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 *יצב–ישי רוזן

יה של  ידן בשימושם של הסוציולוגיים הקלאסיים, במחצית השנ   ו של צ'אד אלן גולדברגספר
הה ה  19–מאה  המאה  כ20– ובראשית  וביהדות  ביהודים  וקטגוריה  ב,  של להבנ לביאור    ה 

מראה   הוא  כמו    כיצדהמודרניות.  תופעות  להבין  כדי  ליהודים  ושוב  שוב  פונים  ההוגים 
מוביליזציה   קפיטליזם,  מהפכנות,  לשל רציונליאו  דמוקרטיזציה,  מחולק  הספר  שה  וזציה. 

ית. גיבורו  נ כל אחד מהם מתמקד במסורת מחקר אחרת: הצרפתית, הגרמנית והאמריק ש  שערים
ואילו השלישי  השער  של   וובר,  זומברט  זימל,  במרקס,  עוסק  השני  דורקהיים,  הוא  הראשון 

שיקגו.   של  השער  באסכולת  ממסמלים  דורקהיים  אצל  היהודים  הפכו  כיצד  מראה  הראשון 
האנטישמיות  המ רקע  על  אלא  להבינו  אפשר  אי  וכיצד  הישן,  העולם  של  למייצגים  הפכה 

והכלכלית   החברתית  ההגות  שבו  באופן  עוסק  השני  החלק  הצרפתית.  גרמנית  ה הרדיקלית 
אסכולת שיקגו  מתאר כיצד  השלישי  והשתמשה ביהודים כדי לפצח את עליית הקפיטליזם,  

מן   היהודי  של  הדימוי  את  אורבניזם העבירה  של  לזה  ומסחר  כסף  של  האירופי  ההקשר 
כיצד משתמשים  מראה בו  המחבר    .המעניין ביותר  , השער השני הואומוביליזציה. לעניות דעתי

מרקס המוקדם וזומברט( והן כדבר  אצל  הפוכות: הן כנושאי הקפיטליזם )דרכים  ביהודים בשתי  
 מרקס המאוחר וובר(.  אצל  ) להתגבר עליו כדי להוליד את הקפיטליזםנדרשה שהנצרות  

זהו ספר חכם ומעמיק העוסק בשאלות רגישות באופן לא אפולוגטי ולא מהותני. עניינו  
היהודי   ניכרת אם משווים אותו  אלא בשימוש בהם. הרעננות  כשלעצמם  אינו בדימויי  שבו 

ה המאה  הוגי  את  שבחנו  קודמים  מחקר  יובל  19–למהלכי  ירמיהו  היהודי.  (,  1996)  בהקשר 
ליהודים אצל  ה  למשל, היחס  וניטשה תמקד בשאלת  הוגים אלויחס  ,. לדידוהגל  הוא    ם של 

הן זו של הנאורות והן זו    , בראש ובראשונה מעין ספיח אנטישמי קלאסי שנותר בהגות החדשה
קרוב יותר    ליהודים יש תפקיד ביאורי. בעניין זה הוא  , לעומתו,אצל גולדברג  של מתנגדיה.

, שהם היו  הסבור שהיהודים והיהדות היו כלי אפיסטמי  ,(Nirenberg, 2013ויד נירנברג )ייולד
למחקר מקיף   שהוא נושא  מכיר בקרבתו ובחוב  גולדברג  ,. ואכן”good to think with“ כלשונו

דרך   לעולם  היא  היהודים  על  המחשבה  תמיד שלילי:  ההקשר הוא  נירנברג  זה. אלא שאצל 
מופעל רק דרך שלילתם.  אינו  השימוש האפיסטמי ביהודים    , לעומת זאתלפי גולדברג,  גנותם.  

לנירנברג, הסבור שהיהודים בהגות החדשה הם קודם כ ל מה שצריך להתגבר עליו  ובניגוד 
מפתח להבנת  כ   עשוי לשמש גםהיהודי    —  יות, גולדברג חושף את הפן ההפוךבדרך למודרנ
 המודרניות.  

תמות   משכפל  נירנברג,  פי  על  המוקדם,  מרקס  למשל,  אומר    מסורתיותכך,  כשהוא 
שהאמנציפציה היא שחרור מהסדר היהודי. בכך הוא ממשיך למעשה תפיסות עתיקות יומין  

 

 אביב  תל אוניברסיטת , ותלמוד יהודית לפילוסופיה חוגצבי, ה–' ישי רוזןפרופ  *
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לה א  בדרכים  ןששותפים  פאולוס,  נירנברג  שונות  ולותר.  ו וגוסטינוס  להראות  מוסיף  מבקש 
)הקפיטליזם הוא  גיסא  שעמדות הפוכות בשאלת היחס בין יהודים לקפיטליזם, כמו ובר מחד  

פוריטני, רוחני, ליהודים אין בו חלק מלבד תרומתם למסורת הטקסטואלית של הברית הישנה(  
  ות משקפ  ,י של הגירת היהודים(סטור י )הקפיטליזם הוא יהודי, תוצר הגיסא  וזומברט מאידך  

לדעתו,  ת.  סוציאליות וזרו – יהודים עם ממון וחומר ועם א  ותאת המסורות הנוצריות המזהשתיהן  
  ספרו של נירנברג ומהלך זה מוביל אל הנאציזם ),  משמעי–ארי אבל הוא חד יבאופן שאינו לינ

מזהה    בניגוד לכך,  ,אכן מסתיים בשימושו של גבלס ברעיונות אלו(. גולדברג  שהוזכר לעיל
השימוש ביהודים כדי  קובע כי  אצל מרקס פנומן חדש: היהודי נותן פשר למודרניות. נירנברג 

ה המודרניות  על  הטרנסולחשוב  מהשימוש  חלק  והסוציולוגיה  יה –א  ובאחרותם,  בהם  סטורי 
  ; "מדעיים " ( על התאולוגיה הנוצרית, המשחזרת אותה בכלים recapitulationאינה אלא חזרה )

תים  יביאור, לע לגולדברג רואה כאן סוגיה מודרנית ספציפית שהיהודי משמש בה ככלי ואילו 
למשל גישות שונות לזיקה בין  הוא מראה    .ניטרלי ואף חיובי בהקשר תים  ישלילי ולע בהקשר 

וזימל   זומברט  מרקס,  אצל  לכסף  על  ,  ( 105  ,59עמ׳  )יהודים  שנתנה  ועומד  החיובי  ההיסט 
כנוודים   היהודים  על  זומברט  של  לסיפור  שיקגו  לסמל  באמצעות  אסכולת  הפיכתם 

על מקום היהודים    הסיפור הבינרי של נירנברגבין  גם    תהשוואפשר ל.  (102עמ׳  )  למוביליזציה
  ( ובין .456-462Nirenberg, 2013, pp)  בסיפור הוובריאני של רוח הקפיטליזם הפרוטסטנטית

גם בתוך  נמצאים  היהודים  (, שבו  72-66עמ׳  )הסיפור המורכב והקונפליקטואלי של גולדברג  
אצל נירנברג  לפיכך  משמעי.  –מורכב ורבעל כן  הסיפור הפרוטסטנטי וגם מחוץ לו ותפקידם  

צל גולדברג  א ואילו  להגדרת הנצרות מולם,    המשמש  כלי זהותיבסופו של דבר  היהודים הם  
היו בכל    היהודיםאלא האופן שבו  דווקא,  . לא הפחד מהיהדות  מובהק  כלי אפיסטמינותרים  הם  

 הוגי המודרניות. אצל מקום אבל תמיד מובחנים, דומים ושונים, הוא שהוביל לשימוש בהם  
, למשל התפיסה  מכיר בכך שיש מסורות תאולוגיות מאחורי הוגים אלוכמובן  גולדברג  

הקלאסיתהנוצרי ל   ת  פרטיקולרי המייחסת  הגל,    השמופיע  זם,יהדות  אצל  המודרנית  בהגות 
(. אך בה מעת הוא מראה גם כיצד הוגים אלו שיחקו עם  75ובר וזומברט כאחד )עמ׳    ,מרקס

הקטגוריות הללו והשתמשו בסטראוטיפים הישנים באופנים חדשים לגמרי. היהודים יכולים  
כמסתגרים  אצלהופיע   ו לסמל  לשמש  גם  אבל  לם  יחס  לקוסמופוליטיות  מתוך  מוביליזציה, 
יחדחיובי  ושלילי   מסיק  גם  אינו  גם  גולדברג  של  .  במאגר  ששימושם  הסוציולוגים  ההוגים 

היהודים  " דתיים"סטראוטיפים   דופן  לגישתו  ;  נוטל ממחקריהם כל ערך  על  יוצאי  הם אינם 
 בני זמנם. קרים הם תמיד גם שכן חו   מחקר,בבשילוב של סטראוטיפים 

לשער  צטט כאן את סיכומו  אטיבה עם הספר.  יירה הצוננת והלא שיפוטית מ ו ככלל, האו
בתובנה   ממש  של  תרומה  הרימה  הגרמנית  הסוציולוגית  ״המסורת  הגרמנית:  ההגות  של 

הה –שההומו של  המוצא  נקודת  אינו  להימנע  י קפיטליסטיקוס  כדי  שלה.  תוצר  אלא  סטוריה 
זו, על המחקר העכשווי להפוך ליותר ה מהכשלים   סטורי״  יסטורי, לא לפחות ה ישל מסורת 

 .  , התרגום שלי(75)עמ׳ 
הצד השווה בין ההוגים הנידונים בספר אינו תמה מאחדת כלשהי ואף לא  לפי גולדברג,  
ביהודים ככלי  שלהם  אלא עצם השימוש   ,("פילושמיות "מול    "אנטישמיות "הערכה שיפוטית )

במחקר  משו  י, היהודים לא ש וכות מה הפכו היהודים למכשיר אפיסטמי כזה? לטענתביאורי. בז 
או  הסוציולוגי   פוריטנים  למשל  אחרות,  קבוצות  ששימשו  )כפי  פרדיגמטי  מבחן  כמקרה 

מעורבותם המוגברת    —  סטורית מסוימת שלהם י לא בזכות תכונה הומהגרים( אלא כמראה,  
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או  בכלכלה,   ה  —  בערים  םנוכחותלמשל,  היותם  בשל  הנוצרית.    "אחרים"אלא  אירופה  של 
לדרך להנגיד לא רק    או ליתר דיוקאותם לכלי סטרוקטורלי למחשבה,  שהפכה  אחרות זו היא  

בין קבוצות שונות אלא בין עצם המודרניות ומה שלפניה. אמור מעתה, אף שהיהודים מוקמו  
כלומר  הוא עצם הניגוד,  אלו להוגים  אצל הוגים שונים בקטבים השונים של הניגוד, המשותף  

, יש להבין במונחים  גולדברג  השימוש ביהודים כדי לחשוב דרך הקונטרסט. אחרות זו, ממשיך
אם כן    הי(, ולקשור אותם להיסטוריה של דימויי היהודים. זו109אידאיים ולא ריאליים )עמ׳  

ידאיים ואת שורשי  היסטוריה של ההווה, במובן זה שהיא חוקרת באופן היסטורי את היסודות הא
 הקטגוריזציות המשמשות במחקר המדעי עד היום הזה.  

אינו אוהב את התזה  החלק  דורש    נפרדדיון   הנפוצה  העכשווי בפרק המסקנות. המחבר 
שלפיה    חוגיםב המסוימים  בתפקיד  היהודים  את  החליפו  אירופה,    "אחרים"המוסלמים  של 

גם במחשבה העכשווית. אבל כדי    ומתעקש במקום זאת על אחרותם הנמשכת של היהודים
ולעבור להוגים אחרים, וגם שם ראיותיו רחוקות    םלהראות זאת הוא נאלץ לעזוב את הסוציולוגי

דיו על כך שהציונות  אמלשכנע. צריך לא מעט דמיון כדי לטעון שדבריו של הפילוסוף אלן ב
דיו מהשואה  ו מושכת  בריבהם  ידנדים  מלווים  עם  היהודים  זיהוי  של  )עמ׳  המשך  (.  133ית 
– דט בשכפול המוטיב של היהודים כשריד פרהאההיסטוריון טוני ג׳מאשים את  גם  גולדברג  

סטי בעולם של זכויות האדם  ימודרני של אירופה משום שהוא טוען שישראל הפכה יסוד אנכרונ 
את הזהירות המתודית  . טענות אלו אינן משקפות  (137׳  מה )ע ישלאחר מלחמת העולם השני 

רווח של  הפוליטי הדומה שהתעקשותו של המחבר לאמץ את הזיהוי  ו  ,ים הקודמיםשל הפרק 
ציונות עם אנטישמיות גוברת על הטמפרמנט הזהיר שלו, וחושפת, רגע לפני הסוף, היבט  –אנטי

 אפולוגטי מובהק שהספר הצליח להימנע ממנו לכל אורכו.  
אפשריות בין האופן שבו  לבסוף אציין עניין אחד שחסר לגמרי בספר: מחשבה על זיקות  

אופן שבו היהודי חושב על עצמו ועל האחר. האם צודק סארטר שהיהודי  ובין הנחשב היהודי  
הוא רק תוצר של הפנמת המחשבה עליו, או שיש כאן היזון חוזר מורכב יותר? המחבר מציג  

אך הוא    ,( 63)עמ׳    ודיכוטומית  בביקורתיות את דברי זומברט שהאתיקה היהודית דואליסטית 
  " גויים–יחסי יהודים" וב  "גויים "בלי דעת כשהוא משתמש במונח  מ  וז  יכוטומיהעצמו משעתק ד

  ות אפלותשכל ניסיון להאיר פינ  נראה.  "טבעית "קטגוריה  הוא    gentileלאורך הספר כאילו  
 זקוק לנקודות עיוורון משלו.  

קריאות זהירות ומלומדות,  אך למרות ביקורות אלו מדובר בספר חכם ומהנה, תוצר של  
הקלאסיות    שעשוי להעשיר את השיחה על היסודות האידאיים של התאוריות הסוציולוגיות

 .  והעכשוויות גם יחד
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