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היסטוריון של הרעיונות המתבונן בחומר 

האחרונות  השנים   250 בו  שפרושות 

שהצבעים  ומסובך,  מורכב  נוף  רואה 

ולבן  שחור  רק  אינם  בו  השולטים 

לרוב.  ביניים  צבעי  ועוד  אפור  גם  אלא 

זו רווחת הנטייה לבחור  בגלל רבגוניות 

בייחודי,  הדגש  את  ולשים  הקלה  בדרך 

במקומי, בשונה שבכל תקופה ובכל אזור 

הפרק,  שעל  בנושא  ותרבותי.  גאוגרפי 

ובמיוחד בתקופתנו, בהשפעת המגמות הפוסט–מודרניסטיות 

יש המפקפקים בעצם השימוש במונח "נאורות" בלשון יחיד 

צרפתית,  נאורות  על  לדבר  יש  לדעתם  רבים.  בלשון  ולא 

על  ולא  מקומיות  גרסאות  ושאר  סקוטית  אנגלית,  גרמנית, 

של  תיאור  ובין  אנליטי  מושג  בין  כולל,  כמושג  הנאורות 

או  היישומי,  המרקסיזם  ולפניו  הפוסט–מודרניזם,  תקופה. 

אם נרצה הוולגרי - מסיבות אחרות ומכיוון שונה לגמרי - 

שוללים את עצם ערכה המדעי של ההתבוננות בהתפתחותם 

של רעיונות ללא זיקה ישירה להקשר החברתי והתרבותי.

אקדמית  כדיסציפלינה  עוצב  הרעיונות  תולדות  של  התחום 

העשרים.  המאה  של  השלושים  שנות  בתחילת  עצמאית 

האנגלית  דובר  בעולם  שנחשב   ,)Lovejoy( לווג'וי  ארתור 

 - חדש  מושג  הגה  התחום,  של  המיָדי  המייסד   לאב 

והסביר: עצמה,  בפני  יחידה  שהוא  רעיון   ,unit idea

“the same idea often appears, sometimes 

considerably disguised, in the most diverse regions   

אפשר זה  מושג    of the intellectual worldˮ1.בבאמצעות 

ראייה מזוויות  מסוים  רעיון  של  התפתחותו  את   לבחון 

 שונות זו מזו של תחומים נבדלים - היסטוריה, פילוסופיה,

לכן ארוכות.  תקופות  פני  ועל   - פוליטיקה  דת,   ספרות, 

נאורות ואנטי–נאורות
ההיסטוריה  של  המפתח  משאלות  באחת  הרהורים 

האינטלקטואלית מאז המאה השמונה–עשרה ועד ימינו
מאת פרופ' זאב שטרנהל

ביותר נעזר  הרעיונות  של  ההיסטוריון  הדברים   מטבע 

החיים של  אחד  מהיבט  מיוֵתר  ושואב  אחת   מדיסציפלינה 

על נמתחה  כבדה  ביקורת  ואמנם   האינטלקטואליים. 

זו מאז שנות השלושים, אולם אני חושב שלתפיסה  גישה 

 הרב–ממדית של הרעיונות יש יתרונות רבים ואסור לוותר

 עליהם למרות חסרונותיה. את החסרונות אפשר לתקן ואף

 לפצות עליהם באיזון בין ניתוח בראייה ארוכת טווח לבין

הכרה ביחס הדיאלקטי הקיים תמיד בין המחשבה למציאות

ההיסטורית.

הפוסט– הביקורת  דבר  של  לאמתו  כי  כאן  לומר  יש  עוד 

מהותה,  מעצם  ההיסטוריוגרפיה  את  שוללת  מודרניסטית 

על כל הווריאציות שלה, כי היא מעמידה בספק ולעתים אף 

שוללת מכול וכול את יכולתנו לרדת לעומקם של טקסטים. 

של  האחרון  הרבע  של  ה“קשוחים“  הפוסט–מודרניסטים 

את  להבין  היכולת  כלל  לנו  שאין  חשבו  העשרים  המאה 

ובמציאות  אחר  בזמן  שפעל  דעות  הוגה  של  כוונותיו 

מונעת  בה  נטועים  עצמנו  שאנו  המציאות  ראשית,  אחרת: 

ושנית,  שלנו,  ההיסטורי  לאופק  מעבר  אל  מלפרוץ  בעדנו 

מעמדותיו  נובעת  לטקסט  מייחס  שהיסטוריון  המשמעות 

ומערכיו שלו והיא לא בהכרח אותה המשמעות שהתכוון לה 

מחבר הטקסט. אך הביקורת הכבדה ביותר מצד המחנה הזה 

התמקדה בטענה שכל מחבר וכל הוגה דעות בכל זמן ובכל 

בזמן  שמתעוררות  ספציפיות  בבעיות  ורק  אך  עוסק  מקום 

מסוים, ולבעיות אלה הוא מחפש פתרון. אין שאלות נצחיות, 

היא  איוולת  זו  תפיסה  פי  על  נצחיות.  תשובות  אין  ולכן 

לדבר על עקרונות אוניברסליים או על אִמתות כשהן לעצמן, 

כי אין מושגים קבועים העומדים מעבר לזמן ולמקום: איש 

אינו יכול להבקיע לעצמו דרך אל מחוץ לזמנו ולמקומו. זוהי 

האמת האוניברסלית היחידה הקיימת.
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הם  לעצמה  כשהיא  והאמת  ערכים  שעקרונות,  התפיסה 

האסונות  אחד  היא  ותנאים  מקום  זמן,  ותלויי  יחסיים 

הפוסט–מודרניסטים  ולא  המודרני,  הזמן  של  הגדולים 

המציאו אותה אלא הפילוסופים של האנטי–נאורות במחצית 

השנייה של המאה השמונה–עשרה. לכך אגיע בהמשך.

שמאפשרת להתחקות אחר המהותי שבתופעה, מתוך ידיעה 

ההיסטורית  המציאות  את  תקיף  לא  כזאת  מערכת  ששום 

או הפוליטית על כל מרכיביה. מושג אינו יכול להקיף את 

הטיפוסי  את  לגלם  עשוי  הוא  אך  תופעה,  של  גילוייה  כל 

והמהותי שבה.

הייתה  הרעיונות  של  שההיסטוריה  אמרתי  אמנם 

של  השלושים  בשנות  רק  עצמאית  אקדמית  לדיסציפלינה 

ביסודה  המונחת  המודרנית  התפיסה  אך  העשרים,  המאה 

באה לעולם זמן רב לפני כן ומייסדיה הם אילנות גבוהים 

ביותר: מונטסקייה )Montesquieu, 1689–1755(, אלקסיס 

ובר  ומקס   )de Tocqueville, 1805–1859( טוקוויל  דה 

האִמתיים  מייסדיהם  הם  אלה   .)Weber, 1864–1920(

ובדרכו,  בזמנו  אחד  כל  ביקשו,  הם  כי  החברה,  מדעי  של 

למצוא את העיקרון המארגן של התופעות שהתבוננו בהן. 

התשע– המאה  של  הארבעים  בשנות  חיפש  טוקוויל  דה 

עשרה את “הרעיון המכונן“, או אם נרצה “הרעיון המוביל“ 

האינטלקטואלי,  השלד  אחרות:  ובמילים   ,)idée-mère(

העומק  זרמי  את  בהן  שראה  הגדולות  התופעות  שתי  של 

המשטר  החברה,  מבנה  המערבי:  העולם  את  המעצבים 

הצרפתית.  והמהפכה  הברית  בארצות  ההתנהגות  ודפוסי 

צלל  כן  ואחרי  באמריקה  שדה  עבודת  עשה  טוקוויל  דה 

של  העבודה  שיטת  את  יצר  וכך  הצרפתיים  בארכיונים 

מקורה  טוקוויל  דה  של  שיטתו  במיטבם.  החברה  מדעי 

עוד במונטסקייה, אך מקס ובר הוא שגיבש אותה בתחילת 

מושג  בדמות  מחודד  עבודה  לכלי  והפכּה  העשרים  המאה 

“הדפוס האידאלי“ )ideal type(. מדובר במערכת מושגית 

המעוגן  היסטוריון  ובמיוחד  הרעיונות,  של  היסטוריון 

דעות  של  מקטלוג  יותר  להעלות  הרוצה  החברה,  במדעי 

מאורגן  אם  סתם,  מסיפור  יותר  לתת  המבקש  והיפוכן, 

בצורה כרונולוגית ואם לפי נושאים, המבקש להבין תופעות 

מרכזיות של התרבות ולפרוץ דרך במבוך שיוצרות תופעות 

אלה - זו הדרך שילך בה.

בני  ידי  על  השמונה–עשרה  במאה  נטבע  “נאורות“  המונח 

את  מציין  הוא  הוראות:  בשתי  משמש  והוא  עצמם  הזמן 

התקופה, ובה בעת הוא מבטא את השינוי המופלג בתפיסת 

ההיא:  התקופה  את  מכול  יותר  שמאפיין  והחברה  האדם 

זכויות השייכות להם  יצורים בעלי  הרעיון שבני האדם הם 

מעצם מהותם וטבועות בעצם אנושיותם, ולכן החברה אינה 

אלה  לזכויות  מקורן.  היא  לא  כי  מהם  אותן  ליטול  יכולה 

“זכויות  המונח  לשימוש  שנכנס  עד  טבעיות“  “זכויות  קראו 

האדם“ בסוף המאה השמונה–עשרה כאשר המהפכנים בצרפת 

פרסמו את “הכרזת זכויות האדם והאזרח“. שלוש המהפכות 

של סוף המאה השבע–עשרה וסוף המאה השמונה–עשרה - 

האנגלית, האמריקאית והצרפתית - היו מהפכות של זכויות 

האדם. מאחוריהן עמדה אותה פילוסופיה: התפיסה שהאדם 

ולכן  מקום,  ובכל  זמן  בכל  מהותו,  מעצם  תבוני  יצור  הוא 

מקס וברמונטסקייהארתור לווג'וי אלקסיס דה טוקוויל
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הוא גם חופשי ושווה לכל בני האדם האחרים. זכויות האדם 

הן העיקרון המארגן של הדמוקרטיה.

שוללי הנאורות מאז המחצית השנייה של המאה השמונה–

בקשר  בעצם  בפיקצייה,  מדובר  כי  הרף  ללא  טענו  עשרה 

אלוהים  נגד  כמוה  הייתה  שלא  בהתקוממות  אנטי–נוצרי, 

ופוליטי מוכר.  ואדם, שבאה להרוס כל סדר אנושי, חברתי 

היסודות למסורת האנטי–נאורות כפי שהיא קיימת עד ימינו 

הונחו על ידי אדמונד ברק )Burke, 1729–1797( באנגלייה 

)Herder, 1744–1803( בגרמניה. ברק  גוטפריד הרדר  ויוהן 

ולא  בהמצאה,  מעוגנות  אכן  תבוניים  כיצורים  וחירויותינו 

הרבה  היה  קל  העשרים  המאה  של  הקשים  שבזמנים  פלא 

יותר לשלול אותה מלהגן עליה.

מסוימת  תקופה  רק  לא  מגדיר  “נאורות“  המונח  כן,  אם 

בהיסטוריה אלא קודם כול תבנית רעיונית. תבנית זו אינה 

של  מכלול  היא  נאורות  מוגדרים:  ולמקום  לזמן  שייכת 

ערכים ודפוסי חשיבה בתחום הפילוסופיה של ההיסטוריה, 

חברתיות  מטרות  ושל  וחברה  אדם  של  כוללת  תפיסה 

ראו  כך  מקום.  ובכל  זמן  בכל  להופיע  העשויה  ופוליטיות 

העמיד מול זכויות האדם את הזכויות ההיסטוריות: הוא טען 

כי זכויות אוניברסליות אינן אלא המצאה מופשטת וחסרת 

הממשיות  והזכויות  הנאורות,  של  הפילוסופים  של  שחר 

בנסיבות  החי  קונקרטי  אדם  של  זכויותיו  הן  היחידות 

היסטוריות ותרבותיות נתונות ולכן יחידות במינן. לפי גישה 

גם  הטבעיות, שהתפתחה  והזכויות  הטבע  משפט  תורת  זו, 

זו  השבע–עשרה,  המאה  של  המדעית  המהפכה  בעקבות 

שתומס הובס )Hobbes, 1588–1679( העניק לה את לבושה 

ביטויה  את  מצאה  שנה  מאה  וכעבור  הראשוני  הפילוסופי 

רוסו  ז'ן–ז'ק  של  הפילוסופית  באנתרופולוגיה  ביותר  המלא 

המעוות  מוחם  פרי  אלא  אינה   ,)Rousseau, 1712–1778(

של הפילוסופים של הנאורות.

מבקריה של תורת הזכויות הטבעיות צדקו, כמובן, בטענתם 

היא  שהחברה  והתפיסה  הקדם–חברתיות  הזכויות  מושג  כי 

יציר מלאכותי, מעשה ידי אדם, פרי שיקול רציונלי ותועלתני, 

אינם אלא פיקצייה או המצאה חסרת בסיס במציאות. אבל 

המצאה זו מונחת ביסוד המהפכה שהעמידה במרכז העולם 

זכויותינו  אחרות:  במילים  והריבוני.  החופשי  האדם  את 

ואוסוולד   )Sorel, 1847–1922( סורל  ז'ורז'  גם  אותה 

במאה  אויביה  מגדולי   ,)Spengler, 1880–1936( שפנגלר 

של  באתונה  יוונית  נאורות  על  דיבר  שפנגלר  העשרים. 

קונפוציוס  של  בזמנו  סינית  נאורות  על  החמישית,  המאה 

השמונה–עשרה,  המאה  של  האירופית  הנאורות  ועל 

של  “שקיעתו  שכינה  למה  הישירה  באחריות  הנושאת 

המערב“ - שהדמוקרטיה, טען, היא הביטוי המובהק שלה. 

ניוון,  תקופות  עם  הנאורות  את  זיהה  הוא  כללי  באופן 

שבהן, במינוח שלו, תרבות מפנה את מקומה לציוויליזציה. 

סורל  והן  הראשונה  העולם  מלחמת  בשלהי  שפנגלר  הן 

לאסון  ביטוי  בנאורות  ראו  לפניו  שנה  כשלושים  עוד 

כאשר  מופיעה  שהיא  חשבו  הם  האנושות:  על  המתרגש 

של  רגליה  את  דוחקת  רציונליזם  על  המבוססת  תרבות 

תרבות המבוססת על מיתוסים, כאשר הערכים ההומריים 

לערכי  מקומם  את  מפנים  ותרמופילאי  מרתון  לוחמי  של 

אינטלקטואלים וסוחרים של ימי פריקלס וכאשר תרבותם 

של נושאי צלב ובוני קתדרלות מפנה את מקומה לתרבות 

הבורגנית העירונית החומרנית והאינדיווידואליסטית.

ז‘ן–ז‘ק רוסויוהן גוטפריד הרדר אדמונד ברק תומס הובס
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נטבע  “אנטי–נאורות“  המונח  “נאורות“,  כמונח  שלא 

בתקופה מאוחרת בהרבה מתקופת הבראשית של האסכולה 

פרידריך  ידי  על  הומצא  הוא  השמונה–עשרה.  במאה 

Gegen- )בגרמנית:  בו  שהשתמש   ,)1900-1844( ניטשה 

Aufklärung( בדיון שלו בווגנר ובשופנהאור. לא מקרה הוא 

שמונח זה הופיע בסוף המאה התשע–עשרה, בזמן שהמגמות 

מרמת  ירדו  והאנטי–אוניברסליסטיות  האנטי–רציונליסטיות 

האינטלקטואלים  בקרב  המתקיימים  המופשטים  הדיונים 

ומשם  העממית  ולספרות  לעיתונות  הציבורי,  לשיח  ועברו 

אחרת.  מודרניות  אלא  אנטי–מודרניות  לא  עיצבו  נאורות 

בימינו.  גם  מתקיימות  שונים,  בשמות  אלה,  תבניות  שתי 

הדו–קיום ביניהן, המתקיים תוך כדי התנגשות מתמדת, הוא 

האינטלקטואלית  ההיסטוריה  של  העיקריים  הצירים  אחד 

של 250-200 השנים האחרונות.

האדם:  בני  לכל  המשותף  על  מבוססת  הנאורות  מחשבת 

היותם יצורים תבוניים ולפיכך שווים זה לזה באופן בסיסי. 

למשני,  נחשב   - לשון  לאום,  דת,  צבע,  תרבות,   - השוני 

וכל סימני  מקרי ואף טריוויאלי. מאליו מובן שהגוף, הצבע 

כמה  שחושבים  כפי  שלא  ניטשה,  הפוליטיים.  החיים  אל 

דעות  הוגה  גם  היה  הפילוסופיה,  חוקרי  מעמיתיי  וכמה 

פוליטי והבין שכדי לתת ביטוי להתפתחות האינטלקטואלית 

של סוף המאה התשע–עשרה דרוש כלי אנליטי חדש.

,Counter-Enlightenment באנגלית,  המקביל  המונח 

 Barrett,( בארט  ויליאם  אצל   1962 בשנת  רק  הופיע 

שהיה  הברית  מארצות  לפילוסופיה  פרופסור   ,)1913–1992

 .Partisan Review גם עורך כתב העת הפוליטי והספרותי

האינטלקטואליים  בחיים  חשוב  תפקיד  מילא  זה  עת  כתב 

נחשב  בארט   .2003 בשנת  להיעלמו  עד  האמריקאיים 

הוא  הברית.  לארצות  האקזיסטנציאליזם  את  שהביא  למי 

העוסק  האי–רציונלי“,  "האדם  בספרו  במונח  השתמש 

באקזיסטנציאליזם.2 רק 15-10 שנה אחר כך אימץ את המונח 

אייזיה ברלין )1997-1909(, גאון ביישום ובפופולריזציה של 
רעיונות, והמונח הופץ בעולם דובר האנגלית.3

בעיקרו של דבר אפשר לומר שאם הנאורות הייתה מהפכה 

התכנים  הרציונליסטית,  למודרניות  היסודות  את  שהניחה 

האנטי– של  והפוליטים  התרבותיים  האינטלקטואליים, 

ההיכר החיצוניים האחרים אינם משקפים שום שוני נפשי או 

פסיכולוגי: הם אינם מעידים על אופי שונה. באמצע המאה 

המובהקים  האבות  לאחד  טוקוויל  דה  השיב  התשע–עשרה 

 de( גובינו  דה  ארתור  הגזע,  תורת  של  ביותר  והידועים 

מייסדי  אצל  תימוכין  שביקש   ,)Gobineau, 1816–1882

מדעי הטבע. אמר דה טוקוויל: אנשי המאה השמונה–עשרה 

 ]...[ האנושי  המין  באחדות  אך  הגזעים  "בריבוי  האמינו 

השוני בין בני האדם הוא תוצאה של שלוש סיבות משניות 
וחיצוניות: אקלים, מזון וצורת חיים“.4

הזכויות  אסכולת  אנשי  של  מעיניהם  נסתר  לא  אכן, 

מונטסקייה  של  מעיניהם  וכן  רוסו,  ובראשם  הטבעיות 

זה  שונים  האדם  שבני   ,)Voltaire, 1694–1778( ּווולטר 

בזכות  ולא  השוני  בעובדת  לא  ספק  הטילו  לא  הם  מזה. 

בתרבויות  מעוגנים  האדם  שבני  ידעו  הם  שונה.  להיות 

התעמקו  הם  מזו.  זו  שונות  בשפות  ומדברים  נבדלות 

החזיקו  לא  הם  מהרדר  להבדיל  אך  השפה,  מוצא  בשאלת 

בדעה כי השפה היא ביטוי לנפש האומה ונפש האומה היא 

בין  קשר  אמצעי  הכול  בסך  בשפה  ראו  הם  השפה:  מקור 

אייזיה ברליןאוסוולד שפנגלרז‘ורז‘ סורל
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ייחוד  שלהם  שלשפתם  חשבו  לא  ורוסו  וולטר  אדם.  בני 

 Fichte,( פיכטה  גוטליב  יוהן  כמו  חשבו  לא  הם  כלשהו. 

1814–1762(, שטען בשנים הראשונות של המאה התשע–

היא  הגרמנית  השפה  כי  בנפולאון,  המאבק  בזמן  עשרה, 

השפה המקורית וכי היא טהורה מכל שפה אחרת. אם כן, 

אינו  אדם  בני  בין  השוני  כי  גרסו  הזאת  האסכולה  אנשי 

ביטוי להבדלים כלשהם בטבע האדם ובמבנה המנטלי שלו, 

הפוליטי  הבסיס  וזהו  זכויותיהם.  במטען  פוגע  הוא  ואין 

היחיד לאחדות המין האנושי.

זו האומה היא כגוף חי: הגוף קודם ליחיד וליחיד אין קיום 

עצמאי, כפי שלענף של עץ או לעלה שעליו אין קיום ללא 

תפיסת  על  ההתקפה  של  פניה  שתי  היו  אלה  כולו.  העץ 

האוטונומיה של היחיד וכאן הונחו היסודות הראשונים של 

הדטרמיניזם התרבותי.

אופי  הן מבחינת  מזה  זה  מאוד  נבדלו  אלה  דעות  הוגי  שני 

היה  ברק  בה.  שפעלו  המציאות  מבחינת  והן  עבודתם 

וחי  חייו  רוב  במשך  פעיל  ופוליטיקאי  פוליטי  תאורטיקן 

שלה  החופשית  והעיתונות  הפרלמנטרי  שהמשטר  בארץ 

האדם,  לבני  המשותף  על  המבוססת  הנאורות,  לעומת 

ומה  ביניהם,  שמבדיל  מה  כל  על  מבוססת  האנטי–נאורות 

האדם:  לבני  המהותי  הוא  כי  שמכריע  מה  הוא  שמבדיל 

האתני.  המוצא  הלשון,  התרבות,  המסורת,  ההיסטוריה, 

זכויות  הן  הממשיות  שהזכויות  היא  הדבר  משמעות 

חברה  אותה  ובתוך  לחברה  מחברה  שונות  והן  חברתיות, 

מכאן  החברתי.  בסולם  אחד  כל  של  מקומו  פי  על  עצמה 

אך  יחסיות.  הן  בהקשר,  תלויות  בהיותן  אלה,  שזכויות 

מחזיק  שהאדם  הערכים  גם  יחסיות:  הן  הזכויות  רק  לא 

בהם הם יחסיים, ולכן אין אמת כשהיא לעצמה ואין צדק 

כשהוא לעצמו.

ברק, כזכור, טען נגד זכויות אוניברסליות של היחיד וגרס כי 

זכויותיו של אדם נובעות מהנסיבות ההיסטוריות של חייו. 

אצלו, כמו אצל הרדר, הדגש הוא בייחודי. לפי תפיסתו של 

בזכויותיהם  שווים  אזרחים  של  מכלול  אינה  האומה  הרדר 

אלא קהילה תרבותית, אתנית ולשונית החייבת את ייחודה 

להיסטוריה. פירוש הדבר הוא כי גם הקשר בין בני הקהילה 

הוא תרבותי ואתני, ולימים ייתפס אף כביולוגי. לפי תפיסה 

אירופה,  בכל  המשכילה  השכבה  בני  של  קנאתם  את  עוררו 

ובכללם הרוב הגדול של האריסטוקרטיה, למעט רוב האליטה 

של  החשובים  מן  פילוסוף,  הרדר  היה  לעומתו  הכנסייתית. 

התקופה - שהיא עצמה הייתה תקופה יוצאת דופן בתרבות 

ולמרות  יחיד.  שליט  של  בחצר  לותרני  ומטיף   - המערב 

לבין  כמוהו  מאין  המוכשר  הפובליציסט  בין  העצום  ההבדל 

בחשיבותה  שווה  דמות  רבים  בו  ראו  שלימים  הפילוסוף 

להם  שנודעה  בהשפעה  לזה  זה  דמו  הם  ולהגל,  לקאנט 

המושגית  המסגרת  את  שקבעו  הם  והרדר  ברק  בתקופתם. 

הזה.  היום  לעצם  ועד  מתחילתה  בנאורות  המלחמה  של 

השמרנות והשמרנות החדשה עדיין לא הצליחו להעמיד שום 

ִתלים של ספרים  ִתלי  דבר דומה בערכו לעבודתו של ברק. 

למדרגת  התעלה  לא  עוד  איש  אך  הלאומיות,  על  נכתבו 

המהפכה שהייתה בעבודתו של הרדר.

פני  על  התרבות  קדימות  את  שקבע  הראשון  היה  הרדר 

המהווים  היסודות  של  קדימותם  כלומר  הפוליטיקה, 

אותם.  שמאחדים  אלה  פני  על  האדם  בני  בין  מחיצה 

אוטרקייה  למען  בה  שפתח  האנטי–צרפתית  למערכה 

יוהן גוטליב פיכטהוולטרארתור דה גובינו
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אוניברסלית.  משמעות  בעיניו  הייתה  גרמנית  תרבותית 

לרציונליזם  כוללת  חלופה  להעמיד  מרוכז  מאמץ  היה  זה 

ולאינדיווידואליזם.

נקודת המוצא של הרדר הייתה מחלוקתו עם אנשי הנאורות 

במחצית  שערכו  ה“אנציקלופדיה“  לפי  „אומה“.  הגדרת  על 

ד‘אלמבר  וז‘ן  דידרו  דני  השמונה–עשרה  המאה  של  השנייה 

 ,)Diderot, 1713–1784; d’Alembert, 1717–1783(

היא   ]Nation[ "אומה  הנאורות,  של  המרכזיות  מהדמויות 

נתונים  בגבולות  נתון  שטח  על  החיים  אנשים  של  מכלול 

ההרדריאנית של תרבות וקדימותה על פני הפוליטיקה היא 

בין לאומיות לבין  יותר  שמונחת ביסוד ההבחנה המאוחרת 

אזרחות, בין אדם שהוא גם בן הלאום וגם אזרח לבין אדם 

שהוא רק אזרח. על פי קו מחשבה זה לאומיות היא טבעית, 

אותה  לשלול  אפשר  ולפיכך  מלאכותית  היא  אזרחות  ואילו 

תפיסה  של  הראשונים  קרבנותיה  היו  היהודים  קושי.  ללא 

זו במאה העשרים. כמובן, כאן מתעוררת השאלה המרכזית: 

היסטורית  או  אתנית  זיקה  ביניהם  שאין  אדם  בני  האם 

יכולים לחלוק מורשת תרבותית אחת? כמו כן עולה שאלת 

למנוע  הכרח  אין  תרבות  לשמר  כדי  האם  הרב–תרבותיות: 

מגע קרוב מדי עם תרבויות אחרות? ואם כן, האם אין הרב–

רב אם אפשר מצד  תרבותיות סותרת את ההומניזם? ספק 

אחד לטעון לצורך לטפח ולשמר את ייחודה של כל תרבות 

באמצעות מניעת עירוב של תרבויות ומצד שני לטפח אידאל 

הומניסטי של מגע מתמיד ודו–שיח בין תרבויות.

מילה אחת  אף  כאן  אין  אותו שלטון“.5  למרותו של  וסרים 

הגדרה  אתני.  מוצא  או  דת  לשון,  היסטוריה,  תרבות,  על 

זו מהווה את תעודת הלידה של  פוליטית–משפטית טהורה 

הצרפתית  המהפכה  בעקבות  שוחררו  בסיסה  ועל  האזרח, 

זה  הקריביים.  באיים  השחורים  העבדים  והן  היהודים  הן 

הנאורות  אנשי  של  קריאתם  את  לממש  פוליטי  ניסיון  היה 

שהגדרת  ברור  להיות  צריך  אולם  היחיד.  של  לאוטונומיה 

או  סוציולוגית  מציאות  שיקפה  לא  ה“אנציקלופדיה“ 

לשנים  מעבר  מעמד  החזיקה  לא  ולכן  ממשית,  היסטורית 

הראשונות של המהפכה. היא שיקפה את הרצוי, את המטרה: 

קביעת הבלעדיות של הזהות הפוליטית הייתה ניסיון אדיר 

של  רצונה  אף  על  המשותף  את  ולטפח  המפריד  על  לגבור 

כל קהילה להדגיש את ערכה הסגולי היחיד במינו ואולי אף 

לתבוע עליונות ועדיפות על פני קהילות אחרות.

לעומת זאת, אצל הרדר ויורשיו האומה היא גוף חי, יש לה 

וכך  וסגורה,  הומוגנית  ראשונית,  קהילה  זוהי  משלה,  אופי 

היא צריכה להישאר. פתיחת הגבולות התרבותיים להשפעות 

התפיסה  בנפשה.  פוגעת  ואף  האומה  את  מסכנת  חיצוניות 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts et des métiers, XLIV, Lausanne: Sociétés 

typographyques, 1781, p. 221

Correspondance d’Alexis de Tocqueville et d’Arthur de 

Gobineau: Œuvres complètes, ed. Jacob-Peter Mayer, IX, 

Paris: Gallimard, 1959, p. 197
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