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  1צורות המספר

אם לא היו ממציאים את האפס בספק אם היה ניתן לבנות חללית שמגיעה לירח. איך למושג כל כך  .1

 יש השלכות עמוקות כל כך?  –עניין שאפשר להסביר לילד בעשר דקות  –פשוט ותמים 

 השלכות אלה לא נוגעות רק לייעול הפרקטיקה של ייצוג מספרים גדולים )וכתוצאה מכך גם ייעול .2

 "עילוי-שוטי"ומבינים מתמטיקה. קרוב לוודאי שאותם  רואיםהטכנולוגיה(, אלא גם לאופן שבו אנשים 

ים, לא היו מסוגלים לעשות זאת אם היו נשארים לחשב במהירות תרגילי כפל מסובכ , למשל,המסוגלים

את התוצאה, קשורה לאופן שמתפרש לפניהם  לראות ישירותבשיטת הספירה הישנה. היכולת שלהם 

 נוף המתמטיקה בעקבות סוג זה של ייצוג. משהו מזה יש אצל כל אחד מאתנו. 

לא רק לראייה של אבל נדמה לי שההשלכות ברמה הפסיכולוגית עמוקות עוד יותר, ונוגעות  .3

ואת עצמו בתוכו. המתמטיקה כפי שאנו בכללו המתמטיקה, אלא לראייה של האדם את העולם 

תפיסת העולם עיצבה במידה רבה את  ,מכירים אותה היום )בין היתר בעקבות המצאת/גילוי האפס(

 ממודעותנו. נסתרים באופנים שבדרך כלל ושלנו, 

)למשל חמש זברות(, עשוי להתעורר אצלו יצר הספירה. אמנם כאשר פעוט פוגש דברים דומים זה לזה  .4

היחס מגרה אצלו את הצרוף הזה של אותו דבר שהוא בכל זאת לא אחד, הוא עוד לא יודע לספור, אבל 

יראה חמש חיות שונות זו  זה לא יתעורר אצלו, אם .והוא מתחיל להשמיע קולות של מספרים הכמותי

. זה נראה ןתולם מן ההבדלים בין החיות )מסיחים( ובכל זאת לספור אמזו. אבל אדם מבוגר יוכל להתע

 ,לנו כיכולת פשוטה, אבל למעשה יש כאן סוג של הישג. לצורך זה עליו להתעלם מהאיכות של כל חיה

"לא"(. ליכולת הזו, שהיא ממש סוג של ראייה, יש כמובן כולראות אותה רק כאובייקט )משמע כ"כן" או 

 –אבל גם חסרונות. זו אחת הסיבות שבשלה על פי היהדות אסור לספור בני אדם  יתרונות גדולים,

יחס כזה ל"מספר", משמע, אובייקט שאיכותו הפנימית כבר לא משנה. אחרי האדם בפעולה זו הופך 

במובן מסוים, לראות אותו כך, זה לעקר הרבה יותר קל "להשתמש" בו, ולשכוח את זיק אלוה שבו. 

 אותו מנשמתו. 

התפיסה המכאנית של העולם, אם כן, הולכת בד בבד עם תפיסה מסוימת של מתמטיקה. הייתי קורא  .5

במקור, זו רק היא מוחקת כל זכר לאיכות, ומשאירה את הכמות לבדה.  – משטיחהלזה מתמטיקה 

אמורים לחזור אל האיכות )ככלות הכול אנחנו חיים בתוך  ושאחריסוג של קיצור דרך פעולה זמנית, 

 יכות(, אבל פעמים רבות שוכחים לחזור, והכמות נותרת מידת הכול. הא

יוצרת סוג של מרחק רגשי ותפיסתי בין מתמטית הזו, כשהיא הופכת מקום מושב של קבע, פעולה הה .6

היא מכבה כל סוג של אינטראקציה שיכולה להיות ביניהם,  –האדם )הסופר( לבין העולם )הנספר( 

 את הנצפה האולטימטיבימאידך את הצופה האולטימטיבי, ומחד  :גששל המפויוצרת משני הצדדים 

 . המובדלים זה מזה

האם יכולה להיות מתמטיקה שהיא רכה יותר, משטיחה פחות, לא כל כך ממהרת להשכיח מאתנו את  .7

 האיכות?

צורה הבאה: שני פילים לשבה אנו מתרגמים שלוש זברות ו פשוטה של חיבורהבה נתבונן על פעולה  .8

+= העיגולים מייצגים את הפילים והזברות. אבל, למעשה, זה בכלל לא משנה .

אפשר לומר בצד השמאלי של התרגיל עוד אם מדובר בפיל או בזברה. ההבדלים הללו הושטחו. אם 

מדובר כבר בצד הימני , הנה, כשאנו מגיעים אל החמש ים שהם לא בהכרח זהיםשמדובר בשלוש ושני

אנו חייבים לעלות לקומה הבאה ולומר  –לומר עליו חמש זברות או חמש פילים  במשהו שאי אפשר

חמישה עצמים. כשאנו אומרים חמש חיות,  –חמש חיות, או ללכת ישר אל הקומה המופשטת מכולן 

אנחנו עוד אומרים משהו מן האיכות, כשאנו אומרים חמישה עצמים, אנו נותרים רק עם ההבדל בין 

  אין(. "כן" ל"לא" )יש או
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פעולת החיבור, אם כן, היא לא רק פעולת חיבור תמימה. היא לוקחת את הפילים והזברות, יצורים  .9

חיבור שהם ללא ספק שונים זה מזה, ומוצאת את המכנה המשותף שלהם, על ידי פעולת השטחה. זהו 

ייתה כשאנו מתבוננים כעת על חמש החיות, אנו מאבדים לגמרי את האינפורמציה שעוד ה .שטוח

כבר אין לנו יכולת להגיד עד כמה החיות שונות זה מזו. באותה המידה זה היה  –נתונה בצד השמאלי 

 .  , או לצורך העניין חמישה יצורים ירוקים ממאדיםזברות חמשיכול להיות ארבע זברות ופיל אחד או 

החיבור  .111 ל בפשוט:נתחיולצורך העניין  .שטוחהחיבור הבצד  הבה נניח, אם כן, פעולת חיבור אחרת .11

אבל כעת נחבר במקום לרוחב לעומק, ואנו מקבלים את הצורה  +=הרגיל מיוצג באופן הבא: 

אומר משהו . שחיבור של הכלהזהו  יים, אבל באופן אחר. נגם זה מייצג את המספר ש  +=הבאה: 

שחיבור בין מספרים,  הוא לא משטח את הכול לרמה אחת, אלא מודע לכךה החדשה שנוצרה. מעל הר

יכול לא רק לעשות הבדל בכמות, אלא גם הבדל באיכות. כשמחברים זברה עם פיל, מקבלים מושג 

  חדש הנמצא ברמה שונה מזו של הזברה ומזו של הפיל. 

, )כמו חיבור של תפוח עם תפוח( רמהבשניים שטוח, שבו אין הבדל  יש לנו, אם כן, שני סוגי שניים. .11

. שניהם צורות שונות של המספר )כמו תפוח ואגס( שמדבר על מעבר לרמה הבאה ושניים של עומק,

ושני סוגים נמצאים בעצם עם שני תרגילים, אנו כבר  211כשאנו עוברים לתרגיל  שניים, ומוכלים בו. 

 שונים של חיבור. ובעצם מקבלים כבר ארבע סוגים של שלוש:

 חיבור עומק

 

 שני תרגילים חיבור שטוח
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צורות, למספר  2וכן הלאה. באופן הזה אנו מגלים שלמספר אחד יש צורה אחת, למספר שניים יש  .12

   צורות וכן הלאה.  48צורות למספר שש  21 צורות, למספר חמש 9צורות, למספר ארבע  4שלוש 

רבים נולדים מפעולת ההשטחה. ועל רקע זה גם יצר המתמטיקאי ראסל יחד עם וויטהד את  פרדוקסים .13

יון הבסיסי של השיטה הוא שלכל אובייקט שעושה הבחנה בין הרמות השונות. הרע תורת הטיפוסים

מתמטי יש 'טיפוס', המודד באופן מסוים את רמת המורכבות של האובייקט. בפרט, קבוצה הכוללת 

וכך נמנעת ההתייחסות העצמית העומדת  -וס מסוים, היא בהכרח בעלת טיפוס גבוה יותר אברים מטיפ

 .רבים 2יםביסוד פרדוקס

עד כמה עניין פשוט זה, שעומד בבסיס המתמטיקה, יכול לעשות שינוי מה המשמעות של כל זה?  .14

ין בכלל על אנא, אני לא שואל עדימה הן ההשלכות של שינוי תפיסתי זה?  ,תפיסתי באדם? ואם כן

הרמה הטכנולוגית ועל השימושים המעשיים, אלא על תפיסת העולם של האדם, על אותם היבטים 

לא נוכל לדעת זאת היום, לא איזה סוג של הבדל, אם בכלל זה יעשה?  –שבהם הוא חווה את עולמו 

ו אבל אפשר לנסות לנחש, אולי קצת כמהשלכות המצאתו. לדעת יותר משיכול ממציא האפס את 

                                                           

אם הספר מספר את עצמו,  ?בעיירה גר ספר, המספר את כל התושבים שאינם מספרים את עצמם, ורק אותם. מי מספר את הספר 2

מנה עם התושבים ם הספר אינו מספר את עצמו, אזי הוא נ. איש סתירה. שהרי הוא מספר רק את אלה שאינם מספרים את עצמם

סתירה פנימית שאפשרית לפרדוקס הספר הוא ניסוח פופולרי  .שאינם מספרים את עצמם, ולכן הוא מספר את עצמו. שוב סתירה

בשם קבוצה נקרא כל צירוף של עצמים " :הייתהורת הקבוצות( ת)יוצר הגדרתו של קנטור   .תורת הקבוצות הנאיביתב הקבוצה בהגדרת

על  ."איברי הקבוצהסיון( או במחשבה, נקראים ימסוימים ומובדלים המצורפים לחטיבה אחת; העצמים אשר מקורם בהסתכלות )בנ

ור זה נמצאת בכלליותו, ללא כל יש לראות את הגדרת קנטור כביאור בעלמא. הרבותא שבביא" :אברהם הלוי פרנקל הגדרה זו העיר

 ."תקפה זה של הגדרת הקבוצה הוא מקום תורפתההגבלה בהיקף הקבוצה ובמהות איבריה. 
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בחוויה האישית שלי, אחרי המקדש להם ניתנה הנבואה. -אותם עילויים שוטים שמאז חורבן בית

. לא כי חשבתי עליו מחשבות , הרגיש העולם מעט אחרבצורות המספר התעסקות של חצי שעה

איכות חדשה. אני יכול  ,אחרות, אלא כי כמו מעצמה "קפצה" אל תוך ראייתי הישירה את המציאות

  :לי להיות מסוגל לפרש אותםר על החוויה הזו את הדברים הבאים בלנסות לומ

ממדיות שלו. התבוננתי באנשים ויכולתי לראות את הפעולה -לם שנותר בתלתוקודם כל היה משהו בע .15

, ובו זמנית יכולתי לחוש את ()זו שהופכת אותם לדמויות קרטוןשפועלת באופן אוטומטי המשטיחה 

הפעולה המשטיחה הרגישה כמו להישאר ברמה אחת, מנתקת מנכרת,  לעשות זאת. אהשקט לבחור ל

אלה לא היו סתם ארבע בני אדם שהיו  ואילו השקט לא לעשות זאת הרגיש כמו פעולת הכלה, האחדה.

  לפניי, מובחנים זה מזה, אלא כל מני צירופי קבוצות, שאיחדה אותם וחיברה ואתם בדמיוני. 

זו נותר סדק למופלא. עצם זה שלא השטחתי גם הותיר מרחב בין שבהסתכלות ממילא, הייתה תחושה  .16

ויכולתי לראות שיש משהו בצורת ההסתכלות הזו שמשמר את  הסמלים, למשהו שהוא מעבר לסמלים.

 ., כמו גם איזה היבט יותר ליבי ופחות מנכרהעולם הניסיות של

רת סוג של הבדלה בין צופה ביחס בין הצופה לנצפה. פעולת ההשטחה יוצשקשור ולבסוף היה משהו  .17

ף ולא ביקורתי. אולי בגלל שממילא יש לו רק פעולה אחת ולנצפה המניחה את הצופה באופן שק

 חיבור העומק,וזה נדמה כלא תלוי בו. אבל ברגע שמכניסים גם את פעולת  –להפוך לכמות  –לעשות 

עשה חלק מן המשוואה. כל נדמה שהצופה נעשה הרבה יותר מעורב בנצפה. וכמו בתורת הקוואנטים נ

    הצורה.-בחשבוןזה מורגש יותר  דבר נצפה, נצפה על ידי מישהו. והמישהו הזה הוא חלק חשוב בנצפה.

כל זה נאמר על דרך האינטואיציה, וייתכן שמשמעותו תוכל להיות מובנת על ידי אחרים רק אם הם  .18

ת הפעולה הביקורתית של השכל, ואגב כך ישהו לזמן מה א ,יתנסו במשחק עם צורות המספרעצמם 

אם הם יתמסרו להתנסות, ואחר כך יגזרו מסקנות  מאוד מן המתמטיקה של ההשטחה. תאשר מושפע

      מן ההתנסות.

עד כמה זה יהפוך להיות לחלק מן הראייה הישירה  ומה זה יעשה לילדים שיתקלו בזה בגיל צעיר? .19

 סוד? שלהם באופן כזה שיעצב את כל תפיסת עולמם מן הי

 


