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  דבר המערכת:נימה לבנה

  

  עמרי ביכובסקי, אילנה רבין

  

כדרכנו, בקריאה אחרת בחרנו 

״בין לבין״, במקום -להתמקם בהשהיה, ב

של מרווח, של הפעולה בה׳ הידיעה 

הנמען נמצאים במרחב -הנמסר-שהמוסר

 -בו הכול אפשרי כמו גם לא אפשרי

מרחב ההימור התפוס בפעימת זמן שלא 

ברור המבנה ״החומרי״ שלה: שרשרת 

 ספקרציפה או חרוזים בתפזורת 

ק אחוזים בחוט בלתי נראה ספנשמטים 

. שאיתנותו תמיד מוטלת בספק

טיבו החמקמק אל אינטרוול זה, ש

 -ההמצאה של לאקאן  מציעה גישה

erialismmotmaterialism/1 -  זה שקובע

״לפני״ לבין מה -נקודת שבר או מן הסתם חתך בין מה ש את ההבדל שיכול להיות שיום של אסון, טראומה,

  נימה לבנה -נלקט תחת השם הזמני  את כל אלה -״אחרי״ -ש

שכן, בטרם נדע מה נימת דברינו אלה על ״מסירה״ חשים אנו כאותו צלף שבפראקסיס שלו נדרש 

להתמקד במטרה באמצעות פער: פעירה הנגלית לו מבעד לכוונת כמרחק, מרווח, הבדל, ״נימה לבנה״, 

  הכלולה בלוגיקה שלהגעה לנקודת מפגש.

. צליל, נעימה, הד... כמלוא הנימה, כחוט השערה, 4. מיתר של כלי נגינה. 3. שערה. 2. חוט. 1: "נימה

כחוט השערה  –משל לדבר קל ודק ביותר". (מילון אבן שושן). אנו נדרשים למילה זו כדי לציין את הפער הדק 

  דם".שבין אצבעו של האל לבין אצבעו של האדם ביצירתו של מיכאלאנג'לו "בריאת הא –

תֹו ְלַדֵּבר -ַוִּיֵּתן ֶאלמה קורה בפער הדק אך הרדיקלי הזה? הנה למשל נאמר לנו בספר שמות: "   ֹמֶׁשה ְּכַכ

ִהים " (פר' ל"א, פס' י"ח). הנה לנו מה שנמסר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱא

הים: החוק עוד יחזור אלינו בהמשך הגיליון עם דבריה  ֹמֶׁשההחוק החקוק.  –, על גבי הכתוב מאצבעו של א

של שרה אביטבול הממקמת את המסירה, על גבי המסה של פרויד "משה ואמונת הייחוד", בדיסקורס. משה 

ילווה אותנו גם בדבריה של רות רונן המראה על גבי מסתו המפורסמת של פרויד כיצד העובדתיות 

ית איננה מספיקה למעשה המסירה, ודרוש לו ממד נוסף שעל גביו יכולה להגיח האמת. הכתוב ההיסטור

  והחוק יורדים שלובים זה בזה, אל תוך אותה נימה, שהיא, באותו זמן כל כך דקה וכל כך לא עבירה.

כאשר מלמדים את האוחזים ברובה כיצד לכוון אל המטרה מתרים בהם, לאחר שהביאו את להב הכוונת 

אל בין "כתפי האתנח", בזו הלשון: "בהשאירך נימה לבנה". כלומר אל ללהב הכוונת להיות מונח על המטרה, 

אלא שבינו לבינה צריכה להישאר "נימה לבנה". מדוע? מפני שללא אותה הנימה יאבד המכוון את 

  עליו לראות את הפער (בצורת נימה לבנה) כלול בתוך מה שעל הפרק. –האוריינטציה שלו 

                                                           
  של המילה.מריות ופרושה מילה בצרפתית, וכך יוצר לאקאן ניאולוגיזם שמצביע אל עבר הח MOTמשחק מילים 1

 נועם מטודי, תיכון דור:"עולם משונה"
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הוא האתר של המסירה, המעמידה אותנו בפני  –דק ככל שיהיה ורדיקלי ככל שיהיה  –הפער הזה   

  , כפי שקורא פרויד להסכמתו של הפסיכואנליטיקאי לשאת את משא ההעברה.2"משימה פאוסטיאנית"

יס, אנו יכולים לחשוב על כל מהלך האנליזה כבנוי סביב פער זה. לאקאן מצביע על כך בעזרתו של ג'ו  

התרנגול קרא בקול/ השחק היה כחול:/ כאשר הוא מצטט חידה שחד סטפן דדלוס לתלמידיו ב"יוליסס": "

" ומה התשובה לחידה זו? "השועל .פעמון הרקיע/ אחת עשרה השמיע./ עת לנפשעלובה זו/ לעלות לרקיע

שפתרונה הוא . זוהי חידה 4האנליזה, אומר לאקאן, היא חידה כזו 3קובר את סבתו תחת שיח אדר".

אידיוסינקרטי, ולכן נושאת בחובה את גרעינו של מאמץ סינגולרי של כל אחד, להמציא פתרון למה שאולי 

  . חידת הקיוםנוכל לקרוא ולכתוב, כשם אחר לפער בו מדובר,

מצוי בפער כזה. הנמר  –בציור שנושא עבור אחד מאיתנו סימן יחידאי של אקט  –5הנמר של הוקוסאי  

ליו האחוריות בתנוחה שקשה לפענח ממנה אם הוא דרוך לזינוק או שהוא מצוי ברגע של הרפיה. יושב על רג

מאחוריו מיתמרים שני גזעי במבוק המסתירים חלקית את הירח המלא התלוי בשמים. עיניו של הנמר 

  נשואות למרומים, שריריו משורגים אך זנבו מקופל בנינוחות.

קפסולת זמן שאין לדעת לאן תתפתח. זהו רגע שהוא הרף  –הנמר של הוקוסאי תופס עבורנו רגע קפוא   

תרבות " עין ונצחי באותו זמן; רגע שמטרים את הפעולה. אין דוגמה טובה מזו למה שיוסי יזרעאלי אומר:

השוני בין תרבויות  . מפייס! לא המרגיע, לא המדחיק; המפייס.תמידו עכשיוזה שיווי המשקל המפייס בין 

. האם לא נוכל לומר שהפיוס הזה הוא אחד מהשמות של 6"הוא השוני בין שיווי המשקל המפייס הזה

קפוא אך בו זמנית בשיאה של דינמיות האצורה  –המסירה? שכן, הנמר של הוקוסאי מצוי בדיוק בפער 

ננו בציור התעוררה עבורנו שאלה בפוטנציאל, בזמן לא זמן של השהייה דחוסה, של לקראת... . כאשר התבו

של לאקאן: איך אפשר לדעת שסיימת את הרגע להבין ועליך להיכנס לרגע לפעול?  הזמןהלוגיעל הלוגיקה של 

  האם בכלל אפשר לדעת זאת? האם אפשר לדעת מבלי לדעת שיודעים? איזו מין גישה יש לרגע הזה?

מופיעה  –בנקודה ה"נמרית" הזאת  –וק רפלקסיבי. אלא שכאן בדי נראה שאין המדובר ב"לדעת"  

. זו אותה ה"דחיפות" שברנאר סיינהאב מרחיק לכת במאמר המתפרסם בגיליון זה ("פרדוקס דחיפותה

ההעברה") עד כדי הצבתה במקומה של ההעברה הפרוידיאנית המסורתית. זו ה"דחיפות"שאנו מטפלים בה 

  בעקביות בזמן תפס"ן כבר מעל שנה.

שוזרים את המסירה, הדחיפות, ההעברה, עם הנשירה. אי אפשר שלא לשמוע את הקירבה הנה כי כן אנו   

בין "מסירה" ל"נשירה", אפילו קירבת החומר. ה"מ" וה"נ" הן אותיות עוקבות לא רק בעברית; כך גם 

ה"ש"וה"ס", המקיימות ביניהם קירבה פונטית בשפות רבות. אולם לא רק קירבת האותיות והפונמות קובעת 

ועוד) יושבים  "סימפטום", "אובייקט"כגון את, כל המושגים הללו (שאפשר להוסיף להם עוד כהנה וכהנה ז

  בדלת הכניסה של הסובייקט לעולם.  –אותה נימה  –על גבי אותו פער יסודי 

דברנו. כעורכים של כתב עת, השאלה מה נמסר מעסיקה אותנו. אנו  נימתבנקודה זו אנו משנים את   

שולחים את מילותינו ומילותיהם של אחרים אל עבר מסע אינטרנטי עד לעיני ואוזני קוראינו. מה מגיע? מה 

מה נמסר? האם לאמץ את עמדתו הפסימית של קפקא, בסיפור הקצר "הודעה מהקיסר":  נקרא? מה עובר?

חלונך וחולם עליה, עם  אבל אתה יושב אל –להידחק ולעבור פה, ועוד עם הודעה של מת. איש אינו יכול "

, בו ההודעה של הקיסר אל האזרח לעולם לא מגיעה לתעודתה או שמא להשליך את יהבנו על כך 7"רדת ערב

  שהמכתב תמיד מגיע לנמען (לאקאן)?

                                                           
2Letters of Freud, S. (1932). "Letter from Sigmund Freud to Stefan Zweig, June 2, 1932:, in:E. L. Freud, (Ed.) 

Sigmund Freud 1873-1939. London: Hogarth Press.1961 
 39עמ'  ,1992). יוליסס (כרך א). (תרגום: י' רנן) תל אביב: ספרית הפועלים.  1922ג'ויס, ג'. ( 3
4. (C.Gallagher, Trans.) London: Karnac. The Seminar Book XXIII, Joyce and the Sinthome6). -lacan, J. (1975

2015. p. IV14  
עקב בעיה של זכויות יוצרים לא נוכל לצרף את הציור, אך תוכלו למצוא אותו בלינק הבא: 5

posters_i6352766_.htm-Moon-Full-with-Bamboo-the-Amongst-sp/Tiger-https://www.allposters.com.au/  
). 7ציר המשחק וציר הסיפור, זמן תפס"ן ( –), האקט של האמן 2015יזרעאלי, י'. (נובמבר 6

  https://docs.wixstatic.com/ugd/c99a67_a703ba344e604a7f9e12016ff045efe4.pdfאוחזר:
 ). "הודעה מהקיסר", בתוך: רופא כפרי. (תרגום: א' המרמן) תל אביב: עם 1920קפקא, פ'. ( 7
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לה התפס"נית. מה נמסר על ידי תפס"ן זוהי, כמובן גלגולה של שאלה רחבה בהרבה, הנטועה בכל הפעו  

במפגשינו המרובים עם תפסנים אחרים, ובמפגשים בין חברי תפס"ן? על ידי מי נמסר? מה מגיע ליעדו? זו 

שאלה קריטית מאחר וכל אחד מהתפסנים איננו מחוץ לשאלת המסירה, המעצבת ומנווטת את מסעה של 

על פסגת ההר של המסירה, ממנו נוכל לכוון את מסירתם  הספינה החינוכית כולה. בנקודה זו איננו מצויים

-בפראפרזה על דברי לאקאן:לא עומדת לרשותנו מטא –של ההורים והמורים, וכל שאר התפסנים בפוטנציה 

  אותו הבוץ בו מבוסס הנער. רק מתוך הבוץ אפשר להיות תפסן.  –מסירה. לא; אנחנו בתוך הבוץ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  236עמ' . 2000עובד. 

 קי מינאז'"ירוס בקיה, תיכון דור:"ני
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  המסירה, ירושה ארכאית או דיסקורס?

  8שרה אביטבול

  

  

מֶׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני, ּוְמָסָרּה 

ִליהֹוֻׁשַע, ִויהֹוֻׁשַע ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים 

ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵׁשי 

ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ֵהם 

ְדָבִרים, ֱהוּו ְמתּוִנים ַּבִּדין, 

ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ַוֲעׂשּו ְסָיג 

  מסכת אבות פרק א משנה א:ַלּתֹוָרה

  

מהו המסר האחרון של פרויד לדורות הבאים? 

מחקר על אודות המסירה שמתמידה ונמשכת. מהי 

המסירה ומדוע היא נמשכת? בכדי להשיב על 

. משה האישהשאלה הזו פרויד עושה את דרכו עם 

שלו הסבר במשה האיש כמובן, פרויד מחפש 

לשנאת היהודים שמתמידה ונמשכת מזה מאות 

ורו היא בלתי נפרדת מן בשנים אלא ששאלה זו עב

השאלה מיהו העם היהודי הזה? הכיצד זה שהוא 

  שרד מאות בשנים? 

  

  של פרויד? משה האישנשאלת השאלה: מהו 

הוא הספר האחרון של פרויד אשר  משה האיש

, והוא 9מענה אותו כמו היה ״דיבוק שהשתלט״

מפרסם אותו ממש בסמוך למותו, על אפם וחמתם 

תבי האיום הרבים, של מתנגדיו! על אף מכ

העלבונות שהוטחו בו, העצות של עמיתיו וקרוביו 

שלא לפרסמו, ואף שהשערותיו לא זכו לכל תוקף 

מצד ההיסטוריונים ואנשי המדע, או אף מצד סלין 

עצמו שעליו נסמך כדי לאשש את זאת שמשה האיש 

נרצח על ידי עמו, פרויד עמד על דעתו לפרסם ספר 

  זה. 

רסא ישפרויד כתב ג 1934היה זה במהלך קיץ 

 -ראשונה של מחקר זה. מתוך מכתבו של פרויד מה

בספטמבר אותה שנה לארנולד צוויג עולה  30

La transmission,  un héritage 
archaïque ou un discours ?  
 
Sarah Abitbol 
 

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע 
לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי  לזקנים וזקנים

כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: הוו 
מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג 

 לתורה
מסכת אבות פרק א משנה א   

 
Et quel est le dernier message de Freud 

pour la postérité ? C’est précisément une  
étude sur la transmission qui persiste. Qu’est-
ce que la transmission et pourquoi elle 
persiste? Freud passe par Moïse pour 
répondre à cette question. Certes, Freud 
cherche a expliquer dans son Moïse cette 
haine des Juifs qui persiste depuis des siècles 
mais cette question est indissociable pour lui 
de la question de savoir qui est ce peuple 
juif ? Comment se fait-il qu’il s’est maintenu 
durant tous ses siècles ?  
 
La question se pose : Qu’est-ce que le 
Moïse de Freud ?  
 

Moïse est  le dernier livre de Freud qui le 
tourmente  « comme un esprit non 
exorcisé »24, et il le publiera juste avant de 
mourir, envers et contre tout ! Malgré les 
nombreuses lettres de menaces, d’insultes 
qu’il reçoit, les conseils de ses collègues et 
proches pour ne pas le publier, et bien que ses 
hypothèses ne soient aucunement validés par 
les historiens et les scientifiques ou  par 
Sellin lui-même sur qui il s’appuie pour 
affirmer que Moïse a été assassiné par son 
peuple, Freud  s’obstine à publier ce livre.  

C’est pendant l’été 1934, que Freud 
écrivit une première version de cette étude. 
D’après la lettre de Freud à Arnold Zweig du 
30 septembre 1934, le « point de départ » du 
Moïse est bien la tragique actualité des 
persécutions antisémites. « Le point de 
départ de mon travail vous est bien connu ; 
c’était le même que pour votre bilan. En face 
de nouvelles persécutions, on se demande de 
nouveau comment le juif est devenu ce qu’il 
est et pourquoi il s’est attiré cette haine 

                                                           
שרה אביטבול היא פסיכואנליטיקאית הפועלת בצרפת, פסיכולוגית קלינית, חברה באסכולה של הסיבה  8

  Ecole de la Cause Freudienne -הפרוידיאנית 
9 Paris, PUF, 2010, p. 210Œuvres complètes,  Freud S.,   

24 Paris, PUF, 2010, p. 210Œuvres complètes,  Freud S.,   
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היא המציאות משה האיש ״שנקודת המוצא״ של 

הטרגית של הרדיפות האנטישמיות באותם ימים. 

״נקודת המוצא של עבודתי מוכרת וידועה לך היטב; 

שלך. לנוכח  היא אותה אחת ששמשה את המאזן

רדיפות חדשות, עולה מחדש התהייה כיצד הפך 

היהודי למה שהינו ומדוע זה משך אליו שנאה 

נצחית זו. עד מהרה מצאתי את הנוסחא. משה 

האיש יצר את היהודי, ועבודתי תקבל את הכותרת: 

  10משה האיש רומן היסטורי״.

האיש משה לא מניח לפרויד: ״האיש ומה 

מרפה ממני. אלא שזה שרציתי לעשות ממנו לא 

בלתי אפשרי, הסכנות החיצוניות ונקיפות המצפון 

הפנימיות לא מותירות לי מוצא אחר....הדבר 

שכתבתי לך עליו די והותר במכתב הקודם, זה 

שמשה האיש היה מצרי, אינו הדבר העיקרי, אף שזו 

נקודת המוצא. אף אין זה הקושי הפנימי, שכן נוכל 

 11להחזיק בכך כוודאי״.

רויד באותה עת מגיע להחלטה שלא לפרסם פ

את ספרו בכדי להימנע מזעמה של הכנסייה ומן 

הוא  1935בינואר  6-הביקורת של הפסיכואנליזה. ב

סלומה -מתמצת את החיבור שלו עבור לו אנדראס

)Lou Andreas-Salomé(  עם המסקנה: ״... זו רק

הנצרות שעומדת לנו למגן כנגד הנאציזם״. הוא 

  שא תקווה מעין זו...עדיין נו

, במקום המפלט שלו בלונדון 1939 -אלא שב

, בתוך ההקשר 1938ביוני  4-לאחר שעזב את וינה ב

הטרגי של הרדיפה האנטישמית, פרויד חוזר אל 

. אין לו עוד מה משה האישכוונתו לפרסם את 

 1937 -להפסיד. הוא לוקח את שני המאמרים שלו מ

ני חלקים של הספר ) עבור שImago -(שיצאו לאור ב

ומוסיף  –״משה: מצרי״, ״לו משה היה מצרי...״ 

עליהם חלק שלישי,  ״משה, עמו ואמונת הייחוד״. 

חלק ארוך ואחרון זה מסכם את החלקים שקדמו לו 

בהציעו תיאוריה של הדת שחוזרת על זאת של 

  ) יחד עם כך שמפתחת אותה.1912( טוטם וטאבו

.  משה האישבנזכיר בקצרה את מה שבו מדובר 

éternelle. Je trouvais bientôt la formule. 
Moïse a créé le juif, et mon travail reçut le 
titre : L’homme Moïse un roman 
historique. »25 

L’homme Moïse ne laisse pas en paix 
Freud : « L’homme, et ce que je voulais faire 
de lui me poursuit continuellement. Mais 
c’est impossible, les dangers extérieurs et les 
scrupules intérieurs ne me laissent pas 
d’autres issue……Que je vous ai écrit 
suffisamment dans une lettre précédente que 
Moïse était Egyptien, ce n’est pas l’essentiel, 
bien que ce soit le point de départ. Ce n’est 
pas non plus la difficulté intérieur, car on 
peut tenir cela pour certain. »26 

Freud, à cette date, décide donc de ne pas 
publier son livre afin d’éviter la rage de 
l’Eglise et la censure de la psychanalyse. Le 
6 janvier 1935 il résume son travail pour Lou 
Andreas-Salomé en concluant  « (…) c’est 
uniquement ce catholicisme qui nous défend 
contre le nazisme ». Il a encore cet espoir…. 

Or, en 1939, réfugié à Londres après son 
départ de Vienne le 4 juin 1938, et dans le 
contexte tragique de la persécution 
antisémite, Freud revient sur son projet de 
publier son livre sur « l’homme Moïse ». Il 
n’a plus rien à perdre. Il reprend les deux 
articles de 1937 (publié dans Imago) pour les 
deux premières parties – « Moïse : un 
Egyptien », « Si Moïse fut un Egyptien… » - 
et ajoute une troisième partie, « Moïse, son 
peuple et la religion monothéiste ». Cette 
longue et dernière partie résume les parties 
précédentes et propose une théorie de la 
religion qui reprend et développe celle de 
Totem et Tabou (1912). 
Rappelons brièvement ce dont il  s’agit dans 
l’homme Moïse.  
L’homme Moïse recèle trois thèses 
importantes : 
Première thèse : Moïse fut un Egyptien.  
Seconde thèse : Moïse fut assassiné par son 
peuple révolté. C’est à partir des recherches 
d’Ernst Sellin (Moïse et son importance pour 
l’histoire de la religion israélo-juive, 
Leipzig, 1922)  que Freud affirme sa seconde 
thèse. Sellin avait trouvé chez le prophète 
Osée, VIII siècles avant JC, les signes de 

                                                           
10; P. 129. Gallimard, 1973 1939. Ed-; Correspondence 1927 Sigmund Freud, Arnold Zweig 
11; P. 136. Idem 
25; P. 129. 1939. Ed Gallimard, 1973-; Correspondance 1927 Sigmund Freud, Arnold Zweig  
26; P. 136. Idem 
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  טומן בחובו שלוש השערות מרכזיות:משה האיש 

  : משה היה מצרי.ההשערה הראשונה

: משה נרצח בידי עמו שהתקומם ההשערה השנייה

כנגדו. את ההשערה השנייה הזו מבסס פרויד על 

משה , (Ernst Sellinהמחקרים של ארנסט סלין, 

, יהודית-וחשיבותו להיסטוריה של הדת הישראלית

). סלין מצא בספר הנביא הושע, 1922לייפציג, 

במאה השמינית לפני הספירה, את הסימנים 

לאמונה זו. משה אם כך נרצח בידי עמו ודתו 

  ננטשה. 

: קיימים היו שני משה השערה שלישית מהותית

  נבדלים, המצרי שנרצח וממלא מקומו המדייני. 

  

לאחר הרצח של משה, השבטים היהודיים 

ריים התאחדו עם שבטים אחרים שמוצאם במצ

מקומיים ואמצו בקדש ברנע דת חדשה עם הפולחן 

של יהוה, האל של המדיינים. אנו עתה בפני כפילות. 

עם אחד שנתהווה על גבי אלו שחיו במצריים ואלו 

שלא. הלוויים שמרו על דתו של משה, דבר שהציב 

אותם במעמד עליון מבחינה רוחנית, אם כי 

שרה בין שני המרכיבים של העם: במיעוט. נוצרת פ

הם מאמצים את הדת החדשה של יהוה עם חובת 

המילה והאיסור לנקוב בשם המפורש. מתרחש 

שכתוב של ההיסטוריה ומעתה מייחסים את יציאת 

מצריים ליהוה. הסיפור המקראי מאפשר להניח את 

קיומם של שני משה: האחד זועם, האחר רך וסבלני. 

קולו של יהוה, האחר  האחד לא שמע מעולם את

  רגלו לא דרכה מעולם על אדמת מצרים. 

פרויד, פורש בפנינו את הסתירות השונות 

במקרא: שינויים, הסתרות, עיוותים, חזרות 

״עיוות נוסחו של מקור דומה  טורדניות, ליקויים.

הקושי הוא לא במעשה ", כך הוא אומר לנו. "לרצח

, נאמן פרויד 12עצמו, אלא בסילוק של עקבותיו״.

לעצמו, כמו בלש, מצביע על העלמת הראיות בדבר 

מחיקתו של משה הראשון. ההשערה כולה של 

פרויד נשענת על הרעיון בדבר שני משה, המצרי 

  והמדייני. 

cette tradition. Moïse fut donc assassiné par 
son peuple et sa religion abandonnée.  
 
Troisième thèse essentielle : Deux Moïse 
distincts ont existé ; l’égyptien assassiné et le 
remplaçant Midyanit.  
 

Après le meurtre de Moïse, les tribus 
juives venus d’Egypte se réunissent avec 
d’autres tribus locales et auraient adopté une 
nouvelle religion à Qades avec l’adoption du 
culte de Jahvé, le dieu des Madianites.  Nous 
sommes maintenant en présence d’une 
dualité. Un peuple constitué de ceux qui ont 
vécu l’Egypte et ceux qui ne l’ont pas vécu. 
Les lévites, conservèrent la religion de Moïse 
et étaient par conséquent des hommes plus 
élevés spirituellement et en minorité. Un 
compromis se réalise entre les deux 
constituants du peuple : ils adoptent la 
nouvelle religion de Jahvé avec l’exigence de 
la circoncision et l’interdiction de prononcer 
le nom Yahvé.  On reconstitue alors l’histoire 
et on attribue la sortie d’Egypte à Yahvé. Le 
récit biblique permet de supposer deux 
Moïse : l’un coléreux, l’autre doux et patient. 
L’un n’avait jamais entendu la voix de 
Yahvé, l’autre n’avait jamais foulé le sol de 
l’Egypte.  
 

Freud, déploie les différentes 
contradictions de la bible ; remaniements, 
dissimulations, déformations, répétitions 
gênantes, lacunes.  « Il en va de la 
défiguration d’un texte comme d’un meurtre, 
nous dit-il. La difficulté ne réside pas dans 
l’exécution de l’acte mais dans l’élimination 
des traces. »27 ; Freud, fidèle à lui-même, tel 
un détective, pointe les dissimulations des 
preuves de l’effacement du premier Moïse. 
Toute la thèse de Freud repose sur l’idée de 
deux Moïse, l’Egyptien et le Midyanit. 
 

Le meurtre de Moïse subit le refoulement  
et vint le « temps de latence ». La doctrine 
mosaïque revient au fur et à mesure  à travers 
les prophètes et constitua en cela  la base des 
espérances messianiques ultérieures. Les 
prophètes n’ont eu de cesse de proclamer  
l’ancienne morale mosaïque (la foi et la vie 
dans la vérité et la justice) au détriment de la 

                                                           
 .47, תרגום משה אטר, עמ׳ 1978ז. פרויד, משה האיש ואמונת הייחוד, הוצאת דביר, 12
27Paris, PUF, 2010, p.121.Œuvres complètes,  Freud S.,   



 2018, אוגוסט 25זמן תפס"ן 
 

8 
הרצח של משה עובר הדחקה ובעקבותיה בא 

״זמן החביון״. הדוקטרינה של משה שבה ומופיעה 

כך את בהדרגה עם הנביאים כשהיא מניחה יחד עם 

היסוד לציפיות המשיחיות העתידיות. הנביאים לא 

הרפו והכריזו השכם והערב על תורת המוסר 

הקדומה של משה (האמונה וחיי האמת והצדק), 

וכנגד השחיתות, האמונה במאגיה ובכישוף וכנגד 

  התועבה של הקרבת קורבנות. 

  

  משה, עמו ואמונת הייחוד

הוא פרויד אומר לנו: ״האיש האחד, משה, 

שיצר את העם היהודי. לו חייב עם זה תודה על 

אריכות ימיו, אבל גם על חלק ניכר מן המשטמה 

  13ששטמו אותו בעבר ושמוסיפים לשטמו בימינו״.

משה האיש הוא שטבע, עבור פרויד, את האופי 

המיוחד של העם היהודי ששימר אותו עד ימינו 

ועורר עויינות כה גדולה כלפיו. את זאת הוא עשה 

בכך שנתן להם דת שהעלתה בהם תחושת ערך 

עצמי ועליונות ביחס לאחרים מהם הם התרחקו 

בשמרם את עצמם. דת משה השפיעה כך משום 

ששיתפה את העם בתפארתו של ייצוג חדש של 

האל, בכך שהראתה שעם זה הוא עם נבחר, ובכך 

שתבעה מן העם הזה על גבי האיסור של הדימוי 

  יה נבנתה גאוותם. קפיצת מדרגה רוחנית שעל

יחד עם זאת, עדיין אין בכך כדי להסביר את 

עצמת העמידות של עם זה. השאלה שטרדה את 

פרויד הייתה כיצד זה שמבין כל עמי האגן התיכון 

שהתקיימו סביבו בימי קדם היה זה רק העם היהודי 

שבפועל המשיך להתקיים בשמו ובמהותו? מצויד 

עמד בפני כל  ביכולת התנגדות ללא תקדים, הוא

הרדיפות, פיתח אופי מיוחד לו, וריתק אליו את 

שנאתם של כל העמים האחרים. במילים אחרות, 

  מה אפשר את זאת שהמסירה לא תפסק?

  

כדי להסביר תופעה יוצאת דופן זו היה על 

פרויד לעבור דרך האנאלוגיה בין התהליכים 

הנברוטיים לבין מה שמתרחש במישור של הדת. 

corruption, de la croyance en la magie et la 
sorcellerie et de l’horreur des sacrifices.  
 
Moïse, son peuple et la religion 
monothéiste 

Freud nous dit : « Ce fut l’homme Moïse, 
seul qui créa les juifs. C’est à lui que ce 
peuple doit sa ténacité à vivre, mais aussi une 
bonne part de l’hostilité qu’il a connu et 
connaît encore. »28 

L’homme Moïse, pour Freud,  est celui 
qui a forgé le caractère particulier  du peuple 
juif, qui a permis sa conservation jusqu’à nos 
jours et qui a suscité tant d’hostilité à son 
égard. Et ce, en leur donnant une religion qui 
élevait chez eux le sentiment de soi, leur 
faisait se sentir supérieurs aux autres et se 
conservèrent ensuite en se tenant éloignés 
des autres. La religion de Moïse eu cet effet, 
parce qu’elle faisait participer le peuple à la 
somptuosité d’une nouvelle représentation de 
Dieu, parce qu’elle affirmait que ce peuple 
était élu, parce qu’elle imposait au peuple à 
partir de  l’interdiction de l’image un progrès 
dans la spiritualité qui les rendaient fiers.   

Cependant, cela ne suffit toujours pas 
pour expliquer la force de cette ténacité. La 
question qui obsède Freud est de savoir 
comment se fait-il que parmi tous les peuples 
qui ont vécu autour du bassin méditerranéen, 
dans l’antiquité, le peuple juif est 
pratiquement le seul a encore exister par son 
nom et sa substance ?  Avec une capacité de 
résistance sans exemple, il a défié toutes les 
persécutions, développés des traits de 
caractères particuliers et s’est attiré la haine 
de tous les autres peuples. Autrement dit, 
qu’est ce qui a permis que la transmission ne 
cesse pas ?  

Pour expliquer ce phénomène 
extraordinaire Freud doit  passer par 
l’analogie entre les processus névrotiques et 
ce qui se passe sur le plan de la religion. Un 
transfert de la psychologie individuelle à la 
psychologie de masse en somme :  dans les 
masses, comme dans l’individu, l’impression 
du passé demeure conservée dans les « traces 
mnésiques inconscientes ». Il faut qu’une 
tradition ait vécu entièrement le destin du 
refoulement avant de pouvoir déployer à son 
retour des effets aussi puissants et engendrer 
le caractère de contrainte. C’est l’idée de 

                                                           
 .106ראה לעיל, עמ׳  13
28Paris, PUF, 2010, p. 185.Œuvres complètes,  Freud S.,   
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דבר, העברה מן הפסיכולוגיה של היחיד בסכומו של 

אל הפסיכולוגיה של ההמון: בהמון, כמו גם אצל 

היחיד, הרשמים של העבר נותרים שמורים בתוך 

״עקבות זיכרון לא מודעים״. על מסורת כלשהי 

לעבור את גורל ההדחקה בשלמותו לפני שתוכל 

להפגין בחזרה שלה מן המודחק תוצאות כה עזות 

של הכורח. זהו הרעיון של האל וליצור את התו 

האחר, הצל של משה המצרי שנרצח, החזרה של 

המודחק כסימפטום כופה שמאפשר לעם היהודי 

להחזיק מעמד ולשרוד את כל מהלומות הגורל. 

כי רק רעיון אל ", אומר פרויד, "״הכול מסכימים

אחר זה חיזק את כוחו של עם ישראל לעמוד בכל 

רק הוא שקיים אותו  המכות, שהטיח עליו הגורל,

  14עד לימינו״.

נוכל להיעצר בנקודה זו ולסכם שעבור פרויד, 

לא תוכל  תקשורתמסורת שמבוססת אך ורק על 

להחזיק מעמד ואף לא יהא בכוחה ליצור את התו 

הזה של הכרח הנחוץ לתופעות הדתיות. זהו הטעם 

לכך שפרויד נזקק למשה מצרי שנרצח על ידי בני 

  להימסר אך ורק מה שהודחק. עמו. שכן כך יוכל

אלא, שאנו נותרים תמהים, מופתעים, ונבוכים 

לנוכח מסקנתו של פרויד: ״...כי בחייו הנפשיים של 

היחיד עלולים להיות פעילים לא רק תכנים 

שמקורם בחוויותיו, אלא גם מה שהביא עמו 

  15מלידתו, פיסות שמוצאן בגזע, מורשת קדמאית״.

ות של הסמלי של עבור פרויד, האוניברסאלי

השפה היא מקרה בטוח של מורשת קדמאית 

מתקופת התפתחות השפה, זה אף יהא מקרה של 

בנוסף על כך, יאמר   16״...מורשת נטות חשיבתית...״.

פרויד, העבודה האנאליטית חשפה לאור היום את 

העובדה שהתגובות לטראומה אינן בהכרח 

 מבוססות על אירועים שנחוו על ידי היחיד עצמו

והן קרובות יותר לדגם פילוגנטי (למשל: התגובות 

האדיפאליות, והסירוס). כך, הוא מסיק, כי ״מורשתו 

הקדמאית של האדם מכילה לא רק נטויות, אלא גם 

l’autre Dieu, l’ombre de Moïse l’égyptien 
assassiné, le retour du refoulé comme 
symptôme contraignant qui permirent au 
peuple juif de tenir et de survivre à tous les 
coups du destin.« Nul ne doute, affirme 
Freud, que seul l’idée de cet autre Dieu 
permit au peuple d’Israël de survivre à tous 
les coups du destin et le maintint en vie 
jusqu’à nos jours »29,nous dit Freud. 
 

Nous pourrions nous arrêter là et 
conclure que pour Freud, une tradition 
uniquement fondée sur la communication ne 
peut durer et ne peut engendrer le caractère 
de contrainte des phénomènes religieux. Il 
faut qu’une tradition ait vécu entièrement le 
destin du refoulement, avant de pouvoir 
déployer à son retour des effets aussi 
puissants et engendrer le caractère de 
contrainte. C’est pour cette raison que Freud 
a besoin d’un Moïse Egyptien assassiné par 
son peuple. Ainsi, ne peut se transmettre  
uniquement ce qui a été refoulé.  
 

Pourtant, nous restons interrogés, surpris, 
perplexe  devant  la conclusion de Freud : 
« Que peuvent être à l’œuvre dans la vie 
psychique de l’individu non seulement des 
contenus vécus par lui-même, mais aussi des 
contenus innés, des éléments d’origine 
phylogénétique, un héritage archaïque… »30. 
L’universalité du symbolique du langage est 
pour Freud un cas assuré d’héritage 
archaïque venant de l’époque du 
développement du langage, ce serait même 
« un cas de transmission héréditaire d’une 
disposition de pensée… »31. De plus, ajoute 
Freud, le travail analytique a mis à jour le fait 
que les réactions au trauma ne sont pas 
forcément basées sur des évènements vécus 
par l’individu lui-même et se rapproche 
plutôt d’un modèle phylogénétique (ex : 
réaction œdipienne et castration). Ainsi, il 
peut affirmer que « l’héritage archaïque de 
l’être humain n’englobe pas seulement des 
dispositions, mais aussi des contenus – des 
traces mnésique concernant l’expérience de 
vie de génération antérieur. ». Freud est 
conscient que cela contredit la science 

                                                           
 . 54ראה לעיל, עמ׳  14
 . 98ראה לעיל, עמ׳  15
 .100ראה לעיל, עמ׳  16
29Idem, p. 129.   
30Idem, p. 177.  
31Idem, p. 178.  
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תכנים, עקבות זיכרון מחוויות הדורות הקודמים״. 

פרויד ער לכך שטענה זו עומדת בסתירה למדע 

ונות הביולוגיה אשר ״מסרב להכיר בהורשת תכ

, אלא שלדבריו אין הוא יכול לוותר על 17רכושות״

גורם זה בהתפתחות הביולוגית. דבר זה מאפשר לו 

לגשר בין הפסיכולוגיה של היחיד לבין זו של ההמון, 

שהייתה זו דאגה חוזרת אצלו.  הוא מה שנוכל לומר

, 18בפה מלאעל גבי ההשערה הזו, פרויד יכול לומר 

אי אז היה להם אב כי בני האדם ידעו מכבר כי 

  קדמון וכי הם הרגוהו. 

נבוכים, נשאל את עצמנו וכי מהו המסר של 

פרויד? האם המסירה מתרחשת על גבי הכתב כפי 

זכאי? או שמא על -שהוא מציין זאת ביחס ליוחנן בן

מודע קולקטיבי, או במילים אחרות, על גבי -גבי לא

הכרומוזומים? האם אפשר הוא שזה אשר נאבק 

מודע הקולקטיבי של יונג -גה כנגד הלאללא הפו

  יסיים את משנתו באופן זה?

שני משה, אך באותה מידה גם שני פרויד 

פרויד אחד הוא זה שניגש במשה האיש. מופיעים 

למסירה על גבי ״מורשה קדמאית״, מסירה של 

זיכרון על גבי הכרומוזומים ופרויד שני שטוען 

מה שהכתב, או במילה אחרת, הדיסקורס, הוא 

שמאפשר את המסירה עבור העם היהודי: 

״...היהודים שמרו על נטייתם לעניינים רוחניים. 

האסון המדיני של אומתם לימדם להעריך ביותר את 

הרכוש היחיד שנותר להם, את ספריהם. תיכף 

לאחר חורבן בית המקדש בירושלים ביקש רבי יוחנן 

בן זכאי מטיטוס את הרשות לפתוח ביבנה את בית 

רש הראשון לתורה. ומאז איחדו את העם המד

הקודש והשקידה -היהודי בפזורי גלותו כתבי

  19הרוחנית עליהם״.

יש לציין שפרויד, מאוד זקן וחולה, לא יכול היה 

להשתתף בקונגרס הבינלאומי החמישי של 

, 1938באוגוסט  1-הפסיכואנליזה שהתקיים בפריז ב

באווירה של ימי מלחמה ושל תחושות קודרות 

biologique qui « ne veut rien savoir de la 
transmission héréditaire… ».32 Mais, il ne 
peut s’en passer, dit-il. Cela lui permet de 
jeter un pont entre la psychologie de 
l’individu et la psychologie des masses, 
disions-nous, souci récurant chez lui . Avec 
cette thèse, Freud peut sans scrupule 33 
affirmer que les êtres humains ont toujours su 
qu’ils ont eu autrefois un père originaire et 
qu’ils l’ont abattu.  
 

Perplexe, on se demande quel est le 
message de  Freud ? La transmission se 
transmet-elle  par l’écrit comme il le dit à 
propos de Yohanan Ben Zakaï ? Ou comme 
un inconscient collectif, autrement dit par les 
chromosomes ? Celui qui s’est battu sans 
relâche contre l’inconscient collectif de Jung 
termine-t-il son œuvre ainsi ?  
 
Deux Moïse mais également deux Freud 
apparaissent dans l’homme Moïse. Le Freud 
qui aborde la transmission par « un héritage 
archaïque », transmission mnésique à travers 
les chromosomes. Et le Freud affirmant que 
l’écrit, autrement dit le discours est ce qui a 
permis la transmission du peuple juif : « … 
Les juifs gardèrent le cap sur des intérêts 
spirituels, le malheur politique de leur nation 
leur apprit à apprécier à sa valeur la seule 
propriété qui leur fut restée ; leur Ecriture. 
Immédiatement après la destruction du 
temple de Jérusalem par Titus, le Rabbin 
Yokhanan ben Zakkaï sollicita l’autorisation 
d’ouvrir la première école où l’on enseigna 
la Torah, à Yabneh. De ce moment, ce furent 
l’Ecriture sainte et l’intérêt spirituel qui 
tintèrent ensemble le peuple dispersé. »34 
Notons que Freud, trop vieux et malade, ne 
put assister au 5ème congrès de psychanalyse 
international qui se tenu à paris le 1 aout 
1938, dans un climat de guerre et de sombres 
pressentiments concernant l’avenir de la 
psychanalyse. Il chargea sa fille Anna de le 
représenter et de lire du haut de la tribune ce 
passage même de l’homme Moïse 
concernant la spiritualité et intitulé « le 
progrès dans la vie de l’esprit ». 

 

                                                           
 .100ראה לעיל, עמ׳  17
 .101ראה לעיל, עמ׳  18
 .114ראה לעיל, עמ׳  19
32Idem, P. 179  
33Idem, p. 180.  
34Idem, p. 193.   
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יחס לעתיד הפסיכואנליזה. הוא הטיל על בתו אנה ב

לייצג אותו ולקרוא מעל הדוכן את הפסקה הזו 

ביחס לרוחניות תחת משה האיש עצמה מתוך 

  הכותרת של ״ההתקדמות ברוחניות״. 

  

  כיצד עלינו להתיר פרדוקס זה?

של פרויד חולל גל של כתיבה של משה האיש 

ניסה מאות התייחסויות וספרים. כל אחד מהם 

בדרכו לפרש את הסיבות שהובילו את פרויד לכתוב 

ספר זה שנראה כה חידתי. נסתפק בציטוט של 

שניים אשר התעניינו באופן מיוחד בשאלה 

  , קרי שאלת המסירה. משה האישהיסודית של 

פונה  20משה האיש של פרוידירושלמי, בחיבורו 

לפרויד באופן ישיר במעין מונולוג בניסיון להתיר 

את הפרדוקס הזה. הטענה הביולוגית של פרויד היא 

בלתי קבילה עבורו והוא בוחן אותה על גבי 

התעקשותו לקדם את האנאלוגיה בין הזיכרון של 

היחיד לזה הקולקטיבי עד לכדי זהות. בכל דור, פונה 

עברו שנמסר לו ירושלמי לפרויד ואומר, עם נזכר ב

באופן אקטיבי ואותו הוא מקבל כנושא מובן. או 

לחלופין, הוא ״שוכח״ את עברו זה, במידה ולא 

מתרחשת מסירה מדור אחד לזה הבא אחריו. בשני 

המקרים מסירה זו רק לעיתים רחוקות משפיעה על 

הקבוצה בכללותה, שכן בניגוד ליחיד, הקבוצה לא 

ת. כך, ישנם אירועים מהווה יחידה ביולוגית הומוגני

בהיסטוריה שנשכחו לחלוטין, ואחרים שנראה כי 

נשכחו למשך תקופות ממושכות ואשר שבים 

מודע קולקטיבי״ אלא –ועולים אך לא בשל ״לא

משום שהיו אלה שלא שכחו, אף אם הם אינם 

רבים, והם ממשיכים את המסירה גם אם הם 

מעטים. ירושלמי מזכיר בעקבות כך לפרויד שהוא 

את זאת  משה האישעצמו מדגיש בחלק השני של 

שהלוויים נותרו נאמנים לאדונם משה, שמרו 

והחזיקו בתורתו. הוא מוכיח את פרויד על שנטש 

באותו חלק מכריע במאמרו את עובדת המסירה של 

הלוויים לטובת ״מורשה קדמאית״ ובסכמו את 

הדבר באופן הבא: ״בדברי על מסורת כללית 

Comment résoudre ce paradoxe ? 
 

Le Moïse de Freud a suscité des centaines 
de commentaires et de livres. Chacun tente 
d’interpréter les raisons qui ont conduit 
Freud à écrire ce livre qui parait si 
énigmatique. Nous nous contenterons d’en  
citer deux qui s’intéressent particulièrement 
à la question fondamentale de L’homme 
Moïse, à savoir, la transmission.    
 

Yerushalmi, dans son texte Le Moïse de 
Freud35, s’adresse à Freud directement dans 
une sorte de monologue et tente de résoudre 
ce paradoxe. La thèse biologique de Freud est 
irrecevable pour lui et il l’interroge  sur son 
obstination à pousser l’analogie entre 
mémoire individuelle et  mémoire collective 
jusqu’à l’identité. Dans chaque génération, 
dit Yerushalmi à Freud, un peuple se 
souvient de son passé qui lui a été activement 
transmis et qu’il reçoit comme porteur de 
sens. Ou inversement, il « oublie » son passé, 
si la génération ne transmet pas à la 
génération suivante. Dans les deux cas cette 
transmission  affecte rarement le groupe dans 
son ensemble parce que contrairement à 
l’individu, le groupe ne constitue pas une 
entité biologique homogène. Ainsi, Il y a des 
évènements de l’histoire qui ont été 
complètement oubliés, d’autres semblent 
avoir été oubliés durant de longues périodes 
et refont surface mais non pas  du fait d’un 
« inconscient collectif » mais parce que 
certains n’oublient pas, même s’ils sont peu 
nombreux, et continue à transmettre même à 
un petit nombre. Yerushalmi rappelle alors à 
Freud que lui-même souligne dans sa 
deuxième partie de Moïse que les Lévites 
sont restés fidèles à leur maitre Moïse et ont 
conservés et maintenu ses enseignements.Il 
reproche à Freud d’avoir abandonné dans la 
partie décisive de son Moïse la transmission 
des Lévites au profit d’un « héritage 
archaïque » et d’avoir conclu de la manière 
suivante : « lorsque nous parlions d’une 
ancienne tradition dans un peuple, de la 
formation d’un caractère national, nous 
pensions le plus souvent à une tradition 
héritée de cette façon et non qui se perpétue 
par communication »36 

                                                           
20188. -Editions Gallimard, 1993, P. 153Le Moïse de Freud, Yosef Haïm Yerushalmi,  
35188. -mard, 1993, P. 153Editions GalliLe Moïse de Freud, Yosef Haïm Yerushalmi,   
36Paris, PUF, 2010, p. 179.Œuvres complètes,  Freud S.,  
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התהוות אופיו של עם, התכוונתי, הקיימת בעם, על 

בדרך כלל, למסורת כזאת, שעברה בירושה, ולא לזו 

  21שנמסרה בהיגד״.

ירושלמי משוכנע שטענתו של פרויד על אודות 

מודעת עונה על צורך פסיכולוגי -ירושה קדמאית לא

שלו עצמו. שכן אם אכן כך הוא שאופי של עם יכול 

ל להימסר ללא תלות בתקשורת או בהשפעה ש

״יהודיות״ יכולה להימסר -החינוך, כי אז נובע מכך ש

״יהדות״, שלאחת אין סוף אף אם -ללא תלות ב

האחרת נכחדה. באופן זה משיג פרויד את הפתרון 

לחידת זהותו היהודית שטרדה אותו זה מכבר. או 

״יהדות״ על מנת שיהיה -אז כבר אין לו עוד צורך ב

לחקר מתועד יהודי. ספרו של ירושלמי מוקדש כולו 

ולאנליזה של היחס המעורפל שיש לפרויד לזהותו 

היהודית אשר בא לידי ביטוי לכל אורך 

ההתכתבויות הפרטיות שלו ובמידה שווה אף בחלק 

  מחיבוריו. 

לעת עתה, ביכולתנו להשיב בתורנו לירושלמי 

כדי להציע קריאה שונה של הצעותיו של פרויד 

ר לנו קריאה בעניין הירושה הקדמאית. ומה שיאפש

  זו הינם המושגים הלקאניאניים. 

תחילה ניזכר במה שלאקאן אומר לקהל 

מאזיניו במהלכו של הסמינר שלו על האתיקה 

״...אני מניח שקהל של אנשים כמותכם, שמונים 

אחוז פסיכואנליטיקאים, יודע בעל פה ספר זה״ 

). ברגע זה בהוראתו, 1960במרץ  16-(שיעור מה

כספר היותר ברור  ה האישלמשלאקאן מתייחס 

והיותר נאמן למחשבתו של פרויד. לאקאן קורא 

בדייקנות. אחת  משה האישבמהלך הסמינר שלו את 

ממסקנותיו בעקבות כך תהיה שהציוויים של משה 

מסתברים להיות החוקים כשלעצמם של הדיבור. 

דבר זה מבהיר במיוחד ומודיע על מה שיהפוך להיות 

ההפכי של בסמינר  מאוחר יותר אצל לאקאן,

  , מושג הדיסקורס. הפסיכואנליזה

שנים מאוחר  10בהפכי של הפסיכואנליזה, 

ומפרש אותו משה האיש יותר, לאקאן חוזר אל 

באופן שונה. הוא מצביע על האיווי של פרויד 

להחזיק באב. וזהו מיתוס מסוים שמאפשר לפרויד 

 
Yerushalmi est convaincu que la thèse de  

Freud d’un patrimoine archaïque inconscient 
répond à un besoin psychologique chez lui. 
Car si c’est vrai qu’un caractère national peut 
se transmettre  indépendamment d’une 
communication ou de l’influence de 
l’éducation alors cela signifie  que la 
« judéité » peut se transmettre 
indépendamment du « judaïsme », que la 
première est interminable même si le second 
est terminé. Ainsi se trouverait résolut 
l’énigme de l’identité juive de Freud qui l’a  
si longtemps poursuivi. Il n’a alors pas 
besoin du « judaïsme » pour être Juif. Tout le 
livre de Yerushalmi est une recherche 
documentée, une analyse du rapport ambigu 
qu’entretien Freud à son identité juive et qui 
apparait tout au long de  ses correspondances 
privés et également  dans certains de ses 
écrits.  
 

A présent, nous pouvons à notre tour 
répondre à Yerushalmi et proposer une 
lecture différente des propos de Freud 
concernant l’héritage archaïque. Ce qui nous 
permet cette lecture sont les concepts 
lacaniens. 
 

Rappelons d’abord ce que Lacan dit à son 
auditoire lors du séminaire L’éthique « …je 
crois que, pour un auditoire de gens comme 
vous, psychanalystes à quatre-vingts pour 
cent, vous devez savoir par cœur ce livre. » 
(Leçon du 16 mars 1960). A ce moment de 
son enseignement, Lacan considère l’homme 
Moïse comme le livre le plus articulé et le 
plus conforme à toute la pensée de Freud. 
Lacan fait une lecture précise de  l’homme 
Moïse dans ce séminaire. Une de ses 
conclusions sera que les  commandements  
de Moïse s’avèrent être  les lois même de la 
parole. Ceci est très éclairant et annonce ce 
qui deviendra plus tard chez Lacan, dans le 
séminaire L’envers de la psychanalyse, le 
concept de discours.  
 

Dans L’envers de la psychanalyse, 10 ans 
plus tard, Lacan reprend Moïse et l’interprète 
différemment. Il  pointe chez Freud le désir 
de maintenir le  père. C’est un  mythe qui  
permet à Freud de rester fidèle au père. Avec 
ce mythe, Freud attribue l’interdiction de la 

                                                           
 . 100, עמ׳ 1978אביב, -, הוצאת דביר תלמשה האיש ואמונת הייחודז. פרויד,  21
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להיוותר נאמן לאב. באמצעות מיתוס זה, פרויד 

לאב את כוח האיסור על ההתענגות. באופן מעניק 

יכולת -זה הוא עוטה קדושה על ההתענגות, על האי

להתענג, כפי שז׳אק אלן מילר מחדד את הדבר 

אולם, הגבול  22״.דת ופסיכואנליזהבחיבורו ״

להתענגות הינו פנימי להתענגות. הוא עניין מבני 

בעוד פרויד טורח לייצר לה גבול חיצוני. לאקאן 

דברים על גבי המבנה ולא על גבי המיתוס. ניגש ל

כך, הוא ממקם בסמינר זה את מבנה הדיסקורס. 

בעזרת מושג המבנה אנו נפטרים מן הצורך שהיה 

לפרויד באנאלוגיה כדי לעבור מן היחיד אל 

  הקולקטיב.

מה נוכל להסיק בהישען על קריאתו זו של 

לאקאן? ובכן, נוכל לומר שמה שפרויד נטל כמורשה 

ית הופך להיות אצל לאקאן לדיסקורס. קדמא

לאקאן תרגם את זאת במונחים של שפה, שכבות 

של שפה שנערמות ונבנות מתוך כל ההיגדים ששפה 

כלשהי משננת וזוכרת. ביסוד הדברים, מדובר 

בדיסקורס שנמסר על גבי מסמנים. אצל לאקאן, 

שפה היא זיכרון והיא בהחלט קולקטיבית. למן 

תרון הביולוגי של פרויד, שהוא מושג הדיסקורס, הפ

לחלוטין בגדר השערה מפוקפקת, חדל להוות בעיה 

מודע הקולקטיבי הוא השפה, השפה כפי -שכן הלא

שההיגדים רשומים בה, כפי שהשימוש בה אף הוא 

רשום בה. מה שמוסר את היהדות מדור לדור הוא 

הדיסקורס באמצעות הדקדוק, באמצעות אוצר 

טימולוגית, יחד עם המילים המילים, האבולוציה הא

שנעלמות, או שמומצאות. זה מה שהוא דיסקורס 

וזה מה שבונה אותנו. אנו הוויות של דיסקורס. 

המציאות של פרויד הייתה כזו שהוא מצא את עצמו 

לכוד בתוכה בין היחס שלו למדע שהיה עבורו 

  לגמרי מהותי, לבין היחס שלו לדיסקורס היהודי. 

הוא פסיכואנליטיקאי, כי  ובהינתן זאת שפרויד

ומן  – אז זה עם החומר של השפה שהוא פועל

הטעם הזה הוא לא יכול היה להרשות לעצמו 

הוא לא יכול היה  – להתעלם משאלת יהודיותו

jouissance au père. En cela, il sacralise la 
jouissance, l’impuissance à jouir comme le 
précise Jacques Alain Miller dans son texte 
« Religion et Psychanalyse »37. Toutefois, la 
limite de la jouissance est interne à la 
jouissance. Elle est de structure alors que 
Freud essaye de lui fabriquer une limite 
externe. Lacan aborde les choses par la 
structure et non par le mythe. Ainsi, Il met en 
place dans ce séminaire la structure des 
discours. Avec le concept de structure nous 
sommes débarrassés de la nécessité 
freudienne  de l’analogie pour passer de 
l’individu au collectif.   
 

Que pouvons-nous  conclure à partir de 
cette lecture de Lacan ? Eh bien on peut dire 
que ce que Freud prend pour un héritage 
archaïque deviendra chez Lacan un discours. 
Lacan traduit cela en termes de langage, des 
couches de langage se construisent par tous 
les énoncés qu’une langue mémorise. Au 
fond, il s’agit d’un discours qui se transmet 
par les signifiants. Chez Lacan, une langue 
c’est une mémoire et la langue est bien 
collective. La solution biologique de Freud 
complètement hypothétique et hasardeuse 
n’est plus un problème à partir de concept du 
discours puisque l’inconscient collectif c’est 
le langage, le langage tel que les énoncés en 
sont déposé dans la langue, tel que l’usage en 
est déposé dans la langue. Ce qui transmet le 
judaïsme c’est le discours par la grammaire, 
par le vocabulaire, par l’évolution 
étymologique, avec les mots qui 
disparaissent, qui s’inventent. C’est ça un 
discours et ça nous construit. Nous sommes 
des  êtres de discours. La réalité de Freud  
était qu’il se trouvait coincé entre d’un côté 
son rapport à la science absolument 
fondamental pour lui et son rapport au 
discours juif.  
 

Et étant donné que Freud est un 
psychanalyste, il  travail avec la matière de la 
langue, et c’est pour cette raison qu’il ne 
pouvait pas faire l’impasse de la question de 
sa judéité, il ne pouvait pas balayer le 
discours transmis par le judaïsme. Voilà 
pourquoi cette question de l’identité juive ne 

                                                           
, תרגום: 2004, קיץ GIEP -, חוג ירושלים של ה19ז׳.א. מילר, דת, פסיכואנליזה, פולמוס, כתב עת פסיכואנליטי מס׳  22

 .  9-26נחמה גסר, עמ׳ 
37-; Jacques » Religion, Psychanalyse  L’orientation lacanienne, un effort de poésie, leçon 4 et 11 juin 2003 «

Alain Miller,  publié dans le Revue de la cause freudienne n° 55.   
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לטאטא הצידה את הדיסקורס שנמסר על ידי 

היהדות. זה משום כך ששאלת הזהות היהודית לא 

הניחה לו עד יומו האחרון, עד אשר יוכל למסור 

אותו בתורו לדורות הבאים. הוא ניסה את הפתרון 

של מסירה באמצעות הביולוגיה אלא שזה לא הלך. 

לו עמד לרשותו מושג הדיסקורס כי אז לא היה 

כל אותו עינוי בניסיונו להשיב לשאלת נזקק ל

  זהותו. 

לסיום, היינו אומרים שבסופו של דבר נוכל 

להבחין במידת מה אצל פרויד בעדויות לידע 

שמקדים את מושג הדיסקורס וזאת כאשר הוא 

מנסה להצדיק את ההנחה שלו ביחס למורשה 

הקדמאית: ״הרי, קודם כל, כולמיותה של שפת 

של עצמים מסוימים  הסמלים. ייצוגם הסמלי

שגור אצל  –והוא הדין בפעולות  –בעצמים אחרים 

כל ילדינו והריהו כמו מובן מאליו. לא נוכל להוכיח 

להם, כיצד למדו זאת, ובמקרים רבים עלינו 

להודות, כי למידה הייתה מן הנמנע. כאן מדובר על 

ידיעה מקורית, שהמבוגרים שכחוה אחרי 

הבדלים שבין כן...הסמלים פוסחים גם על ה

הלשונות השונות...כאן לפנינו אפוא, כמדומני, 

מקרה בטוח של מורשת קדמאית מתקופת 

  23התפתחות הדיבר...״.

  

  תרגום: גבריאל דהאן 

l’a pas laissé en paix jusqu’à son dernier jour, 
jusqu’à ce qu’il puisse le transmettre à son 
tour à la postérité.  Il a essayé la solution de 
la transmission par la biologie mais ça ne 
marche pas. S’il avait eu à sa disposition le 
concept de discours il n’aurait pas eu besoin 
de toute cette tourmente pour répondre à la 
question de son identité.  
 

Pour finir, nous dirions finalement qu’on 
entrevoit en quelque sorte une préscience du 
discours chez Freud lorsqu’il essaye de 
justifier   sa thèse de l’héritage archaïque : 
« Il y a d’abord l’universalité de la 
symbolique du langage. Le fait de 
représenter symboliquement un objet par un 
autre – il en va de même pour les actions - 
est courant chez tous nos enfants et va pour 
ainsi dire de soi. Nous ne pouvons leur 
démonter comment ils ont appris cela et il 
nous faut avouer dans de nombreux cas 
qu’un apprentissage est impossible. Il s’agit 
d’un savoir originel, que l’adulte a plus tard 
oublié… La symbolique se situe au-delà des 
diversités des langues... Ici semble donc se 
présenter un cas assuré d’héritage 
archaïque, venant de l’époque du 
développement du langage…»38 p. 178. 
 
 
 Traduction en hébreu: Gabriel Dahan  
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 99ראה לעיל, עמ׳  23
38Paris, PUF, 2010, p. 178.Œuvres complètes,  Freud S.,   
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  האמת כמיתוס –משה והמונותיאיזם 

  

  39רות רונן

  

"בנקודה זו אני מצפה שיטענו נגדי...שאת כל בניין 

ההשערות הזה, שאיננו נתמך על ידי החומר, הרציתי 

בביטחון מופרז. כבר במבוא הדגשתי את גורם הספק, 

בכל תחנה ויורשה לי עכשיו לחסוך לעצמי את החזרה עליו 

  40ותחנה בתוכם".

"כבר מזמן הבנו כי בכל רעיון טירוף טמונה פיסת אמת 

-שכוחה, שבעת חזרתה נאלצה להסכים לעיוותים ולאי

הבנות, וכי השכנוע הכפייתי הכרוך בטירוף נובע מגרעין 

אמת זה ומתפשט אל הטעויות העוטפות אותו. עלינו 

ורית, להכיר בכך שתוכן כזה, שניתן לכנותו אמת היסט

קיים גם בעיקרי האמונה של הדתות, שמאפייניהם אמנם 

מאפיינים של תסמינים פסיכוטיים, אך כתופעות המוניות 

  41הם חומקים מקללת הבידוד".

טענות אלה של פרויד נראות על פניהן שייכות לאותו 

סדר של טיעון, והן מצביעות על ממד של ההיסטוריה או 

עוניין, ממד שלא בוחל של העובדה ההיסטורית בה פרויד מ

בנוכחות של ספק, שלא נסמך על האמיתי באופן 

אובייקטיבי. לפני שניגש לבחון האם זו באמת עמדתו של 

פרויד, עמדה המתרחקת מאמות המידה של אמת 

היסטורית, אציין שבפועל טענות אלה אינן טוענות דבר 

זהה. האחת טוענת לספק קבוע שנותר ביחס לאירוע 

ונותיאיזם היהודי. באופן בלתי מתנצל בעליל, פרויד טוען שהמונותיאיזם היהודי תלוי המכונן את המ

באפיזודה קדומה יותר של מונותיאיזם מצרי, אפיזודה שהסתיימה ברצח. הספק ההיסטורי לגבי אמיתותה 

יינים של אפיזודה זו כלל וכלל לא מחליש את ההכרח להניח אירוע מכונן שבלעדיו לא נוכל להבין את המאפ

של המונותיאיזם היהודי. כלומר זו טענה אונטולוגית לגבי הכרח בקיומו של אירוע סיבה למרות שהאמת 

  ההיסטורית של אירוע מכונן זה קונטינגנטית ונותרת כזו. 

הטענה השנייה לא חלה על אירוע הסיבה או המקור אלא על התהליכים שאותו אירוע מקורי היה נתון 

המונותיאיזם היהודי הוא תולדה של אשמה מעוותת ביחס לאירועים של העבר והדת להם. על פי טענה זו 

היהודית מופיעה על גבי עיוות זה בתור מנגנון שמשמר את העיוות בכוח אשמה זו ואף מעניק לה את התוקף 

הדתי שלה. כלומר האמת ההיסטורית ככלל לא נמצאת בעובדתיות ההיסטורית אלא בעיוות שלה והגרעין 

של אמת היסטורית נמצא לא במקום בו ההיסטוריה מופיעה כעובדתית אלא היכן שמופיעים בה עיוות  הזה

או חריגה שלכאורה, ורק לכאורה, משליכים אותנו הרחק מן המקום בו אנו נוטים לייחס לאירוע מעמד של 

ומשמרת את  אמת היסטורית. כלומר, זו טענה אפיסטמית על האופן בו הפסיכה מעבדת את אירוע הסיבה

                                                           
. עוסקת שנים רבות בצד ההגותי 2014רות רונן היא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב וראש החוג מאז 39

  .של פרויד ושל לאקאן ופרסמה מחקרים שדנים במשמעות הפילוסופית של הפסיכואנליזהשל הפסיכואנליזה 
  .לאקאן עם הפילוסופים :ספרה האחרון שיצא בעברית ובאנגלית

, תרגום: ד״ר ר. גינזבורג, 2009זיגמונד פרויד, משה האיש והדת המונותיאיסטית, מבחר כתבים, ז, הוצאת רסלינג,  40
  . 43עמ׳ 

  41. 410שם, עמ׳  

 יסמין רוגצ'בסקי, תיכון דור, "מפלצת הורמונים"
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גרעין האמת שבו באמצעות ההזיה והעיוות הנפשי. הדרך להגיע אל האמת ההיסטורית היא דרך שחרורה מן 

ההווה הממשי והעובדות האובייקטיביות לכאורה שהווה זה נבנה באמצעותן. זאת, כפי שטוען פרויד במאמרו 

  ת אמת היסטורית. "הבניות באנליזה": בשיגעון יש לא רק שיטה אלא שכלולה בו גם פיס

על פי מה שפרויד טוען בחיבור הזה, הידע שלנו אודות המונותיאיזם העברי מבוסס על כך שהאמת 

, 42ההיסטורית מתמקמת במבט המעוות שמייצרת האשמה על הרצח. לכן, אומר פרויד לקראת סוף החיבור

  זר בהשוואה למקור. מה שמאפיין את כל התופעות של חזרת המודחק הוא העיוות הרב שעובר מה שחו

אפשר לומר שטענות אלה מניחות את כובד משקלה של האמת ההיסטורית במיתוס בשני מובנים. מובן 

אחד הוא זה האומר שהיכן שההיסטוריה מופיעה תחת ספק, שם נמצא הגרעין המיתי, הסיבה שאיננה אלא 

מקום בו ההיסטוריה הפכה האמת הנפשית עצמה. או בניסוח הפוך: גרעין של אמת היסטורית יתגלה ב

למיתוס. הטענה האחרת אומרת שהיכן שאנו עדים לעיוות של ההיסטוריה שם, בהרחקת ההיסטוריה מן 

המציאות העובדתית מצוי הגרעין של האמת הנפשית. או בניסוח הפוך: גרעין של אמת היסטורית יתגלה 

  של הזיה.  במקום בו הפרספקטיבה המעוותת הפכה את סיפור ההיסטוריה לסיפור

בניסוח הזה כבר ניכר שלא ניתן לייחס לפרויד עמדה של התרחקות מן ההיסטוריה. אי אפשר להסיק 

מטענותיו אלה את זאת שהאמת הנפשית שונה מהאמת ההיסטורית, או שאין טעם לחפש באמת הנפשית 

נן שיש להיסטוריה סימוכין היסטוריים או עובדתיים. פרויד במאמר זה טוען ולא מוותר על התפקיד המכו

בהבנתה של האמת הנפשית. שכן, אם כל העניין היה שהנפש לא מכירה בהיסטוריה, בין אם מדובר בנפש 

משהו הזה -הפרטית ובין אם בנפשו של עם, לשם מה טורח פרויד לצאת במסע החיפוש ההיסטורי הנואל

ה שאין דבר קל יותר מאשר בעקבותיהם של משה הראשון ומשה השני? כאן, כמו גם בטוטם וטאבו, נדמ

לתפוס את פרויד בטעות היסטורית או להטיל ספק בנכונות עבודת השחזור עליה הוא טורח לגבי תולדות 

, פרויד פותח פתח םהשבט הקדמון כמו גם לגבי עם העברים. הרי, אם ניקח את דבריו של פרויד כלשונ

וסק בהיסטוריה של העם העברי, כמו גם לאפשרות לטעון לגביו באותה מידה של שכנוע את זאת שהוא ע

  את זאת שהוא חושף בפנינו מסכת של מעשיות או ספקולציות היסטוריות. 

אם פרויד מרוכז בסיפור ההיסטוריה הנפשית של עם, באיזה מובן מדובר בהיסטוריה כאשר היסטוריה 

רי שעליו פרויד נסמך, זו מעורבת במיתוסים, בפירושים מוטעים, במקורות מפוקפקים? שהרי המקור העיק

הטקסט של סלין, לגבי הרצח של משה הוא כשלעצמו מקור מפוקפק וידוע שאפילו סלין עצמו שינה את 

  דעתו במהדורה מאוחרת יותר של ספרו ונקט בגרסה שונה מזו שפרויד מביא כאן. 

יסטורית אם לעומת זאת, כל מה שפרויד היה רוצה לטעון הוא שהאמת הנפשית מפליגה הרחק מזו הה

לשם מה נחוץ לו התחקיר והחקירה ההיסטורית הדקדקניים שהוא מנהל? אם הספק וההזיה הם הקריטריונים 

לאמת ההיסטורית מדוע לא מעמיד פרויד מראש את האמת אחריה הוא תר מחוץ להיסטוריה? מדוע הוא 

  מציב את החקירה שלו כחקירה היסטורית ומהי תרומתה של חקירה זו לטיעון שלו?

אטען שהגרעין של האמת ההיסטורית אותו פרויד בונה באמצעות המיתוס הוא הכרחי לאפשרות 

״כדי שהאמת תופיע במקום של להסביר את צמיחתו של המונותיאיזם של העם העברי. בלשונו של לאקאן: 

  , או במילים אחרות, כדי שהאמת תימסר כידע נדרש שהיא תימסר כסיפור מיתי. הידע, עליה להיות מיתוס״

וידע  ,פרויד נדרש להבחנה בין היסטוריה לבין ספק היסטורי כדי שהידע אודות המונותיאיזם יתאפשר

זה ממוקם במקום של המיתוס. כדי שדת משה תהפוך לדתו של העם העברי, כדי שחברה תקום לאחר רצח 

, האמת ההיסטורית צריכה לגלות את הגרעין המיתי שלה. גרעין של אמת לא יתגלה בהיסטוריה האב הקדמון

אלא בצורה של מיתוס ולכן את צמיחתו של המונותיאיזם העברי לא ניתן לתאר אלא במיתוס (כלומר, בספק 

  ובעיוות). ההיסטוריה צריכה להפוך להיות מיתוס כדי שהאמת תופיע.

זו יש קודם כל לומר את הדבר המובן מאליו בקשר לנחיצותו של המיתוס עבור כדי לגשת להוכחת טענה 

הפסיכואנליזה. היות שהאמת אודות המקור היא אמת מודחקת, היות שעבור פרויד הסיבה נמצאת בהדחקה 

                                                           
  .148שם, עמ׳  42



 2018, אוגוסט 25זמן תפס"ן 
 

17 
הראשונית, האמת שהחקירה ההיסטורית שואפת לגלות איננה אמת מודעת שניתנת להכרה. כיצד בכל זאת 

מת שנוגעת במה שלא ניתן לדעת אותו, כיצד אפשר בכל זאת ליצור אפקט של אמת? כיצד ניתן ניתן לנסח א

ליצור אפקט של אמת אם האמת חומקת מניסוח, מראייה, מהבנה? מהי האמת כידע? איך אפשר לדעת בלי 

  43לדעת?

טל בדיוק בשל הדחקת האמת, הופכת להכרחית ההבחנה בין ההיסטוריה לבין אותו גרעין שבה שמו

בספק. בכך שהאמת ההיסטורית מכילה את היסוד האקסטימי שלה, את הגרעין המיתי הזר לה ברוחו, נוצר 

אפקט של אמת שאינה זהה לאמת ההיסטורית, זו הנמסרת במפורש. ההיסטוריה נמסרת באופן שמצביע על 

נוצר אפקט של ובכך  -נוכחותו הממשית של מה שיכול להיאמר רק למחצה, שכן לא הכול יכול להימסר 

אמת באמצעות סיפור של היסטוריה הנגועה בספק. באמצעות קריאת ההיסטוריה של האב הקדמון, או של 

משה הראשון והרצח שלו, מספר פרויד סיפור היסטורי שקיים ספק לגבי אמיתותו. ברם, אומר פרויד, מוטל 

לומר, את האמת לגבי הולדת עלינו להאמין בזאת שיש בנמצא גרעין של אמת בסיפור המפוקפק הזה. כ

הקהילה החברתית, או הולדת המונותיאיזם לא ניתן לומר אלא רק למחצה. האופן למסור ידע כלשהו על 

למחצה מייצר כאפקט את דבר קיומה של אמת שלא -אודות אמת זו הוא באמצעות המיתוס שבהיותו אמירה

  יכולה להיאמר. 

שפרויד משתמש בו, שלא כבדיון, ממוקם מעבר לעקרון מדוע מיתוס ולא בדיון? מפני שמיתוס, כפי 

העונג משום שהוא כופה את עצמו על הפרט, הוא נמצא מעבר לגבולות האני והאינטרסים שלו. מיתוס עוסק 

ביחסים היסודיים של האדם וסביבתו והוא אדיש לגורלו של פרט זה או אחר. מיתוס הוא סיפור שמספר 

  ושה, או לכוחות החיים של ההזנה וההישרדות. כיצד הפך האדם להיות קשור לקד

מיתוס אם כן, הוא מסירה של ידע על אודות מקור האדם, על אודות סיבתה של החברה האנושית, או 

 -על אודות ראשיתה של דת. מיתוס הוא הצורה היחידה לדעת את מה שבהכרח נמצא מחוץ למסגרת הידע 

פרדיגמה כלשהי של ידע, יש תחילה לשלוף החוצה את שאלת הסיבה. זאת לא רק משום שכדי ליצור מסגרת, 

המקור, אלא גם מפני שמיתוס לא כפוף לסובייקט של הידע. אלו הם התנאים תחתם מיתוס הוא צורה של 

ידע שמעצם הגדרתה, עשויה ליצור אפקט של אמת. לשם כך נחוץ בסיס היסטורי שתמיד יוצב לנוכח הגבול 

ול להיאמר, כגבול שמעבר לו מופיע הספק שאיננו אלא עדות לממשותה של של המיתוס כגבול של מה שיכ

  אמת. 

הטענה השנייה ביחס לחיבורו של פרויד נוגעת לאופן הופעת המיתוס. כיצד קורה שההיסטוריה מגלה 

מה גורם לגרעין של מיתוס להופיע בהיסטוריה כגרעין של אמת?  ?למחצה-לפתע את הגרעין של הנאמר

שיפת הגרעין המיתי איננה יכולה להתרחש בתוך ההיסטוריה אלא על גבי יצירת חתך בין אפשר לומר שח

אמת לבין ידע. בחתך זה המיתוס יופיע כאופן לאחות, או לפחות להצביע על כך שהידע ההיסטורי איננו 

למחצה. מהו הדבר שיכול לגרום למיתוס להופיע כגרעין של אמת -נוכח אלא היכן שהאמת נאמרת

ריה? האקט! ואכן ביחס לסטרוקטורה הבסיסית הזו של מסירה מיתית מצביע סיפורו של משה האיש בהיסטו

והולדת המונותיאיזם על שני מומנטים שקשורים לגרעין האמת הרלבנטי. את שני המומנטים האלה אפשר 

א טורף לתאר במונחים של אקט, כלומר במונחים של מעשה שאיננו ממוקם ברצף ההיסטורי באופן פשוט אל

את ההבחנה בין היסטוריה למיתוס משום שהוא מייצר התחלה שמשנה את המעמד של מה שלפניה ומה 

שלאחריה. למשל, לאקט של משה המצרי יש השלכות במובן זה שאחרי האקט שלו נוצרה התחלה של דבר 

הוא שהופך מה, למרות שיחלפו שנים רבות עד אשר ניווכח בתוצאות של התחלה זו. האקט של משה האיש 

  את האפיזודה המונותיאיסטית הראשונה למיתוס. 

כלומר, הסיפור על משה האיש והמונותיאיזם כולל שני אקטים. האחד, זה של משה האיש, שמייצר 

ובמובן זה הוא מניע  -הרחקה של האמת (שאיננה יכולה להיאמר) מהידע (זה שנאמר ואיש לא שומע אותו) 

וצאות מסוימות בחייה של קבוצת האנשים שתהפוך להיות העם העברי. את גלגלי ההיסטוריה ומביא לת

                                                           
43-Jacques Lacan, Le Séminaire, livre xvii, L’envers de la psychanalyse, seuil 1991, texte établi par Jacques 

Alain Miller, p. 39. 
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האקט השני, הוא אקט של העם העברי עצמו, הוא אקט שמאחה את האמת והידע היכן שההיסטוריה של 

עם זה הופכת למיתוס. במילים אחרות, האקט של משה האיש וזה של העם העברי (שנים רבות מאוחר יותר) 

ההיסטוריה של המונותיאיזם העברי, כפי שמתאר אותה פרויד, כהיסטוריה שיש  הם אקטים שמכוננים את

  בה אמת.

כדי לראות מהו אקט יש תחילה לבחון מה איננו אקט בסיפור הזה. דווקא מה שנדמה כסיפור הדרמטי 

ביותר עליו נסובה המחלוקת ההיסטורית שפרויד מעורר בטקסט זה, הרצח של משה הראשון, דווקא דרמה 

  נטולת ממד של אקט. מהו בכל זאת תפקידו של מעשה הרצח הזה? זו 

עבור פרויד הסיפור של המונותיאיזם מבוסס על ההבדל בין משה המצרי לבין משה המדייני. המצרי הוא 

האיש הגדול, המחוקק, המדינאי, איש התבונה הקשור לדת של אחנתון. דת שקידמה רעיון של אחדותיות 

ידי השמש שקרינתה מתפשטת על פני הארץ כולה. הרפורמה הזו נמחקת ברגע של אנרגיה המסומלת על 

שאחנתון נעלם ונותר רק אדם אחד שמשאיר את המורשת הזו בחיים: אחד זה בוחר קבוצת אנשים ומוליך 

  אותה במסע שבמהלכו קבוצה זו עומדת למבחן של יצירת קהילה ראויה שתתבסס על עקרונות אמונה זו. 

ה המדייני, החתן של יתרו. האלוהים של יתרו הוא זה שמופיע בסנה הבוער, זהו אל אך ישנו גם מש

  נסתר שאינו מגלה את פניו, אל קנאי שמופיע במעמד הר סיני כאל שדורש מן העם לעמוד במרחק ממנו. 

העם היהודי שמביא את הבשורה של אל אחד מובל בתחילה על ידי מנהיג רציונליסטי ואחר כך על ידי 

ג תחת השראה מיסטית שלא מאפשרת לדעת מהו הדבר שנתגלה בסיני ובחורב. כך למעשה מסכם מנהי

  לאקאן את הסיפור שמספר פרויד במעבר בין שני ה'משה'.

  בין שני המשה יש שבר בצורת רצח ופרק זמן היסטורי שנמתח על פני מספר לא מבוטל של דורות. 

תיו של פרויד חלות על שני חתכי זמן שונים. מחד כפי שהראו זאת שתי הציטטות איתן פתחתי, טענו

גיסא, פרויד טוען, לגבי מה שהתרחש בין רצח משה הראשון לבין חזרתה של דת משה מאות שנים מאוחר 

יותר, שמדובר בחזרה איטית של המודחק, של משהו שהתרחש בחייו של העם ולאחר מכן נעלם מן הזיכרון 

ממשי. המונותיאיזם מנקודת מבט זו איננו אלא העדות המובהקת הקולקטיבי, אך שרישומו נושא משקל 

המשכיות יסודית בהיסטוריה בה מדובר. -לקיומו של חתך זמן זה. מאידך גיסא, פרויד טוען לקיומה של אי

למעשה אין מכנה היסטורי משותף בין הפרק הראשון לפרק האחרון בהיסטוריה של המונותיאיזם: הדמויות 

  נה השתנה, המנהיג התחלף ואף מנהגי הפולחן, לבד מן המילה, עברו שינויים מהותיים. שונות, תוכן האמו

הן החתך ההיסטורי ברצף שבין הדחקה לחזרת המודחק והן החתך ההיסטורי ברצף הפרגמנטרי שבין מצריים 

האמת  לכנען (בין משה למשה, בין המצרי למדייני) מצביעים על רצח משה המצרי כמומנט קריטי. אלא שמצד

של ההיסטוריה העברית רגע זה איננו האמת ואף לא האקט. כלומר, האקט איננו מה שנמדד בגיבוי ההיסטורי 

ואף לא בשבר שהוא יוצר ברצף האירועים. אפשר לומר שדווקא מעשה הרצח הוא האלמנט שיוצר במקרה 

יסוד מארגן ולא ארוע שמייצר זה המשכיות בין המונותיאיזם הראשון והשני. לפי פרויד רצח האב הוא דווקא 

  חתך. 

מהי ההמשכיות שמאפשר רצח משה המצרי? זאת ניתן לראות ביחס שהרצח מייצר בין משה האיש 

והמונותיאיזם לבין טוטם וטאבו שאותו הוא משלים, שכן רק בטקסט המאוחר יותר רצח האב מביא ליצירתה 

אב לתחליפים שונים שלו. במקום האב הופיעו של חברה שהחוק עומד במרכזה. בטוטם וטאבו התגלגל רצח ה

תחליפים שלו כמו הטכסים וחיית טוטם. המיתוס של האב הקדמון מכונן קהילה שמשהו עדיין חסר בה. 

לאקאן טוען בסמינר השביעי שאחרי רצח האב הבנים, שהם אחים, לא שוכבים עם אימהותיהם אלא עם 

הקדמון אפשר לומר שרצח האב איננו אקט משום  האם או עם האחות של האח. ביחס למיתוס של האב

שהוא לא כולל את רגע היווצרותה של חברה שבה המיתוס האדיפלי מציב איסור טוטלי על גילוי עריות. 

כלומר, רצח האב אינו המעשה שיכול היה לייצר את הרגע הזה, אלא, דרמטי ככל שיהיה, זהו רגע שדווקא 

שית של העם (וגם עבור ההגות של פרויד, בין טוטם וטאבו למשה מייצר המשכיות עבור ההיסטוריה הנפ

האיש והמונותיאיזם). אפשר לומר שמעשה הרצח הוא מה שקושר בין החברה השבטית שמקדשת את 

הנוכחות הדמיונית של האב לבין החברה של המוסר המונותיאיסטי שמעמידה פונקציה סמלית במקום של 
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ר ולא נקודת שבר ברצף ההיסטורי. הרצח מייצר את הקונסיסטנטיות האב. הרצח הוא אם כך נקודת חיבו

  הנחוצה בין משה האיש לבין העם, בין הפרק הראשון בהיסטוריה של המונותיאיזם לבין הפרק השני.

מהי ההמשכיות שרצח משה מייצר בהיסטוריה של המונותיאיזם? ביחס למיתוס של האב הקדמון אפשר 

מקרה הקצה, הוא משלים את מה שחסר בטוטם וטאבו, הוא מגלם את הגבול  לומר שמשה האיש הוא הגבול,

בין המיתוס של טוטם וטאבו, שאין בו עדיין איסור מפורש על גילוי עריות, לבין האפשרות של ההדחקה 

שמאפשרת חברה שאדיפוס הוא הדמות המייצגת את המיתוס שלה. שני משה הם, אם כך, שניים כשהאחד 

צח האב והשני לעידן של הנביאים (אף שאינו נמנה עליהם). רצח האב איננו אקט אלא שייך לעידן של ר

  אירוע ברצף ההיסטורי, בין אם האירוע הזה אמיתי ובין שהוא רק דרוש ליצירת קונסיסטנטיות היסטורית.

האירוע של רצח האב איננו ללא אפקט. הרצח מגלם את הזיקה בין שני חלקי המיתוס, מייצר את 

יות בסיפור מן המונותיאיזם בגרסתו האחת, המצרית (זו המדגישה את אחדות האל) אל המונותיאיזם ההמשכ

  העברי. 

בהיסטוריה הזו שמובילה מהופעת משה, דרך רצח האב ועד להופעת המונותיאיזם העברי סביב אל שאין לו 

ש בה גם אקט שבלעדיו גוף ולא דמות והוא אחד, בהיסטוריה הזו יש אירוע שמייצר את ההמשכיות, אך י

  החתך שבין המונותיאיזם (של האחד) והמונותיאיזם (העברי) לא היה מתאפשר, כלומר לא היה מתגלה. 

האקט האחד בו מדובר הוא זה של משה הראשון, האקט של זה שיוצר עם. האקט איננו מה שמסמן 

ק האקט של משה האיש. התחלה שכבר התרחשה אלא מה שמייצר את נקודת ההתחלה כשלעצמה. זהו בדיו

מעניין לראות שאקט זה איננו ממוקם ברצף של זמן ואף איננו נתמך על עובדות אתניות או היסטוריות. 

משה הראשון יוצר עם מתוך ערב רב שחלקו יצא ממצריים וחלקו נאסף בדרך. זהו אקט שהופך את האסופה 

כאשר רק כעבור דורות רבים מתרחשת   הזו לעם, אם במהלך של נדודים על פני המרחב או על פני הזמן

החזרה לדת משה. להתרחשות הזו שבין משה המצרי לבין הערב רב שקיבץ סביבו אותו הפך לעם יש מעמד 

היסטורי מפוקפק במיוחד, אך דווקא מעמד זה עשוי להצביע עבורנו על מעמדו של המעשה של משה המצרי 

  כעל אקט. 

מאפיינים של אקט אנליטי, של אקט ולא של פעולה בתוך  המעשה המכונן הזה של משה האיש נושא

רצף של פעולות; אקט הוא מעשה שחותך את הרצף ובכך לא מקביל או מתאים לא להיסטוריה ולא לסיבתיות 

הנפשית הרגילה. מדוע ההשוואה לאקט האנליטי? ראשית, משום שמשה מתייצב במקומו של זה שיודע, של 

ולה, כאשר מותו מעיד על הרגע בו הפך לאובייקט שנפטרים ממנו, לדבר האחד שאליו פונים בבקשה לגא

שמעיד על הסימפטום של העם שמתאווה לחזור אל אלוהיו הרבים והמרגיעים. משה שקודם לכן סימן 

  אפשרות של שינוי במישור של האמונה מתגלה לפתע כאובייקט שמפריע לאמונה הנכונה. 

ש משהו לגבי האקט שהוא בלתי נסבל, חסר יסוד, שמאיים על בסמינר שלו על האקט לאקאן טוען שי

זה שמנסה להתקרב אל גבולותיו. לכן האקט מתרחש בנקודה בה נתקלים בהתנגדות, כלומר, תחילתו של 

תזה ולא בתזה. במילים אחרות אקט איננו פעולה שעושה שימוש בידע אלא מעשה של -אקט באנטי

י של אקט הוא הטעות (כמו פליטת פה, כאשר הכוונה שונה מן הסתכנות. מסיבה זו המקרה הפרדיגמאט

  האמת שמופיעה בפועל, כשאין אפשרות לדעת אם הכוונה הטובה תייצר תוצאה מוצלחת). 

כך, כדי לתאר כיצד האל היחיד של אחנתון מתגלגל לאל המונותיאיסטי היהודי באמצעות האקט של 

משה האיש יש לראות תחילה את האקט של משה הראשון ככישלון. מדוע? אקט של אנליטיקאי צריך לשמש 

חילה כנקודת ארכימדס לא במובן זה שהוא מסמן את ראשית קיומו של העם העברי אלא דווקא מפני שבת

הוא מצביע על ידע שהעם כושל מלראות או להבין. לכן למשל, ב"הבניות באנליזה", טוען פרויד שהאפקט 

האנליטי ייווצר דווקא היכן שהאנליטיקאי טועה בפירושים שלו. משה טועה בהבנה של מה שהעם רוצה, או 

לא מונע בסופו של דבר  של מה שיועיל לו. אם כך מדוע בכל זאת מדובר באקט? מפני שרצח משה הראשון

את האפשרות של ביסוס מעמד הדת המונותיאיסטית. ידע זה שהיה ברגע מסוים בחזקתו של משה האיש 

לבדו, מגיח לפתע כעבור זמן רב במקום של ׳העם העברי׳ כידע שמגלם את האמת על אודות המונותיאיזם 

וזר את המונותיאיזם היהודי מזה המצרי, היהודי. לכן פרויד טוען שדווקא מתוך מהלך העניינים האמיתי שג
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דווקא משם, נפתחת האפשרות ללמוד דבר מה על גרעין האמת ביחס להתהוות הרעיון המונותיאיסטי. 

כלומר, מתוך הכישלון של האקט הראשון. האקט של משה הראשון הוא אקט שהנחתו הכרחית עבור הבנת 

, כמו האנליטיקאי מוכן לעמוד במקום של זה שנושא המונותיאיזם. האקט הזה מגלם את הרגע בו משה האיש

ידע עבור ושל האחר. זהו האקט של ה"איש הגדול" שנושא את הידע על אודות האל האחד כבשורה שאותה 

  הוא מביא אל הקולקטיב ובשמה הוא מבקש לגאול את חברי הקולקטיב מסבלם בגלות. 

ותיאיזם העברי: האקט של העם העברי שמופיע זה מביא אותנו בחזרה אל האקט הנוסף בסיפור של המונ

כעם המאמין באל אחד שאין לו דמות ושאיננו מחפש אחר שיישא את האשמה עבורו. כלומר בסיפור של 

המונותיאיזם אותו מספר פרויד נחוץ אקט נוסף מפני שההיסטוריה איננה היסטוריה של דבקות באל אחד 

חוץ אקט נוסף שיסיט את העם העברי מן הגרסא של דבקות דתית באל זה. נ באופן מסויםאלא 

המונותיאיסטית המוקדמת אל הגרסא המונותיאיסטית שמאפיינת את העבריות. במובן זה העם העברי הוא 

כמו אנליזנט, המטופל הלאקאניאני, שלאקאן אומר שאיננו יכול להיות פסיבי שכן, האנליזנט, כבר מתחילת 

  בור ובלעדיו סיומה של האנליזה איננו אפשרי. האנליזה, הוא מי שעושה את רוב הדי

ארצה לומר שהופעת המונותיאיזם בגרסתו העברית משולה לסיומה של אנליזה במובן זה שבסיום של 

אחר, האנליטיקאי, הופך עתה להיות ידע המונח במקומו של האנליזנט, -אנליזה הידע שהונח בתחילה אצל ה

זו של  –ידע שכרוך/קשור לאמת אודות ההוויה המסוימת הזו כלומר, לא עוד כידע שאיננו שלו אלא כ

האנליזנט. התהליך האנליטי, אם יש לו זיקה לאמת, הרי זה משום שההוויה של האנליזנט היא שנמצאת 

באופק של חיפוש אחר אמת זו. ואכן גם כאן, העם העברי, עם שאתנית וגיאוגרפית הוא חסר זהות, מופיע 

ית ייחודית לחלוטין גם אם המונותיאיזם לכשעצמו הבשיל אצל עמים רבים. כעם שעמדתו המונותיאיסט

המומנט השני של האקט, אם כן, הוא זה של העם העברי שמופיע באמצעות ידע ייחודי רק לו ומתאפיין בזה 

  שהאל שלו הוא אל שלא נותן תשובות, לא סולח ולא מכפר על עוונות. 

ליך שעובר המטופל באנליזה. לאקאן מאמין שבתהליך האנליטי העם העברי אצל פרויד עובר את אותו תה

הסימפטום מפריד את הסובייקט מן הידע שלו. היות שאיננו יודעים מהו מקור סבלנו אנו מניחים אחר 

שיודע, אנליטיקאי שהידע על אודות הסימפטום נמצא אצלו. הסימפטום הוא היכן שאנו פועלים שלא מן 

, מעשה הכשל המובהק, היכן שאיננו יודעים, שחושפת, עבור מי שפונה לאנליזה, המקום של היודע. זו הטעות

את הצורך בידע של האחר. אנו פונים אל האנליטיקאי שיאמר לנו את האמת על אודות סבלנו. כלומר, כדי 

שהאנליטיקאי יוכל להתייצב במקום האנליטי עליו להפריד את הסובייקט באנליזה מן הידע על מקור סבלו 

  מן האמת שיש בסימפטום. אך אם מצב זה היה נותר קבוע האנליזה לא הייתה מגיעה לסיומה.ו

מה קורה בסיום האנליזה? כיצד חוזר הידע אל האנליזנט כך שסיום האנליזה יתאפשר? כדי להיות 

אנליטיקאי, אומר לאקאן, הסובייקט צריך לגלות לא רק שהנחת הידע שלו היא הנחה ריקה, אלא עליו 

רפא מן האמת שהאנליטיקאי הפך להיות עבורו. כלומר בעוד במהלך האנליזה האנליטיקאי הוא זה להי

שתחילה מונח לו ידע על ידי האנליזנט ואחר כך מוצב במקום של האמת, כלומר במקום של האובייקט 

אלה. זו  שאותו המטופל איננו יכול לדעת, הרי שסיום האנליזה כורך ויתור של האנליטיקאי על שתי עמדות

הסיבה לכך שסיום האנליזה הוא אקט שלא מבחין בין האנליטיקאי לאנליזנט. אי אפשר לומר של מי האקט 

של הסיום. האנליזנט הוא זה שבסיום האנליזה רואה את האנליטיקאי שהופיע קודם בשמה של הווייתו שלו, 

רת בנקודה בה הידע שהוא לא כאובייקט ריק, כאובייקט שאין לו מהות. זו האמת של האנליזנט שמתאפש

יודע מתלכד עם האמת של הווייתו. זהו הרגע בו האחר כזה שבמהלך האנליזה נשא לכאורה את הידע על 

האנליזנט, ואחר כך התמקם כאובייקט (האובייקט החסר, אובייקט הסיבה, האובייקט שמניע את חיי 

ת ההוויה מושבים למקומם אצל הסובייקט אחר זה כבר איננו. הידע והאמת אודו –התשוקה של האנליזנט) 

  עצמו (ואין מדובר בחזרה למצב קודם).

לאקאן מאמין שזו הנקודה בה האנליזנט הופך לאנליטיקאי, קרי כזה אשר יכול להתמקם בעצמו 

כאנליטיקאי עבור סובייקט אחר. כך גם עבור העם העברי שהייתה זו אישיות גדולה כמו משה המצרי 

שבתחילה נשאה עבורו את בשורת המונותיאיזם, שבתחילה היה עם שמובל בכוח אמונתו של אדם גדול 
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חד. ואכן פרויד אומר לנו שגדולה זו של האיש הגדול אינה עניין למהותו של האיש אלא לשאלה של אופן א

לאחר מכן, על גבי סילוקה של אישיות זו, הופך משה המצרי, או הזיכרון  44השפעתו על בני האדם סביבו.

שה. רק עם חזרת המודחק שלו, להיות מה שנושא את הווייתו הסימפטומטית של העם שנטש את אלוהי מ

העם אל דת משה, החזרה אל מונותיאיזם שאיננו מבטיח כפרה או גאולה מאשמה, שהעם העברי עושה את 

האקט שלו כאנליזנט שהגיע אל המקום בו האמת שנאמרה למחצה הפכה לידע של ממש עבורו. כלומר העם 

שאיננו רוצה להמיר את העברי שבוחר במונותיאיזם הוא עם שאיננו מודה באשמה של רצח האב מפני 

הנבחרות בגאולה משחררת מן האשמה. זהו עם שכבר לא זקוק למקסמי שווא של ידע אחר כדי לדעת דבר 

  מה על הווייתו הייחודית לו. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
, תרגום: ד״ר ר. גינזבורג, 2009זיגמונד פרויד, משה האיש והדת המונותיאיסטית, מבחר כתבים, ז, הוצאת רסלינג,  44
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 דליה חן, תיכון דור, אשה בכחול
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   פרדוקס ההעברה

Le paradoxe du transfert  

  

  ברנאר סיינהאב

 Bernard Seynhaeve  

  

לאקאן דיבר לעיתים קרובות על ההעברה. הוא 

הקדיש לכך סמינר שלם ואף הפך אותו למושג יסוד 

שלו. הוא בונה את  XI-של הפסיכואנליזה בסמינר ה

, ברגע שהוא 67-) של ההעברה בmathèmeהַמֵתַמה (

ממציא את ההליך של הפאס. אך בסוף הוראתו הוא 

פשר שהוא אף כבר בקושי מזכיר את ההעברה, א

למעשה, ממעיט בערכה של ההעברה הפרוידיאנית.

הוא חותר תחת ההעברה הפרוידיאנית על מנת 

  להציע עבורה הגדרה חדשה.

אני מציע, אם כן, למקם שני פיסוקים 

)scansions .של ההעברה בהוראתו של לאקאן (

קאן מגדיר את אמדובר בשני הטקסטים שבהם ל

  ההליך של הפאס.

הפיסוק הראשון מתמקם ברגע שבו, בהישענו 

על ההגדרה של הסובייקט, הוא מציע את הַמֵתַמה 

". את 67-של ההעברה בטקסט שלו "ההצעה של

הפיסוק השני, אני ממקם ממש בסוף הוראתו, בזמן 

שלאקאן כותב את הטקסט האחרון שלו "הקדמה 

בטקסט  ".XI-הלהוצאה האנגלית של הסמינר 

לנסח את הַמֵתַמה של ההעברה, הראשון, על מנת 

לאקאן נשען על הגדרת הסובייקט שנוצרה בסמינר 

ועל האיווי של האנליטיקאי. הטקסט השני,  XI-ה

כבר אינו לוקח בחשבון כלל את  ההעברה. ננסה 

  להבין מדוע.

אלן מילר מסב את תשומת לבנו לכך -ז'אק

שהַמֵתַמה של ההעברה ב"הצעה של אוקטובר", היא 

ם של ההגדרה שלאקאן נותן לסובייקט, האלגורית

: "מסמן הוא מה XI-השאותה אנו מוצאים בסמינר 

 45שמייצג סובייקט עבור מסמן אחר".

"יוצאת לדרכה א. מילר,  -., אומר ז'"הפסיכואנליזה"

-S1-השל ההעברה.  ,S1-S2על גבי המסד המינימלי, 

S2  ,שאנחנו מוצאים כאן זוהי כתיבה אחרת

הומולוגית, שלאקאן מציג ב"הצעה לגבי 

הפסיכואנליטיקאי של האסכולה". [מה שלאקאן 

עושה בטקסט הזה] הנו תרגום במונחים של 

 التحويل مفارقة

  

 سينهاب برنارد

 

س. التحويل عن كثيًرا الكان تكلم  كامالً  سيميناًرا له فكرَّ

له  سيميناره في النفسي التحليل في أساسي لمصطلح وحوَّ

 ،1967 سنة التحويل) mathème( معادلة بنى لقد.  XIال

 المرور عملية بها اختلق التي اللحظة مع ذلك تزامن وقد

La passe .((التحويل، يذكر ال تعليمه نهاية في نراه ولكن 

 على يتمرد عمليًا فهو. الفرويدي التحويل قيمة من ويقلل بل

, أقترح, لذا. جديد تعريف أجله من ليقترح الفرويدي التحويل

. الكان تعليم في للتحويل) scansions( مقطعين وضع

 .  نصيين خالل من المرور عملية الكان يُعرف

 على باعتماده التي، اللحظة في األول المقطع يتمركز

 الخاص النص في التحويل معادلة بها يقترح الذات، تعريف

 تعليمه، نهاية في امركزه الثاني، المقطع". 67 اقتراح" به

 للنشرة مقدمة" األخير نصه الكان بها كتب التي الفترة في

 األول، النص ففي". XI ال بالسيمينار الخاصة االنجليزية

 تعريف على الكان يرتكز ، التحويل معادلة يصيغ ولكي

نت التي الذات . الُمَحِلل رغبة وعلى XI ال السيمينار في تكوَّ

 أن سنحاول. للتحويل اعتبار أي بعد يعطي ال الثاني، النص

 .لماذا نفهم

 في" التحويل معادلة أن الى انتباهنا ميلير اآلن جاك يُلفت

 جاك يعطيها التي التعريف وصفة هي ،"أول تشرين اقتراح

 هو الدال: "XI -ال السيمينار في نجدها والتي للذات، الكان

 بأن ميلير اآلن جاك يقول". آخر لدال بالنسبة الذات يمثل ما

 األدنى، االساس بواسطة طريقه في ينطلق" النفسي التحليل

S1-S2 ,فال. بالتحويل الخاص-S1-S2 هو, هنا نجده الذي 

 الكان يعرضها والتي متماثلة، مختلفة، كتابة  عن عبارة

 الكان يفعله الذي الشيء". (المدرسة ُمَحِلل حول اقتراح" في

 دوال مصطلحات بواسطة ترجمة اال هو ما) النص هذا في

 العملية وينشيء نفسه يؤسس والذي) relation( للعالقة

 الذات, تجد ،)lien( العالقة هذه خالل من. التحليلية

 يؤسس  أن الضروري من. تتكون نفسها عارفة المفترض
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45Lacan J., Le Séminaire, livre xi, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse [1964], texte établi  

par Jacques- Alain Miller, Paris, Seuil, coll. Champ freudien, 1973, p.188.  
כדי S2-S1 -בשיעור שמתוכו שסינהב מצטט, מציין שלאקאן עשה שימוש מושאל באלן מילר, -הערה לתרגום: ז'אק 46

, כלומר מה קשר-בין האנליזנט והאליטיקאי. מדובר אם כן בבתחילתה של האנליזה  שנוסד ationrel-לכתוב את ה
  או יחסים בין השניים, ששולח אותנו לכיוון של הדמיוני. יחס, -שמסובך בסמלי, ולא ב

-ال يكتب لكي S2-S1 -ب مستعار استعمال عمل الكان أن الى ميلير يُلمح, سينهب منه يقتبس الذي الدرس في: للترجمة مالحظة

ationrel في أو, عالقة-ب وليس, بالرمزي معقد هو ما أي, عالقة عن لذا نتحدث. والُمَحِلل الُمَحَلل بين التحليل بداية في تأسس الذي 

      .الخيالي نحو يرسلنا حيث, اثنين بين عالقات
472007] de l’Orientation lacanienne, -», première leçon du cours [2006 L’inconscient réel Alain., «-Miller J. 

enseignement prononce dans le cadre du Département de psychanalyse de Paris VIII., Quarto, n0 88/89, 
mars 2007, p.7.  

 -ֶדְפָלְצָיה, כלומר ירידה או אובדן של ערך. בנוסף ניתן לשמוע בהערה לתרגום: הכוונה כאן היא למושג הכלכלי  48
  כאילו הסמלי התברר כ'בלון נפוח'. –ֶדְפָלְצָיה את הרעיון של משהו שהוצא ממנו האוויר 

 ֶדְפָלְצָיה -ب نعني أن الممكن من باالضافة. القيمة قدانف أو هبوط أي, ֶדְפָלְצָיה العام المصطلح هو هنا المقصود: للترجمة مالحظة
  ".منفوخ بالون"- الرمزي وكأن تبين-منه الهواء اخراج ثم شيئًا بأنه الفكرة

שמייסד את עצמו  relation(46מסמנים של הקשר (

כמה שמכונן את הפעולה האנליטית. מתוך הקשר 

(lien) ח לידע מוצא את עצמו הזה, הסובייקט המונ

 ,embrayage[ נחוץ שייווסד ַהַמְצֵמד הזה נוצר.

של מסמן אחד לאחר על מנת שייווצר ממנו   ְקַלאץ']

אפקט של מובן ייחודי, ועל מנת להתניע את 

-של הלא זוהי התקנתו 47.מודע"-המסמנים בלא

מודע ההעברתי. אנליזה מתניעה עם ההעברה 

מודע, -שאנליזנט מאמין בלא ככלהפרוידיאנית, 

משום שהוא מאמין שהסימפטום שלו נושא 

משמעות נסתרת. ההעברה שמוגדרת מתוך 

של  את ערכו הסובייקט המונח לידע, מדגישה

  מודע.-הסמלי ושל הסובייקט של הלא

  

לאקאן האחרון לא הסתפק בנישול 

) ובחציית la destitution subjectiveהסובייקטיבי (

זה נותר כהכרחי אך לא הפאנטזמה בסוף האנליזה. 

מדוע? מפני שהסמלי משקר באשר לממשי.  מספיק.

בסוף הוראתו, לאקאן הפחית מערכו של הלא מודע 

של  48א. מילר מדבר על ֶדְפָלְצָיה-ההעברתי. ז׳.

הסמלי, הסובייקט אינו אלא סמבלנט, ואין הוא 

חר. אבורו לאלא בהי )se conçoitניכרלעצמו (

לאקאן אם כך נוטש את המושג של הסובייקט 

מודע -ומדגיש את הקשירה של השפה לגוף. הלא

, ומדגיש את הממד של S2ההעברתי מניח ידע, 

חר. בעוד שאנליזה שהאוריינטציה שלה פונה אה

בהקדמה חר. אמה S1לעבר הממשי, מכוונת לבודד 

״, לאקאן  כבר XI״מהדורה האנגלית של סמינר -ל

לא מדבר על העברה אלא על ״מקרה של דחיפות״ 

]cas d’urgence  גם: מקרה חירום]. בטקסט הזה

 لكي آخر دال مع دال بين] embrayage[ القابض هذا

ك ولكي خاص، لمعنى نتيجة منه تخرج  في الدوال تَُحرَّ

 التحليل يدار. التحويلي للالواعي تركيبة هي هذه. الالواعي

 هو بالالواعي، الُمَحلَّل آمن طالما الفرويدي، التحويل مع

ف الذي فالتحويل. خفي معنى يحمل عارضه بأن يؤمن  يُعَرَّ

 الرمزي قيمة على يشدد عارفة، المفترض الذات خالل من

 .  الالواعي ذات وعلى

 la( الشخصي بالتجريد األخير الكان يكتفي لم  

destitution subjective (نهاية في الفانتازما وبتخطي 

. الكافي بغير ولكن ضروري االمر هذا بقي لقد. التحليل

 نهاية في. بالواقعي يتعلق بما يكذب الرمزي ألن لماذا؟

 جاك يتحدث. التحويلي الالواعي قيمة من الكان قلل تعليمه،

 هي ما فالذات الرمزي،ֶדְפָלְצָיה) ( انكماش عن ميلير اآلن

 se( نفسها قيمة تعرف والסמבלנט), ( األولى للوهلة إال

conçoit (الكان يهجر لذا. الكبير اآلخر مع اتصالها في إال 

. والجسم اللغة بين الترابط على ويشدد الذات مصطلح

 بُعد على ويشدد, S2, معرفة التحويلي الالواعي يفرض

, الواقعي نحو يتجه التحليل توجيه أن حين في. الكبير اآلخر

 في نشرة" مقدمة في. الكبير اآلخر من S1 لعزل يهدف فهو

 يتكلم ال الكان بأن نرى", XI ال للسيمينار االنجليزية اللغة

 cas" [ [العجلة من حالة" عن بل التحويل عن بعد

d’urgenceتقف, النص هذا في]. طوارئ حالة: أيضا 

 عالمة في, وجاللتها بقدرها عارفة المفترض الذات

 والتحويل عارفة المفترض الذات, معرفة: الدوال. استفهام

 يتوصل فهو". بهم يؤمن" يعد لم الكان ألن بعد تظهر ال
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49, N 74, Paris, Navarin/Seuil, avril 2010, p. 119.La Cause freudienne»,  La passe du parlêtre A., «-Miller J  
 
50., Paris, Seuil, 2001, p. 571écrits Autres », XI Séminaire Préface à l’édition anglaise du Lacan J., «   

הסובייקט המונח לידע, בכבודו ובעצמו, עומד 

בסימן שאלה. המסמנים ידע, הסובייקט המונח 

לידע, וההעברה, כבר לא מופיעים כאן מפני 

שלאקאן כבר ״לא מאמין בהם״. הוא מגיע למסקנה 

רוידיאנית אינה מאפשרת להביא שההעברה הפ

מודע -אנליזה לכדי גמר. למען הדיוק, הלא

מודע -ההעברתי הנו שני ביחס לממשי, ביחס ללא

הממשי שקודם לו. לפיכך, לאקאן מדבר כאן דווקא 

לא משתמע  דחיפות-]. מurgenceעל דחיפות [

, אם כן, מקרה של דחיפותחר. אהמקום של ה

יין בעניין זה שהוא א. מילר מצ-. ז׳.העברהבמקום 

מעדיף שיגידו שמגיעים מפגישה לפגישה כי ״זה 

], מאשר שזה בגלל ההעברה. לאקאן ça urgeדוחק״ [

מעלה על נס את הדחיפות בדיוק בכדי לפוגג את 

״ישנה ] של ההעברה. mirageמקסם השווא [

סיבתיות שהנה יותר עמוקה מההעברה במישור 

הדחיפות  שלאקאן מכנה הסיפוק, מבחינת היותו

  49בעוד האנליזה היא האמצעי לסיפוק דחוף זה״.

באמצעות האסוציאציות החופשיות, שואפים 

לפרש את מה שנדחף מהלא מודע, בכך שמייחסים 

מודע -לזה מסמנים. להעביר את הגחותיו של הלא

אל הסמלי, זה לעשות טרנספורמציה של הלא מודע 

הממשי, לשקר. האסוציאציה החופשית משחקת 

נגד הלא מודע הממשי. כאשר הוא נעשה סמלי, הוא 

ות של לאקאן, היא זו שמנסה ללכוד משקר. הדחיפ

את האמת שאליה לעולם לא מגיעים. זאת הסיבה 

אלן מילר יכול לומר שהאנליזה היא -שבגללה ז׳אק

 האמצעי לסיפוק דחוף זה. 

אנו מוצאים עצמנו כאן בפני פרדוקס. מצד 

אחד אנליזה אינה יכולה להילקח בחשבון  אלא 

צד שני, כאשר מגייסים את הלא מודע ההעברתי,  מ

-הלא מודע ההעברתי  מהווה מכשול עבור הלא

 מודע הממשי. אך האם זהו פרדוקס?

ש"כאשר  מבהיר" לאקאן L’esp d’un lapsב"

[...] המרחב של מעשה כשל אינו מגיע עוד לכדי כל 

מובן (או פירוש), או אז יכולים אנו להיות בטוחים 

את ערכו  בליטמ א. מילר-ז'. 50מודע".-שאנחנו בלא

. 2S-ו 1Sכאן, הניתוק בין מציין של החתך שלאקאן 

 ان يمكن ال الفرويدي التحويل بأن مفادها والتي النتيجة الى

 بأن ونقول دقة اكثر لنكن. نهايته الى التحليل يوِصل

 بالنسبة, للواقعي بالنسبة ثانوي هو التحويلي الالواعي

 المستعجل عن الكان يتكلم لذا. له السابق الواقعي لالواعي

]urgence .[الكبير اآلخر مكان يشمل ال المستعجل-من .

 في ميلير اآلن جاك ينوه. تحويل من بدالً  العجلة من أمر

 جلسة من يأتون بأنهم يقولوا أن يُفضل أنه الى السياق هذا

 أنهم من أكثر], ça urge" [يحث" هذا ألن اخرى لجلسة

 سلم في االستعجال الكان يضع. التحويل أجل من يأتون

. بالتحويل الخاص] mirage[ العبث سحر ليبدد األولوية

 يسميه الذي البعد في التحويل من عمقًا أكثر سببية هنالك"

 أن حين في مستعجل كونه ناحية من, االكتفاء الكان جاك

 ".  المستعجل االكفاء لهذا الوسيلة هو التحليل

 دفعه ثم قد ما لتفسير الحرة التداعيات بواسطة نطمح  

 ننقل لكي. له الدوال نسب طريق عن وذلك, الالواعي من

 علينا,الرمزي إلى للالواعي المفاجئ الظهور

 التداعيات تلعب. تكذب أن أي, الواقعي تغييرالالواعي

 لرمزي يتحول عندما. الواقعي الالواعي ضد دوًرا الحرة

 القبض يحاول الذي هو, الكان عند االستعجال. يكذب فهو

 جاك قال السبب لهذا. ابًدا اليها نصل ال التي الحقيقة على

.  المستعجل االكفاء لهذا الوسيلة هو التحليل بأن, ميلير أآلن

 ال, جهة فمن. مفارقة أمام انفسنا نجد هنا نحن ها  

 الالواعي نجند عندما اال بالحسبان التحليل نأخذ أن نستطيع

 عقبة التحويلي الالواعي يشكل, ثانية جهة ومن, التحويلي

 مفارقة؟ هذه هل ولكن. الواقعي الالواعي أمام

 عندما: " بأنه الكان يوضح" L’esp d’un laps" في  

), تفسير أو( معنى ألي تصل وال الهفوات مساحة تفشل[...] 

 يبرز".الالواعي في موجودن بأننا عندها متأكدين نكون

 بين الفصل, هنا الكان إليه يشير الذي الشرخ قيمة ميلير

1S2-وS" .لالتصال" ميلير يواصل", وصلنا قد أننا نكتشف 

. المشهور 2S-المشهوروS 1- ال بين, للعالقة, به الخاص
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51», enseignement prononcé dans le cadre du  L’Orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan A., «-Miller J. 

N° 88/89, p. 7. Quarto, 07, inédit. Lire aussi20-département de psychanalyse de l’université Paris VIII, 2006  
52, n°19, Paris, Navarin/Seuil, ? Ornicar séance du 15 novembre 1977, », conclure de moment Le Lacan J., « 

1979.  
53Lire à cet égard l’article remarquable d’Esthela Solano sur le blog du Congrès 2018 de la NLS.  
.Portes Rubrique 

  . NLS-ה של 2018לקריאה בהקשר הזה: המאמר המצוין של אסטלה סולנו בבלוג של קונגרס 

  .NLS -لل التابع 2018 الكونجرس في الممتازة سوالنا استال مقالة: السياق هذا على للقراءة
54XXV, « Le moment de conclure », leçon du 10 janvier 1978, inédit. Lacan J., Le Séminaire, livre   

א. מילר, -שהגענו", ממשיך ז'. "אנחנו מגלים

 2S-המפורסם ושל ה 1S-שלו, לקשר, של ה לחיבור"

המפורסם. [...] מהמשפט הזה נובע, אם קוראים 

דבר, שהוא אינו מסמן  מייצגאינו  1S-אותו היטב, ש

ו הנו העיקרון עצמו מייצג. זה תוקף את מה שעבורנ

של הפעולה הפסיכואנליטית, בהינתן שנקודת 

המוצא של הפסיכואנליזה נעוצה במסד המינימלי, 

2S-1S.51, של ההעברה  

  

חד לגמרי א, ה1S-אנליזה מכוונת לבודד את ה

א. מילר, חדר ההמתנה -לבד שהנו, כפי שהדגיש ז'.

  של הממשי, התחנה האחרונה לפני הממשי. 

שני אזכורים חשובים ביותר על ניתן למצוא 

 moment de( רגע להסיק-המושג של ההעברה ב

conclure(,  שבהם לאקאן מבהיר שלעובדה

שהאנליטיקאי הוא מי שמונח לדעת, אין שום קשר 

לאקאן  52לידע, אבל מה שהוא יודע זה "איך לנתח".

מתייחס כאן לפעולתו של הכירורג; האנליטיקאי, 

איך לחתוך את השרשרת  כמו הכירורג, צריך לדעת

  2S-1S.53המסמנית, בין 

בהמשך הוא מוסיף את ההבהרה מאירת 

העיניים: "מה שאמרתי על ההעברה הוא מה 

לידע. -שקידמתי בהססנות בתור הסובייקט המונח

, supposéסובייקט, כך הוא אומר, הוא תמיד מונח (

משוער), אין סובייקט כמובן מאליו, יש רק את זה 

ל זה בעצם אומר? לאקאן מבהיר, המשוער. מה כ

-לידע-אם כן, שההעברה, "אינה אלא המונח

  54אחרת".-כקריאה

מה שעליו לאקאן שם את הדגש במשפט הזה, הוא 

שהמקום שבו הסובייקט המונח לידע מאבד מערכו 

הוא בברור בנקודה של הפירוש, באקט של 

  האנליטיקאי.  

אם הלא מודע  ההעברתי מופעל עם הסובייקט 

המונח לידע והאסוציאציה החופשית, זה מה 

- ال بأن, جيًدا قرأناها حال في, الجملة هذه من يتبين[...] 

1S هو ما يهاجم هذا. يَُمثِل بدال ليس وبأنه, شيئًا يمثل ال 

 نقطة بأن اعطي حال في, التحليلية العمليلة مبدأ لنا بالنسبة

-2S, األدنى األساس في تكمن النفسي التحليل انطالق

1S,بالتحويل الخاص. 

َجه فالتحليل  جاك شدد كما, تماما الواحد,1S- ال لعزل يوَّ

 المحطة, بالواقعي الخاصة االنتظار غرفة, ميلير اآلن

 . الواقعي قبل األخيرة

 مصطلح بخصوص جًدا مهمتان مقولتان الكان ذكر لقد

) moment de conclure( االستنتاج لحظة-في التحويل

 كون بحقيقة للمعرفة عالقة أي هناك ليس بأنه يوضح فهو

 كيفية" هو يعرفه ما بل عارف، المفروض من الُمَحِلل

 رأيه في فالُمَحِلل; الجراح لعمل الكان هنا يشير". الجراحة

-2S  بين, الدوال سلسلة قطع معرفة عليه يجب, كالجراج

1S .عن قلته ماقد: "المنير التوضيح يضيف الحق وقت في 

 المفترض الذات أنه على بتردد دعمته ما هو التحويل

), مقدرة, supposé( مفترضة دائما, قال هكذا, ذات. عارفة

 ماذا. فقط المقدرة هنالك, ضمنًا مفهومة ذات من هنالك ليس

 فان كذلك األمر كان ان, الكان يوضح هذا؟ كل يعني

 ". عارفة للمفترض اخرى قراءة اال ليس, "التحويل

 المكان بأن, الجملة هذه في عليه يشدد الذي الشيء  

 بشكل هو قيمتها عارفة المفترض الذات فيه تفقد الذي

 .الُمَحِلل عمل في, التفسير نقطة في واضح

 المفترض الذات مع التحويلي الالواعي تفعيل حال في  

 عندها, 2S-1S-ك كتبته ما هذا, الحرة التداعيات ومع عارفة

ه : انتاج اي, 2S-1S بين العالقة لقطع التحليلي العمل يَُوجَّ

2S-1S. 
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בדרך כלל טפסים לא מקבלים מכתבים מתלמידים (אם כבר 
בעקבות טופס התלמידים מקבלים מכתבי  –אז להיפך 

 התרעה)הטופס שלפניכם זכה לקבל מכתב אישי מתלמיד
 (בעמוד הבא):

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55., leçon du 20 décembre 1977.Ibid  
56, Cours du 2 mai 2007, inédit.cit Op. ,Lacan dernier tout Le A.,-Miller J.   

, אז האקט האנליטי יכוון לחתוך 2S-1S -שכתבתי כ

  . S2//1S, כלומר להפיק: 2S-1Sאת הקשר בין 

אם האנליזנט מדבר כדי להפיק מובן, 

האנליטיקאי, זה הכירורג, חותך. באמצעות החיתוך 

ק עם החתימה ובכך האקט שלו הוא עושה אקוויו

ְּבַהְדֵהדֹו אופן אחר של כתיבה, לוקח חלק בכתיבה, 

 55"משהו אחר מזה שנאמר מתוך כוונה לומר".

תובעת את  לקרוא אחרתמשתמע מכך שהאפשרות 

  56משענת הכתיבה.

  

 Traduit par: Jonathan  יונתן לוין, רות בנג'ו תרגום:

Levin, Ruth Bengio  

  Édité par: Ilana Rabin   רביןאילנה  עריכה:

 

 ذاك, فالُمَحِلل معنى، انتاج أجل من يتكلم الُمَحلَّل كان اذا

 مع مزدوج معنى يعمل  القطع بواسطة. يقطع, الجراج

 بطريقة تََمعُّنه خالل من, الكتابة عمله يشارك وهكذا التوقيع

". يقال أن بقصد قيل الذي غير آخر شيء, "للكتابة اخرى

 يتطلب آخر بشكل القراءة احتمال بأن هذا من يستنتج

 .الكتابة على االستناد

 

 سبيت منيب: للعربية ترجمة

 مرغليت توم: الترجمة في  شارك

  .العربية اللغة الى العبرية اللغة من المقال ترجم: مالحظة

Traduction en Arabe: Moneb Sbet,  Édité par Tom 

Margalit  
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 מכתב מתלמיד אנונימי לטופס התנהגות בית ספרי מטעם משרד החינוך. 
 

 רות בנג'ו

 

 טופס יקר, 

אני כותב לך למרות שאינך מכיר אותי. הרי אינך יכול להכיר אותי, בשבילך אני אנונימי. אני שרשרת 

יש כל של סימנים שממלאים בשבילך את המשבצות הריקות. מכיוון שאתה לא אוהב את הריק בגופך, 

הזמן תלמידים תורנים שנבחרים כדי למלא בשבילך את המשבצות. ומעניין שדווקא התלמידים 

 שנבחרים, הם התלמידים שיודעים משהו על הריק הזה.

אז למרות שאינך מכיר אותי, תהיתי ביני לבין עצמי האם כדאי לי להתיידד אתך , שהרי זו לא הפעם 

נו עוד הרבה ביקורים במשך שנת הלימודים, עד שאמלא את הראשונה שאני מבקר אצלך ובטח יהיו ל

כל המשבצות, אבל אז, לצערי , כשהדף יהיה מלא לגמרי, לא תוכל לחיות. וזה מה שכואב בכל הסיפור 

הזה.ההפך הוא הנכון. אתה צריך להשאיר את החור הריק  ולרקום מסביבו את חייך. זה החור הזה 

 שמנווט לך את החיים. 

רציתי לדבר אתך על המשבצות שמילאתי בשבילך השבוע. אני לא יודע, אולי אצליח בכל אופן, 

 לשכנע אותך לוותר עליהן וכך לאפשר לך לחיות. 

דו"ח אז כך, קודם כל, דע שאני כבר כמה שנים מקבל את הטופס הזה ועדיין לא הבנתי את השם שלך:

חושב ששם זה מסוכן בעצמו? מי נתן לך שם כזה? אינך  תגובה על התנהגות מסכנת/פוגעת.

דטרמיניסטי? אני מבין שאין לך אפשרות להגיב או להחליף את השם בעצמך, כי אתה בסך הכל  הכלי  

"? אלה התנהגות מסכנתשל מי שנתן לך אותו. אבל באמת, אני שואל את עצמי, מה פירוש המילים "

אלה מחוץ למחקרים שנכתבו מילים מפלצתיות, הורסות ומסוכנות. חשבת פעם על משמעות מילים 

עליהן? מחוץ לקופסא כמו שאומרים לפעמים? כמו שאני עושה כרגע כדי לכתוב לך? אני יוצא מהטופס 

כדי להתבונן ולקרא אותו. האם אותה נפש שבחרה בשם זה איבדה את איוויה? זרה, מנוכרת לעצמה? 

אונים? המועלת בעצמה וגורמת  שכחה את ילדותה? הפכה היא בעצמה לטופס שאינו יכול להגיב? חסר

לשרשרת של אנשי חינוך להפוך לפונקציה ביורוקרטית? טוב, אעצור כאן עם השאלות על השם הכללי 

 כדי לעבור לשמות של המשבצות הריקות. 

: ישנן שלוש עשרה משבצות והיד התנהגות מסכנת שאין בצידה פגיעהבטור הראשון שמופיע בשם: 

" לא חשבתי שבבית ספר יכולות להיות כל כך הרבה משבצות ריקות חר."אעוד נטויה, עם המשבצת 

.  אני מרגיש שאין לי אוויר בטופס הזה, ואני מפחד שתתווסף לאותו "סכנה ללא פגיעההמעידות  על "

". משחקים של "בצחוק". המשבצת שבה נבחרתי השבוע  בטור זה היא : נשימה מסכנתטור גם המשבצת "

אחת. חבל, דווקא כשאני צוחק ונהנה?שוב לא הבינו את שאלתי. אני רציתי להיות קיבלתי עליה נקודה 

תלמיד. הבאתי לכיתה את ה"צחוק" שלי בתקוה שידעו לתפוס אותו. אני לא תמיד יודע להגיד מה אני 

לי כל מיני תגובות גופניות   ותמרגיש, במיוחד כשאני בתוך כיתה עם כל כך הרבה תלמידים אז יוצא

 שאין בצדן פגיעה. כך אני חושב, לפי מה שכתוב בכותרת של הטור.מסכנות 

אני קופץ רגע לטור השלישי, לא כי אין לי תפקיד של מילוי משבצת בטור השני ובמשבצות האחרות, 

טופס לפני שהוא מת לגמרי באלא  שיש כאן עוד משבצת שיכלה להישאר ריקה ולהפיח טיפה חיים 

 המשבצות.  מרוב שהוא מלא, וסתום במילוי

 ".  נסה לדמיין."מכה ידידותית. שם נבחרתי במשבצת  פגיעה פיזיתהטור השלישי הוא: 

התגרות". אני חושב שהיה אפשר להחליף את השם נבחרתי במשבצת " פגיעה רגשית, ובטור 
 ל"אתגרי". 

הפכתי בין אני מבין שאני רק בן שמונה, ואני כבר מסוכן לחברה, לבית הספר, לחברים שלי ולמוריי. 

יום לעבריין למרות שאיני רוצה בכך. אני רוצה להיות תלמיד. אני רוצה לדבר עם המורה שלי, אני לא 

ואיני יודע עדיין לתת להם שם. הייתי  ,מצליח עדיין להגיד הכל. קורים לי דברים שאיני מבין אותם עדיין

לממונים עליך? לאלה רוצה שיתנו להם שם אחר מכל השמות האלה. אתה חושב שתוכל לעזור 

שמשתמשים בך כדי למלא את המשבצות הריקות? דע שכל משבצת, אם רק תתנו לה שם אחר, לא 

יצטרכו למלא אותה, היא תישאר ריקה וכך תוכל להפיח חיים. על ידי החור הזה שמסביבו, כפי שאמרתי 

 לך, אנחנו חיים.  
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  אם המתבגרים הם העתיד שלנו

  איזו מסירה? אזי

  

  פיליפ להקאדה

  

הילד מגיע לעולם לא בשל וחסר אונים. הוא 

לא יכול לגדול אלא אם כן הוא מוכנס לעולם על 

ידי מבוגרים, האחראים על אלמנט החידוש שהילד 

מגלם בהגיעו לתוך הבית, ויותר מאוחר, המתבגר, 

את כללי החיים  להקנות לו[בהגיעו] לתוך העיר. יש 

עליו לקראת מה וחר . הילד לא בשקיבלוהושל אלה 

להיות מחונך, הוא עושה זאת הודות לשיח 

שמתייסד עבורו סביב גופו החי. הוא תמיד יהיה 

מחולק בין כן לבין לא. השפה שבאמצעותה הוא 

יבטא את עצמו, אף היא אינה נבחרת על ידו, היא 

מילים שהוא שומע כמו גם מנכפית עליו החל 

ות, ללמוד המנהגים שעמם יצטרך לחיות, לבנות זה

, שלו חובהה לימודייחסי חליפין ושיתוף. במהלך 

עם התחומים  57ם״הוא לומד ״דעת עשות שַ 

 במקום ויהיה זה חשוב יותר עבורו, ,הנלמדים

סמכותי שנצמד בעיוורון  Maître][ לפגוש מורה

אותנטי שיודע לעשות שם עם לתכנית, מורה 

הילד לא יכול לבחור את  .האיווי למסירה

  האובייקטים של הכשרתו, יש לחנך אותו.

הדרישה לכבוד של מתבגרים מסוימים, 

סימפטום  –שבאופן פרדוקסלי, מפגינים חוסר כבוד 

של המבוי הסתום של הציביליזציה  חדש מודרני

מצדיקים עצמם אולי מעצם העובדה  –שלנו 

הפשוטה שהם לא מצאו מולם מבוגרים אחראים, 

מה שהם מציעים לילדיהם. שום כבוד  ההיבט שלמ

לא יכול להצדיק את ההימנעות חינוכית. לא ניתן 

לנטוש את הילד מבלי למסור לו את האמצעים 

להיות בעולם, לגור בעולם המשותף, להבין את 

העולם הזה בכדי ללמוד לחיות בו יחדיו. אבל אם 

יש לילד צורך בחינוך בגין סיבה הנעוצה באופיו 

יסי הבלתי בשל, זה מציב בפני המבוגרים גם הבס

את הצורך למצוא מחדש את האיווי למסירת מה 

 לחתוםשקדם לקיומו, ״מפני ששום דבר לא יכול 

  58.״במקומושל ילד  גורלו את

Si les adolescents sont notre 
avenir, 
alors quelle transmission ? 
 
Philippe Lacadée 
 

L’enfant vient au monde prématuré et 
démuni. Il ne peut grandir que s’il est 
introduit dans le monde par des adultes, 
responsables de l’élément de nouveauté que 
l’enfant incarne en arrivant dans la maison, 
puis plus tard, adolescent, dans la cité. Il lui 
faudra apprendre les règles de vie de ceux qui 
l’accueillent. L’enfant ne choisit pas ce à 
quoi il doit être éduqué, il le fait grâce au 
discours qui s’établit pour lui autour de son 
corps vivant. Il sera toujours partagé, entre 
un oui et un non. La langue avec laquelle il 
va s’exprimer n’est pas non plus choisie par 
lui, elle s’impose à lui à travers des paroles 
entendues, comme les coutumes avec 
lesquelles il va devoir vivre, se construire une 
identité, apprendre à échanger et partager. 
Pendant sa scolarité obligatoire, il apprend à 
« savoir y faire »64 avec les disciplines qu’il 
recevra et c’est là qu’il est important pour lui 
de rencontrer, plutôt qu’un maître autoritaire 
qui s’aveugle sur le programme, un maître 
authentique qui sait y faire avec le désir de 
transmettre. L’enfant ne peut choisir ses 
objets d’apprentissage, il a à être éduqué. 

La demande de respect de certains 
adolescents qui, de façon paradoxale, se 
montrent irrespectueux – nouveau symptôme 
moderne de l’impasse de notre civilisation – 
se justifie peut-être du simple fait qu’ils n’ont 
pas trouvé en face d’eux des adultes 
responsables de ce qu’ils offrent à leurs 
enfants. Aucun respect ne peut justifier 
l’abstention éducative. On ne peut 
abandonner l’enfant sans lui donner les 
moyens d’être au monde, d’habiter le monde 
commun, de comprendre ce monde afin 
d’apprendre à y vivre ensemble. Mais, si 
l’enfant a besoin d’être éduqué en raison de 
son caractère fondamentalement prématuré, 
cela assigne aussi aux adultes la nécessité de 
retrouver le désir de transmettre ce qui 

                                                           
57A., Laurent É., L'orientation Lacanienne, "L'Autre qui n'existe pas et ses comité d'etiqué", Leçon -Miller J 

du 11 juin 1997, inédit. ביטוי של לאקאן שמילר נתן לו את ערכו במהלך קורס זה  
58ce possible?", Terre du Cien #24, Juin 2008-"Adolescent à L'école, estMeirieu, P.,  
64Laurent É., L'orientation Lacanienne, "L'Autre qui n'existe pas et ses comité d'etiqué", Leçon A., -Miller J

du 11 juin 1997, inédit, expression de Lacan que J.-A. Miller fait valoir lors de ce cours. 
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  אילו מסירות?

הסובייקט של המודרניות הוא אולי יותר מאי 

ללא ;ופעם נידון לפענח בעצמו את ההיסטוריה שלו

המשענת הסמלית  שמאפשרת לשים את גורלו 

בפרספקטיבה, הוא מוצא עצמו יותר לבד מאשר 

את אלה המגיעים, תוך פתיחת דלתות  לקלוטקודם. 

 יכול לא, יחדיו לחלוקלעתיד אפשרי עבורם, 

ללא תשומת הלב ההכרחית לחותם  להיעשות

 שקובע עבור כל אחד את נוכחותו הכול כך יחידאית

. לתת לילד ולמתבגר את האמצעים ]סינגולרית[

לשחזרה באופן עיוור  מבלי ,תרבות לאמץ לעצמו

הוא צריך  , ערכים שמהםידעמסורת,  לעצמו ולאמץ

הנה מה שיאפשר להם  להתנתק. להיות מסוגל

להאריך את  יוכלו לבנות את העתיד שלהם. ובכך,

  ראשיים. השחקנים הקיום העולם בו הם 

ירות יחידאיות נקבל וניקח אחריות על מס

שמעשירות את עולמנו: מסירה של סיפור משפחתי, 

שמעשירות את  59מסירה של ״תחושות מידיות״

השירה שלנו, של אופן חשיבה לגבי עניינים של 

של עושר עתיק.  ונשיאהעשות מקורי -החיים, ידע

מסירות אלה נרשמות על בסיס משותף, שיש כל 

מסירות . אין ןלאפשרובכך הזמן להמציאו מחדש, 

, ןאישיות או קבוצתיות ללא האמצעי המהותי שלה

מינימום  בומחוץ לעולם שיש וגם לא השפה החיה, 

של כבוד סמלי. זה מה שמאפשר לזה שמוסר, כמו 

באופן סמלי  יםקשור םגם לזה שמקבל, למצוא עצמ

וגם מסוגלים לשוחח האחד עם השני, בתנאי שהם 

ירות של מדגישים את חשיבות הדיבור והכבוד לאמ

יחיד כי  מרוויחהאחר. עולם משותף זה אינו זה של 

מרוויחים ממה שאומר לנו  הממנהאם זה של אמיר

האחר, היכן שמוצאים מחדש את טעם המילים ואת 

מה שהחל מכך מאחד אותנו וגם מונע מאתנו, על 

ידי הכבוד של מה שיוצר המקום של כל אחד, 

  מלהתפרץ זה על זה.

  

  ״מודרניות אירונית״

לעולם שמותקן בקרב המתבגרים, כבר אין את 

הכוח לאחד אותם, לקשור אותם וגם לא להפריד 

prévaut à son existence, « car nul ne peut 
sceller le destin d’un enfant à sa place. »65 
 
Quelles transmissions? 

Le sujet de la modernité est peut-être, 
plus qu’autrefois, condamné à déchiffrer lui-
même son histoire et sans l’appui 
symbolique lui permettant de mettre son 
destin en perspective, il se trouve plus seul 
qu’avant. Accueillir ceux qui arrivent en leur 
ouvrant les portes d’un avenir possible, à 
partager ensemble, ne peut se faire sans 
l’attention nécessaire à la marque de ce qui 
rend à chacun sa présence si singulière. 
Donner à l’enfant et à l’adolescent les 
moyens de s’incorporer une culture, sans 
l’assigner à la reproduire aveuglément, et de 
s’approprier une tradition, des 
connaissances, des valeurs dont ils devront 
aussi pouvoir se détacher, voilà ce qui 
permettra qu’ils construisent leur propre 
avenir. Et, ainsi, de prolonger l’existence du 
monde dont ils deviendront les principaux 
acteurs. 

Acceptons et revendiquons l’existence 
de transmissions singulières qui enrichissent 
notre mode commun : transmission d’une 
histoire familiale, transmission «de 
sensations immédiates»66 qui enrichissent 
notre poésie, d’une façon de penser les 
choses de la vie, de savoir-faire originaux et 
porteurs de richesses anciennes. Ces 
transmissions s’inscrivent sur un fond 
commun, toujours à réinventer, qui les rend 
possibles. Pas de transmissions individuelles 
ou groupales sans leur véhicule essentiel, la 
langue vivante, en dehors d’un monde ayant 
un minimum de dignité symbolique. C’est ce 
qui permet à celui qui transmet, comme à 
celui qui reçoit, de s’en trouver 
symboliquement lié, mais aussi, de pouvoir 
converser l’un avec l’autre, à condition de 
faire valoir l’importance de la parole et le 
respect de l’énonciation de l’autre. Ce monde 
commun n’est pas celui du seul profit, mais 
celui d’un dire où l’on profite de ce que nous 
dit l’autre, où l’on retrouve le goût des mots 
et de ce qui, dès lors, nous rassemble, mais 
aussi nous empêche, par le respect de ce qui 

                                                           
59Vie, Édition du Centenaire établie par Alain -Rimbaud, A., "Lettre à Izambard du 25 Aout 1870", Oeuvre

Borer, Paris, Arlea, 1991, p. 105  
65#24, Juin 2008 ce possible?", Terre du Cien-Meirieu, P., "Adolescent à L'école, est 
 
66Vie, Édition du Centenaire établie par Alain -Rimbaud, A., "Lettre à Izambard du 25 Aout 1870", Oeuvre

Borer, Paris, Arlea, 1991, p. 105 
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וזה מה שעושה את החברה שלנו לקשה  ,אותם

מנשוא. הבסיס הסמלי המשותף, המסד עצמו של 

, נותר מאוד שביר בתוך הקולקטיבי קיומנו

, בה הידע שנמסר 60״המודרניות האירונית שלנו״

ותו מקום. החלון הווירטואלי מהאחר כבר אינו בא

פלש לחדר הילד. זה כבר לא החלון ההוא, המסגרת 

 משענת עליה דיבר ראמבוה את מוצאים שבה

]Rimbaud[ ושבאמצעותה הוא חשב שמצא ״את ,

יהיו ״החיים קרי את המקום בו , 61המקום והנוסחה״

  האמיתיים״ או ״החירות המשוחררת.״

עדיין  במובן זה, אם הידע של המבוגר פועל

אותו בעבור הילדות, נראה שהוא לא מסוגל לגייס ב

מתבגרים שהם תמיד בציפייה להשקיע  אופן

 בשעה שהםבאובייקטים בעלי כוח סמלי חזק, 

מסוגלים  ובשעה שאלהרוצים אותם ביתר מיידיות, 

 לתת מענה מיידי לחיפושי הזהות שלהם.

ללא הדאגה  באופן אגלמטי נמסרים כשהדברים

הידע והכישורים של הבסיס המשותף, י אזלכוונם, 

של אמביציה  ,כפי שהיה בעבר ,שאיםוכבר לא נ

  .אחרתמסוימת, וגם לא אפשרות לראות את החיים 

המתבגרים של היום כבר לא בונים את הזהות 

ספר. -בבית יםידע הנלמד תחומישלהם רק סביב 

, טוב פחות אותו, אחדים מטמיעים בורובם פוגשים 

הם ככלש, אך אותולבחוןאו יותר. הם מסכימים 

יכולים הם נמנעים נפשית ופיזית, מבית הספר 

תי של ההזדהות שלהם ילמשל. הקוטב האמ

מתרחש במקום אחר, במה שהם מחפשים מהחיים 

. עדכנייםהאמיתיים האלה שהם יותר פעילים ויותר 

אחדים בונים לעצמם עולם, בחיק הכת או החבורה 

אמצעות המוזיקה או המצאות אחרות, במשחקים ב

  ים.יאלקטרונים או עולמות וירטואל

  חובו נושאב שהמתבגר החדש

עמה אנו מתמודדים כיום  המהותיתהשאלה 

היא זו של המסירה של שפה חיה היכן שיש לקשור 

המומצא על ידי  ,את הידע הקדום עם הידע החדש

כלום. הנה לא הצעירים שלנו, ושאינו מומצא החל מ

העולם שיש לחלק בין הדורות. זה עולם שצריך 

לאפשר למתבגרים ממוצא ורגישות שונה לדבר 

רובצת שביניהם ולקחת תחת חסותם את האחריות 

fait la place de chacun, de nous bousculer les 
uns les autres. 
 
« Modernité ironique » 

Le monde qui s’installe entre les 
adolescents n’a plus le pouvoir de les 
rassembler, de les relier, ni de les séparer et 
c’est ce qui rend notre société si difficile à 
supporter. Le socle symbolique commun, 
fondement même de notre existence 
collective, reste très fragile dans «notre 
modernité ironique»67 où le savoir transmis 
de l’autre n’est plus à la même place. La 
fenêtre virtuelle a envahit la chambre de 
l’enfant. Ce n’est plus cette fenêtre, ce cadre 
sur lequel prendre appui dont parlait 
Rimbaud, et par laquelle il pensait trouver «le 
lieu et la formule»68, ailleurs, là où serait «la 
vraie vie», ou «la liberté libre.» 

En ce sens, si le savoir de l’adulte 
fonctionne encore pour l’enfance, il apparaît 
bien incapable de mobiliser d’une façon 
identique des adolescents qui, toujours en 
attente d’objets d’investissements à fort 
pouvoir symbolique, les veulent plus 
immédiats, capables de répondre dans 
l’instant à leur quête identitaire. Transmises 
sans le souci de les orienter d’une façon qui 
soit agalmatique, les connaissances et 
compétences du socle commun ne sont plus 
porteurs comme avant d’une certaine 
ambition, ni d’une possibilité de voir la vie 
autrement. 
Les adolescents d’aujourd’hui ne 
construisent plus leur identité autour des 
seuls savoirs scolaires. La plupart les 
rencontrent, certains les assimilent, plus ou 
moins bien. Ils consentent à les examiner, 
mais dès qu’ils le peuvent, ils s’absentent, 
mentalement et physiquement, de l’école par 
exemple. Leur véritable pôle d’identification 
se joue ailleurs, dans ce qu’ils cherchent de 
vraie vie, plus active, plus branchée. Certains 
se construisent leur univers, au sein du clan 
ou de la bande, par la musique ou autres 
inventions, dans les jeux électroniques ou les 
univers virtuels. 
 
Le nouveau que l’adolescent porte en lui 

                                                           
60enne, #60, Paris, Navarin/Seuil, 2005, p. 163 A., "Pieces détaché", La Cause freudi-Miller J. 
61Vie, op. cit., p. 349-Rimbaud, A., "Vagabond", Oeuvre  
67A., "Pieces détaché", La Cause freudienne, #60, Paris, Navarin/Seuil, 2005, p. 163-Miller J. 
68Vie, op. cit., p. 349-, A., "Vagabond", OeuvreRimbaud  
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 לקיחת ללא לא, עתידם את שתבטיח זאת, לפיתחם

  .הכרחית סיכון

 צריך המתבגר, אחראי אדםל להפוך בכדי

מתנה של לו ב שמוצע מה את לאמץ לעצמו לעיתים

 ולהסיר ,דיבור, על ידי אלה שקדמו לו כנקודת מוצא

 הוא. עצמו שלו בהזדהות להתקיים בכדי ממנו זאת

, לתרגם שלו מהאופן החל אלא זאת לממש יכול לא

 שהוא החידוש של הזה האלמנט את, שלו במילותיו

 במיוחד, בחובו נושא ושהוא ,הינו שהוא יודע

  .משתנים ומחשבותיו גופו בהם בהתבגרות ברגעים

את  קרובות לעיתים חיים כיום המתבגרים

, לחלוטין פגיעות חשופההתחושה ממש על עורם, 

בין הנוכחות  תפוסיםכמו רבים מהמורים שלהם. 

לא  שכברהמחנכים,  שללעיתים קרובות  62הסובלת

לבין סוחרי  ,יודעים איזה עולם למסור להם

שמציעים להם לרכוש לעצמם במחיר  הוירטואליה

נמוך זהות וירטואלית מבלי לשלם את המחיר 

השוטטות  בהנכנסים לתעייה מודרנית  הםהסמלי, 

אחרת מזו שהקסימה כל כך את  חזות תופסת

 כפי, 63אותם ששבה שכזה סמלי חוב ללא. ראמבו

 חיים סגנון של חסידים נעשים הם, לאקאן שאומר

הערך של הסגות הגבול  העלאתקרובות  לעיתיםבו 

  .הסמליבאה כפיצוי לחסר של החוק 

  להגיד כן לדעת

דבר מהעיר של  נותר לא המודרניותלערים 

פעם. כאן הנוסטלגיה מיותרת, עדיף להקשיב למה 

שהם ממציאים, אפילו אם זה מייצר אי נוחות 

מקומות מסוגלים עדיין לגלם עולם  אילו. ימתמסו

, שכןמשותף של שיחה בערים המודרניות שלנו, 

-מצוי השקט הרעשני של השווקים של ההיפר בהם

 ניתן לחבר אליהם מוצרים שפע המציעים צרכנות

  ?חראה אל הדיבור של היחס את מקצר במעגל

 מאמינים, כמחוברים עצמם לבין בינם מזדהים

מה  יודעים לא כבר הם, שהדאיגם מה את שפתרו

 דלתיכול לפתוח להם את  שהיהלעשות עם החסר 

 חראה של לנוכחות מסרבים אחדים, וכך. האיווי

 אופן את וכמבלבל מדי כדרשני חווים הם אותו

 לא הם מחיר בכל עצמם לבדל ברצונם. חשיבתם

 החשק את להראות בכדי חייהם את לסכן מהססים

La question essentielle à laquelle nous 
sommes confrontés aujourd’hui est celle de 
la transmission d’une langue vivante où 
doivent se nouer le savoir des anciens et le 
savoir nouveau inventé par nos jeunes, et qui 
n’est pas inventé à partir de rien. Voilà le 
monde à partager entre générations. C’est un 
monde qui devrait permettre à des 
adolescents d’origines et de sensibilités 
différentes de se parler et de prendre en 
charge la part de responsabilité qui leur 
revient, celle qui assurera leur avenir, non 
sans une nécessaire prise de risque. 

Pour devenir un homme responsable, 
l’adolescent doit, à la fois, parvenir à 
incorporer ce qui lui est offert, dans un don 
de parole, par ceux qui le précèdent et à s’en 
démarquer pour exister dans sa propre 
identification. Il ne peut le réaliser qu’à partir 
de la façon dont il arrive à traduire, avec ses 
mots à lui, cet élément de nouveauté qu’il sait 
être et qu’il porte en lui, surtout au moment 
où dans l’adolescence, son corps et ses 
pensées se transforment. 

Les adolescents, aujourd’hui, vivent 
souvent la sensation à même leur peau, 
écorchés vifs, tout comme beaucoup de leurs 
professeurs. Pris entre la présence souvent en 
souffrance des éducateurs qui ne savent plus 
quel monde leur transmettre et les marchands 
de la virtualité qui leur proposent de 
s’acheter à bas prix une identité virtuelle sans 
en payer le prix symbolique, ils entrent dans 
l’errance moderne où le vagabondage a pris 
une autre allure que celle qui était si chère à 
Rimbaud. Sans cette dette symbolique qui 
leur a été ravie69, comme le dit Lacan, ils 
deviennent les adeptes de style de vie où, 
souvent, la surenchère des transgressions 
vient se substituer au défaut de la loi 
symbolique. 
 
Avoir su dire oui 

Les cités modernes n’ont plus rien de la 
Cité d’autrefois. Ici, la nostalgie n’est pas de 
mise, mieux vaut savoir être à l’écoute de ce 
qu’ils inventent, même si cela introduit un 
certain inconfort. Quels lieux reste-t-il, 
capables d’incarner un monde commun de 
conversation dans nos cités modernes, 

                                                           
62En souffrance  בצרפתית גם "סבל" וגם דבר מה הנמצא בהשהיה  
63355-Lacan, J., Le Séminaire, Livre VIII, Le Transfert, Paris, Seuil, 1991, p. 354 
69355-Lacan, J., Le Séminaire, Livre VIII, Le Transfert, Paris, Seuil, 1991, p. 354 
 



 2018, אוגוסט 25זמן תפס"ן 
 

32 
 חדשנים ואפילו כאותנטיים מוכרים להיות שלהם

 מעולם שמגיע למה שלהם הדחייה מכאן. ומודרניים

 עליו שאבד וכזה מדי כזקן הנשפט ,המבוגרים

. הם חושבים שמצאו בעולם הווירטואלי הכלח

ממשי״ את הממשי על ידי מיגור כל -שהופך ״ללא

אפילו נוכחות של חסר המגולם  –מה שהינו אנושי 

אושר, שהוא  , ההבטחה של-בגוף חי המסוגל לענות 

  תמיד יותר בלתי מושג ככל שמנסים להשיגו.

אז, על פני האמונה בעולם שבו  גולשים הם

הכול יכול להיות אפשרי. כל אחד מקושר לאחרים 

הכול ועל הכול,  לגביבאופן קבוע בעולם שיענה 

עולם המשוחרר מהעובדה הפשוטה של הדיבור. 

אבל עדיין, סובייקט לא יכול למצוא את מקומו 

בסדר הסמלי אלא אם כן ירשום את החסר שלו, בין 

 תאינדיבידואלי בשושלתאם הוא רוצה בכך או לא, 

. כל אדם הוא הבן של הסמל שקדם תאו קולקטיבי

 –לו ושרשם אותו במשלב שלו. לנוכח תופעה זאת 

שמוצאים באופנים מגוונים בכל התרבויות של 

כחסרי באופן סמלי  מוצביםהמבוגרים  –הצעירים 

  .ישע

שמרצונו החופשי  ,עימות עם מתבגרב, לכן

מעשה  עימורשום בעולם אחר, נדרש למצוא 

לעבור מעבר לכפייה  שיאפשר ]bricolage[טלאים 

עיוורת של אדון סמכותי וויתור מוג לב של אדון 

. זהו מעבר המובהר על ידי שיחה שיש נוסטאלגי

להחזיקה כל הזמן. בתנאי שיודעים איך לומר כן 

לפני בהחלט ט החדש שטומן בחובו כל ילד, לאלמנ

-כן ל-לא. זה החל ממפגש זה בין ה –שאומרים לו 

בכדי לא שהמתבגר יוכל להחזיק בשלווה הנדרשת 

 חלקו ואת אותו שהולםלעשות לעצמו שם 

  .באחריות
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lorsque, seul demeure le silence bruyant des 
supermarchés de l’hyperconsommation, où 
est offerte une multitude de produits 
auxquels se brancher en court-circuitant la 
relation de parole à l’Autre ? 

S’identifiant entre eux comme branchés, 
croyant y dissoudre ce qui faisait leurs 
soucis, ils ne savent plus y faire avec le 
manque qui leur ouvrirait la porte du désir. 
Dès lors, certains refusent la présence de 
l’Autre qu’ils jugent trop exigeante et qui 
embrouille leur mode de pensée. Voulant se 
différencier à tout prix, ils n’hésitent pas à 
risquer leur vie pour montrer leur envie 
d’être reconnus comme authentiques, soit 
nouveaux et modernes. D’où leur rejet de ce 
qui viendrait du monde adulte, jugé trop 
vieux et dépassé. Ils croient trouver dans 
l’univers virtuel, qui «irréalise» le réel en y 
abolissant ce qui fait l’humain – soit la 
présence d’un manque incarné par un corps 
vivant capable de réponse –, la promesse 
d’un bonheur, toujours inaccessible à mesure 
qu’ils cherchent à l’atteindre. 

Ils surfent dès lors sur la croyance en un 
monde où tout serait possible. Chacun est 
relié avec les autres en permanence dans un 
monde qui répondrait de tout et sur tout, un 
monde libéré du simple fait de parole. Et, 
pourtant, chaque sujet ne peut trouver sa 
place que dans l’ordre symbolique en 
inscrivant son manque, qu’il le veuille ou non 
dans une filiation individuelle et collective. 
Chaque homme est le fils du symbole qui lui 
a préexisté et qui l’inscrit dans son ordre. 
Face à ce phénomène – qu’on trouve, de 
manières diverses, dans toutes les cultures 
jeunes – les adultes se trouvent 
symboliquement démunis. 

Pourtant, confronté à un adolescent 
délibérément inscrit dans un autre monde, il 
demeure possible de chercher à bricoler avec 
lui une transition entre le forçage aveugle du 
maître autoritaire et le renoncement lâche du 
maître nostalgique. C’est une transition 
éclairée par le principe d’une conversation à 
maintenir toujours. À condition d’avoir su 
dire oui à l’élément de nouveauté que porte 
chaque enfant, bien avant de lui avoir dit non. 
C’est de cette rencontre entre le oui et le non 
que l’adolescent pourra retirer la sérénité 
nécessaire à se faire le nom qui lui revient, 
soit sa part de responsabilité. 
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  *הערות על מעשה ההוראה והלמידה –מקום למורה 

  ינאי-מילי אפשטיין
 
 

Between the idea and the reality falls the shadow 
T. S. Eliot 

  
  

  הסברים מקדימים

מזמין פרשנויות שונות. אני בוחרת להתמודד עם הזמנה זו מפרספקטיבה רטורית,  70המונח "מקום למורה"

מכיוון שאני ולהציג את המתגלם במונח זה כמרחב שמעשה ההוראה מתקיים בו כסוג מסוים של דיבור. 

(גם בהעדרם) במעשה ההוראה. לצורך תיאורם  ייחודיתלדיבור, ולשפה בכלל, יש נוכחות מההנחה ש יוצאת

איעזר במונחים, בדימויים וברעיונות הלקוחים מתחום הניתוח הטקסטואלי. כלומר, הללו ישמשו ככלים 

זו, כמו כל תיאוריים ויאפשרו להציג ולהבהיר כמה היבטים הקשורים במעשה המורכב של ההוראה. בחירה 

כמו סוג הקשרים  – בחירה אחרת, משאירה מעבר לגבולותיה היבטים חשובים אחרים של מעשה ההוראה

המעמיקה או לא מעמיקה  והנרקמים בין המורה לתלמידיו, סוג התנועות והבעות פנים של המורה, היכרות

. במאמר זה אנסה נושאן בהיכולים לתרום אף הם לדיון מרענ –של המורה עם תחום הדעת אותו הוא מלמד 

השתייכותו למסגרת מוסדית מסוימת, למשל, (עבודת המורה המתבצעת במקום ממוסד מסוים  לקשור בין

מקום המזוהה  -בשיח הכיתתי  סימבולילבין עבודת המורה כמקום  משרד החינוך, ולשיטות הוראה מוכתבות)

  עם האירוניה.

המקצועית, ניתן לזהות באופן כללי שתי נטיות הפוכות בחיפוש אחר הגדרה למקומו של המורה בספרות 

דרך שלכאורה. נטייה אחת היא להפוך את ההוראה לשיטה מובנית שהצלחתה מובטחת, שמטרותיה ברורות ו

-השגתן סלולה. הנטייה האחרת פועלת כנגד ממסדיות זו של ההוראה ותומכת בהצגת מקומו של המורה כלא

מיד להמצאה חדשה. שרטוט קוטבי זה הוא הפשטה מסוימת של גישות מתוכנן ואקראי, כמקום הפתוח ת

, והוא מובא כאן לצורכי הצגת הנושא. כמו כל דיכוטומיה, גם הצגה קוטבית זו מייצרת להוראה שונות

הנגדות חדות מדי שאינן מתקיימות בפועל בעשייה עצמה. ואולם, דווקא הצגה כזו מדגישה את הצורך לנסח 

כחתירה אישי. הממד הסובייקטיבי מצטייר -את המקום למורה כשילוב של ממד אוניברסלי וממד סובייקטיבי

להוראה יצירתית ולעשייה הייחודית של המורה, בלי "חוקים" או מסגרות הקובעים מראש את דרך העשייה. 

ולניסוחו באופן המאפשר את ועליה, ההוראה שלהידע המצטבר לרישום הממד האוניברסלי נוטה 

ת ההוראה עצמה. נסה לתת ביטוי מילולי להיבט הבלתי אפשרי שבפעילומהתייחסותם של מורים. ניסוח זה 

. ואכן, מעשה ההוראה 71כלומר, הוא ינסה להציג את ההוראה כ"מקצוע" המכיל ידע מנוסח, אוניברסלי וקבוע

מתרחש על רצף בעל שני קטבים: לעומת האישי, הלא מילולי והבלתי ניתן להעברה, המאפיינים את הקוטב 

העברה, המאפיינים קוטב קשיח ומגובש הרך והרגשי, ניתן להעמיד את האוניברסלי, האפיסטמי והניתן ל

  מקודמו.

של חיפוש, של קריאה, של שיחות וניתוח, והוא אוטוביוגרפי על אף שנכתב  מאמר זה הוא תוצר תקופה

                                                           
ובעריכתו של יהודה שנהב.  2000), בשנת 145-161(עמ'  17תיאוריה וביקורת *מאמר זה פורסם לראשונה בכתב העת 
  מעט שינויי עריכה הוכנסו בנוסח הנוכחי.

חיבור זה נכתב בעקבות השתתפותי בקורס בשם זהה, שהתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרת  70
אלחנן וגבריאל דהאן. -ת פלדהשתלמות מורים של האגף לחינוך יסודי של משרד החינוך. מארגני הקורס היו ד"ר' נורי

  לגבריאל דהאן, שעזר לי בהערותיו, בספריו, ובמיוחד בשיחותיי עמו, תודה מיחדת.
נראה כאילו האנאליזה הינה השלישית מבין אותם הפן הבלתי אפשרי של המקצוע כבר הודגש על ידי פרויד שטען: " 71

מראש שנגיע לתוצאות בלתי מספקות. השניים מקצועות "בלתי אפשריים" בתכלית אשר לגבם אפשר להיות בטוח 

 (Freud, [1937] 1973:248). האחרים, המוכרים במשך זמן רב, הם החינוך והשלטון"



 2018, אוגוסט 25זמן תפס"ן 
 

34 
ברוח עיונית, המתרחקת לכאורה מן הממד האישי שהיה בראשית החשיבה. לכן, השפה נעזרת בהדים 

י הניסוח. מקום למורה הוא, אפוא, אישי מאוד, לא ניתן להתמודד עם העשייה וקשי לנסותמטפוריים כדי 

לתיאור מילולי, מקום עם גבולות נזילים, מקום שבו השפה מתקשה לנסח את העשייה ואת ההתרגשות 

המתלווה לה. ובכל זאת, יש להניח שאיזושהי לוגיקה פנימית מאפשרת את התגבשותו של מקום זה כייחודי 

  ד, ומזהה אותו ברצף זה. על פני הרצף של החינוך הממוס

  טקסט, עשייה ותיאוריה -מעשה ההוראה 

 Anward(אתייחס להוראה כעשייה מסוימת המתנהלת בין מורה לתלמידיו, ולשיעור כאל טקסט  ,במאמר זה

המעיד על עשייה זו של המורה ושל התלמיד. עשייה זו מנסה לחולל שינויים בשני הקשרים לפחות.  )1992

אישי, המקבל ביטוי בתהליך הלמידה, בניווט עצמי, ביכולת להתפעל, -הסובייקטיביהאחד הוא ההקשר 

אובייקטיבי כביכול, -ביכולת להשקיע, במודעות ובכל מה שקשור אליה. האחר הוא ההקשר האוניברסלי

המשתקף בבניית תחום דעת שיש בו רכיבים משותפים לקבוצה מסוימת, כמו הסכמה ביחס לפריטי "תוכן" 

דבר המאפשר להתייחס אל תחום דעת זה כאילו היה מדובר ב"אובייקט"  -קישור בין פריטים אלה ודרכי 

. מדובר, אפוא, בשינויים בממד הממשי של ההוויה (לדוגמה, לעורר בתלמיד איווי לחפש ידע או 72במציאות

דית (בית לשנות את עמדתו כלפי העולם הסובב אותו, תוך השתנות אישית), תוך הימצאות במערכת ממס

מערכת שהוויית הפרט אינה, לרוב,  -ספר, מעבדה, משרד החינוך וכו') על חוקיה, מוסכמותיה ודרישותיה 

מעניינה. כלומר, עשייה זו חצויה בין הפרטי לממסדי, בין עמדה חתרנית לבין שמירת המסגרת המאפשרת 

ת גם בתוך המבנה הארגוני זמני-לזהות את החתרנות. כלומר, מעשה ההוראה, כשהוא מתרחש, מצוי בו

המאפשר אותו וגם מחוצה לו. השיעור כטקסט מעיד על רגעי הוראה אלה וגם על פעילויות אחרות 

שהתקיימו במהלכו, והנחשבות פרקטיקות חברתיות (למשל, הוראות המורה לארגון ניסוי בכיתה, או שיתוף 

וא, כשינוי פנימי ומהותי באישיות הלומד המורה ברגשות תלמידיו או בפעילויותיהם). הלימוד מצטייר, אפ

ובדרכו להימצא בעולם האנושי. אולם, כפי שארחיב בהמשך, שינוי זה קשור פחות ל"תוכן" הלימוד מאשר 

 - לעמדה כלפי הלימוד. מרטין היידגר היטיב לומר, שמורה אמיתי מאפשר למידה של דבר אחד בלבד

  .73)1994:52( ארמסטרונג(אצל  למידה

-המונח "מקום" מציין גם אזור פיסי מסוים (הכיתה, בית הספר, הספרייה וכו') וגם עמדה רגשית ושכלית

לוגית מסוימת (להיות במקום הידיעה, הספק, הבוז, הדיכוי, ההבנה וכו'). משמעות המונח תלויה בהקשר 

ת שהמורה יכול להימצא ובשימוש הנעשה בו. במאמר הנוכחי, אתייחס לרוב למונח "מקום" כאל עמדה ייחודי

בה תוך כדי פעילותו במסגרת ארגונית כלשהי, ובהיותו באזור פיסי מסוים. כלומר, זהו מקום שההוראה 

  מתקיימת בו באופן ממשי, והיא נרשמת בטקסט הכיתתי כ"אמת" שהתגלתה בשיח. 

                                                           
ידע שאפשר, לדעת פופר, לחשוב אותו כאובייקט  -זאת, בעקבות טענותיו של קרל פופר למושג "ידע אובייקטיבי"  72

השייך למציאות. נראה לי שניתן להשוות מושג זה עם התייחסויותיו של אקו לסוגים שונים של עולמות ולאובייקטים 

 ידע הממוסד כסוג של שיח מלוכד.המאכלסים עולמות אלו, וכן עם תפישתו של לאקאן הרואה את ה

לשם הפישוט ניתן לומר, שבהוראה הסמלי הוא מה שכלול בשימוש בשפה ובדיבור, הממשי הוא הדחיפה שמצליח  73

המורה, במעשה ההוראה שלו, לדחוף את תלמידיו בכיוון של חיפוש, והדמיוני כלול ביחסים שנרקמים בין המורה לבין 

מודע -אפשר להמשיגו ולחשוב אותו, והמצטייר כמעין לא-יחס לממשי, שבעצם אי). וב1994:42התלמיד" (דהאן, 

  המתקיים באזור לא נגוע על ידי השפה וכוחה הסימבולי, אפשר להרחיב ולומר:  

The real is perhaps best understood as thatwhich has not yet been symbolized, remains to be symbolized, or 
even resists symbolization: and it may perfectly well exists “alongside” and in spite of a speaker’s considerable 
linguistic capabilities. (Fink, 1995, p.25) 
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עשה ההוראה בפועל ואכן, לעומת הפעילות המתודית, המכוונת והתכליתית שהממסד החינוכי רואה כיעדו, מ

פעמית מכוונת רק באופן חלקי, אינטואיטיבית במקצת -מתגלה רק בדיעבד, ואז הוא מצטייר כהתרחשות חד

 .)1985ולא צפויה. מדובר בשיטה מוגדרת וברורה אל מול אלתור, העזה והפעלת הדמיון (בהשפעת כספי 

שבעשייה, את הפער שבין העשייה  התיאור מבליט מרחב המאוכלס באוקסימורונים המבטאים את הפרדוקס

לתיאוריה של העשייה. פער זה הוא מרחב מטפורי המונע את דיוק ההתאמה בין העשייה לתיאוריה, 

. פער זה מאפשר לעשייה להתקיים בצלן של מפעילה השפהש) power of illusionילוזיוני (אבאמצעות כוח 

הן נושאות. מרחב מטפורי זה היה מת ונעלם אם המטפורות, אך זו גם נגועה בשפתן, ובדעות ובאמונות ש

). אפשר למצוא לכך אנלוגיה Baudrillard 1992(הרעיונות, החלומות והאוטופיות היו מתממשים בשלמותם 

  על הטקסט ועל הצל הרבגוני שהשפה מעניקה לו:Barthes) ( בדבריו של בארת

צל, נקי מכל  יש כאלו שרוצים טקסט כלשהו (אמנות כלשהי, ציור כלשהו) ללא

 ]...["אידיאולוגיה שלטת", אבל רצון זה מביא לטקסט ללא פוריות, ללא תוצר, טקסט עקר

הטקסט צריך את צלו: בצל זה יש קצת מן האידיאולוגיה, קצת מן הייצוג, קצת מן 

הסובייקט: רוחות רפאים, רשתות, שובלי כוכבים, קשרים נחוצים: החתרנות חייבת ליצור 

  ).Barthes 1973, p. 53עצמה ( צל שלה-את האור

הפדגוגיה, כתיאוריה של החינוך, רואה את יעדה בניסיון לנסח באופן סופי וכוללני (סגור, אחת ולתמיד) את 

העשייה החינוכית על כל אופניה. מדובר בהפיכת ההוראה לטכניקה, על ידי קביעת דרכים אמפיריות בטוחות 

צעות כלים אמינים ובדוקים (שיטות הוראה ותוכניות לימוד לטיפול ב"חומר" אמפירי (התלמידים) באמ

הפעלה ברורות, ונשענות על עקרון השכפול המודרני). טכניקה זו של ההוראה מצטיירת  הוראותהכוללות 

כיישום מעשי (אמפירי) של מדעי החינוך ושל ממצאיו הסטטיסטיים השונים. תפיסה כזו של ההוראה נותנת 

טכנולוגי המתלווה לשינויים המאפיינים את שיח המדע, ההולך ומשתלט בתקופתנו. ביטוי לשאיפת הדיוק ה

שינויים אלה מודגשים על ידי מילנר, בניסיונו לחשוף את הלוגיקה הפנימית המאפיינת את עולמו של המדע 

  המודרני:

זמנית, וכתוצאה מאותה תנועה עצמה, יקום הדייקנות -היקום של המדע המודרני הוא בו

הטכניקה. עכשיו, המדע אינו יכול להיות מדויק במלוא מובן המלה אלא באמצעות  ויקום

כך הולך ומתעצב היקום המודרני:  ]...[ הכלים שהטכניקה מאפשרת לייצר באופן ממשי

זהו חיבור בין המדע לבין הטכניקה, חיבור כה אינטימי וכה הדדי עד שניתן לקבוע שמדובר 

אחת משתי צורותיה, הן כמדע של יסודות (מדע  תמיד באותה הוויה המתגלמת תחת

 ,Milner 1995בסיסי או עקרוני) או כמדע יישומי, הן כטכניקה תיאורטית או מעשית (

p. 46.(  

מתוך פרספקטיבה כזו, הפדגוגיה כתיאוריה של החינוך, אינה יכולה אלא לבלום, להסתיר, לעוות ולהרוג את 

הממד הסימבולי שביחס אליו ההוראה מתרחשת. וזאת, מאחר שתפיסה כזו של החינוך, המבוססת באופן 

עודף של המשמעות כיוונית, אינה משאירה מרחב ל"שארית" ול-חדבלעדי על שיטה, על מתודה ועל תכלית 

שהשפה נושאת עמה. שארית זו היא המאפשרת יצירת מובן ומשמעות אישית בסדר האנושי. איך לתרגם 

את העשייה לתיאוריה? זוהי שאלה בעייתית, מכיוון שההוראה כוללת באופן הכרחי רגע פרגמטי (מעשה או 

ראי במקצת, החותר תחת ניסוחה אקט ההוראה) ה"מחליש" אותה כתיאוריה ומכניס למרקמה פן לא צפוי, פ

הוא אותו רגע פרגמטי החותר תחת הלכידות, המושלמּות,  74מורה-אוניברסלי. המגע תלמיד-התיאורטי

                                                           
 –מורה, תלמיד וקהילה  –תיאוריה של העשייה החברתית בתחום ההוראה מדגישה את יחסי הגומלין בין השותפים  74

 ת משמעות ומצב של למידה:ליציר

Theorizing in terms of practice or praxis […] emphasizes the relational interdependency of agent and world, 
activity, meaning, cognition, learning and knowing. It emphasizes the inherently socially negotiated character 
of meaning and the interested, concerned character of the thought and action of persons-in-activity. (Lave 
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התקפות הבלתי מעורערת של התיאוריה. ההוראה היא אפוא מעשה, "פרקסיס", עשייה במרחב החברתי, 

וים של אידיאולוגיה ביחס לעצמה וביחס אפקט הקשור לסוג מס -ולכן נועדה לחולל אפקט אתי במרחב זה 

למידה, ביחס למשמעות של עשייה זו, הוא -ומתן זה בין המעורבים במעשה ההוראה משא .75לתוצריה

מאן ייחס חתרנות זו גם לתיאוריה -המאפשר הופעתו של ההיבט החתרני שביחס אליו העשייה מתמקמת. דה

האנושית עצמה, ולכן היא תתגלה בכל תחום המנסה הספרותית, אך דומה כי עמדה זו מאפיינת את השפה 

  לתת ביטוי סופי ומושלם לעשייה כלשהי:

Nothing can overcome the resistance to theory since theory is itself this resistance. 

The loftier the aims and the better the methods of literary theory, the less possible 

it becomes. Yet literary theory is not in danger of going under; it cannot help but 

flourish, and the more it is resisted, the more it flourishes, since the language it 

speaks is the language of self-resistance. What remains impossible to decide is 

whether this flourishing is a triumph or a fall (De Man, 1982) 

 

  ידע כהתפרצות מפתיעה

 ,מערכת החינוך. אך מקום זה חותר תחת המערכת עצמה -המקום למורה מתקיים, אפוא, במערכת ממוסדת 

הכוללת אותו. מרחב זה, שההוראה מתהווה בו, מקיים גבולות גמישים, ומעשה ההוראה מאפשר למקמם 

פעמיים. בהתאם לאנלוגיה שהצעתי למעלה, הרואה -שוב ושוב. כלומר, הם מתהווים תוך כדי עשייה, הם חד

הידע ואל מול את השיעור כסוג מסוים של טקסט, מקומו של המורה בשיח הכיתה מצטייר כעמדה אל מול 

תלמידיו. עמדה זו מייצרת מורה המצליח "לשים הִצדה", להשהות, לפחות באופן רגעי, את ה"ידע" שלו בנוגע 

ליחסים המאפשרים ייצור שיח מלוכד בתחום דעת כלשהו. כלומר, ידיעת הקשרים, ההופכים רכיבים בודדים 

ת לצורך הדגשת התפקיד היצירתי של לרשת קבועה ונושאת משמעות הניתנת להעברה כ"קורפוס", מושהי

האמת בהיווצרותה, לפני היותה "נתון" במערכת מעוכלת של משמעויות. ידיעה היא, אפוא, פעילות הקשורה 

הלכידות המאפשר לשיח מסוים להתקיים, תוך כדי ִׁשכחה של הפעילות הסימבולית ׁשִאפׁשרה את  סוגל

של התלמיד תוכל להתהוות כידע אישי ומשמעותי, ידע  ). במרחב פנוי זה, האמת(Lacan 1988התגבשותו 

שמשמעותו המיוחדת מתגלה כתלויה באופיו הייחודי של כל תלמיד וביחסיו עם סוג מסוים של דיבור. מכאן 

ברור, אם כן, כי אמת זו אינה קשורה למדע או לידע מלוכד כלשהו אלא לממד הממשי של ההוויה, לסימפטום 

  . 76דישל הסובייקט כפרט ייחו

עמדה זו אמורה לייצר סדקים במשמעות המקובלת, באמיתות הקפואות, האוטומטיות: החיים עצמם אמורים 

שקט, "תסיסה" המלווה מצב של הכנה -להשתנות בעקבות חתירה זו לאמת. זוהי עמדה המייצרת איזשהו אי

דע להתגלות בפני שקט פורה הוא המאפשר לי-מצב של המתנה ערה המאפשרת לידע להתגלות. כך, אי -

                                                           
and Wenger, 1991: 50-51) 

  באשר ליחס שבין האמת והסימפטום כנושא משמעות, כתב לאקאן:   75

[…] the symptom is in itself, through and through, signification, that is to say, truth, truth taking shape. It is 
to be distinguished from the natural index in that it is already structured in terms of signified and signifier 
[…] The symptom is the inverse side of a discourse. (Lacan 1988: 320). 

 
 ):Hadot, 1997:109לגבי הקריאה כתהליך בעל כוח מעצב את רוחו של הקורא, כתב האדוט ( 76

And yet we have forgotten how to read: how to pause, liberate ourselves from our worries, return into 
ourselves, and leave aside our search for subtlety and originality, in order to meditate calmly, ruminate, and 
let the text speak to us. This, too, is a spiritual exercise, and one of the most difficult. As Goethe said: 
“Ordinary people don’t know how much time and effort it takes to learn how to read. I’ve spent eighty years 

at it, and still can’t say that I’ve reached my goal. 
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, מכיוון שידע זה נושא עמו הזמנה לעמדה אחרת אל מול החיים הממשיים של עבורוהתלמיד כחידוש מהותי

ב"טעות" החוזרת, בעיוות ההבנה ובוויכוחים עקשניים ועקרים יש לראות עדות  -הפרט. אך במקביל 

המורה. וזאת, משום שממקום זה ממקומו של  מתגלהאשר ל, במיקומו כתלמיד ,להתנגדותו של הסובייקט

מה פשוט ומובן מאליו, כגון פרטי מידע, שימוש בטכנולוגיה או הכרת מבנה תיאורטי מלוכד -לא מתגלה דבר

פניה המקוריות והטורדניות של ההוראה, כמשימה מורכבת של חיפוש וערות. משימה זו דורשת עבודה  האל -

ניתנים להשגה אחת ולתמיד (בגלל הפן ה"ממשי" שלהם),  רבה משום שהיא שייכת לתחומים ולמצבים שאינם

אלא תובעים חתירה לקראתם כל פעם מחדש. וכך כותב דה מאן בנוגע להתנגדות כזו של עשייה מסוימת 

  כלפי התיאוריה המתייחסת אליה:
Resistance may be a built in constituent of its discource, in a manner that would 

be inconceivable in the natural sciences and unmentionable in the social sciences. 

It may well be, in other words, that the polemical opposition, the systematic non- 

understanding and misrepresentation, the unsubstantial but eternally recurrent 

objections, are the displaced symptoms of a resistance inherent in the theoretical 

enterprise itself (De Man, 1982: 12) 

במעשה ההוראה (או לחלופין במעשה הלמידה) כמו במעשה האמנות, צריכה לבוא לידי ביטוי רמה מסוימת 

למידה -ם על מעשה ההוראהשל יצירתיות, של חידוש, של התלהבות, של פליאה. מאפיינים אלה מצביעי

כהתרחשות ייחודית, ולא כפעילות מתוכננת עד לפרט האחרון: מדובר בהפתעה רגעית, ולא במצב מתמשך 

בסגולותיו. משהו שלא התקיים קודם אצל התלמיד, מתגלה במפתיע. סוג של אמת ביחס  להטיל עוגןשניתן 

מפתיעה, מבלבלת, קוטעת את הסדר המוכר, לידע הולך ונחשף. הופעתו של הידע היא בלתי צפויה, ולכן 

והמלים כמו נעלמות. המצוי בתוך התהליך אינו יכול "להסביר" את עוצמתו של הגילוי בכללותו, ורק בדיעבד 

יתה שם"; אך זוהי אמת שאינה נכנעת לכבלים של קשרים דיסקורסיביים. ידע זה ייוכל לזהותו כ"אמת שה

ידיעה -שהיא תנאי הכרחי להופעתו (כלומר, תשומת לב לאי ,נוחות-יידיעה וא-צומח מתחושה עמוקה של אי

  וגם חלק בלתי נפרד מהידע כמבנה מלוכד).  ,היא תנאי ללמידה

כאמור, קשה לנסח  ,הסדקים במשמעויות הממוסדות הם המאפשרים לידע החדש לבקוע ולהיווצר. אולם

שי, פתאומי, מתהווה כהפתעה. התהליך את התהליך שהוביל להיווצרות ידע מתפרץ זה, משום שהידע אי

המוביל להיווצרות הידע הוא משהו שמפריע, משהו שנוכחותו הטורדנית מערערת את חוקי המשחק החברתי 

  ומזעזעת את הביטחון של המאורגן:

[...] the only genuine teaching is one which succeedin awakening an insistence in 

those who are listening, this desire to know which can only emerge when they 

themselves have taken the measure of ignorance as such - in so far as it is, as such, 

fruitful - and no less so on the part of the one who teaches (Lacan, 

(ההדגשה נוספה                                          ,1988:207  

"מובן מאליו" המתרחש במרחב הציבורי, כי אם תהליך לאור הכיוון הרעיוני שסימנתי עד כה, לימוד אינו 

תהליך מורכב של חיפוש, בנייה והענקת משמעות במסגרת חברתית ותרבותית. לימוד מאפשר לחוות את 

 .) ולא בסדר הטבעHuman Orderהאנושי ( העולם וליצרו בצורה מסוימת ולא אחרת, ולכן הוא מעשה בסדר

מדובר בתהליך של שינוי, תהליך מורכב של עיצוב מחדש תוך חיפוש מתמיד אחר "חוכמה" במובנה עתיק 

כמו אצל  , כלומר: חוכמה כבחירה מחושבת בדרך חיים, שאף ערה לתוצאותיה המעשיות של דרך זו.הימים

 - וביניהם, סוקראטס, אפיקטֶאטוס, ניטשה, היידגר ולווינס - פילוסופים והוגי דעות שונים במרוצת הזמן

הלימוד הוא דרך ממשית לעמוד מול העולם ובתוכו. מפרספקטיבה זו, הלימוד אינו המעשה המקובל של 

לכן, האמירה שאכן  י החיים.רועי"הטמנת ידע" משולל משמעות, כי אם מעשה אתי אל מול השתלשלות א

. ואולם, החתירה לבניית ידע כעמדה ממשית יכולה תשומת לביה ודורשת אפשר ללמוד אינה מובנת מאל

   Hadot 1997)(בעקבות דרך הלימודב םלהפוך גם מצבים של העברת דעות ועמדות, בנושאים מגוונים, לאבני
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נראה, שרק מעמדה כזו ניתן לרענן את התפיסות ההתנהגותיות והקוגניטיביות השונות, ואת יישומן בתחום 

שהלימוד אינו מובן מאליו, מאפשרת לפתוח צוהר לשאלות שטרם מצאו תשובה, וביניהן  ,הטענה ההוראה.

המסירה כמעט מכל נושא ועניין  ,האם אפשר ללמוד "כנגד" הידע הקודם והכובל, כלומר כנגד ה"מּוָבנּות" -

יות את מובנים ההופכים אותו למעניין. המּוָבנּות חונקת בכבלי הטריוויאל-את ה"קוצים" הלא

היכולת המאפשרת את הפיכת הלימוד לחיפוש דרך ולתהייה.  - והמבוכה גם יחד הפליאה ,יכולתההתפעלות

  , הולכת ונעלמת.חיפוש דרך וכתהייה על החייםנראה כי עמדה ישנה זו, של הלימוד כ

  

 בין אפיסטמולוגיה לאתיקה -הספק 

תנועה כנגד הידע הסופי, השלם והמושלם. מהנאמר עד כה, מקום המורה מצטייר כמקום שבו מתחוללת 

, נסדק ומוטל בספק. ידע זה מתפורר 18 -שהוריש לנו האידיאליזם הגרמני של המאה ה ,המושג "הידע הסופי"

תחת כובד השפה, ובשל ה"עודף" שמסמני השפה מכניסים לשדה הסמנטי. לכן, כאשר המורה נמצא במקום 

ידע המתנסח כידע מדעי, מדויק, וכמו מנותק מן  -ידע כוללני שבו מתרחשת ההוראה, נעלמת האפשרות של 

בנוסף לממד האפיסטמולוגי של ספק זה, נראה שניתן לזהות בו מימד אתי היכול להשפיע .הסדר הסימבולי

) של הידע המושלם ומפני הסכנות hybrisעל העשייה ולהשאיר בה את חותמו. זוהי אזהרה מפני היהירות (

  ת שלו.הטמונות בדוגמטיּו

הנותן ביטוי לשיח הכיתתי, ממקמת את עשייתו של המורה במקום של  ,ההתייחסות לשיעור כאל טקסט

חיפוש המסמן מקום זה עצמו כמתחם של  -הספק. זהו המקום בשיח, שבו מתקיים חיפוש אחר ידע כלשהו 

  העדר ידע. וכך מצטייר מקום זה בשיחה בין סוקרטס לבין מנון:

סוקרטס:[...] כי איני מביא את זולתי לידי מבוכה בזמן שאני עשיר בעצות; אלא בהיותי 

נבוך בהחלט, מביא אני גם את זולתי לידי מבוכה. ובנידון שלפנינו, איני יודע מהי השלמות. 

ואתה אולי ידעת קודם לכן, לפני שנגעת בי; אולם עכשיו דומה אתה למי שאינו יודע. 

  ) c-d 80, מנוןלחקור בעניין ולחפש אחריו יחד אתך.  (אפלטון,  ובכל זאת רוצה אני

לא מלמד "תוכן" כלשהו, אלא עמדה של סוקרטס מצב זה טיפוסי לדיאלוגים הסוקרטיים. זהו מצב שבו 

חיפוש וחקירה ביחס לתכנים שבני שיחו מביאים למפגש עמו. סוקרטס, השואל התמידי, ידע להציג שאלות 

ידיעה שלהם. אופן שיחה זה -נוחות ושל הכרה באי-להביא את בני שיחו למצב של אי בכשרון רב, והצליח

המפגש  .)1997:149Hadotהביא חלק מבני השיח להטלת ספק בדרך החיים שניהלו עד מפגשם עם סוקרטס (

הוא, סוקרטס מקבל על עצמו את -היה, אם כן, מכריע לחייהם. ובכל זאת, ברגע שבן שיחו מכיר במבוכתו

וכך כל ה"סכנות" שבשיחה המטרידה מועברות  -מנון, בדוגמה הנוכחית  -הנוחות של רעהו -הידיעה ואת אי-אי

  למורה, המציג את עצמו כלומד, כאובד עצות.

-הספק וכל התגלמויותיו הדיאלוגיות (כמו העלאת שאלות, הדגשת הסתירות, שתיקה ויצירת מצב של אי

ת, המאפשרת את שמירת הצד הפורה שבהתהוות הידע. ספק זה ודאות) הם חלק מאסטרטגיית שיח מסוימ

וכן  -כלפי התחושה של "לדעת", שהיא אחת ממטרות ההוראה  -מתגלה כעמדה סובייקטיבית כלפי פנים 

  כעמדה אובייקטיבית כלפי חוץ: כלפי הידע כאובייקט, בתחומי הדעת השונים.

בין המורה לבין תלמידיו בממד הדמיוני, תופעות בתוך מרחב ההוראה ניתן להצביע על תופעות המתרחשות 

שהן חלק מהיחסים החברתיים (למשל עידוד, שיתוף ברגש או בעשייה, אמפטיה, כעס וכדומה). תופעות 

-כאלה ניתנות לאיתור בהתנהגותו הרכה כביכול של סוקרטס כלפי מנון, ובמוכנותו לקבל על עצמו את אי

בסוגי שיח שונים  עם זאת, אפשר להצביע על מקומות מוגדרים נושא השיחה ביניהם. -ידיעת השלמות 

שבהם נחשף יסוד חתרני. כדי לנסח את המתרחש מעמדה חתרנית זו, אסתייע  וביניהם בשיח הכיתה,

באנלוגיה שבין מרחב ההוראה לבין הטקסט, ואבדוק את יעילותם של כלים רטוריים ברגעים שבהם מתרחש 

  מעשה ההוראה. 

חיפשתי תופעה רטורית המאפשרת לתאר את הספק כמקום, שבו ההאחדה  ת שהוצגו עד כה,לאור הרעיונו
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הסמנטית של הטקסט הכיתתי נמנעת על ידי מעשה ההוראה. כלומר, תופעה רטורית השומרת על הדואליות 

של מעשה ההוראה, דואליות המתבטאת בפער שבין עשייה לתיאוריה. חיפשתי תופעה המאפשרת יצירת 

, ואשר מאפייניה מתבהרים חלקית לאחר העשייה ולאור האפקטים שהיא מייצרת. בניםּומ םפרדוקסי

  האירוניה סיפקה לי את המסגרת הרטורית הדרושה.

  עמדת האירוניה בטקסט

מבחינה רטורית, האירוניה היא התופעה המאפשרת לחתור תחת השלמות הסמנטית של הטקסט. האירוניה 

כיצד הדבר  .מבנה מלוכדכ תהמשמעותנמנעת ההאחדה הסמנטית, ושבו נסדקמציינת את המקום בשיח שבו 

  ערכי זה.-מתאפשר? האופי הדואלי של התופעה האירונית הוא המאפשר לה תפקוד דו

זמנית שני היבטים: לשאול שאלה היכולה לכלול -מבחינה אטימולוגית, המלה היוונית "אירוניה" משלבת בו

רטורית, מדובר בתופעה שקיומה היפותטי, . התגנבות והסתרה -האחר ו, עמדה שיפוטית או העמדת פנים

הסכמה ביחס לערכים -והיא מחייבת פרשנות של הנמען. התופעה מציינת רמה מסוימת של לעג או אי

הסכמה זו מתבטאת בסתירה בין הנאמר לבין כוונות -אולוגיים או אחרים). איימסוימים (אסתטיים, איד

רש את המצב נדרשת מערכת של אסוציאציות קונוטטיביות. מתקיים כאן, אפוא, שילוב הדובר. לפיכך, כדי לפ

השימוש במבע עצמו, והאחר הוא בעל אופי  -של שני עקרונות קלסיפיקציה: האחד הוא בעל אופי פרגמטי 

-Kerbrat ( רטורי (אנטיפראסיס). שני עקרונות אלה יכולים להופיע בדרגות שונות ובשקיפות משתנה

Orecchioni 1983(.  

ראה באירוניה סוג מסוים של חילופים בין היוצר לבין הקהל. פרויד התייחס  Bakhtin)(חטין אמיכאיל ב

לאירוניה כעימות בין התוצאה הצפויה לבין התוצאה (הבלתי צפויה) שהתקבלה בפועל; בין שתי אלה קיים 

חטין, החילופים בין היוצר לקהל קשורים, לדעתי, א). אצל בHutcheon 1981(שוני, הבדל או סתירה 

למערכת הערכים והעמדות שהיוצר נוקט כלפי הקהל שלו או כלפי דמויותיו. אצל פרויד, זוהי תופעה 

מודע. שתי תפיסות אלה של המושג ממחישות את -המערערת על המוכר והידוע ומצביעה על קיומו של הלא

  לוב של היבט פרגמטי והיבט סמנטי. הדואליות של האירוניה: מתקיים בה שי

הזקוקה לפענוח. אין לה מקום קבוע, "מסומן",  בשיח, והיא  תופעההדואליות של האירוניה הופכת אותה ל

מקבלת את משמעותה במעשה הלשוני בפועל. האירוניה מוצלחת במיוחד כשהיא אינה "מסומנת", כשאינה 

טי המשמעות האטימולוגית של המלה מתחברים ויוצרים בולטת לעין אלא מתגנבת לשיח. כלומר, שני היב

תופעה אחת החושפת את תפריה: התגנבות ושאלה תוך העמדת פנים. בממד הסמנטי היא מציינת לרוב שתי 

-ה אינטריישן וחדש, ממסדי ומהפכני. לפיכך, אופ -משמעויות סותרות ומסמן אחד: סינתזה של שני טקסטים 

עדרותו הפורמלית היא אשר יקשר, גלוי או מוסווה, עם טקסט אחר שה טקסטואלי; כלומר, היא יוצרת

מבליטה לרוב את נוכחותו. האירוניה מתגלה בתוך השיח, אך היא גם מוסתרת ברקמתו: היא מתגלה בפני 

  מי שיודע או רוצה לקרוא/לשמוע. 

ה. באופן זה, המורה המורה יכול להתמקם בעמדת האירוני -באופן אנלוגי, בטקסט המשקף את השיח הכיתתי 

בונה בדבריו ובעשייתו "טקסט" המונע אחידות סמנטית (למשל, הידע בתחום הנלמד מוצג בסימן שאלה). 

כמו כן, טקסט זה מתגלה כחתרני ביחס לערכים המאפשרים את התקיימותו במסגרת המוסדית (למשל, 

ת מתוך נקודת מבט אלטרנטיבית ביקורת מוסווית או גלויה של המערכת, הטלת ספק בהסברים, הצגת שאלו

לזו של המערכת). האירוניה מצטיירת, אפוא, כאסטרטגיית שיח. וכמו כל אסטרטגיה בתחום השפה, היא 

. (Hutcheon 1981)בנויה מכמה סוגי כישורים: כישורים לשוניים, כישורים ז'אנריים וכישורים אידיאולוגיים 

לת הנמען לפענח את הנאמר מעבר לדברים הנמסרים הכישורים הלשוניים מפנים את תשומת הלב ליכו

  כלשונם, להתייחס ולגלות את הרובד המשתמע מתוך הדברים הנאמרים: 

לכשירות הלשונית יש תפקיד מרכזי במקרה של האירוניה מכיוון שעל הקורא מוטל 



 2018, אוגוסט 25זמן תפס"ן 
 

40 
  ).150הפענוח  של העודף הסמוי במה שנאמר (שם, 

שהשפה נושאת עמה, עודף המונע את  )plus(את השארית  הכישורים הלשוניים חושפים את העודף או

עצירת שרשרת המסמנים. ואילו הכישורים הז'אנריים והכישורים האידאולוגיים שזורים אלה באלה, 

וההפרדה ביניהם היא תיאורטית בלבד. הכישורים הז'אנריים מתייחסים להכרת הדוברים את הנורמות, את 

שמייצרים את הקאנון המקובל בחברה מסוימת. הקאנון משתנה מחברה  ,האילוצים ואת המוסכמות המבניות

  לחברה וכן במשך הזמן: 

הכשירות הז'אנרית של הקורא מניחה את היכרותו עם אותן מוסכמות ספרותיות 

  ורטוריות המהוות את ה"קאנון", את הירושה הממוסדת של השפה והספרות  (שם, שם).

שיחה  -וף ומורה, מתאר בשיחה על פילוסופיה ועל השפעתה על החיים , פילוסNeedeleman)(ג'קוב נידלמן 

 -המתמקדת במיוחד בחיפוש אחר הידע כדרך חיים שאינה מפרידה בין הרעיון לבין הניסיון "לעשות" אותו 

את האופן שבו תקף סוקרטס את מוסכמות ההוראה שהיו מקובלות בתקופתו, דבר שהפך אותו למסוכן 

  לסדר הקיים:

[...] according to the legend he (Socrates) was always trying to engage people in 

this kind of exchange which I am calling real inquiry. That was his life, and that 

was his only aim. People came to him, and many were shocked and offended 

because he blasted their opinions away. He made you see you didn’t know what 

you thought you knew. That is the precondition for real learning - to realize that 

you don’t know anything. Eventually, for one reason or another, he incurred strong 

political opposition and was put to trial (1992, p. 81). 

דוגמה זו מדגישה את מיקומו של המורה במקום בשיח שבו נסדקת האפשרות לידע סופי, וכן את האופי 

בפועל בתוך המסגרת הממסדית וגם מחוצה לה. סוקרטס חי בתוך -הדואלי של ההוראה: להיות ברגע העשייה

הצגת שאלות שחשפו את מרקמה בדרך המסגרת של הפוליס, אך ביקר את יסודותיה בתהליך עיקש של 

"בלתי נסבלת" לרוב תושביה. תהליך זה של הצגת שאלות נתפס ככוח מכרסם חברתי (הפרת חוקי הז'אנר 

הפדגוגי), ולכן היה צורך להשתיקו באמצעות הוצאה להורג של מי שדיבר את ה"בלתי נסבל". התהליך נתפס 

נגוע על ידי החברה, ולכן חתרני ובעל כוח -מה לא-דברכמסוכן משום שהחקירה האמיתית פותחת בסובייקט 

מעצב. האירוניה היא, אם כן, לא רק אסטרטגיית שיח אלא גם תופעה רטורית מורכבת במובן הרחב של 

תופעה עשירה בהשתמעויות ספרותיות (עיצוב הטקסט הכיתתי), פדגוגיות (הדרכת התלמידים בדרך  -המלה 

  הוודאות הכרוכה בכך).-נגד התנפצות השתקפויותיו הדמיוניות ואיהלימוד) ונפשיות (עמדת הפרט כ

האירוניה, הפרודיה והסאטירה מתקיימות רק באופן ערטילאי, בטקסטים שקודדו כך על 

ידי היוצרים, אך תכונות אלו אינן מתממשות כי אם על ידי קריאתו של הקורא הממלא 

בתחום המסגרת הפרגמטית (ולא כמה דרישות. כפי שמסביר זאת טודורוב, אנו נמצאים 

, 151ולקהילה אליה הם משתייכים (שם,  ידע, המשותף לדובריםרק מסגרת תחבירית) של 

  ההדגשה נוספה).

האירוניה נשענת, אפוא, על מידה מסוימת של היכרות עם ערכים ממוסדים, יהיו אלה ז'אנריים (למשל, ארגון 

(למשל, הדגשת ההעדפה של אופן תיאור מסוים של  מקובל של הרצאה או של מאמר) או אידיאולוגיים

תחומים שונים, כמו השימוש בשפה מתחום הלקות כדי לתאר את יחסיהם של ילדים עם תכנים בית ספריים 

למידה לבין תחום המסחר). ערכים אלה נותנים ביטוי למה שקריסטבה -או יצירת אנלוגיה בין תהליך ההוראה

)Kristevaוק":) קוראת "התגבשות הח  

הבנת האירוניה [...] מצריכה רמה מסוימת של דמיון בין הערכים הממוסדים, הן 

האסתטיים (ז'אנריים) והן החברתיים (אידאולוגיים), תנאי שקריסטבה קוראת "התגבשות 

החוק". אם אכן מדובר כאן במצב פרשני הנשען על חוקים ומוסכמות קודמים, הפרדוקס 

קיימת רק כאשר היא מפירה אותן מוסכמות אסתטיות  מתגלה מיד:... נראה שהאירוניה
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  ). Hutcheon 1981: 151טקסטואלי (-המבטיחות את קיומה הדו

מצביעה על מצב פרשני הנשען על נורמות וקביעות שונות, לפנינו פרדוקס: האירוניה,  ןאם האירוניה אכ

במוסכמות ובערכים המאפשרים של הסדקים או השברים בנורמות,  כמקום בשיח, אינה קיימת, אלא כתוצר

. במישור הפרגמטי, האירוניה מושתתת, אפוא, על הפרדוקס של עצם קיומה, והיא טקסטואלי-הדו את קיומה

אחרון אם נפתח אפיון לכן, תוצאה של אסטרטגיה מניפולטיבית של פיתוי או אלימות המופעלת על הנמען. 

הלומד, הכוללת  "פיתוי"נית מביאה לרטוריקה של העמדה האירונראה שייחסותנו למעשה ההוראה, זה בהת

לפעמים מידה מסוימת של אלימות ("להיות מוכה" על ידי תשובה לא מספקת או תשובה מחוספסת). דבריו 

למידה. אין -של מנון אל סוקרטס, בדיאלוג הנושא את שמו של הראשון, מצביעים על אופי זה של ההוראה

עבור אותו  שהרטוריקה שלה פועלת "אמירה"ורה אל התלמיד; יש רק "משמעויות" מלוכדות שמועברות מהמ

ידיעה של התלמיד ומשתקת אותו, משאירה אותו ללא -, כלומר: חושפת את האיתלמיד ועושה את עבודתה

  תשובות: 

מנון: אמנם שמעתי, סוקרטס, גם לפני שהתקשרתי אתך, שזהו משלח ידך היחידי, להיות 

לידי מבוכה; ועכשיו, כמדומה לי, הנך בא עלי בקסמים נבוך ולהביא גם את זולתך 

אם  -ובכישופים, ומשעבדני ממש בלהטיך, עד שאני כולי מלא מבוכה. ובהחלט נראה לי 

שהנך דומה בדיוק, גם במראה פניך וגם בכלל, לדג השטוח הלזה  -מותר גם להתבדח קצת 

שיהיה קפוא [...] כי באמת  הנקרא "מקפיא". כי דג זה גורם למי שמתקרב אליו ונוגע בו,

   a) 80, , מנוןקפוא אני גם בנפשי וגם בלשוני, ואיני יודע מה להשיב לך. (אפלטון

הלמידה, כמו הופעתו של ידע כלשהו, מתגלה רק בדיעבד, לאחר שהשיחה התקיימה; ובתנועה זו של 

למידה -תהליך ההוראההסתכלות אחורנית, מורה ותלמיד מיוצרים כמקומות בשיח. פרספקטיבה זו על 

מאפשרת להצביע על מקום המורה כעל מקום האירוניה בטקסט, כלומר: המקום המונע את המשמעות 

  המלוכדת והיחידה, ומתגלה רק בדיעבד ובאופן דיאלוגי:

כמנגנון רטורי, האירוניה מתפקדת כאותן תופעות לשוניות שאין להן מיקום קבוע ומוגמר 

מת זאת, את משמעותן תוך כדי הפעילות של הפקה לשונית, (סופי) בשפה, ומקבלות, לעו

  ).Hutcheon 1981, 153כלומר בהבעה עצמה (

  ממקומו של המורה? מה עובד 

ועל מקומו של המורה בשיח הכיתה, ניתן לתאר באופן  ,את הנאמר עד כה על מקומה של האירוניה בטקסט

אלוגיות, והעימות אתן מאפשר ידינריות והאאז'מבני כדלהלן. המסגרת מייצגת את המוסכמות הלשוניות, ה

  את הופעתה של האירוניה או את מעשה ההוראה: 

  

  (אמירת הדובר =אמירה רטורית)

  Sמסמן   

  

s  2    1(מסומן        )2(מסומן   (s1  

  משמעות ברורה, שקופה, ממוסדת    משמעות מכוונת, מרומזת,

  (דנוטציה)    (קונוטציה)    אנטיפראסיס

  

בטקסט המתקבל כאירוני, הנמען מזהה בשרשרת המסמנים המותנעת על ידי המוען (הסופר,  המורה, דובר 

אחר) מסר מורכב וחצוי. הנמען "מפענח" את המסר כשסוע, רואה את הטקסט כבנוי, כ"עשוי" מטקסט ישן 

לה את האירוניה וחדש, ובעקבות זאת מטיל ספק בטקסט המלוכד, השלם והממוסד. כלומר, הנמען חווה ומג

שבטקסט מתוך עמדה של ערות. עמדה זו מאפשרת לזהות את השילוב בין חומרים סגנוניים ותכנים 
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המשמשים כמושא למבט האירוני לבין ההתייחסות הערכית (בוז, לעג, ביקורת, אהדה מהוססת, אמפתיה 

י ביצוע ה"קריאה" של מרוחקת וכו') לחומרים השזורים בטקסט החדש. שילוב זה מתגלה אך ורק תוך כד

הטקסט. בממד הפרגמטי, כלומר תוך כדי הקריאה, מתגלה זווית ראייה לא צפויה ביחס לטקסט הראשוני. 

בהתאם לאנלוגיה בין שיעור לטקסט, המנחה אותי במאמר זה, ניתן להתייחס אל המבנה שהוצג למעלה כאל 

  :שיעורשיכול להתרחש בביטוי למעשה ההוראה 

  

 טי) כדי אדה שהמורה "בונה" בדבריו ובמעשיו (למשל, הצגת שאלות בסגנון סוקרהמסגרת היא העמ

  לאפשר התמקמות של מחשבות התלמיד.

  המסמן הוא האמירה של המורה והדרך הרטורית המעצבת אמירה זו. אמירתו של המורה יכולה להיות

לית הכוללת אותה מעשה או דיבור, או שילוב של השניים. אמירה זו מתהווה ביחס למסגרת הסימבו

  ומאפשרת את קיומה. 

  הוא המשמעות הברורה והממוסדת, הידע ה"חוקי" המגובש על ידי הסדר החברתי ואשר הטלת  1מסומן

ספק ביחס אליו יכולה להביא לענישה (כפי שמציין זאת מנון, בשיחתו עם סוקרטס, בדיאלוג שכבר 

רות את קיומו של שיח מלוכד  תחום דעת הוזכר). מסומן זה נותן ביטוי למוסכמות השונות המאפש

כלשהו, ובולם את השינוי על ידי יצירת מצב אשלייתי של שביעות רצון, של ידיעה, של שליטה (במונחיו 

  זה המדע התקני). ],1962[1979של קּון 

  הוא המשמעות המרומזת, העודפת למסר המילולי הגלוי. מסומן זה נושא עמו את הממד  2מסומן

החתרני של מעשה ההוראה, הממד המדביק באיווי לחיפוש אחר ידע את אלה שעליהם 

  הרטוריקה של המורה. עובדת

  

במעשה ההוראה, המורה מוביל את התלמיד לעמדה של הפתעה; לעמדה המזהה בלמידה אפשרות התגלותו 

מה בלתי צפוי. המורה מעורר בתלמיד איווי לידע חדש, אחר ולא צפוי, על ידי אמירותיו ופעולות -של דבר

הכל, להבין עד  "לדעת" -המורה או התלמיד  -ההוראה שלו. תוך כדי כך, מוטלת ספק ביכולת הסובייקט 

הסוף. הטקסט המלוכד והמרגיע מעורער מיסודו (לדוגמה,  קביעות מהסוג "אנו יודעים הכל על טיפול בלקויי 

למידה", "להתפתחות התקנית של ילדים, ארבעה שלבים" וכו'). בתהליך של הטלת ספק בטקסט המושלם 

אינה מצויה במקום שבו מתגלה הידע (מדי) מתגלה לתלמיד אמת אחרת, אמת שהיא אישית וייחודית לו, ו

  החברתי המלוכד. 

ובכן, אם הידע הממוסד הוא המשמעות הברורה, החוקית והאדנותית, הרי עבודתו של המורה אמורה ליצור 

עבודה הנושאת פוטנציאל מהפכני: היא עשויה לעורר שינויים בהוויית , לדעתי, סדקים בידע זה. זוהי

כל תלמיד ותלמיד יכול למקם  על ידי כך, :לדחף החיפוש אחר ידע ייחודי להםשינויים הקשורים  -התלמידים 

. מבין סדקיו של הידע הממוסד נוצר מרחב ליצירת ידע חדש, אישי, ידע שאינו ניתן להעברה בשיח האמת את

או למכירה, ידע המתגלה בהפתעה. וכפי שמתאר זאת מנון בציטוט למעלה, הצעד הראשון לגילוי זה הוא 

  הידיעה האישית.-עות לאימוד

  ניסיון לניסוח

שקדם לטקסט הנוכחי. כאמור,  ,התופעה האירונית חושפת עמדה או אתוס ביחס לטקסט המלוכד והממוסד

 משמעיים בטקסט, ויש לחשוף אותה לפי עקבותיה הפוליסמיים-האירוניה אינה טובעת סימנים ברורים וחד

לשונית. זאת בניגוד לדימוי, שהמרכיב הסמנטי מצביע -חוץ, הן במסגרת הלשונית והן במסגרת ההמרומזים

הוודאות היא אפיון מרכזי של האירוניה, והיא נשענת על "רעש" רטורי המאפשר את -על קיומו בטקסט. אי

את "נקודת האירוניה" בטקסט או ולמסד  אפשר לקבע-הופעתה במרקם הטקסטואלי. זוהי הסיבה לכך שאי

שהיא לא ניתנת לתרגום מדויק. הנוכחות הרטורית של האירוניה היא המאפשרת  לצפות את הופעתה, וכן לכך
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  תנועה כנגד הלכידות הסמנטית.  -תוך כדי עבודה זו  -לה לבצע את עבודתה בטקסט, ולעורר 

אפשר לומר שהידע, כשיח מלוכד השואף לאוניברסליות, אינו יכול להכפיף למרותו את הממד החתרני 

סופי". זהו מצב העניינים, לדעתי, משום ראויה באופן לכונן אותו במסגרת "ראויה" או " שבלימוד ואינו יכול

שהממד החתרני של מעשה הלימוד (או של מעשה ההוראה) הוא עמדה של סובייקט מסוים. עמדה זו נותנת 

לל, הגיוני ובלתי ניתן להסבר, לרכיב עיוור ופראי המתפקד כמנוע בתהליך היצירה בכ-ביטוי לרכיב לא

ובתהליך של יצירת ידע בפרט. מכאן, שהממד החתרני המתגלה במעשה ההוראה אינו טכני, או לפחות אינו 

טכני בלבד, משום שההוראה היא פרקסיס וסוג מסוים של אמנות. לפיכך, הממד החתרני של מעשה ההוראה 

  עשייה. ולפן הסימבולי של ה -כלומר, לממד הממשי  - זמנית, לפן האתי-קשור תמיד, ובו

מעשה ההוראה, כמו התופעה האירונית בטקסט, משלב כאמור היבט סמנטי והיבט פרגמטי, ולכן הוא דורש 

התייחסות פרשנית כדי לפעול את פעולתו. בלי תשומת לב לקיומם של היבטים אלה, אין אירוניה ואין 

ת מידע ולכן קשה כל הוראה. במעשה ההוראה מתגלה אמת כלשהי ביחס לידע, אך אין היא כרוכה בהעבר

כך לנסחה. באירוניה ובמעשה ההוראה, הרטוריקה של האמירה היא הפועלת על הקורא ועל התלמיד, והיא 

החושפת את עמדת הספק ביחס לידע סופי כלשהו. אם נארגן התייחסות זו כמבנה של שיח כיתתי, נוכל 

  להצביע על כמה מקומות מתחלפים בשיח זה:

  

  מורה ממוקם בספק ביחס לידע הסופי $                                 -t  --תלמיד 

      

  גילוי הידע, מקום האמת  L-S                     החוק,       

  הידע הממוסד

  

עבודה זו  המורה, הממוקם בעמדת הספק, מדרבן, באמצעות הרטוריקה שלו, סוג מסוים של עבודה בתלמיד.

בעיני המורה, התלמיד מצטייר כחצוי על ידי השפה המדברת את היא תהליך הלימוד והניסיון לבנות ידע. 

התלמיד ואת המורה גם יחד. העבודה האמורה מתנהלת ביחס למוסכמות החברתיות, ביחס לידע השבע 

וסד (הידע בכל מעצמו, ביחס לממד הסימבולי שהחוק מתהווה בו. כתוצאה מעבודה זו, הטקסט הממ

מלוכד, כבלתי אפשרי לניסוח סופי. תנועה זו היא בעלת תנופה מהפכנית -התגלמויותיו) מתגלה כסדוק, כלא

וחקרנית כאחת, מכיוון שהיא מייצרת את המרחב האירוני כהטלת ספק במוסכמות החברתיות, יהיו אלו 

כתלמיד להתפרץ -יחודי של הסובייקטאסתטיות, אידיאולוגיות או אחרות. תנועה זו היא המאפשרת לידע הי

 ,למשמעות ייחודית של כל פרט ופרט. המורה הווהמת המקום שבו הסימפטום -ולהפתיע ממקום האמת 

 -הסגנון הייחודי שלו  -הממוקם ברגעי ההוראה שלו במקום הספק, מוסר במעשה ההוראה שלו ממד רטורי 

ה בטקסט. מדובר בסוג של התלהבות, של סגנון אישי החורג מן המסר הדנוטטיבי, כפי שתואר ביחס לאירוני

שאינו ניתן לאילוף. לכן, התלהבות זו מתגלה בפועל, היא פורצת בעשייה. נראה כי על היבט זה, הבלתי ניתן 

  לניסוח, של העשייה, מדבר סוקרטס בשיחתו עם מנון על כישוריהם של מדינאים:

מדינות אנשים מעין תימיסטוקליס  ולא מפני שהם [המדינאים] חכמים, מדריכים את ה

שאינם יכולים לעשות את האחרים דומים לעצמם, שהרי לא  וחבריו [...] וזוהי הסיבה

אך גם המדינאים אינם ראויים פחות מהם [בעלי החזון  שהיו. [...]מתוך ידיעה היו למה 

רבים והאמנים] להיקרא "אלוהיים" ובעלי רוח הקודש, כשהם מתקנים בדבריהם תיקונים 

  )b,c,d 99 ןמנואומרים. (אפלטון, וחשובים, ויחד עם זה אינם יודעים אף דבר ממה שהם 

של המורה  כמו בטקסט האירוני, יש במעשה ההוראה צרוף של ממד סמנטי וממד פרגמטי: משהו מעמדתו

וייחודי לו) מועבר באופן טיפולו בידע המוסכם  יביחס לידע (התלהבותו, סקרנותו, דרכי החיפוש שלו, משהו ח

של המורה ביחס  על פתיעתו השייך לתחום התעניינותו, ונרתם לעבודת ההוראה שלו. עמדה זו מעידה

כסובייקט, לארגן ולייצר -לאפשרות הלמידה בכלל, בכל פעם מחדש, וביחס לאפשרות הפרטית של כל תלמיד
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. 77אינו יכול אלא ללמד את דרכו ללמוד שמורה ,כוון היידגר באומרוהת"בשבילו". לכךמחדש את הידע הקיים 

טית חשפה, מבטאים לדעתי באופן נאה אדבריו של קירקגור, הממוקמים במרחב האתי שהאירוניה הסוקר

 את הדיון שפיתחתי בחיבור זה:  

To be a teacher does not mean simply to affirm that such thing is so, or to deliver 
a lecture, etc. No, to be a teacher in the right sense is to be a learner. Instruction 

begins when you, the teacher, learn from the learner […] (cited in Hadot, 1997, 
p.154) 

 

  אפילוג

שהאהבה  )Rimbaud, 1980:127(מבו יאומר המשורר הצרפתי ר) A une raisonאחת" ( "בגלל סיבהבשירו 

משמעו שאנשים חדשים  -("[...] צעד אחד שלך  לא קיימת, כי את האהבה צריך להמציא כל פעם מחדש 

ראשך מסתובב: הנה האהבה החדשה!"  /ראשך נע: הנה האהבה החדשה! /קמים על רגליהם ומתחילים ללכת.

הצורך להמציא את הסגנון  מורה מולהעמידה את ברוח זו ניסיתי לבדוק את מעשה ההוראה כעשייה שמ [...]).

; עשייה, שכמו אמנויות הביצוע, עשויה להפתיע בכל פעם שהיא הייחודי של הוראתו ולחדשו, כל פעם מחדש

על אף ההתכוננות למעשה ההוראה, מתגלה בו  סוג מסוים של אהבה.לרוב מתרחשת. במעשה זה מעורב 

(העובדה שמשהו  נמסר –אפשר להבטיח -אשר את הופעתו אימשהו בלתי צפוי. משהו שאינו ניתן לקנייה, 

כמו באהבה, גם את מעשה ההוראה יש , כמו גם הציון שאין הבטחה לגבי הלמידה). הנמסר נראית לי חשוב

  .להמציא כל פעם מחדש
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