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איפוליטז'אן

ההכחשה

פרוידשלה'שלילה'עלפרשנות

נוכחתילאקאןד"רבעקבות . die Verneinungהכותרתבהצגתפותחפרויד

 • la denegation)1 ("הכחשה"המלהבאמצעותאותהלתרגםהראוימןכילדעת

איננו etwas im Urteil verneinenב-השימושכיתבחינובהמשך ,כמו-כן

חזרהשלמסויםסוגאלאהשיפוט',בתוךכלשהודברשל'שלילה

להבדילישהטקסטאורךשלכלסבוראני .) dejugement (הינחמות tמקביעה

כךשרקלינדמה :שלילהשלכלליתגישהלביןעצמוהשלילה-שבשיפוטבין

זאת.להביןניתן

מענג,כמעטמאוד,עדהמוחשיהסגנוןאתמבליטאינוהצרפתיהתרגום

המתארתהדוגמהראשית,פרויד.פותחבהןלהכחשההשונותהדוגמאותשל

בסמינרהנלמדותהאנליזותבעזרתבקלותלאתרתוכלותפקידהשאתהשלכה,

בוודאי"אתה :שלולמטפלאומרהמטופל,כלומרהחולה,זובדוגמההזה.

"אנוכוונתי".איננהזואבלאומר'שאניבמהאותךלהעליברוצהשאניתחשוב

עלתהשבדיוקמחשבהבדחייתכאןמדוברלמעשה"כיפרויד'אומרמבינים,"

השלכה".באמצעותהמטופל,שלבדעתו

ממש'אני :אומריםכאשרקרובותלעתיםכילדעתנוכחתיהיום-יום"בחיי

להעליברוצה'אניבתורזאתלתרגםישבדברי,'אותךלהעליברוצהלא

 ".חסראינולעולםהזההרצוןאותך'.
הואבאמצעותהנועזת,להכללהפרוידאתמובילההזוהאבחנהואולם,

אניכךלאינטליגנציה.המקורביסודהלהיותעשויהההכחשהבעייתכימניח

הפילוסופית.מורכבותוכלעלהמאמראתאפואמבין

"הכחשה"המלהתבראשלהלןבטקסט . refoulement-הדחקה , denegation-הכחשה 1
כ"שלילה".פרוידאצלשתורגם Vemeinungלמושגחלופיכתרגום
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מישואל"אתה :האומרמטופלשלנוספתדוגמהפרוידמביאזאת,לאור

אפשרפתורה,הבעיהזהבמקרהלא."-ה~םבחלום.הזוהדמותלהיותיכולה

האם.זושאכןבטוחיםלהיות

מידה,ובאותההמטפל,בשבילשימושיתדרךמצייןהואלכךבנוסף

אוכאלהבנסיבותשהודחקמהעלאורלשפוךהמבקשאדםכלבשביל

הדברהיהמה ?זהבמצבביותרסבירהלאבעיניךשהואהדבר"מהואחרות.

יועץנרצה,אםמידה,באותהאוהמטופל,ואםממנו?"רחוקהכיאזשהיית

אתלךאומרואכןשלךבמלכודתנופלהואאםבארוחה,אובמסיבהבגרוש,

ביותר.המהימןהואדווקאבעיניו,ייאמןלאהכיהדבר

העובדהעללהעידבכוחואשרכלליתוקףמקבלהזההנקודתיהניתוח

עצםזהלמעשה.שאנחנוממיהגמורכהפךעצמנואתלהציגנוהגיםשאנו

מיבפירושזהלב,שימואבל ;לאאנימילכםלהגידהולך"אניבדיוק.העניין

במלה,משתמשהואכךולשםההכחשה,לפעולתפרוידנדרשזובדרךשאני".

גלגוליםידעהזוכרים,שאתםכפיאשר, , Aufhebungהמלה 2היטב,ליהמוכרת

אחתובעונהבעתשפירושההגל,שלהדיאלקטיתהמלהזאת ] ... [שונים

המלהלמעשה, .) soulever (להעלותובעיקרולשמר,לבטללשלול,

Aufhebung המנוילהפסקתלהתייחסיכולהשהיאכשםלאבןלהתייחסיכולה

של ) Aufhebung (ביטולהיא"ההכחשה :כאןלנואומרפרויד .לעיתוןשלי

המודחק."שלקבלההיאאיןכיברורואולםההדחקה,

כימתבררבופרויד'שלבניתוחדופןיוצאבהחלטדברמתחילכאן

בעלמוסףערךבחובןטומנותכפשוטן'להבינןשניתןאףהללו'האנקדוטות
בהמשך.לעמודאבקשעליופילוסופיתמשמעות

שלהביטולנסובבעצםעל-כךשלילתך'באמצעותהיותךאתלהציג

לאזה"הנה,אומר:הדוברהמודחק.התוכןאתמקבלתאינהאשרההדחקה

שהדוברמפנילא-מודע,משמעהשהדחקהבמידההדחקה,בכךאיןאני".

שלכצורהנותרתשההדחקההואדברשלעיקרוואולם,במודע.זאתאומר

אי-קבלה.

ביןיבחיןבובמיוחד,חריףפילוסופיבמהלךפרוידאותנויובילכאן

ידכלאחרזואבחנהלהניחמצדנוגסהטעותזותהיהלרגשי.האינטלקטואלי

תגליתבגדרבאמתהואבההטיפולשאופןמפניהיומיומי,שימושהבגלל

חשובה.

הגל.מאתהדוח"שלה"פנומנולוגיהאתלצרפתיתשתידגםהראשוןהואאיפוליט 2
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אתמנתחפרוידכאשרכיאוסיףהשערתיאתלבססמנתעל

מהואלאהרגשי,מןנפרדהאחרוןזהכיצדמראהאינוהואהאינטלקטואלי,

בלשוןלכנותהיהיהנכוןאשרהתוכןשלהשהייהאותהמהיכלומרטיבו'

הואכאןשנוצרמהאוליסובלימציה.המונחבאמצעותמעטמגושמת

עללהשפיעהספיקהשההכחשהלאחררקזאתאך ;כפשוטההמחשבה

פסיכולוגי,מאשריותרמיתיבאופןהגל,דןהפרקיםמןאחדבסיוםתוכנה.

בתשוקה.השולטההרסיצרפניעלהאמיתיתהשלילהאתלהעדיףבצורך

במאבקהמשתתףהיצרזהבתשוקה,השולטההרסיצראתלהמיראומר,הווה

אידיאלית.בשלילה-ניצחומיהפסידמילקבועאפשראיבסופואשרקמאי'

מתהוויםבההאידאיליתמהשלילהשונהפרוידמדברעליהההכחשה

ההכחשהכידבריובסוףמצייןפרוידזאתועםהאינטלקטואליים.התכנים

בשליליותשרידיםלהישאשרכלשהי ) genese (-התהוותבפנינופורשת

פסיכוטיות.התנהגויותכמההמאפיינת

נשלזהרגענבדלבמהלהיווכחפרוידלנומאפשרהמאמראורךלכל

הדברים.שלהמיתיבמובןמהשליליות,האידיאלית]השלילה

המילהזהבמאמרמכוונתבדיוקלמהלהביןכדילקבלישלדעתיזאתאת

המתבטאתבאי-התאמהלהכירישכןכמומיד.ניכרהדברשאיןאףהכחשה,

מילהלאותהשתורגמואףפרויד,שלבטקסטמזוזושונותמיליםבשתי

וביןהאהבה,שלהמאחדתנטייתהמתוךהחיובאלהמעברביןבצרפתית,

הואהאמתישתפקידההכחשהאותהשלההרסנית,הנטייהמתוךהתהוותה,

המחשבה.שלעמדתהעצםואתהאינטליגנציהאתלחולל

התקדמותנו.אתלהאטעלינואך

זושהבחנהראינולרגשי.האינטלקטואליביןמבחיןפרוידאיךראינו

שעםקבלההמודחק","קבלתהיאהלאבניתוח,מבורכתתפניתעמהגוררת

הסיטואציה.אתלהמחישננסהההדחקה.אתלבטלבכוחהאיןזאת,

בעינהעומדתההדחקהאני.מיהסקנומכךאני.לאזההנה, :ראשוןשלב

הכחשה.שלכצורה

מוסיףופרוידשללתי.עתהשזהבמהלהכיראותימחייבהמטפל :שנישלב

עדיין ) aufgehoben (בוטללא"בכך :דבריואתלפרשובלימפרידקואחרי

עצמו".ההדחקהתהליך

בוחוזרהואמסכים,המטופלאם ;מאודמורכבלינראהזהדבר

לאפרוידאםשגםמסיקאנימכך !שםעדייןההדחקהזאתובכלמהכחשתו'

השלילהאותונכנההפילוסופיהבעזרתזה.למהלךשםלתתישהריזאת,עשה

הלכהכאןמופיעבלבד,והאינטלקטואליהאינטלקטואלי,החיובהשלילה.של
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פרויד,אצלנמצאיםאינםהללוהמונחיםאםגםהשלילה.שלכשלילהלמעשה

שהואמהאכןזהדרכו.אתממשיךרקמחשבתושלכדהשניסוחסבוראני

לומר.מבקש

להראותנכרןפרויד ) !קשהכהטקסטמולאלזהיריםנהיה(הבהזהברגע

שלכלשהיהתהוותלנסחמהרגשי'[בפועל]נפרדהאינטלקטואליכיצד

המחשבה.שלהתהוותדברשלבסיכומושתהיההשיפוט,

אתבמיוחדאוהבלאאניאבלהפסיכולוגים,בפנילהתנצלעלי

כפסיכולוגיהדרהתהוותאתלהביןיהיהאפשר ;הפוזיטיביתהפסיכולוגיה

בסוגיותחלקלוקחתשהיאיותר,משמערתישערכהסבוראניאבל ;פוזיטיבית

אתליצורהקמאיהרגששלבכוחופרויד,על-פיאכן,אםומיתירת.היסטוריות

מלמד:שלאקאןכפיהזאתההתהוותאתלהביןשישסבוראניהאינטליגנציה,

רגשי,-בפסיכולוגיהמכניםאנואותרהקשרשלהראשוניתהצורהכלומר,

אתיוצרתשהיאומאחרהאנושי'המצבשלתחומובגבולותנמצאת

אינוהטהורהרגשי ;היסטורייסודמראשיתהכברנושאתהיאהאינטליגנציה,

במציאותכולוכרוךאינוהראשוןהטהור,האינטלקטואלימןבמנותקקיים

כאןהמתוארתבהתהוותרואהאניארתה.ללמודכדיממנהמתנתקהשניבערד

שלהפוזיטיביתהחדרתמאחוריעומדהדההגדולהמיתוס ;גדולמיתוסמעין

פרויד.

ישנו ?הדה ) Bejahung (החיובמאוחריעומדמה ?הדברפירושמה

(שימר-נאההכחשהמאחוריישרמהס. i~רשהוא[איחרד], Vereinigungה-

מהותיסמלשלהופעה- ?נוסף)דבר-מהישהאינטלקטואליתבהכחשהלב,

יותרישבשלילהאולם ;החיובמלבדדברהקמאיבחיובאיןתואם.ובלתי

להרוס.הרצוןמאשר

אינושפרוידאףדחייהבתורלצרפתיתשתורגםלכך'המובילהתהליך

שפרוידכיורן ,יותרגדולחיזוקמקבל , Verwerfungבמושגשימושכאןערשה

 .) expulsion (הרחקהשפירושו , Ausstossungכ-אותרמגדיר

 :ראשונייםכוחותשנישלהפררמאלי][הדרגעתהלפנינוניצבמסריםבאופן
עקרוןשללמרותוכפופיםיחדשניהםכינדמההרחקה.וכוחמשיכהכוח

מחדש.פעםבכלמפתיעבטקסטזהנתרןשלונוכחותוהעונג,

בשניכאןמבחיןפרוידהשיפוט.שלהמוקדמתההיסטוריהאפואדוהי

 :שוניםסוגים
ביןמבחיניםאנוהפילוסופיה,יסודותעללומדאחדשכללמהבהתאם

ייחוסקירם,לגביושיפרט jugement d'attribution) (תכרנהייחוסלגבישיפרט

לדבריםלייחסצריכה ) ... (השיפוט"פונקציה . jugement d'existence) (קירם
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שלבמציאותקיומםאתלאשרצריכהוהיאבהם,קיומןאתלשלולאותכונות

 ,, .בזולכפוראודימויים

ומאחוריהתכונהלגביהשיפוטמאחוריעומדמהפרוידלנומראהכך

שהשלילהלהניחעלינודבריו,אתלהביןשכדיסבוראניהקיום.לגביהשיפוט

לכדימגיעותאינןהקיוםשיפוטשלוהשלילההתכונהלגביהשיפוטשל

עלינויהדיוןבבסיסשלה.הסימבוליתבפונקציהמופיעהשהיאברגעהשלילה

מיתוסבחזקתאלאאיננוזהשרגעלשיפוט,קודםההופעהשרגעלהבין

והפנים.החוץשלראשוני

 :והפניםהחוץאתהמכונןהזה,המיתוסשלבחשיבותוחשיםודאיאתם
הפכיםלהיותםמעברהללו.המונחיםבשניהמתקייםהניכורשלחשיבותוזוהי

ועוינות.ניכורהשנייםביןמתקיימיםפורמאליים,

מורכביםפרוידשלהמאמרשלדפיוחמשתאוארבעתרואים,שאתםכפי

הערותמאותןמוליכיםהםבספק.מוטלהכלשבמהלכםכיווןכל-כך

משהואליבכלליותןכךכלועמוקותלכאורהכךכלפעוטותקונקרטיות,

המחשבה.שלשלםמבנההיינושלמה,פילוסופיהעמושמביא

לעצמי,לנכסרוצה"אניביןלבחור?צריךהייחוסשיפוטמאחוריעומדמה

להרחיק."רוצה"אניובין ") introjecter (להטמיע

משמעה"תחילה"המלהאךדבר-מה,ישבתחילה :אומרשפרוידנדמה

של(במובןאניפעםהיה-היההזהבסיפור ...במיתוסכמופעם""סיה-ס:ה

זר.עדייןהיהלאדברשוםלגביואשרסובייקט)

כךרקכדחייה.כפעולה,העצמיותלביןהזרביןההבחנהאתלהביןיש

כאילולרגעשנדמהעדכל-כךופתאומימסויםמשפטשלמשמעותומתבררת

שזרמה ", das dem Ich Fremde "הרע, ", Das Schlechte " :ביסודוסתירהיש

 ist ihm zunachst " ,לומחוצהשמצוימה ", das Aussenbefindliche " ,לאני

identisch ," הראשוןבשלבלוזהה. 
פעולה,שקיימתמרחיקים,אומטמיעיםשאנוטעןפרוידכןלפנירגעאולם

כןאםזוהיההטמעה.לפעולתמובן]איןבלעדיהנאשרההרחקה,פעולתהיא

הייחוס.שיפוטבעתיד[יושתת]בהאשרהראשוניתהפעולה

 .) perception (לחישהייצוגשביןהיחסהואהקיוםלשיפוטהמקור ,מנגד

היחסלחקרמקנהשפרוידהמשמעותאתלהחמיץשלאכאןמאודקשה

או"יש"אםלדעתומובןטעםכלאיןש"בתחילה"הואדברשלעיקרוביניהם.

חווההואאותםהדבריםייצוגאתמשעתקהסובייקטישנו.הדבר"אין".

איננההשאלהקיים,אכןשהדברמניחהואכאשרעתה,הראשונית.בחישה

אםאויוכלהואאםאלאבמציאות,מצבואתעדייןמשמרזהייצוגאםלדעת
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מדגיששפרוידלמציאותהייצוגביןהיחסזהוולמוצאו.לחזוריוכללא

מושאאתולמצואלחזורהאפשרותעלהמבחן]אתמבסס[הוא ;[במבחן]

יותרעמוקבממדנעפרוידכימוכיחההחזרהמנגנוןשלהדגשתוהייצוג.

לאבדלנואל .זיכרוןשלממדאלאאינובעיקרואשריונג,נמצאבומהממד

חושששאניעדומדוקדקקשהכההדבר(אבלפרוידשלהניתוחחוטאתכאן

מעיניכם).אותולהעלים

הקיוםבשיפוטהדיוןבהטמעה.אובהרחקהעסקהייחוסבשיפוטהדיון

עודהולםשאינוייצוגיותר)כולל(זהלסובייקטבעצםאולאני,לייחסמבקש

כן'אםעומדת,הזההדיוןבמרכזלאחור.חזרהבאמצעותאלאהאובייקט,את

והפנים"."החוץשלההתהוות

מןהחלהשיפוטהיווצרות"אל"מבטפרויד,אומרלנו,מתאפשרעתה

מהשלבצדו,שתועלתו"פיתוח,מעיןכאןישובכן'הראשוניים"."הדחפים

 , Die Bejahung "העונג."עקרוןעל-פיממנוודחייהבאניהכלההיושבמקור

ערךשווהבתור ," als Ersatz der Vereinigung "פרוידלנואומרהחיוב,

למשל,החיוב;בשורשהמצוימארוס,נובע ," gehort dem Eros an "לאיחוד,

אללהרחיקבמקוםלעצמנולנכסשעיקרההטמעהפעולתהיאהייחוסשיפוט

החוץ.

- ) Ersatz (תחליףבמלהשימושעושהאינוהואהשלילה,אתלבטאכדי

המלהעלרקנשעןהצרפתיהמתרגםאך .) Nachfolge (יורש-במלהאלא

Er·satz . היאוהשלילהההכחשהשלתחליףהואהחיוב :מראההגרמניהטקסט

ההרס.דחףשלדיוקליתראוהדחייה,שלהיורשת

כך,לומראםמתמזגים,דחפים:שנימובהקמיתיצביוןאפואמקבלהדבר

הואוהשניהאיחודשלהדחףהואהראשון :הסובייקטמופיעבובמיתוס

אחרים.מיתוסיםהמשכתבגדולמיתוסזהוהרואות,עיניכםההרס.שלהדחף

מדחייה.נובעתהשלילהבעודכמשמעו,פשוטוהאיחודבמקוםבאהחיוב

כולוהעוסקהבא,המשפטאתלהסבירעשויהזההדקההבדלשרקלינדמה

בהכחשה,עונגלהיותיכולכיהיטבמסביראכןזהההרס.ובדחףבשליליות

שנעלםמהכלומר ;ליבידינאלייםמרכיביםשלמביטולהנובעתשליליות

הליבידינאליים.המרכיביםאלו(נעלם=הודחק)זהשלילהבעונג

ענייןשזהסבוראני ?העונגבעקרוןהואגםתלויההרסדחףהאםלפיכך'

הטיפול.שלהטכניקהבשבילערוךלאיןחשוב

רקמתאפשרתהשיפוטפונקצייתשל"פעולתהלנו,אומרפרוידאבל

השלילה."סמליצירתבאמצעות
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 ?החיובבאמצעותמתאפשרהשיפוטתפקוד :לנואומראינופרוידלמה

במסגרתלאאףלהרס,נטייהבתורדווקאתפקידתמלאלאשהשלילהמשום

מפורשת.הסמלהשליסודיתגישהבתוראלאהשיפוט,מצורותאחת

כלשהיראשונהמידהלמחשבההתירההשלילהסמלשיצירת"העובדה

העונג."עקרוןשלמכבליוגםובכךההדחקה,שלמהצלחותיהעצמאותשל

היהזהמשפטשלמובנוהעונג,עקרוןעםלהרסהנטייהאתקשרתיאלמלא

בהחלט.לינהיר

החיובביןאי-ההתאמהשלמשמעותהמהקושי.כאןישלמעשהאבל

שימושלעשותיהיהאפשרההשהיהשבאמצעותהדברמשמעות ?לשלילה

אוהמשיכהדחףשללמרותםכפוףלהיותובמקוםכולו,במודחקוחוזרשב

הופעה •איןשלבלבושיששלהופעהמחשבה,סףלהיווצרעשויההרחקה,

לגישהמתלווההשלילהסמלבובמקוםהיינוההכחשה,עםבבדבדהנוצרת

ההכחשה.שלהקונקרטית

אשרמסקנותיו,אתלקבלמוכניםשאנובמידההטקסט,אתלהביןישכך

במקצת.משונותלינראובתחילה

נתקליםאיןשבאנליזההעובדההיטבתואמתהשלילהשלזו"לתפיסה

 " ...בלא-מודעבמקורוב'לא'
דחףאתלהפרידכןאםעלינוחובההרס.בולמצואבהחלטאפשראבל

לראותישלומר.רוצהפרוידמהנביןלאכן,שאלמלאההרס,מצורתההרס

סמלרקהשלילה,שלהמפורשהסמלבמקורשהיאקונקרטית,גישהבהכחשה

ההדחקה.פעולתהמשךתוךבלא-מודעכלשהושימושמאפשרזהמעין

ההכרהוכי ... " :לכאורההמסכםהמשפטשלמשמעותואתמביןאניכך

שלילה."המכילהבנוסחהמתבטאתהאנימצדבלא-מודע

השייךאחד"לא"אףבניתוחמוצאיםאיננו :עיקרי-הדבריםמופיעיםכאן

הכרהתמידהואהאניכימראההאנימצדבלא-מודעההכרהאךללא-מודע,

לאחוזלאפשרותעדותמופיעהבהכרהאפילו ; ) meconnaissance (שגויה

והיאהאנישלמצדותמידמופיעהזועדות .לולסרבבעתובהבלא-מודע

שלילי.ניסוחמקבלתתמיד

מתגובתהלא-מודע,שלהמוצלחתלחשיפתויותרניצחתהוכחה"אין

חשבתילאזהעלאו •חשבתילאדברכזה :במשפטלאנליזההנתון

(אף-פעם)."

בטקסטהעוברהשניחוטאתלמצואמסויםקושיביטאתיאםמתנצלאני

שלניתוחזהבטקסטישגיסא,מחדהעמודים.חמשתאוארבעתבןפרוידשל

גיסא,מאידך ;בהכחשהההתבוננותמעצםהנובעתקונקרטיתגישהאותה
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 165ההכחשה

ומעללבסוף ;הדגשימן[בפועל]נפרדהאינטלקטואליכיצדלדאותהאפשרות

מקודכךועקבהראשוני,השלבבתחוםשקודםמהכלשלהתהוותהכל

המחשבהשכןכזאת,בתורהמחשבה(בלבושעצמהוהמחשבההשיפוט

מחשבה),בתורשםהיאאיןאבלהראשוני,בשלבכן,לפניהרבהכבדנמצאת

ההכחשה.באמצעותהנתפסת

ואוכרעילימצרפתית
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