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.  זאת נחקרת כבר במשך תקופה ארוכה ביותר בתחום האסתטי ופעילותיםנוער פעילבני 

מוזיקה או שימוש ב, גוףה -  סמליות בשאלות ים מתמקדיםרוב המחקר, יחד עם זאת

נחקרת , במקרה הטוב. תוך כדי התעלמות מהטקסטים הספרותיים, סמלים ויזואלייםב

    .רות שהנוער קוראספהספרות המיועדת לנוער ולא ה

  

  חוקרים ?יות כה אקטיביים בתחומים האסתטייםמה גורם לנוער ולאנשים צעירים לה

 מאשר אצל  יותרינים כי הדרישות האסתטיות של הנוער אכן גדולות וחזקותרבים מאמ

פתחותית תהדבר קשור לפסיכולוגיה הה,  הנפוצות התיאוריותלפי אחת. אנשים מבוגרים

תפתחת  מהרי תקופת הנערות היא תקופה שבה". ייהתהליך האינדיבידואציה השנ"ול

. ביחסים מסובכים עם ההורים ועליות, כואב המלווה בירידות זהו תהליך, האישיות הבוגרת

החוויה . סתטיים אמורה להקל על תהליך קשה זהאהמשחקים היצירת הסימבולים ו

 כאב ןבי, ת תנועה חופשית בין מציאות פנימית למציאות חיצוניתהאסתטית מאפשר

  . לתשוקה

  

כי בתקופתנו הצרכים האסתטיים של הנוער הם אקוטיים יותר נטען בספרות המחקרית 

 על ידי הנתונים הסטטיסטיים המצביעים על אלה נתמכותטענות . מאשר בדורות הקודמים

אומנות לויש לציין כי למרות ההעדפה הברורה למוזיקה .  העלייה בצריכה האסתטית

; קיימים בקרב בני הנועריאה הרגלי הקר, ויזואלית על פני פעילויות אחרות בתחום האסתטי

 אם כי החלק הארי של החומר הנקרא הינו, בשבדיה ודנמרק אפילו חל גידול בקריאת הנוער

השינוי במצב החברתי של הנוער המודרני גורם לעלייה בדרישות . מיניהםלכתבי עת 

נוער כיום יותר תלוי במבוגרים מאשר הבחינה כלכלית וחברתית מ, מצד אחד. האסתטיות 

ים כניסה לעולם העבודה נדחית לגילאים מאוחרועת ה מתארךזמן החינוך הולך ו: קודם

נפשית מתרחשים התבגרות החוויה של ההמינית וגם התבגרות הגם ה, שנימצד . יותר

תלות כלכלית מלווה בעצמאות כך נוצרת חוויה פרדוקסאלית של . בגילאים מוקדמים יותר

 הנרחבות העומדות בפני האפשרויותבנית בין ירה מוקיימת סת,  כמו כן.נפשית ותרבותית

 שוק העבודה,  בית ספר– לבין הגדלת הלחץ במסגרות שונות , מצד אחד,הנוער

 גורמות" ץ המציאותלח"  סתירות שמלוות את מצב הנוער המודרני ומצד שני.משפחהו

 של רחבהצורות סימבוליות של הבעה עצמית ולצריכה כינון לנטייה הולכת וגוברת ל



תורמת לכך גם עלייה כללית ברמת החיים בארצות המפותחות לאחר . המוצרים האסתטיים

 היו ,ת לבני נוער רבים לשחרר את הכוחות שלפני כןומלחמת העולם השנייה שמאפשר

  .רך הישרדות פיזיתומופנים לצ

  

מערכת הסימבולית של הטקסט לבין המערכות הסימבולים המהו ההבדל המהותי בין 

 ימבוליות אלה שונותסחוקרים רבים טוענים כי מערכות ? אליים והמוזיקאלייםהויזו

בכיוון  המתפתח,  השיח הליניאריטקסטים שייכים לתחום. בתכלית ומיועדות לצרכים שונים

הסדר "מהווים חלק של  אחד מהתחלה עד הסוף שניתנים לתפישה וניתוח רציונאליים

מבולים הדיסקורסיביים בטקסטים כתובים מייצרים הסי. 1אק לקאן'לפי הגדרת ז, "הסימבולי

לעומת . להבין את המציאות, לכוון,  אותנו לפקחמלמד" סדר סימבולי"כניסה ל. הבנהסדר ו

או " פרזנטטיביים" באומנויות ויזואליות ומוזיקאליות נקראים יעיםהסימבולים המופ, זאת

 הנדחק, כאודן התחום של המיהם קיימים במקום ביניים בין השפה לב, "רפרוקודטיביים"

.   לביטוי באמצעות המילים תודעתנו לבין החוויות שלא ניתנותבנפש ויוצרים מגע בין

דווקא הסימבולים הפרזנטטיביים חשובים .  מודע- את הדרך לתתהמערכות הללו פותחות

פותחים את ש שינויים –בעת שינויים מערכתיים בתוך הפסיכה , במיוחד בגיל ההתבגרות

ן נובע המקום המיוחד של א מכ.3,יותא ותחושות ארכ2אדיפאלי-ניסיון קדם לתחום של שנפה

   .מוזיקה ודימויים ויזואליים בתרבות הנוער

  

נטטיביים זיש לזכור כי חלוקה בין סימבולים דיסקורסיביים לסימבולים פר, יחד עם זאת

, באליתרוושפה ההגם נטען כי . כמו בתיאוריה, משמעית-במציאות אינה כה ברורה וחד

 .מודע ארכאי- תת לע במסגרת טקסטים ספרותיים עשויה להצביע )שת במיליםשתמהמ(

ייתכן כי הייחוד של המדיה הספרותית הוא דווקא בשילוב הסימבולים הדיסקורסיביים 

 וה תנועה מתמדת בין מודע לבין לאריאת טקסט ספרותי מהוק כי ןנטע. והפרזנטטיניים

פי ל,  ניגודים מהסוג הזה אופייניים.בין אסור למותר, פרוגרסיביבין רגרסיבי ל, מודע

                                                 
ששילב בעבודותיו את פירושו ,  פסיכואנליטיקאי והוגה דעות צרפתי נודע–) 1901-1981(אק לאקאן 'ז 1

לאקאן . יוקרת הטקסטעם הגישה הסטרוקטורליסטית וב, ובמיוחד ניתוח של תת המודע, לתורת הפסיכואנליזה
כאשר התודעה , מודע וטען כי תת המודע הוא הכוח הדומיננטי שבנפשו-התמקד בחוסר כוחות של אגו מול תת

לאקאן פיתח את הקונצפציה של שלושת הסדרים בנפשו של בן אדם . האנושית נמצאת בקונפליקט תמידי מולו
; כאשר התינוק עוד לא מופרד מהאם, דואציה הוא שלב טרם אינדיבי–הממשי . הדמיוני והסמלי,  הממשי- 

שבו , הדמיוני  הוא שלב שבו שלב זה. בישות מושלמת, שלב זה מתאפיין בסיפוק תמידי של כל הצרכים
, שלב זה יוצר תחושה מדומה של שלמות הניתנת להשגה. 'העצמי'או ' האני'נוצרת אשליית השלמות של 

 הוא השלב שבו מערך הקטגוריות של השפה מבנה את עולמו השלב הסמלי. ומהווה מקור לתוקפנות ולקנאה
לאקאן טען כי השפה אינה מייצגת אובייקטים חיצוניים לה אלא מכוננת את האובייקטים על ידי . של הסובייקט

מרכזיותה של השפה אצל לאקאן אינה רק תיאורטית והיא מהווה את הבסיס של . קיטועם מתוך הוויה
  .הקליניקה הלאקאניאנית

כאן ההתיחסות לתסביך אדיפוס . הניסיון הקודם לכניסתו של הסובייקט לעולם הלשון המגלמת הסדר הסמלי 2
בדומה לאדיפוס שלפי , )בן(התסביך הנמצא בבסיס החיים הנפשיים את הפרט שבמסגרתו ילד ,  ךפיח פרויד–

הב באימו וחש שנאה כלפי מאו, הרג את אביב והתחתן עם אמו, המיתוס היווני המתשקף במחזה של סופוקלס
  .האב

 סמליים של המערכת הנפשית- הכוונה לתחושות המחזירות לשלבים טרום 3



,  כפי שהראתה יוליה קריסטבה.עבור כל תופעה של תרבות ההמונים, יימסון'פרידריך ג

מודע -תתהים המסוימים עשוי ליצור קשר עם הרמה העמוקה של אהחומר הספרותי אכן בתנ

 כך קורה . 5 ומלרמה4לוטריאמון בשירי, למשל, קורה, כך.  האנושיתהנפש, בתוך הפסיכה

  . מגוונים של הספרות ההמוניתםאנרי'בזגם 

  

גישה זו לניתוח ספרות ההמונים והשפעתה הפסיכולוגית עשויה להאיר על חשיבותה של 

רבים מחקרים . קריאה בספרות זו עבור בני הנוער העוברים את תהליכי ההתבגרות

לאור האמור לעיל ניתן . את הנוערהספרות ההמונית הנמוכה מושכת כי דווקא מאוששים 

ע עם רמת ג מבאמצעותמתן הנאה בשחרור מהרמה השכלית ולראות את הסיבה לכך ב

  . על ידי השכל"מטוהרות"לא ש, אינפנטיליותה הדימויים והתחושות

  

קודה א תפו ההתבגרותדווקא בגיל ה" רות המוניתפס"של מוגברת  לצריכה ף נוסםגור

כמו .  בבית הספרלתרבות ולדרכי הקריאה הדומיננטייםכמרכיב אל תרבות הנגד שמנוגדת 

 ואת תחושת ניקה לקוראיה את סוג הביטחוןעהוצגה ההשערה כי ספרות מהסוג הזה מ, כן

ביטחון זה נוצר על .  זקוקים נערים ונערות בגיל ההתבגרותה אלי,הפיקוח וכשירות עצמית

חוזרות על צורות חשיבה זהות ה, טה וסטנדרטיתשפה פשו, קלישאותידי חזרה על אותם ה

ספרות "בתקופת של עיצוב הזהות קריאת . כאשר קורא מנוסה כבר יודע למה לצפות, עצמן

  . של הקניית ביטחון עצמיהפסיכולוגיים ת הצרכים ת אשמשמ" זולה

  

ה ' שפיאז,סתכלותי הה,האסימילציוניה מייחסים לקריאת ספרות את התפקיד 'ממשיכי פיאז

 לאשש את החוויות מהחיים ואת תקריאה מאפשר,בדומה למשחק : משחקי הילדיםייחס ל

קווה נותן ת, זהו סוג פעילות שאינו דורש שום דבר אלא מנחם ומרגיע: מיומנויותיהם

ת למה ו התפקיד האסימילטיבי של הקריאה תואמאודותלו תיאוריות א. ומבטיח סוף טוב

לות ספרים פעי. עיצוב הזהות בגילאי ההתבגרותליכי האינדיבידואציה ושידוע לנו על תה

מסביבתו היא מנתקת את הקורא . מהסוג הזה מורכבת סדרת משחקים שניתן לראות בה

ויים דמיונותיו ותחושותיו במציאות ומרתקת אותו לעולם אחר שבו מוצאים את ביט

לל הפשטות והאחידות של בגאך , רגיש מתחממכיר את העלילה שלא  קורא. העמוקים

תמיד מאחורי מתיחות , )נרא'מאפייני הספרות ההמונית וחוקי ז(העלילה  והשפה , החשיבה

 . בשונה מחוויות המתח בחיים–ליהנות מהמתח דווקא עומדת וודאות שמאפשרת לקורא 

מעניקה לו אפשרות להתמודד . עונה לצרכים הנפשיים של הנוער, אם כן, הספרות ההמונית

                                                 
מוצפים בסימבולים , שכפי שמקובל לחשוב, "שירי מלדורור"מחבר , )1846-1870(משורר צרפתי מפורסם  4

  . נחשב למבשר בתנועה סוריאליסטית בספרות הצרפתית, מודע- הלקוחים מתת
  . אחד ממקימי התנועה הסימבוליסטית,  משורר צרפתי מפורסם–) 1898 - 1842(מה סטפן מלר 5



סיפורי אימה , ה ממלאים ספרי מתחתפקיד ז. בעיות ההתבגרות ולהפוך לבוגריםעם 

  .סיפורים רומנטייםו

  

  

  


