
437 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

*היידרוב רייפ לש תיגולויצוסה תשרומה תודוא ־לע 

**טנקו קיאול 

־יאצוי םייעדמה ויגשיהל ןה סחייתמה רתוי בחר רוביחמ דחא קלח הווהמ הז רמאמ 

תיגולויצוסה הליהקל ליחנהש תילאוטקלטניאה תשרומל ןהו היידרוב רייפ לש ןפודה 

2002 ביבאב בתכנ "The Sociological Life of Pierre Bourdieu" רמאמה .תימלועה 

,תילגנאב םילק םייונישב ,הנש התואב עיפוהו) תימואלניבה תיגולויצוסה הדוגאה תשקבל 

,Distinction רבחמ לש םייחה לעפמ תא רקוס הז רמאמ .(international Sociology־ב 

.םיילאוטקלטניאהו םיישיאה וייח לולסמל סחיב םיירקיעה ויבתכ תא תצמתמו 

לימאש קוסיע ,תוילגתב םיקוסע קר אלש הלא םה הפוקת לכ לש םילודגה םיגוהה 

,םתבשחמ חרוא לש יונישל םימרוג םג אלא ,ןעדמ לכ לש ותמישמ אוה יכ ןעט םייהקריד 

ןוויכמ וז הירוגטקל ךייתשמ היידרוב רייפ .םהיתימע לש םתביתכ תרוצו םרקחמ ינפוא 

- םלועה יבחר לכמ הירוטסיהו הרבח ,תוברת ירקוח הבש ךרדה תא דעל הניש אוהש 

ךכל רע יוטיב .התוא םימשיימו םתונמוא לע םיבשוח ־ הנאוחיט ךרד ביבא־לת דע ויקוטמ 

Actes תרגסמב .היידרוב דסייש תעה־בתכ ביבס הנגראתהש "תיגולויצוסה הנדסה" אוה 

 de la recherche en sciences sociales ימדקאה םזילמרופה לש םימוסחמה ורבשנ,
הסיפת רוציל תנמ־לע ,הרבחה תודוא־לע תויומס תוחנהו תונילפיצסיד לע תתשומה 

.יביסקלפרה יתרוקיבה הרבחה עדמ תא םקשל תלגוסמו תולובג הצוחש תירוקמ תיעדמ 

ונילע ,ותשרומלו היידרוב לש םייגולויצוסה וייח חורל םינמאנ תויהל תנמ־לע 

רקחמ יאשונ תריציל ןווכמה רקחמה ןחבמב םייטרואיתה ויתונויער תא םשייל ךישמהל 
1.םישדח 

היידרוב רייפ לש םייגולויצוסה וייח 

םייח .תיטרואיתה ותוגה תא תינמז־וב םירתוסו םימיגדמ היידדוב רייפ לש וייח 

,עדמל םלוכ לכ םיביוחמ ויה ־ תוכופהתבו תוינפתב םישודג ויהש יפ־לע־ףא ־ הלא 

היה אל םייתרבחהו םיימדקאה וייח לולסמ .יתרבח קדצלו םיילאוטקלטניא תודסומ תיינבל 

ךרד־לע םיגדה היידרוב ,וילע רמול גהנ (Raymond Aran)ןורא ןומרש יפכ .יופצו ינויגה 

וירפסב םתוא חסינ ומצע אוהש יפכ יתוברתה ןוהה לש הרבעהה יקוח תא הלילשה 

The Inheritors :(Jean-Claude Passeron) (1964/1979 םע ובתכנש) םימדקומה 

 1"1970/1977) Reproduction in Education, Society, and Culture). תחפשמל ןבכ

תוברתה לש הדימריפה תגספל היידרוב הלע ,תפרצב קחורמ זוחממ הטושפ םירכיא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה ,זעוב יגח ידי לע םגרות * 

 ** Loi'c Wacquant, ילקרבב הינרופילק תטיסרבינוא ,היגולויצוסל הקלחמה.

.תירבעב הלא םירבד םסרפל המזויה לע גוצרה הנחלו ןמטייו השסל תודוהל הצור ינא 1 
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ףרטצהל דעוימ היהש יפ־לע־ףא .םלועב רתויב טטוצמה הרבחה ןעדמל ךפהנו תיתפרצה 

היידרוב רחב ,םייתפרצ םילאוטקלטניא לש הנוילע הטילא התוא לש ההובגה הטסקל 

זא תססוגהו העונצה הנילפיצסידה תא אקווד וביל לא ץמאל היינשה םלועה־תמחלמ רחאל 

יפכ ירוביצה בחרמב הבר העפשהו השדח תוינויח לש חור הב חיפהו ,היגולויצוסה לש 

.םלועמ הל התייה אלש 

ויתוריציו וישודיחמ הברה םג יעדמה ולעופבו ויבתכב םלגמ היידרוב ,הז םע 

ןפואב תושכרנה ,תויציזופסיד ידי־לע תטלשנ תיתרבח הלועפ יכ ותסיפת .םייטרואיתה 

המרב תיטרואית הדובע בלשל ותלוכיבו ותונשקעב תאטבתמ ,םייתרבח םיקחשמב ךשמתמ 

יתרבח רקחמל ותאירק .תיסחי תוטושפו תושיגנ רקחמ תויוליעפ םע תטשפומו ההובג 

רקבל לגוסמ אוה הבש הדימ התואב תוימצעה ויתויטה לע חקפל לגוסמש ,יביסקלפר 

"האצרהה לע האצרה"ב האלפנ הרוצב תמגדומ ,"דוסימה יסקט" תא בקונ ןפואב 

 ("1982/1990) ("Lecture on the Lecture) - החיתפה תאצרה לש יחה רשבב חותינ

רסח חותינ יוצמ (Homo Academicus (2-1984/1988 .סגרפ־הד רלוקב ןתנ ומצע אוהש 

תוטיסרבינואב ימדקאה רוצייה תכרעמ תא םיבצעמה םייתרבחה םימרוגה לש םימחר 

םזילנויצרה יכ קומעה ועונכש .ימדקא רוציכ ומצע לש השק חותינ םג ןאכמו ,תויתפרצה 

הלעממ תיחרזא תוחילש היגולויצוסל קינעמ אוה יכו ,םזיצוירוטסיהה תא ןיטולחל םלוה 

,הבר תוינוגברב ונייטצהש ,הלא םירוביח .םינורחאה ויבתכב יוטיב ידיל אב ,הנושאר 

Science de la science et'ב .(Pascalian Meditations (1997/2000 ןוגכ םירפס וללכ 

 2001) reflexivite), 1997/2000'2 םיסנוכמה םייטילופה ויבתכב םג ומכ,) Contre-feux

םיקבאמב ףתתשה אוה .םייתרבח םיקבאמב תישיא תוברועמ היידרוב םיגדה ,(2001/2002 

ברעתהו ,ילאוטקלטניא שפוח לע הנגה דעבו תילרביל־ואינ היצזילבולג דגנ םייתרבח 

לש םזיטרופרוק"ל ותוביוחמ .תיב־ירסחו םילטבומ ,םייקוח־אל םירגהמ תבוטל 

יתרוקיבה רקחמה ילכ תא ץיפהל םישקיעהו םירזוחה ויתונויסנב תאטובמ "ילסרווינואה 

ימואל־סנרט קיטילופלאיר םדקל לגוסמה "יצוביק לאוטקלטניא" רוצילו ירוביצה בחרמל 
.הנובתה לש 

־םורדב םיאנריפה תולגרמל ץרא־לבח ,Beam־! 1930 טסוגואב דלונ היידרוב רייפ 

ידוסיה רפסה־ תיבב וידומיל תא .ימוקמ טקלאיד לע ןיידע רמשש ןטק רפכב ,תפרצ ברעמ 

.ולש תויאכראב עודי היהש קחורמ רפכב ,םינוונחו תשורח ילעופ ,םירכיא ידלי םע השע 

היהש ,(Le Bai des celibataires) םיקוורה ףשנ ,היידרוב לש ןורחאה ומוסרפ ,השעמל 

רבשמה תא חתנמו הלא םימיל סחייתמ ,2002 ראוניב 23־ב ותומ םויב סופדב ןיידע 

תויגטרטסא לש תורערעתהה ןמ אצוי לעופכ תיתפרצה םירכיאה תרבח תא דקפש יללכה 

ריעב יתיימינפה רפסה־תיבב וידומילב ןייטצהש רחאל .רדגמה יסחי לשו םיאושינה 

הכז ,(יקסאב רודכ קחשמ ־ Peiiote Basque^ יבגור ןקחשכ טלבתה ובש) Pau הכומסה 

Ecole normale^ רגוב ,וירוממ דחאמ הצלמהבו הנידמ תגלמב ריעצה היידרוב 

 superieure, ובש ,זירפב הזה יתרקויה רפסה־תיבל הרשכהה ינוכממ דחאל ומצעב םשריהל

,תורסמתה לש הריוואב םידומילל תפרצ יבחר לכמ םינייטצמה םידימלתה וצבקתה 
.תיביסנטניא תויתורחתו תונדמל 
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יפכ ,לחה וידומיל תא .Ecole normale superieure^ הרהמ־דע לבקתה היידרוב 

לע דגנ־תבוגתכ ךא .היפוסוליפה - תונילפיצסידה תכלמ תרגסמב ,ויתוחלצה ול ורוהש 

םייחה ימוחת לכל טשפתהו עפעפש ,ירטרסה םזילאיצנטסיזקאה זא טלש הבש ,ןמזה חור 

לש הקיגולו הירוטסיה ידומילב היידרוב זכרתה ,הפוקתה לש םייכוניחהו םיילאוטקלטניאה 

חכנ היידרובש) Eric Weil ,Jules Vuiliemin ,Alexandre Koyre לש םתכרדהב ,עדמה 

Martial Gueroult ,(לגה תודוא־לע ,Philosophy of Right ולש םסרופמה רנימסב 

ץינבייל לש ורפס לע רקחמ תדובע היידרוב בתכ ותייחנהבש ,ץינבייל לש בושח ןשרפ) 

 Animadversiones), ןכו Georges Canguilhem'l Gaston Bachelard (רפסמ םינשש

- היפוסוליפב הכמסהה תוניחב תא רבעש רחאל .<וקופ לשימ לש וירומ ויה ןכל םדוק 

ירודל יור־הל לאונמעו (Louis Marin) ןירמ יאול ,הדירד קד תא םג ללכש רוזחמב 

 (Emmanuel LeRoy Ladurie) - ןוכית רפס־תיבב היפוסוליפ דמלל ירטה רגובה רחב

 ^Mouiins, היידרוב ארקנ ,1955 תנשב ,ןכמ־רחאל הנש .תפרצ זכרמב הנטק הרייע

תרשל חלשנו שנענ אוה ,תיאבצה תורמב ותונדרמ לשב ךא ,אבצל סייגתהל ידכ יאסרוול 

.תיאקירפאךופצה הבשומב רדסה תטלשה לש המישמה תרגסמב הירי'גלאב 

דגנ תפרצ הלהינש העיווזמה המחלמה לש השקה תואיצמה םע יעצמא־יתלבה שגפמה 

:דעל היידרוב לש ילאוטקלטניאה ותבשחמ ןוויכ תא הניש תחמוצה תידי'גלאה תוימואלה 

,תיעדמ טבמ־תדוקנמ םג ךא תיטילופ הניחבמ םג ררועתה תירי'גלאה הרבחב וניינע 

The Sociology of ,ןושארה ורפס .הרבחה יעדמל היפוסוליפמ ותבשחמ ןוויכ תא טיסהו 

 Algeria, 1962 תנשב תירבה־תוצראב םסרופו תילגנאל םגרות) 1957 תנשב בתכנש

,תומלש ללכל יגולויצוסו יגולונתא ,ירוטסיה עדי בלישש רקחמ היה ,(Beacon תאצוהב 

(תיאמצע הנידמל הכפהנ םרטב) הירי'גלא לש ימואלה לגדה תא ותכירכ לע גיצה םג ךא 

לש ןהיתוילשא ןיבל ילאינולוק ןוטלש תחת הרבח לש הבצמ ןיבש םידוגינה ינפמ ריהזהו 

תוילאיגולוק־טסופ תונידמש תינעבוטה תכובסתה תא שארמ הפצ ךכבו) תוימואל תועונת 

תויפצתה תא ךרע היידרוב .(ןרורחש רחאל םירושע הב ןמצע תא ואצמ תובר 
(C0110) ולוק ,(Kabylia) היליבק ץראה־ילבח לש המחלמה ירוזאב תויפרגונתאה 

אוה רקחמה תישארמ .תינמואלה תירי'גלאה הלירגה יזועמ ויהש ,(Ouarsenis) סינסראואו 

תנמ־לע ,יפוקסורקמ רבסה םע תיפוקסורקימ תונשרפו ,הקיטסיטטסו היפרגונתא בליש 

.תואמצעל קבאמהו יטסילטיפקה םזילאינולוקה תמחלמב רצונה יתרבחה ןוסאה תא תופמל 

תוארל ןתינש יפכ ,תוברת תורוצו םייתרבח םינבמ לש תוחתפתה רבחל הסינ היידרוב 

ןוירטלורפה לש ותורצוויה לע ,Travail et travailleurs en Algerie (1963 :וירפס ינשב 

,1964 ,"הריקעה") Le Deracinement־ו (רכשב הדובע לש היוליג ךרד ירי'גלאה 

הרבחהו תואלקחה לש התסירה תודוא־לע ,Abdeimaiek Sayad םע דחי בתכנש 

Algeria 1960 םייפרגונתאה וירקחמ לש יסלקה ףסואב ןכו ,(הירי'גלאב תויתרוסמה 

"םלועה לש םסקה תרסה" יכילהת לעו םיליבקה לצא ןמזהו דובכה תוסיפת לע ,1977) 

.(רכשב הדובעו קוש תלכלכ לש שבכמה תחת 

םידחוימה םיאנתה ןיבל תיתרבחה ותוישיאו תיפוסוליפה ותרשכה ןיב בולישה 

הקיטסיטטסבו היגולויצוסב ,היגולופורתנאב ומצע תא רישכהל היידרוב תא ועינהש 

.(Outline of a Theory of Practice (1972/1977 יצולחה ורקחמל הציפק־שרק ושמיש 

םייגולויצוסה םילכה תיינפה :תויביסקלפרה תודוא־לע רכומה ולעפמ תא ריבסמ הז בוליש 

םייתרבחה םיאנתל יתרוקיב ןפואב תעדה תא תתל תנמ־לע ומצע הרבחה ןעדמ יפלכ 
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יאנתמ הבייחתהש השירד וז התייה .רקחמה אשומ לש ותיינפהב תויטרקנוקה תולועפלו 

חוקיפב ךרוצה .תוומו םייח לש תולאשל םיתיעל הרושק התייה רשאו הירי'גלאב רקחמה 

היידרוב הניכ רתוי רחואמש המ - חותינה תדמעמ םירצונש םיתוויעה לע הטילשבו 

,ףקשנל ףיקשמה ןיב ,הפצנל הפוצה ןיב סחיה תא אטיב - "תיטסלוכסה טבמה־תדוקנ" 

.םייתרבח םייח םתוא לע חוודמ גולויצוסהש חווידה ןיבל םמצע םייתרבחה םייחה ןיב 

The Craft of Sociology:־מ ,היידרוב לש ותוגהב הניפה־ןבא הניה וז הדוקנ 
 1968/1990) Epistemological Foundations, םע דחי בתכנש Jean-Claude

 Jean-Claude Passeron^ Chamboredon), (1980/1990) ךרד The Logic of Practice
תויועט לש תורוצ שולש"ב בחרומה ונוידו (Pascalian Meditations (1997/2000 דעו 

,עדמב "םיאשונה לש הקיגולה" ןיבל "הקיגולה יאשונ" ןיב תולבלבמה "תויטסלוכס 

.הקיתאבו הקיטתסאב 

לש הירוטסיהה רקוחכו ףוסוליפכ תולודגל דעונש ,קירבמה טנדוטסה ,ןכ םא 
היפוסוליפ דמלל ויה אבצהמ ורורחש רחאל תונושארה ויתוינכות) היגולומטסיפאה 

ךרואל וחנמ היהש ,Canguilhem וינפל השעש יפכ ,זולוטב האופר ידומילל םשריהלו 

לחה היידרוב .גולופורתנאל הגרדהב ךפהנ ,(Ecole normale superieure^ וידומיל 

תופשל זכרמב ןכמ־רחאלו ולש הדשה־תויפצת ךותמ הליחת ,תירבךבו תיברע דומלל 

דמלל לחה אוה .סוארטש־יול לש םזילרוטקורטסהמ תועפשה גפסו ,זירפב תויחרזמ 

ותוא וחירכה זאש ,1960 דע ולש הדשה־תדובעב ךישמהו רי'גלא תטיסרבינואב 

לע םייא שדחה ןוטלשה) זירפל הרזחב קלתסהל םישדחה םיירי'גלאה תונוטלשה 

ןוברוסב רטוז הצרמל היידרוב הנמתה ,תפרצל רזחשמ .(תוומב והומכ "םילרביל" 

תא דמילו תויתטישב הנושארל היידרוב ארק םש ,ליל תטיסרבינואב ןכמ־רחאלו 

תיטירב היגולופורתנא םג ומכ ,ריסוסו ץוש ,סקרמ ,רבו ,םייהקריד לש םהיתודובע 

םירוקיב תרגסמב ופסאנש הדש־ינותנ דבעל ךישמה אוה ןמזב־וב .תיאקירמא היגולויצוסו 

תושפוח ךלהמב הירי'גלא לש םיינוריעו םיירפכ םירוזאב - םייארקא יכ םא ־ םיפוכת 

.1964 תנש דע ולש ץיקה 

יעדמ לש םיהובג םידומילל רפסה־תיבב םידומיל החנמל היידרוב ךפהנ וז הפוקתב 

זכרמה תא םיקהו ,(Ecole des hautes etudes en sciences sociales) זירפב הרבחה 

תרגסמב הרופ ןרקמ ךכ םשל קנעמב הכזש ,ןורא ןומד לש ותשקבל תיפוריא היגולויצוסל 

לש ןווגמב וקסעש םירקוח לש תווצ רישכהו היידרוב דמיל ,םירושע השולש ךשמלו ,וז 

;יתרבח ןויווש־יאו חוכ ,תוברת ןיב םיסחיב תודקמתה (1) :ידכ ךות ,םייתרבח םיאשונ 

תויטנה דגנכ ןה ,תיתטיש תיפצתו תינדפק הירואית בולישב ךשמתמ ןיינע <2) 

לש תיטרואיתה הייטנה דגנכ ןהו תיאקירמאה היגולויצוסה לש תויטסיציריפמאה 

האלמ הרכה <3> ;םייתורפס םילדומב תובשיהל םייתפרצה םילאוטקלטניאה 

םיבאשמ לש תוקולחמ ,דחא דצמ ,בכרומכ ,יתרבחה בחרמה לש "הלופכה תויביטקייבוא"ב 

ןפואב תונבומה םלועה לש תויביטקייבוס תויווחמ םג ךא ,תויתרבח תודמעו םיירמוח 

היפוסוליפה ורמשש היגולויצוסהמ חוטבה קחרמל דוגינב ,ךכ .םינכוס ידי־לע ילובמיס 

לא היגולופורתנאהמ הגרדהב היידרוב שלג ,תיטסילרוטקורטסה היגולונתאה! 
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441 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג''סשת 

לש תויובכרומה ברימ תסיפתל רתוי בוט תדיוצמ ול התארנ הנורחאה וז יכ ,היגולויצוסה 

תא ולש תירקחמה הקיטקרפה תרגסמב בלשל היידרוב ךישמה ךכ .תיתרבחה תואיצמה 

ינאיטנק־ואינה ןיינעה תא ,סקרמ לש םזילאירטמה תא ,(Bachelard) דלשב לש םזילנויצרה 

םייח ירדס לש תינאירבווה הסיפתה תא ,תוילובמיס תורוצב םייהקריד לש 
 (lebensordnungen) תרגסמ התייה האצותה .יטנופ־ ולרמו לרסוה לש היגולונמונפה תאו

תא ףושחל הדעונו ,רקחמ יאשומ לש םרוציי םשלו תועצמאב החסונש תירוקמ תיטרואית 

ינפוא לע םתודדומתהב ילטנמה הנבמהו יתרבחה הנבמה ןיב םידדצה־תבר הקיטקלאידה 

.הטילשה 

לש התמורת תודוא־לע םייצולחה ויחותינ תא ללכשו היידרוב ביחרה רושעכ ךות 

ויחותינ תא ',(The inheritors, 1964/1979)יתרבחה ןויווש,ר־יא תחצנהב ךוניחה תכרעמ 

Photography: A Middle-Brow Art וירפסב ,תורחא תויתוברת תוקיטקרפ תודוא־לע 

 (1965/1990)The Love of Art: European Art Museums and their Publics

,עדמה ,תורפסה ,תדה תומלוע תא םירקוחה םירקחמ לש הרושו ;(1966/1990) 

The Rules of Art' ב אישל םיעיגמה ,תיליעה־תנפואו הקיטילופה ,טפשמה ,היפוסוליפה 

"תונמואה הדש לש תורוקמהו הנבמה" תא היידרוב הלגמ הז רוביחב .(1992/1996) 

The idiot of ורפסב רטרס לש הריציה תיירואיתל הפיקע הבושתב) רבולפ לש ותפוקתב 

 the Family), תא שמחמה םיגשומה רורצ תא היידרוב שרפ םירקחמ לש וז הפנע הרושב

ןואיתנפב דובכה־מוקמ תא ול וקינעהש ,תילובמיסה תומילאה תרות תאו הקיטקרפה עדמ 

יללכ ןפואב ןוה ראתמה ,"יתוברת ןוה" גשומה תא עבט היידרוב .היגולויצוסה עדמ לש 

־ילטוטסיראה גשומה תא שדחמ דביעו ץליח אוה .הרמה־תבו תזכורמ "תיתרבח היגרנא"כ 

תעבונכ הלועפ לש תילנויציזופסיד היפוסוליפ רוציל תנמ־לע "סוטיבה" יטסימותה 

אוה ."הכרעהו הסיפת לש תומכס"ב יביטקייבוס ןפואב תאטובמ ךא תויתרבח תורדגהמ 

לש תיסחי הימונוטוא ילעב םיבחרמ לע עיבצמה ,"הדש" ינשדחה חותינה ילכ תא רצי 

תא ןעט ךכ ידי־לעו ,תוכמס לש תויפיצפס תורוצ לע קבאמ יסופדו םייביטקייבוא תוחוכ 

.ירוטסיה חותינל השורדה תוימנידה תא ול קינעהו חוכב הנבמה לש האופקה הסיפתה 
תא ססבל תנמ־לע Doxa־n לש תינאילרסוהה הסיפתה תא "תיגולויצוסל" םגרת היידרוב 

םיילטנמהו םייתרבחה םינבמה לש םירקמה ףוריצב "םוימויה ייח לש תיעבטה השיגה" 

.ותונשל המגמב תוברעתהו חוכיו ינפמ ןיסחלו וילאמ ןבומל ךפהנ םלועה םכרדש 

לש תפומה־ירפס ינשב אלמ יוטיב ידיל אב תיטרואיתו תיריפמא הדובע ןיב הז יוחיא 

־ (The Logic of Practice"[ (1979/1984) Distinction (1980/1990 - היידרוב 

.סנרפ־הד 'זלוקב היגולויצוסב הרדתק לעב לש הדמעל 1981 תנשב ותוא וקינזהש 

,תוברתו דמעמ לע רקחמב "תיאקינרפוק הכפהמ" ללוחמ היידרוב Distinction־ב 

ידי־לע .םתס תונכרצ ןיבל ההובג תוברת ןיב דירפהש יתרוסמה םוסחמה תא ותריבשב 

הקיטתסאל דעו םיכודיש ךרד ,הליכאמ) םינווגמו םיבר םייח ימוחת לש םתריזש 

אוה אלא ,הדילמ ונב עובט וניא תוברת יניינעב טופישש חיכומ היידרוב ,(הקיטילופו 

םיידמעמ םיטקילפנוקב קשנ־ילכ תשמשמ רשאו יתרבח רשקהב תשכרנש תלוכי רדגב 

"תוברת רוציי תודש"ב תוטקננה תודמעו םוימויה ייח לש םיילובמיס םיקבאמ ךרד ,םייומס 

לש םיבלטצמ תונורקע ינש יפ־לע ןגרואמ יתרבחה בחרמה יכ הליג היידרוב .םהינימל 

יתש תא הרידגמ הרבחב הלא ןוה יגוס לש םתקולח .יתוברת ןוהו ילכלכ ןוה :לודיב 

וז :תומדקתמ תורבחב טקילפנוקהו םיעסשה לש תולובגה תיתשתב תודמועה תויציזופואה 
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דמעמה לש תונוש תועיס ןיבש וזו ,(ןוהה תומכ יפ־לע םירדגומה) םיטלשנו םיטלוש ןיבש 

.(ןהלש ןוהה בכרה יפ־לע תורדגומה) טלושה 

םילמסב הטילש לע תורחתו תוצובק תריצי ,יתרבחה בחרמה תודוא־לע וז הרות 

תורוצ יתש תומגדומ הז רפסב .The Logic of Practice־ב תיללכ הרוצב תמשוימ 

לש "יגולנא ללוחמכ ףוגה" לש ובוציע ךרד תנחבנ ןתלועפש - תינבמו תישיא - הטילש 

תרדגומה ,(Symbolic Power) "ילובמיס חוכ" הירוגטקה תעבונ ןאכמ .תוקיטקרפ 
התוא לש היגוציי לש הרדגהו בוציע ידי־לע תיתרבח תואיצמ תונשל וא רמשל תלוכיכ 

תואיצמה תא םינבמה םייביטינגוק םילכ לש םתרדחה תועצמאב ,רמולכ ;תואיצמ 

לש םינונגנמה חונעפ .הב העובטה תורירשה תא טילבמ וא ריתסמש ןפואב תיתרבחה 

Language and :ןוגכ םירפס לש םתרטמ איה ,תונושה היתורוצ לע ,תילובמיסה תומילאה 

 1982/1991) Symbolic Power), ינושלה םזילרוטקורטסה לע רגית היידרוב ארוק ובש,

The Political ;חישו ןושל יפוליח םג לולכתש ידכ הקיטקרפה תיירואית תא ביחרמו 

 1988/1993) Ontology of Martin Heidegger), יגולויצוס ןורתפ היידרוב חסנמ ובש

היפוסוליפה לש התרמוי תא ףקותו ,רגדייה לש ותוגהב יטילופה ןפה תודוא־לע חוכיוול 

תודוא־לע רקחמ וניהש ,(The state Nobility (1989/1996 ;יתרבח־ץוח דמעמל 

תא היידרוב ראתמ ובש ,תומדקתמ תורבחב תיטרקונכטה הטילשה לש תיתרבחה תיתשתה 

Masculine־ו ;"תילובמיס תומילאב ימיטיגלה שומישה לע לופונומ תלעב"כ הנידמה 

 1998/2001) Domination) תועצמאב תלעפומה הטילש תמגידרפכ ןיבהל שי ותואש ־
.תבזוכ תועדומו תועדומ 

The םוסרפ םע ,םישישה תונש עצמאב) ריעצ ליגב םסרופמ השענש יפ־לע־ףא 

 inheritors> לש תיאזירפה דובכה־תרדא תא לביקו "maitre ä penser" ותומ רחאל רושע

וליפאו ,תרושקת־בכוכל וכפוהל תונויסנהמ יבקע ןפואב היידרוב קמחתה ,וקופ לשימ לש 

קוסיעל יחרכה יאנתכ תילאוטקלטניאה ותואמצע לע רומשל דימתה היידרוב .םתוא הניג 

יקחשמ"ל ףרטצהל םוקמב .תצרמנה תיטילופה ותוליעפל םג ומכ היגולויצוסב רימחמ 

וצרמ תא שידקה אוה ,םהב םיעדונ הכ םייתפרצה "םיניזגמה ילאוטקלטניא"ש "הרבחה 

.קושה ןוטלשבו הנידמה קוחב הלופכה תולתה ינפמ םינגומה יעדמ רוצייל תודסומ תמקהל 

Rosine Christin םינמאנה וירזוע םע ףותישב ,ולש רואל האצוההו הכירעה תומזוי 

היידרוב החנה הנש שמחו םירשע ךשמב .וז הסיפת םילמסמ ,Marie-Christine Riviere־! 

התרגסמבש ,Editions de Minuit לש תיתרקויה הינסכאב Le sens commun הרדסה תא 

תיתפרצל םגרת ,ןיטכבו רטפמוש ,רריסק ,סומ ,םייהקריד לש תויסלק תודובע םסרפ 

לש םירקחמ םסרפו ,בובלו ידוג ,ןייטשנרב ,ןוסטייב ,ןמפוג לש תובושח תודובע 
Actes de la recherche en ימוחתניבה תעה־בתכ .םיריעצ םינוירוטסיהו םיגולויצוס 

 science sociales לש םירחואמ םיבלשל דע ותוא גיהנה היידרובו ,1975 תנשב דסונ

Actes de la recherche en science sociales םג ,Le sens commun־1? המודב .ותלחמ 

תוחסונו םילבוקמ הבשחמ יסופד רגתאלו הרבחה יעדמב םיימואל תולובג רובשל ףאש 

־ינמוי ,םידבועמ־אל םינותנ ,חותינ לש גוזימ תועצמאב עדמב תודסוממ תרושקת 

השירד ןיב רידנה בולישה ."םיגדהלו גיצהל" המסיסה תחת לכה - םירויאו הדש 
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דקפתל תעה־בתכל רשפא תיטילופויצוס המאתהו תיביסקלפר היגולודותמ ,תילאוטפסנוק 

ןויליגה) הימדקאה ילתוכל רבעמ קחרה םוצע להקל עיגהש ,יתרבחה לש ליעפ עדמל הפכ 

,"םירחובה תולוק" גשומה לש תיגולויצוס היגולואיכרא עיצה היידרוב ךרעש ןורחאה 
.(2002 ביבאב תפרצ תואישנל תוריחבה ינפל םיטעומ םישדוח 

לש תובית־ישאר ־ Liber תא היידרוב להינ ,1989 תנשב לחה ,רושע ךשמב 

דעונ רשאו תויפוריא תונידמו תופש עשתב ליבקמב םסרופש ־ "תיפוריא םירפס תרוקיב" 

.םיפוסוליפו תורפסה תרות ישנא ,הרבחה ינעדמ ןיב תולובגה־יצוח םיעגמה תא םדקל 

 Liber אלמ יוטיב אצמש ,היידרוב לש תילאוטקלטניאה ותוישיאב יתונמוא ןפ םג ףשח

Free Exchange, /1994 ףתושמה םרפסב) Hans Haacke ןמואה םע ולש הלועפה־ףותישב 

יאמבה םע דובעל ןויסינ) Daniel Buren לספה םעו Philippe Adrien יאזחמה םע ,(1995 

לכ תא ריכהש םדאכ .(ןונגס ילדבה לשב רקיעב ,ץורח ןולשיכ לשכנ רדוג קול ןד 
הטילש לש הרוצ לכ רערעל תנווכמה היגולויצוס לש התצפה תא םיענומה םילושכמה 

.הל ץוחמו תפרצב תויבמופ תואצרהב ונתינש םירוביח יצבוק היידרוב םסרפ ,תילובמיס 

In Other Words ,(1980/1993) Questions of Sociology - הלא םירפס תרגסמב 

לש בחר להקל היידרוב קפיס - (Practical Reasons (1994/1998*ו (1987/1994) 

םיסחיה ,תוהמה תא סופתלו ןיבהל םילכה תא תונוש תונילפיצסידמו תוצראמ םיארוק 

.ותדובעבש תוירקיעה תויועמשמהו 

תאצוה לש תוינידמה תא עבק תיחרזא תוליעפו תיעדמ הימונוטוא לש בוליש ותוא 

 Raisons d'agir ("הלועפל תוביס") תישארב ,1995 רבמצדב הדסונש רואל האצוה ־
־תנידמ לש התוליעפ תא םצמצל תפרצ תלשממ לש היתוינכות דגנ תירוביצה האחמה 

On Television (/1998 רכמה־בר תרזעב .תיפוריאה "תוביציה תנמא"ל םאתהב החוורה 

The סרכה־בע רפסה תחלצה תובקעבו ,תונותיעה תלוויא לש הימוטנא גיצהש ,(1999 

 1993/1999) Weight of the World לש תושדח תורוצ ראתמה םידומע ףלא ןב רוביח ־

תאצוה הכפהנ ,(ןורטאיתלו ואידיו תסרגל דיימ דבוע רשאו ,וננמז־תב הרבחב לבס 

 Raisons d'agir ץיפהל הרזעו ,םייתנש ךותב רכמ־יבר השימח םע ,החלצהל הליל־ןב

הכפהמה לש תוארג־יתלבה תואצותה לע היידדוב לש ותרוקיב תא םימוצע םיפקיהב 

,2000 תנשמ Pierre Carles לש םיסרפה־רוטע ירטנמוקודה וטרס .תילרביל־ואינה 

דציכ בטיה םיגדמ ,("Sociology as a Martial Art") "המיחל תונמואכ היגולויצוס" 

ןכות וקציו ,ולש תויטילופה תודמעה תטיקנו היידרוב לש תיתרבחה ותוגה דחי ובלוש 
תועונתב םיברועמ ויהש םיטושפ םיחרזא לש םג ומכ ,םייטילופ םיטנטילימ לש םתוליעפב 

תויוכזל תועונת ,תויגולוקא תועונת - םיעשתה תונשב הפוריא תא ופטשש תויתרבחה 

בקע הדילחה תיטילופה םתלועפש םידבוע ידוגיאו תונעזג דגנ תועונת ,תיב־ירסח לש 

יעדמ ןיבש ךודישב תונידעה תודונתה .םידבוע תאחמל םייתרוסמה םילכה תונשייתה 

ןושארה רפסב אלמ ןפואב תודעותמ הנש םיעברא ךשמב תיטילופ תוליעפ ןיבל הרבחה 

Frank ידי־לע ךרענש) intervention: 1961-2001 - ותומ רחאל היידרוב לע םסרופש 

 Thierry Discepolo^ Poupeau 2002 תנשב).

חור־ ישנא לש דואמ בר רפסמ היידרוב ךירדה םירשעה האמה לש ןורחאה רושעב 

ךתוחה "יצוביק לאוטקלטניא" ותוא תא רוציל ןויסינב ,תיטילופ הלועפל םתוא ןברדו 

םינעדמו םינמוא לש תוילובמיס תולוכי וידחי ףרצמו םיימואלו םיירנילפיצסיד תולובג 

םילאידיאל ןמאנה אמייק־רב יביסרגורפ םוי־רדס תיינבלו ירוביצה חישב תוברעתהל 
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ילאיצוסה תוגלפמ לש תילרביל־ואינה תינפתה ידי־לע ודגבנש ,לאמשה לש םיירוטסיהה 

רחא וא הז בלשב ברועמ היה היידרובש םיברה םינוגראה ןיב .טעמכ םוקמ לכב היטרקומד 

ןתינ ,יצוביק םזילאוטקלטניא לש לאידיא ותוא לש תומלגתה ויה רשאו ,םתמקה לש 

הובג ךוניח לע שדחמ הבישחל הדוגאה ,םירפוסה לש ימואלניבה טנמלרפה תא תונמל 

,(Cisia) םיירי'גלא םילאוטקלטניא לע הנגהל תימואלניבה הדעווה ,(Areser) רקחמו 

 Raisons d'agir תואובנה דגנכ .הפוריאב תויתרבחה תועונתה לש תיללכה הפיסאהו

הרבחה יעדמב קר אל היידרוב ןימאה ,םזינרדומטסופה לש תויתנפואהו תעדה־תולק 

ילנויצרה םזיפוטואה תא עדיב דייצל היגולויצוסה לש התלוכיב םג אלא ,עדי לש תומזיב 

ערפתמה קושה לש השדחה תוירברבהמ יתרבחה קדצה תודסומ לש םתלצה םשל שורדה 

לולשל" איה ותמישמש ירוביצ תורישכ הרבחה יעדמ תא ספת היידרוב .הגוסנה הנידמהו 

תויביטקייבואה תוביסה תא תולגל ,יתרבחה םלועבש "לרוגה תרזג תאו תויעבטה תא 

לוהינ ינפוא שורדלו ,םישנא לש םתייווחלו םתייווהל ,םהישעמל תויביטקייבוסהו 

טלושה יתרבחה עדומ־תתב הטילשל םילכ קינעהל ךכ ידי־לעו ,םייפולח תוגהנתהו 

תואל אלל היידרוב הסינש יפכ ,םדאה־ינב לש םהיתולועפ תא ליבגמו םהיתובשחמב 

.ומצעל תושעל 

:הלועפב תיגולויצוס הנדס 
 Actes de la recherche en sciences sociales

Maison des sciences de להנמ ,לדורב דננרפ לש ותכימתבו ודודיעב ,1975 תנשב 

 l'homme, תעה־בתכ רואל אצי Actes de la recherche en sciences sociales (ןלהל:

 ARSS) רמש ,הז םע .הרבחה יעדמ םלועב םיבושחה תעה־ יבתכמ דחאל ךפהנו arss לע

תיגולויצוס הביטקפסרפ לש התוחתפתה ןוויכל ףחד אוה .םיידוחיי תוחילשו ןויבצ ,בוציע 

העפשהה לגעמ תא הביחרהש ,היידרוב רייפ לש יחרזאהו יעדמה ונוזחמ תעפשומה תנחבומ 

םואניבה תא דדועו ךמת arss .היגולויצוסב תיתפרצה הלוכסאה לש ןיסחויה־ןליא תאו 

- חוכיו ןיא ךכ לע - הטונה ,יאזירפה םילאוטקלטניאה גוח ברקב הרבחה יעדמ לש 

רתויב םימדקתמה םירצומה תא גיצהל תעה־בתכ ףאש ןכי ומכ .תילאוטקלטניא היקרטואל 

םיחוכיו תרגסמב םלוק תא עימשהלו ,תירוביצה העדותה ינפל יתרבחה רקחמה לש 
.הל רבעמו תפרצב םייבמופ םינוידו 

רייפ גולויצוסה ,ישארה וכרועו ודסיימ לש רכומה םתוחה תא אשונ תעה־בתכ 

אלפומה ירקחמה ולובי תרזעבו םירושע השולש ךשמב תיאלנ־יתלבה ותגהנהבש ,היידרוב 

העבנ תעה־בתכ תחלצה ךא .ותחלצה רבעל המידק ותוא ףחדו arss לש וינכת תא קצי 

'זלוקב תיפוריא היגולויצוסל זכרמה ןמ םיבתוכ לש הבחר תשר לש תפתושמ תוליעפמ םג 

תונונגסה ,םינושה תורוקמה ידי־לע םגדומש יפכ ,םלועב םירחא תומוקמבו סנרפ־הד 
.םיבתוכה לש תונושה תויטרואיתה תויטנהו םילדבנה 

יעדמ יפוא לעב תע־בתכ היה arss ,Les Temps Moderenes וא Esprit ומכ אל 

תוידוסילו תיגולודותמ תופקתל הנתינ תופידעה .ילאוטקלטניא תעיבתכ רשאמ רתוי 
וא L'homme־ל דוגינב .תיטילופ הסיפתל וא יטנגלא יתורפס חוסינל אלו ,תיריפמא 

־תצוח הביתכ דדועמ ARSS ,Annales: economies, societes, civilisations'ל 
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445 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

לש ליעפ עדמל המיבה אוה :םייטילופויצוס םיאשונל םג בושק ןמזב־ובו תונילפיצסיד 

דוגינב ,הז םע .קר אל ךא ,םיאמדקא הנושארבו שארב אוה וילא הנופ אוהש להקהו ,הרבח 

תא דימעהל אלא ,ילאוטקלטניאה ללחב דהדהל קר אל איה ותפיאש ,Le debar ל 

ןויערה לע תססובמ וז הפיאש .הלאש ןמיסב םמצע םיילאוטקלטניאהו םייטילופה םינפואה 

רוגתא ידי־לע "רוביצ חילש"כ דקפתל בייחו לוכי תימצע תרוקיבב ןחינה יתרבח עדמש 

Annee תעה־בתכש םשכ ,ןכא .תודסוממ הבשחמ יכרדו םילבוקמ תונויער לש ירזכא 

 sotiologique תקיציל ילכו םיילאוטקלטניא ןיפוליחל תיזכרמה המיבה שמיש

ךפהיל ןנכות arss ךכ ,האמה תישארב תימייהקרידה הלוכסאה לש םזינקילבופרה 

,תיעדמ הדפקה ןיב תכדשמו םיירנילפיצסיד תולובג הצוחש היגולויצוסל הצפקמל 

.תיטילופויצוס תויטנוולרו תיגולודותמ תויביסקלפר 

תולועפ" ,ןכאו ,ךכ לע הזירכמ תעה־בתכ לש והשמ־תמשוגמהו הכוראה תרתוכה 

גיצהל דעוימ (Actes de la recherche en sciences sociales) "הרבחה יעדמב רקחמ 

ןתריצי םצעש וא םוסרפב תובייחש ,"תוירקחמה תולועפה" תא םג ךא רקחמה יאשומ תא 

םיצוענ וישרושש) תעה־בתכ ומצע לע לטנש הז יגולומטסיפא חוכ־יופיי .םוסרפב תביוחמ 

תודבוע יכ סרוג (Georges Canguilhem לשו Gaston Bachelard לש היפוסוליפב 

ןתוא ןיבהל שי אלא ,שומישל םינכומו םימלש םיטקייבואכ תואיצמב תופצנ ןניא תויתרבח 

יגולויצוס דועית לש היצזילמרונה דגנ האחמכ .ליכשמ ןויגיה לומו תוימוימוי תוסיפת לומ 

קר אל ביוחמ" arss ,יגולויצוסה חבטמב תישענה הרוחשה הדובעה תא תווסהל הטונה 

היגולויצוסה לש הלועפה תדבעמ לש תנחבומה הרטמהש ןוויכמ ,"גיצהל םג אלא ,חיכוהל 

תא תפטוע תואיצמהש "םייתרבחה םזילמרופהו תורוצה לעמ הכסמה תרסה" קוידב איה 

לש ותכישמ ןאכמ .(ןושארה ןויליגב ךרועה רוטב היידרוב תאז גיצהש יפכ) םהב המצע 

תוכפהמה תויביטיאוטניא־אל םיכרדב םיחתונמה ,"םיינוסכלא" םיאשונב קוסיעל ןויליגה 

םתובישחב תולזלזמו םיאבחנ םיאשונ חטשה ינפ לא תולעמ ,תולבוקמ תוסיפת ןהינפ לע 

הטיש"ב קסע ןושארה ןויליגב ןושארה רמאמהש הרקמ הז ןיא) "םיהובג" םיאשונ לש 

.("םיטקייבוא לש תיתרבחה היכרריההו תיעדמה 

,םיינירטקוד םיללכ ינפל ספרתהל ילבמ תויטנוולרו תדפקומ המר לע רומשל תנמ־לע 

.תינשדח תינונגס תלוכיו תיתכידע תוחיתפ arss ץמיא ,יח יגולויצוס טסקט רוציל ידכו 

םג םסרפמ אלא ,םיינקת םיימדקא םירמאמ םוסרפל ומצע תא ליבגמ וניא אוה ,תישאר 

- תינדפק הכירע תחת - םגו םיארוק יבתכמ ,םייסומלופ םירמאמ ,תורצק תורוקיב 

ןוילגב Yvette Deisaut לש הרמאמ ,לשמל ,ואר) הדש־תדובע לש םייביסקלפר םיידועית 

Philippe Bourgois לש ורוביח וא ,"Notebooks for a Socioanalysis" ,1986 ראורבפ 

ARSS'2 יסופיט רמאמ ,תינש .(("A Night in a Shooting Gallery" ,1992 רבמטפסמ 

ילושב םיעיפומה ,הדש־תויפצתמ םידבועמ־אל םינותנו תונויאר יעטק ,תונומת בלשמ 

תויתוא לש םינוש םיגוס ןיב קחשמ גיצמ תעה־בתכ ,ןכ־ומכ .טסקטה ךרואל דומעה 

הכירע םע ימדקא קויד ךדשל ידכ לכה ־ םיפיקעו םירישי תונונגס ןיב בברעמו 

.תילטנמירפסקא 

 arss עגמ תריציו בחר ןולח תחיתפ ידי־לע יתרבח רקחמ ליעפ ןפואב םיגדהל שקבמ

יתוברת־ויצוסה רקחמב תויוחתפתה רבחמ אוה ךכו ,תפרצל ץוחמ תימדקא היישע םע 

יתרבחה תעה־בתכ והז ,Annales ירחא .תפרצל ץוחמ ךרד־תוצרופ תומגמל יתפרצה 

םימסרפמש םייתפרצ־אלה םירבחמה תמישר ,ןכא .תימואלניבה הליהקל רתויב ןווכמה 
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Michael) לדנסקב לקיימ :הרבחה יעדמ םלוע לש "ימו ימה" תמישר ומכ תיארנ arss־ב 

 Baxandal) , רקב דראווה (Howard Becker) , יוודמ לקיימ(Michael Burawoy), ןורהא

Robert) ןוטנרד טרבור ,(Nils Christie) יטסירק סלינ ,(Aaron Cicourel) לרוקיס 

 Darnton), סאילא טרברונ (Norbert Elias), גרובצניג ולרק (Carlo Ginsburg), ןאהוי

הקוק ןגרוי ,(Eric Hobsbawm) םואבסבוה קירא ,(Johann Goudsblom) םולבסדוג 

 (Jürgen Kocka), במל םאיליו (William Labov), סינפל ףלוו (Wolf Lepenies),

םושרג ,(Nancy Schepher-Huges)זוי־רפש יסננ ,(Eleanor Maccoby)יבוקמ רונילא 

Armatya)ןז היטמרא ,(Carl Schorske) הקסרוש לרק ,(Joan Scott) טוקס ןאו'ג ,םולש 

 Sen), לופ'צוקס הדת (Theda Skocpol), ינלז ןאוויא(Ivan Szelenyi), םקוס וני (Jeno

 Szücs), סמאיליו דנומייר (Raymond Williams), סיליו לופ (Paul Willis), הנאיוויו

Maurice Agulhon, ןוגכ ,םש־יעודי םייתפרצ םירבחמ םג .(Viviana Zelizer) רזילז 

 Bruno Latour^ Robert Linhart ,Jacques Bouveresse, ־2 ומסרפARSS, ךרואל ,הז םע

דומצב םיריעצ םירקוח לש תודובע םוסרפו רותיא לש תוינידמ לע תעה־בתכ רמש םינשה 

,(Goffman)ןמפוג ,(Mauss) סומ ,(Hughes)זוי תמגוד ,םייסלק םירקוח לש םיטסקטל 

םישנ לש םירמאמ arss םסרפ ךכ לע ףסונ .(Wittgenstein)ןייטשנגטיוו (Weber) רבו 
.הרבחה יעדמל רחא תע־בתכ לכמ רתוי 

 arss םיאקיטילופלו םייתושדח םיניזגמל םייתרבח םיאשונב קוסיעה תא ריאשמ וניא.

תיעדמ הדמע ךותמ םייטילופ םייתרבח םיחוכיוול םורתל המישמכ ומצעל האור אוה 

הז םעו הרבחה יעדמ לש הימונוטואה לע רומשל שי יכ תסרוגה הדמעב קבד אוה .תינדפק 

.(Bourdieu, 1989) ירוביצה בחרמל תאז הימונוטוא תוכזב שכרנה עדיה תא רידחהל 

ןויליג arss איצוה ,לובק רבעל םייטייבוסה םיקנטה וטעש רשאכ ,1980 ויתסב ,המגודל 

ןיב תואישנל תודדומתהה ברע ,1988 תנשב :"?ןטסינגפא לע המו" תרתוכה תחת דחוימ 

םייטפשמו םייגולוטילופ ,םייגולויצוס םירמאמ לש הרוש תעה־בתכ םסרפ ,קרישו ןרטימ 

תורוצ ושעג תומדקומה םיעשתה תונשב :"יטילופה לע שדחמ בושחל" תרתוכה תחת 

,םייתרוסמה םילכב יוטיב םמצעל ואצמ אלש ,תוילושו יתרבח ןויווש־יא לש תושדח 

םישרושה תא םיראתמה היפרגויב ירקחמ לש הרוש ARSS םסרפ ךכ לע הבוגתבו 

ןכמ־רחאל ודגוא הלא םירקחמ) "יתרבח לבס" ותוא לש תויועמשמהו םייתרבחה 

תובקעב :(1993 תנשב רואל אציש ,La misere du monde םידומעה ףלא ןב רכמה־ברב 

1996 רבמבונ ןוילג שדקוה ,תיתרבחה תוביציה־יא דגנ 1995 רבמצדב ןומהה תונגפה 

קוידב ,תויאשמה תיישעת לש ינוגרא חותינ גיצהו ,"הדובעב הטילש לש תושדח תורוצ"ל 

ררועתה רשאכ ,1997 תנשב ;העונת־יקקפב הנידמה תא תויאשמה יגהנ וקתיש רשאכ 

קמוע־ירקחמ לש הרוש תעה־בתכ ףסא ,היילוחו היצזילבולגה תודוא־לע חוכיווה 

."הלכלכו םינלכלכ"ב וקסעש םיימואלניב 

רבעמ םיפסונ םיאשונב ותוקסעתה ךרד תעה־בתכ תא ןייפאל ןתינ תרחא תיווזמ 

.םייתוברתה ןיבוטה לש הלכלכה אוה הלא ןיבמ רתויב טלובה .הקיטילופו עדמל 

,תורפס ןוגכ םייתוברת ןיבוט לש םרוציי תא םיביתכמה םיקוחה תא רקח תעה־בתכ 

עדמו םיסותימ ,ךוניחו תד ,הנפואו םעט ,םינואיזומ ,הקיזומ ,רויצ ,םיירלופופ םייומיד 

םיללכה רקח .(םינחלופו תונומא ,םייעדמ םיסותימ ,רמולכ ,םהיניב ךותיחה תא םג ומכ> 

ןווגמב יגולנאו יתאוושה חותינ תועצמאב השעג םייתוברתה ןיבוטה תלכלכ לש םיקוחהו 

יתרבח ןוימ לש הקיגולה איה תעה־בתכ לש תפסונ תפדעומ הירוגטק .תודש לש בחר 
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לש (םתריצי־יא וא) םתריצי תודוא־לע םירקחמ .םייתרבח םיצוביק לש םתריציו 

תוארהל וסינ תוירוזאו תוימואל ,תוידמעמ ,תוינתא תוצובקו ליג־תוצובק ,ןימ־תוצובק 

םיקבאמב םילכ םיננוכמש ,םייתרבח הקולח תונורקע לש םייפולחו םימוד םיסופד 

תריבשב הז ןיינע .הריבשו הכירפכ תספתנ תיתרבחה תואיצמה םהבש םיילובמיסה 

ןוגכ ,תורכומ תויתרבח תוירוגטק לש ןנוויכל ערתשמ תויתרבח תויוהמ לש וילאמ־ןבומה 

תיתרבחה תוציחנה דועיתב לופכה ןיינעה ."הנידמה"ו "הגלפמה" ,"לעפמה" ,"החפשמה" 

תודסומכ הרואכל הארנש המ ףיקמ תוינוציק תויתרבח תויואיצמ ירוחאמ הדובעבש 

.הקירמאב םירוחש לש תואטגו זוכיר־תונחמ ,לגרודכ ,םע־תריש ןוגכ ,םייטוזקא 

,הטילש תויגטרטסא לש יתרבחה ןפב דקמתמ תעה־בתכ לש ישילש יאשונ ריצ 

,תיב־קשמ ,הכירצ ,ךוניח לע םירקחמ תעה־בתכ םסרפ הז רשקהב .קותעשו תונחבה 

,רסומו הלכלכ ןיב שגפמה תדוקנ ,תירוביצ תוינידמ לש תואצותהו סיסבה ,הדובע 

.טפשמהו הקיטילופה דיקפתו 

ידיל ואב הז גוסמ םיאשונ .תוילאוטקלטניא תוקיטקרפ תוידוסיב ןחוב arss ,ףוסבל 

רקחמ" ,"םינפ יניינעו עדמ" ,"תילנויספורפ הנבה לש תוירוגטקה" :ןוגכ םירמאמב יוטיב 

ןויגיהה לש תוימומרעה"ו "הרבחה יעדמ לש תיתרבחה הירוטסיהה" ,"רקחמה לע 
,1995 רבמטפסו ינוי ,1988 רבמטפס ,1986 ראורבפ ,1975 רבמטפס) "יטסילאירפמיאה 

רקחמה לש תנחובה וניע תחת ,ןחבמב דימעהל תונויסנ ויה הלא לכ .(1998 ראורבפו 

וליפאו תולגל ,רתוי בוט ןיבהל התייה הרטמה .ומצע ימדקאה רקחמה תא ,יתרוקיבה 

םייסלקה םירמאמה ןיב .תימדקאה הלועפה תא םיגתמה םייתרבחה םימרוגה לע חקפל 

:םיאבה םירוביחה לע עיבצהל ןתינ םילאוטקלטניא לש היגולויצוסה תודוא־לע 

"Paul Lazarsfeid, :ומצע היידרוב לש "רגדייה ןיטרמ לש תיטילופה היגולוטנואה" 
 "Founder of a Scientific Multinational לש Louis Dumont and :Michael Pollak"

 "Native Science לש Roland Lardinois: לש קימעמה החותינ Gisele Sapiro ולולסמ תא

םילאוטקלטניא" לע Louis Pinto לש ןונשה ורמאמו ;Fransois Mauriac לש יתורפסה 

רבמבונב ,רדסה יפל ,ומסרפתה) םיבורק םייאזירפ םיגוח לשו Tel Quel^ לש םיידורפ 
.(1996 ראורבפו 1995 ינוי ,1979 ראורבפ ,1975 

רותחל דעונ arss-2 ומסרופש םינווגמה םירקחמה ירוחאמ עינמה ףחדה ,םוכיסל 

תא קפסל ןמזב־ובו ,םייעבטב םייתרבח תודסומו תודבוע ,תוירוגטק לש הסיפתה תחת 

החכוה החסונה .ומצע רקחמה םצע לש םינושה םידעצה לש םתכרעהלו םמוכיסל םילכה 

,שיא םיפלא תרשעל בורק הנמ תעה־בתכ לש םיארוקה להק :הכישמ תלוכי תלעבכ 

קר שי תפרצב ירהש) הימדקאה ילתוכל רבעמ להקל עיגה arss־v קפס ןיא ךכיפלו 

םידבוע םג אלא ,םיטנדוטסו םירומ ,םירקוח קר אל ללוכ הז להק .(םיגולויצוס ףלאכ 

הליכשמ הבכש - יללכ ןפואבו ,םייתוברת םימזי ,םייטילופ םיליעפ ,םיילאיצוס 

ףלא םירשעמ רתוי ורכמנ תונוילגהמ קלחמ) תויתרבח תולאשבו רקחמב תניינעתמה 

םירחבנ םירמאמ ומגרת ליזרבבו ןפיב ,הידוושב םימוד תע־יבתכ רשאכ .(םיקתוע 

 arss-a, תנש ןמל .תיתפרצה רבוד םלועל ץוחמ ימואלניב להק םג תעה־בתכל רצונ

Liber: revue) Liber תעה־בתכ תא םג ,arss לע ףסונ ,היידרוב להינ 1989 
 internationale des livres), עשתבו תויפוריא תונידמ עשתב תינמז־וב רואל אצויש

,הרבחה ימוחתב םייפוריא־מינפה םיימדקאה םיעגמה תופיכת תא ץיאהל ותרטמו ,תופש 
.חורהו תונמואה 
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 Actes de la recherche en sciences sociales ידי השעמ תוליעפ ובורב רתונ

ותעפשהל ינויצרופורפסיד ןפואב ,תלבגומ תידסומ הכימתו םצמוצמ תווצ םע ,ןמוא 

תירוקמה החסונה תא תוהקהלו ללדל ענמנ־יתלב ןפואב הטונ החלצה .הל ץוחמו תפרצב 

תא רמשל רתוי השק השענ ןכ ,םיארוקהו םיבתוכה רגאמ בחרתהש לככ ;התוא הבינהש 

םאתהב הארנה לככ חתפתי arss .תעה־בתכ לש תירוקמה תיחרזאהו תיעדמה חורה 

ודועייל ןמאנ ראשנ אוה העש יפל ךא ,תוילאוטקלטניאה תולבגמהו םימרזה תודונתל 

,םיימואלו םיירנילפיצסיד תולובג הצוח ,ינדפק רטשמ לעב יתרבח עדמ םדקל ירוקמה 

תויועמתשהל עגונה לכב רמשמה לע דומעל ךישממו ,הירואיתו רקחמ הזב הז ךיתמה 

תוטיהלה תא שדחמ תעה־בתכ ,וז הרוצב .יתרבחה רקחמה לש תויתאהו תויטילופה 

תעה־בתכו םייהקריד ומכו .תיתפרצה תיגולויצוסה הלוכסאה לש תימואלניבה תיעדמה 

דסייש ןושארה רודה תומלעיה תא דורשל היהי לודגה רגתאה ,Annee sociologique ולש 

Actes de la recherche en sciences sociales לש ותאירק ,ותוא ןיזהו תעה־בתכ תא 

.תילאוטקלטניא המזירכ תרגשה לש תנרקסמ היווח החיטבמ תואבה םינשב 

תוינפהו תורוקמ 

 Bourdieu, P. (1958/1962). The Algerians. Boston: Beacon Press.
 Bourdieu, P. (with A. Darbel, J.P. Rivet and C. Seibel) (1963). Travail et

 travailleurs en Algerie. Paris and The Hague: Mouton.

 Bourdieu, P. (with A. Sayad) (1964). Le Deracinement. La crise de
 l'agriculture traditionnelle en Algerie. Paris: Editions de Minuit.

 Bourdieu, P. (with J.C. Passeron) (1964/1979). The Inheritors: Students and

 Their Culture. Chicago: The University of Chicago Press.

 Bourdieu, P. (with A. Darbel) (1965/1990). Photography: A Middle-Brow Art.

 Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1966/1990). The Love of Art: European Art Museums and Their

 Publics. Stanford, Cal.: Stanford University Press.

 Bourdieu, P. (with J.C. Chamboredon and J.C. Passeron) (1968/1990). The

 Craft of Sociology: Epistemological Foundations. New York and Berlin:

 Aldine de Gruyter.

 Bourdieu, P. (with J.C. Passeron) (1970/1977). Reproduction in Education,

 Culture, and Society. London: Sage.

 Bourdieu, P. (1972/1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge:
 Cambridge University Press.

 Bourdieu, P. (1977/1977). Algeria 1960. Cambridge: Cambridge University
 Press.

 Bourdieu, P. (1979/1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of

 Taste. Cambridge: Harvard University Press.

 Bourdieu, P. (1980/1990). The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press.
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 Bourdieu, P. (1980/1993). Questions of Sociology. London: Sage.

 Bourdieu, P. (1982/1990). Legon sur la legon. Paris Editions de Minuit
 ("Lecture on the Lecture", reprinted in In Other Words, Cambridge: Polity

 Press, 1994, corrected edition).

 Bourdieu, P. (1982/1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity
 Press.

 Bourdieu, P. (1984/1988). Homo Academicus. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1987/1994). In Other Words. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1988/1993). The Political Ontology of Martin Heidegger.

 Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1989/1996). The State Nobility: Elite Schools in the Field of

 Power. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1992/1996). The Rules of Art: Genesis and Structure of the

 Artistic Field. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. et al. (1993/1999). The Weight of the World: Social Suffering in

 Contemporary Society. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (with H. Haacke) (1994/1995). Free Exchange. London: Verso.

 Bourdieu, P. (1994/1998). Practical Reasons. Cambridge: Polity Press.
 Bourdieu, P. (1998/1999). On Television. New York: The New Press.

 Bourdieu, P. (1997/2000). Pascalian Meditations. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1997/2000). Contre-feux (Vol. 1 - Acts of Resistance).
 Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1998/2001). Masculine Domination. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (2001/2002). Contre-feux (Vol. 2 - Firing Back). London: Verso.

 Bourdieu, P. (2001). Science de la science et reflexivite. Paris: Raisons d'agir
 Editions, Cours et travaux.

 Bourdieu, P. (2002a). Le Bai des celibataires. La crise de la societe paysanne
 en Beam. Paris: Seuil/Points.

 Bourdieu, P. (2002b). Interventions, 1961-2001 (Edited by F. Poupeau and
 Th. Discepolo). Marseilles: Agone.
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