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 Bruno Latour Pandora's Hope: Essays on the Reality of
 Science Studies. Harvard University Press. 1999. 352 pages.

תספתנש "עדיה לש היעב"ב םירהרהמ ברעמב ונחנא ,תוחפל הרשע־עבשה האמה ןמל 

תואיצמה ןיבל המצעלשכ תדמועה תיביטקייבוא תואיצמ ןיב המאתה תייעבכ 

טקייבוס ־ םזילאודה לש תונושה ויתורוצ .הפשהו תוברתה ,הבישחה לש תיביטקייבוסה 

הרוצת התוא ךותמ תוחמוצ - עדמו היגולואידיא ,עבטו תושונא ,הדבועו הנומא ,טקייבואו 

לש םירצות םתוא לכ ןיב תרצוי וז הרוצתש רושיגל ןתינ־יתלב רעפו תיסיסב 

וכפהו וכפה םיפוסוליפ לש תורוד ."םש אצמנ"ש המ ןיבו תישונאה תויביטקייבוסה 

רבד לש ופוסב הליבומ עדיה תייעב יכ הנקסמל ועיגה םיברו ,וז המאתה לש תורשפאב 

תאצמנה יהשלכ תינוציח תואיצמ ףקשמ ונלש עדיה יכ תעדל ךרד לכ ונל ןיא :תונקפסל 

הנחבהה תאש הנומא ךותמ ,אצומ־תדוקגכ םזילאודהמ רתפיהל וסינ אל םה ,הז םע .םש 

.ריחמ לכב רמשל שי ,היגולוטנואל היגולומטסיפא ןיבו ,האירבה ןיבל הלמה ןיב 

םימשה יכ איה ,רפסב םיטסקטה ןיב תרבחמה הנעט ,רוטאל ונורב לש תיזכרמה הנעטה 

םיפוסוליפ וקיסעהש תויעבה ןמ תובר ,ןכא .יטסינמוהה םזילאודהמ רטפינ םא ולפי אל 

קרפב ,המגודל .יריפמא רקחמל תושיגנל תוכפהנ תורחאו ,וז ךרדב תומלענ תורוד ךשמב 

הארוהה תייעב תא דירומ רוטאל ,סנוזמאב עקרק ינעדמ םע הדש־רקחמ לע ססובמה 

 (problem of reference) םיגולומטסיפא םא .עמשמ יתרת תואיצמה עקרק לא תיסלקה

ןיבל םילימה ןיב הרועפה םוהתה לע רשגל תורשפאה לע וסמלפתה ןושלה לש םיפוסוליפו 

תדעונ וז הרוצב היעבה תגצה יכ ןעוט רוטאל הנה ,תוסחייתמ םילימה םהילאש םירבדה 

ירסח םירבדבו םילימ לש תורוהט תוריפסב םעפ ףא םילקתנ ונא ןיא .ןולשיכל שארמ 

,רישכמ ,םגדמ ־ ךוותמ לכ .םיכוותמ לש תויפוסניא תורשרשב אלא ,תועמשמ 

ימוקמה ןיבל רתוי טשפומהו רתוי ןנקותמה ,רתוי דיינה ןיב רשקמ ־ טסקט 
עדיה םא הלאשב םמצע תא םידירטמ םניא עקרקה תרות ינעדמ .רתוי יטסירלוקיטרפהו 

תורושק רבכ ןהב םישמתשמ םהש םילימהש ןוויכמ ,תיאמצע תואיצמל םיאתמ םהלש 

ותפצר ךרד וליפאו המדא לש םימגדמ ,םירישכמ ,םיפרג ךרד תורבוע ,םירשק לש הרדסב 

וא םירבד וא םניא הלא םיכוותמש ןיבנ םא קר ירשפא הז ןיעמ חותינ לבא .םשגה־רעי לש 

.םהינש לש תונוכת םהל שי תרשרשב הדוקנ לכבש אלא ,םילימ 

טקילפנוקה איה םזילאודה תא םיקרפמ ונא רשאכ הנורתפ לע האבש תפסונ המליד 

םיאמדקא ויפ־לעש ,(science wars)"עדמה־תומחלמ" םשב עודיה ןורתפל ןתינ וניאש 

ידי־לע תוילנויצרה לעו עדמה לע הפקתהכ וספת םהש המ לע וביגה םיינרמש 

הישרושבו וז "המחלמ"ב םיקסועה םיקרפב .תוברתה ידומילו יתרבחה םזיביטקורטסנוקה 

ינש לש ףתושמה םזילאודה לש האצות אוה טקילפנוקה דציכ הארמ רוטאל ,םיירוטסיהה 

דמועה רבדכ וא עדיה תא תוארל ונילע הפוכ תיטסילאודה אצומה־תדוקנ .םידדצה 

סחייתנ םא םלוא .דחי םהינשכ אל לבא ,תיתרבח הינבהב וא תיאמצע תואיצמל המאתהב 

לכונ ,םינבומ םתויה ךמס־לע םייביטקייבואכ ,םייביטקייבואכ םגו םינבומכ םג םירבדל 

ילבמ םייתרבחו םיירוטסיה םייפיצפס םירשקה ןיבל םיטקייבוא ןיב םירשקה תא ךירעהל 

.םהלש תויביטקייבואה תאו םקזוח תא סמסמל 

עובקל דעונש קבאמב תודמעכ קר תוליעי ןניה עדמה־תומחלמב תודגונמה תודמעה 
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403 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 - ס''שת 

םניא םידדצה ינש .תישונא הביטקפסרפ לכמ תיאמצע הניהש תמאל תושיגנ שי ימל 

תואיצמל תויהל לוכי טקפיטרא הבש ,תיעדמה הקיטקרפה לש הנבהב ונתוא םימדקמ 

.ךפיהלו תיביטקייבוא 

,יטסינמוהה םזילאודבש אצומךיאה לע עיבצהש ןושארה וניא רוטאלש יפ־לע־ףא 

הקיטקרפה לא יטנרהוק ןובשחו־ןידב עיצמ אוהש הפולחה לש רושיקב איה ותמורת 

המכ םג קפסמ רוטאל ,ךכ םשל .היפוסוליפב יתימא הדש־רקחמ הווהמ ותדובע .תיעדמה 

םיטקייבוס לש תונוכתה תולעב תויושיה תא ראתל תנמ־לע םישדח םיגשומ המכו 

לע רבדל םוקמב .הרבחה יעדמ לש יסלקה ןוקיסקלב תודרפנ תוראשנש םיטקייבואו 

שמתשמ רוטאל ,םהילע םירמוא ונחנאש המל סחיב םייאמצע םניהש םירבד לע וא ,תויוהמ 

ביטהש תוארהל תנמ־לע (Whitehead) דהטיוו לש (העצה/החנה) proposition גשומב 

תויוהמ לע רבדל הליעי ךרד וניה ,לבוקמה ןבומב ,החנהה לש םלש־יתלבהו זמורמה 

לע רבגתהל תנמ־לע (fact+fetish) factish גשומב שמתשמ אוה ךכ לע ףסונ .תויתימא 

םינירקמ ונאש םירבד ןיבל ונילא סחיב יאמצע ןפואב םימייקש םירבד ןיב העטומה הריחבה 

.הרוהט תיביטקייבוס תועמשמ םהילע 

ךכב המידק לודג דעצ םדקתמ ךא רוטאל לש תמדקומה ותביתכ תובקעב דעוצ הז רפס 

תכפוהש רקחמ תינכותל סיסבה תא הנירצמ ולש הביטקפסרפה דציכ הארמ אוהש 

אל ךא ,בזכואמ ינא וז הביסמ .תשטשטמ תיטסילאודה היגולויצוסהש המ תא יטנרהוקל 

קפסמ אוה .תיגולויצוסה הטישל רושקה לכב תיתדיחה ותשיגב קבד רוטאלש ,עתפומ 

תואיצמהו עדיה ,עדמה תא הריבסמכ תספתנה תיגולויצוסה הטישה לע הפיקמ תרוקיב 

אוהש ומצעלשכ יתרבח םלוע ןיא ,ותנעטל .םייביטקלוק םיגוצייכ וא תיתרבח הינבהב 

תונקסמה לבא .תועמשמה־רסח ירמוחה םלועל םינתונ ונחנאש תועמשמל רוקמה 

הסנתש היגולויצוס ,תורישעמ ןה השעמלו ,תואיצומ ןניא רוטאל לש תויגולוטגואה 

רעצמ .םינבומ םיסחיב םמוקימ לש םיחנומב םייתרבח םינכוס לש תוקיטקרפה תא ריבסהל 

תלפונש ,תינרדומ םילילא ץופינ לש תקהבומ הלועפכ הז תא םג האור רוטאל יכ תוארל 

תא עיקוהל תנמ־לע הנושארב תשמתשמו הנומאו הדבוע ןיב תיטסינמוהה הנחבהה ךותל 

תולאשה לע תונעל ול רשפאתש הטיש לכ החוד אוה ,ךכמ האצותכ .הנורחאה 

םלועה־תפקשה לש םייתרבחה תורוקמה תלאש ןוגכ ,ביצמ ומצע אוהש תויגולויצוסה 

תיטנרהוק תאצוי ,ללכב היגולויצוס וא ,עדמה לש היגולויצוסה יכ אצומ ינא .תיטסילאודה 

,תיתרבח הינבה לש םייסיסבה םיגשומה לע םיבשוח ונחנאש עגרב רתוי תיתמצועו רתוי 

.רוטאל לש ויתוצלמה יפ־לע ,תואיצמו תועמשמ ,עדי 

ואלסרב לאינד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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