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 עשה את הטוב,
האמת והעצמי:

 גנאלוגיה של כינון העצמי מאוגוסטינוס 
ועד השיח הפסיכואנליטי*

אור בורשטיין

הפרוידיאני־ בשיח  והמוסר  העצמי  האמת,  במושגי  גנאלוגית  קריאה  מציע  המאמר 
כתיאוריה  הפסיכואנליזה  את  עיגן  פרויד  אוגוסוינוס.  של  הגותו  לאור  פסיכואנליוי 
הפרו.  של  בריאותו  את  מבויחה  מדעיות  לאמיתות  היצמדותה  שמשום  חילונית 
"מתוודה"  היחיד  שבו  האנליוי,  הויפול  הייתה  למשימה  שהציג  המרכזית  הפרקויקה 
באורח אסוציאויבי ולא־מסויג בדבר האמת הגנוזה על אודותיו. המאמר ידגים כיצד 
גשר  מניח  לבריאות  העצמי  של  מחדש  כינונו  לשם  באמת  הפסיכואנליזה  של  השימוש 

איתן )ולעיתים מוסווה( בינה לבין משנתו של אוגוסוינוס.

"הבנתן של הפרעות בחיי הנפש של האדם חופפת כמעט תמיד את ריפוין, כי פתוחה 
דרך מן ההבנה אל הריפוי" )זיגמונד פרויד(1

זיגמונד פרויד רחוקה מתפיסתו התיאולוגית  כי משנתו הפסיכולוגית של  נדמה  לכאורה, 

וחילונית,  מדעית  מודרנית,  האחת  ממערב.  מזרח  כרחוק  אוגוסטינוס  הכנסייה  אב  של 

ואילו האחרת עתיקה ועטויה אדיקות דתית. המאמר הנוכחי יפגישן לדו־שיח. אני מציע 

לדמות את הפסיכואנליזה לעץ עתיר, אשר מנבכי שורשיו העבותים עולים קולות מגוונים, 

המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית שנכתבה בקורס "הנזורה בימי הביניים" בהנחיית פרופ' מיכאל טוך,   *

החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית, שנת הלימודים תשע"ב.
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בחשיבה  מרכזי  נדבך  מהווים  רעיונותיו  מרתק.  מקום  לאוגוסטינוס  שמור  שבהם  קולות 

הנוצרית והמערבית, והיו חלק מהמצע האינטלקטואלי שבתוכו צמח פרויד. בהמשגתו של 

אוגוסטינוס את הווידוי מזוקקים אלמנטים רבים בנצרות שפרויד התווכח עימם, ולעיתים, 

ייתכן שבלי להבחין בכך, גם ינק מהם. 

עיקר פועלו של אוגוסטינוס, מאבות הכנסייה החשובים ביותר, היה כבישוף העיר ִהיפו 

שבצפון־אפריקה, במאה הרביעית לספירה. חרף מעמדו הלא־בכיר מבחינת הגיאופוליטיקה 

הכנסייתית של ימיו,2 משנתו השפיעה עמוקות לא רק על התפתחות התיאולוגיה הנוצרית, 

אלא גם על הפילוסופיה המערבית עד ימינו. כתביו הם המצוטטים ביותר ב"ספרי הדעות", 

את  נותנים  רעיונותיו  הביניים.  ימי  בשלהי  סכולסטיים  ללימודים  הקנוני  המצע  שהיו 

הרפורמציה הפרוטסטנטית.3 אחד מעיסוקיו  אבי  לותר,  של מרטין  בהגותו  גם  אותותיהם 

הבולטים של אוגוסטינוס היה בדיאלקטיקה שבין הקיום האנושי לאלוהי, על הקרע שבין 

אמת נשגבה לבין המצב הגשמי. בקולמוסו ניסה לבאר ולאחות קרע זה. הוא אזק את בריאותו 

הנפשית של הפרט אל שאלת היצמדותו לאל, וטבע קשר בל יינתק בין מונותיאיזם, אמת, 

מוסר ומזור רוחני. 

את  העשרים  המאה  בראשית  עיגן  פרויד,  זיגמונד  הפסיכואנליטית,  התנועה  אבי 

שקר  התנועה.  של  והקלינית  התיאורטית  כתשתית  אמת  לבין  נפשית  בריאות  בין  הזיקה 

בילדות, גרס למשל, עשוי להיות מבשר מקדים לפסיכופתולוגיה עתידית.4 פרויד המשיג 

המדע  במתכונת  לאמת  חתירה  שתכליתה  מדעית־חילונית  כתיאוריה  הפסיכואנליזה  את 

המודרני. הוא קרא לאמץ את האמפיריציזם, שלפיו יש לבכר היקש אינדוקטיבי המסתמך 

)כמו  חובק־כול  מעיקרון  נגזרות  עובדות  שבו  סילוגיזם,  פני  על  ניסוייות,  תצפיות  על 

"התבונה  שבו  למצב  ופילל  אשליה"  היא  "הדת  כי  האמין  פרויד  במונותיאיזם(.5  ה"אל" 

המקצועי  מפעלו  לדיקטטור".6  להם  להיות  האדם,  של  הנפש  חיי  על  להשתלט  ]תצליח[ 

הוקדש להפחתת סבלו של האדם, והוא כרך משימה זו בסיגול הפרט לנקודת מבט רציונלית, 

מזוקקת מעקרונות א־מדעיים, הן ביחס לעולם הפנימי הן ביחס לממשות.

כעת אדרש ללבן את המתודולוגיה שעל צירּה ִיּסֹוב הדיאלוג המוצע בין פרויד ואוגוסטינוס. 

הבחנה היסטוריוגרפית משמעותית לדיוננו היא בין טענת בסיס )foundation( לטענת ֶהְטֵרם 

והרחבה של רעיון אחר,  )anticipation(.א טענת בסיס מתייחסת לרעיון אחד שהוא פיתוח 

ִהְתַחּקּות, המוכיח כיצד  נהיר, בר  לו כרונולוגית; היא מחייבת הצגת רצף היסטורי  קודם 

X ל־Y. טענת הטרם עוסקת ברעיונות דומים ומשלימים שאינם  התגלגל הרעיון מנקודה 

גלולים באגד דיאכרוני לכיד. מדובר בשני רעיונות נפרדים שאחד עשוי היה להיות רמז 

מטרים לאחר, כך שהדיון השוזר אותם יחדיו אינו מצריך הוכחות של התקבלות או רציפות 

על ההבחנה בין טענת הטרם וטענת בסיס בהיסטוריה של הרעיונות ראו: ָסרּוּפ )1978(, עמ' 9–10. א 
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היסטורית. במאמר זה לא יוצגו טענות בסיס ולא יובאו הוכחות בדבר התקבלות היסטורית 

בשיח  נטועה  הייתה  פרויד  של  חשיבתו  ברם  פרויד.  בידי  אוגוסטינוס  של  רעיונותיו  של 

רווי נתחים מודעים ושיירים לא מודעים של התיאולוגיה הנוצרית, בין שבמתח דיאלקטי 

הנוצרית־ בחשיבה  מרכזי  כנדבך  אוגוסטינוס,  של  חשיבתו  שבהשלמה.  ובין  לרעיונות 

מערבית, שזורה במצע האינטלקטואלי הרחב שבו פעל פרויד. יתרה מכך, אני סבור כי לא 

תמיד אפשר לפלח טענות בסיס בדבר רעיונות שגלגולן חמקמק, מוצנע ולעיתים אף גנוז. 

אולם ויתור על הניסיון לקריאה היסטורית במצבים מעין אלה מצמצם את יכולתנו להפיק 

תובנות משמעותיות.

המתודה המרכזית שתינקט לשם כך היא הגנאלוגיה, כפי שניסחו אותה פרידריך ניטשה,7 

ובייחוד מישל פוקו.8 הגנאלוגיה מתייחסת, ברמת הפשט, לחקר אילנות יוחסין. הגנאלוגיה 

של הרעיונות, במתווה הפוקויאני, אינה השתלשלות המשכית והרמונית שבראשה אב או 

אקראיים  בדפוסים  מחדש  ונוסדים  מפורקים,  מעורערים,  רעיונות  לדידו,  קדמון.  רעיון 

העבר  מסוים.  היסטורי  בהקשר  שמגיחות  אנושית  ויצירתיות  מקוריות  ידי  על  הנשלטים 

קו  ללא  צפויות,  בלתי  בקפיצות  בזמן  הנעות   )épistèmes( ידיעה"  כ"מערכות  מומשג 

של  אפיסטמולוגיות  )"מוטציות  להן  שקדמו  אלה  עם  התכתבות  תוך  אך  מארגן,  ליניארי 

ההיסטוריה"(.9 

באמצעות  הפסיכואנליטית  הידיעה  מערכת  של  ביקורתית  קריאה  יציג  זה  מחקר 

גנאלוגיה. קריאה זו קשורה בהנחת היסוד של אסכולת האנאל )École des Annales(, שלפיה 

מבנים מנטאליים הם בעלי חשיבות היסטורית. קרי, כדי לבאר תהליכים היסטוריים דרושה 

אילו  לבחון  יש  כך  בתוך  החקירה.  מושאי  והרגישו  תפסו  חשבו,  שבו  האופן  של  חקירה 

מערכות ידיעה היו התשתית לדרכי החשיבה שלהם, דרכי חשיבה שאינן נחותות בהשפעתן 

ייושמו  לא  זה  במחקר  כי  ואבהיר  אסייג  אולם  מרוממים.  מאישים  או  כבירים  ממאורעות 

עקרונות היסוד הנוספים שהציעו חלוצי האנאל, ולא תתבצע שזירה של ניתוח הרעיונות 

בתוך מבני הבסיס החומריים־כלכליים.10 

אמצעי חקירה נוסף שילווה את המאמר ישאב כלים מן הפסיכואנליזה גופא. היסטוריונים 

בידע  שימוש  לעשות  וחייבת  יכולה  ההיסטוריה  כי  סברו   )Besançon( בזנסון  אלן  דוגמת 

חקירת  הטיפולית,  לעבודה  בדומה  מנטאליים.11  מבנים  להאיר  במאמצה  הפסיכואנליטי 

צוהר  פורשת  זו  הלא־מודע של התרבות מתאפשרת באמצעות קריאה בטקסטים. קריאה 

לתובנות היסטוריות בנות קיימא. היא גם מחייבת מודעות עצמית של ההיסטוריון להיותו 

רבדים  להעלות  ואנסה  הפסיכו־היסטורי  החקירה  קו  את  אאמץ  בהיסטוריה.  פעיל  שחקן 

מוצנעים בהיסטוריה של הפסיכואנליזה לשם הבנת המתח התוך־אפיסטמי שמעצב אותה. 

הפסיכואנליזה היא שיח שבתוכו קולות מגוונים שאינם ניתנים להאחדה. חוקרים רבים 

זיהו בהגות הפסיכואנליטית מתח מתמיד בין זרם מדעי־פוזיטיביסטי, הנשען על הביולוגיה 
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את  ושולל  המדויקים  מהמדעים  המתרחק  פרשני־רלטיוויסטי,  זרם  לבין  הנאורות,  וערכי 

הביולוגיה הדטרמיניסטית.12 פרויד בהגותו סתר את עצמו במתח זה, אולם נדמה כי הסתירה 

דילוג  כמאפשר  מתח  אותו  את  לקרוא  אציע  בהתאמה,  מסרס.  מכשול  עבורו  הייתה  לא 

מהשיח המערבי־בינארי, הכפוף לריבונותו של עקרון הסתירה, אל שיח של נזילות וריבוי, 

שבו ייצוג, תיאוריה או סובייקט עשויים לגלם בד בבד דבר והיפוכו, בלי שנדרש להכריע 

מוחלטת  מהשתעבדות  להימנע  לה  מאפשרת  הפסיכואנליטית  שבהגות  הנזילות  ביניהם. 

לאמת, בלי לוותר על ערכה המרפא. היא מאפשרת גם להרחיקה מריבונות התבונה, כדי 

שתוכל לשוחח עם הפוסט־מודרניזם אך גם עם תפיסות דתיות, קדם־רציונליות. אתייחס 

אפוא לפסיכואנליזה ולפרויד לא כאל תוצר מוגמר אלא כאל שיח דינמי ורב־גוני. בנקודות 

מובחנות יישזרו לדיון דמויות נוספות שחשבו לפני פרויד או המשיכו אותו. הצגת הגותו 

תהא, בפרפרזה על לוס איריגארי, כ"פרויד זה שאינו אחד".13 

המקיימים  אחדים  סעיפים  דרך  ואוגוסטינוס  פרויד  של  הגותם  אחר  יתחקה  זה  מאמר 

בדבר  מובחן:  חשיבה  שדה  יאיר  סעיף  כל  בזה.  זה  וכרוכים  נמרצים  גומלין  יחסי  ביניהם 

)תרפויטיקה(;  ובריאותו  העצמי  בדבר  )אפיסטמולוגיה(;  וידיעתה  )אונטולוגיה(  האמת 

ובדבר המוסר )אתיקה(. תחילה תוצג התפיסה האוגוסטינית ולאחריה זו הפסיכואנליטית, 

תוך הצגת הרציפויות והסתירות. אנתח באופן ביקורתי את האקסיומה הפרוידיאנית שלפיה 

התיאוריה הפסיכואנליטית מהווה נקודת שבר בהבנת מנגנון הפעולה הנפשי. אציע גשרים 

טיעונים  מהצגת  או  לאנכרוניזם  מגלישה  להימנע  מאמץ  תוך  לאוגוסטינוס,  פרויד  בין 

פסבדו־היסטוריים. ברם הנחת היסוד לניתוח תהיה כי באילן היוחסין של הפסיכואנליזה, גם 

אם לא יימתח קו רציף ביניהן, יש ענף איתן שהגותו של אוגוסטינוס חקוקה עליו. חיבורו 

התרפויטי  השיח  של  גנאלוגיה  תבוצע  להגותו.  המרכזי  הראשוני  המקור  יהיה  "וידויים" 

הפסיכואנליטי, תוך חשיפת שיירי שיח אוגוסטיניים שנשתמרו בו בתצורת הדחקה. יועלה 

לדיון ניסיונה של ההגות הפסיכואנליטית לקעקע ולטשטש הטרמים אפשריים כגון אלה. 

אנסה להוכיח כי ה"העז לדעת את עצמך" הפרוידיאני חייב חוב גדול לאוגוסטינוס, הרבה 

מעבר למה ש"אידיאל האני" שלו מוכן לקבל.

א. ִמרשם של אמת

רבים"  עדים  לפני  ובעטי  לפניך  בליבי  בהתוודותי  האמת  את  לעשות  רוצה  "אני 
)אוגוסטינוס(14

ברצוני  הפסיכואנליזה.  זרמי  מרבית  עבור  הן  אוגוסטינוס  עבור  הן  קיים  יסוד  היא  האמת 

לִמרשם, שבו הרופא מציע  נמסרת במה שניתן להמשיל  כי בעיני ההוגים, האמת  להציע 
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למטופל מזור לסבלו. מעצם התקבלות המרשם בידי המטופל, מונצחים יחסים הירארכיים 

שבהם המטופל מכיר בסמכותו המקצועית של הרופא לרשום טיפול נכון, המגובה בהיותו 

של הרופא סוכן בלעדי של האמת המרפאת. האמת ממזגת אפוא יחד פן אפיסטמולוגי )רישום 

הכרתי( עם פן טיפולי )מרשם רפואי(. לאמת תוקף בלעדי לרפא: במקרה התיאולוגי מכוח 

אלוהי, ובמקרה המודרני – מהמדע. בדיון זה ייחקר מושג האמת משני היבטים מרכזיים: 

מעמדה הקיומי והמשעול ההכרתי המוביל אליה. 

אוגוסטינוס ופרויד האחד 
מושג האמת בהגותו של אוגוסטינוס עוטה פנים רבות, ובהן התייחסויות ויישומים מגוונים 

שחוקרים רבים נטו להשטיח.15 יש לפרוש את תפיסותיו השונות כדי לקדם את הדיון בדבר 

השפעתן על התרבות המערבית המודרנית בכלל, ועל הפרקטיקה הפסיכואנליטית בפרט. 

בהגדרתו את מושג האמת הושפע אוגוסטינוס רבות מההגות הנאופלאטוניסטית.א לאחר 

שזנח את הדואליזם המניכאי שבו אחז בצעירותו, הוא מצא בהגות זו את ההפרדה הרצויה 

בין הרוחני לגשמי. האונטולוגיה הנאופלאטוניסטית מושתתת על סדר של אמת אבסולוטית 

אחת, א־פריורית, הנמצאת מעל הקיום החומרי. נקודה קבועה זו עוברת פיצול וריבוי לתוך 

ְסֶפרֹות נמוכות יותר של הקיום, למשל זו החומרית. במילותיו, זוהי התפזרות "אל הריבוי 

בזיקתן  רק  משמעות  מקבלות  הן  עצמאי.  קיום  בעלות  אינן  אלה  ְסֶפרֹות  האחדות".16  מן 

לכנותה  שניתן  הנאופלאטוניסטית,  התפיסה  בין  חיבר  אוגוסטינוס  והמוחלט.  האחד  ליש 

במונחיו של פלוטינוס "האחד", לבין אלוהים.17 המטפיזיקה הנאופלאטוניסטית גרסה כי כל 

מה שהוא נצחי וקבוע נמצא בסדר הגבוה של הקיום וכי הוא אכן קיים, דהיינו בעל מעמד 

אונטולוגי. בסדר הגבוה מצא אוגוסטינוס את הטבע האלוהי. בהתייחסו לאמת גרס כי היות 

אמיתי".18  ואלמוות  אמיתי  "נצח  שהוא  לאל,  רק  שווה  בהכרח  היא  וקבועה  נצחית   שהיא 

תוך  אל  מהם  נסיגה  שמהווה  האנושי,  הסדר  מן  גבוהים  האל  של  והסדר  האמת  של  הסדר 

מרחב שסוע ומפוצל.

נתיבי  שני  בין  הירארכית  חלוקה  על  המושתתת  ידע  של  תיאוריה  ייסד  אוגוסטינוס 

ידיעה. הנתיב הראשון נסמך על החושים והוא אמפירי בעיקרו – ובו ידע המתקבל במפגש 

נכללת  ובמסגרתה  ויצריו,  הגוף  בידי  מונחית  זו  ידיעה  שיטת  החיצון.  העולם  עם  מוחשי 

גם הסקרנות.19 בידיעה החושית טמונים סיכונים, משום שהידע הנצבר באמצעותה מהווה 

הביטוי "נאופלאטוניזם" נטבע )במידה של אנכרוניזם( על ידי חוקרים בני המאה השמונה עשרה ומתייחס  א 

למשנתם של ממשיכי אפלטון ובראשם פלוטינוס. אוגוסטינוס נחשף להגותו של פלוטינוס כפי שהובאה בכתבי 
תלמידו פורפיריוס. על נאופלאטוניזם ראו: סטיל )2005(, עמ' 545–546; על השפעתו של פלוטינוס על משנתו 
עמ'   ,)1978( רוברטס   ;262–261 עמ'   ,)1960( ואסמר   ;412–411 עמ'   ,)2001( קליינברג  ראו:  אוגוסטינוס  של 

.95–93
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לאגור  ניתן  ודרכו  האינטלקט,   – יותר  גבוה  הוא  האחר  הנתיב  לכשעצמו.  תשוקה  מושא 

ידע שריר ולהתקרב לשכינה. ידע בר קיימא נלקט אך ורק דרך אהבת האל, שהוא המוצא 

לכל דבר אמיתי. פעולת האינטלקט היא אמצעי בניסיון האנושי לגעת ב"אמת ]האלוהית[ 

הבלתי משתנה הנמצאת מעבר לשכלנו".א האל נמצא בתוך נפש האדם, מה שמבטיח כי 

תהליך הידיעה האנושי אינו מנותק כליל מהאמת. אבל במצב האנושי שלאחר הנפילה מגן 

עדן ואובדן האחדות עם האל, ידיעת האמת היא בכל מקרה מוגבלת ותלויה בחסד האלוהי.

אוגוסטינוס )2001 ]397[ עמ' 342(. עוד על ההבחנה של אוגוסטינוס בין ידע חושי/נמוך לידע תבוני/גבוה  א 

ראו אצל מיטה )1978, עמ' 258, 262(; קראוס )1999, עמ' 486–488(.

איור 1. אוגוסטינוס 
הקדוש בחדר 
עבודתו. סנדרו 
בוטיצ'לי, 1480
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הדתי־ הפילוסוף  ובהם  המאוחרת,  החדשה  העת  בני  אוגוסטינוס  של  מבקריו 

הטמיע  הכנסייה  אב  כי  טענו  קירקגור,  סרן  עשרה  התשעה  המאה  בן  אקזיסטנציאליסטי 

 בנצרות מתכונת פסולה של שכלתנות יתר המצמצמת למצער את הממד הקיומי־חווייתי.20 

מנגד זיהו חוקרים בחשיבתו עמדה אחרת, המביאה לראיה את תפיסתו כי עבודת האל היא 

 ,"passiones" ,עבודה רגשית.21 אוגוסטינוס גרס כי יש שני מנגנונים רגשיים מובחנים. האחד

כרוך בתשוקות גשמיות המכוונות לאובייקט פיזי. האחר, "affectiones", כרוך בתשוקות 

ומובילות אל האל. שני סוגי הרגשות הם ביטויים של אהבה,  רצוניות הקשורות לתבונה 

אלא שטיב האהבה נקבע בהתאם למושאה. האהבה הנמוכה, "cupiditas", מכוונת למושאים 

היא טובה   caritasמכוונת לאל. רק ה־ ,"caritas" ואילו האהבה הגבוהה,  גשמיים בעולם, 

ואמיתית; ניתן לאהוב אובייקטים במציאות רק באופן משני לאהבת האל, היות שרק דרכו 

הם מקבלים משמעות אמיתית. המשנה האוגוסטינית לא רק שאינה דוחה פעילות רגשית, 

היא אף מחייבת אותה כחלק אינטגרלי מהמסע לעבר אלוהים. כך מודגם הרגש העז הכרוך 

בעבודת האל של אוגוסטינוס: "עודי טירון באהבת אמת ]...[ איך נתתי קולי באותם פרקי 

תהלים וכיצד הלהיטו אותי אליך! בערתי מתשוקה לקרוא אותם לכל העולם כנגד גאוות 

המין האנושי".22 אליבא דאוגוסטינוס, ניתן להתקרב לידיעת האמת אך ורק באמצעות ה־

affectiones. אלא שבניגוד לשיח המודרני, אין לדעתו סתירה בזיווג האינטלקט לתשוקה. 

ה־affectiones הוא תשוקתי־ויטאלי, ולא שייך לממד מטפיזי בעלמא.

יתר על כן, החיפוש אחר האמת שהציע אוגוסטינוס הוא מסע המורכב מהיבטים קיומיים, 

התיאולוגית  באמת  אמנם  מסתיים  הוא  וביקורתיים.  דיאלקטיים  אמפיריים,  מוסריים, 

שאכן קשורה בפעילות אינטלקטואלית, אך ההתקרבות אליה מכתיבה שימוש במנגנונים 
הכרתיים שונים ומגוונים.23

החקירה  לעבר  שתובילנו  סקירה  האמת;  בסוגיית  פרויד  של  תפיסתו  את  אסקור  כעת 

ראשוניים  האדם:  את  המאפיינים  חשיבה  מצרפי  שני  בין  הבחין  פרויד  הגנאלוגית. 

ושניוניים.24 תהליכי החשיבה הראשוניים שולטים בתחילת חיי הנפש של כל אדם. עקרון 

העונג הוא הריבון של המצב הראשוני. עיקרון זה דוחף להפקת עונג ללא־ַרֵחם. זהו מצרף 

חשיבה המסדיר את פעילות האדם ללא התחשבות במציאות או בעכבות מוסריות. במצרף 

הראשוני הזה אין סתירה בין הרצון להתענגות מינית על אובייקט לבין הרצון להשמידו. 

המציאות אינה נתפסת כקוהרנטית ומאורגנת, אלא כהיטל נרקיסיסטי של רצונות האני ותו 

לא. שום אובייקט חיצוני לא מוכר לכשעצמו, אלא מזוהה מתוך פריזמה בלעדית של מענג 
או לא־מענג.25

מצער  להימנעות  אותו  המכוון  נפשי  מנגנון  באדם  טבוע  העונג  עקרון  לצד  ברם, 
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ולהישרדות. האני, במהלך התפתחותו, לומד כי יישום בלתי מתפשר של עונג מסכן אותו 

ועלול אף להביאו לכיליון: 

העונג,  הפקת  מדחיית  אמצעי,  בלתי  סיפוק  על  מוויתור  מנוס  שאין  לומד,  האני 

ומזניחת מקורות עונג מסוימים לחלוטין. האני נעשה  מהשלמה עם מנה של צער, 

"נבון". שוב אינו מניח לעקרון העונג למשול בו אלא הולך הוא אחרי עקרון הממשות, 

שבעצם גם הוא מבקש להשיג עונג, אלא שזהו עונג שקיומו מובטח מתוך התחשבות 

במציאות – גם אם הוא דחוי ומופחת. המעבר מעקרון העונג אל עקרון הממשות הוא 

מצעדי ההתקדמות החשובים ביותר בהתפתחות האני.26 

בזכות הדחף לשימור עצמי, האני עובר למצרף השניוני של החשיבה, ובו הבכורה נתונה 

לעיקרון שפרויד המשיג כעקרון הממשות, עיקרון שדרכו העולם נתפס לראשונה כמובחן, 

הכרה  תוך  להתענגות,  בלעדית  חתירה  של  אובדן  בחובו  טומן  המעבר  לאני.  כמחוץ 

את  לתעל  עליו  כי  עתה  מבין  הפרט  והחברה.  המציאות  של  והמוסריים  הפיזיים  בגבולות 

)סובייקטיביים( לבין  תשוקותיו בהלימה לממשות, ומסוגל להבחין בין תהליכים פנימיים 

המציאות האובייקטיבית. באמצעות מצרף החשיבה השניוני מתאפשר המעבר מקיום יצרי־

פרימיטיבי לקיום התרבותי. כדי להגיע למצב הרצוי של חשיפת האמת, שהיא גם משימתה 

קודמתה  פני  על  השניונית  החשיבה  את  להעדיף  יש  כי  קבע  פרויד  הפסיכואנליזה,  של 

הראשונית; משמע, יש לבצר את שלטונו של עקרון הממשות ביחיד באמצעות מה שכינה 

"חינוך לממשות".27 

את  ייצב  הוא  המדעית.  לשיטה  בצמידות  פוסע  הממשות  עקרון  כי  סבר  פרויד 

הפסיכואנליזה כשלוחה בלתי נפרדת של השקפת העולם המדעית. תהליך הידיעה המדעי 

ניזון מן ההנחה שיש אמת אחת ויחידה וכי קיימת רק דרך חקירה אחת המאפשרת לחשוף 

אותה. האמת, לטענת פרויד, היא אמת של מנגנוני פעולה ביולוגיים ופיזיקליים המסדירים 

את כלל תופעות הטבע, ובהן התנהגות האדם. לדעתו, אחיזת הדטרמיניזם הביולוגי אינה 

היא להתקרב לאמיתות אלה באמצעות חקירה  חיי הנפש. התביעה של המדע  פוסחת על 
אמפירית, נטולת פניות, האוספת ראיות מהימנות.28

פנים,   – חוץ  שקר,   – אמת  ובהם:  בינאריים,  ניגודים  כמה  על  מושתת  המדעי  השיח 

אובייקטיבי – סובייקטיבי, בריא – חולה וחילוני – דתי. הנחת היסוד של הפסיכואנליזה, 

העוברת כחוט השני במטפיזיקה המערבית בכללה, היא כי בין שני הקטבים האלה פעורה 

תהום הסתירה. הזהות של הפרט מקבלת משמעות באמצעות יסוד מלכד: במקרה הדתי – 

אלוהים; במקרה החילוני – הלוגוס )תבונה(. ניתן להמחיש זאת באמצעות המענה לשאלה: 

מה מבחין אמת משקר? איש הדת יאמר כי האל, ואיש המדע כי התבונה. תפיסת היסוד של 

פרויד מושתתת על האמת המדעית הניתנת לידיעה באמצעות התבונה/עקרון הממשות. 
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פרויד תיאר את ההשקפה המדעית כמנוגדת ממסד ועד טפחות לזו הדתית. הוא ראה בדת 

אשליה מזיקה, המסתמכת על עקרונות טרנסצנדנטליים שאינם נגישים להכרה האנושית, 

"נאורוזה,  לדידו  היא  הדת  אמפיריים.  והפרכה  אישוש  של  אפשרות  השוללים  עקרונות 

ייחל  פרויד  הבגרות".29  אל  הילדות  מן  בדרכו  ממנה  מפלט  לו  אין  התרבות  בן  שהיחיד 
לניצחונה של התבונה על הדת ולהחלפתה במה שכינה האלוהים החדש: הלוגוס.30

כעת ניתן לפנות לקריאה גנאלוגית של מושג האמת בתיאוריה הפסיכואנליטית ולנסות 

לדלות מתוכה פיסות הטרם אוגוסטיניות. השיח הפרוידיאני שהובא עד כה נשען על הנחתו 

מחליפיו  לאמת.  התוקף  נותן  מלהיות  חדל  אלוהים  פרויד,  עבור  לאמת.  מעמד־על  של 

הם הלוגוס או התבונה המדעית. בדומה לאוגוסטינוס, הפסיכואנליזה מאמצת אמת שהיא 

אחת ויחידה, מוחלטת וקבועה ולא סובלת ריבוי. כל אחד מההוגים רואה אפשרות לסטייה 

מהאמת, כפי שמודגם במניכאיות )עבור אוגוסטינוס( ובדת )עבור פרויד(. הסטייה מגולמת 

בטכניקת ידיעה הנתפסת כמושחתת וכגוררת התרחקות מן האמת, אך אינה מובילה לאמת 

חלופית. 

שלטון  כי  סבר  פרויד  הנוצרי.  למקדימו  פרויד  את  השוזר  נוסף  מושג  הוא  האינטלקט 

האינטלקט בחיי הנפש שקול לריבונות האמת על הבדיה. אוגוסטינוס התווה את הדרך לאמת 

האלוהית בניצוחו של האינטלקט. ניתן לזהות רמז לחשיבתו של אוגוסטינוס בהבחנתו של 

פרויד בין שני מצרפי החשיבה )תרבותית־גבוהה בהתאם לעקרון הממשות, ויצרית־נמוכה 

בהתאם לעקרון העונג(. עבור שני ההוגים, הבכורה ניתנת לראשונה, בהתאמה לבכורתה 

של האמת. אוגוסטינוס מזהה באינטלקט שייר מהטבע האלוהי באדם שלאחר הנפילה. ממש 

כשם שעבור פרויד, החשיבה השניונית ועקרון הממשות המנחה אותה חותרים לעבר האמת 

ולכינון של סדר חברתי רצוי.

תוספתא מפרויד שאינו אחד ומעבר לו 
כה  עד  הפסיכואנליטית.  התנועה  בתוך  האמת  מושג  של  חלקית  לגנאלוגיה  כעת  אפנה 

של  רבים  והיסטוריונים  חוקרים  המסורתית.  עמדתו  על  פרויד  של  הקריאה  הסתמכה 

פחות  מדוברת  אמת,  של  נוספת  פרקטיקה  פרויד,  של  ובמשנתו  בה,  זיהו  הפסיכואנליזה 

ומנוגדת לזו ההגמונית. הוולוק אליס )Ellis(, הפסיכולוג של המיניות, הגדיר זאת בבירור 

ועל  מדעית  עבודה  פרי  איננה  הפסיכואנליזה  יוצר  של  "שעבודתו  בטענתו  ב־1919  כבר 

"מסורת  ובהם  רבים,  כינויים  קיבלה  זו  גישה  אומנותי".31  כהישג  להעריכה  הראוי  מן  כן 

בשירות האמת",32 "הזרם ההרמנויטי־סובייקטיבסטי"33 ו"ההיפותזה הקריאייטיביסטית".34 

וכול  מכול  הכופרת  הגישה  הוא  הפסיכואנליזה  של  זה  יוחסין  אילן  של  מהנצרים  אחד 

בדטרמיניזם המדעי, במעמד של האמת כדבר קיים, וביכולתם של בני אדם לדעתּה. בניגוד 

לפירוש האנליטי המסורתי שהציע פרויד, זה שכביכול שואב את כוחו מזיקה לאמת פנימית, 
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גישה זו מציעה כי אין בנמצא אמת אחת, הניתנת לאישוש. המרחב האנליטי החלופי מומחז 

לעולם  בפרשנות  העוסקת  ומטופל  מטפל  של  ושרירותית  חד־פעמית  דיאלקטית  כיצירה 

המנטאלי.35 

תמיד  אינה  אשר  לאמת,  ביחס  חתרנית  עמדה  פרויד  מגלה  במשנתו,  רבים  בהיבטים 

מתיישבת עם חלקיה השמרניים יותר. כך למשל, למרות אהדתו למדע ולתבונה, הוא מרבה 

להתנגח בהם כגורמים שאינם בהכרח מעצבים את חיי הנפש. בייחוד נוגע הדבר לחתירתו 

דבר  להיות  יכול  אדם  אין  לפיה  המערבית,  הבינארית  האופוזיציה  של  ריבונותה  תחת 

ַהְסֶכָמה הדיכוטומית הציב פרויד מערכת  יחד. במקום  והיפוכו, לדוגמא מופרע ותקין גם 

התלויה על סקאלה דינמית המשמרת מתח לא מוכרע בין הקטבים: 

ההבדל בין הבריאות העצבנית ובין הנאורוזה מצטמצם בצד המעשי, ואמת המידה 

ופעולה.  שעל פיה הוא נקבע היא, אם נשתייר באדם שיור מספק של כושר הנאה 

האנרגיה  כמויות  שבין  ביחס  דברים,  של  בסופם  מותנה,  זה  שהבדל  לוודאי  קרוב 

הבדל  והוא  ההדחקה,  ידי  על  הכבולות  האנרגיה  כמויות  ובין  חופשיות,  שנשארו 
כמותי ולא איכותי.36

הוא,  באשר  באדם,  טיב.  של  ולא  מינון  של  הבדל  אפוא  הוא  לחולי  בריאות  בין  ההבדל 

מלמדת  בהתאמה,  הפסיכואנליזה,  בריאים.  ואלמנטים  חולים  אלמנטים  משתלבים 

המאפשר  הגורם  זה  החולה.  של  זה  על  מאשר  פחות  לא  הבריא  האדם  של  השיגעון  על 

לפסיכואנליזה לשיים את שפת השיגעון ולמשות את האחר המשוגע מהאילמות וההחרגה 

שכופה עליו הלוגוצנטריות המערבית.

הפרשניים  ההיבטים  את  מסגירה  פרויד  של  הרטוריקה  אחר,  יסוד  מכל  יותר  אולי 

)הרמנויטיים( הגלומים בהגותו. הוא סבר כי שיח שנועד להכשיר ביטוי של אי־רציונליות 

כדי לתאר את המנגנון  וכי  זמנו,  סטייה ממוסכמות הכתיבה המדעית־רפואית של  מחייב 

לסגנון  תדיר  גלש  בכתיבתו  אחרים.  פיגורטיביים  אמצעים  לסגל  עליו  שגילה  הנפשי 

פולמוסי, עשיר באזכורים מהספרות, הדת, ההיסטוריה, המיתולוגיה והאומנות.

תתי־ בין  יריעה  רחב  ויכוח  כמעט ממכורתה,  בתוכה,  מקיימת  כתנועה  הפסיכואנליזה 

מ־1939  הפסיכואנליטית  התנועה  השתלשלות  על  הציפור  ממעוף  מבט  שונים.37  זרמים 

ּכּולית  אחידות  בה  להטמיע  פרויד  של  ניסיונו  כי  מסגיר  ואילך  פרויד(  של  מותו  )שנת 

אנה  תומכי  בין  הבריטית  הפסיכואנליטית  החברה  בתוך  היריבות  לדוגמה:  חרס.א  העלה 

והדיח  ניסה פרויד למסד את החברה הפסיכואנליטית כחברה לכידה בצלמו. כחלק ממאמציו הדיר  בחייו  א 

בני פלוגתא פנימיים כגון פרנצי, יונג, אדלר וראנק. אלא שעם צמיחתה ופריסתה העולמית הועברה השליטה 
במוסדות החברה מקבוצת תלמידיו הקרובים לארגון הפסיכואנליטי הבין־לאומי. מרכוז הכוח ותיחומו הגיאוגרפי 
הגותית  שונות  של  לשיעור  ובהסתגלות  בביזור  הומר  פרויד,  של  הסודית"  "הוועדה  במסגרת  אירופה,  במרכז 

וקלינית שפרויד נאלץ להשלים עימה. ראו: וייץ )1975, עמ' 353–354(.
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הצרפתית  הפסיכואנליטית  התנועה  את  שביזרה  הפלגנות  קליין;38  מלאני  לתומכי  פרויד 

בשנות החמישים והשישים;39 ושני הפיצולים בחברה הפסיכואנליטית הניו־יורקית בשנות 

הארבעים.40 ההסתעפות המתוארת ממשיכה לתת את אותותיה עד כי יש הטוענים כי אין 

עוד מענה ברור לשאלה מהו בכלל טיפול פסיכואנליטי.41 

בין  ההכרעה  את  לדחות  קריאה  זיהה  פרויד  את  שבפרשנותו  אחד,  פסיכואנליטיקאי 

 42.)Laplanche( הזרמים ובד בבד לדחות את הבלעדיות של כל אחד מהם, היה ז'אן לפלאנש 

וההרמנויטיקה  הדטרמיניזם  של  האחיזות  את  למתן  הפסיכואנליטי  הטיפול  על  לדידו, 

הן  כי  וגרס  הוא שאימץ את המטרות של הדת  פרויד, אשר אחריו תר לפלאנש,  יחד.  גם 

זהות לאלו של הפסיכואנליזה, "כלומר, אהבת הבריות וצמצום הסבל". פרויד זה אף הודה 

שיכול להיות שהאל של הפסיכואנליזה, הלוגוס, "אינו מאוד כל יכול" כפי שפילל.43 אותו 

פרויד היה מודע לכך שמניעים תרבותיים נעלים נשענים על קרקע רעועה של יצרים אי־

רציונליים שעּודנו ונותבו מחדש. לפלאנש חיפש את פרויד שמשחק עם השיגעון בלי לאבד 
את התבונה.44

לפלאנש טען כי הפסיכואנליזה היא לפני הכול שיטה המציעה ִתקשּור של אסוציאציות 

העברה.א הוא ניתח את מאמרו של פרויד "הבניות באנליזה"ב  חופשיות שמועצם באהבת 

וההבניה.  השחזור  בו:  המוצגים  האנליטיים  העבודה  שדות  שני  את  מחדש  והמשיג 

זיכרונות אשר נטמעו באדם בתיווך המנגנונים  ורסיסי  זיכרונות  החלקים המשוחזרים הם 

של  זהה  העתק  אינו  הפנימי  ייצוגם  אך  ממשי,  לעבר  קשורים  הזיכרונות  הפסיכולוגיים. 

מוזנת  ההבניה  אותו.  שחווה  הסובייקט  ידי  על  העבר  של  התרגוםג  את  כולל  הוא  העבר; 

משחזור של העבר, ומתייחסת לאופן שבו הסובייקט מבנה את עצמו בהסתמך על השחזור. 

האנליזה מאפשרת פירוק ובנייה מחדש של ההבניות, באמצעות שחזור חדש של העבר. ברי 

"העברה" היא מושג שטבע פרויד במטרה לתאר את המושקעות הרגשית של המטופל במטפל. היא מכונה  א 

האדיפלי  בתסביך  הקשורים  כאלה  ובפרט  מעברו,  טעונים  רגשות  למטפל  מעביר  שהמטופל  משום  העברה 
וביחסים הראשוניים עם הוריו. פרויד סבר שההעברה היא מנוע טיפולי קריטי המאפשר את הגישה הטובה ביותר 
לתת־מודע, ואשר באמצעותו ניתן לחשוף הדחקות ולקדם הטבה במצב הקליני. עוצמתה של ההעברה קשורה 
לכך שנחשפים בה החלקים המשמעותיים באישיות האדם, לא כשייר היסטורי כי אם כפעילות רגשית בהווה. 

ראו: פרויד )תשס"ג ]1912a[, עמ' 91(.
אמת  "פיסת  בהן  ששיש  היות  לחלוטין,  שליליות  אינן  למשל,  שווא,  שמחשבות  פרויד  טען  זה  במאמר  ב 

היסטורית"; הן מייצגות עיבוד )גם אם פתולוגי( של חוויה חושית־רגשית מסוימת. לכן, הוא תהה שמא כדאי 
להפחית במקצת את המאמצים הרבים של הפסיכואנליזה לשכנע את המטופלים בדבר תפיסתם המעוותת את 

המציאות, ולחלופין לנסות ולמצוא את גרעין האמת המצוי בעיוות. ראו: פרויד )תשס"ג ]1937a[, עמ' 234(.
"תרגום" הוא המושג החלופי שהציע לפלאנש למושג המסורתי "פירוש". לדידו, הפירוש מניח גורם טבעי,  ג 

היסטורי, שפשוט צריך לחשוף. לעומת זאת, תרגום נשען על מישהו שרוצה להעביר מסר, ועל אופן העברתו 
הקשר  על  נשען  בטיפול  המסר  מובחנת.  סובייקטיביות  בעלי  ונמען  מוען  של  קיומם  את  מניח  הוא  וקליטתו. 
הקמאי הורה־ילד והוא חידתי. האניגמה נובעת מכך שבכל מסר רגשי שמועבר יש יסוד לא מודע, הן אצל המוען 
הן אצל הנמען. לפיכך לא ניתן לבצע פירוש שיחשוף אמת חד־משמעית לגביו, אך ניתן לנסות לתרגמו. התרגום 

נשען אפוא על היסודות שהניח פרויד ב"הבניות באנליזה". ראו: לפלאנש )2007 ]1992[, עמ' 58–59(.
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כי העבודה האנליטית מחולקת: לשדה העבודה המשותף של המטפל והמטופל – השחזור; 

ולשדה שבבלעדיותו של המטופל – ההבניה מחדש. מלאכת השחזור איננה מלאכת שווא. 

המשוחזר משקף מסר ממשי, בעל תוקף אונטולוגי; רגע שקרה ועיצב את הנפש. שחזור 

חדש של העבר מכין את הקרקע וגורר מאליו הבניה חדשה שמארגנת מחדש את האישיות. 

זהה למקור; תמיד משתייר מתח בין העבר  אולם תרגום, באשר הוא תרגום, לעולם אינו 
האובייקטיבי לזה המשוחזר.45

מתאפשרת עתה השוואה נוספת בין אוגוסטינוס לפסיכואנליזה, שכפי שהוצע לעיל ניתן 

להמשילה למרשם. הפסיכואנליזה מכילה זרם הכופר לחלוטין באמת; האמת אינה בנמצא 

ולכן אינה בת רישום או בעלת סמכות מרפאת. בין זרם זה לבין אוגוסטינוס אין דבר וחצי 

דבר, היות שאין קיום לאמת ואין דרך לדעתה. נדמה כי בזניחתו את האמת כיעד או כמהות 

מתפלג הזרם השוללני של הפסיכואנליזה גם מהמסגרת שהגה פרויד.

עם זאת, הקריאה של לפלאנש את פרויד פותחת חזית נוספת לזיהוי מרכיבים אוגוסטיניים 

משלימים לשיח הפסיכואנליטי. פרויד של "הבניות באנליזה" אינו כופר בקיומה של אמת 

ההכרה  במגבלות  כבול  הסובייקט  בעת  בה  אך  בסובייקט.  אותותיה  את  הנותנת  ממשית 

שלו; הכרה אשר לעולם מתרגמת את החוץ ולא מעתיקה אותו. יש מרשם הכרתי של האמת, 

אך לעולם משתייר חיץ מסוים בינו לבין האמת הממשית. אף על פי כן, הדבקות באמת היא 

גורם המזמן בריאות, ולכן יש להיאחז בה כבמרשם רפואי.

האמת  פרשנויות  ריבוי  בדבר  אוגוסטינוס  של  הרעיון  על  להצביע  ניתן  לכך,  בחפיפה 

וֹמֶׁשה  בראשית  לספר  נכונה  אחת  פרשנות  אמנם  יש  כי  טען  אוגוסטינוס  הקודש.  לכתבי 

לכוונתו  נשאל  היה  לו  כי  לכן כתב  מוגבלת.  היכולת של האדם לתפשּה  אותה, אבל  ידע 

האמיתית של משה היה משיב שאינו יודע. בד בבד הוא סבר כי קיימות כמה פרשנויות אמת 

אפשריות לכתבי הקודש, מפני ש"כאשר ]משה[ כתב את המילים ההן, ]הוא[ הבין וידע את 

כל האמיתות שאנו יכולים למצוא בהן, ואת אלה שאיננו יכולים למצוא בהן, כמו גם את 
האמיתות שניתן למוצאן, אבל אנחנו לא הצלחנו עדיין לעשות זאת".46

יש אמת אחת, דבר בר קיימא, שהייתה בו כוונה אחת ויחידה. אולם האדם נאלץ לתרגם 

)שחזור  האנליטיים  שבכלים  בין  לרשותו:  העומדים  הפרשניים  בכלים  הזאת  האמת  את 

תרגומים  ייתכנו  הקודש(.א  בכתבי  אלגורית  )קריאה  התיאולוגיים  שבכלים  בין  והבניה( 

מרובים של האמת הנפשית, או של כוונתו של משה, אך אין דרך להכריע איזה מהם הוא 

האלגוריה, המטפורה, הדימוי והמטונימיה הן מרכזיות בגשר בין ההוגים. אוגוסטינוס: "את חוסר ההיגיון  א 

שהפריע לי בעבר בכתבים אלה ייחסתי עתה ]...[ לעומק הרזים שבתוכם"; וגם: "קשיים בברית הישנה אשר 
הרגו אותי כאשר פירשתי אותם מילולית נפתרים באמצעות פרשנות אלגורית". אוגוסטינוס )2001 ]397[, עמ' 
138(. אצל פרויד הפרשנות הסמלית הוצגה כבר בראשית כתיבתו, שם טען שללא ההבנה של ההסמלה   ,129
שמתרחשת בלא־מודע אין שום דרך לביאורו. לשם כך הציע, למשל, שני כלים פרשניים להבנת שפת החלום 

הסמלית: העיבוי וההתקה. פרויד )1963 ]1900[, עמ' 256–284(. 
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המדויק ביותר. נבצר מהאדם לתפוס את הדברים כהווייתם. הסיבה הפסיכואנליטית לכך 

האל.  עם  מהאחדות  הקרע  היא  האוגוסטינית  הסיבה  הלא־מודע;  של  האימננטיות  היא 

הדמיון נותר בכך שפירוק פירושים מוטעים המסתמכים על "כזבים היכולים להזיק"47 הוא 

חיוני, ולכן יש לאמץ את החתירה לעבר פירוש שיהא הקרוב ביותר לאמת.

ברם הפסיכואנליזה חורגת מאוגוסטינוס. בשחזור מוענקים לאדם לא רק בריאות, אלא 

יותר,  ומדויק  עשיר  לניסוח  מוביל  הממשי  העבר  של  חדש  תרגום  ויצירתיות.  חופש  גם 

ליצירה  המחויבות  שבו  ברגע  עצמו.  של  ומשוחררת  חדשה  גרסה  ליצור  לאדם  המסייע 

קודמת למחויבות לאמת תם הדו־שיח הפרוידיאני־אוגוסטיני במרשם האמת.

ב. העצמי - מהתפוררות לאיחוי בשם

"התפוררתי בין הזמנים שאת סדרם איני מבין. מחשבותיי, בני־מעי־נשמתי, נקרעות 

ויזרמו אליך, מטוהרות ומותכות באש  לגזרים על ידי שאון החלופות, עד שיתאחדו 

אהבתך. אז אעמוד ואמצא יציבות בך, בצורתי שלי אך באמיתך שלך" )אוגוסטינוס(48 

אתחקה עתה אחר הקו המוביל מהאמת וידיעתה לעבר כינון העצמי. ִמיסוד העצמי בהלימה 

לאמת נשזר בין אוגוסטינוס לפרויד. להלן תבואר הדרך שבאמצעותה מושגת המטרה, על 

סגולותיה המרפאות. בליבו של דיון זה ניצב הווידוי.

אוגוסטינוס לא הסתפק בניסוח אפולוגטיקה לעיקרי האמונה הנוצרית. מטרתו הייתה גם 

להקל את סבלם של אלה התרים אחר ישועה וללמדם תלם אפשרי לגאולה. "וידויים" היה 

אפוא בעיני רוחו גם כלי פסיכו־דידקטי; כעין מורה נבוכים, המדגים בגוף ראשון כיצד ניתן 

להגשים את היעד.49 צוהר לחשיבה התרפויטית האוגוסטינית נפרש בהמשך דיונו בפרשנות 

המקרא:

זולתנו,  מחשבות  על  נתווכח  מדוע  אלוהינו,  של  אורו  על  מתווכחים  שאיננו  כיוון 

מחשבות שאיננו יכולים לראותן בדרך שבה אנחנו רואים את האמת הבלתי משתנה? 

גם אילו הופיע משה בפנינו והכריז: "זאת הייתה כוונתי", לא היינו רואים את כוונתו 

אלא רק מאמינים לדבריו ]...[ הבה נאהב את אדוני אלוהינו בכל לבבנו ובכל נפשנו 

ובכל שכלנו, ואת רענו כמונו. בגלל שתי מצוות האהבה האלה כתב משה את כל מה 

שכתב בספריו ]...[ ראה כמה אווילי הוא לקבוע בצורה נמהרת, כי בין כל הדעות 

הרבות שבהן ניתן להחזיק על סמך המילים הללו, דווקא זו שלהם הייתה דעתו של 

משה, ולפגוע באמצעות ויכוחים הרסניים באותה אהבה שעבורה אמר את כל הדברים 
שאותם אנו מתאמצים לפרש.50
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לאחר החטא הקדמון, המצב האנושי הוא של הזרה מהאמת. חוסר הנחת בקיום מקבל מענה 

רק בפעלתנות רגשית המכוונת אל האל. רק האהבה עשויה לרומם את האדם לדרגה נעלה 

של קיום. הגרוע מכול הוא להשחית את האהבה, ואפילו אם מקור ההשחתה הוא התמסרות 

לכתבי הקודש. האל הוא הגורם הבלעדי שעשוי להבטיח ישועה לנפש האדם. הקריאה לאל 

מתבצעת בניתוב האהבה של האדם לעְברו. אם תתביית האהבה באל, תיפסק ההתפוררות 

המאפיינת את התנועה מאלוהים החוצה, ויובטחו לאדם עמידות וגאולה. 

טרמינולוגיה תרפויטית חוזרת תדיר ב"וידויים". לדוגמה: תיאור אמונה שגויה כמחלה, 

הצגת האל כמרפא המיניות הנלוזה, או הבהרה של מנגנון הריפוי של ההתבוננות העצמית 

המסתיים  האוגוסטיני  הזרימה  בתרשים  מרכזי  נדבך  הוא  הווידוי  האל.51  בפני  והווידוי 

בישועת הנפש, ואשר במסגרתו האדם אמור לדעת את עצמו ללא עכבות בפני האל. הידיעה 

שהדגים אוגוסטינוס היא פומבית ומוחלטת. העוצמה של וידוייו היא במחויבותו האישית 

הבלתי מרוסנת לתיאור חושפני של מעללי "שיקוציו". הוא מציג אב טיפוס הקורא לחיפוש 

מעמיק אחר כל שבריר מעש שעשוי להיות טמא, כדי להתנכר לו ולהתמרק. לעיתים מומשג 

הווידוי באופן המצמצם אותו לכדי הודאה בחטא גרידא. אלא שהווידוי, כפי שניסח אותו 

אוגוסטינוס, מתפקד כדו־משמעות. וידוי הוא גם הכאה על חטא וגם עדות לאמונה באל; 

הוא אמירת האמת המלאה ונטולת הסייגים ביחס לעצמי, ובאותה נשימה הכרה בנשגבות 

ובריבונות האל. שני החלקים משלימים ובלתי ניתנים להפרדה.א פעולת הווידוי מסייעת 

לאדם לחרוג מטבעו המפוצל לכדי לכידות העצמי, כשעליו לפלל לכיול בִמרשם של אמת 

אלוהית הנמסר תחת מטה החסד. 

בתיאוריות  הפסיכואנליזה  של  הנשנה  לעיסוק  היסוד  את  בכתביו  הניח  בתורו,  פרויד, 

התפתחותיות החלות משלבי הקיום הראשונים. לדעתו, בראשית הקיום מצוי הילוד במצב 

של אחדות עם העולם: "יונק השדיים עדיין אינו מבדיל בין האני שלו לבין עולם החוץ".ב 

תרבויות  לשיטתו,  שאפיינה,  החשיבה  לבין  הראשונית  החשיבה  צורת  בין  הקביל  פרויד 

"פרימיטיביות". בצורת חשיבה זו, הפרט חש כל יכול וחווה את מחשבתו כבת און בורא, 

המונח  את  אימץ  )לכך  חיצוני  לגירוי  פנימי  ייצוג  בין  או  לפעולה,  מחשבה  בין  חיץ  ללא 

"אומניפוטנטיות מחשבתית"(.ג ההיחלצות מהנרקיסיזם הראשוני מתרחשת מעצם ההבשלה 

וההתבגרות. היא טומנת בחובה הכרה כואבת ומפכחת בנפרדות מהאובייקט. כואבת – כיוון 

שמסולקות לאלתר חוויית הכל־יכולּות המשכרת ותחושת המיזוג של העצמי עם העולם; 

13 שוזר אוגוסטינוס את שני האספקטים של  11 עד  קופר טען כי בעיסוקו התיאולוגי התיאורטי בספרים  א 

הווידוי; דהיינו, בין וידוי ביוגרפי על חטאים לבין וידוי באמונה באל. ראו: קופר )1971, עמ' 42(.
פרויד )תשנ"ט ]1930[, עמ' 120(. רעיונותיו ביחס למצב הקיום ההיולי נתנו את אותותיהם ביתר שאת )אך  ב 

בכמה וריאציות( באסכולה הפסיכואנליטית של יחסי האובייקט. ראו: ויניקוט )תש"ע ]1971[, עמ' 42–45(.
פרויד ציין כי שאל את המונח מהמטופל שכינה "איש העכברושים" )ככל הנראה ארנסט לנצר(. ראו: פרויד  ג 

)תשנ"ט ]1913b[, עמ' 80–81; 1957 ]1914[, עמ' 75(.
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ודעת. הסובייקט בוקע  ולעבר קניית תרבות  כיוון שהיא מובילה לעבר בגרות   – מפכחת 

מתוך קונכייה המאחדת אותו עם העולם, ומתקדם לעבר הכרה כי הוא ניצב מול מציאות וכי 

הוא פועל במסגרתה ובמגבלותיה. בהינתן התפתחות תקינה, האדם גדל לבריאות נפשית 

המקנה לו אפשרות לנתב מחדש את האנרגיה הנפשית שלו בדפוס סתגלני ומותאם למגרש 

התרבותי ולחוקיו.

החל מפרויד, החיפוש אחר האמת נמצא בליבה של המסורת הפסיכואנליטית, ואזוק בקשר 

בל יינתק לפרקטיקה הקלינית שהיא מציעה.52 נוכח דחק ממקור אישיותי או מצבי, היחיד 

עלול לסגת לדפוס הקיום הפרימיטיבי, במופע פתולוגי. פרויד זיהה בנוירוזה מגמה "לעקור 

את החולה מן החיים הממשיים"53 וייעד את האנליזה לתיקון העיוות. הריפוי הפסיכואנליטי 

למציאות  להתאמה  מתייחסת  החיצונית  ופנימית.  חיצונית  אמת:  מערכות  שתי  על  פועל 

מחייבת  המטרה  שהשגת  לכך  מתייחסת  הפנימית  הממשות;  עקרון  של  ריבונותו  תחת 

מודעות של האדם לאמת פנימית גנוזה הכובלת אותו לאי־הלימה עם הממשי. הקיום היצרי 

הוא עובדה מוגמרת, אולם נתיב ההיפטרות מהיצר הוא בר־חלופה. יצר מיני עשוי לזלוג 

להעלות  מסייעת  האנליזה  אומנות.  כיצירת  או  ישיר  מיני  כפורקן  פסיכוסומטי,  כתסמין 

למודע יצרים ומאוויים שהודחקו ומתפרצים כתסמינים פתולוגיים. המודעות מכפיפה את 

מוסברת  כך  לאפיקים סתגלניים.  אותם עתה  יפנה  וזה  האני,  של  לניתוב מושכל  היצרים 

ההטבה במצב הקליני. 

אני בריא לפי פרויד הוא אני המודע לאמת הפנימית על אודות עצמו, ולכן נגיש גם לאמת 

תוקף  מקבלת  הפסיכואנליטי  הטיפול  במסגרת  העצמי  אודות  על  האמת  אמירת  שבחוץ. 

מדעי. בתוך האקט הזה אין טיהור של הנשמה, אלא יותר השתחררות של האדם מהכבלים 

שהוא אסור בהם – קרי, התבגרות. המטופל מחויב לספר, כשפיו וליבו שווים, את האמת 

לאמת  יותר  טובה  גישה  המבטיח  שיח  בשם  נתבעת  הפעולה  עצמו.  על  והסודית  המלאה 

האובייקטיבית והתעלות לקיום בריא. 

ניצבת טראומה:  האנושית  האנמנזה  של  בפרולוג  פרויד,  אצל  והן  אוגוסטינוס  אצל  הן 

"גבולותיו  וזו של פריצתם חסרת התקנה של  זו של הנפילה מגן עדן, אצל  אוגוסטינוס; 

בעקבות  האל  עם  האחדות  את  שאיבד  האדם  פרויד.א  אצל  הפרימיטיבי,"  אני־העונג  של 

החטא הקדמון עבור אוגוסטינוס, מתגלגל בפסיכואנליזה למי שאיבד את האחדות עם האם 

והעולם. המצב הקיומי הנגזר מהנפרדות הוא של עצמי מפוצל. אמנם ישנו גן עדן קמאי, 

אך במצב האנושי )לאחר הגירוש/הבשלה נפשית( הוא אבד כליל. שני ההוגים מבארים את 

פרויד הקביל בין מה שרומן רולאן כינה "הרגש האוקיאני", לבין המצב הבראשיתי של חיי הנפש. הוא טען  א 

שהרגש הדתי שמוביל את הפרט לרצון להתאחד עם הקוסמוס או עם האל הוא לא אחר משייר של המצב הראשוני 
של "נרקיסיזם ללא־גבול ]שבו[ האדם והיקום חד הם". פרויד )תשנ"ט ]1930[, עמ' 120, 125(.
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התופעה על מקורותיה המיתולוגיים )אוגוסטינוס: רגע הגירוש; פרויד: הבקיעה מהתרבות 

ה"פרימיטיבית"( ועל השלכותיה הנפשיות.

בכך נטווים שני נתיבי תנועה אפשריים: אל האמת פנימה, ומן האמת החּוצה. התנועה 

האמת,  לאינטגרציה.54  מובילה  פנימה  והתנועה  העצמי,  של  פיצולו  את  מחריפה  החוצה 

ולאהוב  אליה  לשאוף  ראוי  ומוסרי;  צודק  מעמד  בעלת  היא  ויחידה,  אחת  להיותה  מעבר 

אותה. הצמדת האנרגיה הנפשית לאמת כיסוד קבוע ויציב מאפשרת לפרט לחרוג מהפיצול 

שבו הוא שרוי, בין שמדובר במושא האמת המדעי ובין שבמושא האמת האלוהי. התחברות 

האדם לאמת שקולה לבריאות נפשית, מאוגוסטינוס לפרויד.

נמוכים  חלקים  יש  בעצמי  באדם.  הטבועים  מנגנונים  בעזרת  ממומש  לבריאות  המסע 

האחד  הממשות(.  עקרון  או   ,affectiones( גבוהים  וחלקים  העונג(  עקרון  או   ,passiones(

בהפעלת  מיושמת  ההתקרבות  אליה.  להתקרבות  והאחר  מהאמת,  להתרחקות  מוביל 

שעברו  יצרים  של  המערכת  או  אוגוסטינוס,  של  לדידו  התשוקות,  של  הגבוהה  המערכת 

עידון, לדידו של פרויד. ההבדל ביניהם נעוץ בכך שאצל אוגוסטינוס יש מערכת נפרדת של 

תשוקות, ואילו אצל פרויד מדובר באותן תשוקות שעברו תיעול־מחדש באמצעות עיקרון 

מארגן מובחן.

מישל פוקו עסק לקראת סוף חייו במה שכינה "טכנולוגיה של העצמי". כוונתו לאופן 

שבו אדם פועל על עצמו ומפרש את עצמו כדי לכונן את עצמו מחדש. האדם יכול במחשבתו 

ובפעולותיו )או בעזרת אחרים( לחולל טרנספורמציה לכדי צורת קיום סובייקטיבית חדשה. 

פוקו טען כי הטכנולוגיות הללו הן משטרי ידע כוחניים: ִמשטּור במסווה של אמת. האמת, 

לדידו, היא הכלי הכוחני ביותר בתרבות המערבית, החל בנצרות של המאה הרביעית ועד 

לעת החדשה. הוא ניתח את המימרה היוונית הידועה "דע את עצמך" וטען כי בעת העתיקה 

היא הוכפפה לציווי אחר, זה של הדאגה לעצמי. באותם ימים הידיעה הייתה משנית לטיפוח. 

נשמטה  המובהקים,  מנציגיה  הוא  שאוגוסטינוס  הממוסדת,  הנוצרית  לתקופה  במעבר 

הדאגה לטיפוח העצמי ונעשתה משנית ושולית לציווי הידיעה. המוסר הנוצרי אף הנחיל 

את הרעיון שהישועה מחייבת שלילה של העצמי. מהיחיד נתבעה אינטרוספקציה מתמדת 

בווידוי, שבו משתחרר האדם מטבעו הגשמי  והיא מתממשת  גילומי החטא שבו,  למירוק 

ומתקרב לאל. בתקופה המודרנית, סבר פוקו, עברה הטכנולוגיה של הווידוי תמורה והייתה 

ליסוד חיובי מכונן של העצמי, ולא כלי שמוביל להתנכרות ממנו. תמורה זו מקנה לו כוח רב 

עקב אשליית החירות הנכספת שהיא מבטיחה. בהתאמה, פוקו ניגח גם את הפסיכואנליזה 
כמכשיר פסבדו־ניטרלי מתוחכם המסווה, דה־פקטו, כוח דכאני על מיניות האדם.55

את  משבץ  זה  גשר  לפסיכואנליזה.  מאוגוסטינוס  פוקו  שבנה  הגשר  את  להאיר  ברצוני 

לתוך   – לאל  הנפש  לחיבור  כאמצעי  בווידוי  לאמת  החתירה  של  האוגוסטינית  התפיסה 

העמדה הפרוידיאנית אשר לפיה "האנליזה מושתתת על כנות מוחלטת ]ומנוהלת על ידי[ 
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את  כזה מחייב  "וידוי" פסיכואנליטי  נפשי".56  סיוע  לחולה[  ]כדי להעניק  חילוני  דת  כהן 

העדות של המטופל תחת שרביטו של המטפל. הפרט המטופל סר למרותו של נציג התיאוריה 

המדעית־פסיכואנליטית; הוא מצהיר את האמת בדבר עצמו, ובה בעת מצהיר על אמונתו 

אצל  הן  הווידוי,  נפשי.  לגאולה ממדווה  היסוד  כדרך  האל(  את  )המחליפה  בפסיכואנליזה 

ולרוממו  מחדש  העצמי  את  לכונן  המאפשרת  טכנולוגיה  הוא  פרויד,  אצל  הן  אוגוסטינוס 

לדרגה גבוהה יותר של קיום. אצל שניהם יש מרות עליונה שיש להישמע לה כדי להירפא – 

עבור האחד האלוהים, ועבור האחר המדע ונציגו עלי אדמות, האנליטיקאי.

כאמור, פוקו טען כי עד המאה השבע עשרה הטכנולוגיה המרכזית של העצמי בנצרות 

הקתולית הייתה הווידוי.57 אוגוסטינוס התוודה בכתב ובפני האל על חטאיו הרבים. בכתיבתו 

למה  בניגוד  אולם  המאוחד.  לטרנסצנדנטלי,  וחתר  המפוצל  האנושי,  לטבעו  התנכר  הוא 

שגרס פוקו, אין אצל אוגוסטינוס משום התנכרות גרידא לעצמי, כי אם רק לחלק הנמוך שבו, 

היות שאף החלק האלוהי הוא חלק אינטגרלי מהעצמי. לעניות דעתי, פוקו החטיא בתיאורו 

את אופיו הפרדוקסלי של מארג היחסים בין אלוהים והאדם כפי שהגדיר אותו אוגוסטינוס. 

האדם יכול לחבור לאלוהים משום שהוא כבר נמצא בתוך הנפש. אלא שבעת ובעונה אחת, 

האדם לא יכול לחבור לאל לגמרי משום שהאל טרנסצנדנטלי להכרה האנושית; "אבל אתה 
]אלוהים[ היית עמוק ממעמקי ]נפשי[ ורם ממרומיה".58

פוקו טען גם כי הטכנולוגיה הנוצרית של הווידוי עברה התמרה בשיח המודרני. כעת, 

את  לדעת  החובה  אך  שלם.  עצמי  מכוננת  היא  לעצמו,  מנוכר  עצמי  של  לכינון  בניגוד 

עצמך מול סמכות־על של אמת נותרת על כנה.59 הוא זיהה לא פעם טכנולוגיה זו עם השיח 

הפסיכואנליטי.60 גם כאן נדמה כי השבר האפיסטמולוגי שפוקו זיהה בין אוגוסטינוס לפרויד 

זנח בתיאורו את התפיסה של פרויד אשר לפיה קיום  רחוק מלהיות שבר של ממש. פוקו 

אנושי גבוה הוא בכפוף לעקרון הממשות, כזה התובע השתחררות מעקרון העונג במטרה 

לדבוק באמת. השיח הפסיכואנליטי מבקש לכונן עצמי שאף שהוא שואף להתעלות מעבר 

לעצמי, מסוגל לעשות זאת בכלים הנמצאים בתוך העצמי. עבור פרויד, הכלים המאפשרים 

לבנות ארמון או לפצח תגלית מדעית הם דחפים מיניים שעברו עידון בשירותו של עקרון 

הממשות; הכוחות הארוטיים הפנימיים הם המאפשרים חתירה לעבר האמת.61 פרויד, בדומה 

בניין  של  התכלית  למען  לאילופם  וקרא  יצרים  של  מרוסן  לא  מגילום  סלד  לאוגוסטינוס, 

תרבות. הגשמת תכלית האדם כרוכה אצל שניהם דווקא בפיכחון דעת ובהכרה בעוזם של 

בין  חוצץ  זה  מעמד  קיימים.  יסודות  הם  היצרים  כי  מניח  כוחם  אישוש  התועים.  הדחפים 

פרויד לבין אוגוסטינוס, ובה בעת מובילנו לדיון בשאלת הרוע.
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ג. לשאלת הרוע; איך למגר את שאינו?

]ולחלופין[  ביסודה  סבילה  בדרך  בחיים  נוהג  שלנו,  האני  בשם  מכנים  שאנו  "מה 
כוחות לא־ידועים, כוחות שאין לנו שליטה עליהם, 'חיים' אותנו" )פרויד(62

עבור אוגוסטינוס ופרויד הרוע הוא סוגיה פרדוקסאלית הקשורה בטבורה לנושאים שבהם 

בין טוב לרע שלובה בנימיה בהשגת  והעצמי. המשימה להבחין  עסקנו קודם לכן: האמת 

לכידות באמת, ובה בעת מסמנת תחום חיץ בין שני ההוגים. 

תופעה  הוא  סבר,  הרוע,  הרוע.63  מקור  אחר  לתור  אוגוסטינוס  את  עוררו  חושיו  רשמי 

יומו".64  בן  תינוק  לא  גם   ]...[ מחטא  נקי  אין  "כי  הנצפה,  בעולם  לערעור  ניתנת  בלתי 

התאוות  עם  מזוהה  הרוע  העצמית.  בחקירתו  גם  לאשש  אומר  גמר  הוא  הרוע  גילומי  את 

לה  נותן  לא  אוגוסטינוס  ב"וידויים".  מורחבת  להוקעה  הזוכה  המיניות,  ובהן  הארציות, 

אולם  מהטוב.  רבות  מני  אחת  סטייה  אלא  לדידו  היא  אין  באשר  ייחודי,  תיאורטי  מקום 
לאמת.65  בדרך  עקשנית  נגף  כאבן  שאת  ביתר  אותה  מציף  האינטרוספקטיבי  עיונו 

בדמותה, ובדמות תאוות נוספות, מיושבת מרבית פעילותם של בני האדם, בדפוס שנדמה 

כמהותי לקיומם. בין וידוייו של אוגוסטינוס על חטאיו ניתן לדלות את הסיפור בדבר גנבת 

האגסים, המדגים תפיסה זו. הנקודה הבולטת בהצגת המקרה היא היעדרו של הסבר הגיוני 

נזקק  ולא  רעב  היה  לא  הוא  במיוחד;  יפים  היו  לא  שהאגסים  חשב  אוגוסטינוס  למעשה. 

להם; הוא וחבריו אפילו לא אכלו את האגסים, אלא פשוט זרקו אותם לחזירים. הוא הקיש 

רוע  היה  המניע  החטא".66  ומן  עצמו  הגנבה  ממעשה   ]...[ הִרשעה  "משפע  גנב  כי  מכך 

איור 2. "תא־הווידויים" הפסיכואנליטי
חדר הטיפול של זיגמונד פרויד בווינה. צילום: אדמונד אנגלמן, 1938
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גולמי – דחף אינהרנטי לחטוא. משימתו הייתה להבין דחף זה ולסייע לבריות להשתחרר 

מאחיזתו.

שעימם  המקורות  אחר  להתחקות  יש  אוגוסטינוס,  של  הרוע  בתפיסת  אדון  בטרם 

מתווכחת תפיסתו ושמהם היא יונקת. עיקרם הוא ההתקרבות שלו בעברו למניכאיות ואז 

לנאופלאטוניזם, שהסתיימו בהפיכת הלב שהובילה אותו לחיק הנצרות ב־386. המניכאיות 

הטוב  אונטולוגי(.  מעמד  )קרי  קיום  בעלי  יסודות  כשני  ורוע  טוב  של  קיומם  את  מניחה 

חופף לאל והרוע חופף לחומריות. כל אחד מהם הוא בעל טבע נפרד ועצמאי. הקוסמולוגיה 

המניכאית משרטטת עולם המפולג במלחמת איתנים בין שני היסודות הללו. בשדה ההוויה, 

החושך  של  במאבקו  מודגמת  הזאת  הדרמה  בזה.  זה  ומשוסעים  מעורבלים  והרוע  הטוב 

)המזוהה עם הרוע( באור )המזוהה עם הטוב(. גם לבני האדם חלק פעיל במאבק בין החושך 

לאור. במציאתם את הטוב הפנימי, הדוחק להתעלות מעבר לטבעם הגשמי, הם יכולים לסייע 

בדילוגו  התפשטותו.67  את  מלבים  הם  הגופניות  התשוקות  בריצוי  ואילו  החושך,  במיגור 

הרוע;  לבעיית  חדש  פתרון  אוגוסטינוס  מצא  הנאופלאטוניזם  לעבר  מהמניכאיות  העיוני 

פתרון שנחקק בלוז משנתו עד סוף ימיו. הנאופלאטוניזם מכיר באמת אחת ומושלמת, שהיא 

טובה במהותה. לדידה, רק הטוב קיים. הרוע, אפוא, אינו בעל קיום של ממש. הוא נתפס 

הנוצרית  הדוקטרינה  לתוך  אלה  השפעות  מיזג  אוגוסטינוס  מהטוב.  כפיחות  או  כהיעדר 

שהוא גיבש:

הדברים בני ההשחתה הם טובים. אילו היו הטוב העליון או לולא היו טוב כלל, לא 

היו ניתנים להשחתה. אילו היו הטוב העליון, היו בלתי ניתנים להשחתה; לולא היה 

בהם טוב כלשהו, לא היה בהם מה שיישחת ]...[ כל מה שמושחת סובל מחיסור טובה. 

אם הטוב מחוסר לגמרי מן הדברים, הם מפסיקים לגמרי להתקיים ]...[ כל הדברים 
הקיימים טובים אפוא, והרע, שחיפשתי את מקורו, אינו מהות.68 

אוגוסטינוס המשיך את הקו הנאופלאטוניסטי אשר לפיו, לפחות מבחינה מטפיזית, אין בעיה 

של רוע. המהות האחת והיחידה של אלוהים היא טובה. מכיוון שאלוהים הוא שלם ונצחי, 

כל מה שקיים באמת קשור אליו, ועל כן בהכרח יהא טוב. הרוע הוא התרחקות מהטוב ותו 

לא, מעין ֶחֶסר. מאימוצו את המוניזם, דוחה אוגוסטינוס כליל את העיקרון המניכאי בדבר 

"שתי הרשויות". בחבירתו לקתוליות הוא התיק את היסוד האונטולוגי לאלוהים. הוא ביקר 

אמנם את הפילוסופיה הנאופלאטוניסטית כהשקפה המסמאת את עיני הברואים מלראות את 

המקור לכל דבר קיים )קרי האל(, אך הכיר תודה לכלים הפילוסופיים שהקנתה לו ואשר 
קירבו אותו לעבר האמת.69

הרוע.  לשאלת  בזיקה  בעיקר  חיונית  המערבי  האדם  להבניית  אוגוסטינוס  של  תרומתו 

מהות  אין  לסוטה  גם  כי  גוזרת  לכשעצמו,  מעמד  אין  לרוע  ולפיה  שהטמיע,  התפיסה 
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לכשעצמו זולת היותו סוטה. אם הטוב משמש כתזה, אזי הרוע איננו אנטי־תזה, אלא יותר 

בין  – האל(. כך תבע אוגוסטינוס חיבור  נכון אחד  יותר  )או  עיוות של התזה, שהיא אחת 

הסטייה ובין רוע, פשע ופריצות. הסטייה, מעצם הגדרתה, לא מאפשרת לכונן סובייקטיביות 
אלטרנטיבית בעלת תוקף ממשי משל עצמה.70

חרף סברתו של אוגוסטינוס כי הרוע אינו מהות לכשעצמה, הוא זיהה את הופעת הרוע 

ולא  מוסרית  כבעיה  בהגדרתּה  נטוע  היה  מענהו  תילה.  על  העומדת  כבעיה  האמפירית 

מהאמת.  לרחוק  עשויים  בטבע  עצמים  הנאופלאטוניסטית.  מהצגתּה  בשונה  פילוסופית, 

אלא שבניגוד לאדם, הם אינם פועלים במרחב מוסרי. בטבע, הֶחֶסר מהטוב הוא תהליך נטול 

לרוע. לאדם שמורה  הֶחֶסר  בין  חופשי המחבר  רצון  קיבלה מהאל  ואילו האנושות  רצייה, 

אפשרות לבחור בין כיוון רצונו לאל הטוב ובין הסטתו ממנו החוצה, מהטוב לעבר האין. 
ומפאת הרצון החופשי והאחריות הנלווית לו נדרש האדם לדין בעוון סטיותיו.71

אלא שבחירתו של האדם אינה חופשית לגמרי, כי אם נתונה לצו אלוהי. החטא הקדמון, 

לחיי  כולנו  נולדנו  ממנו  ואשר  מתנו,  כולנו  בו  "אשר  מצב  יצר  דאוגוסטינוס,  אליבא 

של  העיוות  בעצמם.  הטוב  את  לבחור  עוד  יכולים  אינם  האדם  בני  לאחריו,  אומללות".72 

ונידונה  לדור. האנושות סטתה מהאחדות עם האל  ומועבר מדור  הטוב מסומן באות קלון 

לריתוק למוסרותיהן של התאוות הארציות, המתרבות בתהליך של התנוונות. למרות זאת, 

יזכו לשוב למצב הקמאי.  ואלה  באקט של חמלה, בחר אלוהים להושיע פרטים מסוימים, 

העיקרון הממיין בין נפדים אלה לארורים הוא החסד האלוהי. יחידי הסגולה שנפשם תיפדה 

נבחרים בגזירה אלוהית קדומה, גזירה שלאדם אין אפשרות להבינּה או להשפיע עליה. אף 

על פי שהחסד מצטייר כיסוד חיצוני לאדם, אוגוסטינוס קבע כי החובה והאחריות המוסרית 

"קריאה  זו  קריאה  כינה  הוא  המוקדמים  בכתביו  בעינה.  נותרת  הטוב  לעשיית  האדם  של 

מתאימה" )Vocatio congrua(. משמעותה היא כי יש לעורר את הבריות לעבודה קדחתנית 

למען טיהור נשמתם, כדי שמתי המעט שהקריאה מתאימה להם אכן ייוושעו.73   

אסיט עתה את הדיון לעבר הפסיכואנליזה, שהופעתה בראשית המאה העשרים עוררה 

תגובות מעורבות בעולם המערבי. אחד ממוקדי ההתנגדות המרכזיים כלפיה היה התפקיד 

המכריע שהקנה פרויד ליצרים, ובראשם אלה המיניים, בפסיכולוגיה של הפרט.74 עיקרון 

זה הוא הביע מכתבי שחרותו כפסיכואנליטקאי ועד הסיפא של מאמריו.75 כדוגמה תשמש 

קביעתו הנחרצת כי "עם כל ילוד חדש באות לעולם משאלות היצרים ]...שביניהן[ גילוי 

עריות, קאניבאליזם ותאוות רצח".76 פרויד סבר שחלק הארי בפועלם של בני אדם מונע 

מיצרים מיניים, ועוד, כי יצרים אלה נותנים את אותותיהם כבר בחיי הנפש של ילדים,77 והם 
הגורמים העיקריים להפרעות נפשיות.א

רעיון אחיזתם של הדחפים המיניים באישיות האדם הוא מעמודי התווך של התיאוריה הפסיכואנליטית על  א 
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קרא  פרויד  בתכליתם.  או  מושאם  בבחירת  גבולות  מכירים  לא  פרויד  שתיאר  היצרים 

תיגר לדֹוגמה החופפת בין מיניות לרבייה. הוא הגחיך אותה בתארו את הנשיקה במילים 

"שימוש מיני בקרום הרירי של השפתיים והפה",78 כלומר כפעולה שלפי עקרון הרבייה אף 

היא פרוורסיה. היצר המיני, לדידו, לא מתמצה בזיווג פאלי־וגינאלי, בין גבר לאישה; הוא 

רב־גוני ונזיל, וגולש גם לתחום הסימבולי )למשל, בפנטזיה(. הבחירה במושא היצר המיני 

לא מתיישרת עם עיקרון מונוגמי, שכן גם נטייה הומוסקסואלית היא טבעית ומצויה במינון 

מובחן בכל אדם.79 

סבר  הוא  פורקן.  אחר  התרה  אנרגיה  מכסת  לאדם  כי  המניח  מודל  לנפש  טבע  פרויד 

בהכרח  תשתחרר  האנרגיה  כי  המחייב  הביולוגי  החוק  הוא  להומאוסטזיס,  כפוף  האדם  כי 

השאלה  לדידו,  פסיכופיזי.  איזון  השבת  לשם  והרפיה  מתח  של  ונשנית  חוזרת  במעגליות 

העומדת על הפרק היא לא האם האנרגיה תשתחרר, אלא כיצד. משימתו של האני היא לנתב 

את דחפי האנרגיה אל מתחת לריבונות של עקרון הממשות; כשהאני מפותח דיו, אזי האדם 
מודע יחסית למאווייו ומסוגל לאתר עבורם פורקן שיתאים לדרישות המציאות.80

מלחמת העולם הראשונה שהתחוללה לנגד עיניו של פרויד הייתה לתפיסתו ביטוי לרוע 

האנושי; רוע שסבר בלב דואב כי מוצמד למצב האדם לצמיתות.81 חרף קינונו של הרוע 

כגילום  מצטייר  אלא  ריבונית,  כישות  מיושב  הוא  אין  כי  פרויד  סבר  האנושות  בקורות 

אפשרי של יצר. הנטיות הרעות מושתתות על תנודות דחף שהן לא טובות ולא רעות, אלא 

פשוט תצורה אחת מני רבות שבה שוחרר הדחף. בניגוד לתפיסה המזהה מעשים טובים עם 

דחפים טובים, פרויד טען כי כל המעשים כולם נובעים מאותם דחפים באדרת משתנה.

מכך,  יתרה  להבינם.  אלא  ליצרים,  דרור  לקרוא  היה  לא  לעצמו  הציב  שפרויד  האתגר 

הוא האמין שדיכוָים הוא כורח לשם בניין תרבות. דיכוי כזה מיושם בתסביך האדיפלי – 

מושג בעל הילה מיתולוגית שפרויד האמין שהוא גילה כחוק חובק עולם – בדבר התפתחותו 

תשוקתו  על  מוותר  הילד  שבו  תהליך  מתאר  התסביך  הפרט.82  של  הפסיכו־סקסואלית 

הוויתור  בדרכו.  הניצב  אביו  את  למגר  ממשאלתו  ונסוג  תשוקה,  כמושא  לאימו  ההיולית 

כרוך בתחושת אשמה: על משאלתו המינית כלפי אימו ועל משאת הלב לרצוח את אביו. 

התרת הקונפליקט מושגת בכניעה לשררת האב ובהפנמת חוקיו ובלמיו. ההפנמה מולידה 

הנפשי  המצע  והיא  היצריות,  את  המרסנת  עליון"(  "אני  או  )מצפון  פנימית  סמכות  מעין 

שעליו ניתן לייסד תרבות. ב"טוטם וטאבו" הרחיב פרויד את הרעיון האדיפלי מהפסיכולוגיה 

לעצמה  השיגה  בראשיתה  כיצד  המתאר  פסבדו־היסטורי  נרטיב  ארג  הוא  להיסטוריה.83 

האנושות את תודעת האשמה דרך תסביך אדיפלי שבו נרצח מנהיג אלפא ממשי. רצח זה 

ירידה חלקית של קרנו, בעיקר באסכולות מסוימות, בעשורים האחרונים. ראו:  וגלגוליה, חרף  גווניה  מרבית 
גרין )1995(.
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היא  האשמה  תחושת  ה"תרבותי".  לזה  ה"פרימיטיבי"  מהקיום  האדם  עבור  מקפצה  היווה 
אפוא נכס פסבדו־היסטורי חשוב, המועבר כביכול בתורשה עד ימינו.א

תפיסתו הראשונית של פרויד זיהתה באדם ממלכה אחת של דחפים מיניים )ליבידנאליים(. 

)Spielrein(,84 הוסיף פרויד  במסגרת התהוות התיאוריה, ובהשפעתה של סבינה שפילריין 

עוד מערכת אוטונומית של דחפים. ישנם "שני דחפים קמאיים, ארוס והרס; האחד מבקש 

ללכד את הקיים לאחדויות הולכות וגדלות, ואילו השני מבקש לפרק את האחדויות הללו 

ולהרוס את המבנים שיצרו".85 פרויד הציע את יצר המוות, ששאיפותיו סותרות את אלה 

של הליבידו, וגם לו אנרגיה הדורשת פורקן. הוא ביסס את דחף המוות על החוק הביולוגי 

הפועל להשיב כל אורגניזם חי למצב של דוממות, חוק שהוא הדגים את פעילותו בקמילתו 

של צמח. בדומה לדחף המיני, דחף המוות עשוי להתפרק בתצורות מגוונות, ובהן משאלות 

מוות כלפי הזולת )"רצח"( או כלפי העצמי )"התאבדות"(.86 הפרט העולה מכתביו של פרויד 

חי אפוא באי־נחת. בכל בחירה נותר קורטוב מסוים של יצר לא מודע המכתיב את פעולתו. 

שליטת האני־המודע בדחפים לעולם אינה שלמה. משמעות הדבר היא הישארותו של יסוד 

מתענג ויצרי, הרסני ולא־סתגלני, שבעטיו כינונה של "חברת אנשים ששעבדו את חייהם 

היצריים לדיקטטורה של התבונה",87 שאיפה שלה ייחל פרויד, הוא מאבק תמידי.

עבור אוגוסטינוס ופרויד הרוע הוא תופעה הנטועה בעומק שורשי הקיום האנושי. היא 

בתשוקות הגשמיות,  הרוע קשורים  גילומי  לעולם.  ילוד  כל  של  הגחתו  מתבטאת משעת 

זיהוי המיניות  כי  שבתוכן מוקדש מקום רב לאלה המיניות. הגנאלוגיה המוצעת מדגימה 

זה  זיהוי  שכן  הפסיכואנליזה,  של  דרך  פריצת  אינו  עוללים  של  בהתנהגותם  והתוקפנות 

שני  של  הרוע  נרטיב  בלב  ניצב  הקדמון  החטא  הנוצרי־אוגוסטיני.  השיח  ידי  על  מוטרם 

ההוגים. אלא שהוא נושא תפקיד סותר. עבור אוגוסטינוס, אכילת הפרי האסור היא מקור 

ההשחתה, ממנה פרץ הרוע לעולם. עבור פרויד, רצח האב הארכאי הוא הנקודה שבה הושג 

הכלי החשוב המאפשר עיצוב וריסון הרוע, הוא מקור האשמה הראשונית. יש לו משמעות 

ברגע  ומקורו  היחיד  התהוות  את  מסדיר  הקדמון  החטא  והיסטורית.  פסיכולוגית  כפולה: 

מיתולוגי מכונן בהתהוות הגזע.

האדם  אוגוסטינוס  עבור  לפיצוח.  קשה  פילוסופי  מבוי  מעלה  לרוע  האחריות  סוגיית 

בידי האל, כך שהוא  נגזר מראש  גורלו  ובה בעת  והוא בר־שפיטה,  עול חטאיו  נושא את 

אינו יכול לבחור את הטוב אלמלא החסד. מתח דומה משתמר בשיח הפרוידיאני, שנע בין 

מיקום הדחפים להרע בתוך המבנה האישיותי של האדם לבין הסרה חלקית של האחריות 

הסרת  הנפש.  בחיי  הביולוגי  הדטרמיניזם  ותכתיבי  הלא־מודע  של  אחיזתם  עקב  לרוע, 

תיאורו של פרויד את התסביך האדיפלי כאירוע היסטורי הולידה פולמוס היסטוריוגרפי שבמסגרתו הוטחו  א 

חיצי ביקורת משמעותיים. לדיון על טיב הרעיון כרעיון היסטורי־מדעי ראו: ז'יראר )1989 ]1972[, עמ' –195
.)193
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האחריות קובעת כי חלק מהתנהגויות בן האנוש אינן בתחומי שליטתו. עבור אוגוסטינוס, 

אין  ואילו עבור פרויד  ויהי מה,  יהא אחראי  כי  יכולת הבחירה שמסר האל לאדם מחייבת 

עיקרון הגוזר מאליו אחריות. דרידה, בקריאתו האוהדת את פרויד, הדגיש בדיוק את הממד 

הזה בחשיבתו, המערער על אחריות הסובייקט.88 ערעור זה אינו מתאפשר בשיח האחריות 

האוגוסטיני.

השאיפה למיגור הרוע מאגדת את אוגוסטינוס ופרויד. הרוע הוא הנושא המרכזי שעליו 

עשוי  הגולמי  שביטוים  הפראיים,  והדחפים  האוגוסטיני.  הווידוי  במסגרת  להצהיר  יש 

לזרות רוע, הם אף נושא הטיפול־"וידוי" הפרוידיאני. בווידוי האוגוסטיני המאמין מפקיד 

את הרוע בידי הסמכות הטובה היחידה שיכולה למגרו, קרי האל.89 סמכות דומה מוענקת 

להבדיל  תבונה.  חיי  לעבר  היצרים  של  מחדש  בניתוב  שמסייע  בפסיכואנליזה,  למטפל 

מאוגוסטינוס, אין כאן מיגור רוע, כי אם ניתוב מושכל של האנרגיה כך שלא תהפוך לרוע. 

אוגוסטינוס  נמוך.  קיום  ממצב  הנפש  את  לשחרר  עשויה  הרוע  הגיית  ההוגים,  שני  עבור 

מקדם את השחרור ב"קריאה המתאימה", ופרויד ב"חינוך לממשות". עבור שניהם הפרויקט 

אינו סופי, כך ששיירי רוע יימצאו תמיד בקיום האנושי.

ופרויד למיגורו של הרוע, שאלת מעמדו של  על אף המפעל המשותף של אוגוסטינוס 

הרוע פוערת ביניהם תהום בלתי ניתנת לגישור. פרויד זיהה בדחפים יסודות החקוקים בטבע 

אוגוסטינוס,  בעולם.  הרוע  לביטויי  שאחראיים  ונזילותם,  נלוזותם  על  אלה,  הם  האדם; 

לעומתו, תיאר את הרוע ואת התשוקות המתלוות לו כסטייה מהטוב. אין לו תוקף לכשעצמו, 

מכיוון שהדחפים היחידים שקיימים באמת קשורים באל. התנועה לרוע שמסמן אוגוסטינוס 

אימננטיים,  להרע  הדחפים  הפוך:  המסלול  פרויד  אצל  טובים.  דחפים  של  מעיוות  נובעת 

ועל ידי "עיוות" )או ניתוב מחדש( של תכליתם הגולמית הם עשויים לשרת מטרות טובות. 

הקיים הוא יצרי, ואילו המוסרי הוא נרכש. עשיית הטוב מחייבת עידון )"עיוות"( של תצורת 

בקדחתנות  אוגוסטינוס  עמל  המניכאיות  עם  בהתפלמסו  מכך,  יתרה  היצרים.  של  הבסיס 

למניכאיות.  בקרבה  הנדון,  בפולמוס  לפחות  ממוקם,  פרויד  ואילו  הדואליזם,  לשלילת 

יצרי המוות  יצרי החיים לבין  פרויד המאוחר הציג תורה דואלית של אנרגיה נפשית: בין 

הפועלים במתח בנפש האדם. כאן ההוגים נבדלים, אך משמרים את המתח המקורי שבתוכו 

צמחה משנתו של אוגוסטינוס. מתח זה, ניתן לשער, היה מובילו לתקוף את פרויד, בדומה 

להתמודדותו עם המניכאיות, כמתייחס ל"שני רצונות רעים נאבקים באדם אחד"90 – שניהם 

סטייה מהטוב והאמת, ועל כן אינם קיימים.
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ד. אחרית דבר

מפילוסוף המדע החשוב קרל פופר )Popper(91 ועד מקטרגיה העכשוויים מהזרם הקוגניטיבי־

התנהגותי, השיטה הפסיכואנליטית הייתה ועודנה נתונה לביקורת רבה על מידת מדעיותה 

מעניין,  בהיסט  אמפיריים.  ממצאים  יסוד  על  הטיפולית  הפרקטיקה  של  ביסוסה  טיב  ועל 

חיצי הביקורת הללו מהדהדים את החיצים ששלח פרויד לדוקטרינה הדתית בשעתו. 

מוצא  אני  הילד.  של  בפסיכולוגיה  כמתמחה  המקצועית  לידתי  בחבלי  מצוי  עצמי  אני 

יומרה המהולה בשיגעון  היא  מן הקיום האנושי  חולי  היומרה המדעית למגר כל שביב  כי 

להוסיף  עשויה  אוגוסטינוס  של  לאורו  פרויד  של  המוצעת  הקריאה  כי  סבור  אני  גדלות. 

מימד נוסף לבחינת הפרדיגמה הפסיכואנליטית. הקריאה בפרויד לאור דוקטרינה א־מדעית 

ניתנים להכחדה; שיירים  ודווי בלתי  רוע  ודתית מאירה את המאמץ להתמודד עם שיירי 

המחייבים התמודדות שחורגת מהתבונה הטהורה. התמודדות זו כוללת אמונה, השתוקקות, 

שאיפתי  חד־משמעיים.  ולמדידה  לכימות  ניתנים  אינם  שלעולם  עקרונות   – ואהבה  כוח 

הצנועה במאמר זה הייתה למקם את הפסיכואנליזה במסגרת סובלנית, המוכנה לדור בתוך 

שלא  כזו  לפתרון;  להביאם  בהכרח  דורשת  ואינה  לוגיות,  וסתירות  פנימיים  קונפליקטים 

מוותרת על השימוש בשיטה המדעית לשם חידוד וייעול הפרקטיקה הטיפולית, אך בד בבד 

ולאוגוסטינוס:  לה  משותפת  מטרה  אשר  פסיכואנליזה  הקדם־רציונליים;  בענפיה  מכירה 

אהבת אדם והפחתת סבלו, בתקווה שיזכה למרשם של אמת.
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