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טוען, שלאידיאולוגיה אין היסטוריה. לא במובן ( Althusser, לואי אלתוסר ) "על האידאולוגיה"ב

היסטורי. לאידיאולוגיה אין -שטבע את האמירה הזו, אלא במובן טראנסכ תכוון אליושמרקס ה

ובלתי משתנה. הפרט, האינדווידואל, הוא היא ניצחית  ,אידיאולוגיה-כלמשום שה הסטוריה

האידיאולוגיה מגייסת את כולם. סובייקט.  -סובייקט אידיאולוגי. משמע כבר(-)תמיד

מושג שמתאר את האופן  -באמצעות אינטרפלציה -הסובייקטים עצמם מייצרים את הנתינים

ת האידיאולוגיה, שמשכפלת את עצמה היומיומי שבו מנגנונים דכאניים של המדינה משכפלים א

כבר -שלהם. האידיאולגיה היא בכל, הפרט תמיד היומיומידרך סובייקטים עצמם, בפרקסיס 

הסובייקט של האידיאולוגיה וגם הנשא שלה. סובייקט הוא תמיד כבר נתין של המדינה, נשוא 

איתם בא במגע )וקודם כל את ילדיו,עוד יחידים אחרים שלה ונשא ש"מדביק" באופן יומיומי 

 טרם נולדו(. כל זה נעשה באופן חסר אמצעי לכאורה, אינטואיטיבי, ונדמה כ"מובן מאליו". 

, שהאידיאולוגיה היא חזות הכל ואין שום מוצא ממנה. כאשר מצביע על כךכל זה 

ה בתוך יקיים תחתהסובייקט מת –האידיאולוגיה דכאנית )היא תמיד עיוות מדומיין של הממשי( 

הוויה שלמה של תודעה כוזבת, אין לו  נקודת אחיזה מחוץ לאידיאולוגיה כך שהוא אינו יודע 

 –ולכן גם לא מכיר בצורך לשנות אותה.  כל זה, במידה והוא אכן מוחלט וגורף  –שהוא שרוי בה 

קט של כבר  סוביי-מראה שלעולם לא יבשילו תנאים למהפכה, משום שה"יחיד", שהוא תמיד

האידיאולוגיה )זו טאוטולוגיה, המונח "סובייקט" הוא כבר סובייקט של אידיאולוגיה(, מובנה 

לתוך המנגנון בלי להותיר שארית. הוא יכול להיות סובייקט צייתן או סובייקט מרדני  )"רע"(  

 הן רק האידיאולגיה.  -אבל תמיד כבר כל מערכות הייחוס שלו 

פלציה שכופה על הסובייקט זהות רחד הוא אופן האינטהאספקט שמעניין אותי במיו

יתר, -עצמית ומיגדרית מקובעת ומלאכותית שמגבילה ומרדדת את החופש האישי. זוהי דכאנות

והשאלה היא האם אם נחוצה? )נושא זה יבדק בפרק ב' של העבודה, באמצעות "שתיקת 

 הקולנועי של רוקי". הכבשים". השאלה, האם יש מוצא תבחן בחלק ב', באמצעות "המופע 

התחלתי, בעקבות אלתוסר, בסקירה חלק א' יעסוק כולו בעיון בטקסט של אלתוסר 

-ובמיוחד למול השיח המרקסיסטי של המאה ה קצרה של ההסטוריה של המונח "אידיאולוגיה".

הגורם הנצחי של אידיאולגיה )שעל פי אלתוסר היא האידיאולוגיה שמעל כל כדי לאבחן מהו  , 19

העצמי היעיל ביותר של האידיאולוגיה -. אבדוק את האינטרפלציה, אמצעי השכפולדיאולוגיה(אי

העצמית, שלהבנתי היא הגורם המכריע ביצירתו של סובייקט. לשם כך -על פי מושג הזהות

(, כניסוי מחשבתי שבודק 1991אשתמש בשני סרטי קולנוע: "שתיקת הכבשים" של ג'ונתן דמי )

, )כנראה שלא( . ו"המופע הקולנועי של רוקי"  ברה ללא זהות עצמית מובחנתהאם ניתן לחיות בח

סובלימציה -שלדעתי נושא איתו את התשובה: דה –( 1975ריצ'רד אובריין )ו ג'ים שרמן  של

המאפשר בה בעת גם רפלקסיה  -מודע מעבר שלפני התגבשותו של הסובייקט-המאחזרת זכרון לא

ומורד  -באופן שממחיש את קיומם של הסורגים השקופים –על כלא הזהות העצמית המגדרית 

כך, הסרט, )וכל תרבות הקאמפ, שאליה הוא שייך(, הוא גורם אמנסיפטורי, שמשחרר את בהם. 

נרמז הצופה על  מכאן,ועל הסובייקט שלה, מחוץ לו.  העל האידיאולוגיהצצה המבט המאפשר 

אם לצאת מהאולם ולחזור לעולם של ה –והבחירה חוזרת לידיו  -אפשרויות של קיום אחר

אינטרפלציה הלקרוא למהפכה. כך או כך, במידה ו, ואולי האידיאולוגיה, או לשחרר את עצמו

ששוללת את פחות דכאנית, יעילה כפי שאלתוסר הניח שהיא, הצופה נושא עליו אידיאולוגיה 
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  -לה עיוות מדומייןהאידיאולוגיה השלטת. באם הוא גם תופס, שזהות עצמית ומיגדרית היא כו

 אז הוא גורם שוללני רדיקלי. אני סבורה, שכך הדבר.  

 של המונח "אידאולוגיה" מקוצרת סטוריהיה

( Cabanisוקבניס ) (,Destutt de Tracy) טרסי-דה דסטואת המונח "אידאולוגיה" טבעו 

למצוא את התיאוריה של האידאות ונה היתה והכברוח הנאורות, .  18-בתחילת המאה ה

"בהתאם למסורת : בעזרת המתודה הנכונהגילוי האמת האובייקטיבית  לשם)הרעיונות( 

( )ג'נסיס( תופס מקום מרכזי. genese" )ראשיתהקלאסית בפילוסופיה של הנאורות שבה המונח "

 האידולוגים של מטרתם. 1הם התכוונו במונח לתיאוריה )לוגוס( של ראשית האידאות )אידאו("

, לוק ודקראט ]...[ הובסצעד שניזון מהמסורת של בייקון, " באופן מדעיארגון הידע היתה להביא ל

מדע העומד בבסיס כל המדעים  –ניסיון לבסס את ההבנה האמיתית של העולם על מדע האידאות 

. דרך זו, המציעה את הדרך האמיתית לכל מדע באשר הוא האחרים. הפילוסופיה של הרוח

, התבססה על פירוק כל מושג המתייחס לתופעה מסויימת לגורמיו הבסיסיים 'אנליזה'שכונתה 

 פרנסיסבין היתר  האידאולוגים פעלו בעקבות  .2(Cox.1969:10:11מחודשת מהם ) סינתזהובניית 

 על המדע את להעמידמקורות לדעה הקדומה שיש לסלקם כדי  ארבעהשמנה ( 1561-1626)  בייקון

 תחת ממצאים לאגד הנטייה: השבט אלילי: וממקורות( מסמכות ליידע בניגוד) אמפירי יידע

דוגמטיות. :המערה אלילי, השפה ההטיות: השוק אלילימסודרת מדי )חוסר ספקנות(.  תבנית

. מדקארט ירשו את מתודת המחשבה החותרת לאמיתות לטפל עיקר בין בלבול: התיאטרון אלילי

, ואת מושג הסובייקט. מהובס, את הסובייקט התבוני, האחראי על מעשי, ברורות ומובחנות

  וחולק קומונסס כללי, אחיד במידת מה.אידווידואל , 

, אבל לאחר מכן הפנה להם את גבו האידאולוגים זכו בתחילה לאהדתו של נפוליאון

אחר הסיבות הראשונות והמבקשת לבסס  תמטפיסיקה עלומה זו המחפש -"אידאולוגיה  וקבע:

  -במקום להתאים את החוקים ליידע של הלב האנושי וללקחי ההסטוריה  ,עליהן את חוקי העמים

תבוסה הכוונה ל) ( 54)שם  "היא אשר לה יש לייחס את האסונות שצרפת אהובתנו התנסתה בהם

העוסקים  כ"מטאפיסקאים" הואשמו בייקוניאני-כך, למרות  מורשתם בבסיס האמפיריברוסיה(. 

בכך  ומתכוון 3"אלתוסר מצטט את נפוליאון:"אי אפשר לעשות כלום עם האידאולוגים. בהפשטות

  להעדפתו של נפוליאון את המעש על פני הרעיונות והדיבורים. 

 אף על עצמו על לא וכמובן, עליהם ורק, עליהם חשב הואאלתוסר  מעיר, שנפוליאון פסל במומו. "

ההערה הזו . )שם(ד )אידאולוג במובן המרקסיסטי של המילה("אח מספר האידאולוג שהיה

נראה, שכמו פורנוגרפיה, גם אידאולוגיה שופכת לא מעט אור על בעיית המונח "אידאולוגיה": 

אלתוסר אינו משוכע שנפוליאון תפס, עניין של נקודת מבט.   -היא עניין של גאוגרפיה. ליתר דיוק

. מרקס, טוען אלתוסר: "חמישים שנה לאחר השימוש הציבורי אולוגיהימתוך אידפועל אכן שהוא 

הראשון שלהם )במושג(, חזר מרקס לביטויים אלה: האידיאולוגיה, האידיאולוגים, אבל ייחד 

                                                           
1
 23עמ.  תרגום: אריאלה אזולי רסלינג אלתוסר "על  האידאולוגיה" . ואיל 
2
 פוליטית הגות,  8 חוברת, בינלאומיים וליחסים המדינה למדע ישראלי עת כתב: פוליטיקה" האידיאולוגיה מושאי של גלגולם" טלשיר גייל  

 pp.53(, ב"תשס, 2002 חורף)
3
 23עמ.  תרגום: אריאלה אזולי רסלינג . אלתוסר "על  האידאולוגיה" .ל 
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דבריו של אל  מילים,באותן , גם איגלטון מתייחס להם מובן אחר לגמרי" )שם(. כמו אלתוסר,

 4 :ומוסיף עליהם, הגרמנית"מרקס ב"אידולוגיה 

When Marx took up the term ('ideology' )  fifty years later, he gave it a quite different in even 
his Early Works. Here, ideology is the system of the ideas and representations which 
dominate the mind of a man or a social group. []... .  However, here we come upon a rather 
astonishing paradox. Everything , seems to lead Marx to formulate a theory of ideology. In fact, 
The German Ideology does offer us, after the 1844 Manuscripts, an explicit theory of ideology, 
but . . . it is not Marxist (...). As for Capital, although it does contain many hints towards a 
theory of ideologies (most visibly, the ideology of the vulgar economists), it does not contain 
that theory itself, which depends for the most part on a theory of ideology in general  

בדיוק על כך מלין אלתוסר: מרקס ערך רוויזיה ברעיונותיו הקודמים  ומה"הקפיטל" כבר נעדרה 

תיאוריה על  אידאולגיה, ככלל.  מרקס פסל את כל נושא האידאולגיה, כמראית עין שקרית ולא 

טרח להתעכב עליה יותר.  את דפי  התיאוריה שלו על האידיאולוגיה, הותיר, כפי שאכן מרקס 

"נעדרת מן  מעיד "כמאכל לעכברים" וכך תיאוריה מרקסיסטית מסודרת על אידאולגיה  בכלל:

 . 5התיאוריה המרקסיסטית בקביעות"

, הסטורי מומנט בכל" :את ההסטוריה ומוצאסוקר  ב"אידיאולוגיה הגרמנית" מרקס

 מושגי אלו היו, האריסטוקרטיה בתקופת .השליט המעמד של האינטרס את הלמו אליםיהאיד

 השיוויון, החירות מושגי שלטו הבורגנות של שלטונה בתקופת ואילו: ]...[ והנאמנות הכבוד

 ההסטוריה של זו תפיסה." )שם(. הוא שכך כלל בדרך לעצמו מדמה השליט המעמד. בזה וכיוצא

 מעמד, שכן ]..[ , יותר מופשטים שהם רעיונות של המתפשט שלטונם בתופעת בהכרח נתקלת ]...[ 

 בצורה עיניינו את להציג מטרותיוע ביצו לשם נאלץ, לפניו ששלט מעמד של במקומו הבא חדש

. לתת לרעיונותיו צורה של כלליות")שם(. מכאן גוזר מרקס הגדרה לאידיאולוגיה: אידאלית

 .  י".)שם(כלל תוקף ובעלי, תבוניים שהם היחידים הרעיונות בתור להציגם

הינה אופן של הצגת אינטרס צר של מעמד,  איגלטון ניסח זאת כך: "האידאולוגיה 

כבר פה עולה שאלת הקשר האפיסטמולוגי בין אידיאולוגיה, לאמת:  כאינטרס אוניברסלי כולל". 

,  , שניסו להעמיד את החשיבה על בסיס אובייקטיבי ומדעי18-אה ההכישלון של האידאולוגים במ

. המעמד השליט"מטאפיסיקה" שנועדה לשם הצדקת -ת שנים להחשב כהפך תוך כמה עשרו

איגלטון טוען שהתיאוריה הכלכלית של טרסי לא עמדה בקנה אחד עם המדיניות הראציונלית 

. )הוא גם מציין, שטרסי [:69Eagleton 1999] שלו: "מה הטעם לומר לעשירים שהם חסרי תועלת?"

מהגישה התרשם  מארקס לטענת איגלטון, בצרפת(.  היה אחד מבעלי האדמות האמידים ביותר 

אבל  תקף גם אותו  )שם(," מתוןאת טרסי הוא החשיב ל"כלכליסט וולגרי ) המעשית של נפוליאון 

אלתוסר מזכיר, ששם(.  מארקס, כפי ) ב"אידאולוגיה הגרמנית", כ"דוקרינטור בורגני  בדם קר"

מצפון  זיכוךכצידוק ל מעמד השליט להעל, שנועד לספק -אולוגיה חלק ממבנהיראה באיד

האידאות של הוא . בכל תקופה, הקניין הרוחני של חברה, המשך השליטה והניצולכמניפולציה לו

 אף"אמצעי הייצור, והוא גם השולט באמצעות האידאולוגיה הנוחה לו: ששולט על  ,המעמד

 רעיונותיהם לו כפופים כלל בדרך כי לומר שניתן כך; בחזקתו מצוי הרוחנית היצירה על הפיקוח

. אין הרעיונות השולטים אלא ביטוי רוחנית ליצירה אמצעים להם שאין אנשים אותם של

אידיאלי לתנאים החומריים השליטים, היחסים החומריים השליטים כשהם מושגים ברעיונות; 

                                                           
4
 מרקס של המדובר המאמר למצוא הצלחתי לא, מצטט שאיגלטון, התודעה על השליטה על משפט את 
5
 27.עמ האידאולוגיה על אלתוסר 
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רים את רעיונות, מסדי-שולטים אפוא גם כיוצרי, 6 היחידים המרכיבים את המעמד השליט ]...[

 אותה של השליטים הרעיונות כן אם הם רעיונותיהם. זמנםייצורם וחלוקתם של רעיונות 

. אלתוסר טוען את אותה טענה, להבנתי: מנגנוני המדינה האידיאולוגיים שולטים על 7".תקופה

התודעה  בעזרת מוסדות החינוך, למשל . ולמעשה, מרקס כבר ביטא פה את הבעיה המעגלית: 

השליט יוצר את התודעה על ידי שליטה ברעיונות וביצירה הרוחנית. אם כך, מרקס טעה המעמד 

בכך שלא ייחס לכך את החומרה המתבקשת:  תודעה מעמדית  מתפתחת לכאורה מתוך מצב 

אכן, אבל התודעה הנכונה לא יכולה להתפתח אם המעמד השליט שולט גם ברעיונות.   מטריאלי,

יכול )לא בהכרח( לצאת מחוץ לאופן שבו המציאות מאורגנת  -רק מצב של מחסור ראדיקלי

והוא אכן דואג בכל זמן   -מבחינת רעיונית ומושגית . אבל לכך המעמד השליט יכול לדאוג

 מאשר על כבליו.  –שלמעמד הנשלט יהיה קצת יותר על מה לוותר   -שמתאפשר לו 

שמאלני רדיקלי,  גאידיאולו, אומר אלתוסר, "ניהל מאבק אידיאולוגי, התנהג כמו מרקס

ב"אידאולוגיה הגרמנית" . 8ולאחר מכן כקומוניסט אוטופיסט כנגד אידיאולוגים אחרים, אויביו"

 לפי"שת ההגותית שהוא עצמו נמנה עליה בעבר:הגליאניים הצעירים, המורב מרקס אכן משתלח 

]...[  כדוגמתה אין מהפכה האחרונות בשנים גרמניה על עברה, גרמניים אידאולוגים שמודיעים מה

ההשתלחות של מרקס בהגליאנים  . 9]...( הטהורה המחשבה בתוך להתרחש היה אמור זה כל

מסיבה כפולה. ראשית, משום שסבר, שלא משנים את העולם בדיבורים בלבד.   -היתה אם כן

לא רק  שנית, בגלל עצם העיסוק בפילוסופיה  שייך למבנה העל. מבנה העל תמיד דכאני  וכך הם

 אלו צעירים ההגליאנים שלפי כיווןאלא הם חלק מהבעייה: " –שאינם מביאים לפתרון 

 את מהווים ידיהם על שנתעצמאה התודעה של התוצרים כלל, המושגים, המחשבות, הדימויים

 להלחם חייבים הצעירים ההגליאנים אין כי הוא שברור הרי) ....(  אדם לבני הממשיים האזיקים

 כל, האדם בני של יחסיהם כי יוצא דימיונם שלפי כיוון. התודעה של אשליותיה כנגד אלא

" )שם(. הטענה, שכל מה .דימיונם פרי אלא אינם, ומגבלותיהם אזיקיהם, ומפעליהם מעשיהם

היא עצמה אפרמיטיבית למצב הדכאני, גם אם התכנים עצמם  –שצריך הוא "להחליף תודעה" 

 במירב בפניהם הם שמציגים הרימכוונים לשחרור. כמו לומר לאדם סובל ' זה הכל בראש שלך'.: 

, אנושית בתודעה הנוכחית תודעתם את להחליף התובע המוסרי הפוסטולט את העקביות

 כל התודעה לשינוי זו תביעה. מגבלותיהם את כך ידי על ולסלק, אגואיסטית או ביקורתית

. מכאן כבר 10. אחר פירוש באמצעות הכרתו ,ל"ר. אחרת בצורה הקיים פירוש אלא אינו פירושה

 אך"(, חדשים פירושים מצב לאותו נתנו) " העולם את תיארו הפילוסופים": 1111נובעת התזה ה

 ."לשנותו הוא העיקר

ספרו המבקר את האידאולוגיה, הוא  כשלאתוסר מצר על כך שמרקס לא פרסם את 

איזכורו של ספר, שנגנז ושסופו היה לפתור את בעיית הרעב של דיברי מרקס במתכוון כנראה ל

לעבד במשותף את השקפתנו בניגוד לאידאלוגיות ד"ס(  יחד עם אנגלס. )עכברים בלגיים:"החלטנו 

                                                           
6
 .224' עמ(, 1965, פועלים ספרית" )שחרות כתבי: "בתוך", הגרמנית האידיאולוגיה, "רקסקרל מ 
7
 .251' עמ",הגרמנית האידיאולוגיה" 
8
  24 האידיאולוגיה על אלתוסר 
9
 .224' עמ", הגרמנית האידיאולוגיה, "מרקס 
10
 . 226עמ. ", הגרמנית האידיאולוגיה, "מרקס 
11
 ק. מרקס תזות על פוירבך 
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לשעבר. כוותנו  שלנו הפילוסופי המצפון םע חשבון של הפילוסופיה הגרמנית, למעשה לבוא

  .12" ]...[נתגשמה בצורת ביקורת על הפילוסופיה שלאחר הגל

 את לב בחפץ לא הגיע לדפוס, ומרקס לא מצטער על כך:"הנחנו שונות, מסיבות פרהס

 ההבנה -תכליתנו עיקר את שהשגנו משום בייחוד. העכברים של המכרסמת לביקורתם היד-כתב

אזכיר רק את 'המניפסט של המפלגה הקומוניסטית' שחיברנו, ]...[ . מבין החיבוריםהעצמית

)וגם איגלטון( אולי משום כך אלתוסר .   13"אנגלס ואני, במשותף ואת 'דלותה של הפילוסופיה.]...[

טוען שהעכברים כרסמו את החלק ב"הקפיטל" שבו היתה אמורה להיות ביקורת על 

"למרבה הצער, אם הקפיטל כולל מספר יסודות . אלתוסר כותב: לו , כבסיסהאידאולוגיה

לתאוריה של אידאולוגיות, בעיקר האידאולוגיה של הכלכלנים המצויים, הוא אינו כולל את 

בתיאוריה של האידיאולגיה באופן כללי, ובתור  תלויההתיאוריה הזו עצמה, שבחלקה הגדול ]...[ 

 . 14שכזו נעדרת מן התיאוריה המרקסיסטית בקביעות"

 דוקא אלא, העכברים מאכלכ ,הקפיטל את פה מזכיר אינו דווקא שמרקס, הוא ייןהמענ

 הפילוסופיה על הביקורת על אנגלס עם ששקד לאחר – שמרקס, נראה. הקומוניסטי המניפסט את

 לא -",פראזות' בעזרת העולם את משנים"ש, ההגליאנים של באידאלוגיה שהמאבק, אולי, הניח

 שבא משום זאת. הספר אובדן על הצטער לא לכן. אחרות פארזות בעזרת מאבק  -להיות יכול

 התוצאה. אידאולוגית/פילוסופית עצמה היא -אידאולוגיה/פילוסופיה על שביקורת, מסקנה לכלל

 .לפעולה הקריאה - המניפסט היתה  מרקס עבור הכתיבה תהליך של

חומרית, ולכן  נקודת המוצא, לכן, לא יכולה להיות אידיאולוגית, היא חייבת להיות 

. המאטריאליזם ההסטורי אינו אידיאולוגיה משום שהוא עוסק בממשי ואמפירית ממשית

ובקונקרטי ולא במופשט )בניגוד,למשל, לפילוסופיה ההגליאנית שעל פיה הקונקרטי הוא 

היא הממשות(: הנחות היסוד בהן אנו פותחים אינן בשום -שהיאמניפסטציה של רוח התקופה, 

 על רק מהן להתעלם וניתן, מציאותיות יסוד הנחות פנים ואופן שרירותיות, אינן בגדר דוגמות: הן

הוא האידיאולוגיה, כפי שמובן בהמשך(. מרקס מתחיל בקביעה  -)הדימיון  15הדימיון." דרך

 קיומם היא אנושית הסטוריה כל של הראשונה היסוד שהנחת הוא הדברים טרואיסטית:" מטבע

 )שם(. חיים". אנושיים יחידים  של

אינה טריוויאלית בשום צורה. למעשה, באופן אישי,  –טרואיסטית, חשוב לי מאד לציין אמירה 

באופן  -כששמעתי בפעם הראשונה את האימרה "היסטוריה היא דברי ימי פועלו של האדם"

זוהי אולי מעין דוגמה לשכיחות שבה בעת עיסוק בפילוסופיה ובמחוזות מפתיע, זה הפתיע אותי. 

 הבסיס עצמו נשכח לעיתים לא רחוקות.  -המופשט

שמעיד על עצמו כמי ש"בא בחשבון עם מצפונו, שבסיסו היה  הפילוסופיה  מרקס,

 פותחים אנו"יתים הנסתרים ביותר: ההגליאנית מבין שגם דברים מובנים מאליהם הם לע

 אם ובין להם נתונים הם אם בין  שלהם החומריים החיים בתנאי, בפעילותם, הממשיים ביחידים

 מבסס כך שם(.)".טהורה אמפירית לבחינה, איפוא, ניתנות אלו יסוד-הנחות. פעולתם ידי על נוצרו

 . תיקני כמדע ההסטורי המטריאליזםהתיאוריה שבבסיס  את מרקס

 החירות, השוואה לשם. הפשטות נעדר טרואיזם, מאליו  המובן עם מתחיל מרקסכך, 

 הצרפתים האידאולוגים של )והדעה הקדומה שלהם( המוצא נקודת היתה האדם של טבעי כמצב

                                                           
12
 האידאולוגיה על, תוסרלא 
13
  254מרקס ביקורת הכלכלה המדינית  
14
  27. עמ  האידאולוגיה לאלתוסר ע 
15
 226-227עמ. 1965כתבי שחרות, ספריים פועלים  -ק. מארקס מתוך "האידאולוגיה הגרמנית" ב 
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 דווקא כי אם. אלמנטרית מוצא הנחת אכן היא, חיים אדם בני של קיומםמנגד, . 18-ה המאה של

. בלבד מתודית-ספקנות שבמסגרת הגם, קיומו-לאי  הספקני היסוד את הניח" הגיונות"ב דקארט

: וכותב ממשיך מרקס. למסקנתו בניגוד גם בספק אכן שהקיום, בבד-בד, הראה זאת ואם

 הנתון ויחסם אלו יחידים של הגופני ארגונם, כן אם, לקביעה  הניתן הראשון העובדתי המימצא"

 הטבע.  שאר אל כך ידי על

 פעילותם ידי על ובהשתנותן, אלו טבעיות יסוד בהנחות לפתוח חייבת ההסטוריה כתיבת ]....[ כל

אומר מרקס: "על זה  הגדרת בני אדם, )שם(. על שאלת  "ההסטוריה של במהלכה האדם-בני של

אפשר לבנות אידיאולוגיות שונות, דתיות או אחרות, אבל דבר אחד הוא ביולוגי ועל כן בלתי ניתן 

לערעור: "הם עצמם מתחילים לאבחן את עצמם מן החיות משעה שהם מתחילים לייצר את 

   16אמצעי מחייתם".

של את מהנחה שבסיס מתקיים הפרקסיס יוצה אמפירית-זוהי התבוננות מדעית

 -ומפעיליה  ,גיה מתפתחת, באמצעות טכנולומצד אחד מייצרתאשר  הרפרודוקציה החברתית,

ודוקציה. ההבחנה התנאים לרפרצרכיהם וגם את מייצרים את . בני האדם בני אדם -חות ייצור וכ

גם את הכלים  יבי.באופן קונפליקטתמיד מתקיים היסטורית היא, שתהליך הייצור -הטראנס

 לייצור, וגם את הטכנולוגיה לייצירת כלים נוספים לייצור.

 מרקס מציג את מטריאליזם ההסטורי, שעל פיו  (1859)" המדינית הכלכלה לביקורת"ב

 בני": הממשי הבסיס מבנה כלכלי של החברה הוא סך כל המיכלול של יחסי הייצור שמהווה את

המבנה הכלכלי בסיס על   17"הייצור יחסי מתוך, בחברה שלהם המחייה תנאי את מייצרים אדם

 משפטי על בניין נישא :"שעליוכל המוסדות שמתאימים לשלב הייצור המסויים –נבנה בניין העל 

מכאן, מרקס קובע בהתאם  מסויימות" )שם(. חברתיות תודעה צורות מתאימים ושאליו ומדיני

היררכיה של קדימות. שעל פיו קודם נוצר הבסיס הכלכלי  -ללוגוס של הנאורות )והאידאולוגים(

 החיים תהליך את מתנה החומריים החיים של הייצור אופן בחברה ורק אחרת כך מבנה העל:"

, להפך לאא, הווייתם את הקובעת היא האנשים תודעת לא. בכללו והרוחני המדיני, החברתי

רי האפריוההתהוות, והתנאי  ")שם(. על פי תיאוריית.תודעתם את הקובעת היא החברתית הוויתם

 החומריים הייצור כוחות באים ההתפתחות של מסויים מאבק המעמדות:"בשלב -בכל חברה

 הקניין יחסי עם, לכך משפטי ביטוי אלא שאינו מה, או הקיימים הייצור יחסי עם סתירה לכלל

    ")שם(..כה עד נעו שבתחומם

של יחסי   הקונפליקטמ שנובעים העל -מקור האידיאולוגיות על פי מרקס הן במבני

לקבעה מצורות התפתחות של כוחות הייצור הכלכליים, שאפשר הייצור, בבסיס הכלכלי:"

ובין הצורות המשפטיות, המדיניות הדתיות, האמנותיות או  במהימנות של מדעי הטבע,

, שבהן מיידעים לעצמם הבריות את ההתנגשות הצורות האידאולוגיותהפילוסופיות, בקיצור, 

ינת,וגם נטולת כוח להביא לכן, כל אידיאולוגיה היא מדומי ")שם(. הזאת ושרים עמה. 

עצמו, כן אין  על בליבו מה שהוא מדמה"כשם שאין להוציא משפט על הפרט מהו, לפי לשינוי:

  ")שם(. הפיכה כזאת מתוך תודעתה.-להוציא משפט על תקופת

, כאילו בעיותיו הממשיות של העולם 'מהפכנים'מכאן מובן מקור הלעג להגליאניים ה

 אפילו אלו פילוסופים בקרב כנגד הדת, אבל מתריס:"אין  םיפתרו בדיבורים. הוא מצדד בתפיסת

 בדבר. הגרמנית והמציאות הגרמנית הפילוסופיה בין הזיקה בדבר להקשות בדעתו שהעלה אחד

                                                           
16
הבונים, הבונים –למשל  -ייצור תנאי מחייה אינו בהכרח נקודת מפנה עם גבול ברור: חיות, ואפילו צמחים, מייצרים גם הם את תנאי מחייתם  

 סכרים, וארגונם החברתי המורכב של חרקים. 
17
 252-253 עמ 1859 ברלין" המדינית הכלכלה לביקורת" מרקס קרל 
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ונה לשאול את השאלה הנככלומר, )שם(. שלהם" החומרית סביבתם לבין, ביקורתם בין הקשר

 של הסתירות מתוך הזו התודעה את להסביר יש, "אדרבא :ולחפש את התשובה בבסיס החומרי

 ויחסי, החברתיים הייצור כוחות שבין בעין המצויות התנגשויות מתוך, החומריים החיים

למצב מטריאלי. לתפיסתו, תודעה חדשה  ,מדגיש את הקשר שבין תודעה . מרקס 18הייצור"

התפתחותה  –אלא רעיונות חדשים נוצרים כאשר מצב חומרי חדש  מבשילה לא מרעיונות חדשים,

שנראות כבר באופק מממשי:  מתחיל להתהוות ולסמן את האפשריות –של טכנולוגיה חדשה 

ויחסי יצור  כל כוחות הייצור, שבשבילם היא נרחבת דיה,"תצורת חברה לעולם לא שוקעת. 

שלהם בחיקה של  החומריים הקיום תנאי שהבשילו קודם באים לא לעולם חדשים, גבוהים יותר 

 אלא, נולדת אינה גופה המשימה כי, תמיד נמצא להסתכל טיבנ אם שכן. גופה הישנה החברה

 )שם(.."בתהליך שרויים לפחות או בעין מצויים כבר לביצועה החומריים התנאים כאשר

 וןומכי פילוסופיה כל למחוק, כמשמעו פשוטו, שצריך חשב מרקסלדברי אלתוסר: "

 וכך גם את הביקורת עליה לכן מרקס זנח את העיסוק בהאידיאולוגיה" ו אלא אינה שפילוסופיה

 בכלכלה.עבר להתעמק ו

 

 ב. אלתוסר 

 שלהם הקיום לתנאי יחידים של המדומיין היחס את מייצגת האידיאולוגיה: 1תזה 

הנוכחי, מנגנוני המדינה יוצרים בנוסף  גם את כוחות החברתי אלתוסר טוען, שבארגון  

באמצעות על ידי עיצוב תודעתם, ושכוחות הייצור מייצרים עוד כוחות ייצור )  –הייצור עצמם 

הדגש  יטה של האידאולוגיה היא חובקת כל.( בצלמה ובדמותה של האידאולוגיה. כך, השלילודה

ששם מרקס על השליטה דרך אמצעי הייצור, וזלזולו בכוחה של האידיאולוגיה, מנעו ממנו לצפות 

תייעל גם לל את אמצעי השליטה על הטבע, כך את השתכללותה של השליטה, שכפי שהיטיבה לשכ

האדם. אלתוסר לא סבור, שכל אידיאולוגיה היא דכאנית, אבל כאשר השיטה עצמה השליטה על 

  -דכאנית, האידיאולוגיה שלה דכאנית בהתאם, והבעיה היא, שהאידיאולוגיה היא חזות הכל

כבר( סובייקט שהוא -)תמיד שום שכל אידיאולוגיה היא בפרקסיס, וכל סובייקט הוא מראש מ

על -זאת, משום שמעל לכל אידיאולוגיה ניצבת אידיאלוגית נתין של מגנוני השליטה של המדינה.

 נצחית.

. במצב מנגנוני מדינה אידאולוגיםומנגנוני מדינה דכאניים, אלתוסר טובע שני מינוחים: 

גם האידיאולוגיה פרטי,  שבו הסטרוקטורה עצמה דכאנית, והיא כזו מעצם התקיימותו של קניין

בעוד שמנגנוני ושני סוגי המנגנונים הם דכאניים. היא, שאלתוסר דכאנית. טענתו הראדיקלית של 

הם בבחינת דכאנות ישירה )וכך עוד לפחות  –שיטור, צבא, רשויות למיניהן  -המדינה ה"דכאניים"

המדינה האידאולוגיים מנגנוני   -נשמרת הבחנה בקיומו של קונלפיקט לבין היחיד למנגנון(

נמצאים בכל, מכוננים את הכל ומייצרים אינטגרציה בלתי מורגשת בין הפרט למנגנון. הפרט 

של  בנוחות מסבירת פנים, מסתגל למערכת והופך  לסובייקט לתוך האינידאולוגיהמתמזג 

גיה וכך האידיאולו ובלא דעת הוא גם הסוכן שלה.  )עוד טרום לידתו, למעשה( האידיאולוגיה

ומאשרת את עצמה ללא הרף. כשהמצב הזה גורף, ונמצא  -משכפלת את עצמה בתוך הפרקסיס

 הולכת ואובדת.  –התקוה לשינוי מהפכני  –בכל 

                                                           
18
 253- עמ 1859 ברלין" המדינית הכלכלה לביקורת" מרקס קרל 
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 תיאוריה-אידיאולוגי-למבנה משולש: סובייקט -מעבר מהמבנה הטיפולוגי

החלוקה למבנה בסיס ולמבנה על היתה גלויה וברורה, בתקופתו של מרקס. יהודה שנהב,   

ב"אידאולוגיות ניהול בעידן הראציונליות" מציג את המצב ההסטורי של המהפכה התעשיית: 

שתהליך הייצור ייתקיים  ,התפתחות המפעלים הגדולים, שראציונליות אינסטרומטלית תבעה

ב הקודם, שחלק מהייצור התקיים בסדנאות משפחתיות(. ריכוז עובדים מצבמפעל עצמו, )בניגוד ל

המנגנון  –כך  סביב במפעל ייצר מגורים סביב המפעל, ובישובים הללו ניתנו גם שירותי דת וחינוך. 

מבנה העל המצדק את המשך הייצור על ידי חינוך והטפה דתית.   -דאג לייצר את האידאולוגיה

אר עיירת פועלים כזו, ומורה שכזה, מר גרנגיינגר , המסביר לתלמידתו דיקנס, ב"זמנים קשים" תי

. אלא בהמה בעל ארבע רגליים המשמשת למשא וסיסי, ילדת קרקס לשעבר, שסוס אינהנבוכה, 

 :ראציונליות אינסטרומטלית לעילא

“Now, what I want is Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are 

wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else. You can only form the 

minds of reasoning animals upon Facts; nothing else will ever be of any service to them.”  

― Charles Dickens, Hard Times 

 

, אלוגיהילוקח חלק נכבד באידכמנגנון המדינה האידיאולוגי   החינוך, לטענת אלתוסר

תעמולה במנגנוני יישירים )ונלעגים(,  על ידי כפייה ודיכוי  –לא כמו בדוגמה של דיקנס שאבל 

המדינה, דרך . אלא ממש בעצם הפרקסיסואפילו לא באינדוקטרינציה ישירה. , גסים ושידול

את את התלמיד על פי התאמתו העתידית למערך הייצור, ומעניקה לו  ת מוסדות החינוך מסווג

שהרי, תפקידו לשל חינוך זה נתפס כמון מאליו, . מעמדו בתוך המערכת השכלה, שקובעת אתה

שהתופעה היא עד )עבור כמה שזה שווה, אני איני סבורה  וא לסגל אדם צעיר לחיים ולמציאות. ה

  כדי כך גורפת והחלטית. לראייה, הנה אנחנו יושבים פה, ולומדים את מרקס, ואת אלתוסר(. 

מתבצעת באופנים שנתפסים כטבעיים ביותר, מובנים  , לטענת אלתוסר,האינדוקטרינציה

הסובייקט עצמו הוא סוכן  –והיא אינה  משווקת על ידי פוליטרוקים מקצועיים מאליהם ביותר, 

אידיאולוגי, נשא  האינדוקטרינציה והוא עושה זאת מבלי דעת, משום שגם הוא עצמו סובייקט

 את האידיאלוגיה. ומפיץ 

מרקס טען,שאין  .היסטורי בעצם האידאולוגיה-אלתוסר מוצא דפוס טראנס

. לעצמה מחוץ היאהאידיאולוגיה  של ההסטוריההתכוון ש"מרקס  . בכך לאידאולוגיה הסטוריה

 –משמע  19היכן שההסטוריה היחידה שבנמצא מתקיימת, זו של היחידים הקונקרטיים".  -שם

מבקש להראות, , בניגוד לכך אלתוסר שהיא אינה חלק מממשות ההסטורית של אנשים ממשיים.

לא שייכת למציאות, אלא שהיא נמצאת תמיד בתוך  לא משום שהיא ,שלאידאלוגיה אין הסטוריה

 חסרת בצורת בכל נוכחת כלומר, נצחיתשהיא י. אין לה הסטוריה משום: "ומרכל פרקסיס ח

ההסטוריה )=הסטוריה של ההתהוויות החברתיות הכוללות את המעמדות  בכל, השינויים

 ולהסטוריה שלהן, אבל ]..[החברתיים( ]...[ אני מגביל את עצמי במתכוון ל"חברות מעמדיות" 

נת גם לגבי אלו המכונות "חברות ללא חלוקה בהתזה שעליה אני מגן יכולה וצריכה להיות מו

האידאלוגיה של המדינה, מעמדית או אזורית, מתממשת במנגנונים  .(33מעמדית" )שם 

                                                           
19
 30.עמ " האידאולוגיה על" אלתוסר 

https://www.goodreads.com/author/show/239579.Charles_Dickens
https://www.goodreads.com/work/quotes/6751955
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צורך ובפרקטיקות הקונקרטיות, של פרטים יחידים על ידי מכניזם הפועל מעצמו "מבלי יהיה 

 (. 35מהם")שם  אחד כל של לתחת שוטר להצמיד

עמד על כך שהדת היא אידאולוגיה שבה "האנשים ( Feuerbach)פוירבך לודוויג כשם ש

מצייגים לעצמם )בצורה מדומיינת( את תנאי הקיום הממשיים שלהם", ושעל כך תבע מרקס 

האידאולוגיה היא לא המצאה מדוע יש להם צורך שכזה. שתי תשובות כבר אינן מספקות:  -לברר

, וגם מרקס טועה, לדעת אלתוסר. פוירבךקניים ונצלנים כפי שחשב ישל  אנשי כנסייה צינ

תנאי הקיום "שבני אדם מייצרים ייצוג מנוכר )=מדומיין( של : אידיאולוגיה היא לא רעיונות שווא

" המנוכרתודה שלהם מכיוון שתנאי קיום נשלטים אלה הם המהות של החברה המנוכרת: העב

 תנאי של -המדומיין ייצוג משקפת שהאידאולוגיה, על פי אלתוסר היא בהנחה, הטעות .(43 שם)

"אין זה העולם הממשי שלהם שאותו "בני האדם" "מייצגים אלתוסר:  הממשיים. לטענת הקיום

הקיום הממשיים.  יקודם כל זה שלהם לתנא.]..[ )היא( לעצמם" באידאולוגיה )דתית או אחרת

 זוהיהממשי")שם(.  העולם של, מדומין, כלומר, אידאולוגי ייצוג כל של במרכזו מצוי זה יחס

 היחס את מייצגת האידיאולוגיה (.מבחוץ עליה מביטים כאשר) אידאולוגיה כל של מתהותה

 ולא, הקונקרטית למציאות יחסנו את מייצגת כלומר – שלהם הקיום לתנאי יחידים של המדומיין

 לטענת אלתוסר:  . עצמה הקונקרטית המציאות את

כל אידיאולוגיה מייצגת בעיוות שלה, שהוא בהכרח מדומיין, לא את יחסי הייצור הקיימים 
)המדומיין( של יחידים  היחס)ואת היחסים האחרים הנובעים מכך( אלא קודם כול את 

ליחסי הייצור וליחסים הנגזרים מכך. באידיאולוגיה לא מיוצגת איפא מערכת היחסים 
הממשיים השולטים בקיום של יחידים, אלא היחס המדומיין של יחידים אלה ליחסים 

 ( 44הממשיים שבהם הם חיים.)שם 

שהמרכיב אידיאולוגיה( -ומני)אהיחס המדומיין שהוא האידיאולוגיה הנצחית, אם הבנתי נכון: 

, כלומר, על פי אמונתו לפעולאמור במקור(  כךהמדומיין שבה הוא הרעיון, שה"יחיד" )במרכאות 

 בפרקסיס החומרי של חייו. שהן שלו מתוך בחירה חופשית,  , שנדמה לו לבטא את האידאות שלו

 –נט" 'במובן של "אג שקיים סובייקטדומין הוא עצם העיוות של התפיסה, )למעשה, הייצוג המ

 : פי מצפונו, אמונותיו ובחירותיו פרט הפועל על

בכל הסֵכמה הזו  אנחנו מבחינים בכך שהייצוג האידיאולוגי של האידיאולוגיה נאלץ 
בעצמו  להכיר בכך של סובייקט שניחן בתודעה ומאין באידאות שהתודעה שלו מאצילה 

בהתאם לאידיאות שלו', כלומר עליו לכתוב עליו או מסכים להן מתוך חירות, צריך 'לפעול 
בתוך המעשים של הפרקטיקה החומרית שלו את האידאות הפרטיות שלו בתור סובייקט 

 (. 47בן חורין. אם הוא אינו עושה זאת, זה לא טוב" )שם 
 

שבני אדם הרי לא תמיד פועלים על פי אלתוסר אינו מותיר פתח לטיעון שעל פיו מאחר 

. לטענתו, מי שפועל בניגוד לאמונתו, זוהי ראייה לכך שלא הכל אידיאולוגיה -אמונתם ומצפונם

כל מערכת  –כך או כך שאמונות אחרות הכתיבו את הפעולה המנוגדת.  –מאמין רע, או  –הוא או 

-אומניאי אפשר לצאת מתוך אידיאולוגיה, משום שישנה " היחוז היא האידיאולוגיה.

ת תמיד סובייקט של אידיאולוגיות. כל פעולה ועשייה להיואידיאולוגיה" שמאלצת את ה"פרט" 

להיות לפרט מתוקף יחס, או הגיון, של פרט, מנומקת, או נעשית בהתאם לאידיאות שאמורות 

)קטגורית הסובייקט(  -הסובייקטשמתקופן הוא תמיד מוטה  לפעול על פי אידיאולוגיה כלשהי. 

 היא האידיאולגיה:
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  חומרי יוםק יש אידיאולוגיהל: 2תזה 

 תמיד כרוכה אידיאולוגיה פי על יחיד של פעולתו לאידיאולוגיה יש קיום חומרי.לתוסר לטענת א

 זה. שלו והפרקטיקה מנגנון במסגרת תמיד קיימת אידאולוגיה: "כלשהי חומרית בפרקטיקה

לטענת אלתוסר, הפרט נולד לתוך עולם שכבר צומצם על ידי אידאולוגיה  (46")שם חומרי קיום

רוחני. אדם אחת נצחית: שגורם לו להניח מעבר לכל ספק, כאילו  שאידאות הן בעלות קיום 

 שמאמין במשהו, אלוהים או בחובה, צדק, וכד':

 של אידאולוגי בייצוג החיים אלה כל לגבי כלומר, םכול לגבי) נובעת זו אמונה]..[ "
 היחיד של)הדגשה במקור(  מאידאות(  רוחני קיום להן יש שבעיקרון לאידאות האידאולוגיה

 האמונה של האידאות את המכילה תודעה בעל סובייקט בתור שלו, כלומר,  מדובר שבו
 בתודעה שניחן סובייקט) זו בדרך שהופעל לעילא האידאולוגי המושגים למערך הודות. שלו

 הוא שבהן באידאות מכיר חירות מתוך או אידאות מעצב הוא חירות מתוך במסגרתה אשר
 (.  46 שם". )טבעית נראית סובייקט אותו של( החומרית)  ההתנהגות, מאמין

 

את דתיותו מממש יש ביטוי בפרקסיס: דתי –למעשה, לכל סוג של אמונה או תפיסת עולם 

אלתוסר  .כסך כל הפרקטיקות החברתיות שלו בפולחן הדתי. וכן הלאה. מרקס תיאר את הפרט

מגדיר את הפרט בצורה דומה, רק שכאן הפרקטיקות החברתיות מוחלפות ב"אידאולוגיות" 

למעשה, הפרקסיס מכונן את אותו הדבר(.  –זה דווקא כן יתגלה בסוף שואולי לדעתי, שונות . )

שפתי התפילה, והאמינו"  : "קרעו ברך, הניעו אתשמציע –האידאות. אלתוסר מצטט את פסקל 

 כמו שאומרים באמריקאית(.   fack to make )(48)שם 

עניינה של המדינה. לא משנה למנגנון מה הפרט/הסובייקט מאמין בו  גם הפרקסיס הוא 

שהוא נוהג, הלכה למעשה, כאדם שמאמין באידאה. )אבל האם אין זה משנה גם  איךאלא 

 -לדטרמינזם, ובין אידיאולוגיה הפער בין חירות  -ננולאלתוסר?  הרי פה בדיוק ישנו, או אי

כפי שתיאר ) שמרקס הניח את קיומו, ,על אינדוקרינטיבי מבודל-ו מבנהאות( כך, ינדוודואליות.לא

 לתפוס "סוס" שאוהבת טאפטים של תמונות סוסים, ילדת קרקס מחנכים  דיקנס, שעל פיו

קיים אבל לא הוא הבעייה. )ניתן להבחין  –, לא קיים, או עובדה מדעית, ושום דבר לא יותר מכך(כ

. לא ניתן לדחות דבר מה שכולו משוקע כבר בתוך בסופו של דבר, באינדוקטרינציה, ולדחות אותה

 .(פעולות יומיומיות

אלא , של הגל בפילוסופיה ר מדגיש שאין בכך משום היפוך, מהסוג שמרקס חולל סאלתו 

יש רק  -קיום רוחני(בעלות " )אידאות"אין :לפרקסיס חומרי -ות"המונח "אידא רדוקציה של 

הפרט תמיד סבור שהוא פועל על פי האידאות  -פרקסיס, שמתוקף אידאולוגיה של האידאולוגיות 

מושג ש, : סובייקט ) אני לא משוכנעתבסטרוקטורה שלו, כפרט בן חורין. מושגים שנותרו

, פרקטיקות"הופיעו: המונחים . מושגים שנוספו: מעשים, אמונה ,תודעההסובייקט שרד(. 

בסופו של  ות סך כל הפרקטיקות )אידאות, לשעבר( מוגדר. (49)שם  "אידאלוגי מנגנון, ריטואלים

דבר על ידי המנגנון האידאולוגי. נראה, שהסובייקט פועל המידה שהוא מופעל, על ידי השיטה 

אלוגי חומרי, המצווה פרקטיקות חומריות אידאולוגיה המתקיימת במנגנון איד]..[ " :הבאה

!" בהתאם לאמונתווהמוסדרות באמצעות טקס חומרי: פרקטיקות הקיימות מתוך תודעה מלאה 

 .(50)שם 

בעקבות הובס  נדמה לי שאלתוסר מבחין בעיוות, לשיטתו, שנוצר בתפיסת הסוביקט

(Hobbes )ודקראט  (Descartes ) התבוני בעל התכונות ת הסובייקט את תפיס ושהנחיל
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  : בפעולותיו  -כמי שמייצג את עצמו האידיוודואלשהציג את הובס והאידאות הטבועות מלידה ו

איש הוא מי שמייצג את עצמו במילים שלו ובמעשים שלו. "כאשר הללו נחשבים כשלו עצמו  "

של אחר, הריהו הריהו קרוי 'איש טבעי', וכשם שהם נחשבים כמייצגים את מילותיו ואת פעולותיו 

(  Pêcheuxאני נעזרת במאמרו של מישל פישו ) (.hobbes 1651:112) "בדוי או מלאכותי

הכוונה היא שאולי אלתוסר  (100)בתוך ז'ז'ק:אינטרפלציה ואפקט מינכהאוזן":  "אידיאולוגיה,

הבורגנית/מלוכנית, ת הסובייקט שעל פי האידיאולוגיה צוג )המדומיין( של תפיסימתייחס לי

שהוא החובה להיות סובייקט בעל מוצקות   -כיחס אל עצמו )שמשרת את האידיאולוגיה הזו(

לכך לדעתי אלתוסר מכוון פרקסיס.  המייצג את "מהותו" על ידי דיבור ומעשה, כלומר,

מציין, כ"דילמה של  שפישו)זוהי אחת הבעיות  באנגליה 17-18-ב"אינידוודואליות של המאות ה

לאידיאולוגיה ישנה קדימות מכוננת כלשהי, שלא נובעת ישירות, המרקסיסט": ההנחה ש

 לכאורה, מתוך מערך הייצור(:

Ideology may be effective in giving a particular form to the economy. For 
example, one might argue that the prevalence of individualism in English culture 
from the seventeenth to the mid-nineteenth century may have given English 
capitalism its competitive form partly via the constitution of individuals as economic 
subjects ( 100)בתוך:ז'זי'ק:.  

 

 את שנושא כמי אינדיווידואל של קיומו את ששולל אלתוסר שאכן הרי, זוהי פרשנות נכוהה אם

. שלילה זו מתנגשת עם  המרקסיזם ההומניסטי, שרואה את המבודלת העצמית זהותו ואת תכניו

 –שחרור היחיד מחברה מעמדית לחברה שבה "איש איש על פי צרכי, איש איש על פי יכולתו" 

שמניחה את קיומו של סוביקט הנושא  צרכים ויכולות פרטיקולריים משל עצמו. )מאלתוסר 

הבנייה של מערכת חינוך אידיאולוגית משתמע כאילו יכולת אינן פרטיקולריות אלא תוצר של 

 וצרכים אינם פרטיקולריים כי הפרט הוא תוצר הבנייה(. 

אראה  -)ב"מכתב לג'ון לואיס", במשך עבודה זו אני לא טוענת שזוהי הפרשנות היחידה, 

  (. בלבד שאלתוסר מחזק את הטענה בדבר קיומו של אידיוודואל כאשליה בורגנית

אלא הוא   -רעיונות רוחניים  –הפרט, אם כן, אינו אידיודואל הפועל על פי אידאות 

שמייצר  –סוביקט של אידיאולגיה, שמאלצת אותו, בלי שיחוש בכך, לבטא את עצמו בפרקסיס 

אלתוסר כאילו הוא אכן אינדיווידואל חופשי שמונע מאידאות משלו.   –עבורו את מראית העין 

אינן אלא סך כל הפרקסיס, שעל פיו ניתן לחצוב מהן האידאות ". הן דאותאי"ל עושה רדוקציה

הדוגמה שאלתוסר . ()המדומיינות( שמניעות את הפרט )ולמעשה, את סובייקט האידיאולוגיה

שהוא מחזיק  –מכאן ניתן להבין וש –הולך לכנסייה, מתפלל, כורע ברך שאדם מציג היא של 

שהיא דורשת ממנו את הפרקטיקות  –משמעה  – )אידאה(, האידאה בתפיסת עולם דתית

 מתקזזות.  –המסויימות  וכך שממילא הפרקטיקה ותפיסת העולם 

מה שנותר להבין כפרפרזה על הקושיה המתריסה של מרקס כנגד פוירבך, אלתוסר טוען ש

שמה שמכתיב את הפרקטיקות שלו אלו הן   -מדוע נחוץ לאדם להמציא לעצמו את הרעיון  –הוא 

הן בהכרח  –שאידאות, מכיון שאינן נמצאות בממשי  –אות רוחניות מתוך ההנחה המקדימה איד

 מדומיונות ולכן כוזבות. 

 -כבר-הסובייקט הוא תמיד -נוגעת לשאלת הסובייקט. לטענת אלתוסראכן השאלה 

 ) על פי הפרשנות שלי(: מה גורם לאדם לפעול כאילוזאת כך ניתן לנסח סובייקט אידיאולוגי.   

מתוך אמונה שהוא  -הובסיאני( אמור היה לפעול-הוא חייב לפעול כפי שסוביקט )קארטסיאני



12 
 

הסיבות לכך, אלתוסר טוען, הן באופי המיוחד, פועל מצרונו החופשי ובלי לתת על כך את הדעת. 

 של האידיאולוגיה.   -הניצחי והמכונן תמידית 

חית. אדרבא, היא אכן הפכה להיות כנגד זאת ניתן לטעון שתפיסת הסובייקט הזו אינה נצ

, עם התפתחות הבורגנות, והצורך 17-18במאות  -התפיסה הרווחת במומנט היסטורי מסויים

שהאידיווואל מבטא  -ההולך וגדל בביטחון ושמירה על קניין פרטי. התפיסה הזו כולל את הרעיון

 את עצמו ביזמות חופשית וברכוש שצבר. 

 ?מות האינדיוודואלהסובייקט: 

נמצאת תמיד בתוך הפרקסיס, כל פרקסיס. היא קיימת עבור  האידיאולוגיהאלתוסר קובע ש

עון הזה מזכיר את המשל הקאפקאי הסובייקט ומועברת על ידי סובייקטים בלבד. )משהו בטי

לו, משאיר אותו תמיד קיים שם בשבי. החוק ק' -רק ל  -ה'חוק' הוא פרטיקולרי -מול שער החוק''

 .הוא קיים אך ורק עבורו( –ועם זאת ק לעולם לא יידע מהו החוק,  ,מחוץ ל'חוק'

 המונח –אכן, שבסטרוקטורה הכוללת סובייקט, תודעה, אמונה, מעשים אלתוסר טוען, 

 20 "סובייקט המונח:  תלוי הכל שבו, "המכריע

 אין פרקטיקה מסוג שהוא, אלא באמצעות ובחסות אידיאולוגיה .1

 ולוגיה אלא באמצעות סובייקט ועבור סובייקטים. אין אידא .2

 :שלו והתיפקוד יעד האידאולוגיה מתאפשר רק באמצעות סובייקט

)שיכלה לתפקד תחת כינויים שונים אחרים: למשל אצל  הקטגוריה של הסובייקט"
, תהא ת של כל אידאולוגיהנהיא הקטגוריה המכונאפלטון "נפש",  "אלוהים" וכדומה(.  

אשר תהא ההיקבעות שלה )אזורית או מעמדית( ותהא אשר תהי התקופה ההסטורית 
נובע מכך, לטענת אלתוסר,  (51שם ")שלאידאולוגיה אין הסטוריה מכיוון  –שלה 

" טבעי באופן" או" ספונטני באופן" חייםאידאולוגית. כולנו "-שהאדם הוא חיה
  .( 52שם ". )באידיאולוגיה

 
 וודאות ושזו –' וכד, אחראיים, מוסריים, חופשיים, משמע – סובייקטים. כולנו, שאנחנו, הוודאות

אלתוסר לא מתכוון לאידיאולוגיה  . האלמנטרי אידיאולוגי אפקטה וזה – מאליה מובנת

אידיאולוגיה. זו שמכוננת את תפיסת הסובייקט על פי מומנטים -ספיציפית, אלא ל"אומני

שאדם אמור  –לעצם הודאות המובנית מאליה  –אלא  ה שלטתתאם לאידאוליההסטוריים ב

זוהי אבחנה  לגבי פרטים באשר  –להיות סובייט מובחן. הוא גם לא רואה בכך דבר מה רע בהכרח 

המציאות תמיד היתה מעמדית   -הם. הבעייה  נוצרת כאשר האידאולוגיה דכאנית  )כמרקסיסט 

בכל פעם שנאמר על משהו: "זה : אידאילוגיה לנוכחותה של סימן היכר ולכן דכאנית(. הוא  מציע 

 מסבהכל אידאלוגיה "הכפיה של האידאולוגיה עלהתודעה:זה כפי הנראה תוצר של  –מובן מאליו 

התפקיד של באמצעות )מבצעת אינטרפלציה. ד"ס( יחידים קונקרטיים לסובייקטים קונקרטיים 

 (. 55שם ) ".הקטגוריה "סובייקט

אלתוסר מרחיק את   -"באמצעות התפקיד של הקטגוריה של הסובייקט" בניסוח הזה:

" בכמה רבדים: איניוודואל הוא "סובייקט" )יחיד קונקרטי שהוסב על ידי אינדיווידואלהמושג "

אידיאולוגיה"(, שאינו סובייקט אלא "קטגוריה", שאינה אלא "תפקיד" )פונקציה(. זה בבחינת 

                                                           
20
 50אלתוסר על האידיאולוגיה  



13 
 

לכלל פונקציה של סוג של קונסטרוקט של  –את מושג הפרט  הומניזציה של היחיד שמרדדת-דה

 אידיאולוגיה. 

 וודאות הזהות עצמית היא האידיאולוגיה הדכאנית 

"הקטגוריה של הסוביקט היא וודאות ראשונית )הוודאויות הן תמיד ראשוניות(: אלתוסר כותב: 

 (. 52שם ) "ברור שהנך סובייקט )חופשי, מוסרי, אחראי וכד'( וגם אני.

כוננת , תפיסת האני מעולה ההשפעה הלאקניאנית של אלתוסר. אצל לאקאן שכאןנדמה לי,

 את חווה - אז עד.  במראה בעצמו מביט לראשונהרגע מכונן בחייו של תינוק, ש –ב"שלב המראה" 

 לפתע מתגשם המראה מול אל.  מגופו חלקים  רק רואה הוא עצמו על מבטו מנקודת. קטוע עצמו

 וממבט?", אני זה" כשואל, אולי, אביו, בהורה מביט הילד. ובאיחודו בשלמותו הגוף  עיניו לנגד

 מבחוץ שמעניק,  חיצוני  דימוי  נוצר כך. במראה הדמות הוא שאכןהוא תפוס , המאשר ההורה

-האידאלית בדמותו – הוא-הוא שבמראה שהאני, מדמה הילד.  השתקפות מתוך, לאני אישור

 מסביר זאת כך:(   Eagleton. )איגלטון טרי . הכרה ומעניקה, עצמו על המביטה, שלמה

[…] ideology for Althusser is not a matter of knowing or failing to know reality 
at all. The misrecognition in question is essentially a self- misrecognition, which is an 
effect of the 'imaginary' dimension of human existence. 'Imaginary' here means not 
'unreal' but 'pertaining to an image': the allusion is to Jacques Lacan's essay 'The 
Mirror-phase as Formative of the Function of the I', in which he argues that the small 
infant, confronted with its own image in a mirror, has a moment of jubilant 
misrecognition of its own actual, physically uncoordinated state, imagining its body 
to be more unified than it really is. In this imaginary condition, no real distinction 
between subject and object has yet set in; the infant identifies with its own image, 
feeling itself at once within and in front of the mirror, so that subject and object glide 
ceaselessly in and out of each other in a sealed circuit. In the ideological sphere, 
similarly, the human subject transcends its true state of diffuseness or decentrement 
and finds a consolingly coherent image of itself reflected back in the 'mirror' of a 
dominant ideological discourse. Armed with this imaginary self, which for Lacan 
involves an 'alienation' of the subject, it is then able to act in socially appropriate 
ways.: 21( 134) ז'ז'ק:   

 

 את שיוצרת, האני של השלמות של לדלוזיות  מקור  הוא לאקאן של)אימגו(   האני אידאל

בראייה זו, "קטגורית  . והחברה הזולת: מבחוץ  והכרה אישור לקבל – העתידיים המאווים

לקיומה. קטגורית הסובייקט היא   שמתאווה לבקש אישורר מהסביבההיא דלוזיה,  –הסובייקט" 

העל, תבנית ריקה שאין בה כלום, אבל שהיא נוצקת מתוך פרקסיס הייצור )הממשי  -אידיאולוגית

מקבל את  -השתמלא בתכנים את תבנית הריק, היחיד( : הסובייקט התאב להכרה ולקבל "זהות"

סובייקט" אישר, -כשם שהאב "ה . להיות(היה האישור ) על ידי אינטרפלציות ( למי שהוא )אמור 

  שהוא התינוק החמוד שמביט אליו מהמראה.

  -הפרט  דכאנית, אז-ר,  וזוהי הוויה מעמדיתמאחר שהממשות היחידה היא מערך הייצו

גם זו שמכוננת אותו כסובייקט בעל תכנים   -שנולד מראש כסובייקט של האידיאולוגיה )הכפולה

כי היא שורה בכל פרקסיס   -אשר מכוננת אותו כסובייקט של האידיאולוגיה השלטת  –משלו 

הם אלו שמעניקים לו את ההכרה והזהות. בפועל, אם הצלחתי –וסוכניה, הסובייקטים האחרים 

                                                           
21
 SLAVOJ ŽIŽEK Mapping Ideology London New York  p.95   
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ת ריקה, אבל תבנית ריקה שנולדת הוא תבניהיחיד )האורגניזם עצמו?(   -מש לא קל!( לעקוב )זה מ

לתוך ההכרח להיות משהו בעל זהות, המושג "זהות" הוא מראש עיוות אידיאולוגי כי הוא למעשה 

בעל האידאות הטבועות מלידה(. כבר מלפני  -נטול כל תוכן )בשונה מהסובייקט הקארטזיאני

המכניסות אותו לתוך השאלות שעולות הן כבר שאלות  –לידתו, כשההורים תוהים לגבי הנולד 

קטגוריה של סובייקט. כזה, הנושא שם, מיגדר, תכונות רצויות כלשהן. מלבד זאת הוא גם נולד 

 –כך שהוא נולד לתוך מערך ציפיות, שעוד לפני שיחונך לפעול על פיהן  –לתוך מעמד, לתוך שפה 

השאלה טרפלציה: כך פועלת אינשכופה עליו להיות בעל זהות.   -הוא "נלכד" לתוך תבנית צרה

מאשרת משהו , שמתהווה באותו רגע עצמו. אמנם, בשלב זה   -"מי שם?"  והתשובה "אני" 

הסובייקט עבר כבר כל כך הרבה אינטפלציות עד שהוא כבר חי לחלוטין בדימוי המדומיין, שהוא 

  -רגע של כינונו כ"אני" הפרטיקולרי הזה -כך שהדרמה שהתחוללה באותו רגעאכן "הוא" 

אינו  אלא קטגוריה של  –ה"אני" הזה  תעמעמת.  הוא כבר אכן מאמין לחלוטין שהוא "אני". מ

אגרו מחוץ לו אלא נ  -אינן שלו   -כל תכני הסובייקט המדומיין -אשר: א. מדומיינת. ב –סובייקט 

ושמחיר  –לקבל אישור חיצוני לאידאל אני מדומיין   -בהליך אלים שנשען על מאווה מילדות –

הוא בהפיכה לסובייקט של האידיאולוגיה  הרווחת.   אלתוסר   -האישור שאכן כך, אני אכן אני 

להיות  , לא היה לו כלל סיכוימעמיד את הפרט בעמדה  מעוררת פלצות: הוא לעולם לא הוא

ל להיות בע לרצותשל עיוות אידיאולוגי תוצר  –מוטעית  -"הוא", עצם הדרישה להיות בעל זהות  

בתוך אידיאולוגיה שבמהותה היא דכאנית ) אזרח במדינה מעמדית  –וכל זה  –זהות מובחנת 

נגוע כבר   -כחלק מהגדרתו העצמית  -כך שכל פרמטר בזהות שהוא אוגר לתוך עצמו וכוחנית(

 בתכנים של הסטרוקטורה.

  -פרויד, כמדומני, מתאר ב"עתידה של אשליה" מהלך דומה של "מראה כפולה" שכזו

כשנדמה כאילו  האידאה מכוננת את הפרקסיס. פרויד  –שעל פיה הפרקסיס מכונן את האידאל 

לא בגלל ההישגים הכלכליים ל תרבות מתאגדת ונותרת מאוחדת  מתחיל את הטיעון בקביעה שכ

קורבן שעליו להקריב שמעניקים לפרט פיצוי נרקיסיסטי על  ה, אלא בגלל  קנינה הרוחני והשגשוג

הנדרש כדי להתקיים בחברה )'אמנם אני  פלבס עני, אבל בן רומא'(:  "]...[ לכלול צר בדיכוי יי

בקניניה הנפשיים של התרבות את האידיאלים שלה, הווי אומר, מה שתרבות זו מעריכה כשיא 

בתחילה נדמה לך, כי אידיאלים אלה הם הקובעים את  . 22ההשגים שראוי לאדם לשאוף אליהם" 

זו אשליה, לטענת פרויד:" אבל התודעה קודמת להוויה. אלא את הפרקסיס. ההישגים ומכוננים 

דומה, כי התהליך האמיתי שונה מזה: האידיאלים לובשם צורה לפי הישגים ראשוניים 

פעולתם של הכשרים הפנימיים והנסיבות החיצוניות של התרבות, ואז קובע -שנתאפשרו משילוב

בפרקסיס, מועלה  במקרהמה שהתרחש  כלומר ם(.פת להמשך")שהאידאל את ההשגים האלו כמו

שעל פיהם, לכאורה, החברה פועלת וזה מה  –האידאלים של החברה הספציפית   -לדרגת אידאל

 בהישג מתחילה  חברה של זהותה, כך שנותן לה, אומר פרויד "את יומרתה לזלזל בעמים אחרים".

 כלשהו ספציפי  הישג שהושג ומאחר, הממשיים הייצור תהליכי של הפעולות במהלך שנוצר מקרי

 .אותו וכונן במקרה את הקדים האידאל כאילו  - שלה האתוס, החברה של המופת הוא מעתה –

"זהות" אישית, כפי שטוען אלתוסר, כמו. גם פה ישנה ממשות  על פי אותו עקרון כמעט,

  -ואימצה לעצמה את זהותה  –חומרית ש"דרשה" את זהותה מחוץ לה, נתקלה במקרה ממוזל 

ך המכוננת לכאורה על פיו ואף שאבה כך , על פי פרויד את יומרתה לזלזל בעמים אחרים. כ

תבניות ריקות שמתמלאות מתוך  אינם אלא -שאתוס של עם, כמו "זהות עצמית" של פרט,

                                                           
22
 84' עמ אביב תל 1988 דביר אחרות ומסות בתרבות נחת אי בתוך"  אשליה של עתידה "פרויד. ז 



15 
 

ך ובשני המקרים, הדבר נובע מתו –לנבואה המגשימה את עצמה  הופכותהפרקסיס החומרי, 

נתפסת כוודאות  ש באתוס היא זו  הנחיצות . נחוץ בכללשהאתוס המבדל   -תפיסה אפריורית 

אבל ההגיון הזה )שנחוץ אתוס, שנחוצה עליונות על פני עמים אחרים( זה   -משום שהיא הגיונית

  .היגיון אידיאולוגי. )היגיון ששייך לאידיאולוגיה לאומנית או אינסטרומנטלית(

ות, בכלל זה הגורמות לכך יהוודאו ל כמו לכין לא עוצר כאן:"]...[ אבל אלתוסר עדי

מר כולל הוודאויות של השקיפות של ול" ) כמשמעות בעלת תהיה" או" דבר על תצביע"שמילה 

היא אפקט   -מציב כלל בעייה וושעניין זה אינ –השפה( "וודאות" זו שאתם ואני הננו סובייקטים 

מכאן עולה פן אחר )אחר אולי( של . (52)שם "האידאולוגי האלמנטרי.וגי, האפקט אידיאול

אידיאולוגיה. אם בתחילה סברתי שהאידיאולוגיה שמכוננת את האידיאולוגיה ומסבה -האומני

ת עצמית, כאן האידאולוגיה נמצאת בהיותו בעל זהו –היא בכינון וודאות הפרט  –את הפרט 

ברובד עליון יותר: כאידיאולוגיה שמכוננת את הוודאויות כולן: שמכוננת את האידיאולוגיה 

 היא אידיאולוגיה.  –וודאות קיומו של פרט כזה -יחיד )אינדיוודואל(: ו-הוודאות של  היות הפרט

ועות בתוך השפה, כמו אני לא סבורה, שהכוונה היא לכך שאידאות של אידיאולוגיה טב

" כדוגמה אחת יפה-שטוענים למשל מרקוזה )הקלות הבלתי נסבלת של הצירוף:" מקלט אטומי

( מנתח טקסטים ספרותיים, או למשל Lukácsמ"האדם החד ממדי"(. או  האופן שבו לוקאץ' )

 (:Habermas) האברמאס

There is, in other words, a kind of 'deep' rationality built into the very structures of our language, 

regardless of what we actually say; [ 128ז'ז'ק:   ] 
 

בר זהו למעשה הדששפה לא רוייה באידיאולוגיה, אבל אלתוסר מדבר על משהו אחר לדעתי: "לא 

דאויות'( את ר ב'ווכלל, מכיוון שמדובהיא כופה )מבלי שזה יהיה ניכר בה  -הייחודי לאידיאולוגיה

 (.52הוודאויות בתור וודאות, שאיננו יכולים אלא להכיר בהן"  )שם 

היא ידיעה שכבר כופה עצמה על  –, נראית לי כטאוטולוגיה. "ודאות" "ודאות הנכפית כוודאות"

אם אלתוסר  –השכל, כוודאית. )אין ודאות אחרת(. לכן, האידיאולוגיה שכופה וודאות על וודאות 

ההגיון אכן כופה . ההגיון  -בכלי החשיבה  –מדובר בשכל עצמו. יותר נכון עתי לד –דייק פה 

דקארט גם טבע את ודאויות )גם אם הן מוטעות בסופו של דבר, כפי שדקארט הראה ב"הגיונות"(. 

 כוודאויות ברורות ומובחנות.  -המונח "אידאות הכופות עצמן על השכל"

אידאולוגיה" מקבעת סובייקט -ו ב"אומניאכן נראה, שאלתוסר יוצא כנגד האופן שב

או בתפקיד השפה  כוחה של מילהלא מדובר ב. ( interpellation-identification)לתוך זהות 

באידיאולוגיה שבה מסמן )במובנו הסוסיריאני( מצביע על מסומן. אלא  בכך שהסובייט נתפס 

סובייקטואלי, המובנה על ידי רשת של מסמנים. -המודע הטרום-כתהליך )של ייצוגים( בתוך תת

של תהליך דינאמי ונוצר קונפליקט בין  –מסמני הזהות   -" בתוך המסמניםנלכדהסובייקט "

על  מתקבע הופך לסובייקט כאשר הוא ש –)תחושתו הממשית של הפרט( זרימה אינסופית 

זהות שמכוננים אותו תחתם. בעצם, מה שהם מכתיבים לפרט זו את קטגוריית -מסמני

 –ההתייחסות שלו אל עצמו )מתוך אינסוף קטגוריות אפשריות(. למשל  "הי אתה" מפיו של שוטר 

כנתין של המדינה, כאזרח, כאדם הכפוף   -של הנקרא על ידי השוטר מקבע את ההגדרה העצמית 

לא התחילה כאן אלא מלידה, מההורים, בגן  –לחוק. ההסבה הזו, שהיא כפית קטגוריה על האני 

והוא מאשר  בימי עצמאות  ובבית הספר) נניח, בכל רגע בחייו שנתחב לידו של הילד דגל ישראל,

לית ושייכת למומנט הסטורי(. ישראלי זו אידיאולוגיה )רגילה בתכ בכך "נכון, אני ישראלי(. היות
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ת. מאחר שישנן אינסוף קטגוריות אחרות לזהות יכפם" כקטגוריה של זהות,  היא זו שנאבל "לאו

ואת זה היא יכולה לעשות רק   -הראויות הקטגוריות אידיאולוגיה קובעת את -האומני  -עצמית 

קטגוריית התייחסות. פרט, בחייו, מקבל אינסוף השתקפויות של על ידי חזרה ושיכפול של אותה 

יד ימין, מתולתל, הילד שמשחק פרפר -הן מסווגת קטגוריה )ג'נג'י, איטרכל אחת מ  -"מראות" 

ולא פרח, בהצגה של כיתה א', הבן של ראובן, הבן של הפקיד בעירייה, זה שגר בשכונת ג'סי כהן, 

כל אחת מהן היא  ..(., גבר, יוסי כהןדי, השמאלני, הימניההוא מרמת אביב, הישראלי, היהו

אידאולוגיה היא זו, שבעצם החזרה והשכפול של קטגוריות -אבל האומניקטגוריית זהות. 

 הפרט אל עצמו. של המדומיין היחס את  - יתר קיבעון -מקבעת -מסויימות על פני האחרות

זו אני, דלית, המלאה: היא ה"תקציר" של ההכרזה   -זה מאחורי הדלת "זו אני" רההכ

למשל תחת הקטגוריה:  -אישה, אישתך, המתגוררת בכפר סבא ובכך אני נעדרת כל תחליף. ) ולא

 זו שבכיתה א' היתה פרח ולא פרפר בהצגת כיתה(. 

תיאור האינסופיים שהוא סך כל אופני ה –רפי מורכב: יש "אני" גכך עולה מבנה טיפו

ישנו אני כסובייקט אידיאולוגי: מי שכבר נולד לתוך עולם של קטגוריות מובנות  –שלי. מעל זה 

המילים על פי  , נאמר,מראש להגדרה עצמית ) אני אוגדר על פי שם, מיגדר ולאומיות ולא

מעל לזה פה נמצאים כל המנגנונים האידיאולוגיים של המדינה. ששיבשתי בחינניות בילדותי. 

שאקבל את בחירת קטגוריית הזהות של  -שהיא זו האחראית לכך -נמצאת עוד אידיאולוגיה

הסובייקט  כאילו היתה וודאות מובנת מאליה )ולא אתהה  מדוע מסווגים אותי על פי מגדר, ולא 

 שהפונקציה הנצחית שלה היא -ישנה יוד אידיאולוגיה -על לכל זה  על פי  כשרון הציור שלי(. ומ

תהיה לכך משמעות   -שכאשר אומר "זה מובן מאליו"  -להכפיף את התבונה להגיון. משמע

 קונסטיטוציונית, הכופה על השכל כניעה מראש לעובדות. 

שהתחושה היא של התגבשות של היות היחיד ה"בעלים של המילים והמעשים שלו" 

של  שהן כולן נמצאות ב"שפה" –הוא סך כל ההבניות החברתיות  –כדברי הובס אך למעשה 

שהיא תצורת ההגיון שכופה על  –אידיאלוגיה" -כל זה בחסות ה"אומני –האידאולוגיה השלטת 

בשעה הוא לחלוטין מכונן  –האני לחשוב את עצמו כסובייקט חופשי, מונע מעצמו )"סיבת עצמו"( 

עצמו לעבד של ידאולוגיה של מערך הייצור )אם היה חושב  את אלתוך הדטרמיניזם של ה

היא  –דיטרמינציות, הוא היה כן תופס, שהוא כזה. האמונה הכוזבת בהיותו "בן חורין" 

  (: Pêcheux שמשעבדת אותו( כפי שאומר פשו )

: it is not a matter here of evoking the 'role of language' in general or 'the power of 
words', leaving it uncertain whether what is invoked is the sign, which designates 
something for someone, as Lacan says, or the signifier, i.e. what represents the subject for 
another signifier […] because it treats of the subject as process (of representation) inside 
the non-subject constituted by the network of signifiers, in Lacan's seme: the subject is 
'caught' in this network -- 'common nouns' and 'proper names', 'shifting' effects, syntactic 
constructions, etc. -- such that he results as 'cause of himself, in Spinoza's sense of the 
phrase. And it is precisely the existence of this contradiction (the production as a result of 
a 'cause of itself, and its motor role for the process of the signifier in interpellation-
identification, which justifies me in saying that it is indeed a matter of a process, in so far 
as the 'objects' which appear in it duplicate and divide to act on themselves as other than 
themselves ( 95)ז'ז'ק   

 
כמו שאלתוסר מציין בפתיח, המילה אידיאולוגיה מורכבת מ"אידאה" ו"לוגוס". 

או יותר נכון  לעולם אינה רק רעיון  אלא קודם כל  –על פי אלתוסר, היא אינה רעיון  -האידאה

 ביטוי חומרי של  פעולה שהקדימה אותו ) או לפחות, מבלי שניתן לדעת מה הקדים את מה(. 
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מכוננת אידאולוגית אחת ניצחית.  שהיא  שכל האידיאולוגיות , תמיד כבר  אלתוסר טוען 

הוא מתייחס אל  החלק   -ות".  פה זו ש"מהווה את הוודאות על כל שמילה מצביעה על משמע

.  וטענתו )אולי( היא, שהלוגוס הוא אידאלוגי מאז לוגוס –לוגיה  –השני של המילה "אידאולוגיה" 

למשל, שמילה מצביעה באופן שקוף על . ומתמיד, משום שהוא עצמו נשען על אקסיומות

 שהגיון אמור להיות עקבי.   –משמעותה.  או 

הוא   -ר טוען שגם מי שפועל בהתאם לאידאל שלו, וגם אם לא מכאן מובן מדוע אלתוס

שהוא אינו הגיוני, או אינו   -השפה מאפשרת לומר על מישהו עדיין סובייקט של האידיאולוגיה: 

"הוא לא וכל זה  מבלי לפגוע באידאת ההיגיון. למעשה, רק מחזקת אותה.  -פועל בעיקביות

על   הגיונית, להגיונית, תחת הסבר שמסבר את האוזן זו טענה שהופכת את הפעולה הלא -עקבי"

לאור כך  –שלילת ההגיון עצמו  –הגיוני מתוך ה"הגיון" ולא -ידי הוצאתו של הסובייקט הלא

, כך פעל)האדם הלא עקבי(  הוא מדוע ברור לא אולי. שהתגלה  כלא הולם את דבריו של הדובר

כלומר ההגיון חולש על הקריטריון של האמת, הוודאות וגם על .  הגיוני – עצמו ההסבר אבל

 השקר, אי הוודאות ואי העקביות. 

כאשר אדם עושה משהו שהוא מנוגד ל"אידאה" )שהיא פרקסיס חומרי  –מעבר לכך 

לא ניתן שלא לחרוג מהמחשבה,  –ששייך לאלו שמאמינים שהם מאמינים באידאה מסויימת( 

לא האידאה מכוננת   -על פי אלתוסר  –שאידאה אחרת, בוודאי, היא שכוננה את המעשה. שהרי 

 מגדר את תחומי האידיאולוגיה אלא הפרקסיס מעיד על קיומה של  אידאה. מה ש –את הפרקסיס 

א תוצר של תפיסת עולם. הו –ההגיון. וההגיון, כאמור  –שהוא   -אידאולוגיה   -היא תמיד המטא

היא לעולם לא נחלצת מתוך מה שאלתוסר מכנה בהיות התבונה כרוכה בהגיון  –וכך 

, בדומה לצורת הסתכלות , ושל הצורך בהיגיון(של ההגיון. האידיאולוגיה )"אידאולוגיה"

 הוא וההגיון. ההגיון תחת מכונן הכלהיא צורה ריקה, טהורה ואפריורית.   –קאנטיאנית 

 .אידאולוגיה

 ההגיוןהיא  )או בורגני אידיאליסטי( האידאלוגיה של ההגיון בעולם קפילטליסטי

קיומו של אידיוודואל בעל זהות מובחנת שמצדיק את  . ה"מובן מאליו" הואהאינסטרומנטלי

השרדותית , מתוך תפיסת עולמו  כבן חורין ) אידיאולוגיה בורגנית(, תחת -קיומו בתחרות כלכלית

שההגיון )הזה( הוא וודאות שאין לערער עליה, מתוקף ההגיון עצמו. )לעומת, נניח,  – האמונה

)שמשלתבת  שצריך לתת את הלחי שניה(. –קורבני שהמובן מאליו שבו הוא -אלטרואיסטיההגיון 

צריך לתת את הלחי  הוא/שאתהיפה עם ההגיון הבורגני, בניסוח מדוייק יותר: ההגיון אומר, 

 השניה...(

 לסובייקטים יחידים מסיבה אידיאולוגיה -רפלציהאינט

  

האינטרפלציה היא  האופן הישיר , הבלתי אמצעי והמיידי שדרכו האידאולוגיה משכפלת את  

הדוגמה המוכרת ביותר של אלתוסר לאינטרפלציה היא הסבת עצמה ומאשררת את הסדר הקיים. 

הפנים של אדם ההולך ברחוב ושוטר קורא מאחוריו:"הי, אתה". ברגע שהאדם מסתובב, מאה 

ושמונים מעלות לאחור , הוא "הוסב" להיות נתין של המשטר, שהשוטר הוא מייצגו. :"ההסבה, 

ה ספקטקולרית בפרקטיקה המשטרתית של פרקטיקה יומיומית הכפופה לטקס מסוים, לובשת צור

ההסבה ]...[ "הי, אתה שם!"  אבל להבדיל מפרקטיקות אחרות של הסבה, ההסבה המשטרתית היא 

דכאנית: "את התעודות!". התעודות הן קודם כל תעודות זהות, תמונה של הפנים ממול, שם , שם 



18 
 

בשם ובשם הפרטי וכד', מאפשרת פרטי, תאריך לידה, כתובת, גיל, לאום וכד'. הזהות, המרוכזת 

לזהות את הסובייקט )כשההסבה המשטרתית מתייחסת אליו פחות או יותר כאל חשוד, כלומר 'רע 

ההגיון )האידאולוגי( בחברה (.  55אפריורי(, כלומר להכיר אותו מבלי לבלבל אותו באחר]...[" )שם 

לא  –א מזוהה לא ידוע, ועל כן : על פיה, הידוע הוא המזוהה. והלזהות של הגיוןהנוכחית הוא 

קיים )או קיים חלקית( ."כל אידאלוגיה מסבה יחידים לסובייקטים באמצעות התפקוד של 

כל יחיד מקבל את  –בכל מומנט הסטורי או חברה מבינה עתה כ:"אני  – 23הקטגוריה סובייקט"

על פי מוכתבים  קטגוריית הזהות  זהותו מהסביבה )הורים, כדבר ראשון. מרכיביה של

ההגיון של  , לדוגמה,שבטיתאחרת, חברה ן הנוכחי(. בההגיוהאידיאולוגיה של אידאולוגיה )

חברה לעומת אתה?(.   -הזהות אולי יסתפק בשאלה, לאיזו משפחה אתה משתייך )הבן של מי

שדורשת פרמטרים פרטיקולקיים ומפורטים יותר. )תעודת זהות, מספר כרטיס אשראי, רישיון 

"ספרו תחת הדרישה:   -בקבוצה חדשה "סבב הזדהות"למשל, ). לך לנהוג וכו( שמראה שמותר

התשובה הרגילה היא: שם פרטי )לא תמיד שם משפחה(, מגורים,  -בכמה מילים על עצמכם"  

'. הראשון הגעתי לפה סיבת'ל נימוק קצר -ים, שמם וגילם(. ואזנשוי ל..., ומספר הילדים )לפעמ

בד, משום ו. זה ע" להגדרת עצמםהנאותותה" הקטגוריות את לכל האחריםמכתיב כבסבב, 

)מאחר שהתבנית . )כבר תמיד( תוצר של הכתבת אותם פרמטרים במקומות שונים שכולם

המגדירנית הזו מעולם לא מצאה חן בעיני, פתחתי פעם סבב היכרות בסדנת כתיבה: "אני דלית 

השתוממותי, שכולם האמינו לי ומרגע זה ואני שקרנית פתולוגית". לאחר חצי שנה גיליתי למרבה 

הוא  –ברם, ההגיון עצמו, זה שמעניק את הקריטריונים לזהות חדלו מלהאמין לי (.  –והלאה

 אידאולגי, ואין מוצא. 

הוא בעצם -גבוה יותר לכאורה )אפקט מינכאוזן-המוצא היחיד, אולי, הוא רפלקסיה בסדר

 כדברי מישל פישו: בציציות ראשך( לא ניתן ליהחלץ על יד משיכת עצמך -פארדוקס

really to understand this is the only way to avoid repeating, in the form of a theoretical 
analysis, the 'Mֳunchhausen effect', by positing the subject as the origin of the subject, i.e. in 
what concerns us, by positing the subject of discourse as the origin of the subject of 
discourse [ŽIŽEK:100]. 

התבוננות של הסובייקט לצורך -להבנתי, זוהי רפלקסיה נוסח הגל: הצבת הסובייקט כאובייקט

של הבנת רקורסיה  ,לאל. )דומני, שהלוגיקה הנדרשת כאן נמצאת ברמות גבוהות יותר-השמה

משפטים  -ינם עומדים, ולא יעמדו בקרוב, ברשותי. למיעוט הבנתישפה, כישורים שא-ומטא

לכן אני רקורסיסיביים הם משפטים המעידים על עצמם ולכן מועדים לכשל "פארדוקס השקרן(. 

ולא  : הנחה )שאינה)שלילת השלילה( לעומתנית-יכולה להציע  רק את האופציה של רפלקסיביות

  -)גם אם לא הכל כך( זו מראית עין  -עיני כ"מציאות"שכל מה שנתפס ב -מבוססת( צריכה להיות

ולכן עלי להתייחס אליה בחשדנות ובספקנות. פעולה עקבית כזו, לדעתי, מערערת לא  רק את 

תפיסת המציאות )האידיאולגיה( אלא גם את תפיסתי את עצמי כסובייקט מזוהה על ידי עצמו 

פן פרדוקסלי )שנדמה לי שגם אלתוסר עמד ראויה. באווזה מצב שנראה לי כהתנהלות   -ואחרים

של פרט שמונע  –מאחזרת את הגדרת הסובייקט הקרטזאני  -עליו: ספקנות וחשדנות כלפי הקיים

 ונה, ספקנית וחשדנית...( על ידי תב

                                                           
23
 55אלתוסר על האידאולוגיה עמ. 
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 ביקורת על אלתוסר 
 

 הומניזם-אנטי: ראשונה טענה

 The man who didn't exist: The case of Louis "25במאמרו ( Kirshner)קירשנר  24לואיס

Althusser( "2003 ( משתלח באלתוסור )תוך שימוש בטרגדיה האישית שלו ברשעות אכזרית

קירשנר טוען  שריקון מושג  מין שמצאה את מקומה בשיח אקדמי(.יוצאת דופן, שקשה להא

. ביטולו את  תפיסת הומנית-של אלתוסר אינו אלא ראציונליזציה לאישיותו האנטי טהסובייק

 כאשלייה בורגנית גרידה, נועד כדי להמעיט באחרויותו שלו, בהרג אשתו:  –האדם כאידיוודואל 

Althusser's self-analysis in The Future Lasts Forever founders on the shoals of his hostility to the 
individual person as source of meaning. The presentation of his tragedy as due to a historically 
determined lack of a personal self contradicts both the extreme antihumanism of his early Stalinist 
politics and his later fantasy of a history without subjects. […]. If the category of "man" as individual 
subject were nothing more than a bourgeois illusion, then the man who never existed could be only a 
virtual murderer. 

 

הומניזם. -וצא כנגד ביטול "האדם", ומאשים את אלתוסר באנטיי י26(Lewisגם ג'ון לואיס )

מעיד  27מרקס ש"האדם עושה את ההסטוריה". הקביעה של  אינו מרקסיסט.לפיכך, שאלתוסר ו

לואיס מתנגח באלתוסר על כך ששדה הקרב שלו הוא המילים ) 28על ההומניזם של המרקסיזם.

קבל את התפיסה  מסרב כהדהוד לביקורת של מרקס על ההגליאנים(, על כך שאלתוסר 

 יה"ש"האדם הוא שעושה את ההסטור לקבל את הקביעה מסרב שהמרקסיזם הומאניסטי, 

(Lewis 1972 .) 

 

 (1972" )היום מרקסיסזם"על גבי גיליון  לואיס ון'לג עונה אלתוסר

John Lewis : "It is man who makes history".  

Marxism-Leninism : "It is the masses which make history".  

 What is this "man" who "makes" history? A mystery 

What are the "masses" which make history"? In a class society they are 

the exploited masses, that is, the exploited social classes, social strata and social 

categories, grouped around the exploited class capable of uniting them in a 

movement against the dominant classes which hold state power.  

The exploited class capable of doing this is not always the most exploited class, or the 

most wretched social "stratum".  

 In Antiquity, for example, it was not the slaves (except in a few periods -- Spartacus) 

who "made" history in the strong, political sense of the term, but the most exploited 

classes among the "free" men (at Rome, the urban or rural "plebs").[10]  

 In the same way, under capitalism the "lumpenproletariat", 

                                                           
24
, בתשובה. המקור את לא אבל התשובה מאמר את מצאתי. לואיס ון'לג תשובתו את מזכיר אלתוסר, האידיאולוגיה על"ב השוליים בהערת 

: שם באותו, לואיס של מאמר ומצאתי, הרשת דרך בספריה חיפשתי" . the case of Althusser" לואיס של מאמרו כותרת את מציין אלתוסר
  !מוזר זה אלתוסר את מבקר הוא גם, כותרת אותה שתחת, קירשנר לואיס! אחר לואיס שזה שמסתבר, אלא". אלתוסר של המקרה"

25 The man who didn't exist: The case of Louis AlthusserKirshner, Lewis AView Profile. American Imago60.2 (Summer 2003): 211 
26
 John Lewis The Althusser case. Marxism today 1972 

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1653&context=alr   
27
  marxsizm today  (1972)ל. אלתוסר "לואי אלתוסר עונה לג'ון לואיס"  
28
 האידיאולוגיה על"ל גם שתואמים, ממנה החלקים את בחרתי אבל, אמנם" for Marx"ל מתייחסת הביקורת 



20 
 

סר מציג תפיסה סטרוקטורלית , אלתו)המוקדם( במקום החלוקה הטיפולוגית של מרקס

שמשלבת את הגורמים הכלכליים, הפוליטיים והתיאורטיים. לטענתו, מרקס נסוג מהתפיסה 

 –ההומניסטית, ושבכתביו המאוחרים, אלו שהשתחררו לחלוטין מכבלי הפילוסופיה ההגלינית 

יעה של לא מופיעים מילים כמו "ניכור" או "שלילת השלילה".  מקובלת עליו הקבכמעט  כבר

רב של מעמדות בסיטואציה -ת ההסטוריה" המונים, הכוונה לערבעושים א ההמונים" לנין:

תפיסת האדם  האדם?" מהוהאם ג'ון לואיס שאל את עצמו, אלתוסר מתריס: פוליטית מסויימת. 

האופן שבו בורגנים מעגנים את נית: האידאולוגיה הבורגלמעשה היא  כחירות, לדעת אלתוסר,

 סביב הסובייקט כמקור של עצמו,  ומסרבים לראות את פני הדברים כפונקציה של הההסברים 

 מנהיר כאן את תפיסתו בנוגע לפרט. אלתוסר   .חברתיים וההסטוריה שלהםהמבנים 

אידיאולוגיה. ואת האופן שבו פרט /  בקריאת "על האידיאולוגיה" הוא הציג דיכוטומיה:

כל העדר המוצא של ובייקט )של האידאולוגיה(. עם לס –אידיאולוגיה מסבה את הפרט תמיד 

היה פרט. אלא, שמתשובתו  –אז  –עדיין נותר הרושם שאלמלא היתה אידיאולוגיה  –התהליך

שמלכתחילה מושג הפרט אינו אלא ייצוג של מצב דימיוני. לדעת אלתוסר, עצם  –ללואיס עולה 

הוא הייצוג  -אינדיוודואל יוצר  האמונה בקיומו של פרט  בעל חירות, פוטניצאלית לפחות,

כאשר נקודת המוצא שלך פרי האידיאולוגיה הבורגנית. אלתוסר כותב כך ללואיס: " -המדומיין

היא האדם, אינך יכול להמנע מהפיתוי האידיאליסטי להאמין בכוחה האינסופי של חירות או של 

ופי של האידיאולוגיה ע, במלוא החירות, לכוחה האינסבודה יצירתית  ]..[ אתה פשוט נכנע

כוח אחר,   -הבורגנית השלטת, שתפקידה להסוות מאחורי האשליה של כוח החירות של האדם

מכאן עולה, )תרגום שלי(.  29כוחו של הקפילטליזם" –הרבה יותר מוחשי  ורב עוצמה 

האופן שבו אינדיוודואל מאבד את  –אינה, כפי שאולי טעיתי לחשוב קודם שהאינטרפלציה 

דווקא האופן שבו האידיאולוגיה מטעה את הפרט להניח שהוא בן חורין, בעל  –אלא   -חירותו 

 -אפיפנומנליפרט הוא ההומניסטית ראדיקלית! -זהות, בלתי ניתן להחלפה. עולה מפה תפיה אנטי

האם  ממילא אינו קיים?אבל אם זה כך, לשם מה המאמץ המרקסיסטי לשחרר את מה ש  לחברה!

 ניתן להבין זאת אחרת?

  ביקורת )שלי( על הביקורת )על אלתוסר( על הביקורת )של אלתוסר(

 

 האם שלילה מוחלטת של הקיים, אינה אלא אפרמטיביות במסווה? .א

רוב הקיים היה אידיאולוגיה, עם נקודת משען ארכמידית, צרה ככל שתהיה, היתה סיבה כל עוד 

אז באמת אין מה לעשות. "ככה זה". חוסר האונים  –להלחם על התודעה. אם הכל אידיאולוגיה 

 ראציונליזציה שמצדיקה חוסר מעש.–המוחלט נשמע בעצמו כמו אידיאולוגיה 

שהכל אידיאולוגיה?  הנחת המוצא היא שישנה מציאות, וישנו  –האם ישנה משמעות לקביעה  .ב

והמציאות המעוות  -ייצוג שלה. אם כל המציאות אינה אלא ייצוג מעוות, נוצר ביטול דיאלקטי

אם ננסה להפשיט את המציאות מתוך  –לכאורה חוזרת להיות מציאות גרידה. במילים אחרות 

יך אין שום אינדיקציה לכך, שמציאות היא לא לאחר התהל האידיאולוגיה, אם לא יוותר דבר

ות, שהיה כפי הנראה אידיאולוגיה. ומה שנחוץ הוא להבין את המהות האמיתית של מושג המציא

  .מוטעה עד כה

                                                           
29
 Louis Althusser, ‘Is it Simple to be a Marxist in Philosophy?’, in Essays Self-Criticism[part 2](1973)  pp 57 
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 זו  טוען שמאבק המעמדות אינו אידיאולוגיה. אלתוסר( 88" )ז'ז'ק של "על האידיאולוגיה "PS"ב .ג

 המציאות שאינה מיוצגת בעיוות ולכן זו גם נקודת המוצא )ומערכת הייחוס(:

It is only from the point of view of the classes, i.e. of the class struggle, that it is possible to 
explain the ideologies existing in a social formation[…] ideologies are not 'born' in the ISAs 
but from the social classes at grips in the class struggle: from their conditions of existence, 
their practices, their experience of the struggle, etc ( 88)ז'ז'ק .  

  

המטריאליזם ההסטורי הוא נקודת המוצא לתיאוריה של התממשות האידיאולוגיה של המעמד 

במנגנוני המדינה האידיאולוגיים, שקיימים כדי ליישב ולהשתיק את המאבק.  השליט

וני נההתחלה לגילוי מוצא האידיאולוגיות שמתממשות במנג הדיאלקטיקה המטריאלית היא 

את  המדינה האידיאולוגיים מצייגים מנגנונימתעמתים אלו עם אלו . ההמדינה האידיאולוגיים 

הופכת למציאות ואת האופן שמתעמת עם  עמד השליט האידיאולוגיה של המ האופן שבו

 . מתוך תנאי הקיום , הפרקסיס הניסיון של המאבק  כל זאת,האידיאולוגיה של המעמד 

המערכת נותרתת אטומה מפני יכולת אבל אם הכל אידיאולוגיה, ורק דבר אחד אינו אידיאולוגיה, 

"מילה כנגד מילה". לאתוסר אין  לתקף אמת ממש כמו בתאונה ללא עדים. הדיון הופך להיות

 שום דרך לוגית לתקף את הטיעון שלו. 

גם אם אלתוסר היה טוען, שהטיעון שלו אמיתי כי ניתן לבדוק אמפירית את המצב  .ד

הקונקרטי, הוא הביס את עצמו בכך שקבע שהאידיאולוגיה נמצאת בפרקסיס. לכן, בכל 

הוא לא יראה את האמת אלא את הייצוג המדומיין, כפי  –רגע שהחוקר יצפה בפרקסיס 

 שהוא בא לידי ביטוי בפרקסיס, ללא הפרד. 

 סיכום פרק א 
 

נדמה לי,  "על האידיאולוגיה" עוסק לדעתי, במלחמת מעמדות וב)חוסר( היתכנותה של המהפכה.

חוצה לאלתוסר. )אחרת, לא היה נ מדי  מפאת היותו מובן מאליו שפרט זה נשמט מהחיבור

המאבק -הבהרה. מאוחרת(. המהפכה למען חברה לא מעמדית תלוי בכך שתודעתו של מעמד

תתגבש לכלל תודעה מעמדית. זה לא יקרה כל עוד מנגנוני המדינה האידיאלוגים מכוננים כל פרט  

, ומשכפלים כך את האידיאולוגיה דרך תמיד סוביקט של האידאולוגיה של המדינה-להיות כבר

. התודעה, על פי מרקס נובעת מתוך אידיאולוגיה-רתי ודרך כל סובייקט, כנשאהפרקסיס החב

הווית הכלכלה ומערך הייצור. לכאורה היה די בכך שיבשילו התנאים ושאנשים  -הקיום הממשי

יכירו את תורת מרקס. אלא, שהתנאים הבשילו במקומות מסויימים, אנשים הכירו את תורת 

 פרצו שתי מלחמות עולם.  . רק שלא פרצה מהפכהולא  –מרקס 

כמדע בעל תוקף, ואת  ההיסטוריאלתוסר, כמי שמעויין לשמר את המטריאליזם 

( , למשל ב"מכתב לג'ון לואיס(מהטריאליזם הדיאלקטי כפילוסופיה ) כך הוא עצמו מכנה אותה

של אידיאולוגיה   -המבנה הטיפולוגישברת תוקף,  עליו למצוא את הסיבות לכך.  ממרקס ידוע 

המצדקת את המשך השליטה של המעמד השליט.  אלתוסר מוצא שההסבר אינו מספק.  פרויד 

כתורת נפש הפרט  –הציע פעם, שהמרקסיזם ייצא נשכר, לו היה מצרף את הפסיכואנליזה 

אלא שכבר למדיעי החברה. אלתוסר עשה זאת, באמצעות לאקאן ) תלמיד של פרויד, ומחדשו(. 

אצל פרויד ישנה אמביוולנטיות לגבי מוצקתו של מושג ה"אני" )החלק בנפש שאמור לשאת את 

המוצקותשל הסוביקט התבוני(: ערכאת ה"אני" בנפש היא הערכאה המתווכת בין האיד לאני 
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עקרון עונג סתמי. האני העליון הוא הפנמת  –העליון.  האיד אינו אלא מורשת קדומה גנטית 

סך כל ההבניות.  והשאלה שלדעתי נותרה פתוחה אצל  -לתוך האני. כלומר –ברתי החוץ הח

האם ל"אני"  ישנן גם תכונות משלו, שמא כל אקט של בחירה אינו אלא אקט של   -פרויד היא 

 תיווך בין מציאות, לבין חברה, לבין תביעות האיד. 

חירותו של האדם.  השאלה הזו קריטית לסוגיית שאלת ההבניה החברתית מול הנחת 

מהו האדם החופשי.  משתמע מפרויד,  מרקס הניח שקיימת ממלכת חופש. השאלה היא לדעתי

לדעתי שאם האני אינו אלא "מתווך" בין מאויים לבין איסורי החברה לבין מגבלות המציאות/ 

וו שהי –אז אם יוסרו ממנו מגבלות, בממלכת חופש, יבוטלו אינספור פונקציות של האני  -טבע

להגיע לעונג ישיר  -את המגוון האנושי ואשר נוצרו כפתרונות לבעיית אי הצלחתו של עקרון עונג

. שאלת ההבנייה , בהכרח להגיע לסיפוק מלא(חותרומלא )לאקאן, להבנתי, סבור שהאווי אינו 

החברתית נוגעת לפונקציה של האני העליון:  בתוך הסטרוקטורה הכוללת "איד", "אני" "אני 

האני העליון הוא בבחינת  –הגורמים המכוננים את הפרט   -ן" "מציאות", "טבע" "חברה" עליו

 –ישר אל תוך מנגגנון הנפש של הפרט. כלומר  –הכנסת החברה על תכניה והאידאולוגיה שלה 

האם היא "שייכת" לפרט, כחלק מהותי ממה שהוא  או שנותרות   -ההפנמה של האידיאולוגיה 

האם קונפליקטים של האני בתביעות האני העליון הן רק מטעם ,  -ם אחרות  "שאריות"?  במילי

ובשירות, האיד?  אם כן  אז הפרט הוא אפילו לא סובייקט אידיאולוגי,  אלא אורגניזם כעקרון 

עונג, שמובנה כולו מאידיאלוגיות ) מובנה חברתית לחלוטין(  דומה שאלתוסר מכוון לרדוקציה 

אידיאולוגיה  -בה פרטים מראש לסובייקטים. סובייקטים הם כפופיהזו: האידיאולוגיה מס

כפוף להאמין שאידאות מסויימות של האידיאולוגיה השלטת היא וודאות מוחלטת,  –שלטת וגם 

אידאולוגיה בעלת שתי השפעות: א. מכוננת אותו כמי שתופס את עצמו ) על ידי -מתוקף אומני

שמייצר את  –ההגיון  –חולשת כולה על כלי החשיבה  הסביבה( כבעל מוצקות סובייקטיבית. ב.

מאחר שאלתוסר קובע שהאידיאולוגיה  הוודאויות )האידיאולוגיות(  כדבר מה שנכפה על השכל. 

לא ניתן יותר להפריד בין "סתם רעיונות"  –קרושה לתוך הפרקסיס, כלומר, היא חומרית 

  -ים )הפרקסיס, מערך הייצור, הכלכלה( )שקריים, שגויים, ניתנים לבחינה אמפירית( לבין הקי

לא ניתן להפשיט פרט מסך כל  האידיאולוגיה לבין  –אז לא ניתן גם להפריד בין סובייקט 

 .הגדרה יותר מ"אורגניזם"( -ועדיין להשאר עם משהו בר –האמונות שלו ומסך כל המעשים שלו 

שעיקרו שחרור האדם  חרג מהבסיס המרקסיסטי, –וכאן, דומה שלאתוסר, למרות התיקון 

אלתוסר לא הותיר את "מה" לשחרר. הסובייקט האידיאולוגי הוא אפיפנומנלי ל"חברה"(. קל 

לאופן שבו האידיאולוגיה מייצרת דימויי  –וחומר שמכאן גם קורס המבנה ההסברי המרקסיסטי 

נכון. הוא מעוות למציאות. אלתוסר לא הותיר מושג מציאות כלשהו, שנותר מחוץ לאידיאולוגיה. 

אכן טען שהדיאלקטיקה המטריאליסטית והמטריאליזם ההסטורי הם אמת חוץ אידאולוגית. 

: אם לא ה"אדם" עושה את אבל זה לא עולה בקנה אחד עם הקביעות הבסיסיות שלו עצמו

אינו אלא סובייקט של  –הסטוריה )אלא ההמון עושה את הסטוריה(, הפרט לא קיים 

ובין אם זו אידיאולוגיה )פרקסיס( דכאנית של מדינה ובין אם אידיאולוגיה  –אידיאולוגיה 

)פרקסיס(  של חברה לא מעמדית. המושג "אידיאולוגיה לא דכאנית" כלומר פרקסיס לא דכאני  

 הוא פארדוקסלי תחת ההגדרות הקיימות למונחים "סובייקט" ו"חופש".  

ת מכל בסיס מדעי, ה שהעניין מוביל להתנתקוני רואה שתי אפשרויות להמשיך מכאן: או להנחא

 –אל רעיונות אוטופיסטיים של חברה שהדימיון הנוכחי טרם מסוגל לדמיין אמפירי וחומרי 

משום שהוא עדיין דימיון שמכונן כולו על ידי אידיאולוגיה. אבל אז ניתן יהיה לטעון ) בנוסף על 
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לא מסוגל לתפוס, אז לא ניתן לומר על   שאם הדימיון –שזה כבר לא מרקסיזם(  –המובן מאליו 

 כך דבר. 

אופן קריאה אחר של "על האידיאולוגיה" הוא קריאה מתוך הסברה, שאלתוסר מציף את 

האופן שבו מתארגנים המושגים "פרט" ו"חברה" בתוך על הממשית, הקיימת( ייתיות )הבע

 סטרוקטורה אחת.   

, כלי החשיבה היחיד, אז אלתוסר לא היה  אם היא ההגיון עצמואידיאולגיה: -שאלת האומני

וריה המטריאליסטים הם בבחינת אמת טצריך, לשיטתו, לחזור בו ולהכריז, שהדיאלקטיקה וההס

, משום שבהכרח גם הם מבוססות לא רק על היגיון אלא על היגיון שמחוץ לאידיאולוגיה

 אידיאולוגי מובהק: 

סבריות על פי חיפוש אחר האלמנטרי, בורגני של הנאורות( של ה-היגיון )אידיאולוגי .1

 . הדברים של( genesis" )ראשית"ה

הגיון שמניח מראש, שחופש אינו אלא העדר דכאנות. )העדר דכאנות יכול להיות גם העדר  .2

כל התפתחות: אם האני הוא עקרון עונג טרם מפגש עם קשיי המציאות ואיסורי החברה, 

 אמבה, פחות או יותר(. הוא היה, אולי, נותר עקרון עונג ) מצב של

הדיאלקטיקה המטריאלית, מעצם השם, היא סוג של הגיון, בניגוד להיגיון אנליטי של  .3

 מתן פשר למציאות באמצעות ניתוח מושגים 

היסטורי מניח את עקרון ההתמדה: מה שהיה כך יהיה. -קונפליקט מעמדי כדפוס טראנס .4

הם תוצרים של   -סיבתיותדיוויד יום ב"מסה על טבע האדם" הראה, שהתמדה וגם 

 הדימיון. 

אין   -מנומקים על ידי היגיון. אם ההגיון אידיאולוגי –כל אחד ואחד ונימוקי של אלתוסר  .5

 שום מוצא. 

כך שלדעתי, יותר מכל, "על האידיאולוגיה" הוא מסה הדנה בסוגיות אפיסטמולוגיה. אלתוסר 

מפרק את מושג הפרט )הסובייקט( על ידי אנליזה, ומוצא, שלאחר הפירוק לא ניתן להרכיבו 

חזרה. )שום חלק אינו "שייך" לפרט עצמו(  זה אומר משהו על ההגיון של שיטת הפירוק לגורמים.  

לא מתודה חקירה מדעית מוצלחת. יכול להיות שבכל פעם שמנסים לפרק ולבודד את  אולי היא

 מושג הפרט מהחברה, ולהפך, ה"דבק" השקוף והנסתר, שחיבר הכל יחד, אובד בהתליך.

 מקום בכל, סופו ועד מראשיתו,  כולו המכונן, הסובייקט תפיסת את הביא, לדעתי, אלתוסר

 שאין או: מציאות/לאידאולוגיה פרט בין הדיכוטומיה לש דיאלקטי ביטול לכלל  -עת ובכל

 גם)  שהיא כפי המציאות היא שהאידאולוגיה או,  אידאולוגיה שאינה מציאות שאין או, סובייקט

 .כך שאכן, סבורה אני(. התודעה את מעצבת, הרי, ההויה – מציאות עדיין היא חברתית מציאות

  כולם הם"  דימיון", אמת", "אידאולוגיה", "מציאות", "חירות", "סובייקט" המונחים

 בכל אלא בסוציולוגיה רק לא. הפרד ללא – אלו לתוך אלו משתרגים אלו כל, בממשי. הפשטות

 זהה" ישנו מה" השאלה: מאפיסטמולוגיה נפרדת אינה לוגיהואונט: ומטאפיסיקה פילוסופיה

 שעוסקת לפילוסופיה  - הללו מהמלכודות להמלט ניסה מרקס". שישנו, לדעת ניתן מה" לשאלה

. חברה לגבי  - דבר של בסופו מחוללת היא ומה, אחד פרט של הרעבה בבטן, בפרט, בקונקרטי

 דיאלקטי לביטול הגיע -שלם מעגל לעשות הצליח  - מרקס של יורשיו את,  לדעתי, סיכם אלתוסר

 על וסוגרת ההולכת כממשות היה שנדמה מה מתוך – שבה סינתזה ויצר – על למבנה פרקסיס בין

 אינטרפלציות-נשא של קונסטרוקט(, מרקוזה של במונחים) ממדי לחד אותו הופכת, הסובייקט
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 פתחה גם היא  - אחת הסברית תבנית תחת הכל על סגרה האידאולוגיה שבו ברגע  -. אבל  גרידה

 להתנהלותם באשר דבר המסבירה נוסחה אין ששוב, ופרט חברה, מציאות לכלל  - הכל את מחדש

 . שלהם הגומלין וליחסי

 היא בעת-בה אבל(" עצמה בשביל) חוץ אין שלאידאולוגיה, לאמירה מוביל זה עניין:"נוסף דבר

 ממשית אמת שום שאין  -הזו הטוטאליות(.  57 שם(." )והמציאות המדע בשביל) חוץ אלא אינה

 לא" הכל אםכי . מושלם אמניסיפוטורי לפתרון – בתחילה אותה חשבתי -האידאלוגיה בתוך

 העבודה כל את לבסס בתחילה התכווונתי זה בסיס על. נכונה תהיה", נכון"ה שלילת כל אז", נכון

 קל פתרון פשוט זהאבל גיליתי במהלך העבודה ש.  מאפשרת הזו שהמחשבה החירות על  -שלי

 הסברית מסגרת לתוך תופעות להכניסלמהר ו כנטייה –" השבט אלילי"ב נקב בייקון פרנסיס: מדי

 מכל, באחת, נפטרים וכך, לאמת" חוץ"מ שהכל, בקביעה גם נכון הדבר. מתאימה אינה אם גם

 היא פשוט ההפך ממה שרק מצטייר –לכאורה במלואה המתגלה האמת. והלבטים הדילמות

 אם גם. אמיתית חירות מכאן שנובעת, להראות המקורית התוכנית על לוותר נאלצתי כך. כממשי

" מהחוץ לצאת" הוא נחוץ שהיה מה וכל"  חוץ" הכל, מדומיינת אידאולוגיה שהכל, במלואו נכון

 ידי על שמונע, הסובייקט  -הזה הקל הפתרון מעצם אז, הממשית למציאות", פנימה" להכנס כדי

 ... בינארי אלגורתם לכלל עובר רדוקציה עוד יותר גרועה:', ההפך פעל: 'אחד הפעלה כלל

  קולנועיות דוגמאות שתי : 'ב חלק
  

 שתיקת האינטרפלציה: "שתיקת הכבשים" כניסוי מחשבתי .א
 

 "האנושית המיניות על חדשה מבט כנקודת המיניות הנזילות מושג" פותח את מאמרו ענתבי נדב

 ( במילים אלו:2011)

 מסויימת זהות לאמץ ניתן כן ועל, המודרני בעידן מפתח מרכיב היא אדם של זהותו
, חיוביות השלכות להיות עשויות זו לדרישה. ולסביבתו לעצמו התייחסות נקודת שתהווה

 את להבנות נוטה האדם כי ידוע.  שליליות השפעות גם בחובה נושאת לעיתים אך
 תפיסתו על להקל במטרה,  קוגנטיביות וסכמות בקטגוריות תרבות-החברתית המציאות

 המנוגדים גורמים שני על ומבוססות דיכוטומיות הן אלו לרוב( Morr&Noris 2005) אותה
-אי של תחושות וממגרות נחמה לנו מקות אלו תוויות(.]...[ אישה-גבר לדוגמה) לזה זה

 והייחודיות האינסופיות האפשרויות את ומצמצמות מגבילות הן בעת בה אך, ופחד ודאות

 30(Morr&Noris 2005. )האדם של
 

 המוטו של המאמר:
 ואחד אחד בכל רצף גבי על מצוי העולם. ]...[ ולעזים לכבשים מחולק אינו העולם

 ((Kinsey, Pomeroy, Martin 1948" מהיבטיו
 

יה היא פרקטיקה יומיומית, שמתחילה טרם לידתו של הפרט  ומופעלת אינספור פעמים צאינטרפל

 אבל    DNA -אלוגיה כמעט כמו תהליך שכפול של היוכך מבטיחה את המשיכיותה של האיד

אפילו במהלך האלמנטרי וגורף כל של הטבע, נוצרות טעיות, מוטציות. כך גם בחברה לא תמיד 

מנגנון השיכפול האידיאולוגי מצליח להשיג את השכפול המדוייק ופרטים מסויימים מוצאים 

מעין "ניסוי ( שתיקת הכבשים הוא 1991'ונתן דמי )סרטו של גמתוך טווח הנורמליות האנושית. 

                                                           
 Published by: EFSHAR - The Association for the"האנושית המיניות על חדשה מבט כנקודת המינית הנזילות מושג" ענתבי נדב 30
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האינטרפלציה לא עובדת והפרט לא  -כלשהי ה קורה לפרט ולחברה, כאשר מסיבה מ מחשבה":

  מצליח לגבש קטגוריה בסיסית של סובייקט. 

כדי שיסייע לה   -נשלחת לדובב קניבל הכלוא בבית סוהר   FBIסוכנת -עלילת הסרט: פרח

בבניית פררופיל של רוצח נשים, הפושט את עורם. לכל  

 קלריסשלושת הדמויות הראשיות ישנה בעיית זהות:  

, יתומה מאם, איבדה (פוסטר'ודי ג של)בגילומה  שטרלינג

שוטר , נציג החוק   31בהיותה בת עשר את אביה הנערץ,

נתערר השלב שעל פי פרויד, ילדה מפתחת את כך והסדר. 

נשיותה  דרך אהבה לאביה, שבאהבתו מעביר אותה לשלב 

שבו היא מבשילה, בסופו של דבר להעביר את הליבידו 

בהיותה "תקועה" בשלב הביניים זר. גבר  –למטרה אחרת 

ומקצועו,  של ההזדהות וההערצה לאב, נשיותה נבלמת והיא מחפשת את זהותה על ידי חיקוי האב

 -או  הסדר האלגורי שנתן את שמו לסרטעם מות האב ) –כך נדמה לה שיושב הסדר שהופר 

 שהילדה תצליח להציל את הטלאים הנטבחים(. 

שהליך ההבנייה נבלם בה( אידאולוגיה )במונחים של אלתוסר, מה ששולט בה הוא לא 

כורח באימוץ אידאה של השהופך את ה  -הלוגוס הניצחי  -אלא ה"אידיאולוגיה של האידאולוגיה"

כפי   -. אין לה עדיין זהות משלה. היא חיה בעולם של גברים מאליולדבר מה מובן  –זהות כלשהי 

קלריס הצליחה לעבור את  לא שייכת אבל רוצה להיות שייכת היא  –שניתן להתרשם מהתמונה 

סף הכניסה, אבל היא "על תנאי". כדי לשקוע לתוך "עורו" 

ללבוש מדי ה"בולשת" עליה עוד  –יה השוטר של אב

אחת מהן להוכיח הצלחה במשימה, ולעבור בחינות.  

עוברת דרך המפגש עם חניבעל לקטר  )אנתוני הופקינס(: 

 על, קניבל. -פסיכאטר, איש תרבות בעל תבונת

לקטר מזהה מייד, מבין הסורגים, את בעיית 

ת הזהות של קלריס. ברגע שהיא מציגה בפניו תעוד

מנחש נכון כל סוג תמרוק , את קלריס"זמנית" בלבד. הוא מריח  שהתעודה"חוקרת" הוא מבחין 

 ס. היא אינה אישה.  -, אך טוען שאין לה ריח של כשאי פעם השתמשה

. קלריס היא עצמית זהותסקאלה של העיקריות על פני  יותוהדמ שלושת את מציב דמי

של  מצבו היקבעות מגדרית. -אישה שמנסה להצליח בתוך עולם של גברים, מתוך  מצב של אי

שהממסד לא מכיר בו אפילו  עד כדי כךבאפלו ביל חמור משל קלריס. הוא כל כך לא מזוהה 

מוגדרים מגדרית" לכן לא כ"טראנסג'נדר". הוא אינו תואם גם את הגדרתם של קבוצת ה"בלתי 

. בייאושו הוא פושט את עורן של )אין לו מין ראשוני, לשנות אותו( ניתוח לשינוי מיןלו אושר 

 –)את הקורבן הוא מכנה "זה" עטוף את עצמו בזהותן המגדרית. לכדי  הנשים, קורבנותיו

כהשלכה של העדר הזיהוי שלו, וחלק סימבולי שבו 

הוא  כךזהותו, שתעבור אליו. -"זה" יפשוט את עורו

סבור שיוכל להציג לחברה זהות, הגם שהיא מזויפת 

משהו השתבש בתהליך הבנייתו לתוך  וחיצונית בלבד.

                                                           
31
 אחריות חוסר זו, שניים לאבד. עצוב זה  - אחד הורה לאבד: ווילד אוסקר אומר" הרצינות של חשיבותה"ב 

 חניבעל לקטר, בגילומו של הופקינס

קלריס בולטת כ"לא זהה" לחברי המועדון 
 שאמור להעניק לה זהות
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באפלו ביל , שנמצא מחוץ לפרמטרים   -ומאחר שלאידאולוגיה אין "חוץ" –האידאולוגיה 

 כלום.  -אינו קיים. הוא לא  -שמגדירים זהות 

, כמו הואליח לגבש זהות אלא כי חברתית. לא משום שלא הצ-גם לקטר נעדר זהות

  כאשר זאת מבליט דמי. . אין סכימה שניתן לעשות לו רדוקציה על פיהשהינו אלוהים,  הינו מה

על פי  שקלריס מגישה לו שנועד, לכאורה, לאפיין את אישיותוסוציולוגי, לקטר דוחה בבוז שאלון 

ונים וגם קובע, שניתן לעשות ליחיד של ההגיון האידיאולוגי, שגם קובע את הקריטריקריטריונים )

, הוא אינו "מכאני" ולא מוצר דטרמיניסטי. בדומה "מבנה נפש"לו  אין רדוקציה לנתונים האלה.( 

מה שהוא,  הוא. לאל  או לחיה, הוא אינו מחולק לשתי אינסנציות )טבע ותבונה )על פי קאנט( 

קט הלאקניאני. הוא לא אדם, הוא אוביי-הוא גם לא הבאשר הוא, הדבר לכשעצמו וסיבת עצמו. 

הוא אינו רואה עצמו . )הכלוא בכלא לכל ימי חייו תחת שמירה קפדנית במיוחד(. חירות עקרון

ולזכות את ביתה של סנאטורית ניתנה לו הזדמנות להציל כפוף גם  לפעולה אינטרסנטית הגיונית: 

לפוצץ את המפגש. פעולה  בתנאי כליאה משופרים )שהוא מאד רוצה בהם(, תחת זאת הוא בוחר

 32במידה ש"סיבה" היא חלק ממנגנון דטרמיניסטי.    -ללא סיבה היא פעולה של החופש

מהו יחיד, שאינו נשא של אינטרפלציות.  -הסרט הוא  ניסוי מחשבתי -מבחינת אלתוסר

במובן הזה, הסרט עמוק מאד: לקטר מחבב את קלריס, מזהה את בעיית הזהות שלה, ונוהג בה 

שהיא יכולה להשיג לעצמה זהות )כשוטר,  -. הוא רומז להשלו במטופלתאטר אחראי כיכפיסי

שה(. הוא יכול לעזור. ואכן, עזר לה גם ללכוד את באפלו ביל וכך לקנות לעצמה  את זהות כאי

 רמאהבתה לאב הנעדר, אל דמותו של לקט-"העברה"ן הרגע שבו נעשתה ילמאביה השוטר וגם, 

רומז גם הוא  בנוסף לכל זה  –אבל  שתוכל להשלים את תהליך הפיכתה לאישה. כדי כאב אידאלי

 בזהות בתוך חברה.  לרצות מוכרחהלה , שהיא לא 

זה דבר, שמעולם לא עלה על דעתה ומרגע זה הוא עלה גם על דעתם של הצופים.  

כך רוצה הפרוטגוניסטית של הסרט מעוררת הזדהות, הקהל רוצה שהיא תשיג את הדבר שהיא כל 

היתה עד לאותו רגע מחוץ   -שזהות לא נחוצה התפיסה, הצלחה(. , )זהות מיגדרית, זהות בכלל

את ( דחה או)הוא לא עבר   -ללקטר אין זהות בחברה. כלומר ל"אידאולוגיה" של הצופים. 

הפרס האינדוקטרינציות והאינטרפלציות שמבנות את הפרט ומתאימות אותו לחברתו הספציפית. 

 : מאסר עולם )שלילת חירות מוחלטת(. החברתי חירות. המחיר –הוא 

לטון מתעלל יהם הנורמה החברתית. צ' -דמויות משנה בסרט, כמו מפקד הכלא, צ'ילטון  

חברה. החברה "נירמלה" אותו: הוא זכה בזהות ברורה, את הבלקטר, כי הוא מקנא בלקטר ועויין 

ד מקצועי, הוא. על פי קריטריונים של תפקי -ובתמורה, הפך לנתין. הוא "אישר" שאכן, זה

לא של החברה או ממסד   -, זהות מגדרית ומעמד. בתמורה הוא הפך לנתין תעודות מקצועיות

מתוך אישורו את הזהות החיצונית, הוא ניכפה להיות מה עצמו.  –אלא נתין של הזהות שלו 

קטגוריות הסוביקט האפשריות שמצופה ממנו להיות ) מנהל כלא, גבר, איש מקצוע( וזהו. מכל 

לחיים  מוכל הפרקסיס האנושי המגוון הצטמצמשהוא צומצם לכלל "סובייקט זהות עצמית" 

כלא הזהות,   -סוהר. הוא חי בתוך כלא -בתוך כלא. כלא ממש. הוא אינו אסיר אבל הוא כן

 הפרקסיס של סוהר הוא לבלות בכלא.   -שמהיותה זהות של סוהר

                                                           
32
ע מושלם כדי לבצע פש –שרצחו ילד מתוך השפעה ניטשיאנית  –בספר "כפייה" של מאיר לוין, המספר על המקרה האמיתי של לאופולד ולב  

 –הם נתפסו כמעט מייד. שנית, לא הבינו את ניטשה, שלישית  –נכשל –כאות לחירות: הם טעו שלוש פעמים: ראשית, הפשע המושלם  -וללא סיבה
פעולה ללא סיבה. הפרקסיס שלהם היה אידאה ) לא רק מעוותת אלא גם סתם מוטעת( שהופעלה מתוך   -אין כל תוחלת בביצוע פעולה שמטרתה 

  שגם הוא היה פגום תחת כל אידאולוגיה משום שניתן לדמיין סוגים של לוגיקה אבל לא לוגיקה של סתירה פנימית. . –ההגיון  -אידאולוגיה-מטא
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כל פרט בכל חברה חשים עויינות על ההקרבה ( 1928ידה של אשליה" )"עתעל פי פרויד, 

 –ראשית, הוא נענה "לקריאה" : משולשתשל צ'לטון  סיבת העוינותהנחוצה לשם חיים בתרבות. 

דעת וזהותו גובשה )הסינגולריות שלו צומצה(. שנית: לאחר -משמע הוסב להיות סובייקט בלא

, באופן מודע, את מחיר הכלא הנפשי שבקבלת תפסהוא  –עקרון החירות  -שפגש באסיר שלו

למרות המחיר הנפשי  –כמייצג את החירות שאבדה לו. שלישית  –זהות. ולכן הוא עויין אותו 

 –גם הוא נמצא מרבית יומו מאחורי סורגים   -מצבו לא טוב בהרבה משל לקטר  -העצום ששילם

לסורגים ומה מאחורי סורגים.  נכון, הוא חופשי מה מחוץ  -בידול ויז'ואלי  בתוך מבנה שאין בו 

בתוך הזהות, בתוך האידאולוגיה )שאולי הפעילה אותו  –לצאת לביתו. אבל גם בביתו הוא כלוא 

 מאחר שהוא מחזר אחרי קלריס(. אינה מקור לשמחהלשאת את האישה ה"נכונה" והיא כנראה 

האם זו השיטה? בחברה? האם זה חייב להיות כך?  האם הפרט מוכרח להיות מדוכא 

על פי דרכו? אם   -האם תתכן ממלכת חופש, שבה היחיד יוכל לחיות את חייו האידאולוגיה?

 לא.   -"שתיקה הכבשים" יכול להחשב לניסוי מחשבתי, התשובה חייבת להיות  

חירות(. מתוך אינדוידואל הוא חירות שאינה כפופה לדבר ) אם היתה כפופה, לא היתה זו 

חירות  יכולים להתממש כל פרקסיס אנושי אפשרי . גם אם הרוב המוחלט יחיה את חייו מתוך 

עד שלא יהיה יותר נחוץ לפגוע בזולת, והחיים בחברה כזו יהיו  –מרחב  אפשרויות כל כך עשיר 

חובה להניח, שסינגולריות ואינסוף אפשרויות  –בטוחים בהרבה מחיים בחברה אנטגוניסטית 

גם אם נניח, שמקרים כאלו הם זניחים ויכילו גם מימושים של תאווה לבשר אדם.   -מימוש 

 –בממלכת חירות וכך שממדי ההרג יהיו עשרות מונים נמוכים יותר מאשר בחברה העכשווית 

לעולם לא ישכון ביטחון,  עדיין ייתקיים בה הצורך בהזדהות, ובזהות. זאת, משום שאחרת

  -טור, או כמו אנתוני הופקינסאשהשכן שלך, הנחמד, יפה התואר, שנראה כמו פסיכיאטר, או סנ

 קניבל .  וגם –אינו, למעשה, כל אלו 

בניסוי המחשבתי הזה, דמי מציג את הבעייה באופן ריאליסטי ואלגורי:  כאשר לקטר 

דמי . האם הסנטורית, הוא מובל אזוק )כמובן( -מוצא מהכלא כדי לפגוש את )נציגת( הציבור

"מתקן" את מה ש"עוות". לקטר הוא מפלצת, ועל כן הוא צריך 

. שהוא-להראות כמו מפלצת על מנת שאנשים יזהו אותו כמה

לכן הוא מוצג לציבור עם מסיכה מזוייפת, שמגלה את ה"אמת" 

 הסדר שב אל כנו .מפחידה, משום שלקטר מפחידהמסיכה  –

, הביולוגי במובן האמיתיות פניו את שמסתירה, המסיכה בעזרת

.  לאידיאולוגיה מחוץ לגמרי הן, והמדעי הממשי שהוא שמאחר

( האמיתי המראה) האמת את שמסתירה מסיכה כך לשם נחוצה

 -אלתוסר שלטענת, האידאולוגיה שבתוך" אמת"ה את ומגלה

 נעשו – לקטר של פניו השחתת -הזה במקרה עיוות תמיד היא

 .האידאולוגיה של בפרקסיס המציאות של לעיוות להתאים כדי

כך, שעליה לדעת, לזהות ולהבין מה האדם. "כרטיס  בנויה החברההטיעון של  דמי הוא, 

ביקור", זהות מוגדרת, היא תנאי סף לכניסה לחברה. לכן לקטר נעול לכל חייו בכלא שמור 

 ותוציא מפניו עצמה על תגן– קלריס–יגתה במיוחד, באפלו ביל ניצוד וסופו שהחברה, בעזרת נצ

 להתקבל כדי" הזהות"נעדר  את לצוד צריכה קלריס: מוחצת אירוניה כאן מציג. )דמי להרוג אותו

בשביל לקנות לעצמה את זהותו של אביה השוטר. היא לא שונה בהרבה מהצייד שלה,  – FBIל

זהות עצמית מבחוץ וגם בבחירה שביקש לקנות זהות ע"י לבישת עור נשים. גם בתשוקה לרכוש 

 לקטר, כחיה טורפת
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החברתי  הסדר (. וגם בכך, שרצח הוא הדרך שלהם להשיג זהות בזהות מגדרית הפוכה לעצמם

 . ע, למשל, כנגד מי  עליה להתגונןתד שהחברה כדי, עצמו את לזהותמחייב את האדם 

הובייאני, לא בגלל ג'ונגל . באופן פארדוקסלי, חברה חופשית היא חברה של טרור תמידי 

בחברה חופשית יהיו  –להפך   .שאין מספיק לכולםו המניח שכל בני האדם רוצים באותם דברים

שיבנו   -לא יהיו מנגנוני תעמולה ופרסום  –ללא קניין פרטי אינספור מאווים שונים ומשונים. 

ם כך, אדשתגרוםל להם לחשוק באותם דברים )מזיקים פחות מבשר אדם(. בכולם תודעה כוזבת 

  בערב.  –וקניבל  ,יכול להיות דייג בבוקר, כותב ביקורת בצהריים

זהות היא תמיד בתוך אידאולוגיה ולכן אידאולוגיה תהיה תמיד דכאנית, גם ללא קניין 

 , האנושיאפשרויות הפרקסיס מכך שבכל רגע משהו מכל   -פחד מהלא נודע  -פרטי. ללא זהות  

חיים של הם עלול להתממש בכל אופן שהוא. אלו  –במגוון, ביצירתיות ובמקוריות  ,האינסופי

 האינטרפלציה הופכת יחידים לסובייקטים של האידאולוגיה, ואולי יש לכך סיבה מוצדקת. טרור. 

  -כזהמחשבה זו  אידאולוגיה, אבל למול ניסוי  –אמנם, להסכין עם מצב קיים, כי "ככה זה" 

כדי   -נחוץ הגיון אחר  –שממחיש מדוע זה "ככה" 

להפריכו. כל זה לא אומר בשום אופן, שלא תתכן 

שלא נראה שתתכן חברה ללא  –חברה טובה יותר, רק 

לחדד את העניין:  חירות היא אינסוף כדי כל דכאנות. 

כל מה שיכול  –סוף ובאינ  -סוגים של פרקסיס אנושי 

לכן קלריס אינסוף פעמים.   - יקרה –, פיסית, לקרות 

חופש או זהות.  –צדקה, אולי.  לקטר הניח לה לבחור 

חיי חופש איתו ) היה צריך להבין מראש, שבסופו של 

כלא של חיים בתוך עורו של אביה   -של אהבה אמיתית, או  –דבר הוא יצליח לברוח מהכלא( 

בעדינות, לקטר נהג בה  .נשית או ככלא בתוך זהות מיגדריתבעות מיגדרית, ללא התק השוטר

החירות -ש את הבחירה שלה באילממחמלה. הוא הרשה לה לבחור ועזר לה ברגישות ובאבירות, ב

" את הטרספורמציה שעברה 1. אפשר לראות ב"איורהתקבעות לתוך מיגדרה  מופתית אב -כדמות

מאז התמונה הראשונה, כשהיא מעמידה פני קשוחה, ומסתתרת מאחורי )תעודת( זהות  –

"זמנית". תווי פניה מרוככים עכשיו, מלאות רגש, זוג עגילי פנינה שכבר אינו מוסתר מאחורי 

ככה נראית אישה. ובעצם, מי תספורת מבגרת ונוקשה  מהדהדים את דמעות הפנינה שבעיניה.  

 ריכה להראות אישה?  על פי מה? איך צ  -בכלל אומר 

 מיגדרית הזהות מופע האימים של ה .ב
 

 !". שם אתה, היי: "ברחוב אדם של גבו לעבר צועק שוטר

 ושמונים מאה מסתובב( מהמקרים 90%-ב כמו) הנכון האדם

מה  ".את" בעצם הוא" אתה"ש שמגלה – השוטר אל מעלות

יקרה? השוטר אולי יבוא במבוכה וייאבד ממעט מסמכויותו. 

אולי הוא יתמלא זעם, ויכלה אותו על האת/ה. אולי בהבזק 

של רגע יחלוף בו הרהור לגבי הפער בין המציאות לבין מה 

שנתפס או ידוע. אולי "את" תצחק, אולי היא תפגע עד עמקי 

ת השתבשה נשמתה. בכל מקרה, הסיטואציה הרגילה בתכלי

 קלריס הופכת לאישה 1 איור

 ועידת הטרנסווסטים השנתיית2
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 מפאת בלבול. 

 מאד בשונה כי אם, בדומה( 1975"המופע הקולנועי של רוקי" )סרטו של ריצ'ארד אובריין 

קניבליזם )מתברר, שאכלו את אדי, בבין היתר בזהות מינית ו מסרטו של דמי  עוסק גם הוא

עלילת הסרט )פחות או יותר. אין לו   האחיין של ד"ר סקוט(.

עלילה ממשית(:  בראד וג'אנט )סוזן סרנדון( כשנשאו כרגע 

נוסעים לבקר את הפרופסור, שבכתתו הם נפגשו. בדרך 

 . b movies –נתקעת המכונית מול טירה מסרטי האימה 

המשרת )ריפרף, ריצארד אובריין( פותח את הדלת  והם 

פורקטר )טים -אנ-ו של פרנקמוכנסים היישר לתוך  מסיבת

קארי( שמארח את  הוועידה של טרנסווסטים חייזריים 

הסרט מטריף את החושים. הססגוניות, העומס . מטרנסילווניה. חבורה ססגונית מאין כמוה

, החושניות, יופי שהוא גם כיעור יפה.  בראד (העיצובי ) העין לא יכולה לקלוט את כל העושר

ד מאד . ד"ר פרנקנפורטר בדיוק סיים ל"יצור אדם, עם שיער בלונדיני וג'אנט הגיעו ביום מיוח

ושיזוף, והוא טוב בשביל הרפיית מתחים". באמת, אין  הגדרה טובה יותר לסרט הזה. הוא פורק 

של חילוץ רגל מתוך נעל, שעד לרגע זה לא קלטת תחושה הכי מדוייקת של הצופה היא מתחים. ה

-גם היא מהדמויות אחת כל: נשים או/ו גברים באמת אין, ועליזה צרופה חושנותזו שהיא לוחצת. 

מתגלה במלוא שקרנותה.  לנשיות גבריות בין המלאכותית הדיכוטומיהה של דכאנות. וגם

העונג שלו הוא אירוטי כמו ארוס עצמו. את -הוא פאן פרנקנפורטר לבוש )לעתים( בבגדי אישה.

שמאס בהם(.  ען סיפוק תאוותיו. )ואוכל את אלום למשואב מכל סוג ומין וגם יוצר בני אדם חדשי

הופכת להיות סוג של חייזרות, ביחס  -ה"נורמליות" הפוריטנית שמיוצגת על ידי בראד וג'אנט

  לחייזרים הטרנווסטיים שממלאים את הטירה.

 הטעם( כותבת על תרבות ה"קאמפ", שממנה יצא הסרט: Zontagסוזאן זונטאג )

]...[  היוצרות את הופך לא קאמפ. הרגיל האסתטי השיפוט של רע-הטוב ציר אל גבו מפנה הקאמפי

 של ניצחון הוא( ]...[ והחיים) האמנות של חלופי סטאנדרטים סט להציע זה עושה שהוא מה

. מלאכותי הוא הסגנון כל אבל"(. נר'ז"ו" אישה" "גבר" המושגים של נזילותם) מיני-הרב הסיגנון

   "(.מסוגנן) איננו הטבע גם, מסוגננים אינם החיים

הקאמפ מריע ולועג לאותו דבר עצמו:  לרצינותה של המקובעות. הוא לועג לסרטי  לדעתי,

  -נותרה בהם רק רצינות גולמית  –אבל בגלל חוסר כישרון  –אימים שנעשו ברצינות תהומית 

למשל כמו )ולא הרצינות של היוצר נותרה מבודלת מהיצירה   –שמאחר שלא נבנה ממנו כלום 

רצינות שנקרשה לתוך הווית הסרט והתמזגה  -רצינות שבה דמי יצר את "שתיקת הכבשים"ה

 –. הקאמפ )שקרוב לתרבות ההומואים, הגלאם והאסתטיציזם( לועג לרצינות שלו עצמו (איתו

להתגלם לתוך זוהר ולדשדש בקיטש. )אלמודובר יוצר סרטים שלועגים למלודרמות, שהן עצמן 

הקיטש מבלי הוא מתענג בעצמו על החושניות של . תוך כך לעתים מובנות רק ככאלהמלודרמות ו

 שיצטרך לתת לכך דין וחשבון(. 

"המופע הקולנועי של רוקי" לועג להכל, חוגג את הכל. ובסופו של דבר לועג לעצמו. )רק 

היא הקבעות. כל סוג של  –הרצינות בצפיה  המאה הבחנתי לראשונה, שבסיום כולם מתים(.  

הקבעות היא רצינות: מפקד כלא שלוקח את תפקידו ברצינות גדולה מדי, זמרת אופרה ששרה 

י שעה על הבמה, אנשים אריה  ומתה למשך חצ

שלוקחים ברצינות גדולה מדי את ההקבעות המיגדרית 

 היצירה של פרנקנפורטר -רוקי 3

 אח ואחות עושים סקס מרפקים4
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וכללי הנימוס החברתיים) בראד וג'אנט(.  הרצינות משמחת את הקאמפ, כי מהמבט החיצוני של 

הרצינות הומוריסטית כמו משהו אנושי שהפך פתאום לפעול כמו מנגנון  –הקאמפ על החברה 

סון מגדיר כמצב קומי בספרו "הצחוק"(. מעבר להנאה כאני )אחד מהמצבים שאנרי ברגמ

 –הסרט מלעיג גם אותו.(  -החושית, ולהנאות של פריקת סובלימציות )דווקא הסקס לא אירוטי

על ידי החזרת המודחק: פאנאורטיות, העדר מונוגמיות, עירפול בין מיגדרים ובין נטיות מיניות, 

טרום גניטלי )ריפרף ואחותו עושים סקס יחד בתנועת גילוי עריות וסקס   -קאניבליזם לא זוועתי 

עודפת וללא -חווית הצופה היא של התנסות בעולם ללא דכאנותמרפקים. ככה זה אצל חייזרים(. 

 -שכל המלאכותיות המופרזת, הפארודית, שצוחקת גם על עצמה –דחקנות יתר.  התחושה היא 

 הרגישות" :אומרת זונטאגדווקא היא הדבר האמיתי.  החיים בבעולם שבחוץ, הם המלאכותיים. 

 הפיצול של המוכר המבנה זה אין אך. לדברים לייחס ניתן אותה הכפולה למשמעות ערה לקאמפ

 הדבר  הבנת בין ההבדל זה. גיסא מאידך סימלית ומשמעות, גיסא מחד. מילולית משמעות בין

 ". ]...[ טהורה מלאכותיות לבין, דבר כל  משהו כמסמל

התופעה, הייחודית לדעתי, של טשטוש גבולות בין 

 –הממד האונטולוגי של סרט על מסך לבין הקהל באולם 

קיימת למיטב ידיעתי רק סביב הסרט הזה. הקהל מגיע )עד 

שנה( בתחפושות של הדמויות, מחייה את  40היום, כבר 

, מתפרק כך 17-הקנבלים ומסיבות המסיכות של המאה

מתוך הדכאנות של הצורך להיות סובייקט מוגדר. כל מהלך 

בסרט מוכר, מצוטט. שאלות על המסך נענות על ידי הקהל.  

)דוגמה קהל מקדימות "תשובה" של הדמות. שאלות מה

  -קטנה, האותיות הגדולות הן הטקסט של הקהל

Brad: I’ve got something to say. SAY IT ASSHOLE! I really loved the… STARTS WITH 

AN S, SUCK, SUCK, SUCK. …skillful way… WHAT A FUCKING GENIUS! …you beat the girls… 

WITH WHIPS AND CHAINS! …to the bride’s bouquet. HAVE AN ORGASM BITCH! SING IT 

ASSHOLE! The river was deep, but I swam it. JANET. The future is ours so let’s plan it. JANET. So 

please don’t tell me to can it. JANET. There’s one thing to say and that’s DAMN IT! JANET! LET’S 

GO SCREW! damn it! Janet! I love you! The road was long, but I 
 

אין פה גיבורים או דמויות לחיקוי. מה שמדבק  זו  בלי הזדהות עם אף אחת מהדמויות . -כל זה

שמחת השחרור. עולם אלטרנטיבי לחלוטין אפשרי, כשהסיפור ההמופרך על חייזרים רק מדגש 

. אלתוסר יאמר, אולי, שזהו פרקסיס של טקס של הממומשתעוד יותר את הארציות 

אולי. למי אכפת? הנה אינדיקציה למה הוא לא אידיאולוגיה: להיות רעב זו לא אידיאולוגיה. 

אז אני  -אידיאולוגיה. אבל גם להיות שמח ומאושר זה לא אידיאולוגיה. ואם זה כן אידיאולוגיה

שזהות,  ת הכבשים" העגום והרציני: דמי טוען,עכשיו מתבקשת ההשוואה ל"שתיקתומכת בה. 

שהבעיה  היא דכאנית וכובלת, אבל הכרחית בחברה. המופע הקולנועי אומר –כולל זהות מיגדרית 

של  11-פרשנות הייחודית של התזה ה. ההאלו ופחות מדי הנאה הרציניים כל הדיבוריםבהיא 

 Don't dream it.be itהקולנועי של רוקי היא:  המופע

*** 

  

 כך נראה הקהל5
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