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  ?מהי נאורותה

 ר עמנואל נבו�"ד

  2013אוגוסט  11, סמינר הקי� של קר� תקווה

  

  

 Descartesמכיוו� ש , נאורותאת המקור לתנועת ה René Descartesלדעתי נית� לראות ב 

הוא כתב את .  ניסה להפו� את התבונה למקור היחיד והאולטימטיבי של הידע ושל המוסר

דבר , בצרפתית ולא בלטינית) מאמר על המתודה( Discours de la Méthodeהחיבור שלו 

א� הוא הצדיק את ההחלטה שלו בתחילת החיבור .  שהיה נדיר ולא מקובל באותה תקופה

 .בה#מאמיני#  אספרי# ישני# ושלבכ� שבכוונתו לשכנע את אלו שלא קוראי# 

  

מספר בדיעבד את תהלי� החשיבה שלו וניסיונו לייסד  Descartes, מאמר על המתודה ב

שהוא התחיל להטיל ספק על כל דבר ללא יוצא דופ� כדי  מסביר Descartes.  פילוסופיה חדשה

  .  ואז הוא מגיע לנקודה שלטענתו לא נית� להטיל עליה ספק.  יוכל להגיעלראות עד איפה הוא 

  

הייתה כה חזקה  � ני חושב ולכ� אני קיי�א–הגעתי למסקנה שהאמת הזאת ": כ� הוא כותב

קבעתי ו, להפרי� אותהוכה נכונה שההשערות ההזויות ביותר של הספקני� לא היו מסוגלות 

ללא הסתייגות שנית� היה להפו� את האמת הזו לעקרו� הראשו� של הפילוסופיה 

 ." שחיפשתי
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א� קשה להאמי� .  טוע� שאי� סתירה בי� הפילוסופיה שלו לבי� האמונה Descartes, איכשהו

היה מ� חוזר בתשובה שעסק בהתחלה  Pascal  .וודאי לא האמי� לו Blaise Pascal  .לו

בנובמבר  23 ב שהוא חווה במתמטיקה והתמסר לדת ולפילוסופיה אחרי חוויה דתית עזה

במיוחד לאור , לענות עליה�לא מסוגלת  פסקל היה משוכנע שיש שאלות שהתבונה.  1654

  .פיזיקה בתקופה שלו( הגילויי# של האסטרו

  

 ”Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie“: הגיגי#הוא כותב ב , למשל

האמונה  Pascalאצל .  )"השקט הנצחי של החללי� האינסופיי� האלה מפחיד אותי("

 .לשאלות הקיומיות לענות מסוגלתמתחילה איפה שהתבונה לא 

  

בצביעות וא* כתב שהוא לא היה מסוגל לסלוח לו על   Descartes את האשי# Pascalלכ� 

עשה את הכל כדי להיפטר מאלוהי# א�  Descartesטוע� ש  Pascal.  המאמר על המתודה

  .  שבכל זאת היה זקוק לו כדי לבסס את הפילוסופיה שלו

  

הוא כותב ב   .המוסרבונה יכולה אפילו להפו� למקור של תלמשל שה טוע� Descartesהרי 

תבונה , אצל פסקל  ."מספיק לחשוב טוב כדי לעשות את הדבר הנכו�": מאמר על התודה

  .ומוסר ה# שני תחומי# שוני#
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: Treatise of Human Natureשכותב ב  David Hume אצל, דר� הגב, יש הסתייגות דומה

“The rules of morality are not conclusions of our reason.” 

  

או שאנו זקוקי# למסורת ולאמונה כדי לעצב את .  לשתי תפיסות אלו יש השלכות פוליטיות

נוקטי# בשתי עמדות  Pascalו  Descartes.  או שלא, הערכי# שלנו וכדי לתפקד כחברה

 .Descartesעל התפיסה של מבוססת  נאורותואני טוע� שתנועת ה, הפוכות בעניי� זה

  

.  Descartesמאוד הושפע על ידי  Baruch Spinoza  .Spinozaבר בולט במיוחד אצל הד

Spinoza  כש  18היה ב�Descartes הוא התחיל לקרוא את , נפטר �ע#  20בגיל  Descartesא

Frances van den Enden  ,כמו רוב חבריו של , וצרישהיה חוזר בשאלה נSpinoza. 

 

 Descartesהוא ניסיו� לתרג# את הפילוסופיה של  מדיני(מאמר תיאולוגי Spinozaהחיבור של 

( ומכא� הדה, תרצה לשחרר את חיינו מכל השפעה דתי Spinoza.  למונחי# פוליטיי#

� ולדת"שה לתנקונסטרוקציה שהוא ע . 

 

הדת הל את חיינו על פי חשיבה רציונאלית בלבד ולשי# ק� להשפעת מטרתו הייתה בפרוש לנ 

 .והאמונה על אירופה
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השאלה היא אי� בוני# מחדש את החיי# הפוליטיי# שלנו ללא ההשפעה של הדת ושל 

בי� הפילוסופי# לצרפתי# ה הפילוסופי#התגלתה מחלוקת עקרונית בי�  וכא�.  המסורת

להסתכל על הגינות הדר� הטובה ביותר להבי� את המחלוקת הזו היא חושב שואני .  הבריטי#

  .  הצרפתיות ועל הגינות הבריטיות

  

והגנני# נותני# לה# לצמוח כמעט , יש המו� עצי# בכל מני מקומות Buckingham ארמו�ב

העצי# ו, עיצוב סימטרי וחדלהטבע משועבד , לעומת זאת  Versaillesב .  ללא התערבות

כמו  בער�הוא  האנגליותלבי� הגינות  הצרפתיותההבדל בי� הגינות .  ישרותמגולפי# בצורות 

 דדוקטיבית שללבי� הפילוסופיה ה David Humeשל  האינדוקטיביתההבדל בי� הפילוסופיה 

René Descartes  .  

  

את האמת הזו יש .  היא מתגלגלת בצורה דדוקטיביתו ,האמת מתחילה במוח, Descartesאצל 

, לעומת זאת, Humeאצל .  כפי שהגנ� הצרפתי כופה את עיצובו על הטבע, לכפות על המציאות

כפי שהגנ�  בדיוק, פ� אמפירי דווקא מהמציאותוהאמת לומדי# באו  tabula rasaהמוח הוא 

  .  האנגלי מתאי# את עצמו לטבע

  

  .הפוכות אלו יש השלכות פוליטיותלשתי תפיסות 
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ה# אפילו רצו לחלק את צרפת .  המהפכני# הצרפתיי# ניסו לעצב מחדש סדר פוליטי מאפס

אלא שלמורת רוח# הגבולות הטבעיי# והחיצוני# של צרפת אינ# קווי# , למרובי# שווי#

  .הגיליוטינההצרפתי# המציאות את , כאשר המציאות התחילה לגלות סימני התנגדות.  ישרי#

  

 tabula rasaהמהפכה האנגלית לא הייתה .  Edmund Burkeת של וזו הייתה בדיוק הביקור

 יקבל חזרהאלא דווקא חזרה למקורות כדי שהע# האנגלי , ניסיו� להמציא את הגלגל מחדשו

אלא מהתפתחות , זכויות שלא נובעות מאיזו שהיא חשיבה דדוקטיבית, זכויותיות א

  .היסטורית

  

הוא שאל באחד המכתבי# שלו , ראה את המרובעי# על המפה של צרפת Burkeכאשר , אגב

  .  א# הצרפתי# באמת מצפי# מאנשי# להתגאות במרובע שלה# וא* להקריב את חייה# עבורו

  

הצרפתית והקונטיננטאלית שהייתה  נאורותה.  נאורותכ� שהיו למעשה שני סוגי# של 

ואפילו די , זהירה, שהייתה אמפירית האנגלית נאורותו.  דדוקטיבית ודוגמטית, רציונאלית

  .  שמרנית

  

שניה# נולדו בשנת .   pinozaSBaruchלבי�  John Lockeהרי תראו את ההבדל למשל בי� 

איסט או יאני יודע שנכתבו ספרי# שלמי# כדי לנסות ולהבי� א# שפינוזה היה את.  1632

 .John Lockeומכא� ההבדל התהומי ע# .  איסטילדעתי ברור שהוא היה את.  דאיסט
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Locke הוא קרא להפרדה ב� דת למדינה כדי להבטיח את חופש הפולח� .  אד# דתי(היה ב�

  .את הדת מהחוויה האנושית לסלקלא כדי א� , וכדי להבטיח שוויו� ב� האזרחי#

  

Locke איסטי# אי� זכות להיות יהוא א* טע� שלאת.  איסטי#ילמעט כלפי האת ,היה סובלני

ינק  Locke.  לא יכולה להתקיי# ללא אמונה באלוהי#, לטענתו, חלק מהחברה כי שו# חברה

�"את הפילוסופיה הפוליטית שלו מהתנ  .pinozaS ,ביסס את הפילוסופיה , לעומת זאת

�"קונסטרוקציה של התנ(הפוליטית שלו על דה  .  

   

 נאורותהבריטית הייתה פחות לעומתית כלפי הנוצרות מאשר ה נאורותאי� פלא שה

הבריטית לא דחתה  נאורותה, דווקא מכיוו� שהיא הייתה אמפירית וספקנית.  הקונטיננטאלית

 .היה מקו# לדת ולא היה צור� בדתלא , לעומת זאת, הקונטינטאלית נאורותב.  את הנצרות

 

רוטסטנטי# העובדה שהבריטי# ה# פ.  א� יש הסבר נוס* להבדל בי� שתי ההשקפות

 .ושהצרפתי# ה# קתולי#

  

.  ולכ� היא נשארה דת פרימיטיבית ודוגמטית, הקתוליות לא עברה את תהלי� הרפורמציה

  .א� קשה להיות אינטלקטואל ומשכיל קתולי, אפשר להיות אינטלקטואל ומשכיל פרוטסטנטי
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קטע שבו אחת הדמויות מצביעה בו זמנית על  הגיב� מנוטרדא# Victor Hugoיש בספרו של 

אבל החלפת הפסלי# על ידי ספרי# קראה   ."זה יהרוס את זה" :תספר ועל פסל ואומר

  .  בפרוטסטנטיות ולא בקתוליות

  

ולא הייתה  Renaissanceהייתה למעשה המש� של ה  נאורותה, אצל הפרוטסטנטי# ,לכ�

  .פשריהדבר היה בלתי א, לעומת זאת, אצל הקתולי#.  בעיה להישאר נוצרי# לפרוטסטנטי#

  

( א� בהחלט אנטי, איסטיתילאו דווקא את.  נוצרית( הצרפתית הייתה בפרוש אנטי נאורותה

ל ו Diderotבניגוד ל –איסט ישנאה את הקתוליות א� הוא לא היה את Voltaire.  נוצרית

D’Holbach למשל  .Voltaire  סבר כי הנצרות היא .  היה דאיסט �הוא האמי� בבורא עול# א

  .  אמונה תפלה ודת מפגרת

  

אנסי# יע# כל ההבדלי# והנ, רר מ� הנצרותהייתה רק ניסיו� להשתח נאורותהא# ה, א# כ�

  ?שהסברתי

  

 Beantwortung der Frage: Was istעמנואל קנט ניסה לענות לשאלה הזאת בחיבורו 

Aufklärung? )התשובה של ).  ?מהי נאורותה :לענות לשאלהKant היא  נאורותה" :ברורה

   ."שחרור האד� מ� הבורות שהוא כפה על עצמו
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antK אנשי# מוכני# להשלי# , לדעתו  .האוטונומיה של האד# צריכה להיות ג# שכליתש טוע�

  .  היע# היעדר אוטונומיה שכלית ולקבל תשובות מוכנות ממוסדות כמו הכנסי

  

antK  סובר שהכנסייה מהווה מכשול לאוטונומיה של האד# מכיוו� שהיא מחייבת לקבל

?  א� מה זה חשיבה רציונאלית עצמאית  .דוגמות ולא מקבלת חשיבה עצמאית ורציונאלית

או חשיבה תיאורטית ודדוקטיבית כמו אצל   Humeחשיבה אמפירית ואינדוקטיבית כמו אצל 

Descartes  ?  

  

 Kritik der reinenבספרו האטו# האלו עשות מ� סינתזה בי� שתי התפיסות קנט ניסה ל

Vernunft )הביקורת של התבונה הטהורה(.  

 

ואת , את המוסר, קובע מעתה את האמת, לא הכנסייהו, א# האד# :השאלהא� נשארה 

הרצו� החופשי והערכי# של אי� נמנע התנגשות מתמדת בי� , אי� נוכל לחיות ביחד, הערכי#

א� לפחות , הרי האוטוריטה של הכנסייה הייתה אומנ# מבוססת על כפייה ובורות?  כל אחד

  .  היא אפשרה סדר

  

Kant מוסר הוא לא פחות פשוט מכיוו� שהמקור האמיתי של ה, חשב שאי� ע# זה בעיה

  .מהתבונה עצמה
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למה  אבל.  נית� לבנות חברה מחדש בלי האוטוריטה של גור# חיצוני, הזהלפי ההיגיו� 

או (בגלל יראת שמי# לא לא ירצחו ולא ישכבו ע# כל מי שבא לה# א# , שאנשי# לא יגנבו

  ?אי� חברה יכולה לתפקד בלי אמונה ובלי פחד).  בעברית מודרנית "פחד אלוהי#"

  

הרי שכל , היות ולדעתו התבונה היא מקור המוסר.  היא מאוד אופטימית Kantהתשובה של 

  .לרצוח ולשכב ע# אשת איש, אד# רציונאלי ונורמאלי מבי� שאסור לגנוב

  

מלעשות מעשי# אלו בגלל  שכלית ובכל זאת לא נרתעהמבי� את זה ברמה  האד#א� מה א# 

טוב נניח שאני לא צרי� את הדת כדי להבחי� בי� טוב לרע ושאני יכול להסתדר ?  היצר שלו

מבטיחה לי שהרגש והיצר תמיד יהיו  נאורותאי� ה?  הרתעהמה ע# .  מאוד ע# התבונה שלי

  ?כפופי# לשכל

  

  .נאורותאחד האתגרי# הגדולי# של הלכא� אנו נוגעי# 

  

הספר , Émileאת עד שהוא קרא .  עצמו לא הייתה תשובה ברורה לשאלה הקשה הזו Kant ל

מתקתק מספרי# שלקנט היה אורח חיי# כה .  1762שיצא לאור ב  ,על החינו� Rousseauשל 

.  ידעו מתי לכוו� את השעו� או להכי� ארוחת ערב, עיר מגוריו, Königsberg בשאנשי# , וצפוי

  .היה עושה את ההליכה היומית שלו ssorHerr Profeזה היה כאשר 
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נכנסו לפאניקה  Königsbergתושבי .  לא עשה את ההליכה היומית שלו Kant, אלא שיו# אחד

הוא באמת שכח את ההליכה היומית שלו כי הוא היה באמצע לקרוא .  antK  לורצו לביתו של 

שעליה פתר לו כביכול את הבעיה  Rousseauמאוד התלהב מהספר משו# ש  Émile  .Kantאת 

 יתנערו מהמוסראי� להבטיח שבני אד# יתנהגו על פי המוסר הרציונאלי ולא : דהיינו, הצבעתי

  ?יצר או בגלל התאבות שלה#ההזה בגלל 

  

טבע  Rousseauכי לפי ?  למה.  הייתה שהחינו� יכול למנוע את הרוע Rousseauהתשובה של 

לכ� החינו� .  ומה שמקלקל אותו זה החינו� הלא נכו� והמבנה החברתי הפגו#, האד# הוא טוב

  .  יכול לשי# ק� לרוע

  

מתאפשרת א� ורק בגלל הנחת היסוד שלו שהאד# הוא  Rousseauלכ� האמנה החברתית של 

  .מצב הטבע זה ג� עד� Rousseauאצל , ג#, לכ�.  טוב מטבעו ומהותו

  

ג� עד� אלא זה לא  Hobbesרק שאצל , מדבר על מצב הטבע Hobbesג# ?  א� אי� הוא יודע

 Hobbesבעוד ו , מאמי� שהאד# הוא טוב מטבעו ומהותו Rousseauכי ?  למהו. הינו#יג

. מתאר את מצב הטבע כמצב אידיאלי Rousseau  .מי� שהאד# הוא רע מטבעו ומהותומא

Hobbes מתאר את מצב הטבע בצורה הפוכה :  
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“During the time men live without a common power to keep them all in awe, 

they are in that condition called war; and such a war, as if of every man, against 

every man.” 

 

ולכ� יש כא�  הימור מצד# של , אי אפשר להכריע באופ� מדעי וודאי בי� שתי אמונות אלו

Rousseau  ושלKant .  

 

, כפי שהסברתי קוד#, המחלוקת הראשונה.  נאורותה שלוכא� אנו מגיעי# למחלוקת השנייה 

� ולנצרות"הייתה בקשר לתנ  .Spinoza ,Voltaire ,Diderot  וRousseau  רצו להיפטר לגמרי

� מנוגד לתבונה ושעל "ה# סברו שהתנ, דאיסטי#או איסטי# יבי� א# ה# היו את.  �"נמהת

  .הפילוסופי# לשחרר את האד# מ� הדת

  

לכ� .  � ללא האמונות הטפלות של הנצרות"רצה לחזור לטקסט של התנ John Locke, לעומת#

שג# הוא , Thomas Jefferson.  היא בעצ# המש� של הרפורמציה Lockeהחשיבה של 

רציונאליי# של (הוציא את הקטעי# הלא, נאורותהשתיי� לזר# הבריטי והפרוטסטנטי של ה

הוא לקח סכי� הוציא מ� הברית החדשה הקטעי# : לא קונצפטואלית אלא פיזית ממש ,�"התנ

  .הלא אמיני#
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� שנקראת "הזה גרסה חדשה של התנ paste-and-cutיצא מה n BibleThe Jefferso  . בשורה

, הוציא מהברית החדשה כל הקטעי# שמדברי# על הנסי# של ישו Jefferson, התחתונה

  .  ושהופכי# אותו לחצי אלוהי#

  

ללא , כאמור, כי, א#(� "אד# שהאמינו בתנ(מכיוו� שכבני, אני מזכיר את ההבדל הזה

לא היו יכולי# להיות שותפי# לאנחת היסוד של  Jeffersonו  Locke, )המיתולוגיה הנוצרית

Rousseau  ושלKant שהאד# הוא טוב מטבעו ומהותו.  

  

� "ידעו את התנ Jeffersonו   Locke  ."מנעוריו עריצר לב האד� "כי  בספר בראשיתהרי כתוב 

כולל , לא שה# לא האמינו ביכולת ובצור� לשפר את האנושות.  כולל הפסוק הזה, היטב

�משהו ה# סברו שיש , Hobbesובדומה ל , Kantול  Rousseauא� בניגוד ל .  באמצעות החינו

  .אפשר להתעל# מזה(רע שטמו� בטבע האד# ושאי

  

ג# התחלקה בי� ההוגי# שסברו שהאד# נולד טוב לבי� אלו שסברו  נאורותלכ� אני טוע� שה

ואני חושב .  נאורותזה מה שאני קורא המחלוקת השנייה של ה.  שהרוע הוא חלק מטבע האד#

 Adamהתפיסה הכלכלית של ההבדל בי� שהדר� הטובה ביותר להבי� אותה היא באמצעות 

Smith   לבי� זו שלcques RousseauJa-Jean.  
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Rousseau  חיבור קצר שיש בו  1755בשנת אול# הוא חיבר , ובצדק, כלכל�לאומנ# לא נחשב

 שיווי� ב� בני אד#(המאמר על המקור והבסיס לאי : אלמנטי# של תיאוריה כלכלית

)esmDiscours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hom  .( המשפט

הכריז , מי שסימ� ראשו� שטח על פני האדמה" :החיבור הזה הוא המשפט הבא לשהמרכזי 

    ."הוא המייסד של החברה האזרחית ,ומצא מספיק אנשי� תמימי� כדי להאמי� לו' זה שלי'

  

אלא תוצאה מתאונת , רכוש זה לא חלק מהטבע האנושיש  ?זההבמשפט  Rousseauמה אומר 

ולכ� נית� לשי#   ."קונסטרוקציה חברתית"רגו� האקדמי 'שנקרא בזאו מה –דרכי# היסטורית 

דיבר על  Émile ,Rousseauהרי ב .  מחדש "חינו�"הרכוש הפרטי תו�  תק� לעצ# קיו# תופע

�זה כולל היכולת והצור� להוציא מהמוח .  האפשרות לחזור לטוב האד# המקורי בזכות החינו

  .  ומהלב של האד# את עצ# הרעיו� של הרכוש הפרטי

  

לא מנסה למצוא דר� לצמצ# את אי השוויו� אלא למחוק אותו דר�  Rousseauש זאת אומרת 

דבר שנית� להשיג לדעתו משו# שהרכוש הוא תופעה מלאכותית ולא , ביטול מוסד הרכוש

  .  תו� הטבע האנושיטמו� בשמשהו 

  

Adam Smith ,אלא מנסה לעבוד א# החומר  ,לשנות את טבע האד# מנסהלא , לעומת זאת

  .)sThe Wealth of Nation(עושר העמי# בספרו  הקיי#
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א� הוא מחפש .  והוא אפילו סובר שכולנו אנוכיי#, הוא סובר כי רכוש זה חלק מטבע האד# 

  .דר� להתמודד ע# האנוכיות הזאת במקו# למחוק אותה

  

אד# יושב בבית (מכיוו� שכאשר ב�  ?למה.  והוא טוע� שהאנוכיות הזאת היא אפילו מועילה

מכיוו� נמצאי# ש# מונחי# על שולחנו לא שהירקות והבשר , הרי שהלח#, ואוכל ארוחת ערב

  .  אלא מכיוו� שה# דאגו לעצמ#, הירק� והקצב דאגו לו, שהאופה

  

זאת אומרת שדווקא העובדה שאנחנו אנוכיי# ושאנחנו צריכי# לעבוד כדי להתפרנס משרתת 

לכ� כל מה שצרי� .  סי# של אנשי# שאנחנו לא מכירי# ושלא אכפת לנו מה#את האינטר

  .  כנגד רצונו פרודוקטיבילעשות זה לאפשר למציאות לאל� את האד# להיות 

  

Jacques Rousseau-Jean  וAdam Smith זה הסוציאליז# והקפיטאליז# על רגל אחת  .    

  

� "הבריטית ששאפה לשמור על מרכזיות התנ נאורותה.  נאורותיש בעניי שני סוגי# של , לכ�

וששאפה ג# לשפר את החברה באופ� , בתרבות המערבית א� תו� הפרדה בי� דת ומדינה

הקונטיננטאלית  נאורותה, מנגד.  הדרגתי וזהיר תו� היכרות בקיו# הרוע בהתנהגות האנושית

נחה שככל � מ� התרבות המערבית ולבנות את החברה מאפס מתו� ה"שאפה למחוק את התנ

        .  שבטבע האנושי את הסדר הקיי# נגיע לטוב המקורי שנפרק

  



Page 15 of 15 
 

  .אלוהתפיסות הה סיפקה מעבדה לשתי ההיסטורי

  

.  המהפכה הצרפתית הידרדרה לרודנות מהרגע שהמציאות גילתה סימני התנגדות לתיאוריה

ההיסטוריה של צרפת היא .  ואת האקזיסטנציאליז# גרמניה אימצה בסו* את הרומנטיקה

של מאבק אלי# בי� שמאל רדיקאלי לבי� שמרנות , היסטוריה של מהפכות ומהפכות נגדיות בי�

  .גרמה לשתי מלחמות עול# בשל התנהגותה המאוד לא קנטיאנית, מצדה, גרמניה.  קתולית

  

  .  ב"הוכיחה את עצמה בארה, לעומת זאת, הבריטית נאורותה

  

אני מאמי� שהייתי אוהב את ": דמוקרטיה באמריקהבספרו  Tocquevilleלא במקרה כתב 

  ."אני מוכ� לסגוד את החירות, א� בתקופה שבה אני חי.  החירות בכל תקופה שבהיסטוריה

  

הרדיקאלית  נאורותהיסודות של ה, הוא ידע שאצלו בבית.  הוא ידע למה הוא אומר את זה

של  )dissident" (מתנגד"ראה והוא הבי� את זה כי הוא היה  הוא.  מאיימי# על החירות

  .הצרפתית נאורותה

  

  .  א� על שאר המתנגדי# נדבר בהרצאה הבאה.  הוא לא היה המתנגד היחיד

  


