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 דורות מזה ומזה: 
הצעה למבט דורי על השיח הסוציולוגי

חנה הרצוג*�

תקציר. המאמר מפתח דיון תיאורטי ומתודולוגי ביחידות דוריות כדרך לניתוח 
חברה ושינויים חברתיים ומציע את מושג הדור גם ככלי לסוציו–אנליזה של שיח 

אקדמי. ניתוח דורי, טוען המאמר, מאפשר להצביע על המורכבות, על הריבוי ועל 

הבו–זמניות המתקיימים בחברה. הוא מאפשר לספר את הסיפור הדומיננטי, אך 

יותר מכך הוא מחייב לחלץ בניתוח הסוציולוגי–היסטורי גם את קולן ואת עשייתן 

של קבוצות שהסמנטיקה הדורית שלהן נדחקה לשוליים, הושתקה או הועלמה. 

המבט הדורי מציע הסבר לעוצמה הרגשית המלווה את הדיונים על הסוציולוגיה 

פרספקטיבה  לפתח  אפשר  שבאמצעותם  ממדים  שני  מדגים  המאמר  ובתוכה. 

הזמן  והסדרי  הניתוח  יחידת  דוריות בשיח הסוציולוגי בישראל:  יחידות  לניתוח 

שהחוקרים בוחרים כבסיס למחקרם.

ביותר  הדיון בסוציולוגיה של הסוציולוגיה של החברה בישראל הוא אחד הדיונים הערים 
בשיח הסוציולוגי המקומי, אך שותפים לו גם חוקרים מחוץ לישראל שחוקרים את ישראל 
בספרים  סוציולוגיים,  בכנסים  עיון,  בימי  רבים  Silberstein, 1999(. בדיונים  למשל  )ראו 
בישראל.  החברה  של  הסוציולוגיה  אודות  השיח  של  מיונים  מגוון  מוצגים  ובמאמרים 
האקדמי  השיח  שבין  הקשר  על  מחלוקות  בצד  תיאורטיות  מחלוקות  חושפים  אלה  דיונים 
ולהבנה של השינויים בשיח  וכמה ממדים לבחינה  לשיח הציבורי. החוקרים מציעים כמה 
גלגולו  ואת  השיח  את   )Ram, 1995  ;2006 )רם,  רם  אורי  ממפה  למשל  כך  הסוציולוגי. 
דרך השינויים התיאורטיים ומבחין בין גישות ממסדיות–מערכתיות שמבוססות על הדגשת 
הקונצנזוס ובין גישות ביקורתיות, ובתוכן הוא מציע מיונים שסובבים סביב גישות תיאורטיות 
כלליות שמאומצות על ידי השיח המקומי. הוא קושר את התרחבות השיח לירידת ההגמוניה 
של האסכולה הירושלמית ולצמיחתן של אוניברסיטאות חדשות בתל אביב, בחיפה ובבאר 
“קיומן  לטענתו,  לציבורי.  האקדמי  השיח  שבין  הקשר  על  מבוסס  טיעונו  עיקר  אך  שבע, 
של גישות סוציולוגיות ביקורתיות התאפשר רק משעה שחל שבר באידיאולוגיה ההגמונית 
בזהותן  הכרה  על  ולהיאבק  להתגבש  הצליחו  שונות  חברתיות  שקבוצות  ומשעה  בישראל 
ובענייניהן” )רם, �993, עמ‘ �7(. לעומת הקישור החזק שמציע רם בין מצב פוליטי ותפיסות 
החברה  לניתוח  המאומצות  והפרדיגמות  בישראל  הצומח  הסוציולוגי  הידע  ובין  פוליטיות 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
אני מודה לקוראים האנונימיים, לאייל בר חיים, לליאור קדיש ולריבי גיליס על הערותיהם המועילות.  
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שמדע  החשש  דווקא:  הפוך  למצב  טוען   )Ben-Yehuda, 1997( יהודה  בן  נחמן  בישראל, 
בארץ קטנה יהיה פרובינציאלי ובינוני, שעליו התריע בן דוד )�964(, יצר מבנה של אקדמיה 
עם הפנים החוצה, אקדמיה שמעדיפה את הקהילה הבינלאומית על פני המקומית. השילוב 
דומיננטיות  גבריות  פרספקטיבות  פוליטיקה,  ידי  על  שמוגבלת  אקדמיה  ובין  החצנה  בין 
ואתנוצנטריות )אקדמיה יהודית( מנע, לדעת בן יהודה, צמיחה של קהילה מקומית ופיתוח 
עמדה  בישראל.�  החברה  של  ייחודה  את  שמשקפות  חדשניות  ופרדיגמות  מתודולוגיות 
דומה מציע יהודה שנהב )2000( בטענתו שהסוציולוגים בישראל הפכו “לקבלני משנה של 
פרדיגמות אמריקאיות” ללא כל נקודת מבט מקומית ומתוך שעבוד לציווי הלאומי ולהטיה 
הקולוניאליסטית של השיח האוניברסלי )שם, עמ‘ 678(. גם אלק אפשטיין )2003(, שמבכה 
את השנים האבודות של הסוציולוגיה בת זמננו בישראל, סבור שהמחקר אינו עוסק בנושאים 
ייחודיים ובלעדיים לחברה בישראל, אלא במה שאוהבים לקרוא בהרווארד או באוקספורד. 
ישראל מוצגת לטענתו במחקרים של העשורים האחרונים כמקרה פרטי של תיאוריות של אי 
שוויון או של צורות דיכוי שרווחות בשיח העולמי. גישה זו שונה לדעתו ממה שהיה מקובל 
חלוציים  ממחקרים  מוניטין  לעצמו  קנה  המייסדים  דור  שכן  בישראל,  בסוציולוגיה  בעבר 
בנושאים ישראליים ייחודיים על בינוי אומה, קיבוץ גלויות וכדומה,2 אלא שבשונה משנהב 
הוא מבקש סוציולוגיה מקומית שמייצגת את התהליכים ואת הכוחות הדומיננטיים. במאמרי 
על סוציולוגיה וזהות )Herzog, 2000( קשרתי בין שינויים בתפיסות תיאורטיות ובין שינויים 
בהגדרות של גבולות המדינה וגבולות חברתיים ובכך ביקשתי לגשר בין המבט המופנה לשיח 
את  שמעסיקות  ומהות  זהות  של  סוגיות  ובין  בעולם  הסוציולוגית  הקהילייה  של  האקדמי 
הקולקטיב המקומי והשינויים שחלים בתפיסות זהות אלה. סיפרים )נרטיבים( אלה ואחרים 
חלוקים ביניהם בדבר ההסבר לשינויים בשיח הסוציולוגי ומעניקים לשינויים אלה משמעות 
שונה. עיון במחלוקות מגלה שלא אחת משתרבבות אליהן טענות על הבדלים דוריים, הגם 

שברוב המקרים אין החוקרים נדרשים לסוגיה זו לעומקה. 
מאמר זה מציע להשתמש בניתוח יחידות דוריות, הנשאיות של השיח הסוציולוגי, כדרך 
לבחון את השיח ואת השינויים החלים בו. טענתי היא שניתוח יחידות דוריות מאפשר לבחון 
המאתגר  השיח  את  וגם  מסוים  בזמן  דומיננטי  שנעשה  הסוציולוגי  השיח  את  גם  בזמן  בו 
והמשנה שיחים מתמסדים. יתרה מכך, הוא יכול להצביע על הקשרים הרב ממדיים והמורכבים 

המתקיימים בין השיח הציבורי לשיח האקדמי ובין אקדמיה גלובלית למקומית. 
למאמר שלושה חלקים עיקריים: החלק הראשון מציע את המבט הדורי כהסבר אפשרי 
לאופיו של המאבק הדורי ובעיקר לעוצמה הרגשית המלווה את הדיונים על הסוציולוגיה 
ובתוכה. החלק השני מציג את העקרונות התיאורטיים של ניתוח יחידות דוריות ככלי אנליטי 

הכיבוש  של  לסוציולוגיה  והוקדש  יונאי  יובל  ידי  על  שנערך  ישראלית,  סוציולוגיה  של  ט)2(  גיליון   �

הצומחת בישראל, מערער הכללה זו. אפשר להצביע על צמיחתה של פרדיגמה מקומית, אם כי בנסיבות 

גורם מעצב של תהליכים  נעשה  הכיבוש  ולאופנים שבהם  מצערות, שמתייחסת למציאות הישראלית 

פנימיים בישראל.

קשה להתעלם מאי הדיוק בקביעתו של אפשטיין, שכן האסכולה הירושלמית הייתה מבוססת על חקר   2

ישראל כדוגמה אחת מני רבות לתהליכי מודרניזציה, שיש בה מן הייחוד אך גם צדדים רבים שאפשר 

להשוותם לחברות אחרות, וראו דיון בהמשך.
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לבחינת השיח הסוציולוגי. בחלק השלישי מוצעים כמה ממדים מתודולוגיים ושאלות מחקר 
אפשריות לניתוח מפרספקטיבה דורית. בשל היקפו המוגבל של המאמר אין הוא מתיימר 
להציע מיפוי סדור של דורות ויחידות דוריות בסוציולוגיה הישראלית. עיקר מטרתו לנסח 
עקרונות תיאורטיים שמונחים ביסוד ניתוח דורי ולהצביע על התובנות של ניתוח דורי ככלי 

תיאורטי ואנליטי.

זהויות דוריות במאבק

המאבקים התיאורטיים בשיח הסוציולוגי מתקיימים לא אחת בלהט רב, להט שמתערבבים 
בו ביקורות נוקבות, כעס, תיוגים ודה–לגיטימציה שבאים לידי ביטוי הן בכתיבה המדעית והן 
בכתיבה הציבורית. מהו מקור העוצמה הרגשית המלווה את השיח האקדמי סביב הסוציולוגיה 
של ישראל? אני מבקשת לעגן את ההסבר לגודש הרגשי בתשובה לשתי שאלות: האחת היא 
מהי המשמעות הסוציולוגית של מאבקים פרדיגמטיים, והשנייה, שאינה בלתי תלויה, היא 

מיהם הנשאים של מאבקים אלה, ומה מניע אותם. 
כבר בשנות השבעים טען אנדרו אפרת )Effrat, 1973(, סוציולוג של הפוליטיקה שאימץ 
את הגישה הקוניאנית למהפכות מדעיות, שהאופן שבו מדבר תומאס קון על מהפכות אלה 
הוא רציונלי מדי, נינוח מדי ו“ללא שפיכות דמים”. לטענתו, אסכולות מדעיות דומות יותר 
אמירה  אידיאולוגית.  מלחמה  של  צורה  הוא  המדעי  והקונפליקט  אידיאולוגיות,  לתנועות 
פוליטיות  )2008( משווה מהפכות מדעיות למהפכות  קון  קון, שכן אף  חולקת על  אינה  זו 
ומתייחס למאבק בין אלה שרוצים להגן על ההיערכות המוסדית הישנה ובין אלה שמבקשים 
וקושר  עולם  הן שינויים בהשקפת  קון מדגיש שמהפכות  גם  כן,  על  יתר  לכונן סדר אחר. 
במפורש את השינויים הפרדיגמטיים עם המאבק במסגרת הקהילה המדעית, ואף הוא משתמש 
במטפורה של קרבות בשאלתו מהם סוגי הטיעון “המתגלים כיעילים במיוחד בקרבות על 
שינוי הפרדיגמה” )שם, עמ‘ 233(. עם זאת, רוב חיבורו מדגיש את האופנים שבהם נבנית 
קהילה פרדיגמטית, ובייחוד רשתות תקשורת, הסכמה וערכים משותפים. מה שמדגיש אפרת, 
ואותו אני מבקשת להבין, הוא דווקא הקונפליקט והעוצמות הרגשיות הנלוות למאבקים הבין 

פרדיגמטיים. 
מושג התיאוריה כפי שהבין אותו אריסטו מניח את היסוד להבנת הקונפליקט. תיאוריה, 
בד  אך  משמעות,  ומהיעדר  מכאוס  אותנו  שמוציאה  שכלית  פעילות  היא  זו,  תפיסה  לפי 
בבד כובלת אותנו לעולם המושגים שלה. המילה היוונית theorem, שהיא בשורש המילה 
בדרכו,  אחד  כל  התיאורטיקנים,  זו,  גישה  לפי  אל.  להביט  להסתכל,  תיאוריה, משמעותה 
על  מצביעים  הם  שבו  תהליך  היא  שלהם  והמתודה  החברה,  תפיסת  את  מחדש  מנסחים 
 Blum,( המבנה שבמסגרתו יש לעולם החברתי משמעות עבורם, או במילותיו של אלן בלום
1974(, הם משרטטים את “החברה האפשרית”. במונחים פנומנולוגיים אפשר לומר שניסוח 
במונחים   .)Ibid., P. 313( העצמי  של  מחודש  ניסוח  הוא  חברה  אודות  הידע  של  מחודש 
פוסט–מודרניים, אין זו פעולה של יחידים שעומדים מול העולם ומנסים להבינו או להגדיר 
את זהותם, אלא פעילות תרבותית ־ כולל מדעית ־ שמתווכת על ידי השפה, כללי השיח 
ודפוסי הפעולה )פרקטיקות( השליטים במערכת תרבותית מוגדרת וממוסדת שיוצרת משטרי 
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מוסדות  ושל  פרטים  של  והתנהגות  חשיבה  דפוסי  מכוננת  בזמן  ובו  החברה,  אודות  אמת 
 .)Foucault, 1977(

לא בכדי קיימת בעברית ִקרבה לשונית בין ִמשמַעת )בהוראת קבלת מרות, חובת ציות 
או  המילה  כוונת  מובן,  הוראה,  אל  המכוונת  )מילה  ובין משמעּות  קבועים(,  ולנוהג  לסדר 
מרחב  ומשמעת(.  משמעות  השלטת  גם  אך  משמעות  מתן  כפול:  )במובן  וִמְשמּוע  המושג( 
סמנטי דומה מתקיים במושג הלועזי דיסציפלינה שבמקורו הלטיני מתייחס ללימוד והוראה 
דיסציפלינה,  המושג  והדרכה.  אימון  וגם  ופיקוח  הסדרה  גם  כולל  האנגלית  ובמשמעותו 
וקבלה  מרות  לימוד,  של  זה  סמנטי  מרחב  מכיל  ומקצוע,  תיאוריה  עיון,  לתחום  המתייחס 
של המשטור שקובעים כללי התחום. המאבק על משמעות ומשמוע, לימוד, הדרכה ופיקוח 
מתרחש גם בשדה הדיסציפלינרי האקדמי. במונחיו של פייר בורדייה )2005( זהו מאבק על 
עמדה בתוך שדה של כוח מדעי. בורדייה אמנם התמקד במושגי הון תרבותי וסימבולי בשדה 
ובאופנים שבהם ההון התרבותי עובר אובייקטיביזציה  )למשל מדע(  ייצור תרבותי מסוים 
טוען  הוא  למשחק  מחוץ  האינטלקטואלים  אם  לשאלה  בתשובה  אך  כאוטונומי,  ומוצג 
ש“המאבק על המיונים החברתיים הוא ממד מכריע של מאבק המעמדות, באופן כזה מעורב 
הייצור הסמלי במאבק הפוליטי” )שם, עמ‘ 68(. נובע מכך שתהא זו טעות לנתק את המאבק 
בתוך השדה מהמאבק החברתי הרחב המתקיים על הגבולות, המהות והזהות של הקולקטיב. 
החוקרים השותפים לשיח על מהות השינויים בחברה בישראל מציגים אופנים שונים של 
“חברה אפשרית” ונאבקים, מדעת או שלא מדעת, על זהות קולקטיבית ואישית )רם, 2006; 

.)Herzog, 2000
אלה  כללים  אך  כללי השדה המדעי,  לפי  נוהג  במילים אחרות, המחקר המדעי אמנם 
חברתיות  מהתנסויות  החוקרים,  את  שמעסיקות  קיומיות  משאלות  במנותק  נקבעים  אינם 
ומדימויים חברתיים ואישיים שהם מביאים עמם לשדה. לכן, אם לשאול מבורדייה )2005, 
סוציו–אנליזה  נדרשת  עצמו,  שלו  הסוציולוגיה  למיקום  בו  שהשתמש  המושג  את   )2007
ובין  החוקרים,  ידי  על  אישית  נעשה  שהוא  בין  זה,  ניתוח  האקדמי.  בשדה  השחקנים  של 
שהוא נעשה על ידי אחרים שמנתחים את עולמם החברתי של סוציולוגים או מתבהר מתוך 
לדעתו  שהיא  מדעי,  תחום  של  החברתית  ההיסטוריה  את  חושף  החוקרים,  של  הטקסטים 
של בורדייה )2005( הלא מודע של דיסציפלינה: “הלא מודע הוא תנאי הייצור החברתיים 
שהוסתרו, נשכחו” )שם, עמ‘ 86(. מטרתו של ניתוח זה “להבין מה גורם לכך שאנשים אלה 
]החוקרים ־ ח“ה[ לא יכלו להבין דברים מסוימים, להעלות בעיות מסוימות” )שם, עמ‘ 88(. 
טענתי היא שבתוך סוציו–אנליזה זו יש לממד הדורי חשיבות רבה, שכן הוא ממקם את נשאי 
השינויים והמחלוקות הפרדיגמטיות בהקשרים של תנאים חברתיים היסטוריים ושל מאבקים 

בין דוריים. יעידו על כך טענות חוזרות בשיח האקדמי: “עבר זמנו” או “הקדים את זמנו”. 
על  רבות.  רגשיות  בעוצמות  מלווים  פרדיגמטיים,  מאבקים  כמו  דוריים,  בין  מאבקים 
הנחה זו מבוססת התיאוריה הפרוידיאנית המדגישה את הדחפים ההרסניים של ילדים כלפי 
שמספרו   ,)Sheleff, 1981( שלף  ליאון  למשל  מתנגדיה,  של  התיאוריה  גם  אך  הוריהם, 
עוינות  של  בגנאלוגיה  עוסק  שלף  המאמר.  שם  את  שאלתי   Generations apart החלוצי 
בגירים כלפי ילדים ובני נוער, אך ספרו אינו עוסק רק ביחסי הורים וילדים ביולוגיים, שכן 
בעיניו זו רק מטפורה. מה שמעניין אותו כסוציולוג הוא שאלה שמתקשרת לסוציולוגיה של 
דורות: מהו טיב המפגש בין שני דורות שמתקיימים ביניהם יחסי כוח א–סימטריים משתנים 
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ושלרשות כל אחד מהם עומדים משאבים מסוגים שונים? או בלשונו, כיצד נפגשים בהווה 
הוא  משותפים?  חיים  מרחבי  חולקים  הם  כיצד  א–סימטריים?  ועתיד  עבר  עם  דורות  שני 
מזכיר לנו שבמפגש הבין דורי מהדהדות הבעיות הקיומיות העומדות בפני כל דור: הצעירים 
במרחבים  מקום משלהם  ופילוס  אוטונומיה  אחר  חיפוש  זהות,  של  עם שאלות  מתמודדים 
לדור  השרביט  את  להעביר  הצורך  עם  מתמודדים  המבוגרים  ואילו  והציבוריים,  הפרטיים 
הבא, התמודדות שדורשת התחלקות בכוח, במשאבים וביוקרה, והיא מלווה בקנאה, בחשש 
מפני אובדן שליטה וסמכות ובפחד מפני המוות, החידלון העומד בפתח, שאינו מוות פיזי 

דווקא, אלא חברתי ־ הפחד מאובדן הקול, מכך שהעתיד שייך לצעירים. 
שלף מסמן דורות כקטגוריה מבנית חברתית, מהותנית, מרכזית לניתוח חברתי. לשיטתו, 
 .)P. 316( גם אם ייעלמו הבדלים מעמדיים, אתניים ומגדריים, יישאר תמיד המתח הבין דורי
זו, משום שלתפיסתי קטגוריות חברתיות, כולל הגדרה של  איני שותפה לקביעה החלטית 
דור והיבחנויות דוריות, הן תוצר של הבניה חברתית, אך אני מקבלת את התובנה שדור הוא 
קטגוריה מרכזית בהבניית חברות רבות. גם אם שלף אינו עוסק בסוציולוגיה של הסוציולוגיה, 
דיונו ביחסי דורות מציע הסבר לעוצמת הרגשות המלווה את המאבקים הפרדיגמטיים הבין 

דוריים, ולא אחת גם את המאבקים התוך דוריים בתחרות על עמדות בשדה. 

ניתוח דורי ככלי אנליטי

אגש  בטרם  לכן  חברה.  לניתוח  חשוב  אנליטי  כלי  הוא  דורי  שניתוח  היא  הכללית  טענתי 
בקצרה  להתייחס  מבקשת  אני  בסוציולוגיה,  דורות  של  בסוגיה  מחקרי  יום  לסדר  להצעה 

למושג הדור והשימוש הסוציולוגי שנעשה בו, וכן לאופן שבו אני מציעה להשתמש בו. 
לניתוח  הדור  מושג  את  שהציע   )Mannheim, [1927] 1952( מנהיים  קרל  זה  היה 
סוציולוגי. סקירה של הספרות שאימצה מושג זה מגלה את אופיו הפוליסמי, למשל לציון 
החיים  במחזור  שלבים  גיל,  קבוצות  של  דמוגרפי  דמיון  )גנאלוגיה(,  משפחתית  שרשרת 
ותקופות היסטוריות )לסקירת ספרות ראו למשל Kertzer, 1983; Pilcher, 1994(. הסוגיות 
שנות  שלהי  של  הסוציולוגיה  את  העסיקו  דורית  בין  והמשכיות  דורי  בין  קונפליקט  של 
לאיתור  שימש  הדורי  הניתוח  העשרים.  המאה  של  השבעים  שנות  של  ובעיקר  השישים 
ולניתוח של המנגנונים היוצרים המשכיות חברתית )Eisenstadt, 1956(, אך בעיקר ככלי 
למחקר ולמדידה של שינויים חברתיים באמצעות מדדים כמותיים. מובן אחרון זה ממשיך 
להתקיים עד היום בעיקר במחקרי ריבוד, ניעות )מוביליות( חברתית ומחקרי עמדות ודעת 
שאפשר  חברתית  קבוצה  היינו   ,)cohort( ֶחֶבר  פירושו  דור  המושג  אלה  בניתוחים  קהל. 
לאפיין באמצעות תכונות חברתיות מדידות כגון גיל, רמת השכלה, תעסוקה ומצב משפחתי 

.)Burnett, 2003(
משנות התשעים של המאה העשרים זוכה מושג הדור לעיון מחודש. תורמים לכך תהליכים 
 Beck,( אחדים שחברו יחד, בהם השינויים המתרחשים במודרניות המאוחרת, במושגי אולריך בק
1994(. לטענתו, בעקבות האינדיבידואליזציה, הקטגוריות הישנות של מעמד, מוצא וכו‘ אינן 
מעניקות הסבר מספק לזהויות הקולקטיביות ולזהויות של תנועות חברתיות שהתפתחו במאה 
העשרים. לדבריו, האופן שבו בעיות חברתיות מוגדרות הופך ללב התהליך. זהויות מוכללות 



דורות מזה ומזה  חנה הרצוג    264

ההיבחנות  למשאב  הופך  התרבותי  וההון  משנה,  לפוליטיקות  מתפצלות  וכאתניות  כמעמד 
והריבוד. כך רון איירמן ובריאן טרנר )Eyerman & Turner, 1998( טוענים שקונפליקטים בין 
דוריים על סגנון חיים ועל סמלים תרבותיים של היבחנות החליפו במאה העשרים את המאבק 
מסורתיות  והגדרות  הסדרים  שמאתגרים  גלובליזציה  תהליכי  קודמות.  מאות  של  המעמדי 
קץ  את  ובישר  העל  סיפרי  על  שערער  הפוסט–מודרני  השיח  ואזרחות;  חברה  מדינה,  של 
האידיאולוגיה ואת קץ ההיסטוריה; השיחים הביקורתיים, כמו הפמיניזם והפוסט–קולוניאליזם, 
שערערו על קטגוריות היסוד של השיח האקדמי והציבורי וייצרו שיח ביקורתי המבוסס על 
ריבוי ועל שונות ־ כל אלה הפנו מבט אל האחר והציעו תפיסות חלופיות של החברה שמקורן 

גם בשוליים, ממקומה של מי שהוגדרה כאחרת או של זה שקולו הושתק. 
מנהיים  קרל  של  לעבודתו  ומתייחסת  חוזרת  דורי  בניתוח  העוסקת  הספרות  כל  כמעט 
)Mannheim, [1927] 1952(, אך במקרים רבים שואלים ממנהיים רק מקצת מהמרכיבים 
שבאמצעותם הוא מאפיין את התופעה הדורית. יש לזכור שמנהיים ביקש לפתח באמצעות 
הדיון ב“בעיית הדורות” תיאוריה של סוציולוגיה של הדעת שתאפשר להתמודד עם שאלות של 
ביקורת ושינוי חברתי. הוא ביקש להיאחז במושג הדור כדי להימלט )אם כי לא לבטל( מהטיעון 
המרקסיסטי הדטרמיניסטי שנשאיו של שינוי חברתי הם המעמדות, ולאפשר דיון בקטגוריות 
ביניים, שבמקרה שלו היו האינטלקטואלים. הוא ביקש להצביע על מקומם של יצרני הידע 
ונשאיו כשחקנים אוטונומיים יחסית. לטענתו, מיקומם החברתי של האינטלקטואלים מאפשר 
אפשרה  זו  עמדה  חדשות.  עולם  השקפות  ולהציע  הכוזבת  מהאידיאולוגיה  להשתחרר  להם 
ברוחו  שקרוב  הסבר  חברתי,  שינוי  של  המרקסיסטי  מההסבר  אחר  הסבר  להציע  למנהיים 
לתפיסה הוובריאנית הרואה בקבוצות כריזמטיות נשאיות של אופני חשיבה חדשים שמובילים 
לדורות  באשר  מנהיים  של  בתובנה  להיתלות  מבקשת  אני  הנוכחי  בהקשר  חברתי.  לשינוי 
כיחידות חברתיות שהן נשאיות של ידע ומשמעויות, ולא להיכנס לשאלה אם המיקום של 

האינטלקטואלים מאפשר להם להגיע להבנה “אמיתית” יותר של החברה.3 
הוא  הראשון  בסיסיים:  רכיבים  שלושה  קיימים  הדור  מושג  את  מנהיים  של  בתפיסתו 
האתר הדורי, שהוא מבנה ההזדמנויות שבתוכו ממוקמים פרטים. אתר זה הוא סך התנאים 
החברתיים–היסטוריים שמגדירים את ההתנסות החברתית ואת מרחב האפשרויות הקיימות. 
הרכיב השני הוא הִמשמּוע הדורי, הדרך שבה הניסיון הדורי מתפרש ונחווה. הרכיב השלישי 
הוא המימוש הדורי )generation as actuality(, כלומר הדרכים שפיתחו קבוצות כדי להגיב 
לבעיות הדוריות ולפעול מולן כיחידות דוריות. לעומת חוקרים שמאמצים או מדגישים רק 
דווקא במפגש שבין שלושת  אחד מהממדים האלה, אני סבורה שתרומתו של המושג היא 
ומקומה של  עולם הדעת  ואופן ההיווצרות של  בין הרפלקסיביות  הרכיבים. המושג מגשר 
שרפלקסיביות  התפיסה  בין   ,)Beck, 1994( בק  של  שיטתו  לפי  החברה  בהבניית  הדעת 
 ,)Giddens, 1994( גידנס  אנתוני  שסבור  כפי   )agency( ופועלּות  מבנה  ידי  על  מתּווכת 
ובין עמדתו של סקוט לש )Lash, 1994( שרפלקסיביות, מבנה ופועלּות מתּוָוכים באמצעות 

קהילה תרבותית.

מנהיים”  של  “הפרדוקס  כינה   )�990( גירץ  שקליפורד  ובמה  באידיאולוגיה  לדיון  קשורה  זו  סוגיה   3

בהתייחסו לאפשרות קיומו של ניתוח סוציולוגי אובייקטיבי )שם, עמ‘ �84(.
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להבדיל ממושג הֶחֶבר, שמדגיש פרופיל חברתי דומה של חברי הקבוצה, ובשונה ממושג 
)milieu( שמדגיש את הִחברות של קבוצת גיל ואת דפוסי הפרשנות של המרחב  המילייה 
המנהיימית  במסורת  המעוגן  ־  דור  המושג  להם,  חשופה  שהייתה  והביוגרפי  ההיסטורי 
 Eyerman &( איירמן וטרנר ,)Dant, 1991( דנט ,)Mills, 1963( ובפיתוחה על ידי מילס
Turner, 1998( וקורסטן )Corsten, 1999( ־ אינו רק המשגה סוציולוגית, אלא גם תוצר 
רק  מוגדרים  אינם  הדור  בני  אחרות,  במילים  תרבותית.  הגדרה  ושל  חברתית  הבניה  של 
על ידי מאפיינים ודפוסי התנהגות שמאותרים ומוכללים על ידי סוציולוגים, אלא שותפים 
לאותה סמנטיקה דורית שמובילה אותם למעשה. יש להם הנחות משותפות בדבר הפרשנות 
ובאשר  להם,  הקולקטיבי המשותף  והזיכרון  הזמן  עולמם במרחב  הבנת  חייהם,  ניסיון  של 

לדיבור על אודות חוויות אלו. 
מציין  אינדו–אירופיות  gen, שבשפות  השורש  את  מכיל   generation המושג  באנגלית 
מוקדמות  דוריות  בתיאוריות   .)Nash, 1978(  )to come into existence( קיום  התהוות, 
 Jansen,( גיל  קבוצת  הדורית  היחידה  של  היותה  עובדת  ועמו  הכרונולוגי,  ההיבט  הודגש 
1975(. כדי לרכך את הטיעון הגילי טוענות תיאוריות אלו שיחידות דוריות יכולות לאמץ 
להן כמורי דרך הוגים ואנשי רוח שאינם בהכרח מבני דורם, אך הגותם מתורגמת ומיושמת 
לסמנטיקה הדורית המאומצת על ידי בני היחידה הדורית )שפירא, �984, עמ‘ 56—57(. בלי 
gen במובן של  להתעלם לחלוטין מהממד הגילי–כרונולוגי אני מבקשת לאמץ את המושג 
ולטעון שיחידות דוריות באות לכדי קיום, כלומר מכּוננות, על   to come into existence
ג‘מיסון  ובתוכם. בהשאלה מרון איירמן ומאנדרו  וזהות, לנוכח תנאים היסטוריים  ידע  ידי 
יחידות  מדגישה  זו  תפיסה  חברתיות,  בתנועות  שעסקו   ,)Eyerman & Jamison, 1991(
דוריות כפרקטיקות קוגניטיביות, ובמושגי אליסון אסיטר )Assiter, 1996( אלו הן יחידות 
אפיסטמיות. אפשר לראות ביחידות הדוריות מרחבי שיח שממומשים בפרקטיקות יומיומיות 
או בהתארגנויות לסוגיהן )ראו גם Delanty, 1999, pp. 67–70(, וכן בזיהוי עצמי או בזיהוי 

על ידי האחרים. 
ומשותפת  מעמדיים  גבולות  שחוצה  כתופעה  בדור  עוסק  התיאורטי  הדיון  שרוב  בעוד 
)Eyerman & Turner, 1998(, אני מבקשת לטעון בעקבות  לחלקים נרחבים של החברה 
מנהיים ש“לא כל האנשים החיים באותה תקופת זמן שותפים לאותה היסטוריה” )מצוטט 
אצל Pilcher, 1994, p. 486, תרגום שלי ־ ח“ה(, ויתרה מכך, שאותה חוויה מעצבת יכולה 
להתפרש באופנים שונים על ידי תת קבוצות או יחידות דוריות. כלומר לא כל החיים באותה 
תקופה היסטורית ולא כל בני הדור הכרונולוגי חווים ומפרשים את החוויות הקיומיות באותם 
האופנים, ומכאן פניה המרובים של התופעה הדורית. הדיבור על חוויות דוריות במושגים 
מכלילים )כמו דור מלחמת השחרור, דור שנות השישים( נוטה לזהות את הפרשנות לחוויות 
למנגנון שמשעתק  הופך  הוא עצמו  ולכן  הדומיננטיות,  עיניהן של הקבוצות  דרך  קיומיות 
שיח דומיננטי. לכן הצעתי היא שלא לדבר במושגים של דורות אלא במושגים של יחידות 
דוריות. לבני היחידות הדוריות יש ביוגרפיה קיבוצית משותפת, וההגדרה הדורית העצמית 
שלהם, ושל האחרים אותם, מתרחשת בתוך תהליך היסטורי ואל מול אירועים היסטוריים 
ותוך כדי משא ומתן עם האחרים. פרשנויות  ידם  ובאופן שבו אלה נחווים ומתפרשים על 
אלה באות לידי ביטוי בשיח ובפרקטיקות שהופכים את היחידה הדורית לשחקנית חברתית 
שמגיבה מתוך ניסיון החיים, אל הניסיון ונגדו. במובן זה, דור אינו יחידת זמן חיצונית בין שני 
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תאריכים )שנה, עשור וכדומה( אלא יחידה של זמן בהיסטוריה, כפי שהיא מסומנת, נחווית 
ומפורשת על ידי אנשים בזיכרון הקולקטיבי שלהם, בבחירה של יחידות הזמן לניתוח. 

של  וקיום  התהוות  תהליכי  מדגיש  לפתחו,  מבקשת  שאני  במובן  אנליטי,  ככלי  הדור 
דור עשוי להביא לחיפוש אחר  צוין, הדיבור המכליל על  דוריות, שכן, כפי שכבר  יחידות 
המשותף והמאחד, וכך הוא מכוון ־ בכוונה או שלא בכוונה ־ לאיתור הקבוצות החזקות או 
הדומיננטיות. איתורן של יחידות דוריות, לעומת זאת, מאפשר להצביע על מורכבות ועל 
ריבוי, על בו זמניות. הוא מחייב לחלץ בניתוח הסוציולוגי–היסטורי גם את הזמן ההיסטורי 

של קבוצות שהסמנטיקה הדורית שלהן או עשייתן נדחקה לשוליים, הושתקה או הועלמה.
ההתחקות אחר יחידות דוריות, שמפרשות את ניסיון חייהן בדרכים שונות ופועלות מולו 
באופנים שונים, מגלה מבנה פוליפוני של חברה שבה מתקיימים זה בצד זה במתח, ביחסי 
הממקם  ־  הדור  מושג  וגבולות.  חברה  של  חלופיים  דמיּונים  ובתחרות  בהשלמה  גומלין, 
ובהקשרים  דומה( בתהליכים חברתיים  )תרבותיות, בעלות סמנטיקה  קוגניטיביות  קהילות 
היסטוריים ־ מאפשר להצביע על תקופות היסטוריות שבהן יש גיבוש דורי רחב יותר, פעיל 
והגמוני, ועל תקופות שבהן המיסוד רופף, נזיל ומקוטע; על תקופות היסטוריות שבהן קיימת 
השתקה של יחידות דוריות על ידי יחידה דומיננטית, ועל אחרות שבהן מתקיימת תחרות 
בין יחידות דוריות. הביטויים הארגוניים והמוסדיים משתנים אף הם בהקשרים היסטוריים 
וחברתיים שונים, ולכן חייבים להיות חלק מהניתוח הסוציולוגי. מה שעניין את מנהיים היה 
אותן יחידות דוריות שמתממשות בעשייה שמאתגרת את הקיים ובשינוי של משטרי הדעת 
ִמְפנים באופני חשיבה ועשייה חברתית.  הרווחים, שכן היחידות הדוריות הן הנשאיות של 
גישה זו מבקשת לנתח שינויים עמוקים, אפיסטמיים. אני מבקשת להציע ניתוח של גם וגם: 
גם שינויים עמוקים וגם שינויים ליניאריים וסטיכיים. במכלול זה יחסי הגומלין בין המשמרים 
והמאבקים להמשכיות או חדשנות הם לב הניתוח הסוציולוגי, שכן  ומתן  למשנים, המשא 
ודמיּונים חלופיים של  זהויות  וגדוש סתירות של מצרפי מיקומים,  חברה היא מארג סבוך 
וקיבוע  ובעונה אחת תהליכים נמשכים של סימון  זה מתקיימים בעת  חברה. במארג סבוך 
גבולות של קטגוריות חברתיות ובתוכן, אך גם חצייה מתמדת, מיסוס גבולות, הרחבה, צמצום 
זו של מגעי גומלין  והגדרה מחודשת שלהם. אני מניחה שהמשאים ומתנים ברשת צפופה 
אינם מתקיימים בתנאי שוויון. מדובר במפגש כוחני, שבו קבוצות נאבקות על עמדות כוח 
היא  חברה  ופוליטיים.  כלכליים  תרבותיים,  ־  מגוונים  שליטה  אופני  ועל  שונים,  בשדות 

תהליך דיאלקטי מתמיד של ניסוח והתנסחות מחודשים, שעליהם צריך להצביע המחקר.4 
זו הוא התחקות אחר התגבשותן של יחידות  המחקר האמפירי המתבקש אפוא מגישה 
גם  כולל  זה  שיח  עצמן.  לבין  ובינן  קודמים  דורות  עם  מנהלות  שהן  השיח  ואחר  דוריות 

וכן לגישתו של עמנואל מרקס  זיֶמל את הסדר החברתי,  זו קרובה ברוחה לתפיסתו של גיאורג  גישה   4

)Marx, 1980(, שמציע מתודולוגיה של חקר החברה הישראלית כרשתות חברתיות שבונות את העולם 

היחסים שהם  רשת  אחר  ומתחקה  יחידים  של  בקבוצות  או  ביחיד  החוקר מתמקד  זו  בגישה  החברתי. 

נתונים בה, ללא הכפפה לקטגוריות ממיינות של פנים וחוץ, מודרניות ומסורתיות, כפר ועיר וכדומה. 

העולם החברתי מתגבש במציאות חברתית מקוטעת נעדרת ישויות חברתיות נתונות ויציבות. בתפיסתו זו 

הקדים מרקס את השיח על המודרניות המאוחרת, שאף הוא ממקד את המבט ברישות החברתי ובקיטוע 

של הסדר החברתי.
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דוריות  יחידות  כמובנות מאליהן.  ונתפסות  הגמוניות  את ההתמודדות עם תפיסות שנעשו 
אינן  עצמן  שהן  להזכיר  וראוי  שונים,  ובתנאים  בזמנים  ולעתים  בזמן  בו  לעתים  צומחות 
קטגוריות מהותניות אלא מוגדרות חברתית, כך שחלק מהניתוח צריך לכלול גם את אופני 
סימון הגבולות והמאבקים על גבולות בין יחידות דוריות. ניתוח דורי מאפשר לחשוף את 
הריבוי המתקיים בחברה ואפילו בתוך האדם המדבר או הפועל. יחידות דוריות הן חוליות 
ואחיד.  וחוזר חלילה. המבט הדורי אינו מייצר סיפור מלוכד  מעבר מתיאוריה לפרקטיקה 
להפך, הוא מאפשר להסתכל בה בעת על מרחבי שיחים שממשיכים להתקיים ברוח שיח של 
דורות קודמים, אך גם על מרחבים חדשים שיש בהם מן החידוש, האתגור וההתרסה. דורות 
ניתנים להבנה רק כתופעות קונטינגנטיות, ולכן כאמור אין כאן סיפר–על של חברה, אלא 

כלי אנליטי שמציע מבט לבחינת מרחבי שיח מתחרים בהקשרים חברתיים מרובי פנים. 
בסוציולוגיה בישראל נעשה שימוש בהיבטים שונים של דיון דורי. הרוב המכריע משתמש 
במושג דור כקבוצת גיל שאפשר לאפיין במאפיינים סוציולוגיים ולהתחקות אחר שינויים 
שמתרחשים בה לאורך זמן. לא מעט מחקרים מאמצים את תפיסת המילייה, היינו הסביבה 
עלייה/הגירה,  גלי  של  דורות  למשל  אוכלוסייה,  קבוצות  פועלות  שבהם  החברתי  והרגע 
או אלה שבאו אחריהם, כשהדגש הוא על מושג הדור במובן הכרונולוגי  מלחמות, שואה, 
של  פרשנות  ובדפוסי  בעמדות  חיים,  בדפוסי  ושינויים  המשכיות  לבחון  רצון  מתוך  שלו, 
בשינויים  עוסקים   )�999( דשן  ושלמה  שוקד  משה  למשל  כך  היסטורית–חברתית.  חוויה 
ודן רבינוביץ וח‘אולה אבו בקר )2002(  דוריים בקרב עולי שנות החמישים מארצות ערב, 
מתייחסים לשינויים דוריים בחברה הערבית–פלסטינית בישראל. מחקרים מעטים ממשיכים 
את מושג הדור במסורת המנהיימית, בייחוד בחקר הפוליטיקה והמפלגות בישראל )ביילין, 
 ,)�995( בן–אליעזר  אורי  עבודתו של  בולטת   .)�989  ,�984 �990; שפירא,  עזריאלי,   ;�980
ניתוח היחסים בין דור  שטוען שאפשר להבין את צמיחת המיליטריזם בישראל באמצעות 
ילידי הארץ מהפוליטיקה  ילידי הארץ, שבמסגרתם נדחקו  ובין דור  המייסדים הפוליטיים 
סמנטיקה  וכוננה  לוחמים  דור  של  מעצבת  לחוויה  הפכה  זו  עשייה  הצבאית.  העשייה  אל 
חילופי  עם  הערבי–ישראלי.  הקונפליקט  לניהול  דרך  צבאיים  בפתרונות  שראתה  דורית 
הדורות הביאו אנשי הצבא את התפיסה הזאת גם לפוליטיקה. בעבר הצעתי ניתוח דורי ככלי 
אנליטי לניתוח החברה בישראל )הרצוג, Herzog, 2003 ;2007( והצבעתי על ניסיון חיים 
שעומד בבסיס החוויה המעצבת של הדור, חוויה שמשמשת תשתית למרחב שיח קוגניטיבי 
משותף ולפרקטיקות שמייחדות את היחידות הדוריות המנותחות. בניתוחי הדגשתי את קשרי 
הגומלין בין התנאים החברתיים המגדירים את מרחב ההזדמנויות, בין המשמוע הדורי ובין 

המימוש של יחידות דוריות. 
אפשר לאמץ ניתוח דורי של חברה בכלל, אך גם כדרך לנתח דורות של חוקרים ומחקר 
בתחומי דעת שונים. במחקר בישראל מקובל מאוד לשרטט דורות בחקר הספרות, האמנות 
 .)4—3 �985; טרכטנברג, 2006, עמ‘  גרץ,   ;2002 גוברין,  )ראו למשל  והתרבות הפופולרית 
כמעט כל הכותבים שכתבו על הסוציולוגיה בישראל ועל השינויים שחלו בה דיברו במושגים 
של שינויים דוריים, גם אם לא נצמדו לתיאוריה של דורות. כך למשל מוצע תיאור של דורות 
שנהב ומוצפי– )חבר,  פרדיגמטיים  בשינויים  שעיקרו  בישראל  בחברה  מזרחיות  על  בשיח 

האלר, 2002(. גד יאיר ונעה אפלויג )2005( במחקרם על הסוציולוגיה הירושלמית מציעים 
ניתוח דורי של המחלקה, וכך גם שוקד )2002( בהערות והארות על התפתחות הסוציולוגיה 
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הסוציולוגי  ולעיון  למחקר  עורך  שהוא  הנזקים  בבקרת  )2006ב(  ליסק  ומשה  אביב,  בתל 
בישראל. זאת בעוד שיוחנן פרס )2008( מאיר את היחסים בין בני דורו במחלקה בתל אביב 
בצבעים של בשר ודם, או בלשונו “קרבה ומריבה” )שם, עמ‘ ��4(. האם אפשר לאפיין את 
התפתחותה של הסוציולוגיה כסיפור מנהיימי של מאבקים ושינויים דוריים? האם הניתוח 

של יחידות דוריות מאיר היבטים חדשים? אם כן, מהם היבטים אלה? 

יחידות דוריות בסוציולוגיה ־ הצעות לסדר יום מחקרי

אני  עוסק?  הוא  ובמה  סוציולוגיה  חוקרי  של  דורות  ובתוך  דורות  בין  השיח  מתנהל  כיצד 
מבקשת להציע שני ממדים שבאמצעותם אפשר לפתח פרספקטיבה לניתוח יחידות דוריות 
בשיח הסוציולוגי: יחידת הניתוח והסדרי הזמן. הממדים המוצעים הם חלקיים, וגם ההפרדה 
המוצעת ביניהם היא לצורך אנליטי בלבד, משום שמעצם התפיסה הדורית קיים קשר הדוק 
בין מרכיבים אלה. כאמור, מטרתי היא בעיקר להדגים את אופן החשיבה המוצע, ולא להציג 
גנאלוגיה דורית סדורה של הסוציולוגיה בישראל, וגם לא דיון מקיף באף אחת מהיחידות 

הדוריות או השחקנים בדורות אלה.

יחידת הניתוח: תפיסות דוריות של חברה וגבולות
הניתוח המנהיימי של דורות מדגיש את החוויות הקיומיות ואת התנאים החברתיים שבהם 
מתעצבת סמנטיקה דורית, שיחד הם מהווים אתר למחקר דורי. אני מציעה לבחון את יחידת 
כאחד  ־  וזהותו  גבולותיו  הקולקטיב,  ־  לדורותיהם  הסוציולוגים  לחקור  שבחרו  הניתוח 
הממדים המרכזיים לניתוח דורי. הטענה שלי היא שההגדרה הגלויה או הסמויה של היחידה 
החברתית הנחקרת וגבולותיה חושפת את האופן שבו העולם הופך למשמעותי בעיני החוקר. 
הגדרות אלה משותפות במידה רבה לדורו או ליחידות דוריות שאליהן הוא משויך על ידי 
גבולותיה  ואת  החברה  את  שרואה  תיאורטית  מוצא  מנקודת  עצמו.  את  משייך  או  אחרים 
כנתונים במשא ומתן הרי שהשיח האקדמי הוא חלק בלתי נפרד מהמאבק על גבולות וזהות. 
בהמשך אדגים במשיכת מכחול גסה את השיח הדורי והבין דורי סביב ממד זה. מטבע הדברים 
המתודולוגיה  את  באמצעותם  להדגים  יותר  קל  ולכן  יותר,  מתועדים  הראשונים  הדורות 

המוצעת, אך אציע גם כמה תובנות אפשריות באשר ליחידות הדוריות העכשוויות.
הראשונים שעסקו במחקר סוציולוגי בישראל במסגרת האוניברסיטה העברית, שהייתה 
ואריה   )�965—�878( בובר  מרטין   ,)�943—�876( רופין  ארתור  היו  הראשונה,  האוניברסיטה 
מיטב  חניכי  דור ראשון של מהגרים אקדמאים שהגיעו מאירופה,   ,)�982—�897( טרטקובר 
האוניברסיטאות של אותה העת, שהביאו עמם את הידע האקדמי ואת ההתנסות האישית 
שלהם מארצות מוצאם. רופין ובובר היו מבוגרים בכעשרים שנה מטרטקובר, שלושתם הגיעו 
לאוניברסיטה בזמנים שונים, ודרכם אל האקדמיה עברה במסלולים שונים, אך לכולם היה 
באמתחתם חינוך יהודי בצד חינוך כללי אקדמי, ושלושתם היו מעורבים בפעילות ציונית 
בארצות מוצאם. יחידת הניתוח הסוציולוגית, הקולקטיב, הייתה עבורם העם היהודי. ואף 
שהם מסיטים את מוקד הניתוח שלהם בהדרגה אל החברה בארץ ישראל של תקופתם, הם 
רואים בקהילה המתהווה חלק בלתי נפרד מהעם היהודי. תפיסה זו אינה מנותקת מסמנטיקה 
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רחבה יותר שהייתה משותפת לתפיסת עולמם של מייסדי האוניברסיטה העברית, שהגדירו 
באוניברסיטה  ראו  הם  לאנושות.  יהדות  בין  המשלב  היהודי  העם  של  רוחני  כמרכז  אותה 
מוסד יהודי שמשותף ליהדות התפוצות, אוטונומי ובלתי תלוי במרכז הפוליטי של היישוב 
המתפתח )כהן, 2006(. ואכן, ביתם האקדמי הראשון של שלושת הסוציולוגים הראשונים היה 
המכון ללימודי היהדות, לימים הפקולטה למדעי הרוח )בשנים שבהן הם הצטרפו לשורות 
למדעי  היהדות  מדעי  בין  ארגונית–מוסדית  הבחנה  מיסדה  לא  עדיין  היא  האוניברסיטה 

החברה(.
ארתור רופין, כלכלן וסוציולוג, למד באוניברסיטת ברלין וכתב את הדוקטורט שלו על 
דרוויניזם ומדעי החברה. הוא הצטרף לסגל ההוראה כבר בשנת �926, לאחר שניהל מכון 
לסטטיסטיקה ודמוגרפיה בברלין, פרסם את מחקרו הסוציולוגי על “היהודים בימינו” והיה 
פעיל בהסתדרות הציונית ובתכנון העלייה וההתיישבות. הוא היה ממייסדי “ברית שלום” 
ובראשית דרכו בארץ דגל במדינה דו לאומית. דעה זו חלקו עמו כמה מבני דורו מראשוני 
האוניברסיטה העברית, כמו יהודה מאגנס, שהיה המייסד והנשיא הראשון של האוניברסיטה, 
הירש. אך בשונה  וסלי  חיים מרגלית קלוורסקי  הוגו ברמן,  סימון, שמואל  עקיבא ארנסט 
מהם, הוא שינה את עמדתו לאחר הטבח בחברון והמאורעות ב–�929. בתודעה הקולקטיבית 
הוא נודע כאבי ההתיישבות ואבי הסוציולוגיה היהודית.5 רופין אמנם השתלב בסגל האקדמי 
היישוב  במוסדות  הענפה  פעילותו  את  המשיך  בבד  בד  אך  העברית  האוניברסיטה  של 
כסוציולוג של החברה היהודית. הגדרת הקולקטיב היהודי וכינונו של היישוב היהודי בארץ 
גם את  והם מגדירים  רופין,  והקולקטיבית של  זהותו האישית  ישראל הם הבסיס להגדרת 
שדה מחקרו האקדמי–ציבורי. התפיסה שהנחתה אותו בתכנון ההתיישבות הייתה שיש לייסד 
ליצור  רק  לא  הייתה  מטרתו  הערבי.  מהיישוב  במידת האפשר,  נפרד,  יהודי  יישוב  בארץ 
אמצעי קיום לעם היהודי )ההיבט הדרוויניסטי של תפיסתו(, אלא לבנות מרכז רוחני שתפרח 
כמה  שותפים  היו  זה  לרעיון   .)2007 שילה,   ;�968 )רופין,  אחד–העמי(  )ההיבט  היהדות  בו 
והפוליטיות.  זה בעמדותיהם המקצועיות  זה על  מבני דורו באוניברסיטה, גם כשהם חלקו 
איתן בלום )Blum, 2007( טוען שתפיסתו האאוגנית של רופין, שהייתה משוקעת בהשקפת 
העולם הגרמנית של אותה העת, השפיעה השפעה עמוקה על עבודתו האקדמית ועל מפעלו 
הציוני, כולל עמדתו כלפי התימנים, שאינם יהודים טהורי גזע אלא “טיפוסים מיוחדים”. 
בלום טוען שרופין אולי לא נכנס לקאנון הסוציולוגי, אך עמדותיו, ולא פחות מכך מעשיו, 
חלחלו לשיח האקדמי והציבורי והשפיעו על תפיסות מפלות בין יהודים ללא יהודים ועל 
הבחנות היררכיות בין קבוצות יהודיות. ניתוח דורי ילמד שקטגוריית הגזע הייתה חלק מובן 
מאליו מהשיח המדעי והלאומי, ועד לעליית הנאציזם היא כמעט לא עוררה מחלוקות. מחקר 
מדוקדק יותר יחשוף את המשמעויות שבני אותו הדור העניקו לקשר שבין גזע ללאומיות 

)ראו למשל שומסקי, 2008(. 
בובר, בן גילו של רופין, סוציולוג של התרבות ופילוסוף, רכש את השכלתו בפילוסופיה 
ובתולדות האמנות באוניברסיטאות בווינה, ברלין, לייפציג וציריך. בצד פעילותו המחקרית 
היה פעיל בתנועה הציונית ועמד בקשר הדוק למדי עם הרצל. את משאלתו לעלות לישראל 

ראו למשל באתר הסוכנות היהודית:   5

www.jafi.org.il/education/100/hebrew/people/arthur.html  
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ולהקים מכון למדע הדתות הביע כבר ב–�927 בהתכתבות עם מאגנס )גרוס, 2005(, אך בסופו 
של דבר עלה ארצה ב–�938 בצל המדיניות הגזענית בגרמניה, כשהוא בשיא הקריירה שלו. 
הוא הצטרף לסגל האוניברסיטה כראש התכנית לסוציולוגיה של התרבות, שהייתה אז חלק 
מהפקולטה למדעי הרוח, ומשהוקמה המחלקה לסוציולוגיה ב–�949 מונה לעמוד בראשה, עד 

פרישתו פחות משנה לאחר מכן. 
תהיה זו יומרה מצדי לנסות לסכם הגות, עשייה ויצירה של שישים שנה, שכן על חייו 
ופועלו של בובר נכתבו ספרים ומאמרים רבים, והוא עצמו השתמש בביטוי “גן הרוחות שלי” 
בהתייחסו ליצירתו ולניסיון חייו )שפירא, �994, עמ‘ �3(. נסיבות חייו הובילו אותו להתמודד 
עם סביבות תרבותיות שונות שהמאפיין המרכזי שלהן הוא מתח בין ניגודים: ניגודים בתוככי 
העולם היהודי, בינו ובין תרבויות הסביבה הלא יהודיות, בין היהדות ובין האנושות, בין מזרח 
למערב, בין משיכה לאסתטיזם מיסטי ומעורבות פעילה בתנועה הציונית. קוטביות זו הייתה 
חוויה קיומית שממנה נגזרה תפיסת עולמו )שם(. מכתביו אנו למדים שכבני דורו גם הוא ראה 
בהגדרת הקולקטיב היהודי בסיס להגדרת זהותו, וזו נבחרה להיות גם יחידת המחקר שלו. אך 
גם הוא, כחלק ממייסדי האוניברסיטה, ביקש לשמור על הקשרים הקוסמופוליטיים עם מה 
שהוא קרא “האנושות”. כמו בני דורו האחרים, שתפסו עמדות בכירות באוניברסיטה העברית 
בשנותיה הראשונות, הוא היה חבר “האיחוד”, גלגולה המאוחר של “ברית שלום”, תנועות 
שדגלו בדו לאומיות כפתרון למפגש בין יהודים לפלסטינים בארץ ישראל–פלשתינה. הוא 
היה פעיל בדיונים על בעיית היהודים בארץ ישראל ועל שאלת הערבים, אך בד בבד עסק 
בתרגום התנ“ך, בפילוסופיה ובחסידות. עמדה זו לא צמחה מתוך ויתור על יהדות אלא מתוך 
ומתוך הצורך למצוא פתרונות עוקפי קונפליקט, דיאלוגיים  תפיסה תרבותית של היהדות 
)שם, עמ‘ 59(. הסוציולוגיה שלו, בלשונו של רם )�993, עמ‘ �0(, הייתה שונה מאוד מזו של 
למרות  מכך,  יתרה  וגבולותיו.  הקולקטיב  הגדרת  את  עמם  חלק  הוא  אך  למחלקה,  חבריו 
תפיסתו התיאורטית שהדגישה מתחים קוטביים, מושא כיסופיו היה אחדות, זו שמתממשת 
רק לעתים נדירות בין אישיות ובין מפעל חייה. רופין, שאותו זיהה כחלק מהקבוצה הדורית 

שלו, שימש לו מופת, כפי שעולה מדברים שאמר לזכרו )בובר, תש“ג(.
השלישי מבין ראשוני הסוציולוגים שאני מבקשת להזכיר כאן היה הסוציולוג ההיסטוריון 
אריה טרטקובר. הוא הגיע אל האוניברסיטה העברית לאחר קריירה ארוכה בפעילות יהודית 
ציונית באירופה ואחר כך בארצות הברית, וכמו רופין, גם הוא היה מצוי בלב הממסד היהודי–
ציוני. הוא התמנה לפרופסור באוניברסיטה ב–�944, לאחר פטירתו של רופין, אם כי לימד 
קורסים על הסוציולוגיה והדמוגרפיה של היהודים עוד בטרם קיבל משרה קבועה. ב–�946 
נמנה טרטקובר עם מורי החוג המשני שהוקם ־ הסוציולוגיה והדמוגרפיה של היהודים ־ 
בצדו של רוברט בקי, מי שהקים לימים את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )גרוס, 2005(. 
כתיבתו המרובה על הסוציאליזם היהודי, הגירה יהודית והלאומיות היהודית מעידה שהוא, 
כמגדירת  היהודית  הקהילה  את  תפס  והמחלקה,  האוניברסיטה  של  המייסדים  האבות  כמו 
הקולקטיב. עבורו מחקר הקהילה היהודית בישראל היה חלק מהסוציולוגיה של היהודים.6 
בקרב דור ראשון זה היישוב היהודי בארץ ישראל נבחן כקהילה יהודית אחת מבין קהילות 

היהודית  ההתיישבות  מפעל  המשך  הוא  ישראל  בארץ  שהיישוב  )תשי“ט(  טרטקובר  טוען  למשל  כך   6

בגולה.
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רבות אחרות בעולם. רוב המחקרים בסוף שנות הארבעים של המאה העשרים פורסמו בכתב 
העת Jewish Journal of Sociology, שקהל היעד שלו היה בעיקר סוציולוגים יהודים )יאיר 
ואפלויג, 2005(. ככל שגדל היישוב בארץ ישראל וביסס קהילה מקומית, כך גברה ההתמקדות 

בו )טרטקובר, תשי“ט, �965(. 
הצטרפותו של יעקב כ“ץ )�904—�998( ־ היסטוריון וסוציולוג של החברה היהודית שקרוב 
בגילו לטרטקובר ־ לסגל ההוראה של החוג ב–�950 לא עמדה בניגוד לתפיסה התרבותית 
הדומיננטית של המייסדים,7 והוא המשיך לחקור במשך כל חייו את ההיסטוריה החברתית של 
היהודים בימי הביניים ובעת החדשה. תלמידו המובהק, מנחם פרידמן, שהמשיך את מפעלו 
בישראל  דתיות  לקהילות  מבטו  את  הפנה  יהודיות,  קהילות  של  הסוציולוגיה  של  במחקר 
)פרידמן, �978(. פרידמן היה מראשוני החוקרים של החברה החרדית, ובמידה רבה “הקדים 
את זמנו”, שכן המחקר הסוציולוגי של החברה הדתית בכלל והחברה החרדית בפרט בישראל 
החל להתפתח בייחוד בשנות התשעים כחלק משיח דורי שאפיין את החברה בישראל כרב 

תרבותית, אם כי יחידות דוריות בו חלקו על המשמעות של רב תרבותיות זו. 
העמדה שראתה באוניברסיטה מרכז רוחני של העם היהודי ושנישאה במידה רבה על 
ידי ראשוני המייסדים הייתה נתונה לביקורת מתמדת של אינטלקטואלים ופעילים פוליטיים 
ז‘בוטינסקי, שביקרו את  זאב  ימין, כולל  זו באה הן מחוגי  כבר מראשית הקמתה. ביקורת 
החריגה של הסגל האקדמי מהקריטריונים הלאומיים המתאימים )כהן, 2006, עמ‘ 23(, והן 
מחוגי שמאל, שנושא דברם העיקרי היה ברל כצנלסון. אלה קבלו על כך שהאוניברסיטה לא 
מילאה את התפקיד של “אוניברסיטה ארץ ישראלית” “המתאימה עצמה בשלמות לצורכי 
“ההר”  בין  כזרות  סומנה  האוניברסיטה  ראשי  של  והבדלנית  העצמאית  העמדה  היישוב”. 
־ הר הצופים, ובין “העמק” ־ עמק יזרעאל )שנהב, 2000, עמ‘ 675(. כצנלסון הגדיר את 
“יקומו מלומדים  וציפה שעם הסתלקותם  “דור המדבר”  האוניברסיטה  דור המייסדים של 
צעירים, פרי יצירה ארץ ישראלית” שיזנחו את המגמה הקוסמופוליטית וישרתו את הציבור 

)כהן, 2006, עמ' 30—�3(.
ואכן, תלמידיהם של המורים הראשונים במחלקה היו דור ראשון של חניכי הארץ וילידיה, 
והם אימצו יותר ויותר את הארץ ישראליות בדפוסיה הדומיננטיים כבסיס להגדרת הקולקטיב 
וזהותו. ש“נ אייזנשטדט ויונינה גרבר–טלמון, שהיו מתלמידיו הבולטים של בובר, השתתפו 
בובר שעודד  זה  היה  ב–�946.  יזם  היישוב שהוא  בסמינר למחקר של המבנה החברתי של 
גרוס,   ;�967 )אייזנשטדט,  בישראל  הכפרית החדשה  ההתיישבות  לחקור את  הצעירים  את 
2005(, וכמוהו ביקשו גם תלמידיו להבין את תהליכי בינוי האומה. במובן זה הייתה לבובר 
תרומה בהדרכת דור ילידי הארץ להתמקד במקומי ובמעשה הציוני. אלא שבעוד שאצל בובר 
התקיימה הדואליות שבין התרבות היהודית לזו הארץ ישראלית, תלמידיו אימצו סימון ברור 
ניתוק  על  הגלות,  שלילת  על  הציונית–המקומית,  החוויה  על  שנבנה  הקולקטיב  של  יותר 

כמורה  ושימש  ב–�936  הדוקטורט שלו בפרנקפורט, עלה לארץ  הונגריה שסיים את  יליד  כ“ץ,  יעקב   7

ומנהל בית ספר. את הקריירה האוניברסיטאית החל כמורה זוטר במחלקה לחינוך ב–�949, ורק כעבור 

זמן קיבל מינוי משותף בחוג לסוציולוגיה והיסטוריה. לימים היה דיקן הפקולטה למדעי החברה וכיהן 

גם כרקטור האוניברסיטה )www.jacobkatz.co.il(. אני מציינת תפקידים אלה דווקא לנוכח השוליות 

של תחום מחקרו במחלקה שהתגבשה.
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מתרבויות יהודיות גלותיות, ועל ההבחנות בין יישוב ישן לחדש, בין יהודי מודרני ליהודי 
עולה המצוקה המחפש מפלט.  ובין  הבונה חברה חדשה  האידיאולוגי  בין החלוץ  מסורתי, 
אייזנשטדט, בעקבות מורו מרטין בובר, אמנם ראה את החברה בישראל כחלק מהציביליזציה 
ייחודי  מבחן  כמקרה  הישראלי  הסיפור  של  מיקומו  את  שקבע  הוא  זה  היה  אך  היהודית, 
שמעניין במיוחד לבחינה משווה של תהליכים פרטיקולריים ואוניברסליים ובהקשר לוקלי 
וגלובלי )אייזנשטדט, �967, עמ‘ �—4(. הדיון בקהילות יהודיות מחוץ לישראל נעלם בדורות 
של הסוציולוגים ילידי הארץ וחניכיה שלאחר קום המדינה, ממש כמו שלא הייתה כמעט 

נגיעה בסוציולוגיה של השואה עד לשלהי המאה העשרים. 
ראוי לציין שהסוציולוגיה שמבסס אייזנשטדט כמנהיג הבלתי מעורער של הסוציולוגיה 
את  יצרה  השישים  שנות  לאמצע  ועד   �950 בשנת  המחלקה  לראש  מונה  מאז  בישראל 
ההביטוס הדומיננטי של הסוציולוגיה בישראל הרווח עדיין גם בעשור הראשון של המאה 
ישראל  של  והמקרה  אוניברסליים,  במושגים  נעשה  המחקר  שאלות  ניסוח  שלפיו  ה–�2, 
הבינלאומית,  הסוציולוגית  בקהילה  להשתתף  מאפשרת  זו  עמדה  אמפירי.  שדה  משמש 
בעיקר האמריקאית, אך גם להתייחס לחברה הישראלית כקטגוריית מחקר. מיקום החברה 
הקולקטיב שעם הקמת  גבולות  הגדרת  ושעתק את  חזר  הישראלית בהקשרים השוואתיים 
המדינה חפף את גבולות המדינה. בדברי ההספד של יוסף בן דוד על יונינה גרבר–טלמון, 
שנפטרה בראשית דרכה האקדמית, אפשר לעמוד על המגמה של יחידה דורית זו )בן דוד, 
�966(. בן דוד, שהיה תלמידו של אייזנשטדט,8 מצר על כך שיונינה, במידה רבה בהשפעת 
המחלקה, פנתה למיקרו–סוציולוגיה ולחקר הקיבוץ “כנציגה הישראלית באסכולה המיקרו–
סוציולוגית העוסקת במבנה העדין של קבוצות וארגונים חברתיים” )שם, עמ‘ �7(, מה שלא 
אפשר לה, לטענתו, לפתח את עניינה בסוציולוגיה של הדת ובתנועות לא ישראליות. הוא 
תולה זאת בפרובינציאליות ובצרות האופק המדעי של חברי החוג. בראשית דרכו האקדמית 
הוא עצמו אמנם היה שותף למחקר החברה המקומית והתמקד בפרופסיות ובייחוד במעמד 
המורה, אך במרוצת השנים ניתק עצמו מסוגיות אלה, התמסר לסוציולוגיה של המדע, ואף 

ביטא עמדה זו בכך שקיבל משרה מקבילה בשיקגו. 
האתוס  את  שאימצו  תלמידיו  ושל  שלו  הדורית  הקבוצה  של  המנהיג  היה  אייזנשטדט 
הלאומי. הסמנטיקה הדורית הלאומית מומשה בסוציולוגיה שחוקרת את החברה הישראלית 
ותמיכה  ייעוץ  לסוציולוגיה  המחלקה  נתנה  בהנהגתו  המעשה.  לאנשי  מידע  ותורמת 
היהודית, מחלקת ההתיישבות  )כמו הסוכנות  ולאומיות  לסוכנויות מדינתיות  פרופסיונלית 
והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, הוא הוציא עם חבריו בחוג סדרה של אנתולוגיות שעוסקות 
בהיבטים של החברה הישראלית )רוב המאמרים היו בעברית(, יזם תרגום של ספרי סוציולוגיה 
בסיסיים לעברית, וכן ייסד את כתב העת המדעי בעברית מגמות )Ram, 1995(.9 תלמידיו, 

בן דוד )�920—�986(, מבוגר בשלוש שנים מאייזנשטדט, עלה מהונגריה ב–�940, כתב את הדוקטורט שלו   8

בהדרכתו של אייזנשטדט שהתקדם במהירות רבה בקריירה שלו. מ–�968 הייתה לו משרה בשיקגו בד 

.)Freudenthal & Heilbron, 1989( בבד עם חברותו בסגל האוניברסיטה העברית

חשוב לציין שזו הייתה עמדתו ביחס לחקר החברה הישראלית, אך הוא עצמו המשיך לקיים בד בבד   9

]עורכים[,  וצלניקר  כוכבי  הרצוג,  אצל  שלו  ביוגרפיים  דרך  ציוני  )ראו  אחרות  חברות  על  מחקרים 

.)2007
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שחלקם היו קרובים לו מאוד בגילם הכרונולוגי, היו נשאיה הבולטים של סמנטיקה דורית זו. 
כך למשל ליסק )2006א(, בשרטוט קווים אוטוביוגרפיים, מציין את החוויות המעצבות של 
דרכו האקדמית: בית אבא, תנועת הנוער, החברות בפלמ“ח, היחסים בין מורים לתלמידים 
בני אותו  רוב הסטודנטים  היו  כולה  ו“העובדה שבאוניברסיטה  23 איש  בחוג הקטן שמנה 
הגיל, למעט הסטודנטים משארית הפליטה, והכל חלקו חוויות דומות ממלחמת העצמאות, 
סייעה מאד בגיבוש הפנימי של הקהילה החדשה... תחושת הספר”, וגם העבודה המשותפת 
בסמינר המחקר המיתולוגי של המחלקה תרמה לאותו גיבוש דורי )שם, עמ' 662(. העשייה 

האקדמית הייתה חלק בלתי נפרד מחוויית בינוי חברה–אומה–מדינה.�0
ישראל.  במדינת  היהודית  החברה  כחקר  הישראלית  החברה  חקר  זוהה  שנים  במשך 
החפיפה בין מדינה, לאום וחברה שלטה בכיפה. אף יונתן שפירא )�929—�997(, שנחשב מורד 
בשיח המבני–תפקודי הירושלמי, לא חרג מתפיסה זו של הקולקטיב, וזו הייתה יחידת המחקר 
שלו ומוקד זהותו החברתית והאישית גם כשאתגר את הסיפר הדומיננטי. פלד ושפיר )2000( 
סימן את שפירא   )� הערה   ,5�7 עמ'  )שם,  קימרלינג  לכך שברוך  לבנו  מפנים את תשומת 
יהודית, אשכנזית  הירושלמי משום שעסק כמותם באליטה שהייתה  כאחד מחברי הממסד 
הגישה  בפני  חזיתי  כסוציולוג הראשון שהציב אתגר  אותו  סימן   )�993( רם  ואילו  וגברית, 
האייזנשטדטית. ניתוח דורי יאיר את העמדות הסותרות לכאורה האלה: שפירא שייך לאותה 
לארץ  אנשים שעלו  ושל  הארץ  ילידי  חוקרים  ראשון של  דור  רחבה של  דורית  סמנטיקה 
בגיל צעיר ובגרו בה, שנולדו בסוף שנות העשרים ובשנות השלושים, שהחוויות המעצבות 
שלהם היו נעורים בחברה ציונית מתהווה, חברות בתנועות נוער, השתתפות באחת המסגרות 
הצבאיות של טרום המדינה, וחוויות ממלחמת השחרור ומהקמת המדינה. חוקרים אלה קיבלו 
כמובנת  היהודית  החברה  גבולות  ואת  המדינה  גבולות  את  החופף  הקולקטיב  הגדרת  את 
למד  לא  שפירא  זאת,  עם  האומה.  בינוי  תהליך  את  להסביר  הצורך  את  גם  וכך  מאליה, 
לחוג בתל אביב למדו לפחות  ואלה שגייס  הביולוגי,  דורו  בני  רוב  כמו  סוציולוגיה בארץ 
את התארים הראשונים באוניברסיטה העברית )למשל רינה שפירא, עמנואל מרקס, שלמה 
דשן, משה שוקד ואפרים יער(. מיקומו כמי שבא מחוץ לסוציולוגיה הירושלמית, וכן מחוץ 
למשפחות האליטה )משפחתו הייתה זעיר בורגנית, אביו היה גזבר ויצ“ו במשך שנים רבות(, 
הוביל אותו לפתח עמדה ביקורתית כלפי השיח הדומיננטי. ועל–אף שעסק במרכז החברתי 
והתעלם ממגזרים חברתיים אחרים, גישתו אפשרה לפתח חשיבה ביקורתית שרבים מתלמידיו 
הישירים ־ כמו שפיר, פלד ואנוכי, ומאוחר יותר גם גרינברג, בן–אליעזר וקמפ ־ אימצו, 
יחידת  את  הרחיבו  אלה  ביקורתיים  דיונים  אחרים.  למחוזות  אותה  לקחו  ובעיקר  הרחיבו 
זה  שינוי  בישראל.  שחיות  אחרות  קבוצות  לחקר  בלבד  היהודית  החברה  ממחקר  המחקר 
משקף במידה רבה את החברה האפשרית עבורן ומציע קיום זהויות חברתיות אלטרנטיביות. 
בעבודתו הביקורתית מחבר שפירא בין סמנטיקות דוריות שונות. הוא בא בחשבון נוקב עם 
בני דורו, בני דור המייסדים, שלדבריו היו דור כנוע. ביקורת זו הופנתה אל החברה הרחבה, 

למשל, מאמצע שנות השישים תפס את סמינר המחקר של החברה בישראל ־ שבו היו מעורבים רבים   �0

מתלמידי אייזנשטדט ־ פרויקט מחקר בהנהגתו של אייזנשטדט על גורמי מודרניזציה ומכשוליה במה 

שכונה אז ארצות מתפתחות )קימרלינג, 2007, עמ‘ �36—�39(.
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אך גם כלפי בני דורו הסוציולוגים, בעיקר דן הורוביץ ומשה ליסק, ובמידה רבה, אם כי לא 
במישרין, גם כלפי רוב חבריו הבכירים במחלקה בתל אביב. 

בני דורו של שפירא מכנים את דור הסוציולוגים וההיסטוריונים הביקורתיים והאנטי–
ממסדיים “פוסט–ציונים”, ומכלילים בהגדרה גם את שפירא כמי שהיה אחד האבות של דור 
זה. אך תלמידיו של שפירא מעידים שהוא לא אהב כלל את הזהות הקולקטיבית הפוסט–
צודקת  לציוניותו, שאינה  כביטוי  הביקורתית  עבודתו  ואת  כציוני  עצמו  ראה  הוא  ציונית. 
פחות מזו של ליסק והורוביץ. הלהט שליווה ויכוח זה, שהתנהל בין היתר בכתב העת מדינה, 
בזהותו  לו  מרכזית  הייתה  זו  דורית  סמנטיקה  כמה  עד  מעיד  בינלאומיים,  ויחסים  ממשל 
האישית ובכתיבתו. הוא האמין שהביקורת חיונית לדמוקרטיה הישראלית וליכולתה לעצב 
מדיניות חדשה שתחלץ אותה משגיאותיו של דור המייסדים )הרצוג, קמפ וגרינברג, �999(, 

וזה מה שדחף אותו גם להיות בין מקימי מפלגת שינוי בשנת �974.
מאמצע שנות השישים החלה להתבהר ירידת ההגמוניה הפוליטית והתרבותית, שהייתה 
 Ram, מלווה בשינויים פרדיגמטיים מתמשכים, כפי שמיטיב לתאר רם )רם, �993, 2006; 
1995(. מאפיין מרכזי של השיח הסוציולוגי של שנות השבעים והשמונים הוא הקיום הבו 
זמני של יחידות דוריות מקבילות שמאמצות פרדיגמות תיאורטיות שונות ומפנות את המבט 
של  שהסוציולוגיה  בעוד  וגבולותיו.  הקולקטיב  הגדרת  את  שמרחיבות  שונות  סוגיות  אל 
הדומיננטיות,  הקבוצות  של  הדורית  החוויה  את  בעיקר  שיקפה  והשישים  החמישים  שנות 
ההיסטוריה החברתית שהחלה להיכתב מחדש בשנות השבעים והשמונים הובנתה במושגים 
מקרה  זה  אין  המוחלשות.  הקבוצות  את  היום  לסדר  והעלתה  כוח  ויחסי  קונפליקטים  של 
שהתיאוריות הביקורתיות לא צמחו באקדמיה הירושלמית אלא באוניברסיטאות הצעירות 
יותר כמו תל אביב וחיפה, שכן הן נישאו על ידי חוקרים שנולדו בארץ, בגרו בה או עלו אליה 
לאחר קום המדינה, ורובם חיו וגדלו בגבולות ישראל שלפני הכיבוש. הם היו חניכי מיתוס 
הלכו  הסוציולוגי  המחקר  נושאי  לו.  מחויבים  עצמם  ראו  ולא  בממסד  צמחו  שלא  השוויון 
והתרחבו וכללו יותר קבוצות, בהן מעמד העובדים, ערבים, מזרחים ונשים. חלק מנשאיהם 
של מחקרים אלה הגיעו משורותיהן של הקבוצות שאותן חקרו )ראו ניתוח מפורט בעבודותיו 
של רם(. ברוב הכתיבה של בני יחידות דוריות אלה המדינה התקבלה כנתונה, ומה שנחקר 

היה הקבוצות שבזירה המדינתית.
בצד הגישות הביקורתיות שהתפתחו בשנות השמונים התגבשה יחידה דורית, תל אביבית 
בעיקרה, שנדרשה אף היא לסוגיית אי השוויון, אך מתוך גישות פוזיטיביסטיות של תיאוריות 
החברתי  הדומיננטי  הסדר  את  בתפיסותיה  אתגרה  לא  זו  דורית  יחידה  שוויון.  ואי  ריבוד 
והאקדמי, ולכן לא זכתה לעיון סוציולוגי, שוודאי מתבקש, שכן היא נעשתה אחד ממוקדי 

הכוח של הסוציולוגיה בישראל.
קימרלינג  ברוך  היה  והשמונים  השבעים  שנות  של  הירושלמית  באקדמיה  דופן  יוצא 
)�939—2007(, תלמידו של ליסק, שהגדיר עצמו כשולי במרכז )קימלרינג, 2007(. הוא היה 
מהגר פליט ־ כהגדרתו העצמית ־ ששאף להיות צבר, ובדיעבד אימץ את עמדת הלא–יליד, 
המתיישב, כפרספקטיבה תיאורטית לחקר החברה בישראל )שם, עמ‘ 53—55(. הוא היה בין 
הראשונים שהניחו יסודות להבנה שאין לנתח את התהליכים בתוך החברה בישראל במנותק 
שיעסוק  דוקטורט  בכתיבת  להנחותו  סירב  אייזנשטדט  הישראלי–פלסטיני.  מהקונפליקט 
בנושא זה בהגדירו אותו “נושא פוליטי ולא סוציולוגי” )שם, עמ‘ �40(. לאחר חיפוש ארוך 
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אחר מנחה, שהוא סיפור שכשלעצמו חושף פרקטיקה וסמנטיקה דורית לאומית, נאות ליסק 
להנחותו בתמיכה בלתי פורמלית של דן הורוביץ )שם, עמ‘ �40—�47(. אך היחסים בין המורים 
כלפי  גם  וביקורתית,  עצמאית  דרך  לו  פילס  כשהתלמיד  בייחוד  והחריפו,  הלכו  לתלמיד 
מוריו. עוינותם של המורים כלפי תלמידם מתועדת בספרו )שם, עמ‘ �56—��6( והיא בבחינת 
דוגמה מובהקת, אם כי לא יחידה בסוציולוגיה בישראל, לעוצמת הרגשות הנלוות למאבקים 

פרדיגמטיים שהם גם מאבקים דוריים.
ככל שנוקפות השנים כך מתגבשות עוד ועוד יחידות דוריות של ילידי המקום שהחוויות 
המעצבות את עולמם הן הפרקטיקות שייצרה המדינה ושלתוכה נולדו: ההגיונות הכלכליים 
וכן  והמגדרית,  הלאומית  האתנית,  הזהות  האזרחות,  הגיונות  ועמם  מכוננת,  שהמדינה 
שבגרו  הארץ  ילידי  של  חייהם  סיכויי  את  המעצבות  החוויות  הן  אלו  והכיבוש.  המלחמות 
למדינה ללא גבולות ולנרמול של מלחמה ושל כיבוש )הרצוג, 2007; לומסקי–פדר, �998(, 
ואלו הן החוויות שעיצבו את מנעד האפשרויות החברתיות והתרבותיות הפתוחות והסגורות 
במחקרם  מגיבים  הם  ואליהן  אלה  מהתנסויות  נפרד  בלתי  חלק  הם  כשהחוקרים  בפניהם, 
ובכתיבתם. הסוציולוגיה בישראל מתגוונת מאוד, גם במושאיה וגם בנשאיה. רם מכנה תקופה 
)רם, 2006(.  זה  זו זמן של פוסט ומציג מיפוי רחב, גם אם לא ממצה, של השיח של עידן 
ופוסט– פוסט–מודרנית  לכינויים  שזכתה  הסוציולוגיה  של  הרב  העושר  את  מדגיש  המיפוי 

ציונית, וגם ניאו–מודרנית וניאו–ציונית. מיפוי זה מנוגד לקינה על העשור האבוד )אפשטיין, 
2003; ליסק, 2006א(. רם )2006( מציע לקשור את הקינה לוויכוח האידיאולוגי המתקיים 
בשיח הציבורי והאקדמי על זהות הקולקטיב, אך גם על זהותה המדעית של הסוציולוגיה. אני 

מציעה ניתוח דורי שינסה לברר מיהן היחידות הדוריות הנשאיות של מאבקים אלה. 

הסדרי זמן והשיח הדורי
מהי נקודת הזמן שבה מתחיל הסוציולוג את ניתוחה של החברה בישראל? מהן יחידות הזמן 
המסומנות כמשמעותיות? או במילים אחרות, מה אפשר ללמוד מנקודת האפס המתודולוגית 
וההיסטורית שהחוקרים בוחרים להתחיל בה את מחקרם, ומסימון יחידות הזמן והאירועים 
שאני  נוסף  ממד  הוא  הנבחר  הזמן  הסדר  התפתחות?  או  מפנה  נקודות  לציון  הרלוונטיים 
מציעה לבחינת שיח דורי ובין דורי. טענתי היא שהמאבק על הסדרי הזמן וחלוקת העידנים 
הקולקטיב  הגדרת  ועל  זהות  על  קבוצות  ובתוך  קבוצות  בין  החברתי  מהמאבק  חלק  הוא 
ומהותו. ההתחקות אחר השינויים בתיקוף ובבחירת האירועים הנתפסים כמכריעים בכינון 
תהליכים חברתיים ובעיצובה של חברה מלמדת על שינויים בהגדרת הזהות של קבוצות, או 
בלשון הפנומנולוגיה ־ שינויים בדמיון החברה האפשרית. התחקות זו מצביעה על שינויים 
דוריים שחלים בהרכב של השותפים לתהליך הגדרת הזהות )הרצוג, 2000(. בחירות שעושים 
הסוציולוגים באשר לנקודת האפס המתודולוגית, וכן באשר לחלוקה ליחידות זמן, הן חלק 
בלתי נפרד מדמיון החברה האפשרית והסמנטיקה הדורית. דיון בהסדרי הזמן מאפשר לבחון 
גם המשכיות בין דורית וגם אתגורים דוריים. הוא מאפשר להצביע על מגוון קולות ואפשרויות 
שהיו בשדה, וכך גם להימנע מתפיסה דטרמיניסטית של ההיסטוריה מצד אחד )שנהב, 2000, 

עמ‘ 675( ומתפיסה פוזיטיביסטית של התפתחות המדע והסוציולוגיה מצד שני.
חשוב בהקשר זה לחזור ולהדגיש שדור בתפיסה התיאורטית שאני מציעה, הנשענת על 
התפיסה המנהיימית של המושג, אינו קשור רק בהבדלי גיל ביולוגיים, ולא רק בניסיון חיים 
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פירוש הדבר  דורית חדשה.  גם צמיחה של סמנטיקה  נדרשת  נבדלות, אלא  ובחוויות  אחר 
ולא  קודמים,  דורות  של  ובסמנטיקה  פרשנות  בעולמות  לדבוק  יכולים  שונים  גילים  שבני 
כל דור גילי או דור שחווה חוויות משותפות הופך לדור שמכונן סמנטיקות דוריות חדשות. 
צמיחתה של סמנטיקה דורית חדשה אינה מבטלת בהכרח את קודמותיה. יתרה מכך, לעתים 
נוצרות הכלאות בין ישן לחדש, וגם אם חלים שינויים בדורות כרונולוגיים אפשר למצוא בו 

זמניות של תפיסות בשיח הסוציולוגי. 
הסדר הזמן הרווח ביותר בסוציולוגיה הישראלית הוא זמן העליות, שמאמץ את השיח 
הציבורי שצמח עוד בתקופת טרום המדינה. זהו שיח של יחידות דוריות שזוהו וזיהו את עצמן 
כבונות האומה. השיח שכוננו הפריד בין היהודים בארץ ישראל ובין היהודים בתפוצות, בין 
היישוב הישן לחדש, ובין עליות מאז העלייה הראשונה ועד לעליות הגדולות ממדינות חבר 

העמים ומאתיופיה בשלהי המאה העשרים. שיח זה אומץ גם על ידי סוציולוגים רבים.
מסביר  העליות,  זמן  לניתוח  היסודות  את  הניח  חוקר  מכל  שיותר   ,)�967( אייזנשטדט 
ש“תכליתנו להדגיש אותם קווי אופי בכל גל עלייה, החשובים ביותר להתפתחות המוסדית 
 .)5 עמ‘  )שם,  ובעיותיה”  הישראלית  החברה  של  העיקריות  התכונות  ולהבנת  היישוב  של 

הסדר הזמן קשור אפוא למשמוע הדורי וליחידת המחקר הנבחרת.
זמן העליות,  השיח הסוציולוגי הישראלי הדומיננטי הוכפף במשך שנים רבות להסדר 
ורצף העליות בנה את סיפר בינוי האומה. לכן השאלות התיאורטיות שנשאלו, וכן המחקר 
האמפירי שנגזר ממנו, נגעו לתהליכי עלייה ובניין אומה. השאלות המרכזיות שהעסיקו את 
חוקריה הראשונים של החברה בישראל ־ ובמידה רבה גם את החוקרים בני זמננו ־ הן כיצד 
השתלבו, נקלטו והוטמעו גלי המהגרים במפעל הציוני של בינוי האומה, או הוכפפו למפעל, 
ובן רפאל, 2006; שפירא,  וליסק, �990; פרס  )אייזנשטדט, �967; הורוביץ  או הודרו ממנו 
Smooha, 1978 ;�989(. שנות החמישים בסיפר ההגמוני הזה נתפסות כשבר ברצף וככישלון 
בסאגה המספרת על בניין חברה חדשה, שכן עולי שנות החמישים ־ פליטי השואה ויוצאי 
ארצות ערב ־ אינם משתבצים בו “יפה”. על פי תפיסה זו, השבר בסאגה של השיבה נעוץ 
בכך שעד �948 עמדו במוקד ההוויה השסעים הפוליטיים–אידיאולוגיים, ואילו מאז הקמת 
קו  האינטגרציה.  בתהליך  לרועץ  שעמדו  החברתיים–תרבותיים  השסעים  התחדדו  המדינה 
כרונולוגי זה מכתיב במידה רבה גם את הדיון בשאלת מקומם של המהגרים–עולים ממדינות 
הקיים.  הסדר  של  כמאתגרים  או  כמערערים  כנקלטים,  הישראלית  בחברה  העמים  חבר 
הדמיּון של בניית אומה יהודית בתהליך של קיבוץ ומיזוג גלויות כונן את שיח השסעים והפך 
לציר מרכזי בניתוח החברה בישראל ובמשמוע של תופעות ותהליכים חברתיים. זמן העליות 

שימש דורות שונים של חוקרים. 
למול הסדרי זמן העליות מתפתחים תיקופים נוספים שקשורים בסמנטיקות של יחידות 
כדי  נוסף  מחקר  נדרש  ספק  וללא  התופעה,  על  להצביע  בעיקר  אני מבקשת  כאן  דוריות. 
זמן המלחמות,  הסדר  הוא  ראשוני  לעיון  שזכו  הזמן  הסדרי  בין  במלואה.  ולנתחה  לתארה 
מאוד  רווח  זה  זמן  הסדר  ישראל.  של  החברתית  בהיסטוריה  דרך  ציוני  במלחמות  שרואה 
בשיח הציבורי, וגם לא מעט חוקרים משתמשים במלחמות כיחידות זמן לניתוח סוציולוגי 
זמן  )�993(, שמבקרים לכאורה את הסדר  לוי  ויגיל  יואב פלד  דוריות.  ולניתוח סמנטיקות 
המלחמות, טוענים שהחוקרים המאמצים חלוקת זמן זו שותפים לתפיסת החברה כמערכת 
סטרוקטורלית–פונקציונלית, שיש בה קבלה מובנת מאליה של החפיפה בין מדינה לחברה 
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וזיהוי של גבולות הקולקטיב הדומיננטי עם המדינה. ואולם, הם עצמם דבקים בהסדר זמן זה, 
ורק מציעים לו קריאה ביקורתית של המדינה ותפקודה. לטענתם, בינוי המדינה מבוסס על 
שימוש באיום קיומי, היינו איום על הביטחון הלאומי. המדינה, שבידה מופקד המונופולין על 
השימוש הלגיטימי באלימות, משתמשת בו לקביעת סמכותה, גבולות הקולקטיב ואף זהותו, 
כך שהאיום הביטחוני והשימוש במלחמות כאסטרטגיית שליטה הוא מרכיב בסיסי בבינוי 
גם את  בינוי המדינה אלא  זמן המלחמות מאפשר להם להציג לא רק את  ניתוח  המדינה. 
ְחזּוקה. מלחמת ששת הימים היא לטענת פלד ולוי ביטוי “של אסטרטגיה שנועדה להתמודד  ִתּ
בזמן  משתמשים  אחרים  חוקרים   .)�24 עמ‘  )שם,  המדינה”  של  המשברית  חולשתה  עם 
המלחמות כדי לנתח צמיחה של תפיסות צבאיות ואנטי צבאיות )אלחאג‘ ובן–אליעזר, 2003; 
 Lomsky-Feder & ;200� ,בן–אליעזר, �995; לומסקי–פדר, �998( וזיכרון קולקטיבי )מאלי
Ben Ze’ev, Unpublished(. רוזנהק, ממן ובן–ארי )2003( במאמרם על הסוציולוגיה של חקר 
צבא, צבאיות ומלחמה בישראל סוקרים את המסורת המחקרית המצביעה על הקשר שבין 
וריבוד חברתי.  בניית מדינה, הגדרת אזרחות, קביעת מדיניות  ובין תהליכי  ומלחמה  צבא 
סקירתם מאירה גם את הממד הדורי שבשיח זה )ראו גם שלו, �996(. העובדה שזמן המלחמות 
זמן  יש קבלה של הסדרי  דורי שבו אמנם  זוכה לפרשנויות שונות מלמדת על השיח הבין 

רווחים, אך בו בזמן גם היפוך משמעויות שמוביל לאתגור השיח הדומיננטי. 
על  גם  אומצה  זו  תפיסה  העליות.  זמן  של  התפיסה  על  להסתכל  אפשר  דומה  באופן 
 Shafir,( וגרשון שפיר )ידי חוקרים מדורות מאוחרים ומאתגרים כמו ברוך קימרלינג )2004
1989(, אלא שהם חולקים על השיח הדומיננטי במשמוע התהליכים, למשל בהחליפם את 
לסוגיו.  קולוניאליזם  של  בתיאוריות  המודרניזציה  תיאוריות  ואת  בהגירה  העלייה  מושג 
ובפרשנות של  ביניהם בבחירת המפנים ההיסטוריים  ואחרים אמנם חלוקים  חוקרים אלה 
הניתוח:  ביחידת  שינוי  הוא  לכולם  המשותף  אך  המהגרים,  דורות  של  ההיסטורי  תפקידם 
זיהוי גבולות השיח בגבולות החברה היהודית וראיית הסכסוך הישראלי–פלסטיני  לא עוד 
כחיצוני לחברה. השינוי בסמנטיקה הדורית מהפך את זמן העליות לזמן הקולוניאליזם, לזמן 

הסכסוך הישראלי )יהודי?(–פלסטיני או לזמן הכיבוש.
עיקר הביקורת על הסוציולוגיה ההיסטורית השלטת הוא שהיא נכתבה מנקודת ראותן 
היא מדגישה הסתכלות מהמרכז, מלמעלה  ככזאת  והעליתיות.  של הקבוצות הדומיננטיות 
להיות  החלו  התשעים,  בשנות  ובעיקר  השמונים,  שנות  מסוף   .)�999 )ברנשטיין,  למטה 
יחידות  ידי  על  ישראל, שנישאים  תיקופים אחרים של ההיסטוריה החברתית של  מוצעים 
דוריות שמבקשות להכליל בשיח קבוצות שהודרו במשך זמן רב מהמחקר או שנחקרו מנקודת 
ראותן של הקבוצות הדומיננטיות. כך למשל זמן נשים בוחן את ההיסטוריוגרפיה מנקודת 
תיקופים  ומציע   )Bernstein, 1992; Herzog, 2002  ;200� )ברנשטיין,  נשים  של  ראותן 
שנובעים משינויים פרדיגמטיים בתפיסת יחסי מגדר ומקומן של נשים בחברה. זמן מזרחי 
מציע בחינה מחודשת של הסדרי הזמן מנקודת ראותן של הקבוצות המזרחיות של דור הפוסט 
 Bernstein,( וכך גם זמן מעמד העובדים  )חבר, שנהב ומוצפי–האלר 2002; שנהב, 2003(, 
2000(. בחינה של החוקרים השותפים לשיחים אלה תגלה שיש הבדלים בין דוריים שראויים 
לתשומת לב. כך למשל, לא הרי דור ראשון של סוציולוגים מזרחים כסמוחה כהרי דור שני 
והן בבחירת הפרשנויות הסוציולוגיות  בחוויות הדוריות שלהם  הן  או מוצפי–הלר,  כשנהב 
והבמות לביטוין, והדבר נכון גם לדורות של חוקרים פלסטינים אזרחי ישראל, וכן לחוקרות 
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נשים. תיקופים חלופיים אלה אין מטרתם רק לספר את סיפורן של הקבוצות המודרות אלא 
לטעון שבהכללת זווית הראייה של ה“אחרים” משתנה ההבנה של החברה כולה.

למול הצעות אלה קיימת גם עמדה פוסט–מודרניסטית שיש בה ניסיון לטשטש הסדרי 
זמן שמכוננים היררכיה או גבולות בין קולקטיבים ובין שדות מחקר אקדמיים. ביטוי לעמדה 
זו מצוי בגיליון המורחב המיוחד של תיאוריה וביקורת בעשור החמישי למדינת ישראל, שבו 
חברו לכתיבה אחרת יותר מחמישים חוקרים )אופיר, �999(. הקובץ הוא אוסף של מומנטים 
נושאים  לכונן “קאנון חדש של  כוונתו  ישראל שמצהיר שאין  ביקורתיים בתולדות מדינת 
ונקודות מבט, שכולם שייכים  “יצירת ריבוי קולות, תמונות  אלטרנטיביים”, אחרים, אלא 
לכאן בזכות, ולמרות זאת אי אפשר ללכדם למכלול קוהרנטי אחד” )שם, עמ‘ �0(. גם זה 

דימוי של חברה אפשרית ששותפה לו יחידה דורית ביקורתית שעדיין מצפה למחקר.

 האתר הדורי וסמנטיקות דוריות:
סיכום שהוא גם פתיחה של סדר יום מחקרי 

היישוב/ של  החברתי  “המבנה  הכותרות  ציינו  הראשונים  ובימיה  המדינה  טרום  בשנות 
אייזנשטדט בעצמו את  זנח   )�967( ישראל” את מושא המחקר. בספרו החברה הישראלית 
דורי רחב שדיבר על החברה הישראלית כקטגוריה מובנת מאליה.  והתחבר לשיח  המושג 
הביקורת על המושג כמייצג את השיח הדומיננטי וכמניח את קיומה של זהות אחת מאחידה 
הביאה לשיח את המושג “החברה בישראל” כדי לאפשר מבט על החברה מנקודת ראות של 
הקבוצות שהיו שוליות ושקולן הושתק. בשנת 2006, כשקיבל על עצמו יהודה שנהב ללמד 
את הקורס המסורתי “החברה הישראלית” בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת 
במתו  שעל  העת  כתב  שינה  וב–2007  בישראל”,  ל“החברה  שמו  את  שינה  הוא  אביב,  תל 
מתפרסם מאמר זה את תת הכותרת של שמו מ“כתב עת לחקר החברה הישראלית” ל“כתב 
עת לחקר החברה בישראל”. מאחורי השינוי מסתתרים ויכוחים עמוקים על מהות החברה 
ועל מהות מחקר החברה. האם הסוציולוגיה צריכה לייצר שיח ביקורתי מקומי שמתמודד 
עם הייחודיות של המקום, או לחלופין שיח אוניברסלי? מה ומי מסתתרים מאחורי שיחים 

סוציולוגיים אוניברסליים לעומת מקומיים? 
זה את מושג  ממגוון הקטגוריות המצויות בארגז הכלים של הסוציולוגיה חילץ מאמר 
הדור, הרחיב את הדיון בו ליחידות דוריות והציע להשתמש בו ככלי לניתוח השיח הסוציולוגי 
בישראל על ישראל. במובן זה הוא מבקש להוסיף את השחקן–הסוכן האנושי לניתוח צמיחתן 
הידע  בשיח.  החלים  השינויים  ולניתוח  המדעי  המחקר  את  שמארגנות  ידע  קטגוריות  של 
אנו  שבאמצעותן  הידע  קטגוריות  אחר,  לשון  ריק.  בחלל  צומח  אינו  החברה  אודות  שלנו 
מבקשים לתאר את החברה אף הן חלק מהעולם החברתי )לסיכום תמציתי של הוויכוח סביב 
הייתה  זה  מאמר  של  המוצא  נקודת   .)�5�—�27 עמ‘   ,2006 רם,  ראו  הידע  של  הסוציולוגיה 
שמגדירים  קיומיים  ובתנאים  הזדמנויות  במבנה  חברתיים,  בתנאים  מעוגן  האנושי  שהידע 
את ההתנסות החברתית, ושאתם מבקשים נשים, אנשים וקבוצות להתמודד ולפרש ולהעניק 
משמעות. הדרך המוצעת לאיתור נשאי ידע אנושי זה היא ניתוח של יחידות דוריות ממשיכות 
ומחדשות. הצעה זו לסדר יום מחקרי נאמנה לתפיסה התיאורטית שחברה היא מרקם מורכב 
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של קבוצות מגוונות שנאבקות על הגדרת הסדר החברתי שבתוכו יש מקום מרכזי לקולקטיב, 
הבו  את  לראות  שמאפשרת  גישה  זוהי  האפשרית.  לחברה  כלומר  ולמשמעותו,  לגבולותיו 
זו. התביעה לנתח לא  זמניות המתקיימת בחברה, וכן את יחסי הכוח המעצבים בו זמניות 
של  יותר  אמין  תיאור  להציג  לדומיננטיות, מטרתה  ידע שהפכו  וקטגוריות  סמנטיקות  רק 
מה שהיה, אך בעיקר ליצור תרבות אקדמית פתוחה וקשובה יותר, גם למי ולמה שנחשבים 
פניה  שעל  אף  “אחרים”.  וממיקומים  ממחוזות  שמגיעים  בתלם,  הולכים  שאינם  שוליים, 
מטרה זו מצויה בלב ההגדרה של מדע, במקרים רבים היא אינה מתממשת בתרבות הפוליטית 

הדומיננטית בכלל והאקדמית בפרט.
רם בעבודותיו הניח יסודות חשובים לניתוח ולהבנה של הסוציולוגיה של הידע הסוציולוגי 
שעולות  גלויות  או  סמויות  טענות  לחזק  תאפשר  דוריות  יחידות  לנתח  ההצעה  בישראל. 
בעבודותיו, ואולי גם תשחרר חלק מהניתוחים שלו מסכמטיות יתר שנובעת, במידה רבה של 
צדק, מהצורך להציע סיפר נהיר ובהיר. בה בעת הוא משקף אסטרטגיות שבאמצעותן מכּונן 
השדה המדעי, כאשר כפי שמציין בורדייה )2005(, החוקרים “נוצרים את ההבדל” )שם, עמ‘ 
37( ומנהלים “מאבק על מונופול ההיבדלות” )שם, עמ‘ �87( ומעדיפים להדגיש את השונה 
הסוציולוגיה  שבו שדה  מהאופן  נפרד  בלתי  חלק  הם  בכך  ותיאוריות.  הוגים  בין  והמבדיל 
שיטות  מושגים,  בין  ודיאלוג  שילוב  תקשורת,  שמונע  מה  בורדייה,  של  לדעתו  התמסד. 
באיבוד  הסיפר המקוטלג מסתכן  סוציולוגי. לטענתי,  לוגי אלא  אינו  טכניקות מדעיות  או 
הממד שאותו אני מבקשת להדגיש: הסוציולוגיה כחלק מהבניית העולם של אנשים ונשים 
שחיים, חווים, מפרשים, מגיבים, נאבקים, וגם מעוצבים, מושפעים, מושתקים ופועלים תחת 
של  לפרשנויות  מגיבים  השיח  במרחבי  שונים  דורות  מאליהם.  מובנים  הגמוניים  הסדרים 
דורות קודמים ולדפוסים הממוסדים שכוננו. ההתמודדות עם מצבים קיומיים אלו היא הבסיס 
לצמיחת מרחבי שיח חדשים. כל אלה צריכים להיבחן בתוך שדה פרופסיונלי גלובלי משתנה 
שהוא חלק בלתי נפרד מהבנת השיח. כיצד מטפלים הדורות הסוציולוגיים השונים בסוגיות 
אלה ואחרות? כיצד מתמודדים הדורות השונים עם שיח ממוסד של מורים או דורות קודמים? 
כיצד מתרחש השיח הבין דורי? השיח הסוציולוגי מתעצב בתוך הדיאלקטיקה המורכבת של 

כוחות אלה. 
המחקר  יחידת  ניתוח:  צירי  שני  באמצעות  אלה  שאלות  לנתח  גולמית  הצעה  הבאתי 
האופן  כגון  פחות,  לא  חשובים  ממדים  קיימים  ואולם,  הזמן.  והסדרי  החוקרים  שבוחרים 
המדעית.  במערכת  מיקומה  ואת  הדיסציפלינה  גבולות  את  שונים  דורות  בני  תופסים  שבו 
בין  הבחנה  הייתה  לא  ובראשיתה  היהדות,  ממדעי  כחלק  דרכה  את  התחילה  הסוציולוגיה 
מדעי  בין  גם  הגבולות  מתמוססים  הפוסטי  בעשור  ואילו  והאנתרופולוגיה,  הסוציולוגיה 
אילו  ועל  היכן  אלה?  שינויים  נשאיהם של  מיהם  בינתחומי.  שיח  ומתהווה  והרוח  החברה 

במות הם מקיימים את השיח שלהם ועם מי? מה זה אומר עליהם ועל עולמם החברתי?
של  מקומו  את  השונים  הדורות  בני  תופסים  שבו  האופן  הוא  דורי  לניתוח  אחר  נושא 
השיח האקדמי ביחס לשיח הציבורי. האם המדע חייב להיות מנותק מהשיח הציבורי? מהו 
זו ועל  התפקיד של הסוציולוג/ית הציבורי/ת, אם בכלל? מתי מתעורר ויכוח סביב סוגיה 
ידי מי? ממד אחר הוא האופן שבו מספרים סוציולוגים על השדה: מיהם המספרים? את מי 
 Herzog, 2005, ואת מה הם מחלצים מהסיפר המושתק )ראו למשל שמיר ואבנון, �999; 
Motzafi-Haller, 2001(? כך גם מתבקש מעקב אחר הזמנים שבהם נכנסות לשיח קטגוריות 
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אפשר  למשל,  מי.  ידי  ועל  משמעויות  ובאילו  ופלסטינים,  מזרחים  דת,  מגדר,  כמו  ניתוח 
לשאול מהי החוויה המעצבת של הנרי רוזנפלד )רוזנפלד, �973( שהקדים את דורו בדיון על 
הערבים אזרחי ישראל והשתמש בגישה מעמדית להסבר, וכיצד הוא מתחבר לשיח המעמדי 
הצומח בקבוצה החיפאית בסוף שנות השבעים. שאלה לא פחות מרתקת היא מדוע מושג 
המעמד במובנו המרקסיסטי לא הצליח לחלחל לסוציולוגיה כקטגוריית ניתוח דומיננטית. 
האם זה משום שתנועת העבודה ניכסה את המושג, ודורות של סוציולוגים אימצו סמנטיקה 
זו? האם זה משום שהסמנטיקה שהשתלטה על הניתוח הסוציולוגי הייתה של שבר ברעיון 
מיזוג הגלויות ־ או בשפה הסוציולוגית שסעים חברתיים ־ שתוארו בעיקר במושגים של 
תפיסות תרבותיות? האם זה משום שגם ההבדלים המעמדיים תוארו בהכפפה למידת האימוץ 
שנשענה  הריבוד  מחקרי  של  המסורת  לכך  תרמה  האם  והישראליזציה?  המודרניזציה  של 
הדוריים  הנשאים  מיהם  השסעים?  שיח  ועל  מריטוקרטיות  ריבודיות  תפיסות  על  בזמן  בו 
נובע השוני בין נשאיהן של תפיסות שונות? האם אלה משתלבים  של שיחים אלה? מאין 
בתפיסות חברתיות רחבות בעלות תהודות תרבותיות? זאת ועוד, באילו קטגוריות השתמשו 
טבעה  ספק  שללא  קטגוריה  מזרחים,  מכנים  שהיום  מה  את  לתאר  כדי  הסוציולוגי  בשיח 
יחידה דורית שהתקבצה סביב הקשת המזרחית כארגון חברתי–פוליטי ובו בזמן סביב הפורום 
ללימודי חברה ותרבות במכון ון ליר? כיצד ועל מה מתנהל הדיון סביב קטגוריה זו, ושוב, מהו 
ההיבט הדורי של שיח זה ומה הוא מלמד אותנו על תנאי הייצור המושתקים או המאותגרים 
של השיח הסוציולוגי? גלגולה של הקטגוריה ערבים ישראלים לפלסטינים אזרחי ישראל 
)ראו רבינוביץ,  וזהות  וחושפת מאבקים על גבולות  היא לא פחות מרתקת מבחינה דורית 

�993(. מהם המנגנונים שבאמצעותם מיוצרת תודעה דורית של חוקרים? 
השדה  של  פניו  ריבוי  את  יאירו  דורי  דיון  דרך  אחרות  ורבות  אלה  לשאלות  תשובות 
הסוציולוגי, את ההמשכיות, אך לא פחות מכך את המתחים, את הקונפליקטים ואת ציוני 
הדרך של שינוי ואתגור. הן יאירו את מבנה האקדמיה ויתרמו עוד ממד חשוב להבנת יחסי 

הגומלין שבין אקדמיה לחברה בשיח המתמשך על חברה, גבולות וזהות. 
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