
 

 

 2020       אונגר  פיקשן ומציאות עכשווית   -פריש, מטא     23עונה  -ה     ספרות המופת של המערב בית אריאל

 אמת

 ?השפיעו על התהוותה העכשווית ובאילו אופניםכיצד משתקפות התובנות דלעיל בספרות 

 קלאסית כגון באסכולה-ברור, שבתנאים אלו, הספרות המימטית

של פרוסט, וולף  ורליסטית )ואפילו במודרניזםנט/או הריאליסטית ו

הולם של  להניב תימון עוד ואינה מסוגלת הגיעה למיצוי (וג'ויס

לפיכך, התפתחו )בעיקר במחצית השנייה של המאה . ה"מציאות"

ת, דמו -במרכיביה המרכזיים  טרנספורמציהת ומערכהעשרים( 

מנגנוני נרציה וסוגי  ,עלילה, המציאות המתוארת )דיאגסיס(-דפוסי

קסט )תחביר דינמיקות זמן, פעילויות סגנוניות של הט נרטורים,

 רטוריקה בכללותה. ה מכשיריפיגורטיביות( ושכבות ודקדוק, 

 קסיההגדרה וזיהוי )כגון רפלפרמטרים ברורים של שמצטיין ב"מוצקות" וכפוף ל -יאני הסובייקט הקרטז

הנו פיקציה נאורותית  - (אצל קאנט והאקזיסטנציאליסטים תמוסריאצל דקארט או חירות  קוגיטטיבית

בתפיסה ה"פוסט  ., כמוצר מובהק של קפיטליזם מוקדםה"אינדיבידואליזם"ג מוש שצמחה, לצד

 הוצגו לעיל.ה"סובייקט" הנו פונקציה צרכנית המעוצבת במרחבים הסטרוקטורליים כפי שהומניסטית" 

 בהשפעת המתודולוגיות העכשוויות -המערבית  חשיבהמסלולי הב ארבע טרנספורמציות שהתחייבו

( אחדים מתלמידי ויטגנשטייןהפוסטמודרנים ו סטרוקטורליסטים,-מרקסיסטים, פוסט-)ניאו הומניסטיות-צרור המתודולוגיות הפוסט :מסקנה

ת באמצעו של ה"מציאות", מתוך הנחה שכל אלה נגישות אמת נצחית" ו"הכרה אמיתית""לצוד יסודות הפרוייקט המערבי, שיצא ות את משע

ק כבר ע"י פרוייקט. מאחר, שפרסופוזיציות אלה הועמדו בספוהסובייקט תאב מעצם מהותו להגיע לתכלית ה -הפילוסופיה, המדעים והאמנויות 

 האמנות הקודמת, המימטית, אבדה את הרלבנטיות שלה. -בהמשך ע"י כלל המתודולוגיות של המאה העשרים נשללו הדרוויניסטים וניטשה, ו

 מהימנים-מספרים לא

 מציאות ו"אמת" הכרה

 תיביּוקטרפל  

 אליותקסטּוט  -אינטר

 פיקשן-נפוצות )בשילובים שונים( אצל נציגי המטא, טקטיקות סגנוניות ואסטרטגיות עיצוב הרטוריקה טכניקות

 הערעור עליוספרות מימטית לסוגיה,  הצמיח עוד שהפרוייקט המערביב

פיקשן" מתייחס -בנייה מחודשת של כלי המבע האמנותי. ה"מטאמחייב 

כבסיס להפעלת מנופים רפלקטיביים שמוקיעים את  לספרות הקלאסית

והיסודות הכלולים בה )דמות, עלילה ליניארית, מימטית" "ההשליה ה

התוצאה )שכונתה "ספרות המיצוי" בפי בארת(  .קטוריאלי, וכד'(פר אֹומס  

 -ידי שורה ססגונית של אמנים מהאגף הפוסטמודרני, ביניהם -מיוצגת על

  ואחרים -אקו  פריש, וונגוט, ברתלמי, בארת, בורחס, או'נולאן, נבוקוב,
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mise-en-abyme 

 נרטורית/פוליפוניה נרטיבית

 דינמיקות פעריות 

 פרנציאליתבפונקציה הר   טקסטורות סגנוניות המכרסמות

 "פלונטר אונטולוגי"

 פרשל המס  הנכחה 

ידי לקונות ותבניות אבסורדליות -טקסטורות סגנוניות שמכרסמות במימזיס על

 וקונטרדיקטואידיות

 דיאגטי וכו'(איפיון, זיהוי, עיגון )הדמות דקונסטרוקציה ביסודות כינון 

 ג

 א

 ב

 זיותרמ  ה   דינמיקות

 -אינקוהרנטי בעיקר ב"קואורדינטות" אפיסטמיות  דיאגסיס

 חלל, זמן, סיבתיות )למשל רנדומליזם מתודי(

 מחבר/דמות

 סובייקט

ה( היא מוצר הנקבע בכל עת מחדש על ידי מ  ה"הכרה" )אפיסט  

ה ת"מציאות" כפי הגדרווקיים בהתאם לצרכי הכוחות צרכניים/שי

ת וטוען המערבי שהגיע לשיאו בנאורו לפיכך, מושג ה"אמת" לעיל.

חסר משמעות מכל וכל. אלו הדבקים  ל"מוחלטות" ו"נצחיות" הנו

 מוסרית בעליל.-בלתישגויה ובו חוטאים בקולוניזציה אידיאולוגית 

)סוסיר,  הכפוף לתבניות סמיוטיותשפה )ויטגנשטיין( -משחקמציאות היא 

כוח -מוכתבות ע"י מוסדות ,הזמן )פוקו(-ברוח רותסטוקטורליסטים( שמיוצ

רגולטייביים של -אוטו צומחות בשדות ,טוניים )ניאו מרקסיסטים(כלכליים/של

מציגות ו )מרקוזה( סתות ע"י כוחות צרכנייםלוהן(, מוּותקשורת המונים )מק

ש"ממשותו" נמדדת אך ורק לפי זמינותו, חושניותו  -רדוף רייטינג  "טקסט"

 ברגע נתון )בודריאר(בנו הרגשית שהוא מעורר והתסיסה 
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א  טקסטואליות-אינטר 

 טולוגיהר  טקטיקות במישור הנ  

 היתקים אקספוזיציונליים
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 טקטיקות של "זרם תודעה"
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 לאקאן

 ליוטאר


