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פרוידזיגמונד

ההתרחשותשלהעקרונותשניעלהערותכמה
הנפשית

אתלדחוקנטייהלומר,מוטבארהשלכה,ישנריררזהלכלכיהבחנומכברזה

המציאות.מןאותרלנכרכלומרהאמיתיים,לחייםמחוץאלהחולהשלרגליו

אדכדךעלאמנםדיבראשרג'נט,שלמתצפיתולחמוקיכלהלאשכזרעובדה

הנריררט,שלייחודיכמאפיין )" de lafonction du reel "(הממשישלהפונקציה

הנריררזה.שלהבסיסייםלתנאיםזרהפרעהביןהקשראתחשףלאואולם

צוהרבפנינופתחההנריררזהמקררותביןההדחקהתהליךשלהצבתו

הואשאיןכירוןלמציאות,עורףמפנההנריררטזר.סוגיהשלמחודשתלבחינה

שלביותרהקיצוניתהצורהשאתנכרןממנה.חלקיםארארתה,לסבוליכול

הזייתית,פסיכוזהשלמסוימיםבמקריםמוצאיםאנולמציאותהעורףהפניית

כלבעצםאבליהשיגעוןאתחוללאשראירועאותרדווקאמוכחששבהם

אתלבחרןעלינומוטללפיכךהממשרת.ישלאחתבפיסהכךנוהגנריררט

להעשירבמטרהלממשות,בכללאדםבניושלהנריררטיםשלהיחסהתפתחות

החיצוניהעולםשלהפסיכולוגיתהמשמעותלגבישלנרהידעמערךאת

האמיתי.

להעמידהתרגלנופסיכואנליזהעלהמבוססהפסיכולוגיהמדעבמסגרת

מאפייניהםשאלהלא-מודעיםהנפשייםהתהליכיםאתמוצאכנקודת

כתהליכיםאותםמביניםאנחנוהאנליזה.באמצעותהתוודענוהייחודיים

הצורהעדייןהיוהםשברהתפתחותימשלבשייריםוראשוניים,קמאיים

נשמעיםלההבסיסיתהנטייהאתלזהותקלנפשיים.תהליכיםשלהיחידה

בקיצור(ארהעונג-הסבלעקרוןמכרנההיא-הללוהראשונייםהתהליכים

ולהימנעליהנותהנפשיהמערךשואףהללוהתהליכיםתחתהעונג).עקרון

רכןשלנר,הלילייםהחלומות(הדחקה).סבללחוללשעלולותפעולותמאותן

בהירמושגלמצואאפשרבושופנהאואר,אצלמסויםמקוםעלמכברלאהצביעואבקאוטו 1

 .) 2כרךוכדימוי",כרצון("העולםהזההגורםשלהשתוממותמעוררבאופן
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שלשייריםהםמכאיבים,מרשמיםלהימנעה~ר~ת.זמןאתהמאפיינתהנטייה

הרבה.לערצמתרוהוכחותהעונג,עקרוןשלטשברהשלב

("פשראחרבמקרםכברפיתחתיאותםמחשבהלמהלכיחוזראני

תחילההפריעוהנפששלהרגיעהמצבשאתמניחאניכאשרהחלומות")

פשוט(הנחשק)הנחשבזהבמקרההפנימיים.הצרכיםשלהרודניותהדרישות

רק 2שלנר.החלומותבמחשבתלילהמדיקררהשעדייןכפיכהזיה,הופיע

לידילבראהניסיוןלזניחתהביאהאכזבה,כלומרהמיוחל,הסיפוקשלהעדרו

היחסיםאתלהציגזאת,תחתנאלץ'הנפששלהמערךההזיה.דרךעלסיפוק

חדשעיקרוןיושםבכךאמיתי.לשינויולשאוףהחיצוניהעולםשלהאמיתיים

שהיהמהאלאנעיםשהיהמהרקהוצגלאואילךמכאןהנפשית.הפעילותשל

כצעדהתבררההמציאותעקרוןשלההטמעה 3נעים,בלתיהיהאםגםאמיתי,

לכת.מרחיקותהשלכותבעל

הנפש,במערכתאדפטציותשלשררההחדשותהדרישותהצריכותחילה . 1

 .מחקרנושלראי-ודאותוחלקיותומפאתברפרוףרקלצייןיכוליםאנואותן
בחשיבותםלעלייהגםהביאההחיצוניתהמציאותשלהחשיבותהעלאת

התודעהושלהחיצון'העולםכלפיהמופניםחישהאבריאותםשל

) BewuBtsein ( החושיות,האיכויותאתגםלתפושלמדהאשראליהם,הקשורה

שלה.הענייןבמרקדלבדןעמדואזשעדוהסבל,העונגלאיכויותבנוסף

- ) Aufmerksamkeit (הלבתשומת-מיוחדתבפונקציהצוידהנפשיהמערך

כתרניםמתחילהלזהותמנתעלהחיצוןהעולםאתלעתמעתלבחרןשתפקידה

מונחתכבסיסושכןהמציאות,עקרוןהחלתלפניהנפשחייאתהיטבמשקףהשינהמצב 2
לישון).(השאיפההמציאותשלהמכוונתההכחשה

לטעוןכצדקאפשר :העדותככמהלמעלההסכמאטיהתיאוראתולהשליםלנסותרוצהאני 3
יכולהיהלאהחיצוןהעולםשלהמציאותאתומזניחהעונגלעקרוןכולוהמתמסדארגוןכי

כןפיעלאףלהיווצר.יכולהיהלאכללמתחילהולכןכיותר,הקצרלזמןגםולולשדוד
כעודושהתינוק,לכךדעתנואתניתןאםעצמואתמצדיקהזההסוגמןכפיקציההשימוש

שהואלהניחסבירהנפש.שלכזאתמערכתמממשכמעטלמעשהאמו,שללטיפולהנתון
כרמתעלייהכעקבותלוהנגדםהסכלאתחושףשלו,הפנימייםהצרכיםמימושאתהוזה

ההזייתי.הסיפוקאתכעקבותיהםוחווהופרכוסים,ככיכאמצעותסיפוקוהעדרהגירוי

היותמכ~ןנים.ביטויככאמצעיהללוהפורקןכגילויילהשתמשלומדהואיותרמאוחדכשלכ
כילד,יותרמאוחדכשלכיקבלאותולטיפולמודלמהווהלקבלזוכההתינוקאשדשהטיפול
מהודיו.הילדשלהנפשיהניתוקמשיושלםדקיבואהעונגעקרוןשלשלטונוקץלמעשה,
צרכיהאתמספקתואשדהחיצוןהעולםמגירוייהמנותקתנפשיתלמערכתמצוינתדוגמה
המזוןמאגדעםיחדביצה,כתוךטמוןגוזלהיאכלוילד)שלמונחפי(עלאוטיסטיכאופן

העומדתהס~~השלכהרחבהחום.אספקתלכדימצטמצםזהכמקדההאמהיהטיפולשלו.
עקרוןשללחסותוכלילהנתונהנפשיתמערכתכילומדיששלה,כתיקוןולאהפרק,עלכאן

הללוהמנגנוניםהחיצון.העולםמגירויילהימנעלההמאפשריםמנגנוניםדורשתהעונג,
כלומדחיצוניים,היוכאילוסכלמחולליפנימייםלגירוייםשמתייחסתל"הדחקה",מקבילים
 .החיצוןהעולםעלאותםמשליכה
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מכוונתזופעילותדוחקים.פנימייםלצרכיםמעכהלתתכדיבוהקשורים

שבמקביללהניחסבירלהעלמתם.לשאוףבמקוםהחושייםהרשמיםלקבלת

הפעילותתוצאותאתלהפקידשמטרתהסימניםשלמערכתהותקנה

 .זיכרוןלכנותנוהגיםשאנומהשלמרכיבהמהווההזאת,הפריודיתהתודעתית
 Besetzung ,(ההטענהלתחוםמחוץאלהוציאהאשרההדחקה,במקום

cathexis ( נטולהשיפוטהופיעסבל,מסביםשהםמשוםמהייצוגים,חלק

אםכלומר-שקריאואמיתיהואמסויםייצוגאםלהכריעשתפקידוהפניות,

לעקבותהשוואהתוךשנעשתההכרעה-לאואםהמציאות,אתהואהולם

המציאות.שלהזיכרון

שימשאשרהעונג,עקרוןשלשלטונותחתהנתוןהמוטורי'הפורקן

באמצעותזאתועשההגירויים,ברמתמגידולהנפשיתהמערכתלשחרור

ואילךמכאןשימשרגשות),הבעת(חקיינות,הגוףשלהפנימייםחלקיועצבוב

 .) handeln (לפעולההפךהואהמציאות.שלהתכליתילשינוי

בזכותהתאפשרההכרחית,שהפכה(הפעולה),המוטוריהפורקןהשהיית

המחשבה .) vorstellen (הדימוימתוךשכבכה ) DenkprozeB (החשיבהתהליך

הגירוי'ברמתהעלייהאתלשאתהנפשיתלמערכתשאיפשרובתכונותצוידה

כיסוישלבפעילותמדוברדברשלביסודו .הפורקןשלהשהייתותוצאת

כךלשםשלהן.מזעריפורקןתחתקטנותהטענותשלהתקההכוללתוטעייה,

להטענותלהתקה,הניתכות-חופשיותהטענותשלהפיכהכחוצהחיתה

סבירההטענה.תהליכיכלשלמדרגהעלייתבאמצעותהושגהוזו-קשורות

איפשרלמליםהחיבוררקוכימודעת,לאבמקורהחיתההמחשבהכילהניח

רשמישביןהיחסיםאללפכותהפשוט,לדימוימעבראללהתעלותלה

התודעה.באמצעותאיכויותולתפושהאובייקטים

לאתראפשרמקורהשאתשלנו,הנפשיתהמערכתשלכלליתנטייה . 2

היאשבהבעקשנותביטוילידיבאהבמאמץ'החיסכוןשלהכלכליבעיקרון

שלההטמעהעםעליהם.לוותרשלהובקושישלההסיפוקבמקורותאוחזת

חופשייהשכותרהמחשבתיתפעילותשלצורההתפצלההמציאות,עקרון

 ) phantasieren (הפיכטוזזהו 4העוכג.לעקרוןורקאךוכפופההמציאותמבוחן

לפעולממשיךיותרמאוחרובשלבהילדיםבמשחקיכברהמתחיל

אמיתיים.אובייקטיםעלכשעןואינוכחלומות-בהקיץ

ממכה,הנובעותוההשלכותהמציאותבעקרוןהעונגעקרוןשלההחלפה . 3

בבתמתרחשתאיכהלמעשהבודד,ובמשפטסכמטיבאופןכאןתיארנואותן

דחפיוגביעלמתרחשזהשתהליךבעודאחת.כמקשהמושלמתואיכהאחת

אזורמותירהאבלשלה,הטבעייםהאוצרותניצולעלעושרהאתהמבססתלמדינהבדומה 4
תרבותיות.תמורותמפניעליוושומרתשלו,הראשוניבמצבמסוים
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מיוחדת.משמעותלושישבאופןמהםמתפודיםהמינייםהדחפיםהאני'של

סיפוקםאתומוצאיםאוטו-ארוטיבאופןבתחילהמתנהגיםהמינייםהדחפים

המציאות.עקרוןכופהאותהאכזבה,שללמצבמגיעיםשאינםכךעצמו,בגוף

אובייקטים,אחרחיפוששלתהליךאצלםמתחיליותר,מאוחרבשלבכאשר,

תהליךאתהמעכבתממושכת,חביוןלתקופתונכנסבאיברנקטעהוא

אוטו-ארוטיות-הללוהגורמיםשניההתבגרות.לגילעדהמיניתההתפתחות

ומותיריםהמיניהדחףשלהנפשיתההתפתחותאתמעכבים-חביוןותקופת

במקריםממנו,העונג,עקרוןשלשלטונותחתבהרבה,רבזמןבמשךאותו,

לעולם.להשתחררמצליחיםלארבים,

והפנטזיה,המינייםהדחפיםביןהדוקקשרנוצרהללוהיחסיםבעקבות

מופיעזהקשרהאחר.הצדמןהתודעהופעילותהאנידחפילביןאחד,מצד

שבשיקוליםפיעלאףכאחד'ונוירוטיםבריאיםאצלמאודכהדוקבפנינו

משני.כקשרמוכרהואגנטית,פסיכולוגיהעלהמבוססיםהללו,

ביחסיותרוקלמדומהרגעי'סיפוקשלהתמדהמאפשרתהאוטו-ארוטיות

הפנטזיה,בתחוםומאמץ.דחייההדורשאמיתי,סיפוקבמקוםהמינילאובייקט

לחיקייפלובטרםעודדימוייםלחסוםביכולתהכל-יכולה.היאההדחקה

החוליהזוהיסבל.שלשחרורלחוללעלולהשהטענתםלמקרההתודעה,

מחשבה,תהליכילהשיבאפשרובאמצעותהשלנו,הנפשיהארגוןשלהחלשה

שלבנטייהמהותימרכיבהעונג.עקרוןשלחסותואלרציונאליים,הפכושכבר

המיני'הדחףשלהמאוחרהחינוךבידינונותניםלנוירוזהליפולהנפש

הזה.העיכובאתהמאפשריםוהתנאים

להשיגכדילפעוללהשתוקק,אלאיכולאינושהאני-של-העונגכפי . 4

זולתדברלעשותצריךאינוהאני-של-המציאותכךמסבל'להימנעוכדיהעונג

עקרוןהחלפתשלהמשמעות 5פגיעה.מפניעצמווהבטחתלתועלתהשאיפה

שימורו.למעשה,אלא,העונג,עקרוןשלגריעהאיננההמציאותבעקרוןהעונג

להבטיחמנתעלרקנעשהמפוקפקות,שהשלכותיורגעי,עונגעלהוויתור

משתקפתוהיאחותמהאתהותירהזוהחלפהיותר.בטוחעתידיסיפוק

הוויתורבעבורהימיםאחריתשלבתגמולהאמונהמאוד.מיוחדדתיבמיתוס

בחירהמתוךאםוביןכפייהמתוךנעשההואאםביןארציים,חשקיםעל

בהתאםהמיתוס.מסגרתאלהזההנפשיהמהפךשלהטלהאלאאינהחופשית,

העונגעלמוחלטויתורשלהאידיאלאתלהטמיעהדתותיכלוזהלמופת

האני-של-העונג,פניעלהאני-של-המציאותעליונותאתקולעתבצורהביטאשאוברנרד 5

 :במלים
To be able to choose the line of greatest advantage instead of yielding in the " 

.) direction of least resistance" (Man and Superman; A Comedy and a Philosophy 

 ~111,.,ם ~1



 123הנפשיתההתרחשותשלהעקרונותשניעל

לגבורהצליחולאכןפיעל;אףהבאבעולםהפיצוילהבטחתבתמררהבחיים

עקרוןהכנעתאלמכליותרלהתקרבשהצליחהואהמדעהעונג.עקרוןעל

ואףהעבודה,בתהליךאינטלקטואליעונגמציעהמדעגםואולםהעונג,

בסופה.מעשירווחמבטיח

העונגעקרוןעללהתגברותכתמריץלתארקרשיללאאפשרהחינוךאת . 5

ההתפתחותלתהליךלסייעהיאהחינוךמטרתהמציאות.בעקרוןולהחלפתו

מטעםאהבהשלפרמיותבאמצעותמטרתואתלהשיגיכולוהואהאני'של

לומובטחתכייאמיןהמפונקהילדאםייכשלהחינוךזאת,עםיחדהמחנך.

אשרהנסיבותיהירלו,תאבדלאלעולםזררכיהללו,הפרמיותללאגםאהבה

יהיר.

תחתהללוהעקרונותשניאתלהציבהייחודיתבדרכהיכולההאמנות . 6

שאינוכיורןלמציאות,עורףהמפנהאדםבמקררהואהאמןאחת.גגקורת

בעולםלשמרמעדיףוהואדורשת,שהיאהדחףסיפוקעלהוויתורעםמסכין

אתמוצאהואואולם,שלו.והשאפתניותהארוטיותהמשאלותאתהפנטזיה

חר~ן'בהםמיוחדיםכישרונותבזכותלמציאות,בחזרההפנטזיהמעולםהדרך

מצדלאישורהזוכרתמציאות,שלחדשותצוררתמעצבהואושבאמצעותם

הופךאכןהואזרבדרךהמציאות.שלערךבעלותהשתקפויותבתרדאחרים,

לפעולהלהיזקקבלילהיות,שרצההאהובארהבוראהמלך,הגיבור,להיות

זאתלהשיגיכולהואואולם,החיצון.בעולםאמיתישינוילחוללכדיאלימה

האמיתיהוויתורנוכחתסכולאותרחשיםכמותר,האחרים,שגםמשרםרק

בעקרוןהעונגעקרוןמהמרתהנובעשהתסכולמשרםכלומרמהם,הנדרש

המציאות.מןחלקבעצמוהואהמציאות

המציאות,שללאניהעונגשלמהאניהמעבראתמבצעהאניכאשר . 7

המצבמןאותםהמוביליםשינוייםאותםהמינייםבדחפיםמתחוללים

אהבתשלהשלבעדביניים,שלביכמהדרךהאוטו-ארוטיות,שלההתחלתי

שנישלהשלביםמןאחדשכלהדברנכרןאםהרבייה.בשירותהאובייקט,

 ) Disposition (נטייהשלמושבהלמקרםלהפוךיכולהללוההתפתחותתהליכי

לתלותשניתןלוודאיקרובאזיהנריררזה),(בחירתעתידיתנריררטיתלמחלה

האניהתפתחותשלשלבבאיזהבשאלההעתידיתהמחלהשלהדיאגנוזהאת

המאפייניםשלהחשיבותמידתאתלצפותקשההעיכוב.הופיעהליבידואר

אפשרויותושלנחקרו,טרםאשרהללו,ההתפתחויותשתישלהזמניים

לאחרת.ביחסאחתשלהן'ההתקה
(המודחקים),הלא-מודעיםהתהליכיםשלהתמיההמעורראופיים . 8

המציאותשבוחןמכךנרבעעצמית,שליטהשלגבוההמידהחוקרמכלהדורש

החיצונית,למציאותמושוויתהמחשבהשלהמציאות ;גביהםלקייםאינו
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משלטונונגזרשהואכפילאירוע,כלומר,להגשמתה,מושוויתהמשאלה

לאפנטזיותביןלהבחיןכל-כךקשהגםזומסיבההעונג.עקרוןשלהארכאי

אתלאמודלנואליכןפיעלאףמודעים.לבלתישהפכולזיכרונותמודעות

הפנטזיותשלמחשיבותןולהפחיתהמציאותשלבמונחיםהמודחקותההבניות

רגשלחפשאומציאותיות,באמתשאינןמשוםרקהסימפטומטיות,להבניות

אכןכלשהיעבירהכילהוכיחאפשרשאיכיווןאחר,במקוםנוירוטיאשמה

אותהבמדינהמשתמשיםבומטבעבאותותמידלהשתמשעלינובוצעה.

לפענחלמשלננסההנוירוטי.במטבעשלנו,ובמקרהלחקור,מבקשיםאנחנו

שזהעדחודשיםבמשךחוליומיטתעלאביואתשסעדגברהבא.החלוםאת

החלוםאתושובשובחלםהאבפטירתלאחרחודשיםבמשךכימדווחמת,

הואואולם,מימים-ימימה.שנהגכפיעמומדברוהואלחייםשבהאב :הבא

מודעהואשאיןאלאמת,זאתבכלשהאבהעובדהנוכחכבדיםייסוריםחש

אלאהזה,הדו-משמעיהחלוםשללהבנהאותנושתובילאחרתדרךאיןלכך.

המליםלאחרשלו",הלבמשאלת"בעקבותאורצונו""לפיהוספתבאמצעות

זאת",רצה[החולם]"שהואהוספתבאמצעותוכןמת",זאתבכל"שהאב

זהובשבילו :הבאבאופןתנוסחהחלוםמחשבתהאחרונות.המליםלאחר

כאשרמכאביו)שייגאלמנת(עלאביולמותייחלכמהלחשובכואבזיכרון

במקרהכאןמדוברהאב.כךעלידעאילוהיהנוראוכמהבחיים,היהעוד

קשורהזוובדוגמהאהוב,אדםשלאובדנולאחרעצמיתהאשמהשלהמוכר

האב.נגד[המופנית]המוותמשאלתשלהילריתלמשמעותההאשמה

רקלתרץאוכלמפיתוח,הקדמהיותרשהינוזה,קטןחיבורשלפגמיואת

שעסקוהמעטיםבמשפטיםנמנעים.בלתיהםכישאומרבכךחלקיבאופן

עללהצביעעליהיההמציאותלעקרוןההסתגלותשלהנפשיותבהשלכות

דורשתשהצדקתןכאלהלעצמייעדייןלשמורמעדיףהייתיאותןתובנות

ייעלםלאכילקוותרוצהאניזאתובכלטרחה.שלמבוטלתלאמידהלבטח

מתחילהמציאותעקרוןזה,בחיבורגםכיצד,החביביםהקוראיםמעיני

מרותו.אתלהשליט

קולנרעהמגרמנית

i:5 1,1111.ם~ 




