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 Thorstein Vehlen The Theory of the Leisure Class
 1899. 224 pages.

:ןלהל) The Theory of the Leisure Class רפסה לש ומוסרפל ואלמ הנש האמ 

 TLC> תאמ Thorstein Vehlen תורוקיבו םירפס ,םירמאמ תואמ ובתכנ זאמ .1899 תנשב

לש תובאה תמישר םע ףא הנמנ ,תיעוצקמה ותוהזו ותרשכה יפ־לע ןלכלכה ,ןלבו .רפסה לע 

.(http://www.runet.rdu/~lridener/DSS/DEADSOC.HTML :לשמל ואר) היגולויצוסה 

,לשמל ."תינתוואר הכירצ" גשומה לש יטודקנא רוכזא ךות רקיעב ,רידת טטוצמ רפסה 

The Web of Science Citation Database,) םימעפ האמכ טטוצ אוה הדבל 1998 תנשב 

 http://wos.isig10ba1net.com), תוסחייתהב םבור ^tlc. בלה־תמושת תורמל ךא

ןיא .היגולויצוסה לש ירקחמה םויה־רדס לע הבושח העפשה ןלבוולו ול התיה אל הברה 

.ותדובעמ תורזגנה תולאשב םידקמתמה םירקחמ ןיאו םיטסינלבו־טסופ וא םיטסינלבו 

שי םהבש םימוחת ינש ,ךוניחה לש היגולויצוסהו דובירה ירקוח לש םהיתוליהקב וליפא 

הכירצב םיקסועה םיקרפה טעמל ,רפסה תא םיריכמ םיטעמ ,דואמ תובושח תומורת רפסל 

־תקולח לש התוחתפתה לע רמול ןלבוול היהש תא םירכוז םיטעמ .םיינתוואר יאנפו 

םימעט לע "יאנפה דמעמ" הנוכמה יתרבחה דסומה לש ויתוכלשה לע ,םינימה ןיב הדובעה 

הינכת ,ךוניחה תכרעמ הנבמ לעו ,תד ,היגולואידיא ,הנפוא לע ,םייטתסא םיכרעו 

־םילאוטקלטניאל ךכ־לכ זבש ,ןלבווש לבחו ינוריא המכ .האנקה לעו זובזבה לע ,הינוניגו 

.אל ותו הזכ עוצעצל ךפהנ ,תלעות רסחו יאכרא עדיב םיעצעטצמה לוכיבכ 

התויה תורמלש ,תיטסיניוורדה ותשיגל רושק הלוכסא בצעל ונולשכש ןכתיי 

תחוורה תילרבילה היגולויצוסל ילוא הרחש ינעזג חיר םיתיעל הפידה ,דואמ תיתרוקיב 

רקבמה אוה ןלבווש בשח ילקידרה C. Wright Mills אקווד לבא) םינורחאה םירושעב 

תילושה ותעפשהל תפסונ תירשפא הביס .(תירבה־תוצראל םקש רתויב בושחה יאקירמאה 

אוהו תיתרבח הריטס םע "םיימדקא" םינועיט בלשמ רפסה .ונונגסל הרושק tlc לש 

הגצה וב ןיאו "הירואית" לש תילמרופ הגצה וב ןיא .יביטאיצוסא ןונגסב םיתיעל בותכ 

השרמ אוהש ריבסמ ןלבו ,המדקהב רבכ ,ןכ לע רתי .םייריפמא םינותנ לש תרדוסמ 

תויוכמתסההו תולאשהה לכש םושמ םיטוטיצבו םוקמ־יארמב שומישמ ענמיהל ומצעל 

םייריפמא םירמוח לע ססבתהל ותנווכבש םג ריבסמ אוה .ותעדל תורורבו תופוקש רפסב 

תא ןלבו שיגה וליאש יל המדנ .םהשלכ םייגולודותמ םינונקל עמשנ וניאשו םיימוימוי 
.תידוסי הכירע תושעל שרדנ היה אוה תיחכונה ותרוצב דואל־איצומל םויכ רפסה 

סופרוקב םבלשלו םחתפל םוקמ היהש רתויב םיניינעמ םינועיט רפסב שי ,תאז־לכבו 

.רפסה לש וינועיט רקיע ,תבייחתמה תיצמתב ,הנה .היגולויצוס הנוכמה 

לודיבה ןיבל וניב רשקהו יאנפה דמעמ לש תירוטסיהה תוחתפתהב תקסוע ותליחת 

 (differentiation) תובכרומה תורבחה לכ .<11־ו 1 םיקרפ) הרבחב ירדגמהו יתקוסעתה

םיקסוע וירבח .תינרצי הקוסעת לכמ רוטפ הובגה דמעמה :תודמעמ ינשל תוקלחנ 
,םירמכה ,םידייצה ,םימחולה םה הלא .םירחא םדא־ינבו תויח לש לוצינבו היצלופינמב 

הכאלמב ,תואלקחב :רוצייב םיקסועה הלאמ בכרומ ךומנה דמעמה .םהימודו םיאקיטילופה 

די־יחלשמב וקסעש םישנהו םידבעה הלא ויה רבעב .םייוזבו םישק די־יחלשמ ,היישעתבו 

.דחי םג רצותה לשו וללה םידבועה לש םהילעב ויה םיישפוחה םירבגהש דועב הלא 
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conspicuous) ינתוואר יאנפ :םייזכרמה םיגשומה ינשב םיקסוע 1v־in 1 םיקרפ 

 leisure) תינתוואר הכירצו (conspicuous consumption). םיכוז ןוילעה דמעמה ינב

ההובג םייח־תמרו יאנפ לש בולישה .םירחאה תא לצנל םתלוכי ןיגב הכרעהבו דובכב 

הכוי םייפסכה םיעצמאהו יאנפה לש וילעבש ידכ .םירחא לצנל םדא לש ותלוכי לע דיעמ 

יאנפה תנגפה .וללה םיגשומה לש םתובישח תעבונ ןאכמ .םיברב םגיצהל וילע דובכב 

טרופס תויורחת ,המיחל ןוגכ לילעב תלעות ירסח םיגהנמו תויוליעפ תועצמאב תישענ 

יאנפה תוליעפ תועצמאב קר אל םתלוכי תא םיניגפמ רתויב םירישעה .דמחמ־תויח לודיגו 

.םהיתרשמו םהיתושנ - םהב םייולתה לש ינתוואר יאנפ תועצמאב םג אלא ,םמצע־םהלש 

םישיבלמו תינרצי הלועפ לכמ םיעונמה םיישיא תותרשמו םיתרשמ םיקיסעמ םה ,לשמל 

.תינרצי תוליעפ לכ עיגפמב ענומה שובלב םהיתושנ תא 

,תישומיש הכירצ ןיב ןיחבמ ןלבו .לילעב תינזבזב תויהל תינתווארה הכירצה לע םג 

התילכת לכש תינזבזב הכירצ ןיבל ,םדאה לש םיישפנה וא םייזיפה ויכרצ תא תקפסמה 

ותלוכיל רשאב רתוי תענכשמ תודע הווהמ איה ןכ רתוי תינזבזב הכירצהש לככ .הוואר 

לש תיחרכה האצות ןכל איה ,זובזבה רמולכ ,תינתווארה הכירצה .הילעב לש תיפסכה 

.יאנפ דמעמ 

דמעמה ותויהב .החוורה דמעמ לש תידעלבה ותלחנ םניא םיינתוואר הכירצו יאנפ 

םייניבה דמעמב וליפא .םתלוכי יפכ ותוא תוקחל םיסנמ תודמעמה רתי ,יטננימודה 

יגוציי יאנפל ןמז תועיקשמ םישנה ,יאנפ ירסחו םוי־ישק םה וירבחמ םיברש ,ךומנה 

רבעמ ףסכו ןמז לש זובזבה תא ןכל לידגמ יוקיחה .החפשמה דובכ תא רמשל תנמ־לע 

החימצ רשפאמו רצותל םישוקיב חיטבמ זובזבה .<v קרפ) יאנפה דמעמ לש ויתולובגל 

.םדאה־ינב לש םיינויחה םיכרצה קופיסל רבעמ תילכלכ 

םימעטה םוחת לע םיינתווארה יאנפהו הכירצה לש תוכלשהה תא חתנמ VI קרפ 

גוס שובלב האור ןלבו ,רבד לש ורקיעב .שובלב הנפואל םחייתמ VII קרפו ,הקיטתסאהו 

.םיינתוואר הכירצו יאנפ לש הנגפה האור אוה ללכב תיטתסא הכירצבו ,תונמוא לש 

לע רתי .הדובעמ יאנפ לע דיעמ וב קוסיעה ןכלו ותרדגה םצעמ ישומיש וניא ירה יטתסאה 

"The utility of articles valued for their beauty depends closely upon the ,ןכ 

 "expensiveness of the articles (126 'ע). תינתוואר הכירצכ תונמוא לש הכרע ,רמולכ

דמעמ ךותב םימעטב ןיינעמ לודיב ההזמ ןלבו ,אסיג ךדיאמ .רתוי הובג הריחמש לככ לדג 

:יאנפה 

 "...the latter-day upper-class canons of taste do not so consistently

 insist on an unremitting demonstration of expensiveness and a

 strict exclusion of the appearance of thrift. So, a predilection for

 the rustic and the "natural" in parks and grounds makes its

 appearance on these higher social and intellectual levels." (p. 137)

וניא ךא (Bourdieu (1984 תאמ Distinctions ליבקמה קרפה תא ריכזמ הז קרפ 
.וב טטוצמ 

ןלבו לש ורומ .ןלבו לע יתרבחה םזיניוורדה תעפשה תטלוב XII-VIII םיקרפב 

םייתרבחה םיטסיניוורדבש םיעודיה ןמ ,William Graham Sumner היה Yale־ ב 

םיטסילנויצקנופהו וינפל Spencer ומכ ,Sumner .(Canterbery, 1999) תירבה־תוצראב 
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תוחתפתהל ילנויצקנופ אוה םייקהש ןעט ,(Davis 8l Moore, 1945 :לשמל) וירחא 

םתדמעל ועיגה םירישעה ןכש ,המדקל םרות ,לשמל ,ילכלכ ןויווש־יא .תילכלכ־תיתרבח 

ידי־לע חתפמ ידיקפת שויאו ,רתויב םירשכומה לש תיתרבח הרירב ךלהמב תילכלכה 

.התוללכב הרבחה תא םדקמ םירשכומה 

תיתרבח היצולובאש ןעוט אוה .ויפ לע יתרבחה םזיניוורדה תא ךפה ןלבווש אלא 

ןעוט אוה viii קרפב ,לשמל .םייביסרגר םייתרבח םינויפאו תודסומ אקווד םדקל היושע 

תונרמשל םעבטמ םיטונ םישנא ,ותעדל .המדקו יוניש ענומ ,יתרבח דסומכ ,יאנפה דמעמש 

תוברזר שי יאנפה דמעמל .םייתביבס םייוניש ץחלב קר םהיגהנמו םהיתופקשה תא םינשמו 

וניאו קושה תוכופהתל ףושח וניא אוה ,רוצייה ךילהתמ קחורמ ותויהב .תובר תוילכלכ 

תוסיפתב ,לגרהה חוכמ ,םיקבד וירבח ןכל .תונתשמ תוביסנל ומצע םיאתהל שרדנ 

תלחנל תכפהנ תונרמשה ,תודמעמה רתי לע הברה םתעפשה בקעו ,םינשי םילגרהבו 

תורחא תויאכרא תונוכת לש תירוטסיהה ןתודרשיהב ןד אוה המוד ןפואב .הלוכ הרבחה 

םג ךא (תיתד הנומאו - ונושלב prowess - םזיאו'צמ ,תולפת תונומא ,לשמל) 

תעונתו יעדמ רקחמ ,הקדצ תודסומ ןוגכ יאנפה דמעמל תוסחוימה תויבויח תויוחתפתהב 
.השיאה רורחש 

ךוניחה תכרעמב קסוע אוה .רפסב םיבושחה םיקרפה דחא אוה ,ימעטל ,ןורחאה קרפה 

לזרב־ןאצ יסכנל וכפהנ קרפב םיגצומה תונויערה ןמ קלח .טרפב הובגה ךוניחבו ללכב 

רכזנ אל טעמכ ומשו ,םירחא םירבחמל סוחיי ךות דימת ךא ךוניחה לש היגולויצוסה לש 

.םוחתב םילבוקמה םיטסקטב 

תעפשומ ,היתוטישו הינכת ,הנבמ לע ,ךוניחה תכרעמ ,םירחא תודסומל המודב 

ומכ .דואמ תינחלופ איה ךוניחה תכרעמ ,תישאר .הרבחב יאנפה דמעמ לש ותויזכרממ 

םיראת ,תומילג םע םויס יסקט ןוגכ םינוניגו םיסקט לע הדיפקמ איה םג ,הייסנכה 

םדמעמ עגפיי םהידעלבש םינחלופב אוה תודסומה ינש לש םתוכמס רוקמ .דועו ,תודועתו 

ללכ־ךרדב סחוימו ךוניחה לש םיגולויצוסל רכומ הז ןועיט .םעה יטושפ יניעב 

תוסחייתה ןהב יתאצמ אלו יתשפיח .Meyer Rowan לש תופתושמה םהיתודובעל 

.ןלבוול 

אוה .םידומילה תינכות לש הדובירב קסעש ןושארה רקוחה ןלבו היה יתעידי בטימ יפל 

ןוגכ ,ינויעה עדיה :ינויעו יעוצקמ - ישומיש וניאשו ישומיש :עדי יגוס ינש ןיב ןיחבמ 

ינב תא ךשומו ןושארה רשאמ רתוי ךרעומ ,הקיטילופו טפשמ ,תותמ תופש דומיל 

ךכמו ,םיישומיש־אלה תועוצקמל היינפ דדועמ עדיה לש הז דוביר .םינוילעה תודמעמה 

וז ותמורת םג .תויביטקודורפ רסוחו הלטב תדדועמ הלוכ ךוניחה תכרעמש עבונ 
.החכתשנ 

תונויערה םאה :הניה רפסה לש ומוסרפל הנש האמ תאלמב תניינעמה הלאשה 

.ןכש יל המדנ ?הרבחה יעדמ תא םויכ םיקיסעמה םיאשונל םייטנוולר ד1£:־ב םיעיפומה 

םא .ידמעמה הנבמה לש הנתשמה יפואב ןוידל והומכ ןיאמ ןבומכ יטנוולר TLC^ ,תישאר 

םינמיס שי יתיישעת־טסופה ןדיעב ,רוצייה םלועב רקיעב ורדגוהו תודמעמ ומייקתה רבעב 

ןחבומ שדחה דמעמה םאה .םייחה־תונונגסו הכירצה םוחתב ידמעמ לודיב חתפתמש ךכל 

דציכ (.אלש הארנ) ?יאנפ דמעמ אוה םאה ?תינתוואר ותכירצ םאה ?הכירצה םוחתב 

דה .הביבסה לש היגולויצוסל דואמ יטנוולר םג ןלבו ?וב םיבלתשמ הכירצהו יאנפה 

תקידב .םיקוריה יגוחב רידת םויכ עמשנ זובזב ןיבל ןויווש־יא ןיב רשקה רבדב ויתונעט 
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טעמ אל סנרפל היושע יאנפהו הכירצה םוחתב םינימה ןיב הדובעה־תקולחל סחיב ויתונעט 

.טרוטקודו .א.מ תודובע 
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