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 ג"תשע, )תרבותיות�ישראליות ורב, יהדות( 24, מי� מדלָיו

  חנה השקס

  מודרני־האורתודוקסיה המודרנית והאתגר הפוסט

תרבות "במאמר זה נציג את המפגש בין הרעיונות הדתיים ובין דפוסי המחשבה ב

זאת בניגוד , של כל תקופה כמפגש מפרה ומעצים עבור הקהילה הדתית" השלטת

במאמר תוגדר  .לתפיסה הרווחת שאימוץ רעיונות חיצוניים הרסני לדת

כשיח דתי שנועד להנהיר לבני הקהילה הדתית את אמונותיהם " תיאולוגיה"

ללא שיח כזה חווים בני הקהילה . במונחים שבאמצעותם נתפסת המציאות בזמנם

מטרת . ומתעורר משבר דתי ,פער בין תפיסת המציאות שלהם לבין העולם האמוני

על ידי " מודרניים-פוסט"המאמר היא להראות שדחיית דפוסי המחשבה ה

האורתודוקסיה המודרנית אינה מבטאת נאמנות לדפוסי מחשבה דתיים אלא 

לאמץ דפוסי  ממסה זו עולה הקריאה". מודרניים"היצמדות לדפוסי חשיבה 

ת מחשבה עכשוויים לצורך השיח על הדת כדי לאפשר לקהילה האורתודוקסי

  .המודרנית להתעצם ולהמשיך להיות גורם משמעותי בעם היהודי

  

  הקדמה. א
המאמר שלהל� לא נועד להציע ביסוס תאולוגי או אידאולוגי לסוגי� 

. וכ� לא מצע רעיוני לרעיו� התפתחות ההלכה מסוימי� של תיקוני� בדת

, פילוסופית של השיח התאולוגי�במקו� זאת רצוני להציע ראייה היסטורית

בכ� אני מתכוונת . המתנהל בקרב נושאי הדת עצמה, הרעיוני או האמוני

לאותו רובד של השיח הדתי הבא מתו� הקהילה הדתית ומנהיר לאנשיה 

שיח זה מאפשר  1.הערכי� והעקרונות של הדת, בכל תקופה את הרעיונות
  

_____________________________________  

  

  

1
בדברי הנביאים השונים אשר שאפו ללמד את עם דוגמות לשיח זה אפשר למצוא בתקופת המקרא  

, למשל, ל שיח כזה מתבטא"בתקופת חז. ישראל כיצד לפרש את האירועים הפוליטיים שחוו
אולם . שם מתמודד התלמוד עם השאלה מדוע חרבה ירושלים, )ב"ע, גיטין נה(באגדות החורבן 
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את העשייה הדתית , לאנשי הקהילה הדתית לתאר את שיוכ� הקהילתי

בשפה המובנת  – זה ואת האמונות העומדות בבסיס אלההכרוכה בשיו� 

אול� שיח זה לא נועד רק להפו� את הרעיונות והאמונות שהוא . לה�

אנשי הקהילה הדתית צריכי� , כלומר. מנהיר למובני� אלא ג� לתבוניי�

להחשיב את הבסיס להתנהלות הדתית שלה� כדבר שיש לו מוב� במסגרת 

המוב� הוא פרגמטי . פרגמטי ורוחני כאחד מוב� זה. המציאות שה� חווי�

כי הוא מנהיר מדוע המסגרת הרעיונית והקהילתית הדתית מקדמת את 

זאת למרות שלעתי� . הצרכי� האנושיי� החיוניי� לבני הקהילה הדתית

, נראה כי הקיו� הדתי נוגד את האינטרסי� הקיומיי� של בני הקהילה

לענות על סתירה זו ובד בבד  כדי. למשל בתקופה של רדיפות על רקע דתי

חייב המוב� שמספק השיח הדתי לתת מענה , לספק את המוב� הפרגמטי

  . לצרכי� הרוחניי� והרעיוניי� של בני הקהילה

משו� שמחד " פילוסופי�היסטורי"אני מכנה את הניתוח המובא להל� 

, בהיסטוריה המוכרת לנו 2גיסא הוא בוח� את השיח התיאולוגי בגלגוליו

אול� מאיד� גיסא אי� בכוונתי . מגילוייו המקראיי� וכלה בימינו אנוהחל 

להציג את הדברי� כמחקר היסטורי של תנועה זו בזמ� במוב� של בחינת 
  ________________________    

  

ם ורבי יהודה הלוי שכתבו "הרמבהדוגמות המוכרות ביותר לעניין זה הן כתביהם הפילוסופיים של 
ם "אצל הרמב. דברים המיועדים לאנשי דורם שמבוכתם הרעיונית נובעת מחשיפה לתרבות הסביבה

לבין השיח ההלכתי הממשיך לפחות , "מורה הנבוכים"המתגלם בספרו , בולטת ההבחנה בין שיח זה
סיס איתן לכל מה שבא את המסורת התלמודית שקדמה לו ומהווה ב, אם כי לא בצורתו, בתוכנו
אולם , גם בלי התייחסות לתרבות שמסביבו ,לפחות בתאוריה, ככזה הוא היה יכול להתקיים. אחריו

אצל רבי יהודה הלוי בולטת ההבחנה . ברור שגם בו מוטמעים רעיונות שמקורם בסביבה הכללית
תקים לכאורה לבין הפיוטים שכתב המבוססים על רעיונות מסורתיים המנו" הכוזרי"בין ספר 

ם הארגון "אצל הרמב –אולם אצל שני האישים החידוש הצורני בכתיבתם . מהמתנהל בסביבה
ואצל רבי יהודה הלוי הכתיבה , הלוגי של ההלכה המיוחסת להשפעתה של הפילוסופיה המערבית

מראה שגם ברמה הזאת השינויים בשיח מקדמים את העשייה הדתית  –השירית במסורת הערבית 
 .מזיקים להואינם 

2
מכיוון שהוא מניח תפיסה מסוימת לגבי הכיוון " התפתחות"אני נמנעת במכוון מלהשתמש במונח  

בהיסטוריה פירושו לומר " מתגלגל"לומר שהשיח התאולוגי . ההכרחי או הרצוי של התנועה בזמן
נוסף . תהאך אין בכך שיפוט לגבי כיוון התנועה או איכו, שתנועתו מצויה בתוך ההקשר ההיסטורי

מצביעה על תפיסתי , העמידה על כך שיש שיח תאולוגי מתגלגל ושהוא נתון בהקשר סביבתי, לכך
במובן הדיאכרוני הוא . כי כל שיח תאולוגי מצוי ביחסים דיאכרוניים וסינכרוניים עם ההקשר שלו

. ובין אם הוא תופס את עצמו כממשיכו או כסוטה ממנ, מתייחס אל השיח התאולוגי שקדם לו
כפי , ובמובן הסינכרוני מקיים השיח התאולוגי דיאלוג עם הרעיונות הרווחים בתרבות הכללית

 . שאסביר בהמשך



5  מודרני�האורתודוקסיה המודרנית והאתגר הפוסט
  

 

 
 

והלשוניי� המצויי� ברקע הופעת , הסוציולוגיי�, ההקשרי� הפוליטיי�

זה המטרתי היא להציג את גלגוליו של השיח התאולוגי . השיח התאולוגי

ומתו� הארת היחסי� בינו לבי� מערכת המושגי� , מבט מושגית מנקודת

במאמר זה אני , במילי� אחרות. הפילוסופית הרווחת באותה התקופה

מתעניינת ביחסי הגומלי� בי� השיח התאולוגי למערכות המושגי� הקיימות 

שיח זה . ואשר מצויות ביסוד השיח האנושי הכללי, בכל תקופה ותקופה

האמנות והרעיונות , כדוגמת המדע, יי� התרבותיי�מתגלה בכל הביטו

א� , מוב� שאציי� תופעות היסטוריות. המדיניי� והמוסריי� בכל תקופה

בחינת היחסי� בי� השיח התיאולוגי והשיח הכללי מתבצעת באמצעות 

ביטוָי� בכתבי� תאולוגיי� ופילוסופיי� ולא על ידי ביטויי� הניתני� 

  .וציולוגיי� או אנתרופולוגיי�ס, לניתוח בכלי� היסטוריי�

במאמר הנוכחי אציג את השיח הדתי שתיארתי לעיל כדבר שראוי 

אטע� שכל . שישתנה ע� שינוי מרק� המציאות שבני הקהילה הדתית חווי�

תקופה של שינויי� דרמטיי� בתנאי� הפיזיי� והפוליטיי� של הקהילה 

בת שינויי� בשיח מחיי, כמו ג� במרק� התרבותי שבתוכו היא נעה, הדתית

במאמר זה אטע� כי תקופות של שינויי� מעוררות , יותר מכ�. הדתי

ורק היכולת להבי� מה� הצרכי� החדשי� של בני , משברי� דתיי�

היא המאפשרת לקהילה , במישורי� הפרקטיי� והרוחניי� כאחד, הקהילה

יכולת זו דורשת חזו� ותעוזה מצד . הדתית לעבור לשלב הבא של קיומה

כפי . רעיונותיה ומנהגיה, היגי הקהילה העוסקי� בשיח על הדתמנ

אי� אני , א� שאני מציעה ראייה היסטורית של השיח הדתי, שהסברתי לעיל

, עוסקת במאמר זה בניתוח היסטורי או סוציולוגי של השינויי� בשיח הדתי

אלא ניתוח , ואינני מציעה עיקרו� התפתחותי שלאורו מתנהלי� השינויי�

פירושו של דבר הוא שאני מצביעה על הבחנות מושגיות . ופי בלבדפילוס

ואני מאירה את , המצויות בבסיס החשיבה התרבותית בי� תקופות שונות

ההשלכות של הבחנות אלה על מערכות המושגי� המהוות בסיס למערכת 

  .לדפוסי ההתנהגות ולמוסדות הדתיי� של הקהילה, התובנות

מודרנית או �תופסת עצמה כדתיתמאמרי פונה לקהילה הדתית ה

להל� . דתית�לאומית או ציונית�כדתית –ובישראל , מודרנית�אורתודוקסית

אציג את השיח הדתי שנת� מוב� לחוויותיה של קהילה זו כשיח שנועד 
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מטרתו של המאמר . לתת מענה לאתגרי� של מפגשה של הדת ע� המודרנה

רעיונית ורוחנית דורנו כבר היא להעיר את תשומת הלב לעובדה שמבחינה 

אופני חשיבה שאנו מכני�  איננו מתמודד ע� המודרנה אלא ע�

, בהמש� המאמר אציג חלק מהמאפייני� של תרבות זאת. מודרניי��פוסט

באופ� " מודרני�פוסט"שאני משתמשת במונח  א� כבר עתה ראוי לציי�

�מונח זה . כמציי� את העול� התרבותי העכשווי שאנו חווי� כיו�, רופ

כפי שנוהגי� לציי� את , נועד להבחי� את העול� הנוכחי מהמודרנה

בהקשר של השיח הדתי . עשרה�התרבות האירופית החל מהמאה השבע

המודרנה נתפסת כאוס� התופעות שהקיו� היהודי מתמודד עמו בעקבות 

בהצגה . ועל כ� אכתוב בקצרה בהמש�, האמנציפציה באירופה ותוצאותיה

ואבח� את מערכת המושגי� שלדעתי השיח הדתי צרי� להל� אדייק 

בהקשר של ביקורת . להתייחס אליה כמערכת הכרוכה בביקורת המודרנה

מודרנית הפופולרית �להבדיל מהתרבות הפוסט, המודרנה הפילוסופית

  ". מודרנית�בתר"אשתמש במונח , הרווחת כיו�

לה מודרנית יש מרכיבי� פילוסופיי� הנותני� �לתרבות הפוסט

א� ג� מרכיבי� תרבותיי� פופולריי� המכתיבי� את , משמעות רעיונית

דור הצעירי� הנוכחי סופג את המרכיב התרבותי . אורח החיי� בימינו

את המבני�  –באופ� שבחלקו איננו מודע  –הפופולרי תו� שהוא מפני� 

כתוצאה מכ� השיח הדתי המבוסס . הפילוסופיי� והרעיוניי� של תרבות זו

כלומר כבעל , עיונות המודרניי� איננו נתפס אצל בני דור זה כתבוניעל הר

השיח הדתי שנועד , במילי� אחרות. אלא כארכאי וכמזוי�, מוב� רציונלי

איננו מספק את הצור� שחווי� בני הדור , לתת מוב� לדת למול המודרנה

עובדה זו מביאה דור זה לחוות . הנוכחי לתת מוב� לחייה� הדתיי� היו�

טענתי היא שכדי לתת מענה לצרכי� שמשבר זה יוצר יש . ר דתימשב

  . לעדכ� את השיח על הדת

אלא , במהל� המאמר אראה כי הזהות ההמשכית של הדת איננה נפגעת

. היא מתעצמת מהשינויי� החלי� בשיח הדתי הרעיוני בחל� הזמ�, להפ�

הדתי מאמר זה קורא למנהיגי� רוחניי� ולמחנכי� להישיר מבט אל השבר 

א� מבקשי� אנו שדור הצעירי� הנוכחי במחנה הדתי . שבפניו ה� עומדי�

עלינו  ,המודרני יוכל להמשי� לתת מוב� לקיומו הדתי ולייחס לו תבונה

  . מודרני�בתר, להבי� כי הוא זקוק לשיח דתי בעל אופי חדש
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  המשכיות ונזילות –הדת אל מול התרבות השלטת . ב
כבני , י� את עצמ� כבני קהילה דתית נפרדתהיהודי� מזה, על פי המסורת

לפחות שלושת , כבני ישראל או כבני הע� היהודי, כעברי�, אברה� אבינו

לש� השוואה ג� הדת הבודהיסטית קיימת זה . אלפי� וחמש מאות שני�

ואילו , הנצרות קיימת כאלפיי� שנה, לעומת זאת. אלפיי� חמש מאות שנה

יא� ואת אלוהיה� מזה אל� שלוש את נב, המוסלמי� מכירי� את דת�

  ). נכו� לכתיבת שורות אלה(מאות ותשעי� שנה 

ההשוואה שערכתי לעיל המעידה על עתיקותה של דת ישראל על פי 

נועדה יותר מכול להראות את המשות� לתופעה הדתית ככלל , כל הדעות

, מוב� שיש שינויי� והתפתחויות בכל דת .ביחס לתרבות הכללית ולמדע

זאת . ילה הדתית עצמה חיה בתודעה חזקה מאוד של המשכיותא� הקה

התכני� ההמשכיי� בתו� כל דת ה� הקובעי� את זהותה באופ� יעיל , ועוד

כ� יהודי כרבי יהודה . ביותר למרות ההבדלי� הגדולי� בי� תקופה לתקופה

מזהה את עצמו ואת תורתו ע� האנשי�  �12הלוי מספרד של המאה ה

ומשתית את , � ישראל במאה השמינית לפני הספירהשהסתובבו ברחבי אר

 .3ותכנית חייו על זהות זו, יצירתו הרוחנית, עולמו הרגשי, התנהגותו הדתית

וכ� ג� מוסלמי היושב במדינת מישיג� שבארצות הברית במאה העשרי� 

ואחת מזהה את עצמו ע� הקהילה שנדחפה לעזוב את מכה בהנהגת הנביא 

אד� זה יסביר נתחי� נכבדי� של . לספירה הנוצרית 622מוחמד בשנת 

דפוסי ההתנהגות וראיית העול� שלו באופ� שמורה על שרשרת רציפה של 

זאת א� על פי שייתכ� שאי� שו� . בינו לבי� אותו אירועקיו� היסטורי 

. חוליה פיזית המקשרת בינו לבי� אותה קהילה מבחינת האמת ההיסטורית

  

_____________________________________  

  

  

3
מדמיין המשורר את עצמו מתהלך בארץ שבה הלכו גיבורי " ציון הלא תשאלי"בשיר , למשל 

ִלְפִניֵאל ְמאֹד ֵאל וְ ־ִלִּבי ְלֵבית: "ראו למשל בשורות הבאות. שאותם הוא מחשיב כאבותיו, המקרא

ּתֹוֵמם ְּבֶחְברֹון ֲעֵלי /־3ף ִּכי ְבָעְמִדי ֲעֵלי ִקְברֹות ֲאבַֹתי ְוֶאׁשְ  ...,ּוְלַמֲחַנִים ְוכֹל ִּפְגֵעי ְטהֹוָרִיךְ / ֶיֱהֶמה

ִיְנַעם ְלַנְפִׁשי  ...,ָרִיךְ ָעֵדְך ְוֶאְׁשּתֹוֲמָמה ֶאל ַהר ֲעבָ /־ֶאְעבֹר ְּבַיְעֵרְך ְוַכְרִמֵּלְך ְוֶאְעמֹד ְּבִגלְ !/ִמְבַחר ְקָבָרִיךְ 

 .http://www. piyut אתר פיוט" (...,ָחְרבֹות ְׁשָמָמה ֲאֶׁשר ָהיּו ְדִביָרִיךְ /ֲהלְֹך ָערֹם ְוָיֵחף ֲעֵלי
org.il/textual/391.html .( מכריז המחבר על כוונתו לממש את חובתו " הכוזרי"בסיום ספר

 .הלוי אכן ערך מסע זהוידוע כי רבי יהודה , ולעלות לארץ ישראל
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היסטורית בתודעת הקהילה הדתית �מרכיב ההמשכיות הקהילתית, כלומר

והיחידי� בתוכה היא מרכיב מרכזי בזהות הדתית ובראיית העול� 

  .המוכתבת על ידי זהות זו

תודעת המשכיות דומה איננה מאפיינת את התרבות , עומת זאתל

תרבות זו ). או ההגמונית(זו שבכל מקו� ובכל דור היא השלטת  4,הכללית

שבטי או המושגי אלא �איננה מבוססת על תודעת המשכיות במוב� הלאומי

הביטויי� המנוסחי� והלוגיי� של , נוס� לזה. דווקא על תודעת שינוי

מבליטי� דווקא את ההבדלי� הרדיקליי� , הפילוסופיההמדע ו, התרבות

 –וכ� נושאי תרבות זאת . הבאי� לידי ביטוי בכל תקופה לעומת קודמתה

חווי� את תרבות� כדבר חדש , ואנשי� מ� השורה, הפילוסופי�, המדעני�

א� שמחקר ההיסטוריה של הרעיונות עשוי להצביע דווקא על ) או מתחדש(

. אמר זה איננו המקו� להיכנס לעומקה של טענה זומ. המשכיות במאפייניה

ביחסי� בי� הדת  מטרתי היא רק להסב את תשומת הלב לאחד המאפייני�

הדת היהודית בסו� ימי הבית . לתרבות השלטת שעל פי רוב איננו מובלט

השני ובמאות הראשונות שלאחר החורב� והדת הנוצרית הקדומה תפקדו 

והמשיכו , ויורשתה התרבות הרומית בתו� תרבות הגמונית הלניסטית

יחסי הגומלי� בי� היהדות לנצרות ולתרבות . לפתח את עצמ� בתוכ�

ומהווי� נושא בפני עצמו , ההלניסטית שסביב� היו מורכבי� מאוד

בולטת העובדה שבסופו , אול� יהיו היחסי� המקומיי� מה שיהיו 5.למחקר
  

_____________________________________  

  

  

4
ולצורך המאמר גם אינני " תרבות שלטת"במאמר זה אינני נכנסת להגדרות סוציולוגיות של  

העובדה היא שגם במחקר ההיסטורי הכללי . מתייחסת לעובדה שתרבות זאת לעתים מזוהה עם הדת
ימי ", "טיתהתקופה ההלניס"נוטים לחלק את הזמן לתקופות כמו , וגם בהיסטוריה של הרעיונות

כפי . וכדומה" התקופה המודרנית", שלהם מיוחסת תרבות דתית נוצרית או מוסלמית, "הביניים
גם זו , באותה תקופה אפשר להבחין בין רעיונות הקהילה הדתית המתפקדת, שאראה בהמשך

שלכאורה מזוהה עם התרבות השלטת לבין גורמים אחרים במציאות התרבותית המשפיעים על 
  .הקהילה הדתית מזהה את עצמה ביחס אל העולם שסביבה האופן שבו

5
, לדוגמה, אחד המובילים בעיסוק בנושא זה היום הוא דניאל בויארין בספריו ובמאמריו הרבים 

Boyarin, 2004. ההלניסטי " הלוגוס"ל כנגד "בויארין רואה במתודה המדרשית תגובה של חז
בכך . חר האמת היחידה ביחס לכל עניין וענייןודורש לבקש א, ממדי־התופס את האמת באופן חד

ל אפשרו להבין את התורה וההלכה תוך כדי השימוש במדרש והכריעו בהלכה על פי הגישה "שחז
ונהגו , הם דחו לחלוטין את הדרישה למשמעות תבונית כלשהי, הפרגמטית של הליכה אחר הרוב

ל "ם אחרים של דרכי החשיבה של חזחוקרים רבי. ibid, pp. 27–35ראו , כמעט אנרכיה בפרשנות
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עצמה כשונה  של דבר התרבות ההגמונית התחלפה בתרבות שהבינה

, לעומת זאת. א� שהתרבות היורשת אימצה חלק גדול מסממניה, לחלוטי�

הדתות שג� ה� הטמיעו לתוכ� סממני� רבי� מהתרבויות ההגמוניות ושג� 

מבחינה . שמרו על המשכיות רציפה בזהות�, בה� חלו שינויי� משמעותיי�

בת  והתרבות הכללית היא, זו אפשר לומר שהדת היא יציבה והמשכית

   6.חלו� ומקוטעת

והנה מתרחש היפו� כשהדבר נוגע לתודעה העצמית הדתית בכל 

הגבוהה יחסית לזהות , למרות התחלופה בזהות התרבותית. תקופה ותקופה

מקבלי� בני כל תקופה את האִמתות שהתרבות ההגמונית מנחילה , הדתית

יותר הדבר בולט עוד . כאות� הדברי� שאנו יודעי�, לה� כבסיס האמת

של המדע בניגוד " אמת"מאז המודרנה שהפרידה בי� דת לידע והטוענת ל

הפרדה זו בי� דת לידע נובעת מסממני� שוני� של . של הדתות" אמונות"ל

חוקרי� מסוימי� מסמני� תקופה זו על פי ההתפתחויות  .המודרנה

, עשרה בעקבותיה� של קופרניקוס�עשרה והשבע�המדעיות במאות השש

יאו וניוטו� ובעקבות הגדרותיו של פרנסיס בייקו� את המדע גליל, קפלר

אחרי� רואי� ברוחות . )Kennington, 2004, pp. 1–16; 57–78( החדש

עשרה �הפוליטיות שנשבו באירופה החל משלהי המאה החמש

ומקשרי� ביניה� , והרפורמציה את המניע לשינויי� המאפייני� תקופה זו

  ________________________    

  

ל כיצד יוצר התלמוד יחידות "ייקוב נויזנר בספרו על הגות חז'כך מסביר ג, מתנגדים לתפיסה זו
גם . Neusner, 2002: רעיוניות רציונליות אשר אפשר להקבילן לדרכי החשיבה ההלניסטיות

וען שקיומה של שקלא מבקר את תפיסתו של בויארין וט Rational Rabbisבספרו , מנחם פיש
ל לא הכירו בכך שדרכי הכרעת ההלכה "וטריא רציונלית לפני הכרעת ההלכה מעידה על שחז

גישת התלמוד לתבונה דומה , לדעתו. שלהם מעוררים בעיה במישור של יצירת משמעות או לוגוס
אך , תהרבה יותר לגישתו של הפילוסוף קארל פופר באשר למחשבה המדעית ופחות לתפיסה היווני

ל לא פעלו במופגן כנגד שיטות החשיבה "מובן מכאן שחז. אין בכך כדי לדחות כל טענה לתבוניות
  .Fisch, 1997, pp. 84–88ראו  –כפי שטוען בויארין " הלניסטיות"ה
6

למעברים בין התרבויות בין העולם העתיק , אין כאן המקום להיכנס לניתוח מעמיק של טענה זו 
בעיניי  חשוב. יינים של כל תרבות ופירושה הסוציולוגי של תרבות הגמוניתלימי הביניים ולמאפ

טענתי קבילה גם אם הדבר נכון רק . להעיר את תשומת הלב לתודעת ההמשכיות מול תודעת השינוי
והמעברים בין התרבויות נתפסות רק במחקר ההיסטורי המודרני ולא היו מורגשות , ממרחק של זמן

ולכן חשוב , מנקודת המבט של היום הדת נמצאת במגננה. הנזילות של החיים על ידי בני זמנן מחמת
  .לי להדגיש את המאפיין הזה בתוך סבך היחסים המורכבים בין התרבות לדת
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לעליית מעמד , � של החברה בארופהלבי� השינויי� במבני� הכלכליי

  ).ד"תשמ, ובר(הביניי� ולהתפתחות הקפיטליז� 

יהיו הסיבות להופעת הרוח המודרנית ולאורח החיי� המודרני אשר 

אחד המאפייני� המרכזיי� שלה היא התפיסה שהתבונה האנושית היא , יהיו

ושהסמכות של הקהילה הדתית , עצמאית מהאמתות שהדת מנחילה

צריכה להיות מצומצמת לתחו� הדת ולא להטיל את כובד משקלה וראשיה 

עובדה זו של החיי� המודרניי� מציינת את אחד . על שאר תחומי החיי�

אחת ההשלכות של שינוי . החילוניות –המאפייני� החשובי� של המודרנה 

, זה הייתה הפרדת הידע המדעי והכללי בכל תחומי החיי� מההקשר הדתי

ב� רבות על ההגות הפילוסופית ביחס לתבונתו של והדבר השפיע כמו

אחת הדרכי� להתמודד ע� . האד� וכמוב� ג� על הבנת הדת את עצמה

, הייתה להפריד את הידע –המדעית והדתית  –כפילות זו של מערכות ידע 

. מהאמונה באִמתות דתיות שונות, שבצורתו המדויקת ביותר מתבטא במדע

ידי הוגי� מודרני� לרעיונות שבמקרה  וכ� נחשבו האִמתות הדתיות על

כדוגמת רעיו� קיומו של , הטוב אינ� ניתני� להכרעה בכלי� תבוניי�

אול� היו הוגי� ). A456' עמ, ג"תשמ(אלוהי� באטינומיות של קאנט 

הפילוסו� האנגלי . שהרחיקו לכת ודחו את הדת בהיותה מכשול לתבונה

והצהיר שאי� לו , ת תפלותברטראנד ראסל תיאר את הדת כאוס� של אמונו

 ,Russell(ספק שאנשי� מקבלי� את האמתות הדתיות על בסיס רגשי בלבד 

1999, p. 88.( 
יצוי� עוד שההבחנה בי� האמונות הדתיות לבי� הידע המדעי וההפרדה 

שינתה את העול� היהודי באופ� שאתגר את , בי� הדת לתחומי חיי� אחרי�

זאת משו� . השיח התיאולוגי העתידיבסיס קיומה והכתיב את אופיו של 

שבמצב הקוד� היוותה הקהילה הדתית ישות חוקית בתו� המערכת 

השיו� האוטומטי לקהילה הוא שקבע את מעמדו של היחיד . המדינית

ביחס לחברה הכללית באופ� ברור והוא שקבע את גבולות הזהות והנורמות 

יהודי עמד כיחיד וה, אול� ברגע שנפרצו גבולות אלה. של הקהילה עצמה

וההתנהגות הדתית והזהות , הפ� השיו� הקהילתי ברור פחות, מול החוק

. משפחה היהודית נהיו לנושאי� הפתוחי� להכרעה אישית של כל אד� וכל

והמאבק על , במצב זה הפכה שאלת הסמכות הדתית לשאלה רעיונית
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יח הסמכות של הקהילה והדת ביחס לכל יחיד קבע מעתה את אופיו של הש

    . התיאולוגי

א� למרות השחיקה במעמד� בעול� המודרני ולמרות החילוניות 

וה� מצליחות , הניכרת של התרבות עדיי� נחושות הדתות להחזיק בזהות�

א� . להמשי� ולקיי� קהילות חיוניות בעלות השפעה על העול� הכללי

נראה כי חובת ההוכחה : האמתות של הדת מוצאות עצמ� על כס הנאשמי�

למרות הקביע!ת היחסית , במילי� אחרות .צדקתה חלה על הדת של

שזיהינו בתודעה של ההמשכיות הדתית ועל א� הנזילות הניכרת של 

יש למאמיני� צור� מתמיד להסביר את הדת במונחי�  –המרחב התרבותי 

, כפי שהסברתי, בייחוד, של אותו היגיו� שמאפיי� את התרבות בת הזמ�

הסביר זאת בכ� שהתרבות ההגמונית היא האחראית אפשר ל. מאז המודרנה

כ� המוסדות המארגני� את . לארגו� הכולל של החיי� בעול� שאנו מכירי�

, לדוגמה. חיינו כול� מממשי� את ההיגיו� שהתרבות ההגמונית מכתיבה

בעול� המודרני התפתחה תרבות המפרידה בי� הדת , כפי שציינתי לעיל

, המדינה, סד המארג� את חיי האוכלוסייהוהמו, לבי� החיי� הפוליטיי�

בתו� מוסד זה מתנהלי� חיינו . הפ� להיות מוסד חילוני בעל אופי מסוי�

היומיומיי� באופ� שמפריד בי� שיוכנו לקהילה הדתית לבי� שאר הקיו� 

כבני אד� וכאזרחי� : לכ� אנו מביני� ג� את חיינו כחלק ממבנה זה. שלנו

בתקופה שבה לא , לעומת זאת ".כללי"ק במדינה יש לנו חלק דתי וחל

, הבינו בני האד�, כבימי הביניי�, נתפס הארגו� הפוליטי כחלק נפרד מהדת

את כל מציאות� כפונקציה של הקיו� , ג� אלה שלא השתייכו לדת השלטת

  . הדתי שלה�

בשל תודעת המתח בי� הדת לבי� התרבות הכללית המחשבה הדתית 

נהיר את הדת כגור� המשכי בכלי� לדורותיה לוקחת על עצמה לה

הנהרה מסוג זה הוא מה שקראתי לו לעיל . המושגיי� של תרבות הזמ�

ולו השמרנית , המחשבה הדתית. במוב� התיאולוגי והרעיוני" שיח דתי"

מחקר . מתפתה בכל דור ודור לצור� לתת ביטוי לדת בכלי� אלה, ביותר

נח ששימש במקורו מו, "אפולוגטיקה"הדתות מכנה עיסוק זה במונח 

לתיאור מאמצי ההסברה של הנוצרי� הקדומי� בקרב תרבות הגמונית 

נוצרי� אלו ראו את עצמ� מציגי� . שדחתה את האמת של דת�
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האפולוגיה  7.מילה המציינת ביוונית את פעולת הסנגור, "אפולוגיה"

הופנתה בתחילה כנגד מתנגדי הנוצרי� בקהילות היהודיות שהנוצרי� 

ולאחר מכ� בהקשר ההלניסטי שבתוכו צמחה , לו בתוכ�החדשי� פע

מעניי� לציי� שכאשר נדרש אייברי . הנצרות במאות השנייה והשלישית

, )Dulles, 1971(בספרו על ההיסטוריה של האפולוגטיקה , קרדינל דולס

הוא , לסקור את תחילתה של האפולוגטיקה הנוצרית בתקופה ההלניסטית

' עמ(אצל פילו� האלכסנדרוני , דיי� דווקאמצביע אל עבר שורשיה היהו

יהודי שפעל באלכסנדריה במחצית הראשונה של המאה , פילו�). 55–27

. השתיי� לקהילה יהודית הלניסטית משגשגת במצרי�, הראשונה לספירה

שהיא , כתיבתו של פילו� עושה סינתזה בי� החכמה האלוהית, לטענת דולס

אמת שלא נזקקת להתגלות , וניתלבי� החכמה היו, אמת שהתגלתה למשה

סינתזה זו מהווה בסיס לאופ� שבו יערכו . אלא למהלכי� שכליי�

אפולוגטי� נוצריי� במאות שלאחריו סינתזה בי� התרבות ההלניסטית לדת 

  ). 30' עמ, ש�(הנוצרית 

עסקו , ואולי יהודי� הלניסטיי� מסוימי�, ייתכ� לטעו� שהנוצרי�

שהרי . הודיי� מסורתיי� יותר לא נזקקו לכ�אול� הוגי� י, באפולוגטיקה

ההוגי� הדתיי� המסורתיי� מבטאי� בדבריה� בעיקר התנגדות למושגי 

באותה תקופה שבה התאמצו . תרבות הסביבה ואינ� מאמצי� אותה

האפולוגטי� הנוצרי� לערו� את הסינתזה הנזכרת בי� דת� לבי� התרבות 

ופעלו בזירה , רבות זול התנגדות נמרצת לת"הביעו חז, ההלניסטית

אפשר כמוב�  8.ההלכתית ובזירה התאולוגית כדי להבחי� את עצמ� ממנה

יותר מאשר את ההתנגדות לתרבות , להראות כיצד התנגדות זו מבטאת

בד בבד ע� הרצו� לסמ� , הטמעה זו. דווקא את הטמעת מושגיה, ההגמונית

התרבות את הגבולות החברתיי� והפוליטיי� בי� קהילה אחת לבי� 

, היא המכתיבה את דפוסי המחשבה התאולוגית, שבתוכה היא מתקיימת

  

_____________________________________  

  

  

7
  .בערכו, Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary,1965: על פי מילון וובסטר 
8

, לכך מרמזים שאיסור זה מעולם לא היה גורףיש לציין שהמקורות התלמודיים הרבים בנוגע  
; ח"ו ה"סוטה פט, תוספתא; טו, סוטה ט, ראו למשל משנה. ושנעשו הרבה הבחנות לגופו של עניין

  .א"ע, בבא קמא פג, בבלי; )ב־א"ע, מו(ו "הט, ט"פ, סוטה ,ירושלמי
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אול� במאמר זה אי� אני הולכת  9 .וכמוב� את דפוסי ההתנהגות הדתית

המאפיינת ג� היא את , רצוני להצביע דווקא על תופעה אחרת; בכיוו� זה

  .השיח התאולוגי של קהילות דתיות במרחב תרבותי נתו�

דבקי�  שג� א� נדמה לנו שהוגי� דתיי� מסוימי�מעניי� להיווכח 

אינ� מתפתי� לאפולוגטיקה ודוחי� מסגרות מושגיות שקשורות , במסורת

. אנו נכשלי� בטעות אופטית –לרעיונות מדעיי� ותרבותיי� בתקופת� 

, לעתי� קרובות המחשבה הדתית אכ� דוחה את מושגי התרבות בת זמנה

א� לא את , מונחי� של תרבות הסביבהא� היא בכל זאת מנהירה את הדת ב

ולו , א� בודקי� בזהירות את המחשבה הדתית. הנוכחית אז את זו הקודמת

המחשבה : מגלי� עובדה מעניינת, השמרנית והפונדמנטליסטית ביותר

א� קצב , היא מטמיעה אותה; הדתית איננה מתעלמת מתרבות הסביבה

ללית לטובת דבקות מה שנראה כדחיית התרבות הכ. ההטמעה הוא איטי

עקיבה במסורת הוא פעמי� רבות לא דחייה אלא פיגור של כמה דורות 

הדת עשויה להילח� : במילי� אחרות. בהמשגה התאולוגית של הדת

כי זו נראית כאילו היא מציבה , בפילוסופיה התרבותית בת זמנה

אבל הרעיונות שכבר . האלטרנטיבה למסורת הדתית ובכ� מסכנת את קיומ

וההוגי� , בות בני האד� במש� כמה מאות שני� מקבלי� הכשרלו בלהתנח

, כ� אצלנו. הדתיי� משתמשי� בה� ללא קושי בדבר� אל לב קהל�

והביעו בגלוי את  10ל את ההשתלמות במחשבה היוונית"דחו חז, לדוגמה

אבל הוגי ימי . התנגדות� אליה א� שייתכ� שהטמיעו חלק מדפוסיה

יהודה הלוי המשיגו בעזרת דגמי מחשבה  � ורבי"הביניי� כמו הרמב

הדוגמה . את עולמ� הדתי באופ� גלוי ומודע) בגרסת ימי הביניי�(יווניי� 

המפורסמת להתכחשות כזו באה דווקא מהמפגש הטראומטי של הנצרות 

הכנסייה הקתולית דחתה בשאט . הסכולסטית ע� המדע בסו� ימי הביניי�

את ימי , בי� היתר, גליליאו שהביאנפש את המחקר המדעי של קופרניקוס ו

  

_____________________________________  

  

  

9
 Boyarin, 1994; Boyarim and: ראו למשל, דניאל בויארין מקדם תפיסה כזו בעבודתו 

Boyarin, 2002 .5הערה , לביקורת כנגד תפיסתו ראו לעיל.  
10
  .8הערה , ראו לעיל 
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כפי . רק כדי לאמצו ללא שו� עוררי� זמ� קצר לאחר מכ�, הביניי� לסיומ�

כאשר רעיונות חדשי� פורצי� לזירת ההיסטוריה במסגרת שיח , הנראה

ה� מזוהי� בתחילת דרכ� ע� רוח , פילוסופי או בביטוי אמנותי, מדעי

, הדת. י החברה הקיימי�מהפכנית ומחשבה רדיקלית המסכנת את סדר

רואה באופ� טבעי ברעיונות , שהסדרי� המסורתיי� ה� חלק מהותי מקיומה

תו� שהיא מצביעה על הניגוד בינ� לבי� , ודוחה אות� על הס�, אלה איו�

 אול� ברגע נתו� של התפתחות הרעיונות. הרעיונות הדתיי� המוכרי� לה

ופילוסופיות חדשות פרדיגמות תרבותיות , קטגוריות חשיבה מסוימות

מתחילות לחלחל לתרבות הפופולארית והופכות למוכרות ג� לציבור 

ברגע מסוי� ה� רווחות עד כדי כ� שה� הופכות לאמתות מובנות  .הרחב

, בשלב זה ג� ילדי� ואנשי� חסרי השכלה מחזיקי� ברעיונות אלה. מאליה�

. נות אלהועול� הדימויי� שלה� ניזו� מרעיו, א� כי בגרסת� הפשטנית

א� ג� ה� מטמיעי� מערכות , ההוגי� הדתיי� לא תמיד מודעי� לכ�

אי� אני טוענת כא� את הטענה האבסורדית שאי� הבחנה בי� . מושגיות אלה

אול� מערכות . רעיונות פילוסופיי� מסוימי� לבי� רעיונות דתיי� מסורתיי�

 מושגי� פילוסופיות המצויות בבסיס החשיבה האנושית בכל תקופה

, המסורתית והחדשנית, יכולות להכיל את ההבחנה בי� שתי דרכי המחשבה

  .ולתת בתוכ� מקו� לריבוי של רעיונות

שיש , אלה שה� יותר מסת� אופנת חשיבה חולפת, הדתות הגדולות

מוצאות עצמ� , כאלה שתיארנו לעיל, לה� חוט שדרה אנושי ורעיוני

פכת עתה לחלק המציאות הזאת הו". חדשה"עומדות בפני מציאות 

וכבר איננה מוגבלת רק לשיח אינטלקטואלי או , מהמרחב התרבותי הכללי

בשלב זה עשויה להתחיל להתפתח . מהפכני שאפשר לדחותו ביתר קלות

שמרשה לעצמה להתמודד ע� " אפולוגטית"אולי א� , הגות תאולוגית

הדת יכולה עתה להתמודד . הפילוסופיות והמדעיות החדשות" אמתות"ה

החדשה בדיוק כפי שהיא מתמודדת ע� שינויי� פוליטיי� " מציאות"ה מול

היא מוצאת . ע� חורב� בית המקדש והגלות, לדוגמה, כמו, וגאוגרפיי�

דרכי� לארג� את עצמה מחדש בהתא� לתנאי� החדשי� באופ� שזהותה 

ל את מרכז החיי� הדתיי� "כ� העבירו חז. והמשכיותה ייפגעו כמה שפחות

ולמרות השינוי הרדיקלי בהתנהגות , בית הכנסת ולמשפחהמבית המקדש ל

באותו אופ� מטמיעה . הדתית חיה הקהילה הדתית בתודעת המשכיות
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הקהילה הדתית את המערכת המושגית הכללית ויוצרת שיח מסוג חדש על 

ג בימי הביניי� "� והרלב"הרמב, הגות� הדתית של הרב סעדיה גאו�. הדת

העמדה שאני מקדמת כא� היא . ת מסוג זההיא הטמעה על מערכת מושגי

שהוא לכאורה נסיגה מעמדות מוצקות משו� שהוא זונח , שדווקא מהל� זה

את העמידה הבלתי מתפשרת למול התרבות ומשנה את השיח הדתי 

להבטיח את , הוא זה המאפשר לדתות אלה לבצר את עצמ�, הקוד�

נו עומד בפני נראה לי שהשיח התאולוגי בימי. המשכיות� וא� להתעצ�

  .והמש� מאמרי מוקדש לטענה זו, משימה מעי� זו

  

  מודרנית�מאפייני� של פילוסופיה בתר. ג

והצגת� , מודרנית�בפרק זה אציג שלושה מאפייני� של המחשבה הפוסט

. תהא במסגרת השיח הפילוסופי הפועל מתו� מגמה לבקר את המודרנה

וכרת רק מסו� המאה ביקורת המודרנה בשיח הפילוסופי איננה תופעה המ

, ואולי א� החשובי� שבה�, דובריה הראשוני� של ביקורת זו. העשרי�

. עשרה�פועלי� כבר מהשליש האחרו� של המאה התשע, כקירקגור וניטשה

כדי להבחינ# מאופנות התנהגות ומחשבה שאנו מייחסי� לסו� המאה 

וכדי להבחינ# מהתרבות , העשרי� ותחילת המאה העשרי� ואחת

אני מעדיפה לכנות פילוסופיה זו , הפופולארית שאתייחס אליה בסעי� הבא

המאפייני� שאציג אינ� ממצי�  11".מודרנית�פוסט"ולא " מודרנית�בתר"

ובוודאי לא מבחינה סוציולוגית או , לא מבחינה מחשבתית, את התופעה

אול� לצור� הטיעו� אסתפק בהצגה קצרה של שלושה . היסטורית

  . מאפייני�

  

  

  

_____________________________________  

  

  

11
שהחלו בשנות התשעים לפתח , קבוצת פילוסופים יהודים אמריקאים שאני מזכירה בסוף המאמר 

השיח התיאולוגי היהודי  מתוך רצון להסיט את הכיוון של" מודרנית־פילוסופיה יהודית פוסט"

במהלך שנות פעולתם הם קראו להעדפת . מציגים הבחנה זו, שהוא הלך בו מאז המודרנהמהכיוון 
  .Ochs, 2000, p. 24ראו  – post-modern־מ after-modernהביטוי 
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  המפנה הלשוני .1

מודרנית מכונה �הבתר המאפיי� הראשו� של המחשבה הפילוסופית

שפירושו המגמה לראות בשפה שלנו את , "המפנה הלשוני"בפילוסופיה 

הגור� המכתיב את תמונת עולמנו והטענה שתפיסה של תמונת עול� ממצה 

מאפיי� זה קשור לייאוש של המדע . את היכולת שלנו לתפוס את העול�

שמאחורי השפה ומאחורי הלוגיקה " העול�"לוסופיה מייצוג והפי

פשר למצוא כבר את השורשי� המוקדמי� של ייאוש זה א. והמושגי� שלנו

כלפי הפילוסופיה של , עשרה�ב� המאה השמונה, ביקורתו של דיוויד י!�ב

דקרט הצביע בעבודתו על הניתוק הלוגי שבי� המושגי� שלנו לבי� . דקרט

. והתיימר להוכיח את ההכרחיות של החיבור ביניה� ,העצ� החיצוני

, לטענתו. לעומתו התעקש י!� על כ� שאי אפשר להוכיח הכרחיות כזו

סיבתיות , זמ�, מושגי� כחלל, המושגי� העומדי� בבסיס יסודות ההיגיו�

אינ� מבטיחי� שהאופ� שאנו מביני� את העול� שמחו� לנו מתאי� , וישות

 �עמנואל ). 6פרק , חלק שני, ספר ראשו�, ו"תשט ,יו�(למה שמתרחש בחו

ניסה לשק� , שהעיד על עצמו שהוא טולטל מהטלת הספק של יו�, קאנט

שהמדע המתפתח בימיו " על העול�"את הקשר בי� ההיגיו� שלנו לאמתות 

 �הוא עשה זאת בהראותו שהידע האנושי על ). 9' עמ, ט"תשל, קאנט(חש

לא ייתכ� , כלומר. סודות ההיגיו� שלנוהעול� מותנה במערכת המושגי� וי

ולכ� לא ייתכ� , ידע על העול� בלי מושגי� בסיסיי� שתבונתנו בנויה מה�

א� שתרמה תרומה , הפילוסופיה של קאנט. שהידע שלנו איננו אמתי

השאירה לדורות שבאו לאחריה את , מכרעת להבנת יסודות הידע האנושי

העול� כפי שהוא : וא רק זהההבנה שהעול� כפי שאנו מכירי� אותו ה

" תופעה"העיסוק בידע שלנו במושגי� של . להכרה שלנו, או מופיע, נראה

הוא הירושה של , שהוא חיצוני לתודעה שלנו" עצ�"במקו� במונחי� של 

  .המהל� הפילוסופי של קאנט

עשרה �התוצאות של מהלכי� פילוסופיי� אלה במש� המאה התשע

ת המעבר הפילוסופי מהעיסוק בעול� אל ותחילת המאה העשרי� הולידו א

כחלק מתנועה . העול� כפי שהוא מופיע לעינינו, כלומר, העיסוק בתופעה

שהרי הלשו� היא זאת שמתנה את , פילוסופית זו התפתח העיסוק בלשו�

, הלשו� היא ג� זו המצויה בבסיס הלוגיקה. האופ� שבו יתוארו התופעות
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לכ� היא זו המתנה את המדע ואת ו, חוקי ההיגיו� והחקירה האנושיי�

הפילוסו� המזוהה ביותר ע� התפתחות זו של הפילוסופיה . הפילוסופיה

הפנה את ) 1/ט"תשל(ניטשה . לפני המאה העשרי� הוא פרידרי� ניטשה

תשומת הלב לאופ� שבו עקרונות התחביר של השפה מתני� את תפיסת 

י� התחביר בשפות הוא הצביע על הבדלי� ב. העול� הבסיסית ביותר שלנו

והראה שיש קשר בי� הבדלי� אלה להבדלי� בתפיסת העול� של , שונות

טע� על האמת שהיא לא יותר מאשר ) �"תש(ניטשה ). 20סעי� (כל תרבות 

בכ� הוא ). 58' עמ" (האנשות, מטונימיות, צבא נייד של מטאפורות"

התכוו� לומר שהדברי� שאנו מייחסי� לה� ער� אמת ה� בס� הכול 

דימויי� לשוניי� אשר אנו משתמשי� בה� כדי לתאר את , מטאפורות

. מטאפורה מוגדרת כהעברת מונח מתחו� אחד לתחו� שני. סביבתנו

בהתא� לכ� עלינו תמיד לחשוד בכ� שאנו משליכי� את המושגי� 

אנו תופסי� את , לדוגמה. המוכרי� לנו מתחו� אחד על דברי� אחרי�

. ומתארי� במונחי� אלה את אלוהי�, �הצדק האנושי במונחי� מסוימי

שו� , בדברי� שאנו מאמיני� בנכונות�, שלנו" אמתות"מסיבה זו אי� ב

לניתוח הלוגי . כלומר בלתי תלוי באמונות הקיימות שלנו, דבר אובייקטיבי

הוא טע� שכל מה . של האמת כמטאפורה הוסי� ניטשה ג� ביקורת תרבות

ות שבעלי הכוח בכל תקופה נתונה שנתפס כאמת בחברה שלנו הוא הרעיונ

, ל"הנ(מעונייני� להנחיל להמוני� כדי להשליט את כוח� ואת רעיונותיה� 

  ).260–229 'עמ, 2/ט"תשל

ביקורות פילוסופיות מסוג זה על תפיסת האמת של הפילוסופיה 

המודרנית הביאו את הפילוסופי� במאה העשרי� להפנות את עיקר עניינ� 

מהלכי� . הבי� את האופ� שבו הידע שלנו מתקד�ללוגיקה ולשפה כדי ל

אלה הגיעו לביטוי רדיקלי במחצית השנייה של המאה העשרי� כאשר 

אק לקא� לקחו את עמדתו של ניטשה 'אק דרידה וז'פילוסופי� כז

לקיצוניותה והתרכזו בפירוק הביטויי� בשפה לגורמיה� הסמליי� 

את המשמעויות שאנו חוש� , הדקונסטרוקציה, פירוק זה. והמטאפוריי�

מייחסי� לדברי� שאנו מדברי� עליה� באופ� שלא היינו רגילי� אליו 

א� קוד� לכ� התייחסנו למילי� בשפה כאל סמלי� המצביעי� על . קוד�

הרי עתה אנו מתייחסי� למילי� בשפה , דברי� המצויי� מחו� לשפה
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ל א� לאמתו ש, האובייקטי� האלה ה� סמלי�. כאובייקטי� בפני עצמ�

. דבר אי� ה� מסמלי� משהו מחו� לשפה אלא ביטויי� אחרי� בתו� השפה

אמירה זו ". אי� כלו� מחו� לטקסט"דרידה תבע את האמרה המפורסמת 

, ממקדת את הרעיו� שהשפה וכל הביטויי� הייצוגיי� שלה בשפת היומיו�

בפילוסופיה ובאומנויות על סוגיה� השוני� ה� כול� בגדר , במדעי�

לקי הטקסט השוני� אינ� מסמני� שו� דבר מחו� לטקסט ח". טקסט"

. בינ� לבי� עצמ� שמעניי� לחקר� ,לעומת זאת ה� מקיימי� קשרי�. עצמו

שהרי היא נוצרת תו� כדי  –מכיוו� שהשפה נמצאת בהתהוות מתמדת 

אי� משמעות קבועה וקיימת  –ההתפתחות של הקהילות הדוברות אותה 

בהתהוות מתמדת וכרוכות ביחסי� בי�  המשמעויות עצמ� ה�. לשו� דבר

התפתחות זו בעיסוק במחשבה הביאה . הסמלי� השוני� בתו� השפה

כלומר באופ� שבו הביטויי� , "סמנטיקה"הוגי� מסוימי� לפנות לעיסוק ב

. ולזנוח את העיסוק בפילוסופיה במוב� הקלסי, בשפה שלנו מקבלי� מוב�

ופי שהמשמעות של דברינו אול� הבסיס לעיסוק זה הוא הרעיו� הפילוס

ולכ� ראוי לעסוק באופני� שהשפה , נמצאת בתו� השפה ולא מחוצה לה

  .עצמה בונה את המשמעות

  

  "העל�נרטיב"דחיית היסודנות ו. 2

מזוהה יותר מכל אחד ) Lyotard(פרנסוא ליוטר �א�´הפילוסו� הצרפתי ז

על פי . מודרניז� כתופעה תרבותית שלטת בימינו�אחר ע� הגדרת הפוסט

מודרני הוא ההתפוררות של �אחד מהמאפייני� של המצב הפוסט ,הגדרתו

תמונות עול� בנויות לתפארת שהמודרנה הצטיינה בה� , "על�סיפורי"

מאפיי� זה כרו� בביקורת נוספת של המודרנה והקשורה ). ע"תש, ליוטר(

) "foundationalism"( "יסודנות"והיא הדחייה של ה, למפנה הלשוני

)Rorty, 1979, p. 59( . כאשר רנה דקארט יצא למסעו הפילוסופי הוא הניח

שא� ימצא אמת ודאית אחת שאי אפשר להטיל בה שו� ספק הוא יוכל 

הנחה זו חושפת את . לבסס על פיה את כל שאר הידע שיש לו עניי� לאשש

לפי מטאפורת . הוא הבי� את הידע האנושי מטאפורת הבניי� שבהתא� לה

לידע שלי יסוד מוצק ואני מתקדמת בבניית הידע באופ�  א� יש, הבניי�

בידע אלה ה� , בבניי� אלה ה� חוקי הפיזיקה(זהיר ועל פי חוקי� נתוני� 
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אני "האמירה המפורסמת שלו . אפיק עוד ידיעות אמתיות, )חוקי הלוגיקה

פירושה שהוא הניח שעצ� היכולת שלו להטיל " חושב משמע אני קיי�

 זהו הסובייקט –מוריו מראה כי יש דבר אחד אמתי ספק באמתות שנחל מ

, כלומר. שלולי קיומו לא היו מחשבות הספק האלה קיימות "אני"ה –

 �בזכות המחשבה שלי אני יכולה להסיק שקיי� עצ� אחד שהוא מחו

מכא� הוא ממשי� במהל� טיעוני  12".אני"ואותו העצ� הוא , לתודעה שלי

, שנועד להסיק שתבונתנו היא כלי המוכשר לתאר את העול� כמו שהוא

ואכ� דקארט . ולכ� אפשר לסמו� על התבונה האנושית בתיאור העול�

, אמתות המדע את" הוכיח"ו, המשי� ובנה את בניי� הידע לתפארת

ת המערבית של התרבו" העל�סיפורי"הפילוסופיה והדת וביסס את אחד מ

   13.המודרנית

אול� אותו מהל� פילוסופי שהוביל להתמקדות בשפה האנושית 

זו משקפת " תמונה"כגור� המתנה את תמונת העול� שלנו ללא הבטחה ש

מראה ג� שהעמדת בסיס אית� לאמת היא בהכרח מהל� , יותר מאת עצמה

 עומדי� על בסיס, "הנרטיב"או " הסיפור", ולכ� התמונה כולה, מעגלי

א� אנו לא יכולי� לצאת מתו� עול� המושגי� האנושי אל משהו . רעוע

המצוי מחוצה לנו הרי כל טענה שנטע� על העול� שבויה בתו� מעגל 

כל מה שנוכיח מצוי רק בתו� מסגרת המושגי� שאנחנו . התודעה שלנו

שדקארט משתמש בו מניח שיש " קיו�"המונח . ממילא מחזיקי� בה�

אבל לא . ושג האנושי של דברי� שקיימי� בעול�קטגוריה עצמאית מהמ

דקארט ולא א� פילוסו� או איש מדע לפניו או אחריו הצליחו לצאת מתו� 

נקודת מבט של "אי� . מעגל המושגי� שה� נתוני� בו ולהצביע על קיו� זה

המותני� , שממנה אפשר להצביע על ההתאמה בי� המושגי�" אלוהי�

בניינו של . דברי� שמחו� לתודעתנוובי� ה, בתודעה ובשפה האנושית

דקארט מקבל כמוב� מכת מוות סופית כאשר מביני� שההיגיו� המוביל את 

  

_____________________________________  

  

  

12
  .הוא נושא הנתון לדיון פרשני ענף, מה בדיוק מוכיח דקארט באמרה זו וכיצד 
13

התבונה האנושית לעצמאית מהסמכויות שהפכה את , זהו אחד הבסיסים החשובים למודרנה 
  .כפי שתיארתי לעיל, הדתיות
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א� מביני� . מהל� המחשבה שלו תלוי במטאפורת הבניי� של הידע האנושי

למשל כרשת , שזוהי מטאפורה ושאפשר לתאר ידע במונחי� אחרי� לגמרי

ק בכל תמונת הידע כפי מביני� ג� שאפשר להטיל ספ – 14של מושגי�

  . שהבנו אותה עד היו�

מסתבר שאי� אמת מידה לאמת שנמצאת מחו�  מהלכי� אלה באור

כל . למושגי� או מחו� לקהילת האנשי� הדוברת המחזיקה במושגי� אלה

אמת שאנו מחזיקי� בה יכולה להיבח� רק מתו� מערכת המושגי� שאנו 

, א� כ�, מה ה�. מת זוכבר מחזיקי� בה ומהאופ� שאנחנו משתמשי� בא

? העובדה שכ� למדתי מפי מוריי ורבותיי? הקריטריוני� לבחינה כזו

ואולי הכוח שיש למושג ? האמונה שלי שנבואה מסוימת היא אמתית

או אולי התועלת של המושגי� לקהילת ? להתנחל בלבות בני הקהילה

את  ופתחו, פילוסופי� שוני� בחנו תשובות אפשריות לבעיה זו? הדוברי�

השיח הפילוסופי המתרכז באופ� שבו האמתות שאנו מחזיקי� בה� 

תוצאה חשובה של כיוו� זה במחשבה הפילוסופית היא  15.מתפקדות בחיינו

והיא , הטענה שכל אמת היא יחסית לבעיה מסוימת שאנו מתמודדי� עמה

כמו שאי אפשר לטעו� טענות ודאיות באופ� מוחלט כ� . איננה אוניברסלית

הרעיו� של דקארט היה מבוסס . באופ� כללי, פשר להטיל ספק בכולג� אי א

מהשפה של , מתו� עול� הרעיונות שלו" לצאת"על כ� שבאפשרותו 

להטיל ספק בכל הידיעה האנושית , נייטרלי, ומתו� מבט חיצוני, תרבותו

אבל הוא לא הצליח בכ� . ואחר כ� להוכיח את תקפותה של אותה ידיעה

ל קשור לבעיה פילוסופית שהייתה לו במסגרת השיח מכיוו� שהספק שהטי

נוס� לכ� יצרה הפילוסופיה . ולא לבעיה אוניברסאלית, הפילוסופי המערבי

מכא� שכל מה שהוא עושה . שלו יותר בעיות ממה שהיא פתרה

זהו אמנ� הישג . בפילוסופיה שלו הוא רציונליזציה של האמונות שלו עצמו

א� הוא , שכ� הוא השפיע רבות על עולמנו מרשי� כשלעצמו ואי� לזלזל בו

  . לא קירב אותנו לוודאות האוניברסלית שהוא חיפש אפילו כמלוא הנימה
  

_____________________________________  

  

  

14
  .Quine, 1953, pp. 20– 46: כפי שהציע קוויין 
15

סבור שכך יש שאמונות שחברה מחזיקה בהן הם מה שמניע אותה ומאפשר , לדוגמה, ון דיואי'ג 
  .Dewey, 1934, pp. 50– 51 –לה להתפתח 
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תוצאה חשובה נוספת של התנועה בתו� מעגל המושגי� האנושי 

הוא התפתחות של " העל�נרטיב"או " העל�סיפור"והכרוכה בדחיית רעיו� 

מאז תחילת ימיה ביוו� . ושיתתפיסה פלורליסטית וקהילתנית של הדעת האנ

שמחקרה נוגע לבסיס האוניברסלי של הדעת  הניחה הפילוסופיה המערבית

הפילוסופיה . מהו היש :הפילוסופיה הקדומה התרכזה בשאלה. האנושית

נוטה להתרכז בשאלות על עצ� הדעת האנושית  ,לעומת זאת, המודרנית

הפילוסופי� הניחו תמיד אול� . של דעת זו) אובייקטי�(ולא על המושאי� 

כ� הוא העול� וכ� פועלת : שלתוצאות של מחקר� יש תחולה אוניברסלית

אול� א� השפה היא המכתיבה את . המחשבה של כל בעל תבונה

הרי כל , והמושגי� ה� המתני� את האופ� שבו נראה את העול�, המושגי�

אי� : �ויותר מכ. מערכת לשונית יכולה לפתח תמונת עול� שונה לחלוטי�

מערכת מושגי� אחת המחזיקה בזכות לשפוט מערכת מושגי� אחרת כי אי� 

  16 .שו� נקודת מבט חיצונית ממנה אפשר לערו� שיפוט זה

בעשורי� האחרוני� מזינה גישה פילוסופית זו ביקורות חברתיות 

המחשבה , על פי ביקורת זו .חשובות כמו הקולוניאליז� והפמיניז�

שבאמצעותו היא יכולה " העל�נרטיב"זיקה בהמערבית ראתה עצמה כמח

כולל את התרבויות והיחידי� שאינ� מתארי� את , לתאר את העול� כולו

 ,Rorty( ארד רורטי'הפילוסו� האמריקאי ריצ. העול� באות� מושגי�

, כלומר. ).pp – 165 212( "נרטיב בעל זכויות יתר"קרא לתפיסה זו ) 1979

המערבית לבי� תרבויות אחרות המערב ראה את היחס בי� המחשבה 

במונחי� של חברה מעמדית שבה למעמד מסוי� יש זכויות יתר כלפי 

בדר� זו הצדיק המערב את  .וכלפי הצדק המוסרי, כלפי הו�, רכוש

. הקולוניאליז� המדיני והתרבותי שבאמצעותו השתלט על עמי� אחרי�

" רותנאו"בכ� שהמחשבה המערבית כינתה את הרעיונות שהיא פיתחה 

האמת והאובייקטיביות וראתה כל תרבות , היא טענה לכתר הצדק" קדמה"ו

  

_____________________________________  

  

  

16
טען ברבים ממאמריו והרצאותיו שאין נקודת מבט , אמריקאיהפרגמטיסט ה, יימס'וויליאם ג 

בספרו על התבל הפלורליסטי הוא אף הרחיק  .חיצונית שממנה אפשר לתאר את העולם באופן אחיד
  .James, 2008, pp. 112–121 –לכת לטעון שפלורליזם זה הוא מטאפיזי 
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המחשבה הפמיניסטית מבקרת את התרבות . לעצמה" אחר"אחרת כ

גבריי� �המודרנית המערבית בטענה שהיא מציגה דפוסי מחשבה אירופאי�

הפמיניז� טוע� שהמונחי� המתארי� את התבונה . כערכי� אוניברסליי�

סר הרציונליסטי ודומיה� נולדו מתו� הראייה הגברית את המו, האנושית

מ� הראוי שיהיה משני , כולל האישה עצמה, כל דבר שנחשב נשי. העול�

   17".תבונית"לראייה הנחשבת בעיניה� 

וטוענת שכל " העל�נרטיב"מודרנית דוחה את רעיו� �הביקורת הבתר

כזו מפתחת וכל קהילה , מערכת מושגי� שייכת לקהילת דוברי� מסוימת

כל נרטיב כזה יכול להיבח� רק מתו� עצמו על פי . נרטיב משל עצמה

ולא מנקודת מבט חיצונית , קריטריוני� התלויי� בהקשר שבו הוא מתפקד

שאיש המערב לא יכול לשפוט את ערכי איש המזרח , א� כ�, ודאי. כלשהי

ה כבר כפי שהרא, עליונותו המוסרית נבעה. ולייחס לעצמו עליונות מוסרית

נוס� לכ� לא יכול גבר ב� המערב . מעליונות הכוח שלו בלבד, ניטשה

, ראוי להתייחסות פחותה, הוא תבוני פחות" נשי"לטעו� שהעול� הרגשי ה

עליונותה של  .של ב� המערב הנאור" התבונה"ויוצר פחות עולמות מאשר 

היא לא פחות ולא , כפי שהיא נתפסה בתרבות המערב, הגברית" התבונה"

  . יותר מאשר פונקציה של עליונות הכוח של הגבר על פני האישה

  

  "אני"מות ה. 3

ההכחשה שהשיח האנושי מצליח לחרוג אל מעבר לשיח עצמו והטענה 

שני ". מות הסובייקט"הולידו ג� את התופעה הנקראת " הכול טקסט"ש

המודרני ה� , הסובייקט, "אני"ההוגי� ששמ� נקשר לביקורת מושג ה

בספריו השוני� ביקר מישל פוקו את ההומניז� . 'ורולא� בארת מישל פוקו

המערבי תו� כדי הפניית תשומת הלב לדמות האד� שההומניז� מבסס עליו 

הוא הכחיש כי יש לאד� טבע אוניברסלי המנותק מהאופ� . את חשיבתו

  

_____________________________________  

  

  

17
ראו דה ". המין השני"הפמיניסטיים בספרה סימן דה בובואר ביססה על ביקורת זו את רעיונותיה  

ובימינו יש ניסיון לזהות לוגיקה , מאז התפתח כיוון זה במחשבה הפמיניסטית. 2001, בובאר
דוגמה לספר שמנסה לזהות דפוסים כאלה ". נשיים"ומערכות מושגים הבנויים על דפוסי מחשבה 

  .Duran 2001ברחבי העולם הוא 
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כל הבנה של האנושות היא תוצר . שבו בעלי הכוח בחברה מתארי� טבע זה

כ� ג� . יש אינטרס להנציח מת שלקבוצת כוח זו או אחרתשל תאוריה מסוי

, הדימוי של הטבע האנושי איננו עניי� אובייקטיבי בלבד". אני"הדימוי 

האד� תופס את עצמו במסגרת התיאוריות שבעלי . הוא ג� סובייקטיבי

כלומר ג� ראייתו העצמית של האד� היא תוצר של , הכוח מעונייני� לקד�

רולא� ). ו"תשס, ארבל(החברתיות מעצבות אותו  האופ� שבו הרשויות

מצביע על , )Barthes,1977" (על מות המחבר"במסתו המפורסמת ', בארת

כ� שרעיו� המחבר של הטקסט הוא תוצר של החברה המודרנית 

זאת בניגוד לחברות . הקפיטליסטית אשר ייחסה משמעות לאינדיבידואל

בחברות . דואל קיו� עצמאיאשר עבור� לא היה לאינדיבי, קדומות יותר

הקדומות לא התייחסו אל מחבר הטקסט ביראת הכבוד שאנו מייחסי� לו 

המחבר הוא . היו� משו� שלא הייתה משמעות למחבר טקסט אלא כמדיו�

לעומת . אל הקהל האנושי, או אולי דבר האל, צינור דרכו עוברת החכמה

דמותו . ל הטקסטמאז המודרנה נחשב המחבר ליוצר שיש לו בעלות ע, זאת

עריצות ', לדעתו של בארת, היא, של המחבר שמתנה את משמעות הטקסט

. שאיננה מאפשרת לחשו� את כל המובני� המובלעי� בתו� טקסט נתו�

וכדי לחשו� אות� , לטקסט נתו� אי� מוב� אחד אלא ריבוי מובני�, לטענתו

ולת המשמעויות של הטקסט תלויות ביכ. יש להתרכז בקורא ולא במחבר

של הקורא לחשו� בו רבדי� שוני� במנותק מהקריטריוני� שמחבר זה או 

מסיי� את המסה שלו באמירה שהולדתו של ' בארת. אחר כופה עליו

   .הקורא צריכה לבוא במחיר מותו של המחבר

, הצביע על כ� שהכול טקסט, כאמור, )Derrida, 1997(אק דרידה 'ז

ולכ� הפילוסופיה נקראת , קסטושאי אפשר לדבר על אובייקטי� מחו� לט

הדקונסטרוקציה כרוכה ג� . לערו� דקונסטרוקציה לטקסט כדי להבינו

בחשיפת העובדה שכל מוב� שאנו מייחסי� לביטוי כרו� בניגוד שלו 

כל ביטוי בשפה . א� ג� לכ� שמובנו לעול� איננו סופי, למובני� אחרי�

ימוש בו ועל ידי הש סופי באמצעות�ממשי� לאסו� משמעויות באופ� אי�

". הסובייקט"באופ� דומה הוא מבי� ג� את . הניגוד שיש בו לדברי� אחרי�

שהפילוסופיה בנתה סביבו את עול� התופעות ואת הדיו� , "סובייקט"ה

ואי אפשר , אי� לסובייקט מוב� קבוע. הוא מיתוס, באמתותו של עול� זה
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לא רק , רידהלפי ד". אני"להצביע על משהו מובח� שאנו מכני� אותו 

המשמעות שלו משתנה מהקשר , זה איננו קיי� מחו� לשיח עליו" אני"ש

, לענייננו משמעותית במיוחד ביקורתו על מרטי� היידגר ).p. 16(להקשר 

היידגר . שדרידה מטפל בפילוסופיה שלו בהקשר של חיבורו ע� הנאציז�

את  המאפיינת" רוח המערב"בנה את עבודתו הפילוסופית סביב המושג 

זו היא תוצר מעוות של " רוח", לטענת דרידה. הסובייקט המודרני

סובייקט . דמיינה, המחשבה המודרנית, "הנאורות"הסובייקט הרציונלי ש

הוא שמוביל , שג� הדמוקרטיה מרכזת סביבו את רעיונות החופש שלה, זה

  . לפאשיז� מחשבתי ופוליטי כאחד

�, )Althusser, 1994(סר לואי אלתו, ראוי להזכיר הוגה צרפתי נוס

והיה חבר במפלגה , שכתב באותה סביבה אקדמית שעבדו פוקו ודרידה

. בעבודתו ד� אלתוסר בסובייקט כתוצר של האידאולוגיה. הקומוניסטית

חשוב לראות שאלתוסר מקצי� את הבנת האידאולוגיה אשר לטענתו איננה 

א ג� זו הי, רק מרמה את הסובייקט היחיד כדי שיאמ� את השקפותיה

מכא� בולטת הנקודה המשמעותית . pp. 129–136)(המכוננת את הסובייקט 

והיא שהיחיד הוא משני לחברה ולא , מודרנית�כל כ� לחשיבה הבתר

זאת בניגוד לעמדה הרווחת בהומניז� המודרני שהחברה היא . להפ�

התאגדות של יחידי� ושהזכויות והאינטרסי� של היחידי� ה� המניעי� 

החברה פועלת במסגרת , על פי אלתוסר, לעומת זאת. זאתהתאגדות 

במסגרת אידאולוגיה זו היא יוצרת את התודעה של . אידאולוגיה מסוימת

  .לכ� בהכרח החברה קודמת ליחיד". אני"את ה, הסובייקט

פילוסו� חשוב אחר שביקורת המחשבה המערבית שלו משמעותית 

לוינס דוחה . י עמנואל לוינסביותר לעניי� זה הוא הפילוסו� היהודי הצרפת

במרכז , "אני"את ה, המציבה את האגו, "האגֹול$ִגית"את הפילוסופיה 

הפילוסופיה בכ� שהיא מנסה להבי� את העול� כולו במושגי� של אותו 

התבוני שהפילוסופיה מדמיינת משלי� על העול� את אופני " אני"ה". אני"

, לדעת לוינס. מו ושולט בואת העול� לתו� עצ" תופס"ובכ� הוא , חשיבתו

הפיכתו , המשגתו, להבי� את העול� תו� כדי הגדרתו" אני"הניסיו� של ה

במקו� לכבד את ". אחר"הוא פעולה אלימה כלפי מה שהוא ה, למוב�

א� לוינס כופר . בתוכי" האחר"אחרותו כנפרד ממני זהו ניסיו� להכיל את 

קבוע ומתמש� בזמ� " אני"אי� , לשיטתו. זה" אני"בקיומו ובזכויותיו של 
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שעצ� קיומו מקנה לו זכות לשלוט בעול� סביבות תו� כדי הטמעתו לתו� 

איננו אלא אוס� של פרטי� שהוא אוס� אליו כדי להעצי� " האני. "עצמו

" אני"אול� ". אני"את עצמו וליצור בעזרת� סיפור כרונולוגי המרכיב אותו 

שאינ� מאפשרות " אחר"אד� זה נפר� כאשר הוא נפגש בפני� אנושיות של 

זה אשר מתגלה אליו בתנאיו שלו אבל נשאר " אחר. "לו להכיל� בתוכו

מצב זה מגדיר . המצב המוסרי –במצב חדש " אני"מעמיד את ה, מחו� לו

על ידי התפיסה והניכוס , כפי שראינו, הבונה את עצמו" אני"מחדש את ה

" אחר"מידה מול ההע, עבור לוינס מצב מוסרי זה. של מה שחיצוני לו

ולא עניי� הנגזר מ� , הוא הבסיס הראוי לפילוסופיה, וההכרה באחרותו

). 26–11' עמ, ז"תשס, טילייט(הפילוסופיה כפי המקובל בהגות המערבית 

אשר בניגוד , "אני"ברעיו� זה מציג לוינס תפיסה שונה לחלוטי� של ה

, הוא הטרונומי בבסיסו, להפ�. המודרני איננו אוטונומי לחלוטי�" אני"ל

האוטונומיה שלו נפגעת דווקא בכל . כלומר מוגדר ביחס למה שחיצוני לו

בעל הפני� הדורש את , לעמידתו מול האחר האנושי, הקשור למצב המוסרי

ג� היא מפוררת , בדומה לתפיסת דרידה, זאת" אני"תפיסת . אחריותו כלפיו

מוסריי�  –י� ומעמידה אותו על יחס, כפי שנתפס במודרנה" אני"את ה

  . ע� סביבתו –הפע� 

  

" מודרניי��אחר"הרעיונות ה: מודרנית�החוויה הפוסט. ד

  � הפופולריבביטוי
בהשפעת החשיפה המוגברת למקורות  במסגרת זו איני רואה צור� לעסוק

מידע ולאמצעי תקשורת אלקטרוניי� על רוח התקופה ועל הצעירי� של 

והתוצאות של חשיפה זו נידונות בהרחבה ה� בכלי , הדברי� ידועי�. ימינו

התקשורת וה� בספרות המקצועית והאקדמית בנושאי חינו� ובתחומי הגות 

ויות במנות גבוהות באמצעות מוב� שצעיר הנחש� לריבוי של תרב. שוני�

כלי התקשורת יתקשה לקבל שיש אמת אחת המחייבת אותו ויאבד את 

בהקשר זה . היכולת שלו לקבל את האמתות המונחלות לו כמובנות מעליה�

ראוי לציי� שאות� אמצעי� טכנולוגיי� המעודדי� ספקנות משמשי� ג� 

. נדמנטליסטיותכלי� להפצת אידאולוגיות קיצוניות ולחיזוק קבוצות פו

העובדה הזאת אינה מגמדת את הקושי ביצירת משמעות תבונית למסורת 
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דתית עבור אות� קבוצות אוכלוסייה שעדיי� מייחסות ער� למחשבה 

  . ולהתפתחות אינטלקטואלית

בשלב זה רצוני להדגי� ממספר יצירות תרבות הזוכות לתפוצה רחבה 

ת שהצבעתי עליה� לעיל אנרי� פופולריי� כיצד הרעיונו'והשייכות לז

. עשויי� לחלחל ללבות צרכני התרבות ולתפוס אחיזה בעול� מושגיה�

למה , עול� המושגי� החדש שאני מתייחסת אליו נוגע למה שאפשר לדעת

. לבי� החברה הסובבת אותו" אני"שאפשר לכנותו אמת וליחסי� בי� ה

כמו לכל  ראיית עול� זו משפיעה בהכרח על המוב� שאנשי� מייחסי� לדת

טענתי היא שראיית עול� . הרעיונות והמסורות שה� סופגי� מסביבת�

חדשה זו איננה צריכה לפגוע ביכולת להחזיק באמונה דתית ולהמשי� 

אול� היא בהכרח הופכת את התאולוגיה המודרנית , ולקיי� אורח חיי� דתי

הגדרתי את , כזכור. שנועדה לתת מוב� לאמונה הדתית לאנכרוניסטית

אולוגיה כאותו שיח המבקש להנהיר את הרעיונות הדתיי� ואורח החיי� הת

כאשר המציאות . הדתי במונחי� שמאפשרי� לגשר בינ� לבי� המציאות

א� מתארי� תופעה מסוימת . תפיסת המציאות משתנה בעקבותיה, משתנה

במונחיה של תפיסת מציאות שמפסיקה לתפקד בחיי� הריאליי� של בני 

. מו� של בני אותה חברה באותנטיות של התיאור נפגמתהא, חברה מסוימת

   .בקהילה הדתית פגיעה מסוג זה היא גור� למשבר דתי

מודרנית �רצוני לתת שתי דוגמות לכ� שהמאפייני� של החשיבה הבתר

שהצגתי לעיל מוטמעי� בתפיסת עולמ� של צעירי� בימינו בעקבות 

נה לקוחה מחיי הדוגמה הראשו. מודרנית�התפוצה של התרבות הפוסט

  . מתרבות העול� –התרבות הישראלית והדוגמה השנייה 

שיר שנכתב על ידי דויד גרוסמ� " דג נחש"ביצעה להקת  2004בשנת 

בשיר זה מובאי� זה בצד זה ססמאות מכל רחבי  18".שירת הסטיקר"בש� 

, המוצמדות למכוניות, ")סטיקרי�("הקשת הפוליטית שנלקחו מִדְבִק&$ת 

דבקיות אלה נועדו . ד גרוסמ� ברחבי ירושלי� באותה תקופהשראה דוי

לביטוי עמדות בנושאי� , להפי� מסרי� כאלה או אחרי� לקראת בחירות
  

_____________________________________  
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  http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics :הסטיקרמילים וקליפ של שירת  

&wrkid=11712&prfid=3698&lang=1.  
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חלק מהססמאות בשיר . מדיניי� בוערי� וא� לביטוי אופנות מחשבה דתיות

א� מיד מאוזנות על ידי האמירות , זה חורגות מגבול התקינות הפוליטית

שיר מופיעות ססמאות שנלקחו מדבקיות מהצד הימני של ב. ההפוכות לה�

, "פושעי אוסלו לדי�"ו" אי� ערבי� אי� פיגועי�"כדוגמת , הקשת הפוליטית

ע� "ו" אי� לנו ילדי� למלחמות מיותרות"כדוגמת , וססמאות מ� השמאל

הססמאות הקשורות בדת מאפיינות מגזר מסוי� של ". חזק עושה שלו�

בנושא זה ". אבא תרח�"ו" נח נחמ נחמ� מאומ� נ"למשל , חסידי ברסלב

קוראי� לי נחמ� "למשל בשורה , בולט היחס האירוני המגחי� את התופעה

בנושא הפוליטי בולטת דווקא הקנאות ואי הסובלנות ". ואני מגמג�

שבססמאות של הימי� הפוליטי לעומת המיעוט בססמאות הבאות ממחנה 

ת בשיר זה כנגד התרבות המחאה של דויד גרוסמ� מופני. השמאל

, המרושעת המנמיכה את השיח האידאולוגי במדינת ישראל לכדי ססמאות

. א� בעיקר עולה ממנה מחאה כלפי הרשעות שבתוכנ� של ססמאות אלה

הדבר מתבטא ה� בצרימה שבשמיעת ססמאות אלה במסגרת שיר זמר של 

ה רוע כמ" –בשורה החוזרת פעמיי� , להקה פופולרית ה� בפזמו� החוזר

רוב  א� בפועל מכוו� כלפי, המבטא ג� הוא ססמה, "אפשר לבלוע

היחס לאופנות הדתיות של החוזרי� בתשובה . הססמאות שמובאות בשיר

עולה מהאזכורי� המגחיכי� , ואולי א� לדת באופ� כללי, מחסידי ברסלב

ושל הביטוי השגור ") קוראי� לי נחמ� ואני מגמג�("של רב נחמ� מברסלב 

לאלוהי� שירח� עלינו , המוצגת כאינפנטילית, וכ� מהפנייה, "הש�ברו� "

  19").אבא תרח� אבא תרח�("מפני הרוע 

האפקט שהוא , לאומני של השיר�אול� למרות המסר הליברלי והאנטי

השיר זכה . יוצר מרחיק לכת מעבר להקשר הפוליטי המסוי� שבו הוא נכתב

שאולי עסקו בהפצת הססמאות לפופולריות רבה ג� בקרב אות� בני נוער 

כאשר מוצגות ססמאות באופ� זה ה� מוצאות מהקשר� המיידי . הימניות

אלה שעסקו , כלומר. ונחשפות כססמאות ולא כאמתות שה� אמורות לייצג

  

_____________________________________  

  

  

19
כמה רוע אפשר /קוראים לי נחמן ואני מגמגם / אבא תרחם , אבא תרחם/ כמה רוע אפשר לבלוע  

  ...ולכן/ ברוך השם אני נושם / אבא תרחם , אבא תרחם/ לבלוע 
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בהפצת� ובהדבקת� על מכוניותיה� אולי קיבלו את , בהפקת הדבקיות

מאות אלה משה� שומעי� סס, אול� עתה. הדברי� האמורי� בה� כאמת

רמת הביקורת כלפי האמת . קשה שלא לראות בה� ססמאות, במסגרת השיר

מה ששיר זה . המובעת בססמאות מתעצמת מהצבת� בהקשר של השיר

שאמתות שאנו  –מודרני �שהוצג לעיל כבתר –חוש� לשומעיו הוא הרעיו� 

. ה� טקסט –מערכות מושגי� שאנו משתמשי� בה� , מאמיני� בה�

, אלה ה� נרטיבי� המאפייני� קבוצה חברתית מסוימתאמתות , כטקסט

תרבות הסטיקרי� נחשפת . וקשה להתייחס אליה� כאמת אובייקטיבית

ולא , כמעי� שיח המתנהל בי� פגוש לפגוש של מכונית, כטקסט בפני עצמו

קשה להעלות על . כביטוי של אמת שאפשר לקחת אותה ברצינות יתרה

ות החמישי� במדינת ישראל כאשר הדעת ששיר ממי� זה היה נכתב בשנ

היחס לשייכות תנועתית ולאידאולוגיה היה מרכזי הרבה יותר לזהות 

מוב� שאי אפשר לטעו� שעבר זמנ� של אמונות עיוורות ושל . העצמית

אול� נתח ניכר מהציבור הדתי הפתוח למתרחש , קיצוניות אידאולוגית

לא יכול שלא , יתבסביבתו ומעוניי� להשתלב באופ� מלא בחברה הישראל

  . להיות מושפע מיחס זה לאמונותיו

מודרני �בדומה לביטויי� אמנותיי� פופולריי� בעול� הפוסט, שיר זה

משתמש בסממני� רבי� של , שאליה� חשופי� הצעירי� באורח גדל והול�

. פרודיה היא יצירה המחקה סוג מסוי� של יצירה באורח קומי. פרודיה

הלעגה ומפנה את תשומת הלב למאפיי� מסוי� הפרודיה יוצרת אפקט של 

, טקסטואליי��בפרודיה יש אלמנטי� אינטר. אנר שהיא מחקה'של הז

ולכ� היא בהכרח יוצרת קישור בי� , מיצירות אחרות כלומר אזכורי�

מודרנית �אחד המאפייני� של היצירה האמנותית הפוסט. היצירות השונות

" הכול טקסט"בי� הרעיו� ש יש מתא�. היא השימוש המסיבי באלמנט זה

לבי� שבירת הגבולות והפניית תשומת הלב לנרטיב עצמו המתרחשות 

הפרודיה מפנה את המבט למדיו� שבאמצעותו מתבטאי� . בפרודיה

בסרטי הגיבורי� , לדוגמה, הדבר בולט. התכני� ולא רק לתכני� עצמ�

ורי� המופקי� בימינו שיש בה� אלמנטי� פרודיי� בהקשר של דמוית גיב

" מ��סופר"בעוד . יימס בונד לקהל הבוגר'לקהל הצעיר וכג" מ��סופר"כ

בסרטי , יכול למרות הצדדי� האנושיי� שבדמותו�נתפס כגיבור כל

הגיבורי� בימינו מטופל עצ� המעמד של הגיבור כאחד הנושאי� 
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סוכ� "בסרט מצויר על הרקולס המעסיק , למשל, כ� הדבר. המרכזיי� בסרט

בסרט  20.לרכוש את מעמד הגיבור המוכר לנו מהמיתוס היווני כדי" גיבורי�

מוצגי� גיבורי� אשר לכל אחד מה� יש הכוח הייחודי " על�משפחת סופר"

אול� תוצאות בלתי . לו ובעזרתו הוא ממלא פונקציות שונות של הצלה

צפויות ולא רצויות של פעולות הצלה של חלק מגיבורי� יוצרות התנגדות 

הנאלצת , המדינה. בעקבותיה גל של תביעות פיצויי� ציבורית המביאה

מחליטה לפטר את , לספוג את עלות הפיצויי� שהגיבורי� חייבי�

זהות� האמתית מוסווית , המדינה העל מפוזרי� ברחבי�גיבורי. הגיבורי�

כדי שקרבנותיה� לא יתנקמו בה� וה� נאלצי� להתחייב שלא להפעיל עוד 

, � בגיל צעיר מאוד צורכי� סרטי� ממי� זהילדי. את כוחותיה� המיוחדי�

מתעוררת אצל� מודעות לאופ� שבו המדיו� בונה את  וכתוצאה מכ�

ולומדי� להציב סימני , ה� נחשפי� להערצת גיבורי� כרעיו�. המסרי� שלו

  . שאלה לדגמי� לחיקוי שהחברה מציבה לה�

ה כתוצאה מהנטייה ליצירה הפרודית גדלי� הצעירי� בימינו באוויר

, שנתפסו בעבר כמובנות מאליה�, המציבה את כל המערכות החברתיות

לכ� הרבה יותר קשה למחנכי� להניח שהמערכת . כאובייקטי� לדיו�

המושגית שבה ה� פועלי� תצליח באופ� אוטומטי להנציח את עצמה בדור 

המחשבה המודרנית התאפיינה בחיפוש אחר , כפי שתיארתי לעיל. הבא

, המדינה –י� למערכות החיי� שבתוכ� היא פעלה היסודות הרציונלי

כאשר נחשפו הכשלי� הרציונליי� . הצדק והדת, המוסר, עקרונות המשפט

היא פעלה להחלי� אות� , וא� המעשיי� במערכות שהונחלו לחברה זו

כ� נוצרו . את תקפות�" הוכיח"כאלה שנראה יותר קל ל, במערכות אחרות

ת נעזבה לטובת אידאולוגיות שעוררו והד, מהפכות חברתיות ופוליטיות

  . יותר אמו� בלב המאוכזבי�

מודרנית מעוררת את המודעות לכ� שכל מערכת �התרבות הפוסט

אלה אשר צומחי� ". מערכת"מושגית וכל תורה חברתית היא לכל היותר 

. בתוכה מפנימי� את המושגי� שלה ומכונני� באמצעותה את רעיונותיה�
  

_____________________________________  
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  .1997, כתיבה ובימוי רון קלמנטס, יאולפני וולט דיסנ, הרקולס 
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מתבצע הדבר , ת מוצגת כאמתית או כצודקתה� מביני� שכאשר המערכ

. מתו� המסגרת המושגית של המערכת עצמה ולא מנקודת מבט חיצונית

בגלל החשיפה התקשורתית שלה זוכי� כל תחומי חיינו בימינו קל הרבה 

ולכ� גדלה הביקורת , יותר לראות את המערכת מנקודת מבט החיצונית לה

ביקורת , ט חיצונית באופ� מוחלטאול� מכיוו� שאי� נקודת מב. והספקנות

  . וספקנות אינ� בהכרח מציאת תחלי� חיובי

נטייה זו לביקורת על המערכת המחשבתית כולה מקבלת חיזוק 

מיצירות ספרותיות וקולנועיות שהנושא שלה� הוא השקר העומד בבסיס 

יצירות אלה פועלת ג� מתו� מאפיי� אחר של המחשבה . המערכות עצמ�

, הדבר קורה". ביטול האני", כפי שתיארתי לעיל, והיא ,מודרנית�הבתר

והפ� להיות סרט פולח�  1999שיצא בשנת " מטריקס"בסרט , לדוגמה

זהו סרט מדע בדיוני שמתאר מציאות  21.ותופעה תרבותית בפני עצמה

עתידית שהעול� כפי שאנו מכירי� אותו נהרס וכוחות של אינטליגנציה 

האנשי� ". מטריקס"על המכונה �תכנתמלאכותית השתלטו עליו בעזרת 

שעדיי� קיימי� בעול� מוחזקי� כמוחות המתוכנתי� לדמיי� את עולמ� כפי 

אלה המשתחררי� מהאשליה . שחיו אותו בעול� הממשי לפני שנהרס

חיי� , מכתיב ונלחמי� על החופש שלה� ועל עתיד האנושות" מטריקס"שה

רות המדמיינות את חיינו כיצירות אח, סרט זה. במציאות האמתית היחידה

מציג מציאות שבה כוח החיצוני לנו הוא היוצר למעשה את , כאשליה

על ". אני"בכ� מעוררי� סיפורי� אלה את שאלת הזהות של ה 22.תודעתנו

הזהות העצמית וא� התודעה האישית אינ� דבר , פי המתואר ביצירות אלה

התודעתי הוא פרי  "אני"ה. קבוע ובוודאי שאינ� ברשותנו הבלעדית

המשטר המדיני , חייזרי� השולטי� בעולמנו, גורמי� המצויי� מחוצה לנו

כל תחושה של שליטה או . או אפילו עצ� החברה שאנו חיי� בתוכה

מהות , טבע, אי� דבר קבוע, מצד שני. קביעות בתודעתנו איננה אלא אשליה

טענה כל . שבאמצעותו אנו יכולי� להגדיר את עצמנו" אני"שהיא ה
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הספר כתופעה תרבותית . 1999, כתיבה וביום אנדי ולארי ואשובסקי, האחים וורנר, מטריקס 

  .ג"תשס, ק'יז'ז אצל, למשל, וביטוי פילוסופי מנותח
22
  .2009, יימס קמרון'כתיבה וביום ג, הפקה, דוגמה נוספת מהעבר הקרוב יותר הוא הסרט אווטאר 
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, "ב� האנוש", "האינדיווידואל"כמו ג� המהות של , להגדרת מהות כזאת

זהו תוצר של . היא רציונליזציה של מצב המוכתב לנו ,"היהודי", "האישה"

והוא מותנה במערכת המושגית והתרבותית , הרעיונות של המערכת

  . שבתוכה הוא פועל

  

  מודרני והמחשבה הדתית�האתגר הפוסט. ה
כאשר עמדו היהודי� בפני ההתפוררות של  ,�18אה ההחל מסו� המ

הקהילה כגו� המאגד בתוכו את היהודי� ומסדיר את מעמד� החוקי בתו� 

ה� יכלו לנתק את : היו לה� מספר אפשרויות, ההקשר הפוליטי הכללי

ה� יכלו להתחפר בתו� ; כלאו� וכדת, הקשר שלה� ע� היהדות כקהילה

ולשמר כמה שיותר את אורחות החיי�  המערכות הקהילתיות שלה� ולנסות

תו� דחיית הרעיונות , הקודמות על חשבו� הפתיחות לעול� שמסביב�

כפי שהאמינו שעשו , ה� יכלו לחפש דרכי�; והמוסדות שעול� זה מציע

לחיות בתו� העול� כיהודי� , זאת קודמיה� בימי הביניי� ובעת העתיקה

מתו�  –רפאל הירש  הרב שמשו�. לתורת� ולעמ�, נאמני� לאלוהיה�

הראה בחיבוריו ההגותיי�  –ניסיו� להנהיג את קהילתו בדר� האחרונה 

ובפירושו לתורה כיצד משתלבות התפיסות הדתיות ע� ההגות המודרנית 

ולכ� ביקש לשלב בי� , הרב הירש התמודד ע� המודרנה. הרציונליסטית

יא המביעה אמו� מלא בתבונה האנושית כפי שה, התפיסה המודרנית

כפי , לבי� האמת הדתית, נתפסת ברוח האירופית של ההשכלה והנאורות

הוא לא ויתר , הוא לא ויתר על תורתו. שהתגלתה בסיני למשה ולבני ישראל

אבל . על שיו� ללא עוררי� לקהילתו והוא לא זז מארבע אמות של הלכה

הוא דיבר עליה� במונחי� של המדע והפילוסופיה של זמנו ועסק בהנהגה 

בהעמדת תלמידי� ובניווט קהילתו בזירה הפוליטית , בבניי� של הקהילהו

או , זהו הבסיס של התפיסה הדתית המודרנית 23.של ימיו

  ).23–19' עמ, א"תשע, חמיאל(כפי ששיטתו קרויה , אורתודוקסיה�הנאו
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החלו יהודי� בעול� המערבי לעסוק , לקראת המאה העשרי�

עתה כי הנאורות לא הביאה נראה היה . בהישרדות היהדות כלאו�

. בעקבותיה את החופש מרדיפת היהודי� ומתו� כ� נולדה התנועה הציונית

אלה אשר בחרו . שוב עמדו בפני היהודי� שומרי המצוות אות� אפשרויות

שלא להפנות עור� לעיסוק הפעיל בשלו� הע� היהודי כולו ואלה שראו 

גשמתו היו צריכי� את הער� הדתי שיש ברעיו� השיבה לאר� ישראל ובה

. לייצר תאולוגיה שתעניק משמעות דתית למהלכי� הפוליטיי� של הציונות

 �הרב קוק פירש את המהלכי� המדיניי� וההתיישבותיי� של הציונות וא

כחלק מהמציאות , את הרעיונות הלאומיי� החילוניי� התומכי� בה�

 האלוהית וכחלק מהתנועה ההכרחית של ההיסטוריה לקראת הגאולה

הרב קוק אפשר . באופ� זה הוא העניק לציונות משמעות דתית. המשיחית

וכ� לחבר את הקיו� , דתית�לתלמידיו להבי� את הציונות במסגרת הגותית

הציוני והישראלי ע� שמירת המצוות ולשלב את אורח החיי� הישראלי 

    . בתו� מעגל החיי� הדתיי� והקהילה הדתית

חזו� שאפשר למאמיני� להתמודד  ג� הרב הירש וג� הרב קוק סיפקו

מחד , ע� הרוחות הכלליות המנשבות בעול� תו� שמירה על ייחודיות

. מאיד� גיסא, ולקיחת חלק בפיתוח ובהתקדמות של העול� הסובב, גיסא

אבל . חלקי� גדולי� מהדברי� שלימדו שני ענקי רוח אלה עדיי� רלוונטיי�

יא דומיינה על ידי איש דור שאיבד את אמונו בתבונה האנושית כפי שה

כבר אינו מסתפק בהצגת התורה כחלק ממערכת תבונית , ההשכלה

לדור זה לא נחו� חזו� התולה את הרעיונות הדתיי� באידאל . אידאלית

עבור דור שמבי� , זאת ועוד. כי אידאל זה נות� זה מכבר, התבונה האנושית

ל ולא כדבר את זהותו האישית כתוצר של המערכת המושגית שבה הוא פוע

לדור כזה דרוש חזו� . דרוש שיח חדש על זהות, שמייצר מערכות מושגיות

א� . שמבסס את זהותו ומנהיר את המערכת שבתוכה הוא חי באופ� חיובי

האידאולוגיה מבססת את המערכת על טבעו של היחיד לא תצליח ההגות 

 בדור שלנו נחוצה הגות אשר מראה את הער�. הדתית לשכנע באמת שלה

כחלק ממבנה משות� המקיי� , היחיד והקהילה, של שני גורמי� אלה

. קשרי� בתוכו וע� סביבתו ומצליח לשגשג ולפעול בצורה חיובית בעול�

דור הצעירי� של ימינו שהתחנ� על ברכי הציונות הדתית עשוי לראות 

א� הוא , במערכת המושגית שמתאר הרב קוק בניי� הגותי בנוי לתלפיות
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. לעצמו חיי� מחו� למערכת זו ואמתות העצמאיות ממנה יכול לדמיי�

המודרנית גורמת לו לראות בניי� הגותי זה �החשיפה לתרבות הפוסט

התרבות . אחד מני רבי� הפועלי� בתו� התרבות האנושית" נרטיב"כ

מודרנית מלמדת אותו לחשו� את הרעיונות שבתורותיה� של הרב �הפוסט

צר הלשו� שלה והכללי� שלה נבנית הירש והרב קוק כשפה שבמסגרת או

א� בעקבות הרגלי צריכת התרבות של הצעיר בימינו . תמונת עול�

, ובעקבות ההשכלה שהוא מקבל ע� יציאתו ממעגל החינו� הדתי המגונ�

הוא יכול להתבונ� . הוא יכול לבחו� תמונת עול� זאת מתו� מרחק ביקורתי

. משפה אחת מני רבותולראות את התמונה ההגותית שהונחלה לו כחלק 

מצויה בסב� , שפת המסורת, שפת הציונות הדתית, שפת ההלכה, שפה זאת

הוא , למשל. המותנות על ידי שפות אחרות, של יחסי� ע� תמונות אחרות

א� הוא ג� מכיר את השפה , מכיר את השפה של הליברליז� המערבי

אפשר  אי. הדתית של האיסלא� או את התמונה הרוחנית של דתות המזרח

להמשי� ולהתעקש על האמת של נרטיב אחד מסוי� בשפה שמניחה את 

עולמנו איננו דובר יותר . המבטא את האמת, קיומו של נרטיב אחד ויחיד

   .בשפה הזאת

 –אפשר כמוב� לשוב ולנקוט את האסטרטגיה של העול� החרדי 

כפי , אפשר ג� להצליח בכ�. להתכנס ולהתעל� מהעול� שמסביבנו

התופעה של . בזאת בקהילות הדתיות הבדלניות בכל העול� שמצליחי�

לאומית פועלי� �וההסתגרות הדתית שאנו מזהי� כחרדיות" ישיבות הקו"

לא מ� הנמנע שיהיו למדיניות זו הצלחות גדולות בביסוס . בדיוק בכיוו� זה

ולו רק , אול� עבור רבי� זו איננה אופציה, הזהות הדתית של צעיריה�

מכיוו� שההתערות שלה� בסביבה היא עובדה קיימת שאי� להשיבה 

ברי� הדת היהודית צלחה מש. טענתי היא שאי� שו� צור� בכ�. לאחור

. והיא תוכל ג� לזה, רבי� ונענתה לאתגרי� רבי� מבלי לעצו� את עיניה

. דרושה תורה ודרוש חזו�, דרושה לכ� שפה, אבל דרושה לכ� מחשבה

ויותר מכול דרושי� לנו מנהיגי� והוגי� המוכני� להישיר מבט אל מול 

צריכה להימצא הדר� . 'לזכור שכמו כל מציאות ג� זהו רצו� ה, המציאות

, ספר את המציאות כ� שהיא תתמלא במשמעות שאפשר להאמי� בהל

  . שאפשר לקבלה בלי קריצת עי� ג� בימינו



חנה השקס  34
 

 
אי� זה נכו� לומר שהשיח , כפי שציינתי בתחילת הדברי�, זאת ועוד

הדתי השמרני מתעל� מהעול� הסובב אותו ושאיננו מטמיע רעיונות 

מ� בנחישות רבה מא השיח הדתי התאולוגי. שאינ� לקוחי� מתו� התורה

�בעול� הנוצרי של ימי הביניי� , בעול� ההלניסטי, רעיונות שמקור� בחו

ההתנגדות של ההוגי� הדתיי� השמרניי� . ובפילוסופיה המודרנית

כל מי . מתמקדת ברעיונות העכשוויי� הנראי� כמאיימי� על המסורת

ששמע את הטענות הדתיות כנגד התערות הנשי� בעול� שמחו� לבית 

תכנית  בלימוד תורה ובבחירה חופשית של, בשוק העבודה, שפחהולמ

. יכול לשמוע את הרעיונות המודרניי� המוטמעי� בטיעוני� אלה, החיי�

הטענה כי האישה היא בטבעה יצור רגשי המותא� לניהול חיי המשפחה 

ולא ראוי שתעסוק בפעילויות הדורשות כישורי� מסוגי� אחרי� הוא רעיו� 

מוב� שאפשר למצוא לכ� סימוכי� . התורה או מדברי חכמי�שאיננו לקוח מ

מי שמחזיק בו . א� כמשנה סדורה רעיו� זה הוא מודרני ביסודו, במסורת

שני . אק רוסו ושל הגל'א� ז'בשיטתיות אינו אלא תלמיד� המובהק של ז

פילוסופי� מודרניי� אלה תרמו רבות להתפתחות התרבות הליברלית כפי 

מודרנית שתיארתי לעיל חושפת את �א� הביקורת הבתר. שאנו מכירי� היו�

הכשלי� בהגות� ואת תרומת� של נתחי� מכריעי� בהגות� להלכי רוח 

גזעניי� וטוטליטריי� שאת יישומ� במאה העשרי� אנו מרגישי� עדיי� על 

  . בשרנו היו�

מודרניי� �הטענה המובעת במאמר זה איננה זו שהרעיונות הפוסט

; ה� יחזיקו מעמד יותר זמ� מהרעיונות המודרניי�אמתיי� יותר או ש

טענתי היא שלאור ניסיו� העבר צפוי שהשיח הדתי יאמ� את אופנות 

ושהדבר יחזק את התודעה , מודרניות במוקד� או במאוחר�החשיבה הפוסט

לכ� . הדתית היהודית ויתרו� לשגשוג ולחיוניות של התרבות הדתית

הקרבנות של . מלחמת מאס�ההתכחשות לאופנות חשיבה אלה היא 

צעירי� וצעירות יהודי� דתיי� שיתכחשו למורשת� בשל הזרות , מלחמה זו

  . ה� קורבנות שווא, של השפה הדתית

מה עבודה זו כבר החלה על ידי אלה המעמידי� �לסיו� אציי� שבמידת

, דתיי� כמו הרב אברה� יצחק קוק לבחינה מחודשת את חזונ� של הוגי�

ל "חוקרי� באר� ובחו. 'יק והרב אליעזר ברקובי�'לובייצהרב יוס� דב סו

ובולטת בה� היא תמר רוס המציגה את תרומתה , פועלי� בכיוו� זה
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ל "ר ז"הרב שג 24.מודרני�האפשרית של תורת הרב קוק לשיח דתי פוסט

וכתביו מהווי� , מודרניי��אימ� ג� הוא דרכי חשיבה ע� סממני� פוסט

 קבוצה של חוקרי הגות יהודית בארצות. אלהמקור מצוי� לשיח בכיווני� 

פועלת מתו� ביקורת הגישות  Textual Reasonersהברית המכני� עצמ� 

שהוקמה בתחילת שנות , קבוצה זו. המודרניות המערביות להבנת הדת

פועלת מתו� ביקורת הפילוסופיה הדתית , התשעי� של המאה העשרי�

. המחשבה המערבית על הדתוהרעיונות התאולוגיי� המחילי� את תבניות 

 �ה� מבקרי� את ההתייחסות אל המסורת כאל אובייקט למחקר שיש לאמ

לאימו� השיח  במקו� זאת ה� קוראי�. כלפיו עמדה נייטרלית

מודרני המתנהל מתו� קהילת המאמיני� ומכחיש את האפשרות �הפוסט

חברי . כלפי עול� מושגי� כלשהו" אובייקטיבית"לעמדה מרוחקת ו

ה מקדמי� הגות דתית החוזרת אל הטקסט המסורתי ומזינה את הקבוצ

קבוצה זו פועלת אמנ� מתו� נקודת מבט . הפעילות הדתית בתו� הקהילה

ולכ� לא תמיד יש בהגותה כדי לשמש חזו� לשיח , אורתודוקסית�לא

שיח הגותי ע� הרעיונות שהיא מקדמת �א� הכניסה לדו, אורתודוקסי

עשויי� להעשיר ולקד� את השיח , הוהשימוש במתודת העבודה של

  . התיאולוגי האורתודוקסי הנחו� לנו כל כ� היו�
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