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על עמימות הביטוי האמנותי,
 ‘דרגת האפס’ כגבול 
והצדקת ‘ציר ההבנה’

חובב רשלבך

תקציר
הנחת היסוד שלי - כחוקר של האמנות כשפה - היא 
שמבחינה סמנטית, יצירת האמנות )האיכותית( ממוקמת 
בתווך שבין המשמעות הברורה לחוסר המשמעות. בעקבות 
זאת ניסחתי ‘ציר הבנה’: ִצדו האחד מסמן את ביטויי 
האמנות ברי-ההבנה החד-משמעית, ִצדו האחר מסמן 
ביטויים חסרי פשר. ברם, בשל טענתו של הבלשן דה-

סוסיר )2005( שמן ההכרח להתייחס, בחקירה הסמנטית 
ככלל, הן לציר הסינכרוני )האופקי( והן לציר הדיאכרוני 
)האנכי( - מה שהבלשן רומאן יאקובסון )1986( מכנה: 
ציר הצירוף וציר הברירה - אני נדרש להצדקת הצמצום 

שערכתי.
לטענתי, אני יכול להסתפק בציר החד-ממדי; ‘ציר 
ההבנה’, שכן כך מתאפשר לי להתמקד בשאלה: איך 
להסביר את הפער בין הטענה שמעשה האמנות )האיכותי( 
נרקם בתווך שבין מקום הברור למקום הלא-ברור על ‘ציר 
ההבנה’, בשעה שיש מי שטוען שלא כך הדבר, שמקום 

ההירקמות הינו בקצה הלא-ברור של הציר. 
ברם, לאור טענות דה-סוסיר ויאקובסון נותר לי לענות 
על השאלה: אם ְסכמת הצירוף והברירה של יאקובסון 
מבהירה את חופש הביטוי, איך אוכל להסביר זאת על פי 
‘ציר-ההבנה’? במאמר זה אני מבקש לתת מענה לשאלה 
זו, תוך התייחסות למושג ‘דרגת האפס’ של הסמיולוג 

ומבקר התרבות רולאן בארת )2004(.
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על עמימות הביטוי האמנותי, ‘דרגת האפס’ 
כגבול, והצדקת ‘ציר ההבנה’

הנחת היסוד שלי כחוקר של האמנות כשפה - שמבחינה 
האמנות  יצירת  המשמעות,  חקר  מבחינת  סמנטית, 
)האיכותית( ממוקמת בתווך שבין המשמעות הברורה 
לחוסר המשמעות - הובילה אותי לניסוח ‘ציר ההבנה’. 
ציר שצדו האחד מסמן את ביטויי האמנות ברי ההבנה 
החד-משמעית וצדו האחר מסמן ביטויים חסרי פשר. ברם, 
בשל טענתו של הבלשן דה-סוסיר )2005( שמן ההכרח 
להתייחס, בחקירה הסמנטית ככלל, הן לציר הסינכרוני 
)האופקי( המייצג את מרכיבי הלשון, לקסיקון וסינטקס, 
והן לציר הדיאכרוני )האנכי( המייצג תחבירי לשון שהינם 
רצפי משמעות תלויי זמן - מה שהבלשן רומאן יאקובסון 
)1986( מכנה: ציר הברירה וציר הצירוף - נדרשתי להצדקת 

הצמצום שהצעתי )רשלבך, 2008: 15(.
לטענתי, אני יכול להסתפק בציר החד-ממדי - ‘ציר 
ההבנה’, שכן כך מתאפשר לי להתמקד בשאלה: איך 
להסביר את הפער בין הטענה שמעשה האמנות )האיכותי( 
נרקם בתווך שבין מקום הברור למקום הלא-ברור על ‘ציר 
ההבנה’, בשעה שיש מי שטוען שלא כך הדבר, שמקום 

הירקמותו הינו בקצה הלא-ברור של הציר )שם: 22(.1 
ברם, לאור טענות דה-סוסיר ויאקובסון נדרשתי לנמק 
את הרדוקציה של ‘ציר ההבנה’ לציר חד-ממדי, כאשר 
הקושי המרכזי שניצב בפניי התגלם בשאלה: אם סכמת 
הצירוף והברירה של יאקובסון מבהירה את חופש הביטוי, 

איך אוכל להסביר זאת על פי ‘ציר ההבנה’? 
לפני שאכנס לעומק ההסבר, ברצוני להציג שלושה מושגי 
מפתח ושתי סכמות: )א( ‘הסימן’ - כתוצר של היקבעות 
של משמעות; )ב( ‘המסמן הצף’ - כיסוד הנגזר מאי-
היקבעות של משמעות; )ג( דרגת האפס )של הכתיבה(; 
)ד( סכמת הלשון של דה-סוסיר; )ה( סכמת חירות הביטוי 

של יאקובסון.
א. תפיסת ‘הסימן’ של דה-סוסיר היתה בכפוף ליחס 
הסטרוקטוראלי )המבני( של השאיפה להתאמה לשונית 
בין איברי הסימן )המסמן והמסומן( באופן המאפשר 
הבנה. בעקבות מפגש עם התיאוריה של דה-סוסיר, 
מבקר התרבות והסמיולוג רולאן בארת כותב את ‘המיתוס 
היום’ )בארת, 1998(. במסה זו הוא מציג את ‘המיתוס’ 
כמטמורפוזה של סימן )שכאמור, מורכב תיאורטית ממסמן 
ומסומן(. ביסוד מחשבת ‘התהוות המיתוס’ מצוי תהליך 
ימה-לַעל הנגזרת  דיאלקטי של ביטול, שימור והעלאה. שֹ
מהתפיסה החברתית של מרקס ההיגליאני, ומהתפיסה 
הפסיכואנליטית של פרויד. בארת מאמץ משני ההוגים את 
המחשבה העקרונית על תמת ההתנגדות ותמת הסימפטום 
כביטוי למהות פנימית. במילים אחרות, בארת מאמץ את 
הסירוב לקבל את הנראה כמו שהוא. צורת מחשבה זו 
מובילה אותו, לימים, לגישה פוסט-סטרוקטורליסטית. 
לפי בארת, ‘התהוות המיתוס’ מתאפשרת על ידי ריקון 
של מסמן קיים ממשמעות ראשונית לטובת הטענתו 

במשמעות חדשה )החלפת מסומנים, בדרך של הסטה, 
ביחס לצורה מסמנת קיימת(.

ב. תפיסת ‘המסמן הצף’, או: תפיסת מצב ‘אי-היקבעות 
המסומן’. זהו רעיון הנגזר ממחשבתו הסטרוקטורליסטית 
של דה-סוסיר, אך בהדגש אחר. לפי דה-סוסיר, הלשון הינה 
יחס של התאמה שרירותית בין מסמן ומסומן תיאורטיים. 
ברם, תחת הדגש שונה, ניתן גם להצביע על אספקט ‘אי-
היקבעות המסומן’. זאת מעצם קיומן של מילים שונות 
המייצגות את אותו מושא התייחסות, או, מעצם קיומן 
של מילים רבות-משמעות, תופעה המצביעה על מסמן 

שהמסומנים שלו שונים, ו/או נתונים לשינוי.
ג. ‘דרגת האפס )של הכתיבה’(. במסה ‘דרגת האפס 
של הכתיבה’, בארת )2004( מציע מעין מניפסט ובו הוא 
מתמודד, בעקבות תפיסת הספרות של סארטר, עם 
השאלה מהי ‘כתיבה’. בין היתר הוא משווה בין פרוזה 
לשירה, על רקע ההבחנה בין כתיבה קלאסית וכתיבה 
מודרנית. בשעה שהשפה הקלאסית מכוונת מתוך גישה 
ריאליסטית נאיבית לתקשורת תחת הרצון לדברר את 
העולם באופן ברור, חד-משמעי, השפה המודרנית מכירה 
במוגבלוּת הייצוג המילולי. נדמה שעל פי מניפסט זה, ‘דרגת 
האפס’ של הכתיבה מאפשרת למילה להפוך לאובייקט 

ניטראלי הנתון לשימוש על פי הקשר השיח. 
ד; ה. סכמות מרכיבי הביטוי הלשוני

I
עתה אוכל לחזור ולענות על השאלה שהוצגה לעיל בשני 
אופנים: )א( תשובה אחת, פשוטה, מושתתת על רעיון 
הפונקציה. כלומר, ‘ציר ההבנה’ מייצג פונקציה. על פיה 
המסמן הצף X הוא מסמן פתוח שאינו מקובע למסומן 
מסוים; שמאפשר התייצבות אינסופית של מסמנים 
קונקרטיים - הינו ביטוי של היחס שבין הקצה הברור של 
‘ציר ההבנה’ לקצה ‘הלא-ברור’. כך למשל, אם ישנו א’ 
)כנתון מובחן וברור להכרה( וישנו ב’ )כנתון שאינו מובחן 
וברור להכרה(, אז הטענה: “א’ הוא ב’” - כמו: ‘בן דוד 
הוא דודן’, או: ‘מראה היא אספקלריה’ - היא ‘ציר ההבנה’ 
והיא כשלעצמה, כיחס, מאפשרת אינספור הצבות. זוהי 
תשובה שביסודה הינה לוגית דדוקטיבית, כזו ההולכת 
מהכלל אל הפרט; )ב( תשובה אחרת, מורכבת יותר, 
מושתתת על חיפוש התאמה. נראה, על פי ההסבר עד 
כה, שהמסֵמן הצף )X( נמצא על גבי ‘ציר ההבנה’ בתווך 
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שבין הברור ללא-ברור. במקום זה שאלת ההתאמה בין 
המסמן למסומן טעונה בסתירה. מצד אחד המקום מבקש 
להיות קו חיץ מוחלט, מצד שני הוא קו הפרדה עמום. מחד, 
בערכים מוחלטים, כמקום הוא מצביע על אפשרות של 
התאמה או אי-התאמה - א’ שווה ל-ב’ או לא )‘עין’ שווה 
‘ניצן’ או לא(. מאידך, הוא שומר על יחס גמיש לאפשרות 
אופן ההתאמה )בהתאם לנסיבות, להקשר(; כלומר, ָשם, 
ההתאמה איננה שוויונית בהכרח, ָשם ההתאמה הינה חלקית 
 Ricoeur, 1977:( ”’בלבד - ‘’א’ הוא-כמו ב’ וגם א’ הוא-לא ב
7(.2 זוהי תשובה המושתתת על השוואת המשותף והמנוגד. 
כך למשל ‘עין היא-כמו חלון וגם עין היא-לא חלון’, או: 
)בסריגה( ‘עין היא-כמו לולאה וגם עין היא-לא לולאה’. 
השוואה שכזאת חושפת את אפשרות התנודה האינסופית 
של המשמעות, כמו גם מאפשרת הצבת מסמנים שונים 

שמסומניהם אינם קבועים.  
בשורה התחתונה, נמצא ש’ציר ההבנה’ החד-ממדי 
הכרחי ומספיק, מכיוון שהוא בוחן את היחס הדיאלקטי 
שבין הברור ללא-ברור. בעצם הופעת התנגדות לברור 
)דרך הלא-ברור( כבר יש פוטנציאל לשינוי, וזה כשלעצמו 
מבטא חירות ביטוי. עם זאת, תמיד )וללא סתירה(, אפשר 
להוסיף לציר החד-ממדי, את: ‘ציר התפתחות ההבנה’ 
)‘ציר הצירוף’( כציר אנכי ולקבל סכמה מורחבת, מסדר 
דו-ממדי. כלומר, לצורך העיון התיאורטי בוודאי שאני יכול 

להסתפק ב’ציר-ההבנה’.
אם כן, ההסבר האחד מושתת על רעיון הפונקציה 
ומצביע על התאמה סמנטית בנוסח: א’ הוא ב’ )עין היא 
לולאה(. ההסבר השני מושתת על ‘חיפוש התאמה’ ומצביע 
על התאמה סמנטית בנוסח: א’ הוא ב’ )‘לולאה היא עין’(, 
לצד התאמה סמנטית חלקית בנוסח: א’ הוא-כמו ב’ וגם 
א’ הוא-לא ב’ )‘לולאה היא-כמו עין’ וגם ‘לולאה היא-לא 
עין’(. יש לציין שהסמנטיקה האמורה איננה ננעלת בתחום 
המשמעות הלשונית של מילים סינונימיות, אלא היא קשורה 
גם למשמעותם של דימויים חזותיים כצורות )תמונת-עין 

כנגד תמונה של לולאת-סריגה( )שם: 22(.
הוא  כאן ברצוני להעמיק בהסבר השני. לטעמי, 
מאפשר עיסוק ביסוד שעליו ניצבת תמת ‘דרגת האפס’ 
של בארת )רשלבך, 2008: 35(.3 בהסבר זה - בעצם העלאת 
האפשרות לקיום גבול עמום )המנוגד להגדרה של גבול כקו 
מוחלט( - נדמה שהניסוח אינו אלא התפלפלות רטורית; 
הגזמה שתכליתה לעקוף בעיות של הבנה רציונאלית. 
זוהי התנסחות היפרבולית, רטוריקה שיש להחמיר עימה 
בשל אי בהירותה. אשר על כן יש להחמיר גם עם הנוקטים 
 .)Thody, 1983: 12, 181( בה - במקרה זה: רולאן בארת
אולם, אפשר לתפוס התפלפלות שכזו, ככוונה לבחון 
)בדרך רטורית-פילוסופית( את ‘’חוקי היסוד של השימוש 
בשפה; את התיאוריה של השיח, של המחשבה כשיח’’.4 
 Thody,[ בחינה הנעשית באמצעות מושגים )ברוח ניטשאנית
131 :1983[( כמו: אמת יחסית )או, תפיסת מציאות מרובת 
פרספקטיבות(, סברה מוצדקת מתוקף הנסיבות )או, 

השערה שקיבלה תוקף עובדתי( טיעון המופנה לנמען )או, 
טיעון בעל התכוונות בהקשר מסוים( וכו’. כך, אם נתבונן 
על ‘שערוריית העיוות המיתי’ )המאפשרת להציג את אותה 
אמת באופנים שונים ומרובים( מבעד למושג ה’אפס’ 
המתמטי - כְּמה שיכול לזעזע את מסגרת ההיגיון )למשל, 
כל חילוק באפס גורם לקריסת המערכת ועל כן הוא אסור(, 
סיבה שבגינה האפס נדחק מהפילוסופיה המערבית מאז 
אריסטו ועד ניוטון ולייבניץ )והחשבון האינפיניטיסימלי: 
חשבון המאפשר לחשב תנועה באמצעות ערך בשיעור 
השואף לאפס( - נבין את הגישה הרטורית כאופן שהינו 
מעבר להתפלפלות גרידא. נבין אותה כביטוי המבקש 
להיות מובן בדרך של התגלות; של גילוי אינטואיטיבי. 

להלן הסבר תמציתי: 
א. התכונות המתמטיות של האפס מסתוריות כמו 
בריאת העולם, שכן ‘’אפס בודד מתנהג תמיד בצורה לא 
נאותה ]ביחס להתנהגות הצפויה ממספרים אריתמטיים[’’ 
)זייף, 2003: 26(. כתוצאה מכך, כבר היוונים הקדמונים, 
שבחנו את העולם מפרספקטיבה מתמטית, נרתעו ממנו. 
חריגותו של האפס מתבטאת בכך שהיא סותרת את 
‘האקסיומה של ארכימדס’, הקובעת שאם מוסיפים מספר 
כלשהו לעצמו מספיק פעמים, הוא יהיה גדול יותר מכל 
מספר אחר. והנה, במקרה של האפס זו קביעה לא תקפה. 
כך, חרף היות האפס חסר ישות, הוא מאיים לערער על 
הפעולות המתמטיות הפשוטות ביותר, כמו כפל וחילוק. 
הנה, כל דבר כפול אפס שווה לאפס - כלומר כל שרשרת 
המספרים נהרסת בהיותה נמחצת לנקודה אפס. גרוע מזה, 
‘’חילוק באפס הורס את כל יסודות הלוגיקה והמתמטיקה. 
חילוק באפס - ולו רק פעם אחת - יאפשר לנו להוכיח, 

מתמטית, כל דבר שעולה בדעתנו’’ )שם: 29(.
בעיית האפס וזיקתה לאינסוף - שהתגלמה בפרדוקס 
של זנון ‘אכילס והצב’ )הצגה הגיונית של אי-תנועה בעולם, 
הסותרת את המסקנה הנגזרת מהחושים )שם: 50-49( 
העמידה בפני הפילוסופים היוונים את ‘’האפס, האינסוף 
ורעיון הגבול ככרוכים יחדיו’’ )שם: 51(, כלומר, בחבילה 
אחת בלתי ניתנת להתרה, שכן, בין ריצת אכילס והתקדמות 
הצב נוצרו אינסוף חלוקות שלכאורה לא ִאפשרו הגעה 
נוצרה מחשבת  אל קו האפס, כקו גבול מוחלט. כך 
‘הריק האינסופי’ של האטומיסטים. הפתרון של אריסטו 
לבעיית האפס התמצה בטענה שחרף העובדה שאינסוף 
‘פוטנציאלי’ עשוי להתקיים כמחשבה )אינסוף נקודות בונות 
קו נתון( הוא אינו קיים כמציאות ממשית. לפיכך, שאלת 
נצחיות הזמן הינה אינסוף פוטנציאלי כמו תת-החלוקות 
שערך זנון בפרדוקס ‘אכילס והצב’. ניוטון, ובמקביל אליו 
לייבניץ, הם שחילצו באמצעות מחשבת ‘הקירוב לאפס’ 
)החשבון האינפיניטיסימלי( את המדע המערבי מהקושי 

הלוגי שבהתמודדות עם בעיית האפס והתנועה.
ב. ארכימדס )בן תקופתו של זנון(, המשיך לעסוק 
באינסוף. הוא גילה את הדבר הבא: אפשר להגן על העיר 
סיראקוז מפני האוניות הרומיות באמצעות מראות. אם 
חותכים בזוויות שונות חרוטים, אפשר ליצור מעגלים, 
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אליפסות, פרבולות והיפרבולות. באמצעות ההיפרבוליות 
שמתקבלת אפשר ליצור מראות שיוכלו לקלוט את אינסוף 
קרני השמש על מנת למקדן, כאנרגיה שורפת, בנקודה אחת, 

למשל, במפרש האוניה הרומית )זייף, 2003: 56-55(.  
מיתוס זה מסביר משהו על רטוריקה והגזמה. הוא 
מסביר במונחים מדעיים את הרעיון הבא: ניתן לאסוף 
התפזרות אינסופית של קרני-אור, שברירי-קול, פיסות 
מידע, שמקורה בנקודה אחת, ולרכזה בנקודה אחרת, 
במקום אחר ו/או בתודעה אחרת. כך, למשל, פועלות 
צלחות לווין ברכזן התפצלות אינסופית של גלי רדיו. כך, 
באופן דומה, ניתן להעביר רעיון, דרך טיעון המושתת על 
ריבוי של אופני ניסוח. הללו, בעקבות תהליך אינדוקטיבי, 
יחזרו ויתלכדו )ברגע מסוים( לרעיון אחדותי, בתודעת 
הקורא. מכאן אפשר להסיק כי: )1( העיסוק באינסוף נוגע 
ישירות בבעיית האפס; )2( התפצלות ממצב אחדותי אל 
האינסוף מאפשרת חזרה להתגבשות למצב אחדותי, 
במקום אחר. מכאן נוכל לחזור לסוגיית הגבול שבין שני 
קצות ‘ציר ההבנה’. לכאורה, מצד אחד, בין המקום המייצג 
את הטעון המשמעות לבין המקום ההפוך לו )חסר-

המשמעות( מן ההכרח שיהיה מקום גבולי המבקש לייחס 
לו מוחלטות )היות קו שתופס מקום מינימאלי; אפסי(; גבול 
המבקש אבחנה ברורה של זהות )בר-משמעות( או נבדלות 
)חסר-משמעות(. מאידך, בד בבד, מקום גבולי זה מייצג 
מרחב לא מוחלט )גבול עמום, אינסופי באפשרויותיו(; גבול 
המאפשר לזהות ולנבדלות קיום משותף )זמני(. מכאן, מן 
התיאור טעון הסתירה שלעיל, אפשר להמשיך ולבחון את 

סוגיית הגבול מההיבט הרטורי פילוסופי.

II
האם ניתן לייחס את התשובה שהגבול בין שני קצות ‘ציר 
ההבנה’ הינו אפסי ואינסופי כאחד, לטענתו המרכזית של 
בארת מ’המיתוס היום’? לטענה שהמסֵמן נמצא בתנועה 
תמידית בין מובן לצורה? כלומר, האם ‘הגבול’ הטעון סתירה 
שבין קצות ‘ציר ההבנה’ קשור בצורתו של המסמן במצבו 
הייחודי חסר-הקביעות )למשל, מסיבות של גשטאלט( ועל 
כן משמעותו נתונה להשתנות מתמדת - לפחות בין שני 
אופני תפיסה? )בארת, 1998: 245-244; 262-260(. על הסף, 
נראה שכן. זאת מעצם ההצבעה על הפוטנציאל לחריגה 
מ-’ציר ההבנה’ )החד-ממדי( אל הבנה באמצעות צירי 
הבנה דו-ממדיים )המשלבים בין מערכת הלשון הסינכרונית 

למערכת הדיבור הדיאכרונית(. 
ניתן להסביר זאת כך: אם נתייחס לטענת בארת 
שהמסֵמן נמצא בתנועה תמידית בין מובן לצורה )בכפוף 
האפשרות  שחרף  לטעון,  נוכל  המתבונן(,  לתפיסת 
שהמובן והצורה הם משני סדרים שונים )‘הצורה’ מסדר 
הברירה ]הציר הסינכרוני[ ו-’המובן’ מסדר הצירוף ]הציר 
הדיאכרוני[(, כתופעה )כסימן( הם עדיין אחדות אחת. 
שהרי, לאחדות הסימן התרבותי, מלכתחילה, מיוחסים 
מובן וצורה )תיאורטיים( מאותו סדר. מכאן שאין מניעה 
לדון במסֵמן דרך ‘ציר ההבנה’.5 כאן חשוב לשים לב: 

העיסוק שלנו הוא באפשרות לשינוי ביחס לאופן תצוגת 
מרחב ההבנה, כלומר בהתייחס לשני צירים לעומת ציר 
אחד. זאת בניגוד לשינוי ביחס למובן עצמו )המתבטא 
סינטקטית בשני אופנים: כ-’או’ חלש ]‘ו/או’[, שהוא שינוי 

קל, או כ-’או’ חזק ]או ורק או[, שהוא שינוי קיצוני(.
יתר על כן, אם נייחס למסֵמן תנועה )תיאורטית( 
מתמדת בין המובן והצורה על הציר הסינכרוני, נוכל לומר 
שהמובן והצורה, ביחס לתודעת הקורא/צופה, בפוטנציה 
מתחלפים ביניהם כל הזמן. כלומר: לפי סכמת בארת, 
בסדר הלשון, לגבי מי שמתייחס למסֵמן, אם הוא מזהה 
צורה אזי יש לה מובן. ולהפך, אם הוא מבין ַמשהו אזי יש 
לו צורה. במילים אחרות, בין המובן והצורה, ביחס לתודעה 
החוקרת, יש יחסי שוויון, אבל האם מדובר בשקילות לוגית, 
כלומר מצב סימטרי, סגור ומוחלט? לא, זהו שוויון ערכי 
)Goodman, 1978: 63-64(. כך, נוכל לומר שלמובן )תחושת 
התפיסה השכלית( יש ערך משותף עם הצורה )עם מה 
שמאפשר הבנה6 ]ויטגנשטיין, 1994: 2.0141 ; 2.033[(. 
הדבר יתבטא בטענה: א’ הוא-כמו ב’. מנגד נוכל לומר, 
שלחוסר המובן )המשמר רצון לתפוס; רצון להבין( יש 
ערך משותף עם המסֵמן ללא מסומן )עם מה שמאפשר 
הבנה שונה(; זה יתבטא בטענה: א’ הוא-לא ב’. כלומר, 
יש מי שיאמר, שכטוענים על א’ שהוא ב’, האוגד, כיסוד 
מהותי לקיום המטפורה, אוחז בדומה ובשונה בו זמנית 
- כך ‘א’ הוא ב’’ יתפרק למשפטים הכלליים: ‘א’ הוא-כמו 
ב’’ וגם ‘א’ הוא לא ב’’; או בדוגמא הבאה: ‘לולאת-השריג 
 Ricoeur, 1977:( ’היא כמו עין’ וגם ‘לולאת-השריג איננה עין
7(.7 בפועל הדבר ניכר באפשרות לשנות את היחס כלפי 
הסימן. כלומר, לסימן יכול להיות מצב של יחס התאמה בין 
האיברים הסמיולוגיים: מסמן/מסומן. אבל, יש לו גם מצב 
של אי התאמה בין האיברים הללו, זאת מעצם התקיימות 
של התאמה חלקית בלבד )של מספר מאפיינים דומים 

ותו לא. כגון: צורת העין ביחס ללולאת-השריג(.
נחשוב על כך מכיוון הסימן. התודעה החוקרת מזהה 
סימנים תרבותיים בדרך השוואתית, כלומר היא מדמה 
אותם ביחס למה שהיא כבר מכירה. אם ישנה חריגה קלה 
מדפוס מוכר, היא עשויה לתקן אותה באותו הרגע. כאשר 
היא לא תוכל לבצע את התיקון היא תחתור לעשות זאת, 
או שתוותר על כך. בכל אופן היא תכיר בכך שהסימן לא 

נוצר מעצמו )קרייטלר וקרייטלר, 1980: 90(.8
כך למשל קורה ביחס לדוגמה הבאה:

 7

  ) (  .      ' '.5  

   :          , 

      .      ) 

   :-' ' ]'/'[ ,   , -' ' ]  [ , 

 .(  

         ,    ) (      

 ,    ,  / ,   

  . :   ,  ,    ,    

    . ,        .  ,   ,

   ,   ,     ,   ,

  ? ,   (Goodman, 1978: 63-64).  ,   ) 

  (     )   6 ], 1994 :2.0141 

 ;2.033[.(    :' - ' .   ,  )  

 ;  (       )    ( ; 

  :' - ' . ,   ,  '  ' ,,  

  ,       –  ''  ''   

: '' - ' ' ''   '' ;   :'-    '

 '-  ' (Ricoeur, 1977: 7).
7        

 .  ,          :

/ . ,         ,     

  )     - . :   -(.  

           .       ,

         .      , 

     .           ,

    .         ) , 1980: 

90(.8  

  

        :  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   .  
   ,  

   
  ).(  

  
   
   

    
 ) (

  )
 ( 

 7

  ) (  .      ' '.5  

   :          , 

      .      ) 

   :-' ' ]'/'[ ,   , -' ' ]  [ , 

 .(  

         ,    ) (      

 ,    ,  / ,   

  . :   ,  ,    ,    

    . ,        .  ,   ,

   ,   ,     ,   ,

  ? ,   (Goodman, 1978: 63-64).  ,   ) 

  (     )   6 ], 1994 :2.0141 

 ;2.033[.(    :' - ' .   ,  )  

 ;  (       )    ( ; 

  :' - ' . ,   ,  '  ' ,,  

  ,       –  ''  ''   

: '' - ' ' ''   '' ;   :'-    '

 '-  ' (Ricoeur, 1977: 7).
7        

 .  ,          :

/ . ,         ,     

  )     - . :   -(.  

           .       ,

         .      , 

     .           ,

    .         ) , 1980: 

90(.8  

  

        :  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   .  
   ,  

   
  ).(  

  
   
   

    
 ) (

  )
 ( 



2009 2    חשוון תש”ע/ אוקטובר  גיליון מס'  58

שולחן עגול

לפיכך, על סימן )תרבותי(, הנראה כברור מאליו )למשל, 
תמרור המייצג ‘אין כניסה’(, אפשר לומר: יש מישהו אשר  
א י נ ו מבין זאת, ולפיכך ‘חסר שם ַמשהו’ )לכן זה סימן לא 
טבעי, זה רק ייצוג. אבל, סביר להתייחס אליו כהתגלמות 
צורנית ממשית(. ולהפך, על סימן )תרבותי( הנראה כלא 
ברור באופן מוחלט )סימן מתרבות המאיה(, אפשר לומר: 
יש מישהו המבין זאת, או שהבין זאת, ולפיכך ‘יש בזה 
ַמשהו’ )ולכן, בהיותו ניכר כלא טבעי, כייצוג, סביר לייחס 

לו התגלמות של מובן באופן מהותי(.9

III
אם יש בציר-ההבנה אין-ספור אפשרויות סימון, כיצד 
ניתן לייחס לגבול בין ‘הברור’ לבין ‘הלא-ברור’ קו מוחלט, 
שמידתו אפס. שהרי לפי הסיפא, כל הציר מתכווץ לנקודה 
אחת. האם אפשר להימנע מסתירה באמצעות רעיון 
‘השאיפה אל האפס’; באמצעות האמירה: שני מצבי המסֵמן 
המיתי - המסמן שצורתו רוּקנה ממובנה המקורי לטובת מובן 
חדש, ראו סעיף II, ‘המובן’ ו’הצורה’, כל אחד בדרכו, רק 
ש ו א פ י ם )מטפורית( למצב האפס? רק שואפים למצב 
המאפשר להם להיות בהתאמה מלאה? נדמה שכן, שהרי 
מצב מוחלט מבטל כל אפשרות לחופש ביטוי. הבה נבחן 
זאת: )א( המובן שואף לאפס: כי ישנה שאיפה הדדית בין 
המובן )תחושת התפיסה כוודאות ביחס לאובייקט( לאי 
ההבנה )המשמרת את הרצון לתפוס, דרך עצם הספק 
ביחס לאובייקט(; )ב( הצורה שואפת לאפס: כי ישנה שאיפה 
הדדית בין הצורה המובחנת )כמאפשרת תפיסה ודאית( 
למסֵמן ללא מסומן )המשמר ספק, כיכולת להבנה שונה(. 
לפיכך, בכל מקרה, המובן והצורה, כשלעצמם, שואפים 
להתרוקן על מנת להתמלא מחדש. כלומר, ניתן לייחס 
להם, מעצם ‘השאיפה לאפס’, את האפשרות לדיאלקטיקה 
היגליאנית; לשימור, שינוי והעלאה. כאן, מן הראוי לציין 
שדיאלקטיקה זאת יכולה להיות חיובית אך גם שלילית: 
חיובית כאשר נדבר על התקדמות )התפתחות; בנייה(, 
שלילית כאשר נדבר על נסיגה )התנוונות; קריסה(. כלומר, 
אם הוודאות )היחסית( שחש הילד עקב התבגרותו )הבנת 
עולמו( היא תולדה של שימור, שינוי והתקדמות, אזי אי-

הוודאות )היחסית( שחווה הבוגר עקב הזדקנותו )בשלב 
מתקדם של רגרסיה בהכרת עולמו( היא תולדה של תהליך 

הפוך; של שימור, שינוי ונסיגה.
לפיכך, נראה שהמעקף המדעי, שמציע החשבון 
האינפיניטיסימלי - רעיון השאיפה אל האפס - מאפשר 

לנו התקדמות בתחום ההשערה, המסתפקת בוודאות 
תיאורטית, במערכת מושגית )לשונית( סגורה. נראה גם 
שההבנה מותנית בנקודת התצפית של הצופה. נוכל לומר, 
אם כך, ששני איברי המסמן המיתי )הצורה והמובן( שואפים 
אל ההתרוקנות; אל המקום שדרגתו אפס. מצד שני, דווקא 
משום שמקום זה איננו מוחלט )כמושא שאיפה אוטופי( 
אפשר לומר על איברי המסמן המיתי )הצורה והמובן( 

שהם נמצאים שם, באופנים שונים ולאין-ספור.10

IV
לפיכך, ביחס לשאלה: האם יש לוותר על הנחת ‘ציר 
ההבנה’ החד-ממדי ולהניח את שאלת המובנות על צירי 
הצירוף והברירה של יאקובסון )בהתייחס לשאלת היצירה 
האיכותית(? התשובה היא לא בהכרח. לא, מתוקף העובדה 
שהציר הדיאכרוני של דה-סוסיר מובלע כאפשרות ביחס 
ל’ציר ההבנה’; כאפשרות של חריגה לסדר תצוגה שני.11 
כיצד, אם כך, משתקף ב’ציר ההבנה’ הממד הדיאכרוני? 
ממד ההתהוות? על כך אפשר לענות: היחס הדיאלקטי 
בין הברור לבלתי ברור מייצר סינתזה שמשנה את אופן 
 Goodman( ההבנה, כך שברמת התוכן, הציר עצמו משתנה

12.)1976
כאמור, אין מניעה מלפֵתח את ‘ציר ההבנה’ לסכמה 
בעלת שני צירים ולהציג אותו כפי שדה-סוסיר הציע, או 
כפי שהציע יאקובסון, או כפי שבארת גילם זאת בסכמת 
המיתוס )המעבר מסדר הלשון לסדר המיתוס(. אלא 
שבתזה שלי, מה שנבחן הוא רק היחס בין ההבנה לאי 
ההבנה, כאשר ניתן להסיק שההבנה החדשה - הנוצרת 
כתוצאה מהתהליך הדיאלקטי - מתבטאת בעצם שינוי 
המערכת מבפנים )כהמחשה סכמתית, נאמר שהקו, 
המייצג את ‘ציר ההבנה’, משתנה, למשל, מקו מלא לקו 
מקווקו(. כך, למשל, התחביר המילולי-חזותי: הלוגו של 
‘קוקה קולה’, לצד הביטוי: ‘טעם החיים’, יכול להשתנות 
מביטוי שתופסים אותו באופן ליטראלי, לביטוי המצביע 

על ‘קוקה קולה’ כגורם הנתפס באופן שלילי.  
באשר למגמת השינוי של ‘ציר ההבנה’ )התקדמות 
או נסיגה(, זה יתבטא על ידי קידוד נוסף שייקבע מראש. 
למשל, על פי הסכמה מראש, שינוי מקו מקווקו לקו מלא 
יבטא התקדמות, ולהפך. כך גם, קידוד של טוב ורע, נאמר 
ביחס ל’קוקה קולה’, יבטא התקדמות או נסיגה. זאת 
כאשר השאלה של מגמת השינוי תלויה בנקודת ההשקפה 

הבסיסית של המתייחס. כלומר- היא תלוית הקשר.

שאלה שמבחינתי, התשובה לה עוברת דרך   1

ביטוי  של  כאופן  האמנותית  היצירה  תפיסת 

שצריך להתייחס למרחב המזוהה כדיבור, על 

מנת שהיצירה תוכר כאקט של התבטאות בכלל. 

)רשלבך, 2008: 22(.

על פי ריקר, הפואטיות של הלשון באה לידי ביטוי   2

מהקשר בין מיתוס ו-מימזיס. לפיכך, מהקשר שבין 

בדיה ותיאור מחדש הוא מציע לייחס את ה-’מקום’ 

של המטפורה לאוגד )ולא לשם, למשפט, או 

לשיח(: ‘’המטפורה ‘is’ ]‘הוא’[ מסמנת באופן 

מיידי גם ‘is not’ ]‘הוא לא’[ וגם ‘is like’ ]‘הוא 

כמו’[’’. כלומר, האוגד כמטפורה אוחז בדומה 

ובשונה בו זמנית: ‘’א’ הוא ב’’’ - ‘’א’ הוא-לא ב’’’ 

וגם ‘’א’ הוא-כמו ב’’’ )שם(. ואם זה אכן כך, מוסיף 

ואומר ריקר, אז אפשר לדבר על אמת מטפורית. 

כלומר, האוגד מייצג שקילות שערכה הוא ‘אמת 

מטפורית’: ‘הוא’ כאוגד משמעתו: ‘אם יש דומי 

אז יש-גם שוני’, וגם ‘אם יש שוני אז יש-גם דומי’ 

)Ricoeur, 1977: 7(. מן הראוי לציין שריקר מבחין 

בין תפיסתו של אריסטו לתפיסתם של הפוסט-

סטרוקטורליסטים. מבחינת ריקר אריסטו עוסק 

ביחס שבין השפה למציאות תוך שהוא מתייחס 

לאבני היסוד: כלומר, לגביו המילה הבודדת היא 

האוחזת בכוח המטפורי המשתמע מן השימוש 
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המודרנית מכירה במוגבלות הייצוג המילולי. נדמה 
שעל פי מניפסט זה ‘דרגת האפס’ של הכתיבה 
מאפשרת למילה להפוך לאובייקט ניטראלי הנתון 
לשימוש על פי הקשר השיח. עוד על דרגת האפס 

)רשלבך, 2008: 35(.
ראו התייחסותו של ריקר לתיאוריה של ריצ’ארדס   4

.)Ricoeur, 1977: 76( .)התרגום שלי(
אפשר לתאר זאת הפוך. בהיות המובן והצורה   5
תופעה הניתנת לתפיסה מסדר תצוגה אחד 
להם  יש  הסינכרוני(  הציר  ההבנה’;  )ב-’ציר 
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)האחד יהא סינכרוני, ויאפשר ברירה. השני יהא 
דיאכרוני, ויאפשר צירוף(. במונחים מתמטיים נכנה 
פוטנציאל זה של שינוי בשם: ‘פוטנציאל העלייה 
בחזקה’. במונחים לוגיים נכנה זאת ‘פוטנציאל 
העלייה מסדר אחד לשני’. במונחים סמיולוגיים 
בארת היה מכנה זאת ‘פוטנציאל המעבר מסדר 
הלשון לסדר המיתוס’. )כך, אפשר לחשוב את 
‘דרגת האפס’, כמשותף  המינוח הברתייאני: 

לפרספקטיבות השונות הללו(. בכל מקרה, מימוש 
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של מהות: זה ‘הוויה כשלעצמה’.
הן מסדר ראשון, כמקרים פרטיים, ובודאי מסדר   10

שני, סדר-העל כמקרים כלליים. 
אבל אם יבוא משהו ויקשה; ויאמר שכן )שעלי   11
לוותר, מסיבה כלשהי, על ‘ציר ההבנה’(. אז אוכל, 
ללא שום מניעה, לבחון את שאלת ההבנה דרך 
שני הצירים )שאכנה אותם: ]א’[ ‘ציר ההבנה’ 
ו-]ב’[ ‘ציר התפתחות ההבנה’(. לפיכך, אם ציר 
ב’, הציר האנכי, ציר הצירוף, מייצג את אפשרות 
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כלומר, אם נחשוב זאת במונחים של פילוסופיית   12
הלשון האנליטית: אם ‘ציר ההבנה’ מתבטא בטענה 
א’ )הברור( הוא ב’ )הלא-ברור(, אז השתנות הציר 
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.)Goodman, 1976( נלסון גודמן




