
1 
 

 תש"פ 1י

 

  ואופן השפעתם הגורמים לצמיחת הלאומיות
 

 

 ההשכלה רעיונות. 1

  אלו  . רעיונות17-משכילים )סופרים, מדענים, פילוסופים( באירופה במאה ה רעיונות ההשכלה גובשו ע"י

התבססו על הכרה בתבונת האדם, ביכולתו לחשוב ולקבל החלטות על בסיס השכל וההיגיון ולא על בסיס 

הדת. המשכילים האמינו כי האדם אחראי לגורלו ולא האלוהים; כי האדם נולד עם זכויות המגיעות לו מעצם  

 לא את האל(.   היותו אדם )לדוגמא: חירות, שוויון, רכוש(; וכי השלטון צריך לייצג את העם )ו

ועל מקומה של הדת בחיי    באירופה  ערערו על "הסדר הישן", על מבנה החברה והשלטון  השכלהה  עיונותר

כמו  גיעות להם מרגע הולדתם,  המהמשכילים טענו כי בני האדם נולדו עם זכויות טבעיות  החברה והאדם.  

להם. כמו כן, האמינו כי כפי שהאדם נולד  כי יש לדאוג שזכויות אלו יינתנו הזכות לחיים, לחירות ולשוויון ו

 זכותו להיות חופשי ובעל שלטון משל עצמו.  -חופשי, כך גם הלאום )העם( 

 אופן ההשפעה: 

ההשכלה גרמו לאנשים לערער על סמכותם של המלך ושל הכנסייה לשלוט עליהם, הם הבינו כי   רעיונות

שמנצל חופשיים משלטון זר או משלטון    ולהיותהם בעלי זכויות וכי זכותם לשלוט על עצמם )ריבונות העם(  

ת להיות  )כמו שיש לאדם זכו את האינטרסים שלהם אינו מייצג אותם, אינו מעניק להם את זכויותיהם ו

חופשי, כך גם לעם יש זכות להיות חופשי(. המאבק המשותף של האנשים בשלטון, האמונה בזכויות  

המגיעות להם ואובדן כוחה של הדת כמסגרת שייכות, חיזקו את תחושת השייכות של בני הלאום אחד 

  עצמאות מדינית )הזכות להגדרה עצמית(.שלטון עצמי ולשני ואת מאבקם למען 

 

 ון החיל. 2

לפי חוקי הדת בלבד, לחברה בה אנשים חיים ומנהלים את חייהם  תהליך בו החברה עוברת מחברה דתית,  

בה אנשים מתרחקים מהדת )אינם מפסיקים להאמין אך מפסיקים להיות אדוקים כמוקדם(  פחות דתית, 

החילון איבדו אנשי הדת בתהליך  .חוקי הדת ויותר לפי רעיונות ההשכלהפחות לפי ומנהלים את חייהם 

)כזכור, אנשי הדת הבכירים  והכנסייה את שליטתם המוחלטת על האנשים ואת השפעתם על השלטון

 . השתייכו למעמדות הגבוהים(
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 אופן ההשפעה: 

של הכנסייה ושל אנשי הדת לשלוט בחברה  םבמסגרת תהליך החילון, אנשים החלו לערער על סמכות

מתווכחים בין האדם לאלוהים ולכן בסמכותם להחליט מה נכון ומה לא(.   )אנשי הדת טענו כי הם ובהם

, לדוגמא, בזכותם לשלוט על עצמם )הזכות החלו להאמין בתבונה וברעיונות ההשכלה  זאת אנשים  במקום

. ההתרחקות מהדת הובילה לכך שאנשים הגיעו פחות ופחות לכנסייה ולאירועים דתיים  להגדרה עצמית(

של  כותיישהרת ה כמסגמכוח האיבד( , הקהילה הדתית)הכנסייההמסגרת הדתית  כתוצאה, .שקיימה

שייכות מלהיבה הציעה מסגרת . הלאומיות . אנשים חיפשו מסגרת חדשה להשתייך אליההאנשים

    הם החלו להילחם למען עצמאות הלאום )הזכות להגדרה עצמית(.    ומעצימה והאנשים 

 

 המהפכה התעשייתית. 3

בחקלאות, בטכנולוגיה    18השם שניתן לשינויים הגדולים שחלו מאמצע המאה ההמהפכה התעשייתית היא  

המבוססת על   כלכלהובתעשייה באירופה ואשר ביטאו תהליך של מעבר מכלכלה המבוססת על חקלאות ל

המהפכה התעשייתית כללה שינויים גדולים בחברה ובכלכלה באירופה. הכלכלה הפכה להיות עשייה. ת

, מעמד הבורגנות מיליוני איכרים עברו לגור בעיר )תהליך העיור(  ,מבוססת על תעשייה במקום על חקלאות

שני מעמדות אלו החלו להכיר בכוחם כקבוצה בעלת כוח  מעמד הפועלים. -נוצר מעמד חדש ו התחזק

תהליכים   במסגרתהרכבות, הטלגרף, הדפוס והדואר המהיר.  -וזכויות. גם אמצעי התקשורת התפתחו 

אלו, צמחו בתי הספר הציבוריים, אנשים רבים יותר למדו לקרוא ולכתוב ורכשו השכלה )אשר חשפה אותם 

   לזכויותיהם(. 

 אופן ההשפעה:  

  השפיעה על צמיחת הלאומיות בכמה דרכים: אחת, אנשים רבים אשר עברו לעיר  המהפכה התעשייתית

מסגרת חדשה להשתייך אליה, כפי חוו משבר זהות וחיפשו חשו בודדים, הם , ונעקרו מקהילותיהם בכפר

אחת ובכך חיזקה  שהציעה המסגרת הלאומית. שתים, העבודה במפעלים גיבשה את האנשים סביב שפה  

במעמדות . שלוש, הפועלים והבורגנים התחזקו והחלו להיאבק  בעל שפה אחת  את תחושת השייכות ללאום

על זכויותיהם ועל זכותם לשלוט בעצמם )ריבונות העם(. ארבע, התחבורה )לדוגמא, רכבות( הגבוהים 

ית, סייעו בליכוד העם סביב וכן מערכת החינוך הציבור ,ואמצעי התקשורת )לדוגמא, עיתונים( שהתפתחו

היסודות המשותפים וכן סייעו בהפצת רעיונות הלאומיות )כמו הזכות של העם לשלוט על עצמו וזכותו  

 להגדרה עצמית(.     
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 וכיבושי נפוליאון  המהפכה הצרפתית. 4

  הישן והקימו התאגדו בני המעמד השלישי בצרפת לקחו את השלטון בכוח, ביטלו את הסדר  1789ביולי 

המהפכה וזכות ההגדרה העצמית.  )ליברליזם(מבנה חברתי חדש על בסיס רעיונות השוויון, החירות 

הצרפתית הייתה הפעם הראשונה בה עם כלשהו מתאגד ומצליח להפיל את השלטון, להקים שלטון משל 

 עצמו )ריבונות העם, הזכות להגדרה עצמית( ולממש את רעיונות ההשכלה. 

, כבש חלק גדול מאירופה. בכיבושיו, הפיץ את רעיונות המהפכה, שחרר 1799שעלה לשלטון ב  נפוליאון

את העמים מן השלטון האבסולוטי וחולל שינויים גדולים ברוח המהפכה. הכיבוש הצרפתי הביא גם טוב  

 גם נפוליאון היה שליט זר.   וגם רע לעמי אירופה, שכן אחרי הכל

 אופן ההשפעה:  

רעיונות המהפכה גרמו  תית וכיבושי נפוליאון השפיעו על הלאומיות בכמה דרכים: אחת, המהפכה הצרפ

  ולהיות חופשיים משלטון זר  )ריבונות העם( להבין כי יש להם זכות לשלוט על עצמםבאירופה לאנשים 

בכל ואת רעיונות ההשכלה . שתים, כיבושי נפוליאון הפיצו את רעיונות המהפכה )הזכות להגדרה עצמית(

להיאבק למענם )בין היתר, להבין שמגיעות להם זכויות רבות והביאו אותם גרמו לאנשים הם  ,אירופה

נפוליאון אומנם החל כמי שמביא את בשורת החופש לעמים הכבושים,  ,  שלוש.  ו(עצמאותשלטון העם ולמען  

אינו מתחשב גם הוא היה שליט שהעם לא בחר. עם הזמן ולאור זאת שנפוליאון הפך להיות שליט שאלא ש

. ההתנגדות ולדרוש את עצמאותם כיבוש הצרפתיו ולללהתנגד  העמים, החלו מספיק בעמים שכבש

גיבשה את בני הלאום )כמו התנגדות לאויב משותף( והם החלו להתלכד סביב היסודות  המשותפת

 .        ולהיאבק למען עצמאותםלהם, כמו תרבות, שפה והיסטוריה  המשותפים

 

 הכרזת העצמאות של ארצות הברית . 5

על עצמאותן ועל ניתוקן משלטון בריטניה. המושבות  באמריקה המושבות הבריטיות  13הכריזו  1776ב 

הברית, וייצרו את הלאום האמריקאי. הנימוקים לזכות המושבות -ארצות  -הקימו את המדינה העצמאית 

  בעצמאות היו על בסיס רעיונות ההשכלה.

 

 אופן ההשפעה:  

הכרזת העצמאות של ארצות הברית השפיעה על צמיחת הלאומיות בכך שהייתה דוגמא ממשית ומוצלחת 

לרעיונות ההשכלה )כמו הזכויות המגיעות לבני האדם(, לרעיון ריבונות העם )העם שולט על עצמו( וכן  

האנשים (. לזכות להגדרה עצמית )זכותו של עם להיות חופשי משלטון זר או משלטון שאינו מייצג אותו

   .   למען עצמאותם   םיהתיוהיאבק למען זכווהחלו ל  יונותיהםמטרותיהם ורעניתן לממש את  למדו כי  באירופה  


