסורת ונוהגאין שום  :של הנאורות הגורף

 לפרט.  שוויון וחרויותומהענקת 

זיכרון הירים בזו להיאנשי הרוח אך לא הייתה הכרחית  זו"כפירה" ש טוקוויל טוען

לחסל הזדרזו וכשם שתקפו אצילים פאודלים, , התנשאותהתבטאו ב ,חברה כמכונן עברה

                                                           
 , י.ב.שלי הדגשה ,157 :שם 25
 158 :שם 26
 : שםשם 27
 651 :שם 28
 47 :שם 29
 74-94 :שם 30
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. הוןואדמות  יבעלארץ,  הטריטוריאלי כאדוני םמעמדבגלל  הדת מתווכיחשבונות עם 

 :שבר, וכך נוצר הלמצנזרים שנאה ויצרה -חזרה כבומרנג הנאורים ידי -הצנזורה שהוטלה על

אחז ]... והמהפכנים[ עזות נפשם י"אבד לו לרוח האנושי כל משען ולא ידע עוד במה עליו לה

קרובה לטירוף הדעת ושום חידוש אי אפשר לו שיפתיע אותם ושום רגש של מוסר כליות 

, לכפור, להחריב! להרוס 31.תה מטרה שהיססו לממשה"ילא עשוי להאט את צעדם ולא הי

  לא מסורת.לו זיכרון, ללא לא אלל " חדשהולדת"מ

3. 

אנשים בעלי ברק מגוון אדיר ומרתק של  נאורות?המשלהבים נטולי הרסן של ה י היומ

אינטלקטואלי ויכולת ביטוי עזה, בעלי אומץ אישי ונכונות לשאת בתוצאות, ההרסניות 

המשותף לכל אנשי הנאורות היה החיים החופשיים תים עבור עצמם, של מילותיהם. ילע

וך הסתכנות בענישה. אלו היו אנשים שלא הסתדרו במסגרות וקראו לאחרים שניהלו, ת

, כפי שרבים מהם )שאת טיבה לא הכירו( לפרוק עול, לוותר על "מולדת" ישנה לטובת חדשה

ששילמו מחיר אישי  ורוסו הן רק שתי דוגמאות בולטות לנוודים וגולים וולטר. עשו בעצמם

נאורות כתופעה חברתית תירותיה הפנימיות של האת מורכבותה וסכאן לא נפרוס  .יקר

של הנובע מטבעה על מיון רציונלי  סדר המבוססלשאיפה לבהירות וסתפק בנותרבותית, 

, , גוף ונפשמנהג ותבונה ותגידסדרת דיכוטומיות המנמכאן נוצרה . התבונה האוניברסלית

  32."הקידמה"( - קסם ומדע, אישה וגבר, עבר )מדכא( ועתיד )משחרר

"האנציקלופדיה" שיצרו הוגי הנאורות התבונית, אינה קוהרנטית כלל וכלל בניגוד 

באופן תאורטי  33למצופה מעצם המונח, אך מושג התבונה המשחררת עולה בה בעקביות.

)שכן הוכחות בפועל לא היו להם( רק התבונה משמעה חירות, שכן כל שאר הסמכויות, 

 מבוססות על אלימות )חוק הכוח( או על חוזהבזמן של אבהות,  למעט אולי זו המוגבלת

אינה נחלה" אלא "נכס ציבורי, ואין לקחתו מן העם, הוא שייך לעם  [...] הסכמה. "הממשלה

ממהותו ובשלמותו ]...[ קניין השייך לגוף האומה". השליט מופקד, כמשרת ציבור, כפקיד 

  34ריבונים. -בכיר על ניהול הקניין הלאומי, וכל בעלי התבונה 

                                                           
 516-916וראו הלאה,  165שם,  31
32 endzier, 1967G  )נשלם תהליך ההוצאה 1772 "בשנתומתוך ויקיפדיה בעברית: )האנציקלופדיה 

האנציקלופדיה  כרכי איורים( של 11-כרכים של טקסט ו 17הכרכים ) 28לאור של 
, 1751כתיבתה החלה בשנת  .דני דידרוו ז'אן לה רון ד'אלמבר ידי-הצרפתית. היא נערכה על הגדולה

  ".אלף ערכים 72מחברים וכללה  140העסיקה 
edia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9Chttps://he.wikip

%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
%D7%94 

 35: 1990האוניברסיטה הפתוחה,  ,האנציקלופדיה 33
 36 :שם 34

https://he.wikipedia.org/wiki/1772
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%27%D7%90%D7%9F_%D7%9C%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%93%27%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
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אם דקארט ידוע במימרתו "אני חושב משמע אני עוכר השמחה התבונית. רוסו היה 

, או ליתר "אני חושב משמע אני מנוון" :סכם את דברי רוסו במימרהאכפרפרזה קיים" הרי 

יש חיים פשוטים של יופי, אהבה,  מוסרי. דיוק: אני חושב שאני תבוני, משמע אני לא

, אחד מכתביו מסה על המדעים והאומנויותאומר רוסו ב ,אדמהו נתינה, חברות, יראת שמים

  35הראשונים.

כנגד הכיבוש בכוח, האלימות והתחרות הפרועה שראה רוסו סביבו, הוא מציב את 

הטבע האנושי החופשי. לפני היות הרכוש, והחוק המגן עליו, נהנה אדם משוויון טבעי 

, טוען רוסו ש"האדם הראשון נושותקיצור תולדות האומחירות טבעית. כמו יובל נח הררי ב

שגידר שטח אדמה, הרשה לעצמו להכריז 'זה שלי', ומצא אנשים תמימים דיים להאמין לו, 

אלא לצד התנגדותו של רוסו למסורות  36.היה מייסדה האמיתי של החברה האזרחית"

ת שותף מלא לביקורת )המאוחרהיה ולסמכויות העבר המבוססות על זיכרון קולקטיבי, הוא 

"לכולם אותם טעמים, תשוקות יותר( של טוקוויל על הקוסמופוליטיות של הנאורות: 

 זו 37".היא כל ארץ בה ימצאו כסף לגנוב או נשים לפתות ]עבורם[מולדת  [...] מנהגים

נטול עומק של אהבה  -תאוות ממון ובשר  - מרדדת בני אדם למכנה המשותף הנמוך ביותר

  שאר רגשות.)לאדם, למולדת, לחבלי ארץ( ו

הוא מסתבך עם הטבע, שוללו ומהללו בעת ובעונה אחת,  :רוסו אינו עקביכי  אדגיש

פותח מגוון אפשרויות עתידיות, מרדיקליות שמאלנית ועד ריאקציונריות ימנית, ועל כך ו

 –בסתירות פנימיות איני רואה בעיה  38טלמון ולא אוסיף עליו.יעקב הרחיב ההיסטוריון 

מקשה אחת,  תהיהנאורות לא היהנאורות לא היו פילוסופים שיטתיים.  רוסו ושאר הוגי

ה של המודרנה, הכוללת תמיד את נמצא בליבת השולליהתבונה למהללי והוויכוח בין 

האדם ולכבודו,  לחירותאהבת מולדת היא אהבה  רוסו עבור .שלילתהוסתירתה, היפוכה 

 מתבטאת בחינוך הנכון – חירותללחוקים שכונן מתוקף מצפונו החופשי, ואהבת הדרך 

בחברה ליברלית. אדם חי במתח בין תבונה לתשוקה )כאן מקדים רוסו את המתקיים 

"הרומנטיקה"(. גם אם המדינה תוכל להסדיר עבורו את המתח הזה ולפיכך את חירותו, אין 

  39.חזרנו לליברליזם של המשטר הישן: "אדם נולד חופשי"הנה לרוסו מושג מהי מדינה זו. 

 מנםווולטר, למרות ההבדלים שבסגנון, דומה במסקנותיו המדיניות לרוסו. הוא א

שנה אבד  60לועג כהרגלו לאיש הטבע הפראי: "מתעורר הרצון להלך על ארבע. אולם לאחר 

                                                           
דותיו של אי מסה על מקורו ועל יסוה" תרגום חלקי לעברית של תוהמסות, כוללז'אן ז'אק רוסו על  35

 33-19: 1990פלד, : 1753, השוויון בין בני האדם"
  29 :שם 36
 וג'ורג' סאביין., מאמריהם המצוינים של יעקב טלמון 73-95עמ'  ראו בנספחים,, ו63 :שם 37
 1973, 1965, 1956 טלמון, 38
  תשמ"דז'אן ז'אק רוסו, "האדם נולד חפשי, ובכל מקום אסור הוא באזיקים":  39
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אולם שניהם לא ידעו להציע פתרון חדש לשאלת הסולידריות החברתית  40"[...] לי ההרגל

כוח,  יםלשיטתם. במצב החברתי של יחסי קניין נוצרגם  הכרחיתשהיא  –במסגרת המדינית 

סולידריות אנושית. הפתרון של  יםימות ושליטה לא לגיטימית שהורס, אלתחרות פרועה

, יצירתו הסאטירית קנדידלא פחות מזה של רוסו. ב –תבחרו  –וולטר אוטופי או דיסטופי 

קהילה קטנטנה של רה של תיאווהגאונית של וולטר, הוא מסכם את תורת המדינה שלו ב

פליטים וגולים חבוטים ולמודי סבל, המכוננים יחסי שותפות וחירות על בסיס שונות 

מראש. הם פשוט "מעבדים את גנם", בסגנון  ושוויון, ללא כל "אמנה", חוק או הסכמות

  41אותו אימץ וולטר עצמו כשגלה לשוויץ לקהילה קטנטנה בה ביקש שקט מרודפיו בצרפת.

מדינה יכול -אזרח בן רקוגי הנאורות לא היו יוונים: אצל אפלטון ואריסטו האלא ש

זו בחירה  – להיות אדם מוסרי )לכן סוקרטס מעדיף את כוס התרעלה על בריחה וגלות

, וזו זקוקה "לעבותות" ה אליה הוא משתייךחברהידי -מוגדר עלהוא יצור ה האדם(. מוסרית

בן לתרבות הוא להיות  אדם. מצבו הטבעי של שפה, רוח, אינטרסים, קניין -ממשיים 

אז הוא חופשי. רק מדינה, מציית למסורותיה וחוקיה, ו, נולד ל)עיר( אדםנתונה. ולחברה 

 ., להפשיטו מכבליו, מסורותיו, זיכרונותיוהוגי הנאורות רצו לשחרר את האדם מהגדרתו זו

וסיים אותם בז'נווה  וולטר נדד כל חייו )ללא נאמנות לשליט, צורת משטר או אדמה(

לערער על הלגיטימציה הניתנת לבעלי  וולטר, רוסו ושאר נאורים ביקשו הקלוויניסטית.

 תמבסס הואינטבעיות זכויות  המעניק האינזו סורת, בטענה שמתוקף המ שררהה

שיתוף נוצר מתוך מחויבות "זה לזה" של בני החורין להחליט בעצמם, . לגיטימציה שלטונית

לבסס  שאפופאודלי. הם היו ליברלים אוהבי חופש, ומתוך כך בנוסח אישית  ולא מנאמנות

-אדם, אך לא תורה מדינית ולא תבונת תה בם אהבתיהימופשטת. וישות אזרחית תבונית 

, תה צפויה ולא בהכרח רצויה בעיניהםיהמהפכה הדמוקרטית, כצורת שלטון, לא היממשל. 

פטריוטיזם או אחווה חברתית,  ,אהבת מולדת המכונןמשטר חדש הם לא ידעו איך ליצור ו

 .   וסולידריות

* 

במאה  יםדמוקרטימשטרים של מסתמנת ה םהתבוננות במוראות המאה העשרים ובחולשת

יסבוק יכפחדשים  אימפריאליים-קוסמופוליטיים, במקביל להתחזקות כוחות עשרים ואחתה

היא מעוררת ינה מבשרת טובות. , אוהתפוצצות אוכלוסין , קרינהתוכמגפ יםגלובליואיומים 

לקיים את ( רצוןשקיים )גם אם נניח  ת הרווחהשל מדינ יכולתהחששות כבדים בדבר 

לטובת הכלל.  ו, נוכח התפוקות שהשקיעניםהנאמ יהשהבטיחה כתשואה ראויה לאזרח

שלהן והשאר אינו אלא הבלעדית הכוח עובר לחברות פרטיות, שממון הוא נקודת הייחוס 

                                                           
 33 :9019פלד,  40
 2006וולטר,  41
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מדינת ו כדברי רוסו "יםבשרתאוות כסף ו"אחרי , גלובלית, ולם נוהיםכ; המוניםתעמולה ל

וון שהדמוקרטיה יכמהוגי הנאורות ומבקריה מעניינים אותנו . חסרת אונים הלאום

צמחה מתוך האמונה התמימה בתבוניות האדם  ,אולוגיות אחרות(יהליברלית )לצד איד

באמצעות של "התבוני" אוניברסליות צורך באמנה אזרחית שתבטיח את זכויותיו הבו

חולשתה של את  בימינומפחיד לראות איזונים ובלמים בתוך הספרה הפוליטית. 

 ליברליזם-ידי נאו-המאוימת על ,)נוכח התפעלותו של טוקוויל(הדמוקרטיה באמריקה 

חוזרות בגלוי גזענות הולאומנות . החולשתן של דמוקרטיות אחרותאת , וקפיטליזם חזיריו

-סולידריות הליברליתמחד גיסא וה הכזיבה לאומיתסולידריות הוון שהיכממת הבמה לקד

החברות  –מבפנים או מבחוץ  -מתוך תחושה של קריסה קרבה . מאידך אוניברסלית

 ניאימוץ של אחווה כוזבת והבנייה של זיכרון לאומ תוךות תנכרות ומבדלהדמוקרטיות מת

"הלאומנות, הפשיזם והגזענות ]...[ לא נבעו שטרנהל: זאב במילותיו של  מדיר ומפלה.

ממלחמת העולם הראשונה אלא קודם כל מהמאבק העיקש והארוך נגד תרבות הנאורות 

 42וערכיה".

ליברליזם וללאומנות, שביקשו לסרס את הנאורות, אלא -, לנאואין להיכנע לייאוש

רש בליבם של בני המכה שו –של חירות, שוויון ואחווה  – תרבות דמוקרטיתלהיאבק למען 

מעיינותיו הזכים של במונחי  פעוללפשר . עד שתתבהר המפה הפוליטית העולמית אהאדם

של מוסדות מייצרי אחווה. מי )לא עקירה( הכשל של המהפכה הוא במחיקה  :טוקוויל

ושאר מרכיבי השייכות והאתניות , המסורות המשפחתיות הקהילתיים הזיכרונות –התהום 

מכילים מינרלים מחיי נפש. הנפש האנושית צמאה למגע, לחיבה  - תשל כל חברה אנושי

מסורות יאפשרו ל, ישיבו לאדם תחושת ערך" מחיקון אנטיקהילה. פעולות של ", לולקשר

קהילות בהן אדם יכול למצוא  לא, למטה למעלהמ פעפעולזיכרונות מוטמעים ל מגוונות

 אותוום בו יודע אדם שרואים מק .חברה אוהבת הרגישה לקשייו, יתרונותיו וצרכיו

את בעיות  אלו לא נפתור באמצעות .עליומקום בו הוא חשוב כי חושבים  לו,ומקשיבים 

מולדת,  ארץ אחווה, אהבת נחפש בצניעותליותר מדי.  המדינהאך גם לא נצפה מ המשטר,

  .רותויולח אדםכבוד ל

                                                           
תודה לזאב שטרנהל, מורה נבוכים, שהלך השנה לעולמו. לאחר מותו פורסם במוסף תרבות וספרות 42

ידי דורי מנור, עורך -( מאמרו "האדמה ואבותינו הקבורים בה", שהוזמן על4 ', עמ26.6.20של "הארץ" )
לחקר הלאומנות האירופית  . שטרנהל שהחל מסע20כתב העת "הו!", ויופיע בו בקרוב בגיליון 

 הלאומני בדוקטורט שלו במוריס בארת התמקד"ליברל הצרפתי הגדול", טוקוויל, עקבות עיסוקו בב
המתרוקנת  ,"מקרקע המולדת הרוחנית והתרבות הלאומית"עקירה ]...[ המדבר על המהפכה כתהליך 

בספרו האוטוביוגרפי  גם דידיה אריבון,מערכיה הייחודיים לטובת אוניברסליזם חסר שורשים. 
בשל "בושה חברתית" את מעמד הפועלים ( 11 'מתוכו" )עמ "עקר ספר איך( מ2009) השיבה לריימס

      (, ועתה הוא שב לאחות את הקרעים.19-18שם: ) שיצרה "אישיות מפוצלת"
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 ה בכלל ועל הסיוע בניסוח הפסקאותתודה מקרב לב לנעימה ברזל על השיחה המתמשכת והמעמיק
מה מסמן עבורי את האפשרות האופטימית של מגע אנושי אוהב בלב יהאחרונות בפרט. הדיאלוג ע

 אורות.התבוניות של הנ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%90%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%A4%D7%9C%D7%A1&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%94


 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


