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 1הרהורים על חוקי הצורה של ספנסר בראון ועל פעולת המובחנות

אני רוצה לנצל את ההזדמנות של המפגש עם חוקי הצורה של ספנסר בראון לגעת בנושא 

  תשומת הלב ולמצות את מלוא הצוף של מפגש זה.

הפעולה הבסיסית ביותר של התודעה, של החישה, של  –אתחיל אם כן בפעולת תשומת הלב 

 , שהיא הבסיס לכל אלה ואולי ממש גם החיות בפועל. החיים

 היא נוגעת למפגש של היצור החי עם העולם ולמשמעות שנוצרת באופן אקטיבי במפגש זה. 

יש שם רק דבר אחד ואומר "זה". אבל אף על פי שנדמה ש מיקום מסויםהנה אני מצביע על 

להורות על אולי אני מתכוון  תחת אצבעי, יש אינספור דברים שאני יכול להתכוון אליהם.

אובייקט מסוים שנמצא שם, ואולי על צבעו, ואולי על העובדה שהוא לא סימטרי, ואולי על כך 

שהוא דומה לסוס, או לחיה, או לעובדה שהוא שבור, או בכלל לרקע הרחב יותר. בכל אחד מן 

בכל פעם אני גוזר המקרים, אני שם לב ומזמין לשים לב להיבט אחר של המציאות. וזה אומר ש

מיד יחס חדש בין עבאופן אחר את הדמות מן הרקע. משעין אחרת את הדמות בתוך הקשר, מ

 הן את הדמות והן את הרקע. םדמות לרקע שמקיי

ניקח דוגמא: אצבעי מונחת על ספר ואני אומר לחבר "תראה". על מה אני מצביע? יכול להיות 

ואולי על המילה, ואולי על הספר כולו. אולי על שאני מצביע על האות שאצבעי מונחת עליה, 

המשמעות של המילה, אולי על העובדה שהנה מצאנו את הספר הנכון, אולי על הטעות 

, או על כך שהספר בכותרת, אולי על סגנון האות )כי לפני זה חיפשנו כותרות עם גופן הדסה(

ני מצביע וחברי מבין אותי, . לכל הצבעה/כוונה כזו יש סיפור רקע אחר, וכשאתורגם לעברית

טקסט, עושה את כל נהקו ר,אנחנו מקימים לתחייה מחדש את סיפור הרקע. סיפור הרקע, ההקש

אבל סיפור הרקע במובנים רבים הוא שקוף, הוא רק המצע הנושא את המשמעות  ההבדל.

חר, . או בניסוח אשיוצרים את הנראות שנמצאת במוקד. אלה היחסים בין הנראה לבלתי נראה

הבלתי נראה מקבל את קיומו דרך האופן שהוא משתקף בתוך הנראה. אבל באותה מידה נכון 

הדמות והרקע,  –לומר שהנראה מקבל את קיומו מתוך הבלתי נראה. השניים חיוניים זה לזה 

המשמעות וההקשר שלה. ואי אפשר שיתקיים האחד ללא השני. משמעות היא תמיד משמעות 

 תמיד הקשר משרת משמעות.  מתוך הקשר, הקשר הוא

בתחום החזותי דברים אלה ברורים מאוד. בכל רגע נתון אני מתמקד בדבר שמקבל את איכותו 

כדי לציין את האופי המיוחד של  "איכות"מתוך הרקע החזותי שבו הוא משולב. אני אומר 

ובמובן  ש(.-ש )יודע-אני רואה ממש, לא רק רואה –לטעום דבר שהוא שונה רק מאינפורמציה 

לשם אותה תכלית. כל איכות היא משמעות וכל  הזה "איכות" ו"משמעות" בשבילי משרתות

 משמעות היא איכות. 

  ,כל איכות/משמעות היא פעולה של היצור החי שגוזר דמות מתוך הרקע 

  כל איכות/משמעות היא תהליך )משמע משמעות היא תהליך יצירת משמעות

 )זמן/משך(( 

  משמע היא יוצרת מפגש פורה בין היצור החי לעולם  –היא דיאלוג וכל איכות/משמעות

 באופן שיוצר חיוניות. 

 עות(מ)והיא חיבור למה שמעבר למש כל איכות/משמעות מכילה חיות . 

                                                           

גילוי נאות: לא קראתי את ספרו של ספנסר בראון, אבל משהו שם, בהצגה מכלי שני, מצא חן בעיני והוליד את  1

 המאמר הנוכחי.  
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ה )או חישה, או משמעות( החל מרגע חולף שאני מבחין יכל אלה טמונים בכל אקט של ראי

 יצירה מוסיקלית. בפרח, ועד לרגע רחב יותר שבו אני מקשיב ל

 :תהליך יצירת משמעות הוא תהליך דינמי אקטיבי. זה אומר

 (.של אינפורמציהפסיבית לא רק קליטה ) ר החיודבר מה שעושה היצ זהוש 

 צריך להמשיך לעשות את זה כל הזמן כדי לשמור על המשמעות.  יצור החישה 

ש, משתנים, מתפזרים, בתהליך הזה הרקע והדמות כל הזמן מהבהבים מתפרקים ונבנים מחד

 הולכים לכיוונים שונים ואחר כך מתאספים מחדש, מתמקדים מחדש.

וגם: כל חלקיק רגע של משמעות כבר מכיל את כל המימדים. ובכלל זה את מימד החיבור שהוא 

בכלל קורה ברמה האנרגטית ומזרים חיוניות, ומגלם בו זמנית גם אכפתיות וגם יופי, גם תשוקה 

גם נוכחות וגם התפתחות. לראות, במובן הזה, לראות ממש, ולא משנה אם אני  וגם התמסרות,

 רואה פרח או צלע של אוהל, כבר הוא מלא טעם, מלא תקווה. 

גזירת המשמעות של הרגע הבא. היא מעניקה הכוח למולידה את וגם: החיוניות של הרגע הזה 

את ה"הישענות" הבאה של דמות ליצור החי הן את הכוונה והן את הטעם, והן את הכוח ליצר 

והיא מבהירה את המשכיות החיים שאינם  "תנופת המשמעות",על רקע. לדבר הזה אני קורא 

ההקשר הוא לא רק הקשר מרחבי או דמוי מרחבי, הוא גם הקשר  ע,יכולים להפסיק לרגע. משמ

י מרחב כמו )וזאת להבדיל מהקשר זמן שהוא דמו זמן פורה.של זמן דינמי, של זמן יוצר, של 

הקשר של זמן פורה הוא הקשר של התפתחות, וגם זה נמצא בכל אקט  .למשל הקשר של סיפור(

של משמעות. אין חלקיק רגע של משמעות/איכות שאין בו מתח של פוריות. או בניסוח אחר. לא 

די לגזור דמות מתוך רקע באופן סטטי, אלא זה תהליך שהיבט המוות והחיים שזורים בו ללא 

ד. אני יכול לראות את הרגע הזה, כי הוא עתיד למות, וכי הוא מחייב אותי לרגע הבא, הפר

 ללידה הבאה. ובלי רטט זה, המחייב את היצירה, אני לא יכול לראות.

את העובדה שראייה היא דבר שונה לגמרי מקליטה של ומדגיש מחדש זה גם מחדד 

 אינפורמציה. 

פנייה אל משהו שהוא מעבר לי וחילוף  –בתוכו דיאלוג  וגם: כל תהליך של יצירת משמעות מכיל

 חומרים פורה אתו. בלי זה אי אפשר לראות. 

* * * 

מתבלטת עובדה  –זו של הריאליזם הנאיבי  –כשמסתכלים על כל זה מנקודת המבט הנפוצה 

פעולת המשמעות אינה שייכת לאובייקט או לסובייקט לבדם, אלא חוצה את  –אחת 

 היא שייכת לאינטראקציה, לדיאלוג.  –ו הדיכוטומיה הז

, הוא לא רק נשען פסיבית על העובדה שתחת "זה"כשאדם מצביע באצבע על דבר ואומר 

 .ופניםאצבעו ישנה כוס. ה"כוס" היא משמעות, ואת המשמעות הזו אפשר לגזור באינספור א

. יין לא משהודעהמציאות מרחפת בין אינספור האפשרויות, והיא  ,בלא הכוונה של המצביע

. יש צורך בפעולת עצם העובדה שמונחת אצבע יכולה לומר אינספור דברים ולפיכך גם שום דבר

וגורמת לקריסה של כל האפשרויות אל תוך ממשות מתוך כוונה תשומת הלב שאומרת "זה" 

 אחת, אל תוך משמעות אחת. ה"כוס" במובן הזה לא התקיימה לפני פעולת הכוונה. 

כוונה מתייחסת רק המצאה של היצור הרואה, של הצופה, של הסובייקט. האין זו  ,מנגד

המשמעות היא חלק מריקוד משותף שעיקר משמעותו בתהליך  .למציאות, היא לא רק המצאה

  התקיימותו על רקע המתח המבקש לאיין אותו. זה מה שעושה כל משמעות למשמעות חיה. 

יחסות של הצופה, ומה הוא הצופה לפני שהוא מתייחס? אלה ומה היא המציאות לפני ההתי

פנה את תשומת הלב לכך שאנחנו כבר ומראש חיים עת, רק אשאלות מורכבות, שלא אגע בהן כ
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משמע באים מאקט חישה אחד ונעים אל אקט חישה שני, ובמובן זה אין  –בעולם של משמעות 

 זו הפשטה בלבד. יצירה של יש מאין.

* * * 

פעולת המשמעות, פעולת ההבחנה, היא דוגמא מובהקת למקום שבו אי אפשר  ,ןבכל אופ

 להפריד בין צופה לנצפה. וכך אנחנו מגיעים לחוקי הצורה של ספנסר בראון.

ספנסר בראון חיפש שפת סימנים בסיסית שתעזור לו לפתור בעיות הקשורות לתנועת רכבות, 

משמע  –ת )הבסיסית( ביותר שאפשר ומצא את עצמו מפתח שפה שנדמה שהיא הפרימיטבי

הוא ייצר  ,זאת אומרת לעצם פועל המובחנות. –נוגעת להבחנות הדקות ביותר שניתן לעשות 

שיכולים להיות  , המופשטים ביותר,את ה"פרימטיביים" )אבני יסוד של שפה( המוכללים ביותר

 הבסיס לכל שפה אחרת.גם 

)כלומר כדי לציין את הדבר המשותף  המובחנות. כדי לציין את פעולת     הוא נתן את הסימן

הדבר  –לכל פעולות המובחנות באשר הן, עוד לפני שקראת בשם, ראית צבע, שמעת קול 

 עצם פעולת המובחנות(.  –שעומד בבסיס כל זה 

לא מציין אובייקט בעולם, אלא את הצרוף המלוכד הזה של צופה עם נצפה. בו זמנית     הסימן

 – הדבר שהקפתי בעיגול, אבל גם את פעולת הסימון, ואת המעבר אל תוך העיגולהוא מסמן את 

 .  את שימת הלב להיבט של הדבר, שכאמור היא פעילות יוצרת

 זהו למעשה הסימן היחיד שהוא משתמש בו. 

בתואם לפעולת ההבחנה שהיא אחת, ובתואם לעובדה שאנו יכולים באמת לשים לב רק לדבר 

 ם אם הדמות הזו היא ריבוי(. גת הדמות מן הרקע יוצרת תמיד דמות אחת )שפעולת גזיר –אחד 

הוא לא מסמן את הריק או הכלום בסימן משלו. ויש לזה הרבה טעם הרומז על מהות של גישתו. 

, שמבחינה מתמטית נראית 10לוגיקה של   –כדי להבין זאת אפשר לבחון שפת סימון אחרת 

בתור כלום.  1בתוך יש ועל  0ה הזו אפשר לחשוב על רך לשפה שבראון מפתח. בשפעשוות 

נמצאים באותה רמה, באותו מעמד, ונוגעים לאיזו  םבלוגיקה כזו יש סימטריה בין היש לאין, ה

הוויתור של ספנסר על הזכות לסמן את הכלום בסימן, הוא מציאות שנמצאת שם, מעבר לצופה. 

מה  –עולת המובחנות והתהליך עצמו שמאפשר לסימון שלו להיות בו זמנית התוצאה של פ

 בין צופה לנצפה, בין הפועל לפעולה.  איחודשמביא אותנו לאותו 

העולם לפני פעולת המובחנות הוא לא רק האין, השלילה, הוא בכלל קודם להבחנה בין יש 

דווקא לעולם ה"משיב"(  –)בהתייחסו ליצירה מתוך התוהו לאין. אבל, כמו שאומר ג'נדלין 

הוא האין שמתוכו נוצר היש. לא האין  –הסימון שלו הוא נושא חיוביות גדולה יותר בהיעדר 

שנמצא לצד היש ומקיף אותו, שכן המובחנות יוצרת בו זמנית את הדמות ואת הרקע ומכילה 

את שניהם יחדיו, אלא היש שנוצר מתוך האין, היש שהוא פעולת הגזירה, היש שאין להבדיל בו 

שפה של תוצרים, של ישים שמתקיימים  ,ין התוצאה שלה. אין זו, אם כןבין פעולת הגזירה לב

לעצמם, אלא תמיד שפה של תהליך ייצור היש )המובחנות(, והאין הוא הפוטנציאל של 

 היווצרותם.

כבר נמצאת ברמה אחת מעל השפה של  0 1בניסוח אחר, הלוגיקה הבולייאנית, הלוגיקה של 

 ימיטיבית יותר, מתחתיה. אפס הוא כבר יצירה.שנמצאת, עדינה יותר ופר –בראון 

* * * 

, ובניסוחה "זה"של אמירת  ,פעולה המובחנות, אם כן, היא פעולת הסימון בעיגול, של הכוונה

לצורך  –שאליו מתכוון ספנסר בראון, אין זה משנה כל כך מה אתה מקיף  ,המופשט ביותר

ם ולהבדיל אותה מן הכלום הגדול העניין באותה המידה יכולת להקיף פשוט פיסה של כלו

 העוטף אותה. 
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 :בלבד במתמטיקה הבסיסית של ספנסר בראון ישנם שני חוקים

0              .=  

 =             )כלומר כלום, בלתי מסומן(.              .2

החוק הראשון, אם לחזור לפעולת המובחנות, אומר את זה: שאם תחזור ותבחין זה לא ישנה 

ום דבר. קיים רק אחד. לשים לב לאותו דבר זה לשים לב לאותו דבר. בעולם הפרימיטיבי הזה ש

זה שנוצר בפעולת ההבחנה, ונמצא כעת במוקד תשומת הלב. )או  –עדיין קיים רק אובייקט אחד 

מבחין(.  –קיימת רק פעולה אחת שככל שתחזור ותעשה אותה עדיין זה מה שעתה עושה 

ב על אדם שמדגיש משפט בתוך פיסקה. מבחין אותו משאר המשפטים. אפשר לחשו ,בהמשלה

 עדיין הוא מתכוון לאותו דבר. זו אותה הבחנה. זו אותה הדגשה.  ,ככל שהוא יחזור וידגיש אותו

: היצירה היא יש מאין, להבחין בתוך ההבחנה זה כמו לא את החוק השני אפשר לפרש כך

כור שבראון מחפש את ההפשטה הרחבה והבסיסית . שוב, צריך לז)לא להבחין( לעשות דבר

. הבחנה –או מוטב רק עשייה אחת  בעולם הפרימיטיבי הזה קיים רק אובייקט אחד –ביותר 

בהמשלה יהיה הדבר דומה להדגשה של מילה בתוך המשפט שהוא כבר מודגש. הדגשה בתוך 

אה זה כמו לא לראות . )או נראות ללא רקע בלתי נרכלוםהדגשה, נראות בתוך נראות שווה ל

אנחנו שוכחים את המשקפיים שעל  –בכלל(. או בהמשלה עוד קצת רחוקה אל תוך החיים 

ראשנו בדיוק מכיוון שהם יש על רקע יש. אין חידוש, אין מובחנות. ולפיכך הבחנה על הבחנה 

 ., זה כמו לא לעשות דברמחזירה אותנו לריקנות

תפק סלכאורה היה אפשר להאיננה מקרית.     בסימן הזה ועוד הערה לסיום: הבחירה של בראון 

רק בקו אחד. אבל קו אחד לוקח אותנו יותר מדי לקוטב של היש והאין, הוא לא מגלם מספיק 

א הבסיס למתן צורה. ית הלב, בפועל ההבחנה, שהומבפועל תש –את הכוונה שיש ביצירה 

 .יפה את הגזירה של הדמות מתוך הרקעהוא מייצג  –כבר אומר משהו יותר מסוים    הסימון   

הפרימיטיב הבסיסי ביותר של צורה. הקו, אולי עוד לא ראוי להיקרא צורה, באותה המידה  הז

, הראשית של , אפשר לחוש את הכוונה המגולמת בסימןואילו כאן –הוא יכול להיות מקרי 

הוא  –סיסי והנפוץ ביותר הוא הב      אני חושב שבכתב הקדום ובכלל הסימן הזה  ,. ואכןהצורה

 מגלם את הכוונה של הכותב שביקש לומר משהו, לתת צורה ראשונית. 

אין זה מקרי שספנסר בראון קרא לגישתו חוקי הצורה. צורה מגלמת את אקט המובחנות  ,וכמובן

 הגוזרת יש מתוך האין. 

* * * 

ה עליה היא באמת איך צומחים מכאן, מה זה באמת אומר, האם השפה הזו חוץ מן המדיטצי

 פורייה? אני לא מכיר מספיק ולא יודע להגיד. 


