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תונידמ ,םואל

היצזילבולג

תואמה(

תורסיקו תדחואמ  -ןויסינה יניסה

תישילשה-תישימחה

)ס״הנפל

ירוי סניפ

המדקה
היתורוקמםיירוטסיהה לשתוימואלה םייונש תקולחמב הזמ תונש :רוד שיםירובסה יכ
רבודמ העפותב תינרדומ ,הרקיעב שיו םיקחתמה רחא היתורוקמ .1םימודקה תמועל
,תאז תלאש היתורוקמ לש תנידמ םואלה תיארנהרואכל :הרותפ איה תרדגומרצות׳כ
דיחי ונימב לש תוביסנ ,תוירוטסיה ,תויטילופ תויתרבח תוילכלכו ,2׳תוידוחיי
הנווכהשכ איה תוביסנל וחתפתהשהפוריאב לש תעה.השדחה םג םאםירקוחה םיקולח
רשאב יטרפל ,ךילהתה לבוקמ םהילע יכ תנידמ םואלה החמצ לע סיסב הנידמה
תינרדומה רשא המצעב הניא אלא רצות קהבומ לש תעה.השדחה םיווקב םיללכה
ךילהתה גצומ :ךכ הנידמה תינרדומה הדלונ לע ויתוברוח לש רדסהילדואפה קיתעה
רשאכ הרוש לש תורומת ,תוילכלכ תויתרבח ,תויטילופו וררופ תא תודיחיה
תוימונוטואה רשא וצצח רבעב ןיב םיטילשה .םהיניתנל הנידמה תינרדומה הסנכנ
תוליעיב לא ללחה קירה רצונש בקע ,תאז ךות הנונגנמש ילהנמה ,חילצמ ותרדגהכ
לש,םואבסבוה עיגהל לאןכסמה׳ םיבשותבש חונזב;3׳םירפכבש איה התכז תונובירל
האלמ לע ,החטש תולובגו םירורב ודירפה הניב ןיבל .הינכש תקיחמ תויוהזה
תוילאיכורפה תוקיתעה קוזיחו תשוחת תוכיישה הנידמל ויה דעצה ןושארה תארקל
ךודישה ןיבהנידמה תינרדומה ןיבל,תוימואלה וליאו דעצה עירכמה ןוויכב הז השענ
בקע הכפהמה תיתפרצה רשא הכפה תא ׳םעה׳ םימיל()׳המואה׳ אשונל תונובירה
,ידעלבה ךכבו המרת תושבגתהל הקיזה ןיב ותוימואל לש טרפה ןיבל ויתויוכז ץוביקב
.יטילופה רופיס הז לבוקמ םיווקב םייללכה לע תיברמ ;םירקוחה םג םא המכ םהמ
) 726/02-1ךמתנ לע ידי ןרקה תימואלה .עדמל תרגסמב תונכהה רקחמל הז
רקחמ הז ׳םמ(
יתיכז ןבלל תולאש תויטרואת תובר הנדסב ולוהינב לש ׳פורפ נ״ש טדטשנזיא ןוכמב ריל־ןו ןכו
תרגסמב סרוקה תוימואל׳ ׳הירוטסיהב הטיסרבינואב ,תירבעה ןתינש לע ידי 'פורפ השמ ןמרמיצ
׳פורפו ןורוד .סלדנמ ןכ ינא הדומ ׳פורפל ,טדטשנזיא ריידל לכימ ןריבר׳׳דלו יבצ רוד־ןב לע
םהיתורעה תובושחה הסריגל תמדקומה לש רמאמ ,הזר׳׳דלו ידיג חלש לע ויתורעה חסונל .יפוסה
,ואר :לשמל רנלג ; 1983ןוסרדנא ; 1991תימס ; 1986תימס 2000.
ואר ולפוא בוחרו  1999,ימע 4.
ואר םואבסבוה  2000,ימע 80.

הירוטסיה[  • 15סבש]ה״סשת
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ירוי סניפ
םיהזמ םינייפאמ םימיוסמ לשהנידמה תינרדומה ןמזב רחא םוקמבו ,רחא ירה לולכמש
תועפותה ואיבהש התחימצלהתכיפהלו תנידמל םואל םיספתנ לע ידי םבור עירכמה
העפותכתידוחיי ברעמל תעב.4השדחה
רקחמבןלהלש ןיא יתנווכ אורקל רגית לעהמכסומ .וז דחי םע ,תאז ינוצרבתוארהל
יכ םיכילהת םיבר םינייפאמה תא התחימצ לשהנידמה תיפוריאה תינרדומה ושחרתה
יבחרב םלועה יניסה תואמב תישילשה-תישישה ,ס״הנפל יכויהלשב הפוקת ,וז בחרמב
יורקה ונימיב5׳ןיס׳ ומייקתה תויושי תויטילופ תושבוגמ תולעב םינממס םירורב לש
תנידמ םואל תרכומה ונל .ברעמהמ םייק ןוימד עיתפמ ןיב לולסמ ןתוחתפתה לש
תונידמ הלא ןיבל לולסמה ליבקמה לש תוחתפתה תונידמההפוריאב רובעכ םייפלאכ
:הנש םג ןיסב תונידמה תושדחה וחמצ לע ויתוברוח לש רדסה;יטרקוטסיראה םג ןה
וקחמ וא ועלב תא תודיחיה תויתרבחה תוימונוטואה ורדחו םיתעל דע יקמעמל אתה
;יתחפשמה םג ןה ורבע שוביגילאירוטירט ומחתנו תולובגב םירורב םירכומוודירפהש
ןתוא ;ןהיתונכשמ םג ןה וליטה תא ןתורמ לע לכ םיבשותה ,ןחטשב וקינעה תויוכז
וליטהו תובוח לע םיבשותה םאתהב ,םאצומל ףאו וחפיט םיתעל תוהז תיתוברת
.תידוחיי הברהמ תוניחב ןתינ תוארל אופא תונידמב וחמצש בחרמב יתוברתה יניסה
תוליבקמ תורורב תנידמל םואלה .תינרדומה
םלוא

ןאכ

רצענ

.ןוימדה

תנשב

221

ס״הנפל

החילצה

הקזחה

תונידמבש

,תוביריה

תכלממ (Qin),ןייצ םילשהל תא יתלבה ,ןמאי טלתשהל לע לכבחרמה יתוברתהרשא׳
תחתמ ׳םימשל םיקהלו תא תורסיקה .תדחואמה הכ חלצומ היהדוחיאה ירסיקה דע
דבעידבש לחה ןדיע לוציפה תונידמל תוביריתואריהל ,גירחכ הייטסכ בצמהמ .ןיקתה
הביטקפסרפ ,וז האורהתודחאב תיטילופה ןייפאמ דוסיה לש תוברתה תיניסה רחשמ
,הירוענ התשקה לע םירקוחה דע הנורחאל ןיחבהל הקימנידב תידוחייה לש שוביג
תודיחי תולדבנבחרמב יניסה תואמב םינשה ינפלשדוחיאה .ירסיקה קר רודב,ןורחאה
אל טעמבתודוה עפשלםייוליגה,םייגולואכראה ולחהםירקוחהטיבהל לא ייחתונידמה
תוירסיק־םורטה טבמב יתלב ,יעצמאןיחבהלו בגא ךכיסופדב דוקפית םינושאילפהל
הלאמ ורייטצהש ןויעמ םיבתכבםיירוטסיהה.6םירחואמה

תושיגל תונושה רשאב תוביסנל התחימצ לש תנידמ םואל ,ואר :לשמל ירוואנ
 1996,טרפב ימע

; 1981הצלוש

; 158-137ולפוא בוחרו ; 1999ןו דלפרק ; 1999םואבסבוה  2000,ימע

100-80.

חנומה׳ןיס׳ אוה יאדווב יטסינורכנא רשאכ רבודמ ןדיעב ,ירסיק־םורטה ינאו שמתשמ וב ימעטמ
תוחונ .דבלב הנווכה ןוידב הזה בחרמל ערתשמה ןגאב רהנה

)(Haung-heבוהצה םיקלחבו ןגאמ

(Yangzi),הח־גנאיה רשא תבכיש תיליעה הטלשש וב הצמיא ,םיגהנמ םיסקט םיכרעו ,םימוד
השמתשה בתכב תוחפ וא רתוי ,דיחא התהיזו תא ,המצע תוחפל דע האמל תיעיברה ס״הנפל
ינב׳כ

(Xia).׳איס

דצל ןתעפשה תינכפהמה לש תוילגתה ,תויגולואכראה יונישל ידוסיה חישב ירקחמה יניסה ומרת
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ

ןיס תפוקתבתונידמה׳׳תומחולה
הפמה תפקשמ תאתואיצמהתינידמהתיפרגואגהו לשהאמהתיעיברה.ס״הנפל
תויחונלםיארוקהתוארוקהוונפסוהרפסמ םירע לש וננמז ןכו תא תומש.תורהנה
19
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ירוי םניפ
רקחמב הז לדתשא ןוחבל תא תומגמ תיינב הנידמה השדחה תושבגתהו תויוהזה
תולדבנה םלועב יניסהירסיק־סורטה ךותמ תועדומ יווקלןוימד ןיב ןיס הקיתעה ברעמל
.ינרדומה ןיא יתנווכ ךורעל האוושה תיתטיש ןיב יביכרמ תוחתפתהה תיניסה
,תיברעמהו יכ םאריאהל תאםיכילהתה םייניסה ךותמ החנה הלאשםייברעמה םירכומ
םיווקב םייללכ להקל.ילארשיה ןוידה ילש בוקעי רחא תריבשרדסהיטרקוטסיראה לש
תפוקתביבאה׳ ׳ויתסהו ,וי׳צךו׳צ( ), 453-770 ,Chunqiuס״הנפל ןתושבגתה לש
תונידמהתושדחה ןדיעבתונידמה׳,וג־ןא׳ג(׳תומחולה ), 221-453 ,Zhanguoס״הנפל
תוחתפתהו ינממס תוהז תיתוברת תיטילופו תלדבנ ברקב יבשות תונידמה .וללה רחאל
גיצאש תא המ הארנש לילעב ילולסמב תוחתפתה םיליבקמ ןיב ןיס המודקה ברעמל
הסנא

,ינרדומה
תמקה

ןוחבל
תיניסה

תורסיקה
?ינושה

תורוקמ

התורצוויהבש
בישהל

עודמ

המ

לש

םוכיסב

םילולסמ הלא

תשלחהו
רשפא

תנידמ

תויוהזה

דומלל

םואל

ןתורצוויה

ורבע לע
חכונל
ןדיעה

תויוחתפתהל
רדסה

תלשוש

תונידמה
האצותכ

םלועה

רדסהש

ןויסינה

יניסה

הנידמה

תדימ

לע

?תינרדומה

לע

,ס״הנפל

חרכהה
תולאש

ירוטסיהה
הלא

הסנא

.רמאמה

לש

תוביציה

ודרפנ

תנשב

תולדבנה דע ידכ

תויטילופה

סיסב

לע

לש

ותעיקש

ס״הנפל האב

ןמ

אלל

בוש

221

םע

.ןתקיחמ המ ויה

תושדחה

יבחרב ןיס

הרושמ לש

תורומת

יניסה דע האמל
תיסחיה

יטרקוטסיראה

.םירשעה

הנייפאש תא

יטרקוטסיראה
תורעוסה

רדסה

לשמ וב

ונישש אלל
שבגתה ןיסב

יטרקוטסיראה
ךלהמב

עברה

תוחרוא

תוינכפהמ לכב
ןקמוע

תיצחמה
.הפיכב

רכיה תא

ישילשה

ןפקיהו לש

ינפ

םלועה

תישארב ףלאה

,םייחה

ןתומכש אל

תורומת הלא טלוב

הנושארה לש ףלאה
התיה וז

לש ףלאה

ןושארה

ותסירק לש רדס הז

ןושארה

דחוימב

ס׳׳הנפל

-

רשא האיבה

.יניסה

ןושארה

ס״הנפל  -ןדיע רהוזה לש

(256-1046ואו׳ג).ס׳׳הנפל ינב,ואו׳ג ורגימשתוביבסב  1046ס״הנפל
,Zhou

תא המצעמה תירוזאה ,תישארה גנאש  (1046-1600 ,Shangס״הנפל ),ךרעל ובציי
הרהמב תא םתטילש ןגאב רהנה בוהצה ןוכיתה .ןותחתהו רחאמ רדעיהבש ינונגנמ
ןוטלש םידסוממ היטרקורויבו תחתופמ הטילשה הרישיה חטשב הכ בחרנ אל התיה
,תירשפא ופידעה ישאר ואו׳ג ןנוכל ךרעמ לש תותירב םע םיטילש םיימוקמ ורמשש
םגתורומתתוילהנמןיסבתיממעהזאמתישאר תונשםינומשה לשהאמה:םירשעהרוזיבה
הירוטסיהלתיניסה
יזכרמ־ברו רתוי
ילהנמהרבוגהדדוע תאםירקוחהעיצהל םגדירוזיב
תטלושה
המגידארפב
תורומתה
.היתורודלןוידללעתודוא
)ירוטסיהה
םגו(יגולואכראה
רקחמב
 1995.המגודה תקהבומה התוססבתהל לש המגידארפה ,השדחה ףאו

יניסה ואר ןזואהנקלפ
,התנצקהל אוה רקחמה ףיקמה לש וייצ ןאש־ןו םירחאו 2003.

20
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לעהימונוטואהבחרםהיתוצראב תרומת םתרכה תימשרה תונוילעב יכלמ,ואו׳ג רשא
ואשנ ראותב בגשנה ינב׳ ,הזדךייט(׳םימשה , tianzi).ליבקמב ידכ חקפל לע ילעב
תירבה ,םיימוקמה ומיקה יכלמואו׳ג תולחנ םירוזאבםייגטרטסאה לש ,םתכלממ ונימו
תא ינב םתחפשמ לושמל .ןהב המודב םיטילשל םיימוקמה ,םירחאה ישאר תולחנה
תושדחה ורמש לעהימונוטוא הבר יניינעב ,םינפ ךא ויהםיביוחמתולעהל תוחנמךלמל
ואו׳ג ןכובצייתהל ונימיל תעשב ןחבמ .יאבצ םתוכמס לש ינב׳׳םימשה הרזגנ בולישמ
הטילשה הפיקעה ,תולחנב התמצועמ תילכלכה תיאבצהו לשהנמודה ,תיתוכלמה ןכו
םדמעממ יתדה לש יכלמ ואו׳ג םיכוותמכ םיידעלב ןיב תוירבה ןיבל לאה ןוילעה
םימשה ,ןייט(  Tian).יפכ ,הארנש ןמז בר ירחא דביאש תא וחוכ ,יטילופה ילכלכה
,יאבצהו ךישמה תיבואו׳ג ,םייקתהל רקיעב תודוה םדמעמל יתדהדחוימה לש .ויכלמ
תקולח תולחנה ןונגסב ריכזמה םירקוחל םימיוסמםזילדואפ7יפוריאהביטיה חווטב
רצק םע תיב,הכולמה ךא הנמט םג תא יערז הנברוח לש .תלשושה תצורמב תורודה
ופפורתה םירשקה םייתחפשמה ורשיקש ןיב תיב הכולמה יכיסנל )ילשומ( תולחנה
,ואוח־ו׳ג(  zhuhou),םמיעו השלחנ םתלוכי לש ינב׳׳םימשה ףפוכל תא ישאר תולחנה
תוקחורמה
לש

םיכיסנ

.םנוצרל
םידרומ

תנשב

771

םישלופו

ס״הנפל
,ץוחבמ

גפס
ץלאנו

תיב
בקע

הכולמה הכמ
תאז

שוטנל

תאמ

היצילאוק

הנמודה

הרישעה

תחצינ
תא

קיתעהלו תא ובשומ,החרזמ לא רוזא ריעהתינרדומה (Luoyang,גנאי־ול זכרמב ).ןיס
רבעמ ,הז םייסש תא תפוקתואו׳ג (771-1046תיברעמה ),ס״הנפל למיס תא הציק לש
הטילשההליעיה לש תלשושה.היתולחנב תולחנ הלא ויה התע תונידמל תויאמצע לכל
רבד ךכו( סחייתנ ןהילא ),התעמ ףאו יכ ןהיכיסנ וכישמה םיתיעל םלשל סמ םייתפש
תונוילעל תיב,ואו׳ג םה אל ורס דוע םתורמל לש ינב׳.׳םימשהרדעיהב דקומ תוכמסה
ימיטיגלההכלה תכרעמהתיתנידמ־ןיבה,הררופתהו םגו תונויסנה לש ישאר תומצעמה
תוירקיעה תפוקתבביבאה׳ (453-770׳ויתסהו )ס״הנפל ליטהל תא םתורמ לע םיכיסנ
םירחא בישהלו תא רדסה יתנידמ־ןיבה ןשיה לע ,ונכ אל .וליעוה םיתומיעה ןיב
תונידמה וכלה,ופירחהו ןיאו הז הרקמ יכ יתש תואמה ינפלשדוחיאה ירסיקה תויורק
תפוקתתונידמה׳.׳תומחולה
תוררופתההתיטילופה לשםלועה לשואו׳גךלהמב תפוקתביבאה׳׳ויתסהו אלהאיבה
םע תאז לוציפל .יתוברת ,אברדא ןה תוריציה תובותכה ןהו םיאצממהםיירמוחה ןמ
הפוקתה םיעיבצמ רוריבב לע ךשמה תודיכלה תיתוברתה לש ינב תבכיש תיליעה
תונידמהמ .תונושה תודיכל וז העבנ ןמ הנבמהיתרבחההמודה לש תונידמה .תוביריה

םזילדואפל
רטשמהלשואו׳ג
תייגוס
יפוריאההנודינלעידיםירקוח
תמדקומה
ןוימדהינושהוןיב
תושיגל תונושה :ואר לירק  1970,ימע
םיבר ןיסב ברעמבו
יל ן׳ו׳ג ; 1996יל גנ׳פ 2003.

; 317-387גנאו גנו׳ג־ןאל ;1984
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ירוי סניפ
תונידמה וללה וכישמה להנתהל לע יפ יללכ רדסה יתשרותה שבגתהש תואמב
תונושארה ןוטלשל תיב ,ואו׳ג זא הבצועהיכרארייה תיתרבח תססובמה לע דמעמ
.הדילמהיכרארייהל וז הנתינ אקנפשוג ,תיתד רחאמ ודמעמש לש טרפה ספתנ רושקכ
ןירשימבדמעמב ויתובאתדימבו עויסה תוחורשתובאה ולכי קינעהל.ןהיאצאצל ליאוה
תוכזהו םיקהל שדקמ תובא שקבלו בגא ךכ תא םעויס הנתינ קר םיליצאל םיריכב
דמעממ(,ו׳פ־אד ), dafu,הלעמו םדמעמ םרה רשקנןירשימב לאהכימתההביקעה לש
תוחוכה .םינוילעה ןחלופ תובאה היה ךכיפל דוסיל יזכרמה לש רדסה .יתרבחה וביבס
חמצ ךרעמ לש ,םיסקט טשפתהשהגרדהב לא לכ םוחת ימוחתמ וייח לשליצאה -לחה
ירוקיבמ,רצחה ךרד תוליעפה,תיטמולפידה ,ןיאושינה הרובקה וליפאו.המחולה יללכ
סקטהםיקדקודמה ולחש לע לכ םימוחתה וללה ופקיש תאהיכרארייהה ןיב םיליצאה
םאתהב דמעמל באה־תיב םהלש םאתהבו םדמעמל ךותב ;באה־תיב לע ,ןכ ךרעמ
םיסקטה םג ףקיש םג קזיח תארדסה.יטרקוטסיראה םיסקטה ויה ריצליזכרמהוביבסש
ובוסנ םייחה,םייתרבחה םייטילופהםייתוברתהו לש יליצא תפוקתביבאה׳.8׳ויתסהו
תויזכרמ םיסקטה ייחב הלוצאה תיתשרותה הריבסמ עודמ הרמש הבכיש וז לע
התודיכל תיתוברתה לע ףא לוציפה יטילופה .ךשמתמה יליצא תוצראה תונושה ויה
םיעדומ בטיה םתוהזל תידמעמה.תידוחייה תוגרדהלוצאה ויה תודיחא יבחרב םלועה
לשואו׳ג ליצאו רשא ץלאנ תולגל עדי יכ וראת ירוקמה רכוי םג וצראב,השדחה יכו
אוה ףא יושע תוכזל םש יונימל םאותה תא ויונימ .ירוקמה עגמה רידתה ןיב םיליצאה
תוצראמ

תונוש

קזיח תא

ירקיעהה ייחל

רוקמה
םיליצאה

תורצחב

תשוחת

הפוקתה

.תונושה

-

םתוהז
ראתמ

םישגפמב

.תפתושמה
תואמ

וללה

רפס וזד׳ה

םישגפמ
םיפתתשמה

םייטמולפיד
וחחוש

)zhuan
(Zuo׳ןאו׳ג
ירוקיבו
םהיניב

-

ןיסומינ לש

הפשב

הדיחא

 yan]),ומייק םיסקט ,םיפתושמ ומלקיד םיריש
ya
הנוכמה(הפשה׳׳תבגשנה אי[ ,ןאי
רגאממםירומזמה םייסקטה לש תיבואו׳גוניזאהווידחיהקיסומל .תיסקטה ינב תוחפשמ
הלוצאה ונתחתה םיתעל תופוכת םע תונבהלוצאה תוצראמ ,תורחא ךא םלועמ אל םע
םהיתונב לש יטושפ םעה ינבמ .9םצרא ייח תדה לשםיליצאה ויה ,םיפופכ רומאכ ,ליעל
תוארוהל תויסקטה,תודיחאה וליפאו םהירבק לשםיליצאה ויה םייונב תנוכתמב המוד
וליכהו םילולכמ םידיחא לש יטירפ הרובק לכבבחרמה לש.10ואו׳ג וליפא תומחלמה

ןוידל טרופמ לע תובישח םיסקטה תפוקתב ביבאה׳ ׳ויתסהו ואר םניפ ,ב 2000ימע 17-5.
ןיאושינ םע תונב הלוצאה תונידמהמ תורחאה אל ויה קר ירפ ךרוצה יטמולפידה רוציבב תותירב
םע בא־יתב םיקזח הנידמב ,הנכשה יכ םא האצות לש תווצמ :הימגוזקאה לח רוסיא רומח לע
ןיאושינ םע תונב ותוא לכש(ןאלק וינב ויתונבו ואשנ ותוא םש ).החפשמה ליאוה תונידמבו
תובר תבכיש תיליעה הלוכ הכייתשה ןאלקל דחא םא( יכ בא־יתבל ),םינוש ןיאושינ םע תונב
הנידמה הנכשה ויה חרוכ .תוביסנה
ותובישח תדחוימה לש ןחלופ תובאה הריבסמ עודמ ועיקשה םיליצאה תא ברימ םהיבאשמ
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
תופוכתה אל ועגפ רתי לע הדימה תשוחתב תוכיישה לש יליצא תוצראה תוביריה
תוברתל תפתושמה  -ירה,המחלמה יפכ הארנש ,ןלהל התיה הפופכ ףא איה יללכל
תוריבא,םיבייחמ אלו םעפ התמד קחשמל רתוי רשאמ תומיעל .ימויק
תודיכלה תיתוברתה לשהלוצאה תיתשרותה התיה הצוענ אל קר תשרומב תיסקטה
תפתושמה םירשקבוםייתחפשמה ןיב,םיליצאה יכ םא םגןוימדבברהםדמעמביטילופה
לש ינבהלוצאהיבחרב םלועה לש.ואו׳ג תפוקתביבאה׳׳ויתסהו התיה ןדיערהוזה לש
םיליצאה וקיזחהש ברימב המצועה ,תילכלכה תיטילופה תיאבצהו .םהיתוצראב לחה
תישארמהאמה תיעיבשה ס״הנפל וסכינ רפסמ בא־יתב םיקזח לכב הנידמ הנידמו תא
תורשמה תוריכבה תורשב ירוביצה ןוכפהו םתלחנל .תיתשרותה ,ליבקמב תולחנה
,תויעקרקה וקלוחש ןרוקמב יאשונל תורשמה םולשתכ רובע ,םתורש ויה ףא ןה
םניינקל יתשרותה לש באה־יתב .וללה אטוז־תולחנ הלא ושענ תנעשמל םחוכ לש
:םיליצאה וללה וטלש ןה יסכנב הלחנה ןהו,היבשותב רשא ויה םיפופכ ןפואב ידעלב
ןודאל ,םתלחנ ותריש אבצב ,ודוקיפב ובחו ול תונמאנ תטלחומ םג לע ןובשח ךיסנ
.םתנידמ תולחנה וללה ויההגרדהב,אטוז־תונידמל ןקלחבו ףא וגישה תואמצע האלמ
.םאה־תנידממ
םתומצעתה ,תיטילופה תילכלכה תיאבצהו תרבוגה לש ,םיליצאה ונעשנש לע
תמצוע םהיתורשמ לעו יבאשמ ,םהיתולחנ התניש ןמ דוסיה תא יסחי תוחוכה ךותב
תיברמתונידמה לש תפוקתביבאה׳.׳ויתסהו תונידמהלא וכפה ןיעמלףרצימ לש תולחנ
תטילשבבאה־יתב,םייטרקוטסיראה רשאכ ותונוילע לש ךיסנה התיה תילמס,הרקיעב
המודב ותונוילעל לשןב׳׳םימשה לשואו׳גבחרמברשא׳ תחתמ.׳םימשל םיכיסנ ,םיבר
םתטילשש אל הערתשה אלא ימוחתב םתריב התביבסבו ,תידיימה ושענ הגרדהב
תובובל תורסח עשי ידיב םהירש ;םילוכי־לכה וליפא תותירבהתוימואל־ןיבה ותרכנ

תודיחאה
הרובקההתיההפופכ
בוציעב.רבקה ומכ רתיימוחת,םייחה םג
תוארוהלתויסקטה
ועבקש תאלדוג,רבקה תא,והנבמ תאוילולכמםילכהםייסקטהרתומשהיהםישלרבקב
םימיל(העבשל)העשתילכ
.תובאה,ךכ,לשמלםיכיסנויהשישארתונידמויהםיאכז
שדקמבו
לושיב םיילגר־תלת

,גניל(רשבל )ding

םימיל(השישו )הנומש ילכ לושיב

,יוג(םינגדל :ן™#׳

םיליצאל םיריכב רתוה קיזחהל השימח םימיל( )העבש ג?יד העבראו )השיש( ,יוג ךכו האלה
רדסב .דרוי רדס יכרארייה הז רמשנ ןפואב דיחא יבחרב םלועה לש ואו׳ג ףאו ץמוא לע ידי קלח
ינבמ תונידמה תוירכונה ורשקש עגמ יטמולפיד יאבצו םע םלועה לש ואו׳ג ועפשוהו המ־תדימב
תוברתהמ תיסקטה תיטרקוטסיראה .׳תיניסה׳ םג תובותכה תוקוקחה לע תצקמ ילכמ הזנורב
םיינחלופה תועיבצמ לע תודיחא תינושל תינונגסו יבחרב םלועה :יניסה תניחבמ ןונגס תבותכה
הנכותו אל ןתינ לידבהל ןיב הלא ורצונש הצקב ינופצה לש םלועה יניסה ןיבל הלא םורדהמ
.קוחרה םילדבה םיירוזא םימיוסמ ,ומייקתה ,ןבומכ ךרואל תפוקת ביבאה׳ ׳ויתסהו םגו ,הינפל
םלוא אל היה יד םהב ליפאהל לע תודיחאה תטלובה לש ינבמ םירבקה .םבוציעו םיטרפל ואר
ןזואהנקלפ  1999ןזואהנקלפו .סופדב
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ירוי סניפ
ןירשימב ידיב ,םירשה אלש וקקזנ תוחכונל םיכיסנה ידכ ררשאל תא.םכסהה םיכיסנה
וסינש רטפיהל םהיברוקממ םיקזחה םילולע ויה אוצמל םמצע תמחלמב םינפ הבוקע
,םדמ הבש,דתיה םיתעל םדי לשםיליצאה לע;הנוילעה םידחא םיכיסנהמ ולגוה וא ףא
וחצרנ ידיב םהירש .םיילנימונה תא םדמעמ קוחדה לש םיטילשה שיחמת ותעצה לש
 Gong,טלש ןיב תנשמ  576דע  559תנשמו
xian
סכודההלוגה ןייס תנידמ
(Weiיוו
 Xi).סכודה :ןנחתה םא׳
 546דע ) 544ס״הנפל שיאל קזחה לש ,ותנידמ גנינ
(Ningיס
ןתית יל ,בושל קפתסא לוהינב יסקט ןחלופ ,דבלב וליאו ןוטלשה היהי ידיב תחפשמ
״.׳גנינ ,ןכא לוהינ םיסקטה רתונ תוכמסההדיחיה לש יכיסנ תפוקתביבאה׳׳ויתסהו
אלש העקפוה ידיב.12םהירש
םתמצועהרידאה לשיריכבםיליצאה הנמטהבוחב תא יערז .תונערופה לחה תישארמ
האמה תישישה ס״הנפל ויה תונותנ תונידמ תובר םיתומיעב יתלב םיקסופ ןיב יתב
הלוצאה ,םילודגה ןיב יתב הלוצאה ןיבל ,םהיכיסנ וא ןיב םיפנעה םינושה לש יתב
הלוצאה .םיישארה םיתומיע הלא ובלתשה הז הזב וכפהו תא הריזה תיטילופה והותל
והובו לש תמחלמ לכה.13לכב תוביסנב ,הלא ,םיכיסנה וליפאו תצקמ םהיצעוימ ינבמ
הלוצאה ,המצע ולחה םישפחמ רחא תונורתפה המל הארנש רבשמכ ינבמ לש תכרעמה
תיטילופה .תיתרבחהו היה רורב לכל יכ תומיעב ןיב תונידמה תוביריה ודרשי קר
תונידמה וחילצישחיטבהל הדימ הריבס לש רדס יטילופ .ימינפ ליאוה תאו רדסה הזה
אל ןתינ היה גישהל תרגסמבהרבחה תגלופמה ןיב יתבהלוצאה,םיביריה היה ךרוצ
המרופרב ליבגתש תאהחוכ לשהלוצאה תיתשרותה בישתו םיכיסנל תא תדימהטילשה
תורשמבתוילהנמהיבאשמבו .םהיתונידמ תומרופר,הלא ולחהש ןטיאליהלשב תפוקת
ביבאה׳,׳ויתסהו ויה תודיתע תונשל אלל רכיה תאהבכרה לש תבכיש תיליעה תטלשה
תאו ינפהנידמה תואמב םינשה .תואבה
תבשה תויזוכירה התיה וצ ;העשה היהו ריהנ םיאנידמל םיבר יכ תטיש תולחנה
תורשמהו תויתשרותה איה רוקמה ירקיעה תשלוחל .םיטילשה םיחקיפה םיכיסנבש
וניתמה ךכיפל תעשל רשוכה יתבשהלוצאהםיביריה ושילחי הלא תא הלא ידכבישהל
םמצעל תא ןסרןוטלשה לטבלו תורשמ תולחנו תויתשרות וא םצמצל תוחפל תא .ןפקיה
םירקמב םירחאהמרופרה האב אקווד דצמ ישאר יתבהלוצאהםילודגה ומיקהש להנימ
יזוכיר ךותב ,םהיתולחנ ולטיב ןהב תא תטיש םייונימה םייתשרותה תאו תטיש תקולח
ואר וזד ,ןאו׳ג הנש  26סכודל ,גנאיס ימע 1112.
ןוידל טרופמ ואר סניפ ,א 2002ימע

52-42.
), 479-551ס״הנפל יחש יהלשב תפוקת ביבאה׳

הגוהה לוגדה
,הזך־ג^וק(סויצופנוק
',ויתסהו רידגה תא בצמה יטילופה םוגעה בצמכ ןוטלשהש גלז ןב׳מ 'םימשה לש ואו׳ג ,םיכיסנל
ישאר :תולחנה םהמ , -םהירשל יריכב ;םיליצאה םירשהמו  -םהיתרשמל ואר( ׳וי־ןול׳ 16.2,
,Kongzi

ימע 174).
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
תועקרקה,השוריב וגאדו זכרל תא לכתויוכמסה,תויטילופה תוילכלכהתויאבצהו לש
הלחנה.םהידיב תודחאתולהנהמ וללה וכפה תצורמבהאמהתישימחה ס״הנפל תונידמל
,תויאמצע ךות ןהש תוקחומ תא ;םאה־תנידמ תונידמה וללה ורמש לע לשמימ יזוכיר
,ליעי ףאש קתעוההרהמב ידיב.14ןהיתונכש לע ,ןכ תארקלהאמה תיעיברה ס״הנפל
הרבע תטיש תורשמה תולהנהו תויתשרותה ןמ ,םלועה המיעו העקש םג הלוצאה
תיתשרותה .הנשיה
התדירי לש הלוצאה תיתשרותה אל התוול בורב םירקמה םיתומיעב םימילא וא
תוכפהמב .תוילקידר גורידהיטרקוטסיראה ןשיה רתונ תונידמב תובר לע ,ונכ םלוא
ותועמשמ תישעמה.הדבא םע לוטיב תורשמה תולהנהו ,תויתשרותה ףא בא־תיב אל
היה לגוסמ דועחיטבהל המצוע וינבלךרואל,תורודה גושגשוהחפשמההיה יולת התעמ
ךא קרו ידסחב .טילשה באה־יתבםייטרקוטסיראה אל וחדוה יכ םא ועקש,הגרדהב
וליאו תא םוקמ םיליצאה תמדיקב המבה תירוטסיהה וספת םהיתרשמ ,רבעשל ינב
תבכישהלוצאה ,הרטוזה הזעה (shi).׳הש׳ה ויה םרוקמב תבכיש םייניב ןיבהלוצאה
הריכבה יטושפל ;םעה םבור ויה םינב םיריעצ לש ,םיליצא אלש ויה םילוכי תשרל תא
דמעמ םהיבא אלו וכז הלחנל ,תיעקרק לעו ןכ ויה םיעונמ תמקהמ ףנע יתחפשמ
.יאמצע ידכסנרפתהלהיה םהילע אוצמל הרשמ תורשב לש ךיסנ וא ליצא,ריכב לשמל
ילהנמכ קשמה .ולש דוגינב הלוצאל הריכבה תבכיש׳הש׳ה אל התיה הרוגס ינפב
םיפרטצמה,הטמלמ הארנו יכ ימיבביבאה׳׳ויתסהו וקהדירפמה ןיב׳הש׳ה ןיבל יטושפ
םעה אל היה .דח ינב׳הש׳ה ויה הבכיש תימניד החותפו רשא הבריקב וחמצ תיברמ
תונויערה,םיילהנמה םיילכלכה,םייאבצהו םידיתעש ויה בצעל שדחמ תא ינפהנידמה
הרבחהו ימיבתונידמה׳.׳תומחולה
תומרופרה תויתגרדהה לש תואמה תישימחה תיעיברהו ס״הנפל וחימצה תואיצמ
,תיטילופ תיתרבח תיתוברתו .השדח התעיקש לשהלוצאה תיתשרותההבישה יכיסנל
תונידמה תא םתמצוע,תיטילופה ליאוה התעמו אל היה חוכ ןגרואמ לוכיש היה אורקל
רגית לע .םתטילש ותואב ,ןמז םתומלעיה לש באה־יתב םייטרקוטסיראה לשו
םהיתולחנ תוקיתעה הרצי ללח קיר ןוטלשב ,ימוקמה רשא אלומ הרהמב לע ידי
םידיקפה ינבמ׳הש׳ה ויהש םיפופכ תורישי ןונגנמל ינוטלשה :יזכרמה םוקמב שאר
באה־תיב ימוקמה ודמע התעמ ינומה םירכיאה םינפ לא םינפ לומ לשומ זוחמ הבוגו
םיסמה ,ולש םוקמבו תורשהדיחיב תיתחפשמה לש םנודא םה וסיוג התע לא אבצה
עבראןיבמעבשתונידמה
תונידמה׳
םירשה׳
׳תומחולהומקוהידיביתב
תוירקיעה לשתפוקת
׳םינסמחה וקחמש תא םאה־תנידמ  -ויה הלא תונידמ

(Wei),יוו

)(Hanןאח

(Zhao),וא׳גו

החדוה
ושריש תאתנידמ(Jin),ןי׳ג ןכותנידמ )(Qiייצהבש
החפשמהתטלושהידיבםירש
תיבל
(Tian).ןייט ןוידל טרופמ תוחתפתהב הנידמה ךלהמב הפוקתה תיטרקוטסיראה הפוסבו
לש הפוקת ,וז ואר ואיג גנויס־וב 1990.
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ירוי סניפ
.יתכלממה ףסונב ,ךכל התדירי לש הלוצאה תיתשרותה תמבמהירוטסיהה הרעריע
הדימבהלודג תא תוברתה תיסקטה ,הקיתעה התיהש תנעשמה לשתודיכלה תיתוברתה
לש ינב םלועה לש,ואו׳ג הרציו ךכב חתפ ןוויגל יתוברת .רבוג לעויתוברוח לשרדסה
יטרקוטסיראה קיתעה עיפוה םלוע ץימא שדח  -ןמלוע לשתונידמה׳.׳תומחולה

תעפוה הנידמה׳ ׳תמחולה
יפכ וניארש ,ליעלףחדה ינושארה עוציבלתומרופרה תופיקמה ןהב לחוהיהלשב ןדיע
ביבאה׳׳ויתסהו תישארו תפוקתתונידמה׳׳תומחולה היה ןוצרםיטילשהבישהל םמצעל
תא ןסר ןוטלשה םישלו ץק רוזיבל ינסרהה לש רטשמה.יטרקוטסיראה םלוא תמגמ
תבשה תויזוכירה אל הקספ םע תענכה ,םיליצאה יכ םא הכישמה לועפל דע רשא
הדילוה תא דחא םינונגנמה םיילהנמה םיליעיה םיינתלעפהו רתויב תודלותב ןימה
,ישונאה ןונגנמ רשא דיתע היהרודחל לא יקמעמהרבחה תירפכה ליטהלו תא התורמ
לשהנידמה לעןורחא .היניתנ ידכןיבהל תא עקרההתחימצל לשהנידמהתיטרקורויבה
,השדחה ונילע בכעתהל הליחת לע תויוחתפתה תוילכלכ תויאבצו ויהש זרזה ירקיעה
תורומתל תוילהנמה .תופיקמה רבודמ םדוק לכתכפהמבלזרבה התנישש ןמדוסיה תא
ינפ הלכלכה ,תיניסה הכפהמו הליבקמ םוחתב ,יאבצה ונייהד תפלחה אבצה
יטרקוטסיראה יעוצקמה תואבצב קנעםיססובמה לע סויג ינומה לש.םירכיאה
ידכןיבהל תא קמוע ותעפשה לשלזרבה לעהלכלכה תיניסה שי רוכזל יכ דע האמל
תישישה,ס׳׳הנפל טעמכ אלש היה םלועביאלקחה יניסה שומיש ילכבהדובע :תכתממ
רכיאהיהלשב תפוקתביבאה׳׳ויתסהודביע תאהמדאה תוטישב אלש ויה תונושהברהב
ולאמ לש תובא ויתובא יהלשב הפוקתה תיטילואנה וא תישארב תפוקת .הזנורבה םע
ותסינכ לש לזרבה קשמליאלקחההללוחתה ךכיפלהכפהמ לש .שממ ילכ ,לזרב רשא
ורצונ תוטישב ,תויתיישעת ויה רבכהאמבתיעיברה ס״הנפלהרגישל ייחב.15םיירפכה
םילכהםישדחה ורשפא הרוש לש תוצירפ ,ךרד לחה ץומיאמ לש השרחמ גוסמ ,שדח
המותרה ,רושל הרשפאש שירח קומע המרתו לודיגל רכינ הקופתב,תיאלקחה הלכו
הבחרהבהלודג לש ילעפמ,היקשה תיינב םירכסתריפחו תולעת קנע וכפהשתומדא רוב
עקרקלתיאלקח .הירופ לולכמתויוחתפתהה וללהואיבההיילעלהריהמןוירפבהדובעה
,תיאלקחהתורצוויהל יפדוע רוציםייתועמשמ ןכו תיילעלףחדה חתפלהמדא .הלותב
ןיבמ תועפשהה תונווגמה לש תכפהמ ,לזרבה וננוידל תובושח דחוימב היתוכלשה
לע הדיקפתילכלכה לש.הנידמה ימיבביבאה׳׳ויתסהו התיההתעפשה לשהנידמה לע
15

דוחייה
תונידמה׳
לע
׳תומחולהלעו
תוחתפתהרוציילזרבהתפוקתב
יגולונכטהיניסהוארןויד
הצממ לצא רנגו 1993.
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
הלכלכההטעומ רתויב  -ןה לשברוזיבה,יטילופה רבודש וילע ,ליעל ןהו לשבהדבועה
הטושפה יכהלכלכה תיאלקחהתיביטימירפה אלהריאשה םוקמ תוברעתהל הבר לש
,תונוטלשה רשא ושרדנ לכל רתויה אל זירפהל לטנב סמה אלו סייגל תא םירכיאה
תודובעל תורש וא תועסמל םייאבצ תונועב תויאלקחה .תורעובה לכ הז הנתשה
תפוקתב תונידמה׳ .׳תומחולה ןוטלשה יזכרמה היה ךירצ ןנכתל תא ילעפמ םימה
;םיירקיעה היה וילע וא(דדועל םוזיל םירקמב )םימיוסמ רוציי בר לש ילכ לזרב םיכרצל
םייאלקח ;םייאבצו לעמו לכל -היה וילע לועפללודיגל דימתמ הקופתבתיאלקחה ידכ
ןממל תאתואצוההתויאבצהתוילהנמהו .תולועה תטלובדחוימב םתועדומ לש םיטילש
םיבר תובישחל חותיפ תומדאה .תולותבה םיטילשה וחיוורה חותיפמ הז :םיילפכ
,תישאר יכ היתוסנכה לשהנידמה םיסימהמ ;ורבג ,תינש יכ תוסנכה הלא ומרז רשיה
תפוקל ןוטלשה יזכרמה אלו ורישעה תא ישנאהלוצאה תיתשרותה ,הנשיה אלש התיה
םהל הטילש לע תומדאה .תושדחה ,ךכיפל ןונגנמה ילהנמה עיקשה םיצמאמ םיבר
דודיעב םירכיאה רובעל תומדאל תושדח  -לחה תקולחמ ילכ הדובעה תומהבו
םיבשייתמלםישדחה הלכו תקנעהב תולקה םיסימב תובטהו .תורחא םג ילעפמ םימה
םילודגה ,ודעונ ןיב רתי ,םהידיקפת ךופהל תא תומדא רבה תומדאל .16תוירופ רבכ
האמבתיעיברה ס״הנפל היה ריהנםיאנידמל םיבר יכ הדיתעילכלכה לשהנידמה יולת
התלוכיב חתפל תא תודותע עקרקה התושרבש יאנתכ ןושאר תריבצל המצוע תילכלכ
עמשמ( םג
חותיפ

)תיאבצ

הלותבה ריבגה ןפואב רסח

עקרקה

השלגש

הרהמב

,לשמל

חותיפה

.17תקפסמ

םימוחתל
לש

ץאומה

ןוטלשה

שפחל רחא

םיכרד

תומדאל

.תושדחה

תונידמ

תונוש

לע

םירשע

;םירגהמה

הלעמו

לעו

םיבר

התיהש

תומדא

רובה

תלדגהל

רפסמ

תודחא

תורחא
תוקוור

םידקת תא

םהל
רצי

וסינ
ןעיגהב

קר

םיתעל

תא

דדועל
ליגל

רוסחמ

רפסמו

הריגה לא
הדוליה

שמח

תילוש

העיגנ

םיבשותה

וסינ דדועל

תוברועמ

הרשע

) (Dujiangyanןופצמ

רוצייב

םידיב

ןהיתולובג ךות
תלפכהב
ידכ

םמה

םצלאל

,היבשות

.יאלקחה

,ךכ

בייחו תא

תודבוע

יקשמ תיבה

םסרופמה םילעפמבש וללה אוה הז םזיש דיקפ תנידממ ,ןייצ יל
. 250ס״הנפל יל גניב הנב תכרעמ תבכרומ לש תולעת
)(Chengduוד־מ׳צל

הנידמה ייחב

םינכומה

רובעל

תפערה

תובטה

לע

םיקוור

םיקהל

ינב

.החפשמ

) Bingתוביבסב תנש
(Liגניב
םירכסו רתאב

ןאי־גנאי׳ג־וד

)(Sichuanןאו׳צ־הסבש םורדבש הברעמ לש ,ןיס

ךכבו םש ץק תונופטשל םיפוכתה ודקפש תא רוזאה בתינו תא ימ רהנה תייקשהל .תודשה
תכרעמ תולעתה הנבש יל גניב תדקפתמ דע םצע םויה ,הזה איהו המרת תובר תכיפהל ןאו׳צ־ה?
םסאל האובתה לש ןייצ םימילו לש ןיס .הלוכ
ןוידה טרופמה רתויב עגונב חותיפל תומדאה תולותבה עיפומ קרפב  2לש רפסי טילש ׳גנאש
 Yang,תמ תנשב
),׳ושך׳ו׳ג־גנאש׳( סחוימה לודגל םירוטמרופרה לש ,ןייצ ג?אש
(Shangג^אי
). 338ס״הנפל
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ירוי םניפ
הלידגה תושעל תנידמ ,ןייצהליטהש סמדחוימ לעםיחא םירגובוכישמהש ןוכשלוידחי
ידכ םדדועל םיקהל קשמ .18יאמצע הנידמה הברעתה אופא דיב הסג ייחב החפשמה
תיניערגה  -רבד אלש היה הלוע לע םתעד לש יאנידמ תפוקתביבאה׳.׳ויתסהו םידעצ
הלא ושילחה דואמ ןה תא באה־יתב םילודגה ןהו תא תוליהקה תוירפכה ונהנש דע
התע הימונוטואמ ,תיסחי וקזיחו תמועל תאז תא רשקה ןיב החפשמה תיניערגה
ןיבל.19תונוטלשההגאדהתלדגהל רוצייההאיבה אופא יונישל קימעמ יסחיב הנידמה
.הרבחהו
החימצה תילכלכה העבנש תסינכמ לזרבה תוינידמהו הדדועש תונתלעפ לש
תונוטלשה ואיבה לודיגל ריהמ תוסנכהב הנידמה םיסיממ הדימעהו תושרל יטילש
תונידמה׳׳תומחולה םיבאשמ ירסח םידקת לוהינל תוינידמ ץוח םינפו .הפיקת הנידמה
השדחה התיה הלוכידימעהל אבצ ןב תואמ יפלא םימחולוקיזחהלו ןפואב ,עובק ילבמ
טטומל תא התלכלכ ילבמו חונזל תא קוסיעה .יאלקחה הנידמה הלוכי התיה ןממל םג
ךרעמ לודג לש םידיקפ רשא וגאד ליטהל תא תורמ טילשה אל קר םירעב תוישארה
אלא םג תורייעב .םירפכבו לודיג ליבקמ לש ןונגנמה יטרקורויבה יאבצהו רשפיא
יטילשלתונידמה׳׳תומחולה ףואשל עוציבל תומישמ ,תוכובס רשא תירקיעה ןהב
תגשה הטילשה׳תימלועה׳ ונייהד( הטילשה םלועב )יניסה  -אל התארנ ,דוע יפכ
הארנש,ךשמהב םולחכ.הימפסאב
דצל תכפהמ לזרבה ויה הלא
תא
וצירמהש
יאבצה
הנבמב
תורומתה
תונתלעפה
.תיתכלממה ידכןיבהל תא קמוע יונישה ונילע רוזחלןדיעלביבאה׳,׳ויתסהו וכלהמבש
רקיעהמחלמההלהנתה תועצמאב .תובכרמ לע לכהבכרמ ובצוה השולש םימחול ינב<
הלוצאהריכב ):בורל ,תשק ליטמ חמור ;בבדו תובקעבהבכרמה וענ ימחול ליח םילגר
םבור( ינב דמעמ)׳הש׳ה תוליחו רזע ברקמ יטושפ .םעה תמחולתובכרמה התיה תכבוסמ
הבייחו םינומיא םייאבצ ,םיכשוממ רשא ויה קלח יתוהמ ותרשכהמ לש ןב .הלוצאה
התיה וז המחול תיטרקוטסירא,היפואב ןיאו הז הרקמ יכ םיליצא םיבר ואר הב ןיעמ
עושעש ,יריבא קחשמ לעב םיללכ םייסקט .םירורב ,ךכ ,לשמל ברקה היה בייח
ךרעיהלהמכסהב תידדה הדשב ,חותפה ובש היה ןחוכ לש תובכרמה .בר רוסא היה
ףיקתהל הנידמהיורשה לבאב בקע תומ ;טילשה אל האי היה ףיקתהל תא תוליח ביוא
םרטב וכרע תא םהיתורוש וא רשאכ ויה יבצמב :קחד וליפאו יפוליחב םיציחה רומא
היה תשקה רשפאל ביריל תוריל ץחהרזחב םרטב הרי תא ץחה .20ינשה
ןוידל טרופמ ואר הקאטס 1980.
רשאב הליהקל תירפכה היסחילו םיבכרומה םע הנידמה ,השדחה ואר בומולרפ

 1961,ימע

 84-66.ןויד טרופמ תורומתב ןיינקב יעקרקה הפוקתב הרומאה ןהיתוכלשהו לע תושלחיה
הליהקה ,תירפכה ואר לצא ןאוי ןיל 2000.
םיטרפל לע םיסקטה םייאבצה לש ימיביבאה׳ ׳ויתסהו :ואר ׳וס  1965,ימע ; 62-53יגאקט 1986.
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
םיללכ םייריבא הלא ולחה רערעתהל רבכךלהמב ימיביבאה׳.׳ויתסהו ומרת ךכל
אל טעמ תומחלמ תובוקע םדמ ןיב באה־יתב םיליצאה ,םיביריה ולהנתהש םייחל
,תוומלו תוירזכאוםידדצה התלע .םאתהב תומחלמ הלא ולהנתה אל םעפ ןיב תומוח
הריבה רבדהו דדוע שומיש בחרנ רתוי ליחב םילגרה לע ןובשח תובכרמה
.21תויטרקוטסיראה םלואהכפהמה תיתימאה םוחתב בכרה אבצה האב תישארב תפוקת
תונידמה׳/תומחולה םע תעפוה הבור תשק(תשקה ,תיקפוא  crossbow).הבור תשקה
רשפיא ירי לש םיציח קוידב המצועבו םילועה רפסמ םינומ לע יריה תשקב,הליגרה
רכיאו ןמוימ שומחההבורב תשק לוכי היהףודהל לקנב תפקתמ ,תובכרמ ךכבו ץרח
תא .ןלרוג ףא יכ שומישה תובכרמב אל קספ ןה( וכישמה שמשל ןיעמ בכר ),דוקיפ
אוה םצמטצה ,דואמ תובכרמהו תועיגפהתולברוסמהו ויה חוכל ינשמ הדשב .ברקה
תעיקש הבכרמה הרשיב תא תדירי הנרק לש הלוצאה תמחולה לש ימי ביבאה׳
.22׳ויתסהו
תא אבצםיליצאהףילחה אבצ רידס היהשבכרומה ורקיעב םירכיאמ ומחלש .תילגר
םילייחה ויה םישומח ,םיחמרב םינודיכב ;תוברחבו דמעמ דחוימ היה תודיחיל לש
םיתשק לשו יליעפמ הבור .תשקה דצלהמחלמה הדשב ,חותפה הנייפאש תא ןדיעה
,יטרקוטסיראה החמצ תמחלמ השתה הבשםידדצה ורפחתה הז לומ הז ךשמל םישדוח
םיבר ידכ שיתהל תא.ביואה דבדבב התלע תובישחהמחלמה ,דיל ,ןיבו תומוח ;םירעה
לח רופיש דימתמ תויגולונכטב םירוציבה תוטישבו תצירפ .רוצמה לכ הלא ובייח
תלעפה תויומכתורידא לשםילייח לשותודיחי ,רזע ונישו אלל רכיה תא לדוגתואבצה
תאו תטיש .םתלעפה ןוחצינה היה חטבומ הזלחילצישאיבהל תא ברימםימחולההדשל
;ברקה ןיאואלפתהל ךכיפל לע תעפוה תטיש סויגה.23ינומהה
יטילשתונידמה׳׳תומחולה וכפה תא תורשה יאבצההבוחל רובע,םירכיאה המודב
תבוחל םולשת .םיסימה תנידמב ,ןי׳צ ,לשמל לכ רכיא תריש הנשתודיחיב הדש דועו
הנש בורק ;תיבל ףסונב ךכל היה וילע תרשל שדוח הנשב תרגסמב תיאבצ וא תיחרזא
תודובע(

).24תורש

לדוג

תואבצה

:חפת

תורוקמה

םיחוודמ לע

תואבצ

ינב

תואמ

יפלא

םג
,םייניס־אלה ןכותומחלמםורדביתציבהיוורו,תורהנהושקהש לע
םיתומיעה םעםימעה
.׳ויתסהו
ביבאה׳
שומישה
,תובכרמבודדוע תארבעמה
תובכרממליחלםילגרתפוקתב
תונידמה׳
תיאבצהלשימי
היגולונכטב
םירחא
םישודיח
,׳תומחולה
לעתעפשההבור,תשקהלעו
ואר םיאול  1999,ימע

624-622.

לע תורומתה תוטישב המחולה !היתועפשהו לע בכרה תואבצה :ואר סיאול  1990,ימע
סיאול  1999,ימע

;96-53

630-620.

םיטרפל ואר סיאול  2000.סיאול ןד םנמא תטישב סויגה לש התשרוי לש ,ןייצ תלשוש ןאח
 (206 ,Hanס׳׳הנפל ), 220 -הריפסל םלוא וז הנורחאה השרי תישארב הכרד תא הנבמה ילהנמה
יאבצהו לש .התמדוק
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ירוי םניפ
םימחול תמועל שולש־םייתש תובבר תואבצבםילודגה רתויב לש ימיביבאה׳.׳ויתסהו
םייק חוכיו תודוא תונימא םירפסמה ,םיטלחומה םלוא ןיא קפס יכ לח לודיג ביקע
ידממבתואבצה רפסמבו םיפתתשמה .תוברקב םג ךשמםיכוסכסה :הלע םוקמב תועסמ
ינב תועובש םידחא ימימביבאה׳ ,׳ויתסהו ונא םידע תפוקתב תונידמה׳׳תומחולה
תוכרעמל תושיתמ וכראש ,םייתנש שולש ףאו שמח .25םינש תובישח הקיטסיגולה
התלע ,םאתהב התעמו איבצמה היה בייח חיטבהל םדוק לכ יווק הקפסא םיחוטב
ויתודיחיל םרטב התפתי תאצל.26ברקל אל טעמידעצמתולעייתההתילכלכה לש ישאר
תונידמה׳׳תומחולה ,ודעונ םדוק ,לכ רותפל תא תויעבהקפסאה לש.םהיתואבצ
אבצ םירכיאה אל העש יסקטל המחלמה לש ,םיליצאה תומחלמה ויה תומילא
תוירזכאו ;רתוי יסופדו תוגהנתהה תיריבאה לש םעפ ומלענ אלכ .ויה גנאש גנא?
 Yang,תמ 338־ב ),ס״הנפל ילודגמםיאנידמה לש תפוקתתונידמה׳׳תומחולה
(Shang
לכירדאותומרופרה תנידמב ,ןייצ ריעה יכימ׳וילייחש םיעצבמ תא רשאביואה אל זעמ
,עצבל ;קזחתמ השועה תאביואהש היה םלכנ ותושעלמ  -קיפי ךכמ.27׳תלעותםירבד
הלא ופקיש תא חור .ןמזה םישעמ ןוגכ חצר ינומה לש ייובש ברק וא תעיטק,םהירבא
שומיש יתלב ןסורמתולובחתב,׳תוכלכולמ׳ תרפה ימכסה תתיבש קשנ ,דועו םיאלממ
תא יפדהירוטסיהה לש .הפוקתה תואבצה אל וסח םג לע:םיחרזאה ,ךכ ,לשמל תנשב
 Qi,תמ 257־ב ),ס״הנפל
(Baiי׳צ

 278ס״הנפל ועינכה ילייח ןייצ תושארב לרנגה יאב
הבושחה
תא תנידמ ו׳צ ) (Chuהביריה לע ידי תפצה ריעה
ןאי
.היבשות םגהזיבה התיה קלחל יתלב דרפנ לש:המחולה יקוח׳המחלמה לש,׳הזך־ןוס

) (Yanלע תובבר

ובתכנש לככ הארנה עצמאב האמה תיעיברה,ס׳׳הנפל םיצילממ הצלמה :וז זוזב׳ תא
ויתודש םינשדה לש[ ]ביואה ךכ תשולשלש ךיתוסייג היהי יד.28׳ןוזמ םוקמב תומיעה
ןדועמה והשמ ןיבםיליצאההאב וישכעהמחלמה תינומההאולמב .הרועיכ ןיאאלפתהל
אופא ןה לע תושגרהםייתמחלמ־יטנאה םיזעהםיאטובמה םיתעל תופוכת תוריציב יגוה
,הפוקתה ןהו לע הדבועה יכ תושגרה וללה אל וענמ יאנידממ רודה םהיאיבצממו
ךישמהל קוסעל םתכאלמבהבוקעה .29םדמ

םיטרפל לע תומחלמה לש תפוקת תונידמה׳ ׳תומחולה ואר םיאול  1999,ימע
םתועדומ לש יאנידמ תפוקת תונידמה׳ ׳תומחולה היאיבצמו רשאב ףקיהל םייונישה ,םהימיב ואר
 629-625.לע

ןויד יסיסכט׳ב תונידמה

',הצ־וג־ןא׳ג'(׳תומחולה יסיסכט״ ואינ  3",קרפ  20.1,ימע

710-709).

,ךכ ,לשמל בושחה ירפסבש הירואתה תיאבצה לש ,הפוקתה יקוח׳ המחלמה לש ׳הןך־ןום
 Bingfa),שיגדמ תא התובישח תיברמה לש הקפסא הניקת יאנתכ
Sunzi
הץן־ןוס׳( ',א׳פ־גניב
םדקומ החלצהל הכרעמב , -׳הזדךוס׳ קרפ  2,ימע 37-36.
',וש־ן׳ו׳ג־גנאש׳ קרפ  4,ימע 27.
',הזךךוס׳ קרפ  11,ימע 107.
יבגל תושגרה םייתמחלמ־יטנאה יבתכב יגוה הפוקתה ,ואר :לשמל ,׳הח־ומ׳ םיקרפ
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
יפכ הארנש ,ןלהל יוניש הז יפואבהמחלמה םרת שוביגל תויוהז תוידוחיי יבחרב
םלועה ;יניסה םלוא םרטב רוזחנ היגוסל וז ונילע ןוחבל תא תעפשה סויגה ינומהה לע
דוקפת ןונגנמה .יתכלממה יגיהנמתונידמה׳׳תומחולה וניבה בטיה יכ קר סויג יברמ
לש יבשותהכלממה תעינמו םתקירעהדשמ ברקהוחיטבי תאתחלצה,םהיתואבצ םלוא
המישמה אל התיה הלק .ללכ דוגינב םיליצאל לש ,םעפהמחלמהש התיה םרובע קלח
תרגישמ,םהייח םירכיאה אל ויה םיטוהלבירקהל תא םהייח תודשב .לטקה גנאש גנאי
הדוה יכ לכ׳המחלמ איה רבד אונש לע;30׳םעה םג רבחמיקוח׳המחלמה לש׳הזד־ןוס
ריעה יכםויב׳ תאצוה,הדוקפה תועמדה תוגלוז לע ןוראווצםילייחה ,םבשויב תועמדה
תוחרמנ לע ייחלםילייחה.31׳םבכושב םיגוהםיטסילאדיא ורבס יכ ותוירסומ לשטילשה
לוהינו ןיקת לש ותנידמ םההבורעה ךכל יכ וימחול ושושי תומל ,ונעמל םלוא השיג וז
הרתונ רדגב .32םולח ,לעופב תונידמה ומיקה ינונגנמ סויג חוקיפו לע,היסולכואה
ושקהש דואמ לע םיבשותה קומחל לטנמ תורשה.יאבצה ,בוש תנידמ ןייצולוהינב לש
גנאש גנאי הלוכי שמשל,המגוד םג םא תינוציק ,והשמ תויוחתפתהל.תושדחה גנאש
גנאי ץילמה םייקל דקפמןיסולכוא,קדקודמ ליבקמבו םיקה תכרעמ לש תוברעתידדה
ןיב תוחפשמ ,תונכש היפלש םא רבע םדאה הריבע ללוכ( הקירע ),אבצהמ וינכש ויה
םיבייח ןישלהל ;וילע הנשלה־יא השנענ תופתושכ ,עשפל וליאו ןישלמה לביק םרפ
.יפסכ רטשמל רורט הז העדונ תוליעי :הברםילייחה אל וזעה קורעלהדשמ ,ברקה ןכש
םבושבהתיבה ויה םייופצ רצעמלהאצוהלו .גרוהל גנאש גנאי בתכ יכ
המעב לשהנידמ,הקזח באהחלוש תא ,ונב חא רוכבחלוש תאויחא,ריעצההיערה
תחלוש תאהלעבםלוכו:םירמואלא׳בושתאלל;׳!ןוחצינ דועו:םירמואםא׳ רפת תא
קוחה אלו עצבת,תודוקפ םג התא םגו ינא .תומנ םוחתבטופישה לשהפנה ןיא ןאל
.33׳קומחל
,טלמיהל םגו םאהצרתרובעלםוקמל,רחא ןיא ןאל
גנאש גנאי ליעפה םג תא תטיש׳:׳רזגה אוה הרוה קלחל יראת הלוצא לע יפםיגשיהה
םייאבצה ךכו השע תא תורשהיאבצה םלוסלותועצמאבש םילוכי ויה יטושפ םעה ספטל
לא תורוש תבכיש תיליעה .תטלושה ךכ הסינ גנאש גנאי עיגהל בצמל ובשםעה׳ טיבמ
לאהמחלמה ומכ באזש בער טיבמ לא.34׳רשבה ויתוטיש ןכא :וחילצה אבצ ןייצ היה

ימע

; 246-198רפסי ךרדה ),׳הז־ז־ואליה(׳הלוגסהו תואקסיפ

 31-30,ימע

;', 60-59הזך־גנמ׳

קרפ  7.14,ימע 175.
',ושך׳ו׳ג־גנאש׳ קרפ  18,ימע 108.
',הזך־ןוס׳ קרפ  11,ימע 107.
הווקת וז תאטובמ ןיב רתיה ,׳הןך־גנמ׳ב קרפ  1.5,ימע ;', 10הזךך׳וס' קרפ  10,ימע 179.
',וש־ן׳ו׳ג־גנאש' קרפ  18,ימע 108.
.םש
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ירוי סניפ
יתלבל חצונמ טעמכ ליטהו תא ותמיא לע ימחול .ויבירי תוחפ עודי לע תוטיש
סויגהחוקיפהו תונידמב,תורחאה םלוא הארנ יכ ןבורוליעפה תוטישתומודההלאל לש
.35ןייצ

הנידמה ןגכ ןדע יטרקורויב
התכיפה לשהנידמה ןונגנמל לש המחלמ תייבגו םיסימ התניש תא היפוא ןמ .דוסיה
םוקמב ןויפרהיטרקוטסיראה תוכמתסהו לע תוחוכה םיימוקמה האב תכרעמ תיזוכיר
הליעיוהליטהש חוקיפ ינדפק לע ייח םיבשותההשפיחו רחא םיכרדםדדועל לדגל רתוי
םינגדםחליהלו רתיב .תושיחנ תוריציה ,הפוקתהמ טרפבו םיקוח תונקתו לש תונידמ
ןייצ ויצו ולגתהשתוריפחבתויגולואכרא םירושעב,םינורחאה םידיעמ לע ןוצר זע לש
הנידמה אל ריתוהל םוחת ימוחתמ םייחה ץוחמ הניעל .תנחובה הנידמה התצר תעדל
:לוכה רפסמ םיבשותה םתוגלפתהו יפל ,ליג ןימ ;קוסיעו יאלמ ןוזמה ;םירגאמב יאנת
םילקאה הנשב תאצויה ףקיהו לוביה ;יופצה רפסמ תומהבה לדוגו הקופתה ;תורכמב
ידממ תופגמה תואצותו יעגפ .עבט לוכה דמע :חוקיפל הבוג םיסוסה רפכהש קפסמ
םיכרצל;םייאבצה ביט ילכהדובעה לש;םירכיאה תונמוימהעילקההרטמל לש דיקפה
יארחאה ןומיאל יעלק יבור ;תשקה תוכיא תומוח ןגמה.םירבסהו הנידמה העבק :לוכה
יתמ עצבל תודובע ,תוירוביצ יתמ ךורעל םינומיא ,םייאבצ המכ םידגב קלחלידבועל
רוביצ המו תושעל םילכבםייאלקח .םימוגפ תא ידממחוקיפה שיחמת הנקתה לש ,ןייצ
היפלש לע םידיקפה היה דודמל עברא םימעפ הנשב תא םירוושהםירכיאהש םישרוח
;םהב שאר רפכה היה למגותמ םא םירוושה ורפכב ונימשה ךלהמב ,הנשה שנענו
תוקלמב םא םה
,יטרקורויב
אבצ

וסנקנ

גוסהמ

םיכמסמה

לשרתהש
לע

אלש הארי
להינש

םידיקפה

.םיחקפמה
ו׳צ

.36וזר ,ןכא

לכ

אלו

הארנ יכ

דקפ

תונלשר

תא

הנידמה׳

םימעפ

תובר

׳תמחולה התיה ןג
תופסונ

הייסולכואה

ייח

היה

הירוטסיהב
ומצעב

םייטפשמה

ולגתהש

הנורחאל

השולש

םיבשות

םשרימב

;ןיסולכואה

םושירב

םוקמ

וירוגמ

.37טרפה

.תיניסה

ןותנ

םירפסמ לע

לש

וא(ןדע

םולח

)תוהלב

םניעל

תנחובה

תשנעה

דיקפ

תנידמב

ןייצ

םידיקפה

ושרדנ

לש

תנידממ
םידיקפה
ןיכהל

תויומכ ]![תורידא לש םיכמסמ יעפוש ,םינותנ הלאו ושמישתכרעהל .םתדובע ןונגנמה
דבע בצקב :ףרוטמ םידיקפה ויה םיבייח ןייצל תא םויה העשהוךמסמהש עיגהםהידיל
ןוידל טרופמ ואר סיאול  1990,׳טע

96-53.

הנקתל וז ואר הווסלוה  1985,ימע  26.הריקסל תיללכ לע ידממ חוקיפה לע הייסולכואה ץיצב
ואר סטיי  1987.יקוח ןייצ םירקסנ הבחרהב לצא הווסלוה ;>םש( ןוידל תצמותמ יקוחב ויצ
)(Baoshanןאש־ואב לבחב
ולגתהש רבקב רתאהמ
)(Hubeiייב־וח זכרמבש ,ןיס ואר דלו 1989.
המגודל לש ויצ ואר דלו  1999,ימע

; 86-85המגודל לש ןייצ ואר הווסלוה  1985,ימע 161.
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
םויהוהעשהוםתטלחהשהרבעוה לאםיגרדהםיריכבה וא םיכומנה .38רתויהנידמה אל
הכמס לע :היתרשמ תונקתה תוטרפמ תא יעצמא חוקיפה לופכה ףאו שלושמה שיש
ליעפהל לכ תמיא דיקפהש חתופ תא ינסחמ ןוזמה ךרוצל תקפנה .םינגדה סחי ןוטלשה
וידבועל היה והדבכ׳ /והדשחו םישנועו םיינוקרד ופיצ דיקפל לשרתהש יולימב
.39ויתומישמ
התחימצ לשהנידמה,השדחה המשש הל דעיל סייגל תא לכ היבשותםדדועלו לדגל
רתוי ,םינגד התניש תא תוהמ רשקה ןיב בשותה .ותנידמל תורגסמה תוקיתעה וצצחש
ןיב הנידמה ןיבל תובכשה תוכומנה ,וגומנ ןונגנמהו ילהנמה רדח לא יקמעמהרבחה
תירפכה.החפשמהו תוריגסהתילאיכורפה לש םעפ אל התיה תירשפא :דוע לכ רבגהיה
סיוגמ אבצלתודובעלו ;תורש לכ דעצ ולש לשו ינב ותיב היה ןותנ וניעל תנחובה לש
ןונגנמה ;יזוכירה לכ םוחת ימוחתמ וייח היה •,טיפש וליפאו הלא וטלמנש לא ירוזא
רפסה ויח ששחב ידימת אמש ןונגנמה לכה לוכי .40םגישי ,ןכא ותרדגה תטטוצמה ליעל
לש םואבסבוה רבדב התלוכי לש הנידמה עיגהל לא ןכסמה׳ םיבשותבש חונזב
׳םירפכבש תמאותאילפהל תא תואיצמה תיניסה לש יהלש ימיתונידמה׳.׳תומחולה
תורומתה ,תוילכלכה תויטילופה תויתרבחהו ,תושדחה ופקתשה ןמ םתסה םג
םתעדותב לש ינב תבכיש תיליעה לשו יטושפ .םעה ,הנידמה התיהש םרוגל הכ
יתועמשמ ,םהייחב הרצי תודיכל השדח םברקב העיבטהו ךכב תא המתוח םג לע
םתסיפת תימצעה לעו םתוהז .תיצוביקה תודיכל השדח וז ,התיה יפכ הארנש ,ןלהל
עקרק הירופ תעפוהל םינממס לש תויוהז׳תוימואל׳ .תושדח

תחימצ תויוהזה

תוימוקמה

ףיקשמה לע ףונה יתוברתה לש תפוקת תונידמה׳׳תומחולה אל השקתי ןיחבהל יכ
תודחאה תיסחיה הנייפאש תא ןדיעהיטרקוטסיראה לשביבאה׳׳ויתסהוהדבא הדימב
ואר ,םש ימע  86.םיכמסמה םיילהנמה ולגתהש הנורחאל הרייעב הי־יל  (Liye),לבחב ןאנ־וח
 (Hunan),םירשאמ יכ דועית לש םויה העשהו לש תלבק ךמסמה ןויצו םויה העשהו לש לופיטה
וב השענ ךרד עבק וליפא זוחמב חדינה הזה םורדב קוחרה  -ואר יל ןי׳צ־הא׳וס 2003.
ןוידל טרופמ ואר סטיי 1995.
ןיב םיכמסמה ןייצמ תירסיקה ולגתהש הי־ילב ונשי קית ילילפ לש גוז טלמנש ןיגב ויתובוח לא
רוזא חדינ הז שבכנש( לע ידי ןייצ םינש תוטעמ ינפל ).ןכ קיתה דעתמ תא ותוליעפ לש לכ
דיקפ ,דיקפו תוגרדב ,תונוש ושעש םיצמאמ םירכינ רתאל תא םיבייחה םאיבהלו ןידל  -ואר
גנא׳ג ןימך׳ו׳ג  2003.רשאב תויהל לכ םירבדה םיטיפש יד ןייצל יכ יקוח ןייצ וברעתה וליפא
םיניינעב

:םייתחפשמ־סינפ םילעבה ושנעוה לע האכה הרומח לש ;םהיתושנ הרוהה אל לוכי

היה שינעהל תא ונב אלל רושיא ;תונוטלשה וליפאו לופיט דבעב ררוס היה ךורכ תלבקב המכסה
לש ןוטלשה  -ואר הווסלוה  1985,ימע 195. 194, 141,
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ירוי סניפ
,הלודג המוקמבו התלע תמגמ תולדבתהה תיתוברתה ןיב ינב תונידמה .תונושה
םילדבהה ןיב םירוזאה םינושה יבחרב םלועה לש ואו׳ג וכלה ,וקזחתהו הרהמבו ולחה
תויוהזה תויתוברתהתולדבנה לבקל תועמשמ .תיטילופ
דחא םייוטיבה םיטלובה לוציפל יתוברתה רבוגה ויה תורומתה .בתכב דע יהלשל
תפוקת ביבאה׳ ׳ויתסהו ודיפקה םיבתוכה תונידמב תונושה לע תורוצ קיתעתה
וחתפתהש תפוקתבוא־ו׳ג .תיברעמה הנבמ םינמיסה תובותכב לע ילכ הזנורבה
םיינחלופה לעו ילכ קשנה תונידממ תונוש רתונ ;ההזםילדבהה םיימוקמה ואב ידיל
יוטיב לכל רתויה בוציעב הנוש לש .םיווקה ךאתודיחא וז המלענ לילכךלהמב תפוקת
תונידמה׳.׳תומחולה תונידמב תונוש וחתפתה תונונגסםישדח לש ;בתכ בכרה םינמיסה
הנתשה אלל ,ףרה םינמיסו םישדח ואצמוה םירחאו וניש תא םתרוצ אלל .41רכיה
תורומת הלא ועבנ ןיב רתיההיילעמ הבר רפסמב יעדוי אורק ,בותכוהליבוהש תעפוהל
תונונגס הביתכ םיטושפ׳םייממע׳ו .42רתוי םלוא רצות יאוול לש׳תויממע׳ וזהיה בוציע
ןונגסהביתכידוחיי לכל תחא,תונידמהמ ףאו הסינכ תלבגומ לש םילימ ןרוקמש םיבינב
,םיימוקמה לא תוריציה .תובותכה׳היצזיטרקומד׳ה לש בתכה ןוויגהו הוולנש הילא
ומייא טטומל תאתודחא בתכה תנעשמההבושחה רתויב לש תודיכל תבכיש תיליעה
הליכשמהיבחרב םלועה לש .ואו׳ג
ןוויגהירוזאה תורוצב בתכה ףקישהדימב תמיוסמ תא ןוויגה היהש תורוצב ,יוגיהה
אלא הזשןורחאה היה התע ישחומל רתוי .רבעבמ דע תפוקתלביבאה׳׳ויתסהו ודיפקה
םיליצאה םישגפמב םהלש לע יוגיה ,דיחא הנוכמההפשה׳ ,׳תבגשנה ןיאו םוש תודע
יכילדבהיוגיהה ושקה לע םיעגמה םהיניב תעב תושיגפה.תוימואלניבה ימיבתונידמה׳
,׳תומחולה םע התחיתפ תיסחיה לש תבכיש ,תיליעה ופרטצהש הילא ינב תובכשה
תוכומנהודיפקהש תוחפ לעהפשה׳ /תבגשנה הרבג תועדומהםילדבהל םיינושלה ןיב
ינב תוצרא .תונוש תוריצי הפוקתה תוריכזמ םיתעל תופוכת תא ילדבה יוגיהה ןיב
יבשות םלועה יניסה תאו ישוקה לש ינב ו׳צ תימורדה ינבו

)(Qiי׳צ תיחרזמה ןיבהל

םינמיסהמםייניסה
קלחרכינ
דחאהשהנוכמה(םיתעל)'שרושה'
םיבכרומינשמינמיס,הנשמ
׳ויתסהו
ביבאה׳
.הייגהה דעימיל
,תועמשמהינשהו -קלחהיטנופה -זמרמ לע
זמרמ לע
׳תומחולהועיפוהםיפוריצ
םיפוריצהוללהויהםיעובק,בורלוליאוימיב
תונידמה׳
םישדח,םיבר
תוחתפתההתיעבטה לשבתכה,לשמל(תפסוה
םקלחבשופקיש תא
׳שרוש׳שדחןמיסלםייק
תומאתהמהייגהלהנושהתונידמב
),ותועמשמםקלחבוועבנהארנכ
ידכןייצל ןפםיוסמ לש
יניסה -
ןוידל טרופמ ואר וי׳צ יוג־יס  2000,ימע
וביכרהש תא םלועה

היילעה שומישב

112-68.

תעידיבו(בתכב אורק )בותכו הצוענ הארנכ יכרצב אבצה .להנימהו יקוחמ ןי׳צ

רורב יכ ןונגנמה ילהנימה יטפשמהו בייח שומיש בחרנ ,בתכב ךכו םג ןונגנמה

תודוקפה(יאבצה

תודיחיל הדש ורבעוה םימעפל בתכב ףא ).ןה הרבחב תימנידה לש תונידמה׳ ׳תומחולה תעידי
אורק בותכו התיה תיחרכה רובעב לכ םדא ,ינתפאש ףאו יכ אל םידמוע ונתושרל

םינותנ

,םיקיודמ הארנ יכ הפוקתב וז הלח היילע תיתועמשמ רפסמב יעדוי אורק .בותכו
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שיא תא .43והערילדבה,הייגהה םדוקש ןכל אל וכז תמושתל םביל לש ,םיגוהה ויה
הגרדהב קלחל בושח םתימדתב לש ינבתונידמהתוביריה׳רחא׳כ,יתוברתה יפכ הארנש
.ןלהל
םילדבהה ןיב תונידמה תונושה ימיבתונידמה׳׳תומחולה םיפקתשמ אל קר בתכב
יוגיהבו יכ םאםיביכרמב םייתועמשמ לש תוברתה .תירמוחה תוריפחהתויגולואכראה
לש םינשהתונורחאה תורשפאמרזחשל ןפואב יתטיש תא תוחתפתהםילדבההםיירוזאה
תוברתב,הרובקה התיהש הל תובישח תיתדתיתרבחוהרידאךרואלהירוטסיהה .תיניסה
ןוימדהגילפמה ןיב ירבקםיליצאה תונידממ ,תונוש ןייפאש תא תפוקתביבאה׳,׳ויתסהו
םלענ ימיבתונידמה׳.׳תומחולה ותעיקש לשרדסהיתרבחהיטרקוטסיראה לשותוברתה
תיסקטה התרישש תא רדסה ,הזה ואיבה תומלעיהל תיתגרדה לש ירבק םיליצאה
םייונבה תנוכתמב ההז םיליכמו םילולכמ םידיחא לש םילכ .םייסקט ועיפוה תונונגס
הרובק םישדח ופקישש תא הנבמה יתרבחה שדחה תאו תוסיפתה תויתדה.44תושדחה
תורומת הלא,ושחרתה םג םא אל בצקב,דיחא לכבםלועה ,יניסה םלואתוצראב תונוש
לולסמ תורומתה ןבציקו היה הנוש  -הזו איבה היילעל תקהבומםילדבהב .םיירוזא
תנידמ ,ו׳צ רשא בורק תרשעל םיפלא םירבק ורפחנ החטשב םישימחב םינשה
,תונורחאה הלוכי שמשל המגוד תניוצמ דוחייל ירוזא .רבוג ו׳צ התיה זאמ תישאר
תפוקתביבאה׳׳ויתסהו הקזחל תונידמבש רפסבימורדה לש םלועה לש.ואו׳ג תבכיש
תיליעה תטלושה הלש התנמנ רוקמב לככ הארנה םע לגעמה יתוברתה לש,ואו׳ג ךא
׳ילאירפירפ׳ה לש הנידמה דדוע תא היטילש שפחל רחא תוהז תיאמצע רבכ
המוקימ
תיצחמב היינשה לש ימיביבאה׳.45׳ויתסהו םלוא הפוקתב ,וז תומיעהךשמתמה ןיב ו׳צ
תוצראל תוינופצה םרטאיבהתולדבתהל תיתוברת תיתועמשמ לש יליצא .ו׳צ,אברדא
:ואר ׳הןד־ן׳וס׳ קרפ  1,ימע ; 2הש־יול׳ ,׳וייצךויצ קרפ  23.3,ימע ; 4.5, 1552ימע ;232
',הזד־גנמ׳ קרפ  6.6,ימע  151.ןוידל טרופמ לע תודוא תוידוחיי רוזחיש תפש ייצ הקיתעה ואר
גנאו גנימ־י׳צ 1998.
דחא םיעינמה תורומתל תוילקידרה יסופדב הרובקה תפוקתב תונידמה׳ ',תומחולה היה יוניש
סחיב וחורל לש .חונמה תפוקתב ביבאה׳ ריתסהו חורה הספתנ קלחכ יתלב דרפנ באה־תיבמ
,הלש עגמהו הניב ןיבל היאצאצ םייחה היה קלחל יזכרמ סקטב חבזה שדקמב .תובאה ימיב
תונידמה׳ ׳תומחולה רבג ןוצרה רומשל לע קוחירה ,םיתמהמ וספתנש התע ילעבכ תלוכי קיזהל
אלו קר עייסל .םייחל ךכיפל רבקה ךפה קתעהמ לש שדקמ תובאה קתעהל לש ותיב לש ,חונמה
ומשוהו וב םימגד לש םיטירפה ודעונש רזחשל תא וייח לש חונמה ןיפנא־ריעזב ידכ תוצרל תא
וחור עונמלו הנממ שוטנל תא תיבה .יעקרק־תתה יוניש הז איבה תומלעיהל תיתגרדה לש יטירפ
הרובק ייושע הזנורב ויהש םייטננימוד ירבקב .הלוצאה ןוידל טרופמ ואר ןזואהנקלפ 1994.
) wangלע םדי

יוטיבה ישחומה םתוהזל השדחה לש יטילש ו׳צ היה ץומיא ראות ׳ךלמיה ,גנאע
הארנכ( זאמ  600ס״הנפל לכל ).רחואמה םלועב לש ואו׳ג ראות הז היה רומש קר ןביל ׳םימשה
לש ,ואו׳ג וצומיאבו וריהצה יטילש ,ויצ םג םא אל ,ילג־שירב לע ןויווש חוכב םניב ןיבל יטילש
ואו׳ג -
517-516.
ואר ןויד לצא ןזואהנקלפ  1999,ימע
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ירוי םניפ
םירבק הפוקתהמ הרומאה םימוד ,םנבמב בכרהב םילכה ,םייסקטה ףאו תובותכב
תוקוקחה לע תצקמ םילכה ,וללה ירבקל םיליצאה תוצראהמ .46תוינופצה יונישה
קומעה ללוחתה קרךלהמב תפוקתתונידמה׳.׳תומחולה ילולכמ םילכה םייסקטה אל
ומלענ ,לילכ םלוא םדמעמ יטננימודה רבקב .םעמוע םמוקמב םיטלוב יטירפ הרובק
,םישדח ןוגכ םילספ לש םירוצי םיינוימד םייושע ץעמ םיפוצמו ,הכל םתומכש אל
ולגתנ ימוחתב תונידמה .תוינופצה םילספ ולא םיללוכ ןיב ראשה תוצלפמ וחנוהש
הסינכב רבקל ודעונו הארנכ ןגהל .47וילע ליבקמב ,ךכל םירוצי םיידגא םיעיפומ אל
קר תומדב םינולספ אלא םג םירוטיעכ לש תונורא ,הרובק םגו לע יבג תועמק םייושע
ישמ וא ץע ולגתהש םירבקב.םידחא ןויעהמ םירבקב וללה הלוע הנומת לש םלוע יתד
ילאוטקלטניאו היהש הנוש הדימב הבר םירבקהמ םיקפואמה רתוי לש ינב תוצראה
.תוינופצה יוטיב םלועל ינחור ידוחיי לש ו׳צ ןתינ םג הרישב החתפתהש ויצב יהלשב
תפוקת תונידמה׳ ׳תומחולה  -הריש םלועלש םייומידה רישעה הלש םיביטומלו
םיינאמשהםיטלובה הב ןיא הליבקמ לש שממ .48ןופצב
ו׳צ אל התיה הדיחי השיגדהב תא התוידוחיי ,תיתוברתה םגו תונידמ תורחא
הירפירפב לש םלועה לשדאו׳ג ושע .ןכ תנידמ ןי׳צ ןופצבש ברעמ ןיס הנייטצה דע
עצמאל תפוקתתונידמה׳׳תומחולההתרימשב תינדפקה לע יללכהרובקה םייסקטה לש
;ואו׳ג םלוא רחאל ןכמ לח ,ךפהמ הארנכ רצותכ יאוול לשתומרופרה תופיקמה םזיש
גנאש .49גנאי אל קר םילולכמה םייסקטה םימלענ לילכ ירבקמ ,ןי׳צ אלא םג הנבמ
רבקה הנתשמ וליפאו תחונת .רבקנה דחאםירבדהםיטלובה איה תעפוה תרוצ הרובק
השדח היורקה יפב םירקוחה תרובק׳ רבק(׳הבמוקטק שיש ול את יקפוא םוקמב את
יכנא היהש גוהנ םלועב לש ).ואו׳ג תטיש הרובק וז אל התיה תרכומ ןי׳צב דע האמל
תיעיברה ,ס״הנפל ךא זאמ הצמוא תוריהמב לע ידי קלח רכינ ינבמ ,הנידמה ןכתיי
תעפשהבש םינכשההברעהמ .תינופצה ותואב ןמז ןתינןיחבהל ירבקבןי׳צ לשהפוקתה
הרזחבהבורמ לא יסופדהרובקה ויהש םיצופנהנידמב וז תישארבהירוטסיהה תרכומה
ואר ,םש ימע

 525-514.דוע לע תורומתה יסופדב הרובקה לש ינב ,ויצ :ואר ׳וס

; 1999וס

1999.
ירבק ו׳צ םירישע דחוימב םג ינולספב תויומד םדא ודעונש הארנכ ףילחהל תא תונברוק םדאה
אלמלו םלועב םיתמה ידיקפת ,םיתרשמ םינגנ אצויכו .הזב תורמל ינולספש םדא ולגתנ םג
םירבקב ,ןופצב ירבק ויצ םידחוימ ןה תומכב הברה לש םינולספ הלא ןהו םתויהב םייושע ץעמ
םימעפלו םישבלומ םידגבב םידבמ ישמו דועב ןופצבש םייושע םינולספה .סרחמ
לע יריש׳ ויצ׳(׳ויצ ',הצ

) ceואר סרטוו  1985.ןוידל טרופמ לע דוחייה יתוברתה לש ויצ
Chu

ואר קוק רו׳גיימו 1999.
לע תומרופרה לש גנאש גנאי :ואר בומולרפ  1993,ימע

; 136-59סיאול  1999,ימע

616-611.

לע םייוטיבה לש תומרופרה וללה יסופדב הרובקה לש ןייצ זאמ האמה תיעיברה ס״הנפל ואר
ןזואהנקלפ  1990,ימע

46-44.
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
הלש ונייהד( יהלשב תפוקת ואו׳ג תיברעמה תישארבו תפוקתביבאה׳ ),׳ויתסהו ךא
טעמכ ומלענש רחא ,ךכ ןוגכ תחנה םיתמהתחונת׳ב׳רבוע אלו לע ,בגה ןכו הביש לא
ןוויכ םירבקה וקב םורד־ןופצ אלו וקב .ברעמ־חרזמ לולכמ תונונגסה וללה לידבמ
רוריבב תא ירבק ןי׳צ יהלשב תפוקת תונידמה׳ ׳תומחולה ירבקמ ינב תונידמה׳
׳תויזכרמה

?תוימואלל

ךרדב
םילדבהה
ןתינה

היצזיטילופ
םוחתב

םיימוקמה
תודוה

ןוחביאל

תוריציב
ןוגכ

,וג־גנו׳גן

50.(Zhongguo

תובותכה

,חבטמה

.הפוקתה

תונידמה׳

תרבודמה

תויגולואכראה
ופסונ

תוברת

,הקיסומה

תיתוברתה ימיב

הפשה

,בתכה

תוילגתל

לש

לש

תויוהז

םהילא

יאנפה

׳תומחולה

תוימוקמ

םכיס

,הרובקהו

תודוהו
תורומת

אצויכו
רקוחה

םניא אלא

.םהב
לוגדה

תויוסחייתהל
תוליבקמ
תא

ןוחרקה

הצק

תויתורפסה ׳רחא׳ל
םייח

ימוחתב
לש

הנומתה

תישארמ האמה

,םירחא

תולדבתהה

,םירשעה

גנאו

Guowei):
(1927-1887יוו־וג
,Wang
׳תומחולה -
תונידמה׳
םלועהשכקלחנ ןיבעבשתונידמתומצעמה[תוישארה לשתפוקת
],פ״יושמתשהתודשבתודימבחטש,תונושתולגעלויהםינרס]בחורב[,הנוש תונקתה
םיווצהו]וססבתה[ לע םיקוח ,םינושםידגבלםיעבוכלו ויהםיסופד ,םינוש הפשל
תרבודמההיהיוגיה,הנוש ינמיסלבתכה -תורוצ.51תונוש
קוזיחםילדבהה םיירוזאה ררוע ןיינע בר ברקב יגוה הפוקתה רשא ולחה ןיינעתהל
םיגהנמ׳ב
תונידמה׳

׳םייממעה ,וס<
׳תומחולה

םידחא ולחה
ךות

םהש

תא

דוחייה

)su

םילדבהבו

הדיתעו התיה

םישפחמ רחא רבסה
םיניינעתמ
.52ימוקמה

עקרב

.םהיניב

יטרואת

ירוטסיהה לש

ינושה ןיב

תוניינעתה וז

ךשמיהל לא ךות

ינב

תלאשל

הפוקתה
ינושה

םהיגהנמ וא

תונידמה

החתפתה
תירסיקה
יבשות

ןיבש
תוביסנב

תונושה היה

עצמאב

תפוקת

.תמדקומה
תוצראה

תויפרגואגה

הדבועל

תרמגומ

םיגוה

,תונושה
תובצעמה
הבייחש

׳תומחולה
תונידמה׳
יסופדב
תורומתה
שיןייצליכ
הרובקהץיצבלחהעצמאמתפוקת
תוקימעמה
;הרובקה ןכתייהתייהש וז
,הייסולכואה יכו רצונןוויג בר רתוייסופדב
אלופיקה תאללכ
הלודגהלאהנידמ וז
תאצות
תורומתה
ואר(תונכשה).ןלהלםוכיסלףיקמלש
תוצראהמ
הריגהה
רמוחהמ
יגולואכראה:וארחלשסניפו;)סופדב(
תויתוברתהתנידמבןייצ יפכןהשתופקתשמ
ןזואהנקלפ 2004.
ואר גנאו יוו־וג 1976.
תייגוס םילדבהה ןיב יבשות םלועה יניסה אל התכז

תוניינעתהל הבר ךשמב תפוקת ביבאה׳

',ויתסהו לע ןכ ןיא הל רכז וז ןיב ידומע וזד׳ה הריציה(׳ןאו׳ג הכוראה תטרופמהו רתויב הפוקתהמ
).תירסיק־םורטה תמועל ,תאז תייגוס םילדבהה ןיב םיגהנמה םייממעה תטלוב תוריציב תובר
זאמ עצמא תפוקת תונידמה׳ .׳תומחולה םיניינעמ דחוימב םה תונויסנה םינושארה תוקחתהל רחא
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ירוי סניפ
רבסה ;יטרואת אוהו םג היה רוקמל לש תיינב תימדת ,השדח תילילש ,רתוי לש
תונידמה .תוביריה
ןויעה תורוקמב תפוקתמתונידמה׳׳תומחולההארמ יכןוידה תונושב ןיב ינב תוצראה
תונושה אלהיה לעב יפוא׳יפרגונתא׳,דבלב יכ םא אשנ תומינתויטילופ.תורורב יבשות
תוצראה תונכשה אל וספתנ קר ,םינושכ יכ םא םג םיתוחנכ.םימייאמו סחיל ןיועדחוימב
׳תוילאירפירפה׳ ונודינש ,ליעל ויצ .ןייצו ןתכיפה לש יתש תוצראה
וכז יתש תומצעמה
וללה׳רחא׳ליתוברתה תטלובדחוימב חכונלרדעיה טלחומ לש סחי הז ןהיפלכ ךרואל
תפוקת ביבאה׳ .׳ויתסהו ,זא תואמב תישימחה-תיעיבשה ,ס״הנפל רקיע תוניועה
תיתוברתה התנפוה דגנכ,׳םירכונ׳ה ינב םימעה אלש ויה םיפתוש תוברתל לש ואו׳ג
םהיתושילפשוודימעה אל םעפ תאתוצראה׳׳תויזכרמה ןגאב ןוכיתה לש רהנה בוהצה
הנכסב .תימויק תארקל האמה תיעיברהס׳׳הנפל בצמה הנתשה .ןיטולחל׳םירכונ׳ה
רבעשל וענכוה וא ,ועמטוה אליממו אל ויה דוע הנכס רובע עבש תומצעמהתוישארה
וביכרהש תא םלועה לשתונידמה׳,׳תומחולה רשאו ןרוקמב ויה תוכייש םלועליתוברתה
לש.53ראו׳גקבאמה םייחל תוומלו להנתה התע ךא קרו ןיב עבש תומצעמה,וללה רשאכ
ו׳צ ןייצו וספתנןיגוריסל רוקמכ םויאה ירקיעה לע יבשותתוצראה׳.׳תויזכרמה ןתמצוע
לש ו׳צ ןייצו תוריהיוןהיטילש ויה ןמצעלשכ רוקמ אל בזכא תוניועל תיטילופ,ןהיפלכ
םלוא תשוחת רוכינה יתוברתה הפסותהש תוניועל וז האיבההפרחהל תרסח םידקת
תופקתמבתוילולימה דגנ ויצ ןייצו תוריציב לש תואמה תיעיברה תישילשהו.ס׳׳הנפל
תא תורומתה סחיב תנידמל ויצ ושיחמי בטיהםילדבהה ןיב יתש תוריצי תוליבקמ
ובתכנש תונשרפכ לעירבד׳ ימיםיביבאה',וי׳צךו׳צ'(׳םיוותסהו ) - Chunqiuהריצי
תיסקט־תירוטסיה תינוקל תנידממ ול ) (Luתרקוסש תא םינשה  481-722וא( )479
,ס׳׳הנפל התכירעשו תסחוימהגוהללוגדה .54סויצופנוק תונשרפההמודקה ,רתוי וח׳ה
,׳ןאו׳גהרבוחש הארנכהאמבתישימחה ס״הנפל לע ךמס תורוקמ םיקיתע ,רתוי הברמ
םחייתהלו׳צל לאכ קלח לש םלועהיתוברתה לש,ואו׳ג ינושהשיתועמשמהדיחיה הניב
ןיבל תונידמה תורחאה ןומט התויהב תטלשנ ידיב החפשמ׳ .55׳תרחא ,התמועל
תונשרפה
תיצחמב

תרחואמה
היינשה

,רתוי

לש

תפוקת

גנאי־גנוג׳ה
תונידמה׳

zhuan),
(Gongyang׳ןאו׳ג
,׳תומחולה

הניגפמ

םחי

ןיוע

הרבוחש
הברהב

הארנכ
,ו׳צל

תוביסה
םילדבהלןיב ינבתוצראתונוש ,-ואר,לשמל',הח־וו׳קרפ ;2וושהו םע
',הזך־ןאוג׳
קרפ  39,ימע
53

 237-238טקיר(  1998,ךרכ  2,ימע

107-106).

ןוידל טרופמ לע םסחי הנתשמה לש ינב םלועה לש ואו׳ג 'םירכונ׳ל :ואר יד ומסוק ; 2002סניפ
.א2004

54

םיטרפל לע ירבד׳ ימי םיביבאה ׳םיוותסהו ואר סניפ  1999,ימע

55

ואר וזד׳ ,׳ןאו׳ג הנש  4סכודל ,גנ׳צ ימע  818.וארו חותינ לש הרימא וז לצא סניפ ,א 2004הרעה

19-14.

93.
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
תגצומה תשחמהכ םויאה׳ירברבה׳ לע םלועה יתוברתה לש ,ואו׳ג הנידמכ התורזש
תיתוברתה השוע התוא התוחנל הניחבמ תירסומ .56תיטילופו השיג וז תפקשמ הארנכ
ךלה חור ץופנ ידמל ברקב ולא־יא ינבמ תונידמה׳.׳תויזכרמה הח־גנמ (Mengzi,
,סויצנמ  304-379ךרעב ),ס״הנפל יבושחמ ויכישממ לש ,םויצופנוק ןיגפה סחי המוד
 xiang),דיסחהרותה לש ובירי לש ,הח־גנמ
(Chenגנאיס
יפלכ .ו׳צ סומלופב םע ן׳צ
 Xing),ןב תנידמ ,ו׳צ הניג הח־גנמ תופירחב תא ן׳צ לע יכ שטנ תא
׳וס
(Xuגניס
וכרד לש והרומ ,ירוקמה דיסח ,סויצופנוק רחבו תכלל רחא הרומ:׳ירברב׳
יתעמשםינשמש תא[יכרד
]׳םיניסה׳ ינבאיס (Xia),
]׳םירברבה׳ )(Yiיי לע יפיכרד[
אליתעמשםינתשמש לע יפ]יכרד[ ...ייההנהוהתעעיגהירברבימורדרבדמשתפשב
םירופיצהללושו תאםכרד לשםיכלמה,םינומדקה וליאו,התא ,ינודא תינפהףרוע
ךרומלתלחתהודומלל ןמשיאה...57הזה
תוטובה לש הזד־גנמ הרידנ םנמא תוריציב תפוקתמתונידמה׳,׳תומחולה םלוא שי הב
םושמ תודע יתלב תיעצמא תמצועלםילדבהה וררשש ןיב ינב ו׳צ ןיבל ינבתונידמה׳
) sheויה םינוש
׳תויזכרמה .וימיב,םיימורדה ירבוד תפש׳הא׳ו׳ג(׳םירופיצה ,הש
jue
,םיתוחנו ויה,׳םירברב׳ ץומיאש ,םתוברת לק רמוחו םתשרומ ,תינויערה היה לוספ ןמ
.דוסיה ו׳צ הקחדנ אופא ןמבחרמה יתוברתה,ףתושמה ףא יכ ,הח־גנמ ומכ םגירבחמ
גנאי־גנוג׳ה,׳ןאו׳ג אל ללש תא תורשפאה יכםירברב׳ה׳םיימורדה אל(ואובי )!ובושי
לא קיח תוברתה לשתונידמה׳.58׳תויזכרמה
ךילהתהמוד לשהקיחד לא ץוחמבחרמל יתוברתה לש ימהיהש רבעב קלח םלועהמ
לשואו׳ג שחרתה סחיב תנידמל ,ןי׳צ הספתשהאמב תישילשה ס״הנפל תא המוקמ לש
ו׳צ אל קר המצעמכ תישארה יכ םא םג למסכ׳רחאה׳ .יתוברתה הדמעמשדחה ףקיש
ןה תא תוניועה ושחש היפלכ יבשות תוצראה תונושה חכונל התמצוע תינסרודה לש
,ןייצ ןהו תא קמוע תורומתה תויתוברתה ושחרתהשהנידמב וז תובקעבתומרופרה לש
גנאש ,גנאי וקחמש לילכ תא תוברתהתיטרקוטסיראה .הקיתעה רבכגנאי־גנוג׳ה׳ןאו׳ג
הרידגמ תא ןייצ ץראכ;59׳תירכונ׳ תורימאו הלא תוצופנ רתוייהלשב תפוקתתונידמה׳

:ואר גנאי־גנוג׳ ",ןאו׳ג ךרכ  11,הנש  21סכודל ,יס ימע ; 2256ךרכ  23,הנש  16סכודל ,ואיג
ימע  2324.ןוידל לע תודוא הכוראית לש גנאי־גנוג׳ה׳ןאר׳ג ואר ץנג 2001.
',הןך־ג^מ׳ קרפ  5.4,ימע 126.
טוריפל וסחי לש הזד־גנמ לשו םיגוה םירחא תפוקתמ תונידמה׳ 'תומחולה ׳םירכונ׳ל ואר סניפ
.א2004
:ואר גנאי־גנוג׳ ',ןאו׳ג ךרכ  12,הנש  33סכודל ,יס ימע ; 2264ךרכ  22,הנש  5סכודל ,ואיג
ימע 2319.
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ירוי סניפ
.׳תומחולה היבירי לש ןי׳צ וסרג יכ יגהנמ׳ ןי׳צ םיבורק הלאל לש םיטבש[]׳םיירברב׳
)(Rongגנו׳ר ;)(Diידו וז ץרא םע בל לש םיבאז םירמנו ]הישנאש[ יבאת ,עצב יפדור
םיחוור אלו ,םינימא םניאש םיעדוי רבד לע םיסקט תוגהנתהו .׳התואנ םירחא ופיסוה
יכןייצי איה ץרא םירמנהםיבאזהותפאושה עולבל תא םלועה רשא תחתמ ;םימשל איה
ררוצה לש.60׳םלועההתאצוהתיעמשמ־דחה לש ןייצ לא ץוחמםלוע׳ל תחתמש׳םימשל
,איסךייט(  Tianxia,ונייהד תושונאה׳ )׳תתברותמה לבקתה וליפא ברקב םידחא
יאנידממ ןייצ ומינפהש תאהנבותה יכםלועה׳ ולוכ ׳ונדגנ וארו׳םלוע׳ב תאביואה שיש
שובכל .61חפסלו הארנ יכ וליפא םיקלח תבכישמ תיליעה תטלושה ץיצב וצמיא תא
יומידה׳ירכונה׳ לש םצרא ךות םהש םיחכוש וא םימלעתמ תשרומהמ תיתוברתה
תפתושמה םהל ינבלו םלועה לש,ואו׳ג ףא יכ ןלהל הארנ יכ יגיהנמ ןייצ ורחב אלש
תתל טג תוברתל תפתושמה לש ינב םלועה לשואו׳ג ועיקשהו םיצמאמ םירכינ תקיחמב
םירעפהםייתוברתה םניב ןיבל םהיניתנםישדחה.62םיידיתעהו

תוביסה לודיבל יתוברת
ייוליג תוניוע םיינוציק יפלכ ויצ ,ןייצו תונידמ רשא ויה רבעב קלח יתלב דרפנ םלועהמ
יתוברתה׳יניס׳ה ךא וקחדנ ונממ ךלהמב תפוקת תונידמה׳ ',תומחולה םידיעמ יכ
םילדבהה םייתוברתה םירבוגה ןיב ינב םלועה לש ואו׳ג ואיבה שוביגל ינושאר לש
תויוהז תויתוברת ףאו תויטילופ .תולדבנ ןוידה ונלש דקמתה םנמא יתשב תומצעמה
,תוילאירפירפה ויצ ,ןייצו עפששםיאצממהםיירמוחהםייפרגיפאהו ,ןחטשמ ןכו יוביר
תויוסחייתהה ,ןהילא םיכפוה ןתוא דקומל חונ לש ןויד קסועהתולדבתהב תיתוברת
םלועב לש;ואו׳ג ,ןכאו ןיא קפס יכ ןדמעמ,ילאירפירפה ןכו יוביר םיעגמה ןהיניב ןיבל
םימעה ,םייניס־אלה וקזיח דואמ תאתוידוחייה תיתוברתה לש ינב ו׳צ .ןייצו םלוא
םיכילהת םימוד לש,תולדבתה םג םא הנקב הדימ תוחפ ,ינוציק ושחרתה לכב תחא
תונידמהימ '.תומחולה
םא ,ןכ המ ןהתוביסה קוזיחל הז לשתוחוכה?םיילגופירטנצה םאהלוציפהיתוברתה
היה ךא קרו האצות לשגוליפה?יטילופה םא ,ךכ עודמ תואמ תונש גוליפ ביבאה'ימיב
'ויתסהו אל ואיבה זא שוביגל לש תויוהז תודרפנ ?תוקהבומ הארנ יכ אל יד רבסהב
יטילופהילדבהל תוהזה ושבגתהש הפוקתב,הרומאה שיו שפחל םימרוג םירחא .ךכל

60

ואר ,הצ־וג־ןא׳ג קרפ  24.8,ימע  907,קרפ
ןוידל טרופמ ואר סניפ ,ב 2002ימע

62

ןוידל טרופמ תורומתב תימדתב תימצעה תוינידמבו תיתוברתה לש תבכיש תיליעה תטלושה

61

 14.17,ימע 508.

113-109.

ןי׳צב :ואר חלש סניפו ;)סופדב( סניפ

).ב(2004
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
שופיחב רחאתוביסה לוציפליתוברתה לש ימיתונידמה׳׳תומחולה בטומלידבהל ןיב
תוביסה תוטלובלהשדחה לש ןוויגה,יתוברתה ןיבלהיתוכלשה לש תוטלוב וז  -שוביג
תויוהז תולדבנ לש יבשות תוצרא .תונוש רשאב היגוסל ,הנושארה הארנ יכ ןוויגה
יתוברתה ןודינש ליעל ןוגכ( הפשב הבותכהתרבודמהו יגהנמבו )הרובק היה הדימב
תמיוסמ רצות יאוול לש תורומתהתויתרבחה ןדיעבתונידמה׳.׳תומחולה יפכ רכזוהש
,ליעל התעיקש לש הלוצאה תיתשרותה ,הקיתעה התוא הבכיש תדכולמ רשא הייח
ולהנתה לע יפ יכרע תוברתה תיסקטה לש ,ואו׳ג האיבה לא תרמצה תיטילופה ינב
תובכש תוכומנ .תיסחי תפוקתבביבאה׳׳ויתסהו תובכש הלא ויה יתלב תוארנ :טעמכ
יתב תורבקהםידיחיה הפוקתהמ ורפחנש םיכיישבאה־יתבל,םייליצאה םגו תוריציה
תוירוטסיההוזד׳הש׳ןאו׳גהבכרוה ןהמ ובתכנידיב,םיליצאה רובעםיליצאה לעותודוא
.םיליצאה קר ימיבתונידמה׳׳תומחולה ולחה תובכשה תויממעה ,טולבל תיגולואכרא
,תילאוטסקטו םע תופרטצה םידחא ןהינבמ לא תרמצה .תיטילופה םילוע׳ה׳םישדחה
,תרמצל ולצינש תא תויורשפא םודיקה,תושדח טרפב תונייטצהב ,תיאבצ ואיבה םמיע
תא ,םהיתונומא ,םהיגהנמ ,םנושל םגו תא ילגרה הרובקה .63םהלש רשפא חינהל
םהינייפאמש םייתוברתה לש םיפרטצמהםישדחה לא תבכיש תיליעה אל ויה:םידיחא
דוגינב יליצאל ,רבעה ינב תבכיש תיליעההשדחה אל וכז ךוניחל יסקט,דיחא יכ םא
ורבע הרשכה הנוש  -תילהנמ וא .תיאבצ ,ךכיפל םבור אל םילוכי ויה בורק יאדוול
טטצל תא ירומזמ רפס׳ ׳םירישה,׳גני׳ג־הש׳(  Shijing),ךורעל סקט בכרומ דובכל
חרואה דבכנה וא גוהנל .הבכרמב הקיסומה תיסקטה הממעיש ,םתוא ינוניגו סקטה
םיקיתעה ויה םיכחוגמ יניעב םיבר .םהמ תוברתה תיסקטה ,הקיתעה התיהש קבדה
דכלמה לש תבכיש תיליעהתיטרקוטסיראההקחדנךכיפל ,הניפל קרו יתמ טעמםידיסח
לש סויצופנוק לשווידימלת וסינ.64הרמשלללחה קירה רצונש םע םתעיקש לש יסקט
רבעה רציחרכהב הדימ תמיוסמ לש דוריפ .יתוברת

ןיחבהלרפסמבברלש
תישילשהוס״הנפלידכ
םירבקה ןמתואמה
טיבהלתלוכתב
יד
תיעיברה
םיטירפםיפקשמהתונומאתויממעורדענשלילכהמלועמ לש
תיתשרותה:הנשיה
הלוצאה
םיתמהודיוצירפסבתדגה,תודיתעםירופיסב לעתודואתוחורםיאפר,תוצלפמוםימשרמב
,םיירנילוקותוחולב הנשדועבוםיטירפודעונשםיענהללקהלוםהילע תאםהייח
םייאופר
םיטירפהמוללהומייקתהבורקיאדוולתואמ םינש ינפל
םלועב.אבהתונומאהתופקתשמש
תפוקתתונידמה׳',תומחולה םלוא םרטב האוב לשהכפהמהתיתרבחה לש תואמה
תיעיברה-תישימחהס״הנפלאלהיהםהלםוקמירבקבתבכיש.תיליעהרבודמ,אופאהדימב
םילדבההםימייקהאלשוארנ.םדוקןוידלטרופמ
תוטלובב
,תמיוסמ אליונישבלששממאלא
לע םלועה יתדה שדחה לש ימי תונידמה׳ ׳תומחולה ואר ופ ואו׳ג־ומ  1998,ימע
לע תעיקש הנרק לש הקיסומה תיסקטה דיעת ותנולת לש ןזורה ןו תנידממ

101-41.
Wen
(Weiיוו
Hou,

טלש תנשמ  445דע ) 396ס׳׳נהפל יכ לכ תמיא אוהש שבול תא וידגב םייסקטה בישקמו
הקיסומ׳ל ׳הקיתעה אוה דימ םדרנ -׳י׳ג־יל׳ ךרכ  38,ימע  1013.סויצופנוק וידיסחו וסינ םנמא
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ירוי סניפ
תורומתהבכרהב תבכיש תיליעההיפואבו תויושעריבסהל ךכיפל תא םתוטלוב לש
םילדבהה,םייתוברתה םלוא ןיא םהב ידריבסהל תא תשוחת רוכינה תינוציקה ןיב ינב
תונידמה תונושה יפכ תודיעמש תויואטבתהה ׳תוינעזג׳ה וטטוצש .ליעל הארנ יכ
םיכילהת םיקומע רתוי וקזיח תא תוהזהתלדבנה לש ינב תונידמה.תוביריה רשקהב הז
יאדכ לוקשל תא תועמשמ סויגהיללכה ותעפשהו לע.הייסולכואה אבצה היה  -םג םא
אללהיגולואדיא תרהצומ -רוכ׳ל׳ךותיה רובעב ינומהםירכיאהואצוהשםהיתורגסממ
תוילאיכורפה ובצוהו תולובגב םתכלממ דצל ינב םתנידמ.םירחאה תא תשוחת תודחא
לרוגה םהלש םע ינב ,םתנידמ םהיחא ,קשנל וקזיח ןמ םתסה םיתומיעה םימילאה
םיפוכתה םע ינב תונידמה,תורחאה ,הלאו טרפבוךוכיחהיתלבה ענמנ םעהייסולכואה
הרזה תעב תועסמה םייאבצה,םישוביכהו וקזיח תא רוכינה ןיב ינב תוצראה .תונושה
,ךכ בתכמב התיבה בתכנש עצמאב האמה תישילשה ,ס״הנפל ןנולתמ לייח ןייצמ
בצוהש חטשב רשא שבכנ הנורחאל ידימ תנידמ ויצ יכ םיבשותה׳׳םישדחה םניא
םיאלממ רחאתוארוה,אבצה ריהזמו תאבתוכמה לבל לייטי לאםיחטשה׳׳םישדחה לכש
םהיבשות.65׳םיטסיל׳ בתכמ הז אוה תונמדזה הרידנ הצצהל לא םמלוע לש םימחול
;םיטושפ םלוא תושוחת רוכינה ןיב םישבוכ םישבכנלתואטובמה וב ןניא תורידנ .ללכ
וליפא יגיהנמ ןי׳צ ודוה יכהזמ׳ ןמז בר ינב םלועה םישוחנ םתעדב אלשךופהל יניתנל
,׳ןי׳צ ןכאו תומייק תויודע תורורב תודגנתהל תיצוביק שוביכל לש .66ןייצ רצב םהל
וצלאנ ישאר הנידמ וז תולגהל םיתעל תאהייסולכואה תשבכנה היתומדאמ איבהלו
םיבשייתמ ינבמ ןייצ לא םיחטשה.67םישובכה תומיעהיאבצה ןיזהש תא האנשה ןייצל
קזיחיאדווב תא תשוחת תוהזה תיצוביקה לש ינב הנידמ ,וז םגו לש ינב תוצראה ויהש
היתונברוק לש .ןייצ םימרוג םישבגמםימוד ולעפ ןמ םתסה םג רובעתונידמה.68תורחאה
םימרוג םיפסונ ומרת קוזיחל תויוהזה תולדבנה לש ינב תונידמה .תונושה דחא
םייוטיבה םיישחומה הדרפהל ןיב תונידמה תוביריה התיה תמקה תכרעמ םירוציב

רמשל תאתוברתהתיסקטה,הקיתעהםלואולקתנ אל םעפזובבדצמ
םהיביריוריעהש לע
סויצופנוק יכםג׳אבהםימיבאללכויתוצמל תא,ודומלת הנשהמלשאלקיפסתםשייל תא
לכ,ויסקטאלוידעפשבלשתורצואיוסיכלתויולע
',וי׳צךו׳צ קרפ
הקיסומה׳ולשהזך־ןאי׳
; 8,מע ;, 367׳הזד־ומ׳ קרפ  39,ימע
:ואר ,׳גנמךוי׳ ימע

440-439.

; 25-26יסנוש  1996,ימע 181.

ואר ',הצ־רג־ןא׳ג׳ קרפ

 5.15,ימע

 195-194.יוטיבה ינוציקה תשוחתל תוניועה יפלכ ןייצ

התיה תטלחה יבשות זוחמ
(Shangdang),גנא־ז־גנאש תנידמש ןאח הצלאנ וקינעהל ,ןייצל
חפתסהל תחת תאז לא תנידמ ואיג .הנכשה םג ינב ויצ ואנש תא ןייצ  -הצופנו םברקב הרמיאה
',י׳ג־הש׳ קרפ  7,ימע
םג׳ םא ויצב וראשיי קר השולש ,םיתב היהת וז ויצ טטומתש תא ׳ןייצ
300.
ואר ',י׳ג־הש׳ קרפ  5,ימע . 206ךליאו
לע תובישח תומחלמה שוביגל תוהזה תינתאה ואר םג תימס 1981.
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תומוחו ךרואל קלח .תולובגהמ ליעל וניאר יכ םוחיתה ילאירוטירטה היה דחא
םינייפאמהםירורבה לשהנידמה,השדחה ליאוהיוסימהו לע עקרקה היהדחא תורוקממ
הסנכהה םיירקיעה לש ןוטלשה .יזכרמה תומוקמב םיבר םוחיתה היה ישחומ :רתויב
והואטיב תומוח ךרואב תואמ ,םירטמוליק תויושע המדא תקדוהמ וא .םינבא תומוחה
ןתצקמש(וללה ובלתשה םימילהמוח׳ב׳הלודגה )תמסרופמה ורציהדרפהתיעמשמ־דח
ןיב יבשות תונידמה ,תונושה ץראהו ץוחמש תומוחל התיה ץראל אל תעדונ תאלמ
.תונכס יכירדמ תדה תיממעה ולגתהש םירבקב לש ינב ןי׳צ ויצו םידיעמ יכ תשיטנ
ץראההאיציהו תולגל הספתנ ערואמכ .לזמ־שיב םדא ערתיאש ולזמ היהו וילע תאצל
תא׳ירעש׳ וצרא היה בייח עצבל סקטדחוימ ידכקיחרהל תא תונכסה .תויופצה ןיינעמ
יכ סקט ההז היה רומא עצבתהל תעב תביזע בושיי לע ידי םדא והשלכ  -ןוימד הז
שיחממ תא שוטשט תולובגה ןיב תוהזהתילאיכורפה ןיבל תוהזה.69תיתנידמה
דצל תומוחה תוישחומה ודירפה ןיא רופס תומוח תויטרקורויב ןיב יבשות תוצראה
.תונושה ,ךכ ,לשמל יקוח תנידמ ןייצולידבהרוריבב ןיב ינב ןייצ,םיירוקמה ןיבל ינב
)bangיחרוא׳וגנאב(׳הנידמה ,הק  bang-ke).לכל תחא
shu
תוצרא׳ וש(׳תוסחה ,גנאב
לש
הנוש
םושייב
יוטיב
ידיל
האבש
תיטפשמ
תוצובקהמ התיה תוהז
,הרורב
יקוח
ןישנועה ןהיבגל ינב( תוצרא תוסחה וכז תולקהל ;)תומיוסמ הדרפהה ןיב םיניתנה
התשענ לע יפ אצומםהירוה וא לע יפ םוקמ .70םתדיל חנומה׳תוחרזא׳ לולע תועטהל
םנמא רשקהב לשתונידמה׳,׳תומחולה םלוא ןיא םלעתהלןוימדהמ ברה ןיב תויוהזה
תויטרקורויבה ורציש תונידמה וללה ןיבלתודועת׳׳תוהזה.תוינרדומה
לולכמ תועפותה וראותש ,ליעל ןוגכ תשלחה תויוהזהתוילאיכורפה תבוטל הלא
,תויתנידמה דוריפ יתוברת רבוג ןיב ינב תונידמה ,תונושה םיתומיעה םייאבצה
םיבוקעה םדמ האנשהוהוולתמה,םהילא עוביק תולובגה ןיב תונידמה דועו  -לכ הלא
ומרת ךילהתל ךשמתמ לש קוזיח תשוחת תוהזה תיצוביקה לש ינב הנידמה תשוחתו
ינושה םניב ןיבל ינב תונידמה .תורחאה םייק ןוימד רורב ןיב תויוהז׳תויתנידמ׳ הלא
ןיבל תויוהז תוימואל תורכומהןדיעהמינרדומה .ברעמב
תצורמב תפוקתתונידמה׳׳תומחולה וכלה תויוהזה׳תויתנידמה׳ .וקזחתהו העפות וז
תטלובדחוימב  -אלש עיתפמב  -תנידמב .ןי׳צ ,ךכ ,לשמל היאנידמ ועיצהתוביבסב
xin
; minונייהד םיבשות הזש התע

תנש  250ס״הנפל בשייל תאםעה׳ןיס(׳שדחה ,ןימ
תורוש
תא
םסייגל
אל
אבצה
;אבצל
וחפוס ןייצל וא ורגיהש )הילא לע ,עקרקה ךא
רשפא היה שייאל קר ינבב ןי׳צ.71םיירוקמה השיג ,וז תגרוחהלבוקמהמ םלועב יניסה

69
70
71

ןוידל טרופמ ואר וח יוח־ןו 1997.
םינכתל לש םיקוחה וללה ואר הווסלוה  1985,ימע
ואר גנאש׳ ן׳ו׳ג ,יוש קרפ  15,ימע  92.קרפה

; 170-171ןוידל טרופמ ואר סניפ .ב2004

יאל"(ל״נה ",ןימ

Lai
) minרבוח לכל םדקומה
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ירוי סניפ
,זאד תפקשמ ששח ינפמ םתונמאנ תלטומה קפסב לש םיניתנה .םישדחה המגוד
תינוציק רתוי לש תונדשח יפלכ םירזה ןתינ אוצמל ןויסינב לש ינבהחפשמה תטלושה
ןי׳צב םוזילתוביבסב תנש  237ס״הנפל שוריג ינומה לש םיצעוי׳םירז׳ תורשב.הנידמה
המזוי וז הלכוס םנמא תוכזב ותוברעתה לש רזה קירבמה תורישב ,ןייצ יל הס
(Li
Si,
תמ תנשב ), 208ס״הנפל םלוא םצעהתאלעה תדמלמ תובר לע תורומתה וללוחתהש
ןי׳צבךלהמב .הפוקתה יפכ הארנש ,ןלהל תקסעה םיצעוי ינב תונידמה תוביריה התיה
תלוגל תרתוכה לש תוינידמה תילהנמה לשתונידמה׳׳תומחולה אלו היה ימ חיוורהש
הנממ רתוי רשאמ .ןי׳צ םצע תונוכנה רתוול לע תונורתיהםירורבה תקסעהבש םירזה
תבוטל הרימש לערהוטה׳יטוירטפה׳ לש םירדקה ,םיימוקמה השיחממ יכ אקווד ברע
דוחיאה תוביסנה וארנ תולשב שוביגל יפוס לש תוהזהתימואלה׳תיני׳צ׳ה .תדרפנה

דוריפמ תודחאל -

קוש

םירושיכה ימלועה תמקהו

תורסיקה תדחואמה

ןוידה ליעלש עיבצה לע הרוש לש םינייפאמ םימוד ןיב בוציע תויוהזה תודרפנה ןיסב
תירסיקיםורטההפוריאבו .תינרדומה ןוימד הז יושע עיתפהל תא םירקוחה םיעדויה
בטיה יכ דוגינב ,הפוריאל ןיסב ודחוא תונידמה תוביריה תורסיקל ,תחא תויוהזה
תוימוקמה ושלחנהדימב ,תרכינ האירקהו תואמצעלתונידמה׳׳תומחולה אל העמשוה
הפוריאל -
םאה רבודמ קר
.םלועמ ךכיפל שי לואשל והמ רבסההלדבהל ןיבש ןיס
תחלצהב ידעצדוחיאה לש ירסיק ןיס ,םינושארה וא אמש ןתינ אוצמל תא ישרוש
דוחיאה דיתעבש רבכ תפוקתב תחימצ תויוהזה ,תודרפנה ונרקסש ?ליעל
ילבמ לוספל לע ףסה תא תורשפאה ,הנושארה בושנש הילא ,ךשמהב הארנ יכ
תויארהתוירוטסיהה תועיבצמ לע :היינשה ,ונייהדדוחיאה דיתעבש שבגתה דועןדיעב
.לוציפה אקווד העשב ברקבש ינב תובכשה תוכומנה וקזחתה תויוהזה ,תודרפנה וטנ
ינב תבכיש תיליעההליכשמה שפחל רחא ףתושמה.דחאמהו דגנכ גוליפה רבוגה םה
וביצה תא דעיהיגטרטסאה לשדוחיאהיטילופה לש לכ׳ רשא תחתמ,׳םימשל ובש םה
ואר תא ןורתיפה דיחיה ןדיעל תומחלמה תאו רוזמה טלחומה יילוחל הרבחה לש
.םתפוקת םתלילש תא תוימיטיגלה לש םויק תונידמהתולדבתמה הלרטינ תדימב המ
תא תעפשה תויוהזה תוימוקמה לע םיכילהתה ובציעש תא הרבחה הנידמהו תיניסה
.היתורודל
 yitong),רבועש טוחכ
Da

ודוסיב לש ןויערתודחאה׳׳הלודגה אדנ ,גנוט־יי
ינשה םתביתכב לש יגוהתונידמה׳,׳תומחולה תדמוע םתהימכ לש םיגוה םיאנידמו

תנשב , 250ס״הנפל ןכש אוה ריכזמ הרוש לש תוערואמ םיירוטסיה ושחרתהש ךומסב ךיראתל
הז  -ואר גנ׳ג וש־גנאיל  1989,ימע 59-51.
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ןדיעל ,טקשה םולשהתוביציהו ןייפאש תא תפוקתואו׳ג .תיברעמה ףא יכ תואמ םינש
ופלח זאמ תעיקש ותמצוע תישעמה לש תיב הכולמה לש ,ואו׳ג דירשה ישחומה
לש רות בהזה ןשיה  -ןב׳׳םימשה לשואו׳ג  -רתונ לע ונכ למסכתודחאה תיטילופה
לש .רבעה ףא יכ ינב׳ ׳םימשה ודביא הז רבכמ תא םחוכ ,יטילופה ילכלכה
,יאבצהו הנמודהו תיתוכלמה הכלה הקמטצהו דע רשא העיגה םידממל םיינויקיק לש
,שממ םדמעמ ילמסה לש יכלמףאו׳ג רתונ .ןתיא ,ךכ תיצחמב היינשה לש האמה
תיעיברה ס״הנפל רשאכ ישאר תומצעמה תוביריה וסמח םמצעל תא ראות׳ךלמ׳ה
,גנאו(  wang),שיא םהמ אל זעה זירכהל לע ומצע ןב׳כ .׳םימשה הארנ יכ םיכלמה
םישדחה וריכה הקיתשב םגפב יתוהמה :םדמעמב דוגינב יכלמל ואו׳ג ,תיברעמה
םנוטלש רתונ לבגומ חטשל םתנידמ היהו רסח תא דמימהילסרבינואהיחרכהה םויקל
ראותה ןב׳.72׳םימשה םג הניחבמ תינחלופ־תיסקט וכישמה םיכלמה םישדחה ריכהל
תונוילעב תיב ,ואו׳ג ךכ וליפאש דחא יכלממ ןייצ עיבה ותליפתב חורל לש רה האוח
) (Huashanיברעמה תא ורעצ קומעה לע ללחה קירה רצונש תע העטקנ תלשושה
256

תנשב
תוליפת

.73ס״הנפל

;תוניקת

ךלמ ןי׳צ היה

םירחא

וכיב

תא

גאדומ

והותה

והותהמ

והובו

והובו

יטילופה

ינחלופה

רצונש

ירבחמםיביבאה׳ םיוותסהו לש רמ ״ולהש־׳ולר ',וי׳צךו׳צ

ישוקהמו

רדעיהב ןב׳

םייקל

.׳םימשה

 chungiu\,רבוח
[Lushi

ןי׳צבתוביבסב ) 240ס״הנפל וננולתה יכ
ןוידל טרופמ ואר יישיא  1999,ימע
 172-159.םתוכמס לש ינב׳ ׳םימשה התיה הלוכי לבקל
םידממ םיישממ תוביסנב תומיוסמ , -ךכ ,לשמל תנשב , 314ם׳׳הנפל תע רתיו ךלמה יאוק לש
(Yan Wang
 Kuai,טלש תנשמ  320דע ) 314ס״הנפל ׳ונוצרמ׳ לע

תנידמ ןאי ןופצה תיחרזמ

תימואלניב
תוימיטיגלב
ןורחאהתוכזל
Zhi,הסינ
ואסכתבוטלרשהריכבה,ולשהזד
(cziה׳ג
התטישלהרטמב
׳םימשה לש.ואו׳ג םגיביריתנידמ,ןאיושלפש
ודמעמלשדחההיינפבןביל
היצמיטיגלהםתשילפלהיינפב
׳תימיטיגלה וקקזנ לככהארנההנשמל
בישהל׳ תאתלשושה
םיירוטסיהה
,םימייקהםלוא ןה
.׳םימשה תוינפהלא ןניאתורכזומתורוקמב
ותוכמסל לשןב׳
תודעותמ תובותכב לע יבג ילכ הזנורבה תנידממ
(Zhongshan),ןאש־גנו׳ג התנכש לש ,ןאל
ה׳ג -
ואר ואוצ ,ומ ימע 379, 370,
השלפש לא תומדא ןאי תובקעב תסיפת ןוטלשה לע ידי הזל
; 396ןויד טרופמ לצא סניפ .ב2004
ןייצ החפיס תא הנמודה תיתוכלמה לש ואו׳ג תנשב  256וא( ) 255ס׳׳הנפל ןמז רצק רחאל ותומ
 Nan,טלש תנשמ  314דע ); 256ס״הנפל אל
Wang
(Zhouןאב
לש ךלמה ,ןורחאה ךלמה
רורב םאה ךלמה הנימ תא שרויה חדוהש ידיב ןייצ וא אמש תיב הכולמה קספ דקפתלמ
ןיגב תוביסנ תוימינפ .ןהשלכ ףא יכ ןייצ תמשאומ בורל לוסיחב תיב ,הכולמה ןויע קדקודמ
תומישר׳ב ,׳י׳ג־הש'(׳תוירוטסיהה
),ךרעל
.וז

רוקמה ידעלבה

) Shijiתאמ אמ־הס

תוערואמל

256

,ס״הנפל

תוקפס הלא םיקזחתמ רואל תוחול ןבאמ

הלעמ

Qian

(90-145ןיי׳צ ,ס״הנפל
,Sima

תוקפס רשאב

תונשרפל

הצופנ

)(Jade׳דחיא׳ה ולגתהש הנורחאל םהבו תליפת

ךלמ ןייצ חורל לש רה האוח הרבוחש ןמז רצק ירחא ; 256ס״הנפל הליפתב הכבמ ךלמ ןייצ תא
תליפנ תיב ואו׳ג תאו תוכלשהה תוינחלופה תונכוסמה לש הליפנ וז  -ןוידל טרופמ ואר סניפ
).ב2004

45

This content downloaded from 132.64.42.185 on Fri, 3 Jan 2014 06:51:11 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

ירוי םניפ
תיבואו׳ג,ברחנ ]תלשוש[ ינבםימשה .העטקנ ןיאוהות והמולודג רתוירדעיהמ ןב
;םימשהרדעיהב ןב,םימשה םיקזחהםידור,םישלחב םיברםירמעתמ,םיטעמב םה
םיעגופ שיאוהערבילכבןיזה אלוםיאצומ.74חונמ
םתניק לש ידמולמ ןייצ לע רמ ולרוג לש תיבהכולמה לש ואו׳ג תפקשמ תא ךבדנה
,ינשה יזכרמה ,רתוי שוביגב ןויערתודחאה׳.׳הלודגה רתוי רשאמההימכה ,רבעל,דתיה
ךכב הכרעה תחקופמ רשאבהתלוכי־יאל לש תכרעמה תיתנידמ־ברה חיטבהל הדימ
תילמינימ לש תוביצי .םולשו תפוקתבביבאה׳׳ויתסהו ושענ םנמא םיצמאמ םיבר בצייל
תא תכרעמהתיתנידמ־ברה רוצילו םיסופד םויק־ודל םולשב ןיב תונידמה ,תורחתמה
םלוא םנולשכ לש םיצמאמה וללה היה ריהנ לוכל רבכ תישארב תפוקת תונידמה׳
.׳תומחולה םתפרחה תדמתמה לשםיכוסכסהםייתנידמ־ןיבההיילעהוףקיהבתומחלמה
ידממבו סרהה ןהש ,וללוח ושע תא תאיצמךרדה לא םולשה וצל .העשה ליאוה ףאו
הנידמ אל התיה תנסוחמ ינפמ תושילפה תוינסרהה ,ץוחבמ לכ תומיע ימינפ ןוגכ(
ךוסכס לע השוריהחפשמב )תטלושה לולע היה רורגל תוברעתה תינוציחריבגהלו תא
והותה .והובו בצמב ,הזההפיאשהחיטבהל ןוטלש ןיקת ביציוהנידמב תחא ילבמ לפטל
לכב תכרעמהונייהד(׳תימלועה׳ םלועה)׳יניס׳ה התיה םולחל .הימפסאב ותרימא לש
הזד־גנמ יכתוביציה׳ םלועל[ אובת קר ]תוכזב׳תודחאה הפקיש ךכיפל תא סוזנסנוקה
לש.75םיליכשמה
הפיאשה דוחיאל יטילופה לש לכ׳ רשא תחתמ ׳םימשל אל,דתיה קר האצות לש
םזילאדיאה ילאוטקלטניאה , -אברדא איה הפקיש תא תצקמ תומגמהמ תוילכלכה
תויתרבחהו תוירקיעה לש ,הפוקתה תומגמ תוריכזמש תצקמב תא היצזילבולגה
תינרדומה ןבומכ( הנקב הדימ ןטקהברה ).רתוי ,ךכ ,לשמלהכפהמהתירחסמה האבש
לע יפנכ תכפהמ לזרבה תרכזומה ליעלהאיבה רועריעל תולובגה ןיב תונידמה אלו
.םקוזיחל םלועב יניסה ושבגתה השולש ורקמ־ירוזא ,םיילכלכ לכבש דחא םהמ היה
גוהנ עבטמ גוסמ ,רחא םהיתולובגו אל ופפח תא תולובגה ןיבש .תונידמה רבדה קזיח
ןבומכ תא תולתהתידדהה ןיב תונידמה,תוישארה יפכביטיהש ראתל לודגםיגוהה לש
האמה תישילשה ,ס״הנפל (Xunzi,הזך־ן׳וס ךרעב ): 310-218ס״הנפל
דיל םיהינופצה שיםיסוסםיריהמםיבלכוםיינחבנ -וליאו ]ינב[תונידמהתויזכרמה
םיגישמ,םתוא םיניזמםישמתשמו.םהב דילםיהימורדה שי תוצונ,המולפובהנשרועו
ואר הש־׳ול׳ ',וי׳צ־ןו׳צ קרפ  13.5,ימע 705.
ואר׳הזך־גנמ׳  1.6,ימע  12-13.ירבחמםיביבאה׳ םיוותסהו לש רמ "ול ושיגדה יכ םלועהשכ׳ ןותנ
והותב והובו לודג ןיא הנידמ תחא ;החוטב הנידמהשכ העוקש והותב וזזובו ןיא החפשמ תחא ;,רהוטב
׳שיאל -
ואר הש־׳ול׳ ',וי׳צךו׳צ קרפ  13.7,ימע
החפשמהשכ היורש והותב והובו ןיא ןוחטיב
 723.ןוידל טרופמ לע תודוא תוחתפתה ןויערתודחאה׳׳הלודגה תוגהב ,תיניסה ואר סניפ .א2000
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
תשוחנ

,ףנרקה

) - (Cinnabarוליאו

רבוניקו

תונידמה

]ינב[

םיגישמ םתוא

תויזכרמה

םירחוסו .םהב דיל םיה יחרזמה שי ןמגרא ידבו ,ןתשפ םיגד חלמו  -וליאו ]ינב[ תונידמה
םיגישמ םתוא

תויזכרמה

.םנוזמלו דיל םיה יברעמה

םשובלל

תובנזו קאיה  -וליאו ]ינב[ תונידמה תויזכרמה

םיגישמ םתוא

םימגאה שי יד ;ץע ירדל םירהה שי יד ;םיגד
ךא שי םהל יד םילכ
םהל יד

]ילמס שי

יוטיב[

תורוע

.םשומישל םושמ ךכ ירדל
םירגסמכ םירדקו

םירכיאה םניא םידבוע

םישרוח ךא שי

,םירזיבאו וליאו םירחוסה ילעבו הכאלמה םניא

...ןוזמ

שי רשפאל המירז תישפוח לש תורוחס ,םיצפחו לש םינגד ,זרואו ךכ אלש םרעיי עקתייו
;רבד

םירחוסה ורבעי

םוקמל בחרמהו ןיב

םוקממ

,רמולכ[ לכ

תעברא םימיה

]םלועה

היהי תיבל .76דחא
םיאנידמה

אל לכ

םג הלאכ
תונידמ

םיגוההו ויה

םיפתוש

וארש ךכב םויא לע

ןוחטיבה

תודחא

םירצומל
ידכ

וסינ

תא

דומלל

,תרחסוממה
ביואה

תפישח
תא

וחתופ

םתחלצה ןה לש
הארנו יכ

.םהילע

ילכ

םידמולמה

אל

קשנ

קושה ורבג
ידגנתמ

,וליעוה

רחסמה

ךומנ

םירחוסהו

תבוטל

,׳תירחסמ

ידיסח

לקנב לע

םלוסב

;ימלועה

קושה

םיכרד דדועל תא
לש

ועיצהש

ולוצינ

םצמצל תא

וכישמה

וכמת

ליח

לע

תנידמב ייצ
תפצהב

יקוש

.77תוביריה

תדימ

םייטילופ

תפסוהב

ועיצה

,םתמועל

תונידמב

םירכיאל

רושקה

,ךכ

םייתכלממה

ופקיה

תושעל

,םירחא

ןהיעיצמש

םינונגנמה

תחתמ(יתרבחה

םידעצ

םיכרצל

לכב

םייטסינויצקטורפ

.םתנידמ

היצלפניאה

תוחוכ

.קושה

טרפב

,ימואל־ןיבה

םלצנלו

המחלמ׳

רחסמה ןהו

םוקמב

).םיסוסו

ויה

תודונתל

לש

ודקשו לע

וסינ

לע

ימואלךיבה

תוירואת

תוחוכ

םתדמעהו
הלא

רחסה

ידגנתמ

רצב םהל

םירחוסה
םידעצ

חוקיפ

ילכלכה וא

וסינו

ןסרל תא

יאבצה

רחסה

קודה

םהיתונידמ

יקוח

הרוחסב הלוז

,תיסחי

ליטהל

ןוגכ(׳םייגטרטסא׳

עונמל

אקווד

ותובהלתהל לש

הח־ן׳וס

דוחיאהמ

,ירחסמה ויהו

התיה

ודעונש
תולבגמ

ילעבלו
םפא

הכומנ

טלתשהל
תויקוח לע

).הכאלמה םג

לעו

םתמח

לש

.78םיאנקה

162-161.
',הזד־ן׳יוס׳ קרפ  9,ימע
תוגהה תילכלכה לש ימי תונידמה׳ ׳תומחולה הנודינ לע ידי גנאי ןאוק  1998,ימע

150-144.

תונויערה םיזעונה רתויב םוחתב לוצינ רחסמה ימואלניבה יכרצל תשלחה םיבייואה ,ועצוה אלש
,עיתפמב תנידמב ,ייצ הבש התיה הלכלכה תירחסמה תחתופמ רתוי רשאמ היתונכשב  -ואר
,׳הזך־ןאוג׳ םיקרפ
ימע

 85-68,ימע

; 427-351וארו םג םוגרת ןוידו םיקרפב וללה לצא טקיר 1998,

516-337.

תולבגה לע םירחוסה ועצוה ןיב רתיה לע ידי גנאש
 2,ימע

,ואר(גנאי ,לשמל /וש־ן׳ו׳ג־גנאש׳ קרפ

 18-17),ךא אלל :ליעוה תויפרגויבה לש םירחוסה םיחילצמה סניכש ןוירוטסיהה אמ־הס

ץייצ תומישר׳ב ׳תוירוטסיהה תוזעמ לע תוריירק תוחלצומ דחוימב לש םירחוס ,םירישע ללוכ
הלא תנידמבש ןייצ המשייש הרואכל תא םיקוחה םיירחסמ־יטנאה לש גנאש גנאי  -ואר
',יג־הש׳ קרפ  129,ימע

3260-3253).
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ירוי סניפ
תושבגתה קושה׳ילבולגה׳ התיה הוולמ תודיינב תרבוג לש.הייסולכואה םרוגה
עירכמה ירוחאמש םתעונת תצאומה לש םיבשותה לא ץוחמ תולובגל התיה תוינידמ
חותיפ תומדאה תולותבה הרכזנש ,ליעל םלוא םג היישעת  -טרפב תיישעת לזרבה
חלמה -
הכשמ תובבר םישגא ררוגתהל ץוחמ תולובגל .79םתנידמ יפקיה
תקפהו
הריגהה ויה םילודג םייד ידכדדועל תא םיגוהה,םייטסילאדיאה ןוגכ ,הח־גנמ חינהל
יכ ינב םעה ויהי דימתםיישפוחעיבצהל׳׳םיילגרברובעלוהנידממתלהונמהידיב טילש
עשר התביריל הכרבתהש טילשב .80ירסומ ,לעופב םיטילשה וסינ םצמצל תא ףקיה
הריגהה תילילשה תיינבו( תומוח ןגמ ךרואל תולובגה הלקה לע ),םתכאלמ םלוא םג
ןאכ הארנ יכהחלצהה התיה תיקלח.81דבלב ןתינ חינהל יכ הייצח תיתועמשמ לש
תולובגה הלעפ רוציבל תושוחת תוכיישה בחרמל ףתושמה המעמיעו תצקמב תא
תויונמאנה הנידמל .תמיוסמה הדימב הריגהו וז הררוע םיתומיע ןיב םיבשייתמה
םישדחההייסולכואל ,תירוקמה ידממ םיתומיעה ויה םימצמוצמ םייד ידכ אלש ריתוהל
תובקע יכמסמב .הפוקתה
םתסה
םרת
לשו
תורוחס
לש
וא
רבעמ ישפוח תוחפ
םידי
רתוי
תודבוע
קוזיחל
ןמ
תומגמה׳תוילסרבינוא׳ה לע ןובשח הלא ,תוינלדבה םלוא ותעפשה תדמגתמ חכונל
העפות׳תילבולג׳ :תפסונ התודיינ ההובגה לש תבכיש תיליעה .הליכשמה דוגינב
יליצאלביבאה׳,׳ויתסהו ונהנש בורל הרשממ תיתשרות ץראב ,םהיתובא׳הש׳ה לש
ןדיע תונידמה׳׳תומחולה וצח ךרד עבק תא תולובגה שופיחב רחא תורשמ תומר
ומיאתיש.םהירושיכל רבעמ הז אל ספתנ לוספכ וא ,יוזב יכ םא תוגהנתהכ תיעבט לש
םדא לעופה תרגסמב קושה;ילבולגה הח־גנמ ריעה יכ ודיקפת לש,הזע(דמולמה )shi
ןהכל הרשמב תירוביצ ,הש( ) shiלכב הנידמ הילאש :עיגי הנוהכה׳ הרשמב רובע
״הש״ה איה ומכ שירח רובע ;רכיאה שוטניה רכיא תא ותשרחמ קר[ ]ינפמ רבעש תא

ןיאםינותנ
,׳תומחולהומכ םגםינותנ
תונידמה׳
תיקפואהלשיבשות
םיקיודמלעידממתועינה
ותכרעהלש/גייסהיפלש
.תיללכה םע,תאז ןמיוארהטטצלתא
הייסולכואה
םינמיהמלעלדוג
ךשמב האמ תונש הנוטלש לש ןייצ תומדאב לבח זאמ(ןאו׳צ־הס ), 316ס׳׳הנפל רפסמ םירגהמה
לא תומדאה תוירופה וללה דמאנ ,תורשע׳ב ילוא תואמ .׳םיפלא םירגהמה וללכ ינב ןייצ ולגוהש
תומדאל ,תושדחה םיבשייתמ ,ןוצרמ םגו ינב תוצרא םקלחב(תורחא ייובש )המחלמ  -ואר ׳גייס
 1992,ימע
,ואר ,לשמל

; 134-136וושהו םע ואיג וג־א׳פ 1997.
',הח־גנמ׳ קרפ  1.7,ימע 17.
(Shuihudi),ך־וח־יוש לבחבש ,ייב־וח הנשי הנקת

ןיב יקוח ןייצ ולגתהש רבקב יסמ  11רתאב

תקסועה תשנעהב הלא ודדועש תא וא( ושרה )־ל ידילי ןייצ שוטנל תא חטש ,הנידמה םלוא
שובישה טסקטב השקמ לע תנבה .ונכות הנקת תרזוגה התימ לע םיסנמה תותפל תא הייסולכואה
ס״הנפל -
) 8הריפסל
תימוקמה שוטנל תא הצרא תרכומ תישארמ תלשוש ןאח תמדקומה (206
ריבסו חינהל יכ הנקת ,וז ומכ תיברמ יקוח ןאח תישארב ,הכרד הקתעוה תונקתהמ לש תונידמה׳
'תומחולה  -ןוידל ואר גנאח יי׳פ־ה׳ג 2003.
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
תולובג

׳?הנידמה

ךא אלל

:ליעוה

.82השקיה
בצמב

םיטילשה וסינ

השירדהש

םיתעל

חוכל םדא

תושקהל לע
התיה

רשכומ

רצחהמ

,םהלש

ךכ םג היה

יותיפה

םיקירעה

,ההובג

רובעל רצחל .השדחה הגוהה ,יניצה ןאח הח־יי׳פ
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םתונמאנ הנותנ םהיתונורקעלםייטילופה,םיירסומהו ונייהד,ואד(׳ךרד׳ל
םלועל אל ותרשי טילש אל .ירסומ ןמ(םירחא םתסה )בורהושיגדה יכ םתונמאנ הנותנ
 Dao),יכו

טילשל ןפואב ,ישיא יכו איה הניא תטלחומ יכ םא תנתינהרומתבדובכלטילשהש גהונ
;םהב דובכ הז היה אל םעפ דדמנ תובטהב תוירמוחה טילשהש היה ןכומףיערהל לע
.ויצעוי בושחה ונתניחבמ אוה ןהש םירשהםיטסילאדיאה ןהו יפדור דובכ עצבו ואר
ןיעב הפי תא תשיטנרצחה רבעמו תורשלרצחההביריההדימבםהיוואמו םיינויערה וא
םיישיאה אל ומשגוה לצא קיסעמה.84יחכונה תונמאנה תרגסמל,תיתכלממהתוחבזמ׳ל
םינגדה,י׳ג־הש(׳המדאהו ) shejiהתיה לוקיש ינשמ רובע.85םידמולמה םבור ושפיח
תא םתבוט תישיאה אלו וניינעתה לרוגב הנידמה הדימב הטילשו אל היה ןכומ דוע
םנממל וא בישקהל .םהיתוצעל םידמולמה  -ןיב םא םתרטמ התיה םישגהל תא
םילאדיאהםייטילופה םהלש ןיבו םא וגאד םתסנרפלתישיאהדבלב  -אל וניינעתה ללכ
תויוהזב תולדבנה לש יבשות הנידמה הבש םה ודלונ וא הבש םה ועבק תא .םנכשמ
,ךכיפל תבכיש תיליעההליכשמה וא( תוחפלדבורה ןוילעה )הלש אל קר אלש הקזיח
תא תומגמה׳תוימואל׳ה תונידמב תונושה אלא ףא הלרטינ ןתוא תדימב .86המ

ואר ',הזך־גןמ• קרפ  6.3,ימע 142.
ואר ןאח׳ ',הזך־יי׳פ קרפ  36,ימע 352.
ןוידל טרופמ ואר סניפ .א2002
תוחבזמ׳ םינגדה ׳המדאהו ויה סיסבה ןחלופל םילאה ,םיימוקמה ויהו למסה ןוילעה לש תונוביר
תילאירוטירט המודב( לגדל ןונמהו הפוקתב ;)תינרדומה ,הבחרהב חנומה תוחבזמ׳ םינגדה
לש יבשות הנידמה -
163-139.
ואר י׳צובוסמ  1963,ימע
׳המדאהו ןווכ רואיתל ץוביקה
םנמא םידיחי ינבמ תבכיש תיליעה ןוגכ( יגיצנ הלוצאה תיתשרותה ,הקיתעה ינב החפשמה
,תטלושה וא םיפרטצמה םישדחה לא תבכיש תיליעה ןיבמ תורוש יטושפ )םעה ויה םיבושק רתוי
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ירוי סניפ
תוימיטיגלה לש רבעמתולובגה המרתהקימנידל תיטילופ.תדחוימ ןפואב ינוריא איה
אל קר הקזיח תא תועדומה לש םידמולמה יכרצל לכ׳ רשא תחתמ ,׳םימשל יכ םא
הפיסוה חווטב רצקה תפרחהל רבשמה יתנידמ־ןיבה תקמעהלו תשוחת והותה והובו
.יטילופה םימעפ תובר ויה םירש ,םיריכב יצעוי םירתס לש ךיסנה ףאו ויאיבצמ
,םילודגה םיצוח תא תולובגה שופיחב רחא הרשמ האנ .רתוי טילשה היה בייח תויהל
עדומ ךכל יכ יריכב וירש אלש ועבשי תחנ ותוגהנתהמ וא טושפ ותפתי תועצהל תובידנ
רתוירצחהמ,הביריה ויהיו ילודגל .ויבירי םיטילשה וסינ םנמא תושקהל לע םהיצעוי
רבעשל תוצחל ,תולובג ךא תונויסנ הלא ולקתנ תרוקיבב תבקונ םתחלצהו התיה
.הטעומ רבעמ רידת הז לש יריכבםיאנידמהםיאיבצמהו תורשלביואה שמאמ רצי בצמ
לש תונדשח תיללכ רצחב ססומו דוע רתוי תא תולובגה ןיב תונידמה תונושה  -לכל
תוחפה לכ דוע היהרבודמ ינבב תבכיש תיליעה.הליכשמה םירש וא(םיחלצומ )םייניצ
דחוימב ולידגה תושעל םהשכ וכז,הנוהכב ,ןמזב־וב יתשב תורצח וא .רתוי הטיש וז
לש םייונימ םיפתושמ העיפוה האמב תיעיברה ם״הנפל ןויסינכ שאונ חיטבהל הדימ
תילמינימ לש ןומאידדה ןיב תולעב :תירבה היה הפוצמ יכ רשה יונימב ףתושמ חיטבי
תאךשמה .תירבה לעופב הרציהטישה תא בצמה םינכוסש םילופכ
׳תורפרפח׳ו ןהינימל
ואלימ תא,תורצחה םיטילשהו ושקתה ךומסל לע יריכב לשממה ןיגב ששח עובק אמש
שיאה ובש םה םיחטוב תרשמ תא סרטניאה לש המצעמ .87הרז יישק דוקפתה לש
,תכרעמה לכשדחא היה בייחדושחל ,ויתימעב וידוקפ םיתעלו םג,וידקפמב וקזיח תא
,הכימתה התיהש הבר ואלב ,יכהדוחיאביטילופה לש לכי רשא תחתמ׳םימשל אצומכ
דיחיה ןמ.ךבסה
םרוגה ףסונה לעפש ךוכירל תויוהזהתולדבתמה לש תונידמה׳ןיס׳ב ויה םייונישה
םיפוכתה תולובגב.הנידמה םישוביכהיתלבה םיקסופ ורעריע תאתוביציהתיסחיה לש
תולובגה תומוחש ןגמה ויה תורומא .רדשל םיחטש םיבר ופילחה םידי םימעפ תובר
ךלהמב תפוקת תונידמה׳ ',תומחולה םהיבשותו ויה םיבייח תונשל תא םהיתויונמאנ
םיטילשל .םינושה תונידמהתושבוכה ולעפ ץרמבליטהל תא,ןהיקוח תאןהיתודימ תאו
,ןהיתולקשמ תא יללכןחלופה תאו תרוצ בתכה ןהלש לעהייסולכואה .תשבכנה םג םא
תצקמ םידעצמ הלא ולקתנ תודגנתהב ,תימוקמ ןתאצות תיללכה התיה תעמטה
הייסולכואה תשבכנה ךותב התנידמ.88השדחהליאוה תיברמו תונידמה ופאש טלתשהל
םיכרצל
םיידוחייה לש,םתנידמםלואםלוקםלאנתולוקבבורהץחומה לשתבכישתיליעה
יתש
חתמה
.םיישיאה
וא
םיילסרבינואה
םיסרטניאל
תביוחמ
התיהש
הליכשמה
לע
תוצובק
ןיב
החפשמהתטלושהתנידמבןייצועיצהשקלסלרתלאל תא
הדבועה יכ ויההלא ינב
דיעת
םיצעויהםירזה
).רמאמה
הנידמהמואר(ליעלףוגב
634-632.
םיטרפל לע יתרשמ' רפסמ ׳םינודא הלא ואר סיאול  1999,ימע
םיחטשה ושבכנש -
,ןייצ אלש ,עיתפמב התיה תצרמנה דחוימב תלטהב התורמ תיתוברתה לע
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תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
לע תומדא ,ןהינכש רבדה בייח תוינידמ תיתוברת השימג אלש ריבגת תא רוכינה ןיב
םישבוכה .םישבכנל יכרוצ שוביכהושילחה ךכיפל תדימב המ תא ןוצרה קזחל תויוהז
,תולדבתמטילבהלו תא הנושה לע ןובשח.דחאמה
םיכילהתה םיראותמה ליעל םיריבסמ תאתובכרומהתדחוימה לש הפמה תיתוברתה
יהלשב תפוקתתונידמה׳.׳תומחולה,אסיג־דחמ יפכ ,וניארש היה הז ןדיע לש קוזיח
תויוהזה תוימוקמה ברקב יטושפ :םעה,אסיג־ךדיאמ אקווד תבכיש תיליעההליכשמה
התיה הרודח תויוביוחמב.׳תוילבולג׳ יטילש תיברמ תוצראה ויה ךכיפל לע תשרפ
.םיכרד ןמ םתסה אל םלענ םהיניעמ יכ חופיט תוהזה׳׳תימואלה לש םהילייח אוה
דחא םילכה םיבוטה רתויב רופישלהיצביטומה ,םהלש םלואו חופיט תוהזה תימוקמה
דמעהריתסביסופדלתולהנתההםילבוקמה ברקב תבכיש תיליעההיהו דגונמ סרטניאל
ךורא חווטה לש דוחיאה .יטילופה הריתס וז תטלוב דחוימב תנידמב ןי׳צ תורודב
םינורחאה ינפלש תמקה .תורסיקה היטילש וחפיט תא תוהזהתידוחייה ,הלש התיהש
הרומא קזחל תא תודיכלה תימינפה םתנידמב׳תילאירפירפה׳ רפשלו תא תונמאנ
,םימחולה ךא ליבקמב ודקש םג לע סוסיב הדמעמ לש םתנידמ תשרויכ תימיטיגל לש
תיב ואו׳ג קלחכו יתלב דרפנ לש בחרמה יתוברתה .ףתושמה לע ,ןכ עצמאב האמה
תישילשה ס״הנפל סניכ שאר התלשממ לוכי־לכה לש ומצעבש(ןי׳צ היה רוקמב ןב
תנידמ ,וא׳ג

 Zhao),׳ול יוודב

 Buwei,תמ תנשב ), 235ס״הנפל תא בטימ
(lu

םידמולמה יבחרמ םלועה יניסה ידכ ךורעל תא הריציה םכסתש תא תויוחתפתהה
תוינויערה תוירקיעה לש תפוקתתונידמה׳,׳תומחולה הנקתו בגא תאז ןייצל תא הארמ
תודבוכמה .תינויערה םיצמאמ הלא וחלצש( ודילוהו תא תחא תוריציה תויפוסוליפה
,תובושחהםיביבאה׳ םיוותסהו לש רמ ),״ול ויה תלוג תרתוכה לש תוינידמ תונעשיהה
לע םיצעויה םירזה התוכזבש העיגה ןי׳צ.הדמעמל םלוא היה הז קוידב ותואב ןמזה וב
השענ ןויסינהעודיההצמישל שרגל תא םיצעויה םירזה ששחמ .םתונמאנ־יאל תוינידמ
תיוור תוריתס וז השיחממ תא תובכרומה לש םיכילהתה םייטילופה יהלשב ןדיעה
.ירסיק־םורטה
ואר לשמל ןויד לש ן׳צ גנו׳ר־וא׳ג  1997,ימע  612-605,לע תייפכ בתכה לש ןייצ לע יבשות
םיחטשה הזש התע .ושבכנ המישמה אל דימת התיה ,הלק טרפב רשאב יונישל ׳םהיגהנמ'
םייתדה םירחאהו לש :םישבכנה םואנב אשנש תנשב  227ס״הנפל לשומ זוחמה גניל־גנאייג
; (Jianglingייב־וחב לש )םויה ינפב םידיקפה ,םיימוקמה אוה ןנולתה םגש םישימח הנש רחאל
תנידמש ןייצ החפיס תא זוחמה ידימ תנידמ ויצ תרמוש הייסולכואה תימוקמה לע היגהנמ יכו
םידיקפה םניא םיצורח םייד לעפמב דוחיא םיגהנמה  -ואר ׳יד־וח־יוש׳  2001,ימע 16-13.
תמועל השיג החושק ,וז רפסה תודוסי׳ גני׳ג׳(׳קוחה ',א׳פ

 Uingfa,הלגתהש רבקב תנשמ 168

ס׳׳הנפל רתאב
(Mawangdui),יוד־גנאו־אמ לבחבש ,ןאנ־וח רשאו רבוח הארנכ
',תומחולה ץילממ לע תוינידמ הריהז לש דוחיא יתגרדה לש םיגהנמה ךות תובשחתה תיברמ
תורוסמב תוימוקמה  -ואר םטיי  1997,ימע 61.
תונידמה'ימיב
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ירוי סניפ

לוציפמ דוחיאל -
התמקה לש תורסיקה
חתמה רבוגה ןיב תומגמה תולדבתמה תוילסרבינואהו תיינבב תויוהזה תויתוברתה
יהלשב תפוקת תונידמה׳׳תומחולה טילבמ רתיב תאש תא תועמשמה תדחוימה לש
לעפמדוחיאה ותושארב לש רסיקה ןושארה לש ןייצ ןייצ( הש ,ך־גנאוח Qin Shi
 Huangdi,ךלמ ןייצ זאמ ; 246ם״הנפל רסיק תנשמ  221דע 210־ל ).ם״הנפל הלה
דחיא תאבחרמה יניסה חוכב ,עורזה ךות לוהינ תומחלמ תובוקע םדמ וללכש העיגפ
הרידאהייסולכואב תמחולה .תיחרזאהו דימ ירחא תמלשה תוטלתשהה לע תומדאה
,ושבכנש גאד רסיקה ססבל תא חופיסה לע ידי תלחה יקוח ןייצ היתונקתו לע
לכהכלממה.תדחואמהרבדה ללכ ןיב רתיהדוחיא,תודימה ,תולקשמה עבטמה ;בתכהו
וליפאבחורםישיבכהםיישארההכלממבדחוא ידכםיאתהלבחורל ןרסהלגעה -דיחאה
ףא !אוה  -היהש גוהנ .ןי׳צב רסיקה זכיר תא ינב תוחפשמה תוטלושה תונידמהמ
תושבכנה דיל ,ותריב (Xianyang,גנאי־ןייס דיל ןא־יס),תינרדומה ידכ חקפל םהילע
;בורקמ אוהו םג רהימ ליחהל תא תכרעמ להנימההדיחאה יבחרב ,הכלממה ךכ
ןונגנמהש ינוטלשה ינשלופה לש ןייצ עיגה דימ רחאל תמלשהדוחיאה לא תוניפה
תוחדינה רתויב לש.89תורסיקה
םידעצ הלא ומאת תא תוינידמ ןייצ רשאב םיחטשל םישובכה זאמ תישאר האמה
תישילשה ס״הנפל ןיאו םהב שודיח .בר קתרמה תמועל תאז אוה טועימ תודגנתהה
ידעצלדוחיאה .וללה ,ןייצ רשא ןמז רצק םדוק ןכל הספתנ לע ידי היבירי הנידמכ
תחדינ ,האונשו החילצה טילשהל תא הנוצר לע םלועה יניסה תוריהמב ,קזבה ילבמ
השענש ץמאמ יתועמשמ בישהל תא ןתואמצע לש תונידמה ,תושובכה ךותו המלשה
הרורב לש ינבתונידמהתושובכה םע םדמעמ.שדחההחלצההתררחסמה וזה אל המלענ
אי׳ג יי
(Jia
Yi,
יניעמ םינשרפה תורודב .םיאבה דחא ילודגמ םירקבמה לש ,ןייצ
), 166-201ס״הנפל בתכ תונש רוד רחאל תליפנ תלשושה וזב :ןושלה
ןייצהגישה תאבחרמה ןיב,םימיההחפיס תאםהיתונידמ[ ]לש,םיכיסנה]הטילש[ הנפ
90המורד זירכהו לע ומצע ,רסיק ידכ ןיזהל תא בחרמה[

]ןיבש

תעברא ,םימיה

םלוא

ידמולמ םלועה ווחתשה הענכהב .וחורל עודמ הז ?הרק
:בישא רבעב בורקה ןמז בר אל היה ךלמ

].יתימא[ תיב ואו׳ג ,שלחנ

תשמח

םינומגהה

םיכמסמה
םירוזאה
לעתוריהמתרידחןונגנמהילהנמה לשןייצלא
,םישדחה,התמצועוודיעי
טלמיהלוישונמלא
דחוימב קיתיטפשמ לשרותיאלעבבוחהוויקש
ולגתהש.ה!־ילבןיינעמ
)(Dongtingגניט־גנוד ,ימורדה הזש התע ףרוצ ,תורסיקל םלוא ספתנ
חטשה חדינה לש זוחמ
ךות הנש לע ידי ןונגנמה לכה לוכי  -ואר גנא׳ג ןימ־ן׳ו׳ג  2003הרעהו . 40ליעל
הבישיה םע םינפה תונפומה המורד ,דתיה תוכמס לש טילשה .ןוילעה
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,91ופלח אלו היה ימ דקפיש לע.םלועה םושמ ךכםיכיסנהםינזורהו ומחלנ,חוכב
םיקזחה ועגפ,םישלחבםיברהורמעתה,םיטעמב ילכ ןיזה אל וחנםימחולהויטושפו
םעהושתוה.לילכ התע]טילש[שכןייצ הנפהמורדךלמו לע,םלועה עמשמםירבדה
יכעיפוה ןבםימשה.הלעמל ינומה םעה וויק יכוגישה םולש,םהייחל אלוהיהדחא
אלשרהיט תא וביל אלוטיבההאריב יפלכ.הלעמ היה הזעגרהרומשל לע,האריה
בצייל תא;םיגשיהה ןאכהיהסיסבהתעגרהל.92תונכסה
אי׳ג ,יי ןשרפה,קירבמה ןיבה יכ םולשהלחוימה אבש םעדוחיאה הציפ תא יניתנ ןייצ
לעןדבוא תואמצע םהיתונידמ  -תאז וניבה םג היטילש לש .ןייצ םתוינידמ תישארב
ימי תלשושה תירסיקה הדעונריבעהל תא רסמהןדיעהששדחה :עיגה ןדיע לש ,םולש
תודחא רדסו ;ןיקת ןדיע אלש היהי וב דוע םוקמ גוליפל תומחלמלו לש ימיתונידמה׳
׳תומחולה אלו היהת תופידע ןייצל לע ינפ תוצראה איהש .השבכ ,ךכ רבכ תישארב
ונוטלש הרוה רסיקהןושארה ריסהל תא תומוחה וצצחש ןיב תונידמה תוביריה םא( יכ
רמש ףאוביחרה תאהמוחה לובגב ינופצה לא לומ ימע ;)הברעה אוה ףסא םג תא ילכ
ןיזה יבחרמ ,םלועה םכיתה רציו הזנורבהמ הלבקתהש םינומעפ רסירתו ילספ קנע
לקשמב םישולש הנומשו ןוט .דחאה אוה הבריה רקבל םיחטשב ,םישדחה םש הלע
םירהלםישודקהדביכוךכב תאםילאה ;םיימוקמה ליבקמבגאד תונבל תכרעמ תינחלופ
תיטתניס רשא הבליש תא תונחלופה םיירקיעה לש תונידמה .93תושובכה וירוקיבב
םיקה תוחול ןבא לע תוגספםירההםישודקה ןהילעו וקקחנ ירבד ללה .ומצעל הלומעת
וז תניינעמדחוימב ליאוה איהו תשמשמ תודע הנמיהמ ךרדל רסיקהש ןושארה ףאש
חיצנהל תא .ויגשיה רסמ סויפהתודחאהו ףקתשמ אל קר ןכותמ תובותכה אלא םג
,ןנונגסמ ריכזמה עדומב תא ןונגסה יצילמה קיתעה לש יכמסמ תיב ,ואו׳ג ףקשמו
ךכיפל היינפ לא תורוקמה םיפתושמה לש תוברת תבכיש תיליעה.94הליכשמה םג
ןכותה לש תובותכה קזחמ תא רסמה לשתודחאה .םולשהו ףאב תבותכ ןיא ללכ רוכזיא
לש ןייצ תחצנמה ,-אברדא ןה תוטילבמ תא אוב ,םולשה תודחאה רדסהו רובע לכי
רשא תחתמ .׳םימשל ,ךכ ,לשמל תרמוא תחא תובותכה יכ
הנשבםירשעההנומשו],ונוטלשל[ רסיקה השע תאתישארה].תורסיקל[ ןקית ןזיאו
תאםיקוחה,תודימהו תאילהונאוביר,םירבדה ךכוהשע תא יניינעשונאה,םירורבל
דחיאוהינומרהב תאתובאה.םינבהו ,םכח ,ןובנ ירסומ גהונו,קדצב אוהריהבמ תא
חיטבהלהדימלש
׳םינומגההויהםיטילשיברהמצועלש
תשמח׳
',ויתסהווסינש
ביבאה'תפוקת
.תימואלניב
תוביצי
:ואר ',י׳ג־הש׳ קרפ  6,ימע ; 283ןוסטוו  1993,ימע 81.
לע ותוינידמ תיתדה לש רסיקה ןושארה ואר יל גניל 2001.
ןוידל טרופמ לע תודוא תובותכ ןבאה לש רסיקה ןושארה ואר ןרק 2000.
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תונורקעךרדה 0.אן( חרזמב טלתשה לע תומדאחרזמה ידכ םצמצל תא רפסמ
.םימחולהםיניינעה רבכומלשוההדימב,הבר ךכואוהעיגהףיקשהל לא ...םיה
ותלוגס לשרסיקההרמישהבצייו תאתעברא.תווצקהאוהשינעה תא,םינדרמהקיחרה
תא,םיקיזמה םמור תאתלעותהאיבהו תא.רשועהםיקוסיעהםירדוסמ יפל,תונועה
לכו רצות]ץראה[גשגשמ .עפושוירוחש׳יטושפ(׳שארה )םעהםיוולש,םיחוטבו ןיא
שומישתותינחב.תונוירשבו תשש יגוסםיבורקהםיברע הז,95הזל ךכףוסבלש ןיא
.םידדושלוהחמשבןוששבוםילבקמ תאותרות לש[],רסיקהםיעדוי לע
םוקמםיערופל
םיירוב תאםיקוחה.םילהנהו
ןיב תששםינוויכה לש[],םוקיהלוכהאוהתומדא ...רסיקה לכב םוקמ שיש ובתובקע
םדא ןיאדחאאלשךפה .ןיתנליגשיה]רסיקה[םיליפאמ לעתשמחםינובירהםיידגאה[
לש ימי],םדק בוטוביל עיגמםירוושל.םיסוסלו ןיאדחאאלשהכז,ותבוטל שיאו שיא
חוטב תחת תרוק .96וגג
רסמ הז לש םולש ,תודחאו רבועה טוחכ ינשה ךרואל לכ תובותכ ןבאה לש רסיקה
,ןושארה דעונ םדוק לכ תבכישל תיליעההליכשמה תוצראהמ הזש התע ;וחפוס אוה
דהדהמ םג תובותכב וקקחנש לע תולוקשמה תושדחה רסיקהש הרוה עובטל דובכל
.97דוחיאה רסמ הז הנפ תורישי לאתודוסיהםיילסרבינואה םתוהזב לש,םידמולמה רשא
יפכ רמאנש ליעל וארהגאדב׳םלוע׳ל אלוהנידמלתדדוב תאםתוביוחמ.תישארה רסיקה
גאד רצבל תא וירשק םע ינב תבכיש תיליעההליכשמה םג תוינידמב םייונימה ,ולש
רשאהרשפא ינבלתוצראה,תושובכה ןהבוהיתובירי תושקה לש ,ןייצ תונידמ ויצ ,ייצו
תוכזל תורשמב .98תומרהתחלצה לש ,ןייצ תוחפל יבלשב תוטלתשהה םינושארה לע
,היתובירי הצוענךכיפלהתריחבבתעדומה תוהזבתילסרבינואה אלו וזב.תלדבנה

תששיגוס
,השאהוחאהרוכבהחאהו.ריעצהתטישבתוברעה
םיבורקה םהבאה,ןבהולעבה
ןישלהל,וילעתרחא
,החפשמהויבורקויהםירומא
תידדהה
הגיהנהש,ןייצ םאעשפדחאינבמ
תידדהה
םהויהםיאשונשנועבההזהזללש.עשופהתטיש
הלעפוהתנידמבןייצדוע
תוברעה
ימיב גנאש גנאי המשויו זאמ  221תורסיקב ;הלוכ יטילש ןיס וכישמה המשייל ןיגוריסל ךרואל
הירוטסיהה ,תירסיקה םגו ךלהמב האמה .םירשעה
תבותכ אי־גנאל
ואר ',י׳ג־הש׳ קרפ  6,ימע ; 245ןוסטוו  1993,ימע
)(Langya

48-47.

תובותכה תודיחאה לע תולקשמה תישארמ ןוטלש ןייצ ) (221ס׳׳הנפל תושיגדמ יכ רחאל
רסיקהש חפיס תא םהיתומדא לש לכ םיכיסנה רשאי תחתמ ',םיימשל ירוחש׳ שארה םעה[
וכז םולשל ׳לודג -
ואר גנאו גנ׳צו  1999,ימע 69-67).
]טושפה

תומרופרה
לכירדא
ידןייצל יכ
,תוירסיקה יל

)ס׳׳הנפלהיהןבתנידמ
 si,תמתנשב 208
(Liהס

(Meng),גנמ ללוכ לרנגה קירבמה גנמ
,ויצ וליאו תחפשמ םיאיבצמה תיבל
תמ תנשב ), 210ס׳יהנפל ויה ידילי ;ייצ ךכ היה םג דמולמ ריכב רצחב ,ןייצ ויךו׳צ האוי
Tian,
(Mengןייט

)Yue

.(Chunyu
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אד ,אקע יכרד םעונה תופקתשמה םירואיתהמ ליעל אל וקיפסה רסיקל ןושארה
,לוכי־לכה אוהו ףאש רצבל תאתודחאה םג תועצמאב םידעצ םיילהנמ ךות לוצינ יברמ
לש ןונגנמה ינוטלשה לוכי־לכה דמעש .ותושרל לככ ךראתהש ונוטלש ךכ הרצק
ותונלבס סחיב בצקל ,תורומתה אוהו הסינ .ןציאהל העודי הצמישל דחוימב ותונעיה
תצעל ריכב ,ויצעוי יל ,הס רשא עיצה רצבל תא תודחאה תינויערה ףסונב וזל
תיטילופהרוסיאבתורותה׳׳תויטרפה ויהשתויארחא ויניעב תונגלפלתיטילופה לש ימי
תונידמה׳:׳תומחולה
,התעינודא,רסיקהתדחיא תא,םלועהתלדבה ןיברוחשהןבללתעבקו תאדיחיה שיש
.ודבכל וליאו ]ידיסח[ תורותה תויטרפה םיכישממ לולשל תא תוארוה .םיקוחה
םישנאהשכ םיעמוש לע,םיווצה םה םירקבמ םתואםאתהב;םהיתורותל םתסינכב
]רצחל[ םהםיללוש תא[ ]םיווצה,םבילב םתאצבו  -םירקבמ םתוא.תובוחרב םה
םירהייתמיפלכןובירהידכשוכרלםמצעל ,םשםירחובםירבדבםיגירחידכואריש תא
,םתוממורםיליבומו תא,םינומהה ישנא,הרושה קוסעל.תרוקיבב םא אלרוסאת ,תאז
יזאהלעמלרדרדתי וחוכ לש,ןובירההטמלוהנרצוויתתויודגאתה ].תוינגלפ[ בטומ
רוסאל לע .ךכ
םימשרה־מידיקפהופרשי תא לכתומישרה]תוירוטסיהה[דבלמהלא לש
ךשקבא יכ
.ןייצדבלמ המםיקיזחמשידמולמ,רצחה הלאיבחרבםלועהםיזעמהקיזחהלירפסב
,99׳םירישה׳ ׳תודועתה׳ ירבדו האמ׳

ואר(׳תולוכסאה ,ןלהל הרעה

) 102םיבייח בצייתהל

ינפבלשומה ואדקפמתוחוכהםיניוזמה לש[],זוחמה ידכלכש]םהירפס[ופרשיי.וידחי
הלא רשא וזעי ןודל םהיניב לעםירישה,תודועתהו שיםאיצוהלגרוהל .םיקוושב
םיבייחמה תארבעהידכלולשל תאהווהה  -שיםאיצוהלגרוהל םע ינב...םהיתוחפשמ
םאו ןאמ אוהד הצור דומלל םיקוח םיווצו  -חקייש ול דיקפ .100הרומל
ותעצה לש יל הס
תא

תלשוש ןי׳צ

ררוע

שי

תאונשל

םשפנ לש

וילא

לאכ דחא

סחייתהל
אוה

,תישאר

הלבקתה

דעונ

םדמעמ היהי

התעמ
תיניסה

םיפסואה

השענ

המשויו

,הרהמב

ידמולמ ןיס
םידעצה

קיתשהל תא

היציזופואה

יתרשמ

אלו

לש

ןויסינ

םייטרפה לש

רסיקה

טילשהל תא
,םירפסה ךא

וצו

לופונומה

׳םירפסה אבש

תפירש׳

.םהיתורודל
םייתועמשמה
תינויערה

לש

רתויב

בגאו

.ויצעוי

יתכלממה לע

הרמש בורב

םלוא

תאז

,תינש
:עדיה

םירקמה תא

היתובקעב ךפה

רבעמ
לש

תושגרל

רצחה

זומרל

םיקתועה

.תירסיקה

םידמולמל יכ

הנושארל
הנידמה

וצהש

הירוטסיהב
הדימשה תא

;הינויכראב ךכ

',גני׳ג־וש'(׳תודועתה׳ו ) Shujingויהדוסילתוברתה
׳םירישה׳
 99ירפס
,׳גני׳ג־הזקר )shijing
.׳ויתסהו
ביבאה׳
ידמולמ ןיסזאמ ימי
תפתושמה לש
100

',י׳ג־הש׳ קרפ  6,ימע

; 254-255ןוסטוו  1993,ימע

54-55.
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ךפה׳ דיקפה.׳הרומל ,תישילש תפירש׳׳םירפסה הדעונ םדקל תאתודחאה ;תיתוברתה
הניחבמ וז וצה היהךשמה רישי לש תוינידמדוחיא׳ םיגהנמה,׳םינושה רסיקהשהאגתה
הב

תוחולמ

דחאב

,תוירוטסיהה

תוירוטסיהה

ןה

תוירוטסיה לש האמ׳
103
,ןי׳צ

ויה לככ

,ירסיקה

התוחישק לש

תוארוהה

תוימשרה

.102׳תולוכסאה

הארנה

תלשושה

השתוה ,לילכ

תונידמה

לש

תוריציה

תושובכה

רומיש

תויוהז

הביאב תא הרזחה לא

עונמל

ןונגנמהו

תויוהזה

רצבל תא

ץרפש

ותומ

בקע

ןהו

תוינלדב

ירבדכ אי׳ג ,יי אל׳

,ילהנמה

ימינפה

הפאש

תוריציה

םירואית אל

וללכש

,וללה

תוריהמהו הבש איה

רבשמה

.104תונקתהו

דחוימב

תירקיעה לש

תנעשמה

הדעונ

ןתדמשהו

הייסולכואה

.101ולש

ןבאה

הבושח

וננוידל

לש

ןתדמשה

תוריציה
־ומכה

םיאימחמ לש
יתוברתה

בחרמב

.תוימוקמה
היגשיה ויה הל

׳םושרל תא לובמ

קיפסה

ימואתפה

:ץעורל

לש

ןושארה

רסיקה

(Huיאח־וח
ותיילעו לש ונב,חלצוי־אלה
 Hai),רצי עקרק הירופ ,דרמל ןכאש ץרפ
תנשב . 209ס״הנפל םידרומה וחילצה טטומל תא ,ןי׳צ םלוא ליבקמב םה ורצי והות
,והובו הארנו היההרואכל יכ ןדיעתונידמה׳׳תומחולה :רזוחםהיאצאצ לש יתבהכולמה
,םיקיתווה םתסו ,םינקתפרה וסינ תויחהל תא םלועה יתנידמ־ברה בישהלו תואמצע
תוכלממלודמשוהש ידיב .ןי׳צ םלוא אקווד ןויסינ הזחיכוה תא תדימהחלצהההרידאה
לשןי׳צתלחנהב.תודחאהתוכלממהתונשיה־תושדחה אל ובשחנתוימיטיגלוליפא יניעב
;ןהיבשות ןה ,וכסכתסה ולצפתה ומחלנו וז וזב תושדח ,םירקבל ןתעפוהו הריזב קר
הפיסוה והותל והובו .יללכה דחא םיגיהנמהמ םירטוזה לש,םידרומה ויל גנאב (Liu
תמ

Bang,
תושדחה
תא

תנשב

.תיזוכירה

םיקזחה

התיה וז קר
תויוכיסנה
תואמצעל

םיכסהו

הרשפ

שבגל וביבס

ךלהמב
תמקהל

.תינמז ויל
וחילצהו

,וללה

תוכלממה

םייתוברתה ןיב
הלודג תא

חילצה

,תוביריה

תורסיקה

ותירב

195

),ס״הנפל

ינב

םתועמשמ

לש

רשא אל היה

ויתומחלמ תוברה

גנאב

ימי

ומצע
ןדמגל

תונידמה׳
םינושה

.105תיטילופה

ץלאנ

רשפתהל םע ילעב

םנמא ויל גנאב

תוימונוטוא קלחב יחרזמה לש םלועה ,יניסה

תויוכיסנ

ףוסבל

םירוזאה

היצילאוק

רושק ףאל

תחא

תוכלממהמ

המישרמ אקווד תודוה

־תונשיה

ותחטבהל בישהל

ויאצאצו

ודקש לע

ןתושעלו
׳תומחולה

ורתונ

ילעב

תודיחיל
אל
ןיינע

םוצמצ ןחוכ
תוילהנמ

העמשוה
,יפרגונתא

תודחאה׳ ׳הלודגה לש ןימ התיה

ןתואמצעו לש

.תוליגר
,םלועמ
ךא

םלוא

האירקה
םילדבההו

ודביא

הדבועל

הדימב

.תרמגומ

ואר ',י׳ג־הש׳ קרפ  6,ימע 245.
לע םתויה לש ירבד׳ האמ ׳תולוכסאה םיפסוא לש תוטודקנא תוירוטסיה תולעב רסומ לכשה ואר
ןסרטפ 1995.
ואר ',י׳ג־הש' קרפ  15,ימע 686.
,םש קרפ  6,ימע 284.
ואר םינויד

'םייפרגונתא' םהיגהנמב םילדבנה לש ינב תונידמה :תוקיתעה ,םש קרפ  129,ימע

; 3270ןאח' ,יוש קרפ  28,ימע

1671-1640.
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-

היצזיטילופ)־הד( לש תויוהזה

תונקסמ
וא לע רשקה ןיבש ׳הנידמ׳ה ׳םואל׳ל

םוכיסלהריקסהןוידהו ליעלש ןמיוארה רוזחל לואשלו המ דחיי תא ןויסינה יניסה הזמ
?יפוריאה עודמםילולסמהםיליבקמההרואכל לש שוביג תונידמתוילאירוטירט תולעב
תוהז תיתוברת תיטילופו תרדגומ תויוצמהוךוסכסב םע ןהיתונכשוליבוההפוריאב לש
תואמה עשתה הרשעםירשעהו שוביגל תכרעמתונידמ׳/םואלה וליאו ןיסב םהומייתסה
תמקהב תורסיקתדחואמ תכיעדבו תויוהזה ?תוימוקמה
ילבמ רמייתהל תוצמל תא תובושתה תוירשפאה הסנא עיבצהל לע רפסמםילדבה
םייתוהמ ןיב ןויסינה יניסה הזל.יפוריאהלדבההטלובה ,רתויב ,יתעדל ןומטהדיקפתב
הנושה תילכתב לש תבכיש תיליעההליכשמה ינשב .םירקמה העשב תבכישש תיליעה
תיניסה הרתונ תלעב העדות תילסרבינוא ,תקהבומ תיברמו הינב אל ורשק תא םלרוג
םע הנידמ ,תדדוב ןויסינה יפוריאה היה הנוש .תילכתב אקווד ןדיעב תמקה תונידמ
םואלה ולבגוה ןפואב יטסרד תויורשפא תועינה תיקפואה לש ינב תבכיש תיליעה
,תטלושה בצעתהוסופדה ויפלש יריכב,לשממה טרפבו יריכב,אבצה םירומא תונמיהל
םע םידילי  -וא תוחפל םע יבשות עבקה  -לשהנידמה הבש םה .םינהכמ וניאר יכ
,ןיסב יהלשב תפוקת תונידמה׳,׳תומחולה ועיפוה םינממס לש תונדשח יפלכ׳םירז׳
תורשב,רצחה םלוא תומגמל וללה םלועמ אל התיה העפשה תישממ לע תוינידמ שויא
םיגרדהםיריכבה ןונגנמב ילהנמה .יאבצהו
תוהזה׳תילבולג׳ה לש תבכיש תיליעה הליכשמה הריבסמ עודמ וז אל הבלתשה
תומגמבלודיבה יתוברתה לש ימיתונידמה׳,׳תומחולה עודמו תיברמ םיגוהה םייניסה
ואר ןיעב הרצ תא
,הפוריאל
ידמולמ

ררוע תא

,היגלטסונ
תוקבדל
הליכשמה

היצנגלטניאה

תונידמה׳

׳תומחולה

רוזיבה

,תילאוטקלטנא
אל

תושבגתה

הבש

תוקבדה
תונתינה

תישגר
רמשש

םיגהנמ׳ה
התיה
ושיגרה

יתוברתה היה
תישגרה

הנחבהל

תורוסמב

׳םייממעה
דוחב
תא

תוימוקמה

םינומא  -םג םא

העפותל

תרסח

ו׳צ

.107תוידוחייה
גיוסמ

.106ץרא

רוציב

יחרזא׳

םירוזאמ

תנידמ

ןפואב

לש

תינחה
םמצע

תרכומה ונל
תרישב

םיידוחייה לכל

םירחא

.םלועב

רחאל
דבורה

ןוילעה
-

,תוימוקמה

רדעיהב

,ימיטיגל

תליפנ

יתרוקיבו

תויוהזה

.׳םלועה

דמימ

דוגינב

,התריב
לש

הקנפשוג

דוחייהו

טעמל

טלחומ

ימוקמה

תושוחת לש
ןיא

תויודע

תבכיש

תיליעה

תוברתל לש ,ואו׳ג

רישכה

106

לע סחיה ילילשה לש םיגוהה יפלכ םיגהנמ׳

107

רשפא ןבומכ תוארל תודוסי לש היגלטסונ תוכלממל תוקיתעה םצעב תונויסנה ושענש ןבישהל
לע ןנכ תובקעב תליפנ ;ןייצ םלוא אקווד ןולשיכה ריהמה לש תונויסנה וללה רשאמ יכ הקיזה
לש הייסולכואה תשרומל תיטילופה תלדבנה הרתונ הטעומ .רתויב

,וס(׳םייממע ׳) suואר סיאול 2003.
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ירוי סניפ
ךכב תא עקרקה דוחיאל יתוברתה שדוחמה דימ םע תדחאה בחרמה .יטילופה
היצנגיליטניאה תיניסה התיה ךכיפל דוח תינחה לשהדחאה תיתוברת אלו לש רוזיב
תוקבדודוחייב .ימוקמה
התובישח לש תשרומואו׳גהעיבצמ לע דוע ךבדנ לש ינוש ןיב ןויסינהיפוריאה ןיבל
הז .יניסה ףא יכ ןתינ תוארל הליבקמ תמיוסמ ןיבהדמעמ לשואו׳גהדמעמל לש אמור
תוגהב תוברתבו תיטילופה,תיפוריאה םייק םג ינוש יתוהמ ןיב ינש .םירקמה תובכיש
תיליעה תויפוריאה ובאש תא ןתארשה תורוקממ :םינווגמ דצל תשרומה תימורה
המייקתה םג תשרומה תיטבשה ,תלדבנה םגו תונויערל םיינוויה םיידוהיהו ללוכ(
ןויערל םע׳)׳הלוגס תעדונ העפשה אל תלטובמ לע .ברעמה ןיסב ומייקתה תושרומה
תויפולחה ימוחתב ,תונמאה תדה תוברתהו תירמוחה  -ךא אל םוחתב תוברתה
.תיטילופה םג העשב ינבש ןייצ ויצו וטילבה תא ןתקיז לא םימעה םיניס־אלה ונכשש
,םתברקב אל התיה ךכל העפשה לש שממ לע תולהנתה .םהיתונידמ םוחתב הז ןתינ
רבדל לעתודיחא הבר רתוי ןיסב תירסיקיםורטה רשאמהפוריאב.היתורודל
םתוקבד הקזחה תיסחי לש ידמולמ תונידמה׳ ׳תומחולה ןהיגיהנמו םיביכרמב
םיילסרבינואה לש םתוהז תיתוברתה הצוענ םג ינושב ןויסינב ירוטסיהה יניסה
.יפוריאהו הפוריאהיתורודל התסנתה חתמב ןיב תוהזהתילסרבינואה רקיעב( תירצונה
ךא םג )תימורה־תירסיקה ןיבל תויוהזה תולדבתמה תויטבשה( רחואמו רתוי
).תויתנידמה חתמ ,הז ןזוהש ימיב םייניבה תומיעהמ ןיב תאשונ תוהזהתילסרבינואה
)היסנכה( ןיבל ,םיכלמה אלש דימת ורס,התורמל קזיח תאתועדומה תולובגל תוכמסה
לש םידדצה איבהו הגרדהב שוביגל גשומ׳תונובירה׳ .תלדבנה םתהימכ לש יכיסנ
הפוריא היכלמו קזחל תא םהיתויוכז ךותב תולובג םהיתוכלממ התיה רשבמל םדקומה
לש ןורקעהנידמהתינובירה.תינרדומה ןיסב לש ימיתונידמה׳׳תומחולה אלהיהדסמימ
רעריעש לע םתטילשתידעלבה לש םיכיסנה,םהיתונידמב םלוא אקווד בקע תאז אל
רצונ ךרוצ חופיטב ןורקע׳תונוביר׳ה .תלדבנה רדעיהב םויאה דצמ םימרוג ־לעי
םיכיסנה

,108׳םייתנידמ
׳תואמצע׳ה

םלועמ אל

אל
עיפוה

ושח

יכ

חישב

םהילע
.יטילופה

ןגהל

לע

םיכיסנה

תולובג
ואר

,םהיתונידמ

ךכיפל

גשומו

םהיתונידמב

אל

םהיתורגסמשוצח תאתולובגזוחמה וא
אלעודירבד לעםמויק לשםינוגראםייתדםייממע
(2004,ןזואהנקלפ ימע ) 154רעשמ יכ תונגראתה וזכ הלוכי ,דתיה םייקתהל ליאוה
,הפנה םא יכ
שיו תויודע תויגולואכרא תוטשפתהל לש יסופד ןחלופ םימיוסמ הנידממ תחא .תרחאל םלוא
הרקמב ,הז םג םא רבודמ תוצובקב
רגתא ישממ

׳תוימואל־לע'תויתד ןה יאדווב ויה ילושב דסממה אלו וויה

תויונמאנל תולדבתמ יפכ התיהש היסנכה .הפוריאב ןויסינ ידוחיי םיקהל ןוגרא

ימואלניב הצוח תולובג השענ לככ הארנה ידיב וידיסח לש הגוהה בושחה ,הזד־ומ םלוא םג
הרקמב הז רבודמ לכב הרקמ ןוגראב ןטק םידממ אלש התיה ול העפשה תלעב תועמשמ לע
תולהנתהה תיטילופה לש .וימי
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תודיחי תוינגרוא תולעב תולובג םישודק שיש ןגהל ,םהילע יכ םא שרק הציפקה לא
דוחיאה יפוסה לשלכ׳ רשא תחתמ׳םימשל תחת .םטיברש תולקהתונידמה׳ש׳תומחולה
ודרי הב תריזמהירוטסיהה השיחממ בטיה תא לדבהה יסיסבה ןיב יתש תויוברתה
.תויטילופה
םג תואיצמה׳תיטילופיואג׳ה ןיסבהמודקה המרת תמצועל תומגמהתוילסרבינואה
האוושהב .הפוריאל םזילסרבינואה הפוריאב םלועל רתונ לבגומ הניחבמ :תיפרגואג
רחשמ ירוענהיצזיליוויצהתיפוריאה וריכה ינב תשביה ןמויקב לש תויוברת תוחתופמ
,תורחא םלועלש תודיתע ויהי ראשיהל ץוחמ׳ ׳םוחתל רובע ינב .ברעמה ןה ירסיק
,אמור ןהו תיברמ ישאר היסנכה רחואמ ,רתוי ויה םיעדומ םויקל לובג תוטשפתהל
.םתטילש םג תעב השדחה הפוריאב אל ויה תופיאשה תוילסרבינואה  -הדימב
ומייקתהש אלא תולאשמ בל תונווכמה דיתעל טולה ;לפרעב דוחיא׳ימלוע׳ םלועמ
אל

לע

דמע

ללכ אל

.109קרפה

וריכה

תויוברת

הפיאשה דחאל תא
תיפרגואגה

ןיסב

תוחתופמ

תורחא

׳ואולמו

םלועה׳

תרכומה

בצמה היה

תירסיק־םורטה

התיה

.םהל ףא יכ ןמז

ץוחמ

תולובגל

תינכות

תיטילופ

רחאל

רצק

.הנוש

םיאנידמה

םלועה

לש

תישעמ

התמקה לש

םיגוההו זאד
לעו ןכ

,ואו׳ג

תואיצמב

תנגועמה

תדחואמה ודמל

תורסיקה

יאנידמ ןיס ריכהל לובגב תלוכיל
התוטשפתה לש
תורסיקה וצמיאו הנחבא הרורב ןיב
םיילסרבינואה וכישמה לושמל הפיכב -
דע
םיכרעה
׳ונחנא׳ ,׳םה׳ל
תוקספהב תולק
יהלשל

הפוקתה

יתימא

וניא

סמורהו

.תירסיקה

,םושיי־רב
רותיו

.תילסרבינואה

םה

יפוס

תומחלמ׳

ןדיעב

דבלמ

םימרוגה

תסיפתב

תונובירה

הנושה
ידימ

האצוה

וצמאתה
-

באוכו

,ליעל
ינשב

טילשה

תונידמהו

תונושה

וכישמה

םעה׳ אוה

רקיעה

,׳הנידמב

תויהל
יכו

רורב

רומשל
-

לע

לדבהה
.םירקמה

עשתה

םלועה׳

לע

ןויסינה

הפוריאבש

דועב

הקנועהו

ןהיטילש
ךייש

קר

ןיעה
אוב

םע

ןוטלש
לש

תורסיקה
שבוכה

ברעמה

.110הרשע

יתוהמה ןיב

יטולוסבאה
תלחנ

תוחפל

תיארמ

םולח הז אב

׳םויפואה לש האמה

םירקסנה

תונובירה

םג םא

לעופב היה

בורל

םיאנידמה יכ

ימלוע

רחאלש

,׳המוא׳ל

.דבלב

יניסה הזל

וללה

יפוריאה

הכפהמה

ןיסב

רבדה

ושרדנ

,111׳ללכל ךא אל היה

םנמא

ןומט

תיתפרצה
אל

,הרק

רוכזל יכ

תואמסיסב

וללה

םואבסבוה
דוחיאה
יבגלתופיאש
,הפוריאב,ואר,לשמל
ימלועה
ועמשוהשהאמבעשתההרשע
 2000,ימע

39-38.

לע תוחתפתה העדותה תלדבתמה ןיסב תישארב הפוקתה תירסיקה :ואר יד ומסוק

; 2002סניפ

.א 2004לע רבעמה םזילסרבינואהמ תונלדבל ןיסב תירסיקה תרחואמה :ואר ןוסנוול  1958,ךרכ
 108-95.ףא יכ זאמ ורקיב םיבר תא תוזיתה לש

 1,ימע
הראוד

1993),

,ואר(ןוסנוול ,לשמל דנסנואט ;1992

ויתונעט לש ןושארה תוכישממ תויהל תופקת יבגל תיברמ הירוטסיהה תיניסה

.תירסיקה
הח־גנמ אטבתה יכ םעה׳ אוה 'רקיה ,הנידמב יכו ולקשמ הלוע לע הז לש תוחבזמ׳ םינגדה
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םושמ רועריע לעתודוסירדסהיטילופה'.12יטולוסבאה לע ,ןכ םע תליפנ יתבהכולמה
לשתונידמה׳,׳תומחולה אל התיה םהיניתנל דוע הביסםחליהל ןעמל תמוקת :םתנידמ
עגרמ העטקנש ,תלשושה הנידמל הטלשנש לע הדי אל התיה דוע תועמשמ לש .שממ
םג השענשכ ןויסינ׳םקשל׳ תא תונידמהתודובאה ימיב והותה והובו רחאלש תליפנ
,ןי׳צ אוה ספתנ השעמכ יניצ לש םינקתפרה םייטילופ םיימוקמ אלותרזחה׳כ הרטע
.113׳הנשויל

ץוביקה׳

׳ימואלה׳

לעב

תויוכזה

תויטילופה אל

שבגתה

ןיסב דע

הכפהמל

תיאקילבופרה לש  1911,תע וצמוא תונורקע תונובירה׳תימואלה׳ חישהמ יטילופה
.יברעמה
תואיצמה ,תיניסה תויוהזהשתוינלדבה וקזחתה הב ךשמב בורק םייתאמל ,הנש זאו
ושלחנ דואמ םא( יכ םלועמ אל ומלענ )לילכ תררועמ תויהת יבגל דיתע תויוהזה
תוימואלה םלועב .יברעמה ןיא הז דוס יכ תואיצמה׳תילבולג׳ה תב ,וננמז העיפשמה
ןפואב קזחדחוימב לע םיקלח םילודג לשהיצנגיליטניאה תוצראב ,תושעותמה האיבמ
רוהרהל םא(ינש אל רועריע )אלמ לע רפיסה .ימואלה תודיינה תרבוגה לש םילעופ
לשוםילאוטקלטניא תיארנ התע הקזח יצמאממ תונידמ תודחא.הליבגהל הלאשה איה
םאה אובי םויה תוריינהש קושבימואלךיבה ףיקת םג תא ילעב עוצקמהםיהוזמה רתוי
לכמ םע תנידמ םואל,תינרדומה םיאקיטילופ ישנאו ?אבצ המ הרקי םא הנידמ ׳א לכות
ריבעהלהדיצל תא רשןוחטיבה לשהנידמההביריה תעצהב תרוכשמ הבידנ ?רתוי המ
הרקי םא םיסחיה לש תונידמה ופפכוי םיללכל לש םיסחיה ןיב תורבחה תויקסעה וא(
לשתודסומהלכשההההובגהךרוצל ),ןיינעה ונייהד יללכ קושה?ישפוחה םאה אל איבי
רבדה ותעיווגל לשםזיטוירטפה לשו חורה תימואלה רשא וראשי ילוא תלחנ תובכשה
׳המדאהו טילשהו  -קרפ  14.14,ימע  328.ירבחמ םיביבאה׳ םיוותסהו לש רמ "ול ופיסוה יכ
םלועה׳ וניא ךייש :דיחיל םלועה ךייש ללכל ׳םלועה  -הש־יול׳ ',וי׳צ־ןו׳צ קרפ  1.4,ימע 44.
Li
) yunתומישר׳מ ׳םיסקטה ופיסוה וכלהשכ'יכ ךרדב
קרפב םלעופ׳ לש 'םיסקטה יל״( "ןוי
,הלודגה םלועה היה תלחנ ׳ללכה ', -י׳ג־יל' ךרכ  21,ימע  582.השיגל וז ויה םיפתוש םיגוה
םיבר .םיפסונ
לע םישרושה תוכלשההו לש הסיפתה הקינעמה ךלמל תא תוכמסה הנוילעה יתלבהו תרערועמ
לוהינל ,הנידמה לעו

'םזיטולוסבאה'ינייפאמ יניסה ,ויתורודל ואר ויל האוח־הזד

2000.

רומאה ליעל וניא לסופ ןבומכ ןמויק לש תויוהז תויתוברת תוימוקמ :תוקזח יבשות םירוזאה
םינושה לש ןיס היתורודל ולעה לע סנ תא םירוביגה םיימוקמה  -ללוכ הלאכ ומיקהש תונידמ
תולדבנ חטשב לש זוחמ וא לש לבח םיוסמ  -םיברו םירוביגהמ ללוכ(וללה תויומד תוריכב ימימ
תונידמה' )'תומחולה וכז ףא ,ההלאהל

םישדקמו ומקוה םדובכל ירוזאב

.םתוליעפ םלוא םג

םירקמב וללה רבודמ הוואגב תימוקמ אלש ויה הל םייוטיב .םייטילופ ,ךכ ,לשמל דע םצע םויה
הזה םייקתמ ,וד־גניצב תריב לבח ,ןאויצ־הס ןחלופ ודובכל לש ויל
 (Shu-Han,הטלש

 Bei,תמ תנשב
(Liuייב

), 223הריפסל דסיימ תלשושה תימוקמה ןאח־וש
).הריפסל םלוא םייוטיב ,הלא ,םירחאו לש המ לוכיש תואריהל םזיטוירטפיכ 'ימוקמ םלועמ אל
ואיבה שוביגל תוהז

תנשמ

תיטילופ לידבהל( )תיתוברתמ .תימוקמה
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 221דע

263

תונידמ,םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ
תויממעה ךאודבאי תאתוימיטיגלהתילאוטקלטניאה ,םהלש יפכ הרקש ןיסב?המודקה
םאה ןכתיי בצמ יכ תויוהזהתוילסרבינואה וקזחתי לע ןובשח הלאתוינלדבה וטימשיו
תא עקרקה תחתמ ילגרל תנידמ ?םואלה םאההאירקהתוביציה׳ ואר(׳תודחאב ,ליעל
ינפל ןויצ ) 75עמשות םעפ־יא םג רושימב ?ילבולגה תויהתל הלא ןיא התע הבושת
הרורב םלוא םצע תורשפאה ןתולעהל העיבצמ הארנכ לע תויטנוולרה לש ןויסינה
יניסה קיתעההווהל לש .ונלוכ
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היגולונורכ לש ןיסתירסיק־םורטה תירסיקהו תמדקומה
nnyn
D"ron

D'Jff

onpinn nyxn 'sb

-py1? eras'?

nsipnn ow/nb©!©
iixe?

1046-1600

Tnx'nn op'ris' by D'xinxn
"IXi'll

-1996)

13X2? ,X^D bv
.(2000

's

by is nxnpi nsipnn
3'axn 'a' nat n« rrrrn

ems'? 771 - -]-\yb1046
ems'? 453-770

n'aiyan ixi'i
'mom a'axn' nsipn

mnp nx rnpio i©x ,'rnoni
ly o"n:sb 722 m©a i? nma
unpin ;o"nasb (479 ix) 481
ibVncrwn nx trsHjm D'tnx
bv

D»jnVuron

mirai:)

ai w

nsipnn

arson
403

ix

468

nj©3

nn^ob
.D'^JS1?

Cms1? 221-453
byisa Vnn ]xn V© nntjV©
;D"njsb 202-a

ems'? 207-221
n-i'sob 8 - ems'? 206

'mamVn mnan'

nsipn
]"s rib^i©
nanpian ixn nbEn©

D'3©n jmx
nw

piab

isDU manpn

n'Dnn1?hd nana

nbpiwn

ifrsnwn ny 'iiVuvra «]m
•T's ,nanpn
n"pnn n-nsob 2315? 9 njtra
"wib
mo'a
(Wang

ni'so1? 220-25

nnmxan jxn n^i©

vtom nspn njiDb©
(xin) I'D nb©i© bv
Mang)

lixa

13X1 bv

62

This content downloaded from 132.64.42.185 on Fri, 3 Jan 2014 06:51:11 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

םואלהיצזילבולגתורסיקותדחואמ,תונידמ

םירוציק םייפרגוילביב

Walter
and

C. Opello,

Global

Order:

Jr. Sc Stephen
A Historical

J. Rosow,

: 1999 ולפוא בוחרו

The Nation-State

Introduction

to Contemporary

Politics,

Boulder Sc London 1999

Ishii Komei E)^־JEyfenJ-j),
Dong Zhou wangchao yanjiu (311

1999: יישיא

Beijing 1999
Benedict

Anderson,

Imagined

Communities:

on the

Reflections

1991:

ןוסרדנא

Origin and Spread of Nationalism, London 1991 (rev. ed.)
Zhao Boxiong (Mill®),

Zhoudai guojia xingtaiyanjiu (jSj : 1990 ואיגגנויס־וב
Changsha 1990

Zhao Faguo
'Xian Qin Qi di renkou qianyi shi : 1997 וא׳גוג־א׳פ
i׳tan'( /t;^7-f iiilA HI ifi f^litfyl), Zhongguo lishi dili luncong (rf1Sffi
.J&gfi&l),
;He Jianzhang (MlllE)

1 (1997), pp 171-186

(annot.), Zhanguo ce zhushi (KHjftii

׳ה?־וג:ןא׳ג׳
fi), Beijing 1991

Zhang Junmin (^if$K),
'Qin dai de fu zhai fangshi du 2003: גנא׳גןימךר׳ג
((ffiH>
—si
Xiangxi Liye Qin dai jiandu xuanshi>5
), Shaanxi lishi bowuguan guankan (KHSSiW
.tllttlflJ), 10 (2003), pp 288-292
.Dai Wang (UcM),

comp., Guanzi jiaozheng
Zhuzi jicheng

IE), rpt

׳הןדךאוג׳:
5, Shanghai 1986

He Xiu Gongyang))־
5pf^) Sl Xu Yan (t£/3s), annot., Chun qiu
ךאו׳ג:גנא^־גנוג׳
zhushu
in
Ruan
Yuan
,/i®It
,Pf
(#%'X£
(יzhuan
rpt.
(Pit JC), comp.,
2, pp. 2189-2355, Beijing 1991
Shisanjing zhushu (+£MftS),
Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford 1983 1983: רנלג
xuepai׳tS׳.Zheng
Liangshu (H S

J), Shang Yangji qi

^|^)

: 1989 גנ׳גוש־גנאיל
Shanghai 1989
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Joachim

Das

Gentz,

Kanoniesierung

zhuan:

Gongyang

der

Friihlings

und

Auslegung

und

2001:

ץנג

Herbstannalen
(Chunqiu),
Wiesbaden 2001

Prasenjit Duara, 'De-Constructing the Chinese Nation', The : 1993 הראוד
.Australian Journal of Chinese Affairs, 30 (1993), pp 1-26
גנאזד
Zang Zhifei (Ht^P#), 'Zhangjiashan Han jian suo jian 2003: יי׳פ־ה׳ג
Han chu zhongyang yu zhuhou wangguo guanxi lun lue'
M M
ife J^l I# ^ 31 H HI
Ira
), Shaanxi lishi bowuguan
10 (2003), pp 308-314

.guankan

Yang Bojun (HHQdlt), annot., Chun qiu Zuo zhuan zhu

ךאו׳ג:וזד׳
,(±( Beijing 1981

Nicola Di Cosmo, Ancient China and Its Enemies: The Rise of 2002: ידומסוק
Nomadic Power in East Asian History, Cambridge University Press
2002
Eric

J. Hobsbawm

Programme,
A.F.P.

Hulsewe,

Translation
Century

, Nations

of
B.C.

and

Nationalism

Myth Reality, Cambridge

Remnants of Ch'in Law:

the

Ch'in

Discovered

Wang Hui (3:$f)

Legal
in

and

Yiin-meng

since

:1780

2000:

םואבסבוה

University Press 2000 (2nd
edition)
An Annotated

Administrative
Prefecture,

Rules
Hu-pei

: 1985 הווסלוה
1
of

the

Province,

3r

in

1975, Leiden 1985

Cheng Xuehua (12

Qin wenzi : 1999 גנאוגנ׳צו
Taibei 1999
jizheng (fS3t^HlSX

,Wang Guowei (BElH&iO, 'Zhanguo shiqi Qin yong zhouwen : 1976 גנאויוו־וג
liu guo yong guwen shuo'
idem,
Guowei
Taibei
.:F.
HI
fSi4)־
1976,
Wang
xiansheng quanji
.fc^fli),1,
pp־
303-305
Wang Lanzhong (:EStKt),

shidai qing dafu 1984: גנאוגנו׳גךאל
1]UP
^^i
l 51: it ft; fl
(#$(f£f

'Chunqiu

f)?j־fengjian
lingzhu xingzhi jianlun'
Ira), Nankai daxue lishixi Zhongguo gudaishi jiaoyanshi (
ed. Zhongguo gudai dizhu jieji yanjiu lunji י1")
fVt1[®]
.Tianjin 1984, pp 104-121
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Wang Qiming (ffi•® 1!fl),Xian Qin Liang Han Qiyuyanjiu

: 1998 גנאוגנימ־י׳צ
Chengdu 1998

Donald B. Wagner, Iron and Steel in Ancient China, Leiden 1993 1993: ־ונגו
The Chinese University of Hong Kong, The ICS Ancient Chinese ׳הזד־רו׳:
Texts

Concordance

Series,

Wuzi

suizi

r7l),

suoyin

Hong

Kong 1993
Burton Watson (trans.), Records of the Grand Historian, 3: Qin : 1993 ןוסטוו
Dynasty, Hong Kong 1993
Geoffrey R. Waters, Three Elegies of Ch 'u: An Introduction to : 1985 סרטוו
the Traditional Interpretation of the Ch'u Tz'u, The University of
Wisconsin Press 1985
Susan R. Weld, 'Chu Law in Action: Legal Documents from Tomb : 1999 דלו
2 at Baoshan', Defining Chu, eds. Constance A. Cook <feJohn S. Major,
.University of Hawaii Press 1999, pp 77-97
:,Martin

van

The

Creveld,

Rise

and

Decline

of

the

State

1999

דלפרק

ןו

Cambridge University Press 1999
Gu (iif&l), Han shu (}HH),
יוש:,(Ban

annotated by Yan Shigu (Hl&Plij

ןאח׳

Beijing 1997
Wang Xianshen (EE5fc'R), comp., Han Feizi jijie

ןאח׳
׳הןך־יי׳פ:
M), Beijing 1998

Hu Wenhui (S^lSt:®), 'Mawangdui
י
- chu
"jian "Ri shu
bang men

"Taiyi chu xing tu" yu Qin : 1997 וחיוח־ןו
ttiffll])>
IS >>0
,(£ ־.3 (1997), pp 83-88
Jiang Han kaogu

,(—*
James

Townsend,

'Chinese

Nationalism',

The

Australian

1992:

דנסנואט

.Journal of Chinese Affairs, 27 (1992), pp 97-130
'Takagi Satomi (iSjTlc!!? JL), 'Shunju jidai no gunrei ni tsuite #) : 1986 יגאקט
י ־ר/)t), Nagoya
I>
-0!fiM
daigaku toyoshi kenkyu hokoku (^
.11 (1986), pp 1-33
Chen Tao (®?If), annot., Yanzi chunqiuyizhu

׳וי׳צ־ןו׳צ:
הןד־ןאי׳
1996

Tianjin<
4),
Yang Kuan (Hit),

Zhanguo shi (Sj$®j !£). Shanghai 1998:1998 גנאיןאוק
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Yuan Lin (^#),

Liang Zhou tudi zhidu xin lun (BfJUIitilkMK

2000: ןאויןיל
Sffra), Changchun 2000

Yunmeng Shuihudi Qin mu editorial team (IE 0 Bf : (״itkMM £18 ׳גנמךוי׳:
ffi), Yunmeng Shuihudi Qin mu
Beijing 1981
Robin D.S. Yates, 'Social Status in The Ch'in: Evidence From The : 1987 סטיי
Yun-meng

Documents.

Legal

Part

One:

Harvard

Commoners',

Journal

.ofAsiatic Studies, 47, 1 (1987), pp 197-237
,—

and'
State

Control

of Bureaucrats

under

the Qin:

: 1995

Techniques

סטיי

.Procedures', Early China, 20 (1995), pp 331-365
,—

Five

Lost

Classics:

Tao,

and

Huang-Lao

in Han

Yin-Yang

1997:

סטיי

China, New York 1997
Mark E. Lewis, Sanctioned

Violence in Ancient China, SUNY 1990: סיאול
.Press 1990, pp 53-96

1999: סיאול
,— History'
Warring States: Political History', The Cambridge
of Ancient China, eds. Michael Loewe 8c Edward L. Shaughnessy,
.Cambridge University Press, 1999, pp 587-650
The Han abolition of universal military service', Warfare
2000: סיאול
,— in'
.Chinese History, ed. Hans Van de Ven, Leiden 2000, pp 33-76
,—

East'
Custom

and

Human

Nature

in early

China',

2003:

Philosophy

סיאול

.and West, 53.3 (2003), pp 308-322
:Joseph

R. Levenson,

Confucian

China

and

its Modern

Fate:

The

1958 ןוסנוול

Problem of Intellectual Continuity, London 1958

Chen Qiyou

(Bit ofttfi),comp., Liishi chunqiu jiaoshi (S

IS : הש־׳ול׳רי׳צךו׳צ
1990

Shanghai$#
Ct£ff),
Yang Bojun (HHS^),
:,Li Jun, Chinese

annot., Lunyu yizhu (f&tnff £}:), Beijing
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