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בעיית הנשים של רוסו
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מהשתתפות  לחלוטין  הנשים  את  הדיר  הוא  סקסיסט.  היה  רוסו  לכול:  שידוע  במה  אפתח 

עבודה זו נכתבה בשנת הלימודים תשס"ז במסגרת הקורס "מיניות משפחה וחברה בצרפת של העת החדשה   *

המוקדמת" בהדרכת פרופסור משה סלוחובסקי. תודה מיוחדת נתונה לפרופסור סלוחובסקי על העזרה שהעניק 
לי לאורך הסמינר, על עידודו לפרסום המאמר, ובכלל כל תמיכתו היוצאת דופן לאורך דרכי האקדמית.
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בפוליטיקה והרָּבה להתבטא בגנותן. גם יחסו האישי לנשים היה שלילי. לתפיסות מגדריות 

יש היסטוריה, ולהיסטוריון יש עניין לבחון את גלגולן בראייה היסטורית. 

רוסו?  זו: מה מאפיין את הסקסיזם של  גם פרקים בסוגיה  ראוי לבחון  זו  מפרספקטיבה 

כיצד הוא מבנה נשיות וגבריות בחשיבתו? בחינות כאלה מתחילות כבר בשנות השבעים 

במסורת  רוסו  את  שמיקמה  חריפה  פמיניסטית  במתקפה  ותחילתן  העשרים,  המאה  של 

פטריארכלית ארוכת שנים, ועיקר טענתה היא שאין לייחס חשיבות מיוחדת דווקא לרוסו.1 

לעומת זאת, מאז שנות השמונים היו חוקרים, ובראשם ז'אן בתקה־אלשטיין וג'ואל שוורץ,2 

שסברו כי בשנאת הנשים של רוסו יש "משהו יותר מזה". לדעתם, אפשר ואף צריך לראות 

בכתבי רוסו על נשים ועל מיניות יסוד חשוב בפרדיגמה החברתית־הפוליטית רבת ההשפעה 

למען נשים,  גם  על נשים אלא  רק  שלו. למן שנות התשעים החלו לציין שרוסו כתב לא 

ושרבות מהפמיניסטיות הראשונות היו קוראות של רוסו, ובהקשר זה בוחנים את הצלחתן 
של הנשים להתמודד עם האתגר שרוסו הציב בפניהן.3

התאורטית  העקביות  בחיפוש  בעיקר  מתמקדים  האלה  המחקרים  כל  כמעט  זאת,  עם 

של רוסו בלי לתת את הדעת דווקא למה שאפשר לכנות 'השיח' המשמש אותו: הדימויים, 

ההקשר התרבותי־ההיסטורי והמשמעות של כתביו בהקשר זה. מן הראוי שדווקא קריאה 

רגישה לסוגיות מגדריות תהיה ערה לכך שיש בדברים לא רק 'סתם סמנטיקה', אלא כוח 

חברתי של ממש. 

ג'ואן לנדס. בפרק השלישי בספרה על המרחב הציבורי־ זו בולטת בחריגותה  בתמונה 

הבורגני ועל נשים4 היא מדגימה כיצד דעותיו של רוסו על נשים מהווה חלק משיח כללי 

יותר שבו נשים מקושרות, דרך דימוייו השונים, למרחב הציבורי של המשטר הישן. אמנם 

אפשר להטיל ספק בטענתה שרוסו מייצג את 'ערכי הבורגנות',א אך ראוי לציין את תרומתה 

ועל הביקורת שהוא מותח  רוסו בהצביעה על סלידתו מהמרחב הציבורי המודרני  להבנת 

עליו. גם דעתי היא שאי אפשר להבין את תפיסת המגדר על פי רוסו בלי להבין את ביקורתו 

על המודרנה בכלל ועל הנוף הפריזאי של תקופתו בפרט. הזיקה שרוסו יוצר בין מודרנה, 

ייצוגיות ונשיות מהווה חלק מהותי מהדמיון הפוליטי שלו.

החברתית  הפרדיגמה  ובין  רוסו  פי  על  האישה  תפיסת  שבין  הקשר  את  אבחן  זו  ברוח 

בדומה  והאינטלקטואלית.  התרבותית  ההיסטוריה  של  המבט  מנקודת  וזאת  שלו,  השלמה 

ללנדס, אני מבקש לבחון את הדימויים המשמשים את רוסו: כיצד הוא מבנה גבריות ונשיות 

וכיצד אלה משמשים אותו בביקורתו על מה שהוא תופס בתור 'החברה המודרנית', המיוצגת 

בעיניו על ידי צרפת של שלהי המשטר הישן. 

במאמר שלושה חלקים: ראשית אדון בהנחות היסוד של רוסו על מצב הטבע ועל מצב 

.Gordon א  לדעתי ראוי להבחין בהקשר זה בין תפיסות ליברליות־בורגניות לבין ערכים רפובליקנים. ראו
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החברה ובקשר שלהן להנחותיו על המיניות ועל הנשים. בחלק השני אבחן כיצד מדומיינת 

החברה האידיאלית, הרפובליקנית, של רוסו, ואילו יחסים מיניים והתנהגות נשית דרושים 

בחברה  מחייב  שרוסו  האיזון  כיצד  אראה  האחרון  בחלק  זו.  חברה  של  לקיומה  לדעתו 

הרפובליקנית מופר בעידן המודרני וכיצד הדבר נקשר בדמיונו בבהירות לנשים ולנשיות.א 

'האדם' הפראי והאישה החברתית

אליבא דרוסו, האדם הפראי )l'homme sauvage(ב היה יצור בודד וגם עצמאי לחלוטין. הוא 

אינו תלוי בזולתו, ואת רוב זמנו הוא מבלה כשהוא מפוחד מאחרים ותר אחר סיפוק לצרכיו 

הבסיסיים. לעניינינו חשוב בייחוד שתנאים אלו היו בראש ובראשונה תוצר של אי־תלות 

בין גברים לנשים. כך, ממסתו על מקור השפות אנו למדים שרק לאחר שהתהוו המשפחות 

בין  היו  הראשונים  "הקשרים  נוספים:  חברתיים  קשרים  להתהוות  יכולים  היו  הראשונות 

משפחות. שם המפגשים הראשונים היו בין בני המין השונים".5 רוסו יוצא נגד לוק, שראה 

במשפחה הגרעינית מוסד ראשוני שהיה קיים בטבע.6 לשיטתו, 'בטבע' גברים ונשים היו 

נפגשים רק באקראי על מנת לספק את צרכיהם המשותפים: "זכרים ונקבות התאחדו באופן 

מזדמן ללא שהדיבור היה דרוש ... הם עזבו זה את זו באותה הקלות ... אחרי שסופק הצורך 

"זיהה כלל את  לא  כן, האדם הפראי  וכמו  זה",  זה את  בני שני המינים  עוד  זיהו  לא  הזה, 

בניו".7 

שוורץ מדגיש שניתן להבין שהיעדר קשרים ארוכי טווח בין גברים לנשים השאירו את 

הגבר ללא צורך רב בנשים. על פי רוסו, היות שיחסי מין היו מזדמנים ופשוטים, התיאבון 

המיני של הגבר נשאר חלש למדיי.8 כך אנו מבחינים אצל רוסו בחשיבותו של הדמיון בכלל 

אינו מדבר אל   – ושל הדמיון המיני בפרט: "הדמיון, שגורם לכל כך הרבה הרס בקרבנו 

שיש  ההנחה  לך,  שאין  למשהו  התשוקה  היעדר  רוסו,  לפי  לומר,  רוצה  הפראי".9  האדם 

לאי־ ראשון  תנאי  היא  לזולתך,  קשר  ללא  האמתיים  צרכיך  את  תמיד  לספק  באפשרותך 

תלות בין המינים, ובעצם גם בין בני אדם בכלל. בשלב זה של התפתחות האדם רוסו משייך 

'וידויים'  על  שוויתרתי  בולט  כך  בתוך  ומיניות.  נשים  על  רוסו  של  כתביו  לכל  התייחסתי  לא  במאמרי  א  

המאמר  ממסגרת  חורג  רוסו  האישיות  חוויותיו  של  מההיבט  הנושא  שתיאור  משום  וזאת   ,)Rousseau,1953(
הנוכחי. כל מראי המקום למובאות מכתביו של רוסו מצוינים בגוף הטקסט. הפניות למקורות אחרים מצוינות 
בהערות הסיום. קיצור שמות שהשתמשתי בהם לספרי רוסו המצוטטים הם: אמיל, ראו Rousseau, 1964; האי־

ראו בתוך  והאמנויות,  Rousseau, 1972; המדעים  ראו  Rousseau, 1971; האמנה החברתית,  בתוך  ראו  שוויון, 
 Rousseau, ראו  Rousseau, 1967a; מכתב,  ראו  ז'ולי,   ;Rousseau, 1990 ראו  מוצא השפות,   ;Rousseau, 1971

1967b. כל התרגומים מהספרים האלה שלי. 
ב  כפי שעוד יובהר, 'האדם הפראי' הוא כינויו של רוסו לאדם הקדם־חברתי, זה של 'מצב הטבע' הראשוני.
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את הקשרים בין המינים לקטגוריה של צרכים בסיסיים ושקופים שהאדם יכול לספק ללא כל 

'דמיון': "הטוב היחיד ]שהאדם הפראי[ מכיר הוא התזונה, האישה והמנוחה", הוא כותב. 10 

מראה  מולר־אוקין  לגבר.  מתכוון  שהוא  מבינים  אנו  ה'אדם'  את  רוסו  של  מתיאורו 

שהשימוש של רוסו במונח 'homme' מופיע אצלו לעתים קרובות לתיאור הגבר, וכך ה'גבר' 

כמושא  האישה  את  מזכיר  רוסו  קרובות  לעתים  כן,  על  יתר  בכלל.11  האדם,  את  מייצג 

)של  שלו'  'האישה  או   )le sexe( 'המין'  אותה  מכנה  הוא  ולעתים  ה'אדם',  של  התייחסותו 

'האדם'(. 12 בכך אין כדי להפתיע, ואיני מבקש להסיק מכך מסקנות מרחיקות לכת. בהקשר 

של השיח חשיבות הדברים היא שהסיפור שרוסו מספר לנו לאורך המסה )בין שהוא עושה 

זאת במודע או שלא במודע( הוא במידה מסוימת 'סיפורו של הגבר': מה נעשה לו, כיצד הוא 

השתנה, מה הפסיד, מה הרוויח. האישה נשארת בינתיים מחוץ לתמונה. 

יסוד ברור, ואולי זה המעסיק את רוסו יותר מכול, הוא אידיאל השקיפות המתגלה באדם 

הפראי. האדם הפראי אינו מעמיד פנים ואינו זקוק למערכות של ייצוג עצמי. 13 תכונה זו של 

האדם היא ביטוי של חופש ושל עצמאות: אין הוא זקוק לאחרים, ולכן אין לו צורך להונות 

"נוצרות רק מתוך  ולטפח את דימויו בעיניהם. "שלשלאות השעבוד", אומר רוסו,  אותם 

התלות ההדדית של בני אדם ושל צרכים הדדיים הקושרים אותם".14 

המתורבת  לאדם  הניחו  ולטבע:  לגופו  האדם  שבין  החיבור  את  מדגיש  רוסו  כן  כמו 

לבצע את הפעולות שהיה עושה האדם הפראי, הוא אומר, ולבטח הוא ייכשל. "התעשייה 

האדם  ]של  נחלתו  שהן  הזריזות  ואת  העוצמה  את  מאתנו  מונעת  המודרנית[  החברה  ]של 

הוא  חזקים?"  כה  ענפים  לשבור  דיו  חזק  ידו  מפרק  היה  האם  גרזן,  בידו  היה  לו  הפראי[. 

שואל. 15 "העוצמה מצויה מתחת לבגדים המחוספסים של האיכר ולא בציפויי הזהב של איש 

האצולה", הוא כותב במסתו הראשונה. 16 האם האדם המודרני בריא יותר? האם תוחלת חייו 

ארוכה יותר? האם הוא באמת חזק יותר? שואל רוסו. החוליים של המודרניות, הוא מסביר, 

הם ההופכים אותנו לחולים. האדם הפראי, לעומת זאת, היה בריא כי לא סטה כלל מצרכיו 

האמיתיים. הוא לא היה זקוק לרופאים, משום שכמעט לא היה חולה. 17 

שיח זה, שקשה שלא להבחין באידיאליזציה של הגבריות האופיינית לו, מוביל לעתים 

'פרא  לטעות הפרשנית שלפיה רוסו ראה באדם הפראי יצור נעלה ובעל מידות מוסריות, 

בשלב  שכן  מוסרי,  אינו  דרוסו  אליבא  הפראי  להסתייג: האדם  ראוי  זה  מרעיון  אציל'. 

המוקדם הזה של התפתחותו ערכים ומושגים מוסריים לא היו קיימים כלל. לפני שהאדם 

ונטול רעיונות כלשהם, חוץ מדאגתו לסיפוק צרכיו.  הפך לחברתי הוא היה אנוכי, פחדן 

יותר  שלילי  באור  מצטיירים  קדם־חברתיים  אדם  בני  השפות,  מקור  על  רוסו  של  במסתו 

בדיוק כי החיבור שלהם אך ורק לצורכיהם האמיתיים סיכל מהם את הסנטימנטים הנעלים 

הנובעים מהחיבור בין בני אדם. 18 

על רקע דימויים אלו נוכל להתחיל למקם את הנשים בתמונת דמיונו של רוסו. מצד אחד 
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עידן  של  נוסטלגי־משהו  קיום  היה אפשרי  נשים"  היו  בבהירות ש"אלמלא  לקבוע  אפשר 

של גבריות בלתי־פגומה: חוזק, בריאות, חיבור מלא לטבע, שקיפות והתמקדות בצרכים 

אמיתיים. האדם הפראי מצטייר כבעל תכונות רבות שרוסו מקונן על היעלמן בקרב גברים 

נשים  עם  הקשר  היעדר  זאת,  עם  וכדומה.  לטבע  חיבור  שקיפות,  אותנטיות,  מודרניים: 

משמעו היעדר חברה באשר היא: לא היו תפיסות מוסריות, לא הייתה שום תפיסה של אחדות 

בין בני אדם, לא הייתה שום יצירה אנושית ולא שום קדמה. קודם להגעתה של האישה הגבר 

היה מעין ילד מגודל, פחדן ובודד. 

עם  בבד  בד  מתרחשים  הראשונים  החברתיים  השינויים  רוסו,  שלפי  מפתיע  לא  לפיכך 

השינויים הראשונים ביחסים שבין גברים לנשים, דהיינו אחרי ש'האישה נכנסת לתמונה'. 

ראשית, מתחילות המשפחות, ולדבריו: 

עידן המהפכה הראשונה הוא שיצר את ההבחנה בין משפחות ... ההרגל לחיות יחדיו 

הביאה לסנטימנט המתוק ביותר המוכר לבני האדם: אהבה זוגית. כל משפחה הפכה 

להיות מעין חברה קטנה המאוחדת היטב משום שחיבה הדדית וחופש היוו את המאגד 

היחיד עבורה. אז נוסדו ההבדלים הראשונים בין ארחות החיים של שני המינים ... 

נשים נהיו מיושבות יותר והתרגלו לשקוד יותר על ענייני הבית והילדים, ואילו הגבר 

הלך לחפש להם מקורות מחיה. 19 

בעקבות  נוצרו  אדם  בני  בין  הקשרים  שראשית  מציין  רוסו  השפות  מקור  על  במסתו  גם 

"הקשרים  נוצרו  בארות"  "סביב  חברה".  מהמשפחה  קמה  "אט־אט  המשפחות:  המצאת 

האדם  בני  הפכו  אט־אט  המינים".  שני  בין  מפגשים  היו  ושם  משפחות,  בין  הראשונים 

לביישנים פחות והחל להתפתח סנטימנט יפה שמנע מהאדם להמשיך את קיומו בבדידות. 

מתחילות להתפתח חברות קטנות בדמות כפרים. למשפחה נוסף סנטימנט מתוק של אהבה, 

וממשפחות נוצרות "אומות קטנות". מתחילים פסטיבלים, ריקודים ושירה, ובכלל, נוצרות 

תחושות אחווה. אם לפני כן בני אדם פחדו זה מזה, עתה הם מתחילים דווקא להתעניין איש 

ברעהו. 20 

השלב הזה, שלפני השפעות המעבר לחקלאות, הוא 'תור הזהב' על פי רוסו21: את הקמת 

המשפחה הראשונה הוא מתאר כרגע הראשוני ביותר בתהליך רצוף שבו בני אדם הופכים 

בהדרגה לחברתיים ולמודרניים יותר. המשפחה היא "המודל הראשוני של חברה פוליטית", 

בניסוחו של רוסו בתחילת 'האמנה החברתית'. 22 'תור הזהב' בדמיונו של רוסו הוא התקופה 

כפי  העתידים,  החברתיים,  החיים  של  החיוביים  הסנטימנטים  את  חווים  האדם  בני  שבה 

שנראה, להפוך לשליליים. המשפחה היא כנראה "העידן שבו היית מעדיף שבני מינך שלך 
היו עוצרים", כדבריו בתחילת מסתו השנייה.23

בחשיבתו של רוסו תיאור זה משמש כמסגרת הרעיונית הכללית של הקשר בין מיניות 
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לחברה. מה שמעניין יותר הוא קביעתו של רוסו שהמעבר לסנטימנטים האופייניים למצב 

זו   – פיזית'  'אהבה  בין  מבחין  רוסו  השנייה  במסתו  האישה.  את  בעיקר  משרת  החברתי 

המוסרי  "שהיסוד  אומר,  הוא  לראות",  "נקל  מוסרית':א  'אהבה  לבין   – הפראי  האדם  של 

אותו  מנצלות  ושהנשים  החברה,  של  מצרכיה  הנולד  מלאכותי  סנטימנט  הוא  האהבה  של 

בחברה".24  העליון  מעמדן  את  לבסס  בשביל  רבים  כישורים  הפעלת  ותוך  לב  בתשומת 

מקריאה בכתבים אחרים של רוסו, בייחוד 'אמיל' ו'מכתב לד'לאמברט', אנו לומדים שלא זו 

בלבד שיחסים אלו משרתים את הנשים, אלא שמדובר במנגנון מורכב שהאישה מפעילה, 

שרוסו רואה בו את הזוגיות המודרנית: מערכת יחסים מוצלחת בין גבר לאישה, מסביר רוסו 

בתחילת הפרק החמישי ב'אמיל', תלויה במה שאפשר לתאר כמניפולציה נשית באמצעות 

המצאת ה'צניעות' וה'בושה'. האישה מגבילה בפני גבר מסוים את עצמה, וליתר דיוק את 

דמיונו( להשקיע מאמצים בהכנעתה )מה שלא  הגישה לגופה, ומעוררת אותו )ובעצם את 

ומעוררת אותו לפעולה.  בו  היא שולטת  זו  ובדרך  היה כמובן במצב הטבע נעדר הדמיון( 

הנשים משתמשות בצניעות ובהפגנות ביישנות כדי לעורר את הגברים לחשוק בהן, ואם 

המהלך מסתיים בהצלחה הגבר חש 'גאווה': "עוצמתה ]של האישה[ מצויה בחן שלה", הוא 

הטובה  הדרך  בה.  ולהשתמש  עוצמתו  את  לגלות  הגבר  את  מביאה  היא  ידיה  "על  כותב: 

ההתנגדות. כך  היא להפוך אותה לדרושה באמצעות  ]של הגבר[  זו  ביותר לעורר עוצמה 

הגאווה באה לעזרת התשוקה, והן מעוררות זו את זו בניצחונה של אחת מהן".25 "הבושה" 

החזק".26  את  לכבוש  מנת  על  לחלש  סיפק  שהטבע  "הכלי  הן  רוסו,  מסביר  ו"הצניעות", 

"בידי האישה העוצמה לעורר את הגבר יותר משהגבר מסוגל לספק ]בעצמו[, ומתוך כך היא 

הפכה אותו למי שתלוי ברצונה הטוב" )שם(. ב'מכתב לדל'אמברט' רוסו שואל מפורשות: 

סיבה  למצוא  עלינו  למה  בנו?  הטביע  שהטבע  הצרכים  בגלל  להסמיק  עלינו  למה 

לבושה באקט שווה נפש לחלוטין בפני עצמו ובעל תרומה כה רבה בתוצאותיו היות 

שהוא מוביל להמשך הזן שלנו? הרי הצרכים של שני הצדדים שווים, מדוע שהופעתם 
תהיה שונה? מדוע שאחד המינים ימנע יותר מעצמו נטייה האופיינית לשניהם?27

הצעות  ומקבלים  מבצעים  המינים  שני  היו  ש"אילו  היא  למדנו,  שכבר  כפי  תשובתו, 

היו מתעוררות מעולם.  ולא  דועכות תמיד בחופש משמים  היו  ... התשוקות  באופן שווה 

הסנטימנטים המתוקים ביותר לא היו נוגעים מעולם בלב האדם".28 

נשית'  ב'עליונות  מצודד  שרוסו  למד  הוא  שוורץ.  מנתח  הזה  'המוצלח'  המנגנון  את 

בחברה. יחסים מיניים משפיעים על החברה, ומכאן שגם השפעתן של הנשים משמעותית.29 

אך שוורץ מתעלם מסוגיה חשובה, והיא הדימויים העולים מ'השפעה' זו, במיוחד בהקשר 

."distinguer le moral du physique dans le sentiment de l'amour"  א
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של האידיאליזם של רוסו על האדם הפראי. הרי ההתנהגות הנשית שרוסו מתאר מעוררת 

בדיוק את הדימוי הנוגד את כל ההיבטים החיוביים שמודגשים במסתו הראשונה והשנייה. 

האישה פועלת למעשה כסוכנת של דפוסי התנהגות שרוסו מבקר במודרנה: הייצוג, העמדת 

הפנים, יצירת רצונות מלאכותיים, סודיות, תחושות של בושה וגאווה מתוך דימוי עצמי. 

האישה, באמצעות התנהגותה והשימוש שהיא עושה בגופה, מזוהה בבהירות כסוכנת של 

דפוסי החברה המודרנית והופכת על פיהם את האידיאלים הרומנטיים־הגבריים של האדם 

הפראי. 

יוצא שהאישה טעונה דימויים המקושרים אצל רוסו לחברה המודרנית. "אני רחוק  כך 

מאוד מלחשוב שעלייה זו של נשים היא רעה כשלעצמה. זוהי מתנה שניתנה להן מהטבע 

למען שמחת המין האנושי. אילו היא הייתה מתועלת טוב יותר, היה בכך כדי ליצור את הטוב 

באותה כמות שהיום היא מייצרת רוע", הוא כותב.30 כלומר, התלות בין המינים הנוצרת 

בעקבות התנהגותה של האישה יכולה להניב תוצאות חברתיות יפות, כפי שאכן קרה לא רק 

בתור הזהב, אלא, כפי שנראה, גם ברפובליקות מסוימות. ועם זאת, המלאכותיות של התלות 

הזאת מאיימת תמיד, והיא עלולה לדרדר את החברה לסיאוב ולשחיתות ממש כשם שמצב 

העניינים של תור הזהב עלול להידרדר למצבה של החברה המודרנית. האם אפוא תכונותיה 

של האישה לא ישפיעו יתר על המידה? קו דק מפריד בין מה שניתן לכנות 'מניפולציה טובה' 

– זוגיות שתורמת את חלקה ליצירת חברה שתכונותיה נעלות ובין 'מניפולציה רעה' – מצב 

שבו היא הופכת דומיננטית יותר ודווקא משחיתה את הגבר ואת החברה. בהמשך הדברים 

אבחן את הקו הדק הזה. 

יחסי מגדר רפובליקניים: "מאחורי כל גבר מוצלח..."

בעיני רוסו הרפובליקה היא החברה הפוליטית האידיאלית. כמו כן נקל להבחין שתכונות 

הרפובליקה הן אותן תכונות הנדרשות מהגבר הראוי )בהמשך למסורת שלא רוסו החל בה(. 

הוא  מידותיה  שאת  מולדתו,  עיר  "בג'נבה"  גברים".  "דרושים  אומר,  רוסו  'ברפובליקה', 

מהלל שוב ושוב, "תמצאו רק גברים".31 

מהי אותה 'גבריות' וכיצד היא אמורה לבוא לידי ביטוי בחברה הרפובליקנית? ב'אמיל' 

רוסו כותב ש"על גבר להיות חזק ופעיל" וב'מכתב' הוא מתאר את ג'נבה כעיר שאופיינית 

לה "עבודה קשה"32: "הכול עסוקים, הכול זזים, כל אחד עוסק בעבודתו ובענייניו". כדי 

להמחיש את הענייניות, את הרצינות – הרי אלה תכונות גבריות – הוא מסביר לנו שבדיוק 

מסיבה זו אין בעיר תיאטרון, כלומר מקום שבו "אנשים אחרים" מבזבזים את זמנם. 33 

תכונה גברית נוספת האופיינית לג'נבה היא הקשר של אזרחיה לגוף ולטבע. "הם אוהבים 

מאוד את הכפר", אומר רוסו, "ונהנים לנשום את האוויר הטהור של האחו".34 גם הרומאים, 
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האדם  לכך,  בניגוד  ספורטיבית.  בפעילות  תמיד  ועסקו  לגופם  מחוברים  היו  מזכיר,  רוסו 

המודרני הניח לנשים להפוך אותו ל'רך' ול'חלש'. חלה בנו "דגנרציה", קובע רוסו, וטוען 
שההתנגדות הורסת את גופנו. 35

'הפשטות  הטבע:  מצב  של  מהדימויים  משהו  משמר  הרפובליקה  את  רוסו  של  תיאורו 

'אמיתי'. במובן הרחב  העתיקה', החריצות, החיבור לגוף, העיסוק רק בדברים בעלי ערך 

זוהי חברה מלאכותית כמו כל חברה מלאכותית, אך הפוליטיקה הרפובליקנית מאפשרת את 

קיומו של 'אדם טבעי בעולם מושחת'. אין מערכות ייצוג מורכבות )דוגמת התיאטרון(, אלא 

שקיפות פשוטה; אין גאווה אינדיווידואלית, אלא כפיפות מסוימת לכלל, ל'רצון הכללי'. 

ואכן, לפי רוסו, הרצון הכללי, הוא כלי לביטול הייצוג.36 

לכאורה הדבר נראה פשוט: תכונותיה הגבריות של הרפובליקה מתאפשרות בזכות הדרתן 

של הנשים מהחיים הציבוריים. רוסו מציע הפרדה ברורה בין מה שניתן לכנות 'הציבוריות 

'הפרטיות הנשית': "הקדמונים בילו כמעט את כל זמנם באוויר הפתוח, או  ובין  הגברית' 

טיפלו בענייניהם או באלו של המדינה במקומות ציבוריים, או הלכו באחו, בגינות, על שפת 

הים, בגשם או תחת השמש ... ובמהלך כל זה אין נשים".37 לכאורה דומה שרוסו תולה את 

 Oath of the Oratii. Musée du Louvre 
גברים ונשים: ביטוי לערכי מגדר רפובליקניים.
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החריצות הרפובליקנית בהדרתן של נשים, אך צריך להיזהר מלהציג את הדברים בפשטנות 

כזאת. 

אכן, כפי שחוקרים כבר הבחינו, הדרתן של נשים והגבלת המרחב שלהן לתחום המשפחה 

כפי  לגברים.  להשתוות  יכולות  אינן  שהן  מההנחה  או  גרידא  נשים  משנאת  נובעות  אינן 

בכלל  המינים  בין  העיסוק  הבדלי  את  לראות  אפשר  רוסו,  של  השנייה  במסתו  שראינו 

כתוצר מלאכותי של התהוותה של החברה. ראינו שב'אמיל' וב'מכתב' רוסו מתאר מנגנון 

שבו נדרשת התנהגות נשית מסוימת על מנת לעורר התנהגות גברית מסוימת. התבהרות 

משימתה של האישה בעידן החברה משלימה את התמונה: עליה ליצור גברים רפובליקנים 

לוחמים בעלי מידות טובות ולטהר את הגברים מהיסודות השליליים של תהליך החיברות.38 

נעלה  תלות  ליצירת  פועלת  המינים  בין  התלות  הזהב,  בעידן  כמו  הרפובליקנית,  בחברה 

כזאת בין בני אדם ובין האזרחים. המרחב הפרטי והנשי הוא אפוא תנאי הכרחי לתפקודו של 

המרחב הציבורי־הגברי, ולכן רוסו מתייחס אליו ברצינות. 

ניתן לראות היטב ב'אמיל', שם המשימה שרוסו נוטל על עצמו היא לחנך  את כל זאת 

Cornelia Pointing to Her Children as Her Treasures, Virginia Museum of Fine Arts
La Maternité, Bridgeman Art Library.
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ולחשובים  יכולה להתקיים במנותק מהאהבה לקרובים  אזרח טוב: "האם נאמנות למדינה 

לנו?" הוא שואל, "האם פטריוטיזם יכול לשגשג בלא אותה קרקע של מולדת מיניאטורית 

– ]כלומר[ הבית? האין זאת שהבן הטוב, הבעל הטוב, האב הטוב הוא גם האזרח הטוב?".39 

מצטיירת תמונה ברורה: רוסו רואה במשפחה ובאישה מעין מנגנון לייצור אזרחים טובים. 

גברים   ... הפגום  למוסר  נוגדן  יהווה  "והדבר  אומר  הוא  לאימהות",  להפוך  לנשים  "תנו 

ישובו להיות בעלים ואבות". 40 כאמור, בעלים ואבות אלה נחוצים כאזרחים. הנשים מהוות 

בצורה  'מתועל'  הנשים  כוחן של  ולהפעלתו.  הגברי  האגו  חיוני להעצמת  כלי  מעין  אפוא 

האימא הטובה וחזרת האישה לטבע: "תנו לאמהות להניק את ילדיהן ... הסנטימנטים של הטבע יתעוררו בכל הלבבות, 
המדינה תאויש מחדש."
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חיובית, והגברים יוצאים מטוהרים מה–"amour-proper" בכניסתם למרחב הציבורי בזכות 

נשותיהם שבמרחב הפרטי. 

בהקשר זה עולה לעתים הקושיה המחקרית אם ההבדל שרוסו מתאר בין המינים הוא טבעי־

ביולוגי מהותי, או שמא בסיסו תועלתי בלבד. בניגוד לשוורץ, לווייס ולאחרים המפתחים 

יוצרת,41 אני סבור שלא נוכל להפיק  נוסחה העונה על כלל הקשיים שהדיכוטומיה הזאת 

הרבה מהניסיון לפתור את הבעיה בגישה אנליטית. לדעתי, לב העניין הוא דווקא בקושי ולא 

בפתרון: דימוי האישה על פי רוסו מתקיים בדיוק במתח הזה, שבין טבעיות למלאכותיות, 

בין ייצוגיות לשקיפות. רוסו מתאר את התנהגות האישה בדימויים הפוכים מאלה של האדם 

אמנם  ובייצוגיותן.  במלאכותיותן  יגזימו  שנשים  חושש  גם  הוא  זו  מסיבה  בדיוק  הטבעי. 

ייתכן ש"מה שטבעי במצב החברתי אינו טבעי במצב הטבע", לשיטתו, כפי מציע שוורץ,42 

עד  רבים  רוסו חששות  זו מעוררת אצל  עובדה  היא שבדיוק  הנקודה ששוורץ מחטיא  אך 

כדי כך שכל מפעלו החינוכי נועד לגשר על פער זה. בעוד הדימוי שלו אודות נשים כמו 

סולד,  שהוא  בבהירות  נראה  מסוימת,  מלאכותית  בסימן  עומד  בכלל  החברה  אודות  גם 

יתר  ל"מלאכותיות  יהפכו  כולה,  החברה  ואפילו  שהנשים,  מהאפשרות  ממש,  מפוחד  ואף 

וישפיעו  ייצוג מורכבים  יפתחו מנגנוני  וה'מקורי',  יתרחקו מטבען הביולוגי  על המידה", 

לשלילה על הגברים. אם האדם הפראי עומד בסימן דימוי שלצורך העניין נכנהו 'טבעי' או 

'שקוף' לחלוטין, ואילו האדם המודרני בדימוי שאותו נכנה 'מלאכותי' או 'רווי ייצוגים' – 

)או  זהב  הנה הרפובליקה, בדיוק כמו האישה הנחוצה לקיומה, נדרשת להיות מעין שביל 

'תור זהב'( בין 'טבעיות' ל'מלאכותיות'. בדמיונו של רוסו עולה החשש שהמלאכותיות הזו 

תגבר, שהנשים ישפיעו לרעה, ושהסדר הרפובליקני יקרוס. להלן אראה כיצד הוא מבקש 

למנוע זאת. 

ההיגיון הפשוט שמנחה את רוסו הוא שבין גברים לנשים נחוץ פער מהותי הן בתכונות והן 

במרחב, כדי שיעלה בידי הנשים לעורר את הגברים לפעילות הפוליטית הנחוצה.א תכלית 

שהיו  כאלה  הפוכות,  תכונות  באמצעות  גברים  את  להניע  היא  לנשים  גברים  בין  הפער 

שליליות אילו היו של גברים, אך הן חיוביות כשהן של נשים: "בני אדם חושבים שלנשים 

]הגברים[ הוא  ]הגברים[ חפים מהן. אך מה שייחשב למגרעות אצלכם  יש מגרעות שאנו 

מידה טובה אצלן ]הנשים[, הדברים היו גרועים יותר לולא המגרעות־כביכול האלה", הוא 

קובע.43 

טבע  לשמר  כדי  רק  לא  וזאת  ופסיבית,  חלשה  להיות  האישה  על  למדים,  אנו  ראשית, 

של דקות אלא גם על מנת לעורר את הגבר לחוזק ולאקטיביות. לפי רוסו, דימויה כחלשה 

א  והוא מותח ביקורת על אפלטון על שלא הבין את חשיבותו של הפער הזה כשחזה את הרפובליקה שלו והציע 

לצרף את הנשים הטובות להנהגת השומרים. 
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מספק לה 'תירוצים' להפוך את הגבר לפעיל. 44 האישה, כך נראה, מתבקשת 'להציג עצמה' 

באופן מסוים. מילוי תפקידה כרוך בהיותה סוג של שחקנית: בניגוד לגבר, שאסור שירבה 

לתת דעתו על מה חושבים עליו האחרים, לאישה 'דעת הקהל' היא הגורם החשוב ביותר. 

עליה להיות נערצת, מכובדת, קובע רוסו, שכן בזה טמון כוחה. כלומר, בעוד שעל הגברים 

לשאוף לאמת ולשקיפות, הנשים, באשר הן חברתיות יותר, מה שחשוב הם ההצגה, הדימוי, 

המשחק והעמדת הפנים. במילים פשוטות, רוסו מחייב נשים להתנהג בדו־פרצופיות. "'מה 

שאנשים חושבים'", הוא קובע, "הוא ארון המתים של המידה הטובה הגברית וכס המלכות 

של המידה הטובה הנשית".45 

 )coquette( גנדרניות  להיות  הנשים  על  רוסו,  של  לשיטתו  בולט  דימוי  לאותו  בהמשך 

"במידת מה". הקישוט העצמי, הייצוג או המלאכותיות, הם חלק מאותו מנגנון שליטה של 

האישה. "האישה גנדרנית במקצועה", אומר רוסו ובז לטענה כאילו התגנדרותן של נשים 

האמבטיה?  בחדר  מחייהן  חצי  לבלות  רצונן  כנגד  מאולצות  הן  "האם  גברית.  כפייה  היא 

... האם אשמתנו היא שאנו מוקסמים מיופיין ומהחן שלהן?" והוא אף מציע בלעג: "חנכו 

אותן כמו גברים. ככל שנשים ידמו יותר לגברים, כך תקטן השפעתן עלינו, ואז הגברים 

יהיו אדונים באמת".46 "אפילו הילדות הקטנות ביותר", מספר רוסו, "אוהבות קישוטים. 

מסוגלות  שהן  מרגע  אלה  ברעיונות  מלא  שראשן  מלמדת  הקטנטנה  החיננית  התנהגותן 

הן  'מה אנשים חושבים עליך'".47 ברור אפוא שנשים, באשר  ידי  להבין שהן נשלטות על 

כוח מחברת, זקוקות ממש לאותן התכונות שרוסו בז להן אצל גברים: האי־שקיפות, האי־

טבעיות וחוסר הרצינות. 

בד בבד עם כל אלה, בדימוי שמעניק רוסו לאשת הרפובליקה בעלת המידה הטובה בולט 

זוהי העמדת פנים 'טבעית', אינטואיטיבית,  גם צד 'ממתן'. אמנם היא מעמידה פנים, אך 

וזאת כי היא 'מוגבלת' בהצלחה ואינה מידרדרת לכדי התנהגות המתנגשת עם האידיאליזם 

מטרותיהן.  לפי  משתנה  זו  גנדרנות  אך  במקצוען,  גנדרניות  הן  "נשים  רוסו.  של  הטבעי 

ייצוגיות מבוקרת, תודעה  – אך  ייצוגיות  יתאימו לטבען".48 כלומר,  חשוב שמטרות אלו 

חברתית טבעית, ששורשיה באינטואיציה כבר מגיל צעיר, כזו שמועילה לחברה, מה שרוסו 

מכנה: "התגנדרות אותנטית".49 אפשר לומר אפוא שרוסו רוצה נשים 'נשיות' אך לא 'נשיות 

יתר על המידה'. הוא מבקש להפעיל את עוררות הגבר באמצעות תכונות מנוגדות, אולי 

בזּויות מעט, של ייצוגיות, אך לא כאלה המבטאות מלאכותיות וייצוגיות מוגזמות לטעמו. 

ממש כמו בתור הזהב וכמו ברפובליקה שהן מקיימות, זוהי ייצוגיות שהטוב שהיא מייצרת 

רב מהרע.

האופייני לטבעיות ולאותנטיות הזאת של האישה, על פי רוסו, הוא שפעילותה מתמקדת 

במה שאפשר לזהות עם טבעה הביולוגי וזה, בתורו, מחייב את הגבלתה לביתה. הוא מפציר 

בנשים להישאר בבית כדי להיות אימהות טובות. "האם יש מראה מלבב יותר מאישה מוקפת 
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לילדיה  כאם  האישה  את  רואים  אנו  ב'אמיל'   50 שואל.  הוא  בביתה?"  ואדונית   ... בילדיה 

בתור דימוי דומיננטי. בספר הראשון של הרומן רוסו מייחד חלק ניכר לעידוד נשים להניק 

את ילדיהן וכותב: "תנו לאימהות להניק את ילדיהן ... הסנטימנטים של הטבע יתעוררו 

בכל הלבבות, המדינה תאויש מחדש".51 זוהי קריאה גם לנשים "לחזור אל הטבע", אף כי 

זו, אומר רוסו, תהווה "נוגדן למוסריות  זהו טבע בעל דימוי ביולוגי־רפואי מגביל. חזרה 

פגומה".52 

מתוך מה שכבר ראינו על חשיבות המרחב הפרטי במחשבתו של רוסו, לא קשה לנחש 

מדוע הדבר מעסיק אותו: "ההגזמה של הליטוש הנשי", הוא קובע, "מובילה לנשיות אצל 

גברים".53 כלומר, נשים שהגזימו בייצוגיותן )נאמר 'בנשיותן'?( יוצרות גברים חלשים ולא 

טבעיים שכבר אינם בנויים להיות אזרחים רפובליקנים טובים. בכך הן מסכנות גם את הסדר 

הפוליטי עצמו. 

כהרגלו, רוסו נדרש לעידן הקלסי כדי להמחיש את סוג הנשים הדרושות: 

הנערות הצעירות של יוון היו מופיעות בציבור אך בנפרד מגברים. לא היה פסטיבל 

ללא קבוצה של עלמות הרוקדות ושרות, עם כתר פרחים על ראשן ... המנהג היה 

מוצלח על מנת לפתח נשים צעירות עם הרגל של התעמלות בריאה, מתונה ונעימה.54 

כלומר, בד בבד עם הדימוי המלאכותי של הצגת מצג שווא, מצטייר דימוי של שקיפות, של 

בריאות ושל טבעיות קלילה. רוסו מבקר את המחוך של הנשים האנגליות: "כל מה שמגביל 

חייבים לבוא קודם".55  ובריאות  נוחות  ישר,  "חיים, שכל   ... את הטבע עשוי בטעם רע" 

על הנערה סופי הוא מספר שהיא "שונאת בגדי מותרות ... שום דבר חוץ ממים זכים אינו 

נכנס לחדרה. היא לא מכירה ְּבׂשמים, אלא רק את ריח הפרחים".56 סופי אינה רוצה לשהות 

בציבור, אלא מעדיפה להיות בבית, שם היא חשה שהיא מגשימה את יעדיה. רוסו גם אומר 

לה: "מה שחיוני הוא להיות מה שהטבע ייעד אותנו. אנו נוטים תמיד יותר מדי להיות מה 

שגברים מייעדים אותנו להיות".57 כאן הניגוד בולט, שכן כבר ראינו שרוסו קובע שנשים 

צריכות לתת דעתן למראית העין ולדעת הקהל. רוסו, כפי שאוקין מציינת, הרי גם מלמד 

את סופי כיצד להעמיד פנים, כיצד לעמוד בציפיות החברה, כיצד ליצור מעצמה מצג.58 

ניגודים אלה ב'אמיל' מבטאים בדיוק את המתח שחש רוסו בין הכרתו בצורך למלאכותיות 

זו ומיכולתה  ולייצוגיות של האישה לבין חששו מהעוצמה הפוטנציאלית של מלאכותיות 

לעולל רע. חשש, שיש לו כאמור, באשר לחברה הפוליטית בכלל. 

ישנם גם שהרחיקו לכת והצביעו על הערצה מסוימת שהייתה לרוסו כלפי נשים בזכות 

מבטאות  דווקא  הנשים  זו,  קריאה  לפי  להן.  מייחס  שהוא  הזאת  האינטואיטיבית  היכולת 

שרוסו  הנשית  ההתנהגות  כיצד  מראה  סטיינברוג  ליסלוט  לגברים.  שאין  מהטבע  משהו 

מחנך את סופי לקראתה ניתנת לה באופן טבעי ואינטואיטיבי. בדמותה של ז'ּולי, גיבורת 
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רב המכר הקרוי על שמה, סטיינברוג רואה את מי שמייצגת טבעיות אינטואיטיבית כזאת. 

ואכן, מעניין לבחון את הרומן בהקשר שלנו, ובייחוד כי קלרנס, היישוב המתואר בספר, 

הוא מעין אוטופיה המגשימה את החזון הפוליטי־המגדרי של רוסו: אין בו שום דבר שחורג 

מהצרכים האמתיים, הכול טבעי ושקוף לגמרי.59 הגברים והנשים חיים שם בנפרד, משום 

ש"מטלותיהם שונות עד כדי כך שרק חוסר מעש מביא אותם יחד".60 אף שקלרנס היא חברה 

פוליטית כמו הרפובליקה וכמו תור הזהב, מתגלם בה משהו מהטבעיות של המצב הפראי. 

סטיינברוג מציינת שז'ולי מצליחה יותר מהדמויות האחרות למלא שם את תפקידה בחברה 

מובאת  אלא  רציונלית  החלטה  מתוקף  לשם  מגיעה  היא  אין  ואינטואיטיבי.  טבעי  באופן 

והסנטימנטים שלה הם של  ה'ֵאליֵסה', הוא מעין מקדש פראי,  וחיה בהרמוניה. הגן שלה, 

תשוקה טבעית טהורה. לעניינינו חשוב עוד יותר, שכפי שמצביע שוורץ, דווקא שז'ולי, 

וולמאר הצנועה והחסודה, מצליחה להניע את הגברים בדיוק  שבנישואיה הופכת למדאם 

כפי שרוסו מייעד לאישה.61 תכונותיה של ז'ולי הפוכות מאלו של וולמאר, ובכך מעוררת 

מדומה  וולמאר  בו.  מאוהבת  באמת  אינה  שהיא  למרות  וזאת  יותר  לחברתי  להיות  אותו 

גברים  לראות  כדי  בעצמה  לשחק  חייבת  "]אישה[  לשחקנית:  מדומה  ז'ולי  ואילו  לצופה 

המשחק   62 אומרת.  היא  לצופה",  להפוך  מנת  על  לשחקנית  עצמי  את  הפכתי  משחקים. 

המלאכותי הזה מעורר את גברים דרך דמיונם להתנהגות מלאכותית נעלה. אמנם מדובר 

במניפולציה ובמצג מלאכותי, אך אלו נחשבים לחיוביים משום שבזכותם מתאפשרת דווקא 

חברה שקופה וטבעית בעולמנו המושחת. 

סטיינברוג טוענת כי רוסו רואה באישה שריד לתור הזהב של מסתו השנייה. בעוד גברים 

הולכים ומידרדרים בחברה הפוליטית המושחתת, היא אומרת, הנשים שומרות על איכותן 

הפראית־למחצה של קדמת דנא.63 אך בהקשר זה ראוי דווקא להוסיף ולהדגיש שהספר אינו 

ממשימתו  כחלק  חובר  הוא  אלא  מסטיינבורג,  להבין  שניתן  כשם  קיימת,  מציאות  מתאר 

הפוליטית של רוסו, ובו הוא מציע מתכון לחיי חופש טבעיים גם בעידן המודרני. הוא מתנה 

המתואר  זה  מסוים,  נשי  באופי  גברית  טובה  מידה  של  קיומה  ואת  השחיתות  היעדר  את 

ב'ז'ולי' וב'אמיל'. 

מחייב  הוא  האחד  הצד  מן  דימויים.  שני  שבין  במתח  נתון  הזאת  האישה  של  אופייה 

מלאכותיות וייצוגיות; מן הצד האחר הוא מבקש שמלאכותיות וייצוגיות זו תהיה בשלביה 

הבתוליים ביותר, טבעית ממש כמו בתור הזהב. לפי רוסו, המרחב הפרטי )הבית והמשפחה, 

יכול להיות שריד מתור הזהב, שבו ההתפתחות  המקום שבו האישה מפגינה מידה טובה( 

עומד  אלא  תיאורי,  אינו  רוסו  של  מפעלו  לפיכך  שלה.  הטובה  בנקודה  נבלמה  החברתית 

בסימן מאמץ )רב קשיים עבור האישה( להציל את החברה המודרנית:א זהו ניסיון לשמר את 

א  חוקרים רבים הצביעו על כך שהרומן 'ז'ולי' נועד להיות ספר חינוכי בצד 'אמיל' ו'האמנה החברתית'; ראו 

.Fermon, p .433–432
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תור הזהב בתוך הבית ובאמצעות האישה. אך כמו בתור הזהב, האישה הטובה על פי רוסו 

החוליים הפוטנציאליים שלה.  קיימת, שבה טרם הבשילו  אחיזה כמעט בלתי  נקודת  היא 

לאידיאלים  בניגוד  שעומדים  אף  אלה,  כל   – המניפולציה  הפנים,  העמדת  ההתגנדרות, 

הגבריים של רוסו, עדיין נמצאים בשלב החיובי שלהם. זהו תור הזהב, רגע לפני הנפילה. 

הדימויים  את  נושאת  כבר  הטובה  המידה  בעלת  הרפובליקה  שאשת  רואים  אנו  כך 

את  בחובו  טומן  כבר  הזהב  שתור  כשם  בדיוק  הרעה,  הפריזאית  האישה  של  החברתיים 

היסודות החברתיים שעתידים להביא להמצאת החקלאות ועידן הברזל. לנשים יש אפשרות 

כמעט בלתי־נמנעת להרוס גברים, ומתוך כך לשבש את פועלם הפוליטי. להלן אראה כיצד 

בדיוק הן עושות זאת. 

שיבושי המודרנה

לפי רוסו, יציאתן נשים מתחומן הראוי, כלומר המרחב הפרטי, היא הגורמת להתפרצותן 

"האישה המוערכת  אומר,  רוסו  ]בניגוד לקדמונים[",  של הנשיות בכלל החברה: "אצלנו 

זו המוכרת ביותר, שמדברים אודותיה יותר מכול, שצופים בה יותר מכול".64  ביותר היא 

כאן האישה מפעילה את יכולותיה החברתיות גם מחוץ לבית. התוצאה היא 'גברים נשיים': 

כל אישה בפריז מלקטת בדירתה הרמון של גברים, כל אחד מהם נשי עוד יותר ממנה, 

גברים שיודעים לתת כל סוג של מתנה מלבד את מתנת הלב.65 

אבל, אומר רוסו: 

צפו בגברים האלה, מוגבלים תמידית בבתי הסוהר הרצוניים הללו, קמים, יושבים, 

מרפרפים  פעם,  כמאה  מניפה  מורידים  מרימים,  לחלון,  לאח,  ושוב  הלוך  פוסעים 

... בעוד  בין דפיו של ספר, נועצים מבטם בתמונות, מסתובבים, חוצים את החדר 

האלילה מתוחה ללא תנועה על הכורסה.66 

הגבר  הציבורי.  המרחב  על  גם  נשית  אווירה  משליטות  נשיותן  את  ה'מחצינות'  הנשים 

האקטיבי, בעל העוצמה והשקוף מוצא עצמו בסלונים של פריז 'כבול בשלשלאות', מסורס 

בעולם של ִגנדור נשי ושל ייצוגיות נשית. גברים אלה פועלים כדי לרצות את הנשים מתוך 

החולשה שהמניפולציה הזאת גורמת להם. גברים אלו כבר אינם חשים את החיבור לטבע, כי 

הנשים "משקיעות מאמץ רב כדי להחניק ]אותם[ בחדר סגור".67 הגברים שרוסו רואה סביבו 

חלשים גופנית "ומשחקיהם הם כמשחקי ילדים לעומת הגימנסטיקנים העתיקים".68 בגלל 

תלותם של הגברים בהן, הנשים רידדו אותם "לחיים רכים", חיים שמתאימים לנשים.69 

אפשר  שהיה  כפי  בגברים  לשלוט  יכולתן  את  מאבדות  אינן  שנשים  בולט  זה  בתיאור 
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הנשים  השתמשו  שבהן  והבושה  הצניעות  היעדר  שוורץ,  של  לטענתו  בניגוד  לצפות. 

בעבר למניפולציה חיובית אינה הופכת את הגברים לעצמאיים יותר,70 ובפועל הנשים אינן 

"נכשלות בלגרום לגברים לכבד את גזר דינן", כפי שרוסו עצמו טוען שיקרה.71 ההפך הוא 

הנכון: מתקבל רושם ששליטתן של הנשים הללו בגברים גדולה הרבה יותר. האישה כבר 

ופועלת גם בזו הציבורית. כבר ראינו כיצד מפעלו  יצאה מהמסגרת המשפחתית הביתית 

'הגזמה'. כעת ניתן ללמוד מה מתרחש כאשר המניפולציה  החינוכי של רוסו נועד למנוע 

רוסו, כשהנשים שולטות בגברים  בניסוחו של  מוגזמת",  תוך "התגנדרות  הזאת מופעלת 

ובגלוי. התפקידים מתהפכים, ובמקום שהאישה תפעל כדי להוציא לאור  במידה מוגזמת 

תכונות גבריות, הגבר מוצא עצמו פועל בניגוד לטבעו כדי להוציא לאור תכונות נשיות. 

בסיטואציה כזו התכונות הנשיות הופכות להיות התכונה הדומיננטית של המרחב הציבורי: 

" בהיותן לא מסוגלות לשאת את ההפרדה ולא מסוגלות להפוך את עצמן לגברים – הנשים 

הופכות אותנו לנשים", הוא קובע. 72 מוטיב הגברים ההופכים לנשיים ולחסרי כוח גברא 

ערב  חשוב  רפובליקני  למוטיב  להפוך  עתיד  הקלעים  מאחורי  ושליטה  מניפולציה  בשל 
המהפכה הצרפתית.73

 את הגברים הנשיים האלה רוסו מזהה עם החברה המודרנית: "הכול השתנה", הוא אומר 

)ממש באותה הלשון של המסה השנייה(. "מאז ]העת העתיקה[ ערב רב של ברברים הגוררים 

אתם את נשותיהם בצבאותיהם הציפו את אירופה ... ]הם[ הציגו אורח חיים חדש המבוסס 

ידי  על  מכובדת  בהיחטפות  חייהן  את  מבלות  יפהפיות  נשים  שבהם  האבירות,  ספרי  על 

גברים שונים".74 מכאן אנו רואים שרוסו גם מזהה את מעמד הנשים החדש הזה עם אירופה 

הערכים  את  מתוך שדחתה  הגבריות  את התכונות  הכחידה  הנצרות  והמונרכית.  הנוצרית 

הרפובליקניים של הקדמונים.75 מכאן שהנצרות, בדומה לכל הבמה האירופית המודרנית, 

מזוהה אצל רוסו ברפיסות, בדגנרציה ולא פחות מזה – בנשיות. 

למעשה "ההגזמה של הנשיות", ההופכת את הגברים לרכים ולנשיים, היא פשוט הגברה 

האופנתיות:  את  תוקף  רוסו  ראשית  האישה.  בדימוי  החיוביים  המלאכותיים  היסודות  של 

"האהבה לאפנה עומדת בניגוד לטעם )goût( הטוב" הוא קובע.76 רוסו מתאר נערה צעירה 

המקושטת "כמו טווס" לדבריו: "כה מחופשת, כה מודאגת ממה שאנשים יחשבו עליה", 

היה מקבל את ההערכה שהוא  היופי שלה   ... יותר  הייתה לובשת משהו "פשוט  אילו רק 

ראוי לה".77 

רוסו תוקף גם את ה"שעשועים המטופשים" שהבנות מתרגלות להם, את הבנות המסגלות 

לעצמן "אופי נימוסי" כדי "להונות גברים בשביל שיתחתנו אתן בזכות המראה שלהן".78 

ומ"ביישנות"  מ"צניעות"  כנה",  מ"התגנדרות  שהידרדרו  נשים  רוסו,  אומר  לפנינו, 

מונים",  אלף  "רמאית  היא  אומר,  הוא  כזו,  אישה  שווא.  בחיזיון  ולהופעה  להצטעצעות 

מאישה צנועה. זוהי "צניעות מזויפת".79 
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הענייניות  חוסר  המצג,  הלא־טבעית,  ההופעה  אפוא  הם  כאן  המרכזיים  המוטיבים 

ייצוג מסועפות שזה כבר איבדו כל קשר לטבע האנושי. לא  ובכלל, מערכות  והרצינות, 

קשה להבחין שאלה אותם הדימויים המשמשים את רוסו לתיאור הנוף הציבורי של המשטר 

את  מזהה  רוסו  ראינו,  שכבר  כפי  פריז.  ושל  הישן  המשטר  של  זה  ובמיוחד  האבסולוטי, 

המרחב הציבורי המודרני כמרחב שהופקד בשליטת הנשים. 

ג'ואן לנדס מסבירה כיצד רוסו מזהה נשים עם ה'ראוותנות' של המשטר הישן. היא טוענת 

שהדרת הנשים למרחב הפרטי בתאוריה של רוסו הוא "בהבדלים החד־משמעיים בין צורות 

ייצוג ישנות לחדשות", ובמילים אחרות, בין הנוף של המרחב המודרני של פריז והמשטר 

רוסו  של  במכתבו  למצוא  ניתן  לכך  דוגמה  רוסו.80  של  והמכובד  הבורגני  זה  לבין  הישן 

לדל'אמברט, שם הוא מותח ביקורת על מוסד התיאטרון כביטוי לחולי ציבורי עמוק, בשל 

)se mettre en montre( האופיינית לו. כאן התכונה הזאת משמשת  תכונת ה'להיות מוצג' 

לרוסו במוקד הביקורת על מה שאפשר לכנות המרחב הציבורי של המשטר האבסולוטי. 

עצמן  את  המציגות  נשים  הן  להן,  בז  שרוסו  הנשים  כל  'החצר',  נשות  בסלון,  המארחת 

רבה  חברתיות  מפגינות  הרחב,  הציבור  אל  שיוצאות  כאלה  מוחצנות,  נשים  לראווה81, 

ומציגות את מיטב האופנה והשנינות. נשים אלו מייצגות אפוא את המודרנה, את החברתיות 

הן  הפריזאי.  האופי  את  ובייחוד  להן,  האופייניות  המסואבות  הייצוג  מערכות  את  היתרה, 

מחליפות את "הפגנת המידה הטובה בז'רגון תיאטרלי. ... בתורן אחרי מבטים של גברים הן 

כבר מניחות לעצמן להיות מושחתות על ידיהם" הוא קובע.82 כאמור, רוסו מפציר בנשים 

מהמרחב  יוצא  הזה  האקסהיביציוניזם  כאשר  אך  ייראו";  "כיצד  על  מחשבה  מתוך  לנהוג 

כ"עידון"  זאת  מתאר  רוסו  הגברית.  האותנטיות  את  והורס  משחית  הוא  לציבורי,  הפרטי 
שהופך כבר "לבוטות". 83

היא  נשיות  ועם  נשים  עם  הפריזאי  הציבורי  המרחב  לזיהוי  ביותר  המובהקת  הדוגמה 

ביקורתו של רוסו על שחקנית התיאטרון. כך הוא מתאר את תפקיד השחקן )הגבר(: "מה 

הם כישוריו של השחקן? מלאכת הזיוף העצמי, לגלם דמות שונה משל עצמו, להופיע באופן 

באותה  חושב  אינו  שהוא  מה  את  לומר  קר,  בדם  ללוהט  להפוך  באמת,  שהוא  ממה  שונה 

הנואם  של  זה  עם  השחקן  דמות  את  מנגיד  הוא  זאת".84  חושב  באמת  הוא  כאילו  טבעיות 

(Orateur) מרומא העתיקה. הנואם "מציג רק את עצמו, ממלא רק את התפקיד שלו, מדבר 

רק בשמו, אומר רק מה שהוא חושב. התפקיד והאדם הם אחד, הוא פועל במקומו".85 

לאורך  עוסק  הוא  בו  ודווקא  יותר,  הרבה  קשה  מקרה  מאבחן  רוסו  השחקנית  בתפקיד 

המכתב: "אני שואל, כיצד תפקיד שמטרתו היחידה היא להראות את עצמך בציבור, ומה 

שגרוע עוד יותר – תמורת כסף, יכול להתאים לנשים הגונות".86 השחקנית היא אפוא מי 

שמעמידה פנים, היכולה להציג מצג ללא שום קשר לאמת, ללא קשר לטבע. היא ההפך 

הגמור מהגבר השקוף של הרפובליקה. תכונות אלה מסוכנות תמיד, משום ש"כמה בלתי 
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סביר הדבר שמי שמוכרת את עצמה בהצגה לא תעשה זאת גם במציאות?" 87 כלומר, העמדת 

הפנים יכולה להיות תמידית, והשימוש באמצעים המיניים הכרוכים בכך הוא יסוד מרכזי. 

התיאטראות,  המראות,   – פריז  של  המודרני  הציבורי  במרחב  מזהה  שרוסו  התכונות 

זה.  מרחב  שמקיימות  המודרניות  בנשים  מזהה  שהוא  אלה  גם  הן  ההפקרות,  הגרנדיוזית, 

שניתן  להתנהגות  מעבר  ובכלל  מהטבע  מהשקיפות,  ההתרחקות  הוא  לשניהם  המשותף 

לתאר כ'ייצוגית יתר על המידה'. בהקשר זה יצוין שבימי ערב המהפכה, 'העמדת הפנים' 

אחד  באופן  להתנהג  האמיתיים,  רגשותיך  את  להסתיר  היכולת  כלומר   ,)dissimulation(

גם  נגד המלכה.  ובעיקר  נגד חצר המלוכה,  היו בסיס למתקפה   – ואחר בציבור  בפרטיות 

באישומים הרפובליקניים נגד מרי אנטואנט הייתה טענה שהיא לימדה את המלך 'להעמיד 

פנים'.88 

ימיו  של  בצרפת  החדש  הציבורי  במרחב  בולט  כוח  היוו  נשים  כאילו  רוסו  של  תפיסתו 

מרכזי  תפקיד  מילאו  הנשים  איך  לתאר  מיטיבה  גודמן  דינה  היסטורי.  בסיס  נטולת  אינה 

בניהול הסלונים מאז אמצע המאה השמונה־עשרה. היא אף מראה כיצד הסלונים האלה היו 

מוסד חיוני למרחב הציבורי החדש שהתפתח אז, ומצביעה על תרומתם הרבה לעיצובה של 

רוסו מרחב  הפוליטי של  הוא שבדמיון  כאן  לעניינינו  ביקורתית.89 מה שחשוב  דעת קהל 

ציבורי זו מזוהה עם הנוף של המונרכיה ושל המשטר האבסולוטי. הוא אינו מזהה את ההבדל 

לבין  הליברלי־הבורגני'  הציבורי  'המרחב  לכנות  שאפשר  מה  בין  גודמן  מצביעה  שעליו 

זה של חצרות המלוכה והאצולה הצרפתית. בדמיונו של רוסו כל אלה יחדיו הם ביטוי של 

המודרניות, בעטייה של החברתיות, הייצוגיות והנשיות המאפיינת אותם, ומתוך כך הוא 

מציב אותם גם במוקד ביקורתו הפוליטית. 

סיכום 

חברה  של  כסוכנות  פועלות  הנשים  רוסו  של  בעולמו  כיצד  להראות  ביקשתי  במאמרי 

ושל פוליטיקה ומתוך כך הן מהוות מושא לביקורתו החברתית והפוליטית. ביקורת זו גם 

מובנית במידה רבה באמצעות דימויים של נשיות. בדומה לציפיותיו של רוסו מהחברה, גם 

ציפיותיו מנשים עומדות בסימן ניגודים פנימיים: הדרישה למלאכותיות ובו בזמן לשמירה 

על אותנטיות ועל כנות, אף כי עצם התלות ההדדית והקיום המשותף עומדים בסימן של 

הנשים  את  להגביל  רוסו  של  דרישתו  נבעה  האלה  המנוגדות  מהציפיות  הפנים.  העמדת 

למרחב הפרטי, ואולי מתוך כך שרוסו הרבה לכתוב על הנושא וגם כתב למען נשים, השקיע 

בסוגיה מאמץ אינטלקטואלי וגיבש תפיסת חינוך גם לבנות – ניתן ללמוד שלמצער הוא 

הכיר בריבוי הקשיים הכרוכים בדרישותיו מהנשים. 

אפשר אפילו להציע בזהירות שאולי רוסו לא ממש האמין בהיתכנות של התכניות שגיבש 
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מראי מקום

לנשים, בדיוק כשם שייתכן שהוא לא ממש האמין באפשרות קיומה של חברה פוליטית שבה 

האדם נשאר באמת טבעי ואותנטי. 

טאנר מציין שב'ז'ולי' אותם מוסדות ואמוציות שרוסו בא לקדם מדרדרים את הדמויות 

לאבדון.90 אפשר שרוסו אכן מבין, כי שמורגנשטרן מציעה, שהציפיות המסורתיות מנשים 

בחברה אינן ניתנות לשילוב עם תפיסת החופש שביסוד מחשבתו.91 עם זאת, לא נראה שהוא 

מציע חלופה, שכן ציפיות מסורתיות אלו הן גם ציפיותיו שלו, ובלשונה של ז'ולי: "תמיד 

מזויפת מתוך  לדבר אחרת ממה שאת חושבת, להחביא את כל מה שאת מרגישה, להיות 

ובסופו של  בגילי".92  הרי לכם מצבה הרגיל של כל בחורה  ולשקר מתוך צניעות.  חובה, 

דבר, בשעת מותה, היא שמחה שנפטרה מה'אשליה' כאילו חייה ההגונים והצנועים במעמד 
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מלחמה" היא מסכמת,93 מלחמה שבה אין לה סיכוי של ממש לנצח.
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