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מגדל בבל - החלום ושברו
היבטים קבוצתיים וחברתיים של בנייה והרס

דב הדרי

מגדל בבל הוא סוג של חלום חברתי אומניפוטנטי ומגלומני שממומש ונחרב. המאמר 

תפקידן  על  וכן  ושברם,  מגלומניים  חלומות  על  ורעיונות  מחשבות  של  רצף  מכיל 

לפתוח  מבקש  הוא  בכך  וההרס.  הבנייה  בתהליך  והיהירות  המנהיגות  החמדנות,  של 

והרס - ברמת הפרט  ואישיות של בנייה  אשנב להבנת תופעות חברתיות, קבוצתיות 

בין  הניגודים  את  לחקור  ניתן  שונות  בקבוצות  והגדולה.  הקטנה  הקבוצה  וברמת 

אומניפוטנטיות לאימפוטנטיות, בין בנייה להתפרקות, בין מיזוג להיפרדות, בין ידע 

לידע למראית עין, ועוד. 

חברתיים  קבוצתיים,  כמטאפורה לתהליכים  לקרוא  אפשר  בבל  מגדל  סיפור  את 

 ,)BA( יסוד  הנחות  קבוצת  מול  עבודה  קבוצת  של  הרעיון  כאן  בולט  וארגוניים. 

BA Oneness, שהרעיון שלה הוא שהיחיד אמור לבטל עצמו לטובת החברה  ובעיקר 

לאחדות  משתוקקים  שהמשתתפים  וכן  הייחודיים,  וצרכיו  נפרדותו  הכחשת  תוך 

ואחידות מופלאים.

גם  כמו  קבוצה,  של  התפתחותה  להבנת  בסיס  למצוא  אפשר  בבל  מגדל  בסיפור 

התפתחותם של יחידים. הוא יכול להעניק השראה גם להבנת המושג “רב תרבותי“, 

אותו   - ושונות  למובחנות  המתפתחת  אחדות  של  מעניין  סיפור  מכיל  שהוא  משום 

להתפתחותנו  כל–כך  רבה  חשיבות  לו  שיש  ואינדיבידואציה  ספרציה  של  תהליך 

כל  בולעת  אבל  הגנה,  המספקת  כללית  התמזגות  מתוך  הצומחים  בקבוצה,  כפרטים 

היבט של אינדיבידואליות.

העמותה  ועד  וחבר  קבוצות  הנחיית  מלמד  ארגוני,  ויועץ  פסיכולוג  הוא  הדרי  דב 

להנחיה ולטיפול קבוצתי.
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האמן  לקלקל,  שאפשר  “אם אתה מאמין 

שאפשר גם לתקן. אם אתה מאמין שאפשר 

לפגוע, האמן שאפשר גם לרפא.“ 

ר‘ נחמן מברסלב

הקדמה

וַיְִהי כָל–ָהָאֶרץ, ׂשָָפה ֶאָחת, ּודְָבִרים, ֲאָחדִים ...וּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל–ֵרֵעהּו, ָהָבה נְִלְּבנָה לְֵבנִים, 

וְנִׂשְְרָפה, ִלׂשְֵרָפה; וַּתְִהי ָלֶהם ַהּלְֵבנָה, ְלָאֶבן, וְַהֵחָמר, ָהיָה ָלֶהם ַלחֶֹמר. וּיֹאְמרּו ָהָבה נְִבנֶה–

וַּיֵֶרד ה‘,  וְנֲַעׂשֶה–ָּלנּו, ׁשֵם: ֶפן–נָפּוץ, ַעל–ְפנֵי כָל–ָהָאֶרץ.  ַבּׁשַָמיִם,  וְֹראׁשֹו  ּוִמגְּדָל  ִעיר,  ָּלנּו 

ַאַחת  וְׂשָָפה  ֶאָחד  ַעם  ֵהן  ה‘,  וּיֹאֶמר  ָהָאדם  ְּבנֵי  ָּבנּו,  ֲאׁשֶר  וְֶאת–ַהִּמגְּדָל,  ֶאת–ָהִעיר  ִלְראֹת 

ְלכָֻּלם, וְזֶה, ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות; וְַעּתָה ֹלא–יִָּבֵצר ֵמֶהם, ּכֹל ֲאׁשֶר יָזְמּו ַלֲעׂשֹות. ָהָבה, נְֵרדָה, וְנְָבָלה 

ׁשָם, ׂשְָפתָם–ֲאׁשֶר ֹלא יִׁשְְמעו איש ֶאת ׂשְַפת ֵרֵעהּו. וַּיֶָפץ ה‘ אֹתָם ִמּׁשָם, ַעל–ְפנֵי כָל–ָהָאֶרץ; 

יְהוָה, ׂשְַפת ּכָל–ָהָאֶרץ; ּוִמּׁשָם  ָּבַלל  ָּבֶבל, ּכִי–ׁשָם  ָהִעיר. על–ּכֵן ָקָרא ׁשְָמּה,  וַּיְַחּדְלּו, לְִבנֹת 

ֱהִפיָצם ה‘, ַעל–ְפנֵי ּכָל–ָהָאֶרץ. )בראשית, י“א, 9-1)

מאמר זה הוא גלגול של הרצאה שנתתי ב-2003 בכנס מדעי של עמותת “בסוד–שיח“, שנקרא 

“מחכים למשיח במגדל בבל: אתגרי הדיאלוג בתוך מאבק בין זהויות“. היה זה “כנס העשור“ של 

העמותה. יותר מעשר שנים חלפו מאז, אך נראה שבינתיים לא הרבה השתנה.

סיפור מגדל בבל מרתק בשל הפרשנויות והתובנות שאפשר להפיק ממנו. הנה דוגמא לכמה 

מהנמשלים שאפשר לקרוא בו:

מנהיג המודאג מהעוצמה והכוח של נתיניו עשוי לעשות בהם מעשה של הפרד ומשול, . 1

על מנת להחלישם ולסכסך ביניהם. הניסיון שלו עלול להתגלות כמוצלח למדי… 

היה מתאפשר במצב של . 2 דבר שלא  נבחר“,  “עם  ליצור  גם  לו  יכול לאפשר  זה  מעשה 

שוויון ואחידות, כי הרי לפני פעולתו היו כולם בעלי שפה ותרבות זהות.

אם עם או גזע יכול להיות “הגזע העליון“, הרי שגזע אחר יכול להיות “הגזע הנחות“.. 3

של . 4 האחדות  מתוך  שצומחת  קבוצה  על  סיפור  כאן  לקרוא  אפשר  אחרת:  אסוציאציה 

לה  המאפשר  תהליך   - ומובחנות  דיפרנציאציה  של  בכיוון  ומתפתחת  דרכה,  תחילת 

לבחון סוגיות של זהות, שוני, מגדר וכן הלאה.
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וכאשר . 5 וחד–משמעית  ברורה  האחדות  כאשר  מעניין:  פרדוקס  על  הצבעה  גם  כאן  יש 

דווקא  מושתק(,  או  מומת  לה  שמתנגד  )מי  ביקורת  ללא  דעות  אותן  משמיעים  כולם 

אז מופיע צורך בחיזוק של רעיון האחדות )“נעשה לנו שם“(. לכן, דווקא בעולם שבו 

כולם זהים לכאורה, נוהגים מוקדי הכוח להקים לעצמם מנגנונים של תעמולה ופרסום, 

כמו מגדל בבל, שידגישו את צדקתם. בהקשר זה מעניין להיזכר גם בספרו הנבואי של 

ג‘ורג‘ אורוול, 1984, ובמשטרים ש“הצטיינו“ במנגנוני תעמולה ובטקסים מרהיבים, כמו 

המשטר הקומוניסטי, המשטר הנאצי והמשטר הפאשיסטי.

הסיפור מדגיש כי אחדות המעשה, והמגלומניות שלו, מפחידות גם את אלוהים.. 6

השילוב של עוצמה, תאוות כבוד ומצב אידיאי כביכול של אחידות לא יכולים להוליד . 7

החברה  השלטון.  של  הטוטליטריות  את  המחזקות  מוטעה,  והישגיות  שחצנות  אלא 

הפאשיסטית המחזיקה באמת אחת חוסמת את מרחב החשיבה ולא מאפשרת לשום דבר 

חדש לצמוח.

להלן כמה דוגמאות המוכיחות את תקפותם של הלקחים שאפשר להפיק מסיפור מגדל בבל.

דוגמא ראשונה
בספר 1984 תיאר ג‘ורג‘ אורוול עולם שבו שולטת משטרת המחשבות, משטרה חשאית שמטרתה 

למנוע מאזרחי המדינה להעלות על דעתם רעיונות הסותרים את מטרות המשטר )אורוול, 1972(. 

כותרת הספר הפכה לביטוי שבו נוהגים להשתמש עד היום לתיאור שלטון המנסה להגביל את 

חופש הביטוי של אזרחיו.

בעולם הקודר המתואר בספר, אין לאדם חופש חשיבה והוא מצווה לפעול כפי שמורה לו 

“האח הגדול“. 

דוגמא שנייה
ההיבריס במובנו המודרני הוא רגש של גאווה וגבהות לב מוגזמת, המביא לעונש ותבוסה. חטא 

הגאווה של מגדל בבל הוא אשליית האחדות והעוצמה, והסיפור מזהיר מפני עוצמתו המשחיתה 

העלולה להוביל לחמדנות, פאשיזם, מגלומניה, התנשאות, אטימות ויוהרה. ביוון העתיקה היה 

למושג זה מובן שונה מעט, שהתייחס לפגיעה בוטה בזכויות הזולת המביאה להשפלתו. לכן, מי 

שנאשם בהיבריס היה צפוי שם לעונש.

דוגמא שלישית
באימפריה  הראש  שומרי  של  סמלם  את  המתארת  “פאשי“,  במילה  מקורה  “פאשיזם“  המילה 
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הרומית, שהיה מורכב מאגודה של זרדים שעטפו גרזן. הפאשי היה סמל לסמכות, כוח, אחדות 

רצון ופעולה.

האחידות, השונות והשפה
נתבונן בשניים מהמדרשים שצמחו סביב סיפור מגדל בבל:

ויורדים  שבע מעלות היו לו למגדל ממזרחו ושבע ממערבו. מעלים את הלבנים מכאן 

יושבים  היו  אחת  לבנה  נפלה  ואם  אליו,  ליבם  את  היו שמים  לא  אדם  נפל  אם  מכאן. 

ובוכים ואומרים: אוי לנו, אימתי תעלה אחרת תחתיה. ועבר אברם בן תרח ואראה אותם 

בונים את העיר וקללם בשם אלוהיו ואמר “בלע ה‘, פלג לשונם". )פרקא דר‘ אליעזר(.

“ונבלה שם שפתם“ - כשאמר אחד לחברו: “הבא לי מים“ - הביא לו עפר; היכהו ופצע 

מוחו. “הבא לי קרדום“ - הושיט לו מגרפה; היכהו ופצע מוחו“. )מדרש בראשית רבה, 

ילקוט שמעוני(.

והחסרונות של  היתרונות  ומהם  וחסרונותיה,  יתרונות האחדות  סיפור המגדל מבהיר מהם 

הפיצול וההפרדה: הסיפור מתאר עולם שבו לאנושות יש רק שפה אחת, ואכן מאז חורבן 

להרחיק  שמטרתם  כלים  יוצרת  גם  אך  ולמיזוג,  לאחדות  לשוב  האנושות  שואפת  המגדל 

וליצור סכסוכים והשמדה הדדית. המדרש הראשון מדגיש גם את זילות ערך האדם במצב 

בתוצאות  עוסק  השני  המדרש  והמגלומניה.  ההיבריס  של  האקסטטי,  גם  ואולי  הטוטאלי, 

הוא מתאר את  ובחוסר התקשורת שנוצרו בעקבותיו.  בזרות  ובעיקר  זה, בחורבן  של מצב 

אינו  שפות  בין  פער  שבו  במצב  ההדדית  ההבנה  לחוסר  המתלווים  התוקפניים  ההיבטים 

מאפשר לתקשר. דומה כי האלימות היא השפה המובנת לכול, גם במצב של חוסר תקשורת, 

פיזור ופיצול חברתי. 

לעומת זאת, מן הסיפור הזה ניתן גם ללמוד שלחוסר האחדות יש דווקא יתרונות - זהו 

גם  בכך  שכרוכים  פי  על  אף  דעות,  של  ומגוון  תרבויות  של  מגוון  ליצור  המאפשר  מצב 

מכשולים.

תהליכים בקבוצה
מגלומניות  ומשאלות  פנטזיות  בין  המתנהל  המאבק  את  ממחישה  המגדל  של  המטאפורה 

ואומניפוטנטיות לבין ההתמודדות עם המציאות והשלכותיה על הקבוצה בתהליך התפתחותה. 
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מן הסיפור הזה ניתן ללמוד עד כמה ההתפתחות של זהות צריכה להרוס לעתים מבנים המספקים 

הגנות לא אפקטיביות, על מנת להגיע לצמיחה ולגדילה.

למעשה, באופן פרדוקסלי, הסיפור מתאר נבואה שמגשימה את עצמה: האנשים החרדים מפני 

פיזור ופירוק בונים, כהגנה מפניהם, את הבית הכי מרשים, חזק וגבוה שאפשר לתאר, אך בסופו 

של דבר מעשה הבנייה הוא שמביא להרס, לפירוק ולפיזור שממנו חששו.

כמנחי קבוצות אנחנו יכולים לראות כי סיפור המגדל הוא סיפור על קבוצת מטלה הפועלת 

כנראה ללא הנחיה )leaderless group), המחליטה לבנות מגדל כהגנה מפני פירוק ופיזור: “ָהָבה 

ֶפן–נָפּוץ, ַעל–ְפנֵי כָל–ָהָאֶרץ.“ במונחים  וְנֲַעׂשֶה–ָּלנּו, ׁשֵם:  וְֹראׁשֹו ַבּׁשַָמיִם,  ּוִמגְּדָל  ִעיר,  נְִבנֶה–ָּלנּו 

פסיכואנליטיים נאמר כי נוכחות כאן פנטזיות רודפניות מפחידות על פרגמנטציה אפשרית, וכי 

על מנת להתגונן מפני מימושן לוקחים התושבים על עצמם משימה משותפת, מתאחדים לכלל 

יישות אחת, ומעניקים לעצמם שם וזהות אחידים. במונחים קלייניאניים יש כאן תיאור חלקי של 

העמדה הסכיזואידית–פרנואידית, השוררת בקבוצה בתחילת דרכה, לפני שהיא מעובדת לעמדה 

הדיכאונית. פליקס דה מנדלסון כותב:

 

פנטזיות  גם  לחקור  מאפשר  וזה  לאינטימיות,  יותר  רב  מרחב  ניתן  קטנות  בקבוצות 

מגלומניות כמו בניית מגדל בבל. אבל אף על פי שהקבוצה הגדולה דורשת לבנות את 

זו  תוצאה  האסון.  של  המפוזרים  בשברים  להתבונן  היותר  לכל  מאפשרת  היא  המגדל, 

מזכירה את שאריות חורבנן של פנטזיות משיחיות: אין שום מקום לבטאן בתוך הגרעין 

המשפחתי המקורי - או בקבוצה הקטנה - ולכן הן מתנפצות בטרם יש אפשרות לשקמן. 

לצפות  ניתן  הגדולה  בקבוצה  חרדה,  מרוב  לתפקד  מפסיקה  הקטנה  שהקבוצה  בעוד 

בתהליך מעגלי ושלם של בנייה, של הרס ובנייה מחדש של מגדל בבל, כלומר של עבודה 

משותפת על זיקפה פאלית, דרך איחוד מונומנטלי של פנטזיות גדלות, דחפים רצחניים, 

(de Mendelssohn, 2001( .תשוקות מיניות וגעגועים אוטופיים של גיל ההתבגרות

כמשקף  האוטופית  הפנטזיה  וניתוץ  המגדל  בניית  של  התהליך  את  לראות  שאפשר  מכאן 

תהליכים קבוצתיים אוניברסליים. רק במקום שבו מתקיים מגוון מעניין, המשלב קבוצות קטנות 

עם קבוצה גדולה, כמו בכנס של טוויסטוק, ניתן למצוא שלם כזה ולחקור אותו.

אני, אנחנו ו“הם“
אם לא היה נהרס מגדל בבל, לא היה מתקיים אותו “אחר“ שמשמש כבעל תפקיד חשוב במערכות 

Slater, 2000(. בלי “אחר“ לא ניתן  2008; ברמן, ברגר וגוטמן, 1996;  אנושיות רבות )ארליך, 
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לפתח זהות. זהות מתפתחת תמיד מתוך השוואה לאחרים, בתהליך של פיצול, שמאפשר לפרט 

להתמקם בסביבתו )כלומר להשתייך אל... ולהיבדל מ…(. המכניזם החברתי הזה מניע תהליכים 

ראשוניים של בניית זהות, ואפשר לראותו כמקביל לתפישה הבסיסית של ויניקוט על התהוות 

.)Jan, 2007( “ההבחנה ביו ה“אני“ ל“לא אני

לידי  הבאה   ,)2001 )פלדמן,  ההשלכה  הוא  זה  בהקשר  לשקול  שכדאי  נוסף  הגנה  מנגנון 

ביטוי בשלל תופעות שבמסגרתן מייחס הפרט את התכונות החיוביות לעצמו, ואת השליליות 

וטיהור  קולקטיבי של טהרנות  אפוא מעין תהליך  היא  ה“הם“  קבוצת  על  לזולתו. ההשלכה 

.(purification process)

יחסים ותקשורת בין חלקים שונים בחברה ובין תרבויות שונות מושפעים מאוד מרגשות 

כמו שנאה, פרנויה, צרות עין )envy(, כישלון בהבנת ההבדלים בין אנשים ותרבויות, ואולי גם 

שכנוע עמוק שקבלת ה“אחר“ היא פעולה נגד סדר הדברים הנכון. לפי ביון, בסיפור המגדל 

אלוהים מגיב לרדיפה של האדם אחר הידע - המסומל על–ידי תהליך הבנייה של המגדל - 

בפירוק האנושות לקבוצות קטנות ולפלגים שאינם מסוגלים להבין זה את זה. על פי פירוש 

זה, אלוהים יכול להיתפש גם כאותו חלק באדם המקנא באחרים, ושומר על האשליה שהוא 

כול–יודע על מנת להימנע מקבלת ידע מכאיב על עצמו. התוצאה היא מתקפה על הקשרים 

עם קבוצות אחרות המבטאת את חוסר היכולת לספק את הידע המכאיב ולמצות את פוטנציאל 

הלמידה החברתית המתבסס עליו.

בחוץ  נותר  מה  להגדיר  המאפשרים  גבולות,  דרך  תמיד  נקבעת  וחברתית  אישית  זהות  כל 

ומה נשאר בפנים, מה מותר ומה אסור, וכן מי בפנים ומי בחוץ. הגבול ממלא שני צרכים של 

הפרט והקבוצה: הצורך בהשתייכות והצורך בביטחון. דרך חקירת הגבולות ניתן לפתח למידה 

ולהרחיב את הגבולות בכיווני התפתחות חדשים. כך למשל, אם לא יהיה מי שיוגדר כ “אחר“, 

אולי גם לא יהיה צורך באמפתיה. במונחיו של קוהוט, אמפתיה היא היכולת לחשוב ולהרגיש 

את האחר ולחפש את הדרך אל חוויותיו. בהקשר זה טוען פרופ‘ שמואל ארליך: 

חוויית הנפרדות של עצמי ואחר, של סובייקט ואובייקט, היא שיוצרת את התשוקה לאחר 

הנפרד ואת הדחף להשיגו ולהגיע לסיפוק דרכו. חוויית הנפרדות היא הבסיס לחשיבה 

והתייחסות אובייקטיבית, הגיונית ומדעית, כמו גם לחוויית זמן ליניארית ודיגיטלית. 

הכיווניות,  לעצמי.  מחוץ  שנמצאת  כלשהי,  מטרה  להשיג  ושאיפה  כיווניות  בה  יש 

השאיפה להשיג ולהגיע לסיפוק, הם שנותנים לאופנות זו את השם “אופנות העשייה“ 

של  והמיזוג  האחדות  חוויית  על  מושתתת  השנייה  החוויה  אופנות  זאת,  לעומת   ]...[

עצמי והאחר, של סובייקט ואובייקט. לא נפרדות יש כאן, אלא חיבור ואיחוד. מכיוון 
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שכך, אין כאן תשוקה לאובייקט, שנחווה כחלק מעצמי. החשיבה היא סובייקטיבית, 

לאו דווקא הגיונית או מציאותית, ותחושת הזמן היא מעגלית או אינסופית. השאלה 

המרומזת איננה “מה עלי לעשות?“ כי אין מה להשיג, אלא - המשכיות מצב המיזוג 

כן  על  היא  זו  לאופנות  שמתאימה  הכותרת  היעדרו.  או  הפסקתו  לעומת  והאיחוד, 

אופנות ההוויה, והבעייתיות שקשורה בה היא סביב החוויה של היות לעומת אי–היות, 

של עצמי, של האחר, ושל החיבור בינינו )ארליך, 2008(.

סיפור מגדל בבל מופיע גם כמטאפורה במאמרו של הפסיכואנליטיקאי הבריטי פיל מולון 

)Mollon, 1993). לדבריו, תהליך הבנייה של העצמי הוא בעצם תהליך של הקמת מבנה 
מבנים  פירוק  של  כתהליך  האנליטי  המהלך  את  שמתאר  בלאקאן,  נעזר  מולון  פנימי. 

חופשי  בתרגום  ממאמרו,  מצטט  אני  שונה.  באופן  מחדש  ובנייתם  תקינים  לא  נפשיים 

ובקיצורים רבים:

)כיחידים וכקולקטיב( חשים איום לא מודע לנוכח פרגמנטציה  ניתן לשער שבני אדם 

ידי פונקציות  שמשדרת להם סכנה מתמדת. מצב הפרגמנטציה של התינוק מוחזק על 

ה-selfobjects )זולת עצמי( של המטפלים בו. זמינותם של המטפלים מאפשרת לתינוק 

לבנות מערכת של selfobjects שמארגנת את מצבו הפסיכופיזיולוגי )שם(. 

אם כן, במונחים פסיכואנליטיים ניתן לראות בסיפור מגדל בבל מטאפורה להרס של פנטזיות 

גדלּות אומניפוטנטיות של התינוק, הקורסות במפגש עם עקרון המציאות:

 

כמה מהפנטזיות שוקעות ללא מודע, שם הן שומרות על חלק מעוצמתן, חלק מושמדות 

כאלה  פנטזיות  בכמה  מודעת  פיקסציה  לעבר.  כשריד  המודעת  ברמה  נשארות  וחלק 

יוצרת בלבול וקשיי הבחנה, ולכן מסבה גם קשיים בלמידה מתוך התנסות. נוכל לראות 

כאן גם משל לפרגמנטציה של מבנים נפשיים. בשלב מאוחר יותר של החיים, בנערות 

ובבגרות, ניתן לבנות מערכות כאלה עם מבנים התנהגותיים, לשוניים ותרבותיים שהם 

רב גוניים מאוד.

חשיבה זאת מתאימה גם למחשבתו של לאקאן, שהדגיש אף הוא את המצב האנושי הבסיסי 

כמצב של פרגמנטציה. גם לדבריו האיום בפרגמנטציה מכריח את התינוק לבנות מערכת 

נפשית בכל דרך ועם כל מי שהוא מסוגל. במצב התפתחות אופטימלי, המטפל יגיב ליוזמות 

הללו של התינוק כך שהכישרונות, הפוטנציאל והיכולות הפנימיות יזכו לעידוד ולצמיחה.
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במצב פחות אופטימלי, התינוק ייאלץ לכלול בתוכו את איווייה של האם כמבנה פנימי, 

סביבם הוא ייאלץ לארגן את העצמי. כלומר, ייתכן שהעצמי ייּבנה סביב דמות מתעללת, 

יתייצב  הזה  הפנימי  המבנה  כוח.  של  אחר  מקור  כל  סביב  או  אידיאליזציה,  שתעבור 

כמנוגד לפוטנציאל האותנטי של הילד. לכן, עבודת הפסיכואנליזה כוללת פירוק של 

המבנה הזר והפרזיטי ובדרך זו מאפשרת שחרור של העצמי האמיתי הלא מוכר. יחד עם 

זאת, עבודה כזאת מעצימה מאוד את האיום בהתפרקות, ולכן עלולה להגביר מאוד את 

החרדה )שם(. 

מגדל בבל - איחוד ופיצול
על  מאיימת  הקבוצה  עם  רגשית  מעורבות  לפרט,  חיונית  בקבוצה  שהחברות  בעוד  ביון,  לפי 

ידי הגנות משותפות  יכולת ההישרדות של הפרט, ומשחררת חרדות פסיכוטיות המוכלות על 

.)basic assumptions(

היחס של ביון לנושא המגדל אמביוולנטי. מצד אחד הפסוק “הבה נעשה לנו שם“ מתייחס 

עבודה  קבוצת  זוהי  ביון  במונחיו של  דרך מטלה משותפת.  המושגת  בזהות משותפת,  לצורך 

ליצור  היכולת  התפתחות  את  בעיניו  מסמלת  הבונים  של  המשותפת  השפה   .)work group(

מאידך,  אך  ביניהם.  ולקשור  לחלוטין,  שונים  יסודות  העולם לשלב  היכולת של  זוהי  קשרים: 

וגורם לו להחריב  המאמץ המשותף מעורר את זעם האל שיוצא למתקפה נגד הקשרים הללו, 

ולנתץ את השפה המשותפת המאפשרת שיתוף פעולה. בעיני ביון, האל הזועם מייצג בסיפור אני 

עליון מחמיר והרסני במיוחד. כלומר, מצד אחד הבונים עושים מעשה חיובי ומצד שני מעשיהם 

טומנים בחובם סכנות, שהסיפור מבקש להזהיר מפניהן.

לטענתה של חני בירן, ביון תופש את סיפור מגדל בבל כמקרה שבו הולך לאיבוד ההיגיון 

הפשוט (common sense), ובמקומו נוצר איגיון פשוט (common non-sense) )בירן, 2012(. 

כאשר נעלם ההיגיון נעלמת האינטואיציה האנושית המכירה גם בחסר. במצב כזה, הפנטסיה 

עלולה להיראות כמציאות, הרי המגדל נבנה על סמך ההשערה ש“ראשו בשמים“, בלי הידיעה 

שהשמים אינם טריטוריה שניתן להגיע אליה, שהם מסמנים את האינסוף, את המקום שלעולם 

לא ניגע בו. אנשי בבל בנו מגדל שהסתמך על איגיון, וכעונש על כך הותקפו כל החיבורים 

ביניהם. הם עברו מקיצוניות אחת אל האחרת, ממצב של אחידות מוחלטת ומחיקת הבדלים 

במדרש  )כמו  מובן  חסרי  נשמעים  ודבריהם  ביניהם,  לתקשר  מצליחים  הם  אין  שבו  למצב 

שהובא לעיל(.

ביון עסק במיתוסים והצביע על הקשר בין סיפור הגירוש מגן עדן )שכבר בו הידע איפשר 

וסיפורו של אדיפוס. בכל המיתוסים הללו אנשים  להבחין בין טוב לרע(, סיפור מגדל בבל 
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זו של אלוהים,  ידע השואף למצב של אומניפוטציה, כמו  עושים מעשה אסור - תרים אחר 

ולכן מקבלים עונש דמוי סירוס. ביון מראה איך שלושת המיתוסים עוסקים באמביוולנטיות 

של כולנו כלפי הידע על עצמנו ועל אחרים, שאיתם אנחנו מצויים בקשרים.

לטענת ריבק שפרינגמן, במצבים שבהם גוברת החרדה של הפרט ועוברת את סף הסבל, 

אותו  המפוררת  הסכיזואידית-פרנואידית,  לעמדה  הדיכאונית  מעמדתו  נסוג  שהוא  קורה 

התפתח  דומה  מצב  כי  טוען  הוא  אחר  במאמר   .)Springman, 1975( חלקיים  לאובייקטים 

לאחר קריאת התיגר על עליונות האל דרך אכילת פרי עץ הדעת. מצב זה בא לידי ביטוי 

בעונש הגירוש מגן העדן, שהוביל לכך שכל קריאת תגר תהיה מלווה בפחד מפני ענישה 

שוות ערך:

 

בניית מגדל בבל היוותה קריאת תיגר כזאת, ובדומה לעלייה בלתי נסבלת בתוקפנות 

שלו  תוקפנותו  אחד את  כל  לבודד,  ובמטרה   ]...[ גדולה  קבוצה  של  מנחה  כלפי 

אל  זה  המטופלים להתייחס  חדלים  המנחה,  כלפי  מאוחדת  לתוקפנות  תתלכד  לבל 

האסוציאציות של זה. איש איש מתחיל, אפוא, לדבר “בלשונו“, והקבוצה, או אם תרצו 

זה  “להבין“  חדלים  וחבריה  פרגמנטציה,  עוברת תהליך של  בבל,  מגדל  בוני  קבוצת 

את זה )שם(.

כמו במגדל בבל, גם הקבוצה הגדולה עוסקת בשאלת השלם וחלקיו, בין השאר דרך הפריזמה 

של השפה והמעבר משפה אחת אל ריבוי של שפות, ומתרבות אחת אל ריבוי של תרבויות, 

אלה  שאלות  לחקור  מאפשרת  הגדולה  הקבוצה  ביניהן.  הרוחשת  הדינמיקה  אל   - ובעיקר 

בהיבט מערכתי. פייר טורקה, אחד החוקרים הראשונים שעבדו עם קבוצות גדולות, הוסיף 

 Turquet,(  Oneness רביעית:  הנחה  וזיווג(  לחימה/בריחה  )תלות,  הבסיס  הנחות  לרשימת 

למשתתפים  הגורמת  )פיוז‘ן(,  התמזגות  על  פנטזיה  יש  כאן  גם  בבל,  במגדל  כמו   .)1974

בקבוצה הגדולה להתנהג כאילו הם דוברים שפה אחת וקול קולקטיבי אחד, או כאילו היתה 

הקבוצה הגדולה מנהלת מונולוג אחד גדול. כאשר הפנטזיה הזאת מנותצת, התוצאה היא 

הגנה מפני הטראומות  לזה מסיפיקציה, שהיא למעשה  קורא  הופר  ארל  קבוצתית.  מבוכה 

החברתיות. ההתלכדות בתוך מסה גדולה נותנת אשליה של כוח ושל אופטימיות, שלמעשה 

אין לה בסיס במציאות.

למעשה, אם נבחן התנהגות בקבוצות נראה שתת קבוצות קונפליקטואליות במערכת פועלות 

כבתמונת ראי:
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פי אותם  ינהגו על  מאחר שההתנהגות הלא מודעת של כלל המערכת היא אחת, כל הצדדים 

כי  אם  זהה,  כמעט  באופן  ינהגו  ואלו שבאמצע  המתונים  הקיצוניים,  אופנים.  ובאותם  כללים 

ומשתמשים  חרדה  לאותה  שותפים  כולם  כי  מדוע?  מנוגדים.  יהיו  שלהם  המודעים  התכנים 

גורמת להם לחשוב  - היא בלבד  זו או אחרת  באותם מנגנוני הגנה. השתייכותם לתת קבוצה 

ולהבין את המשמעויות אחרת.

מצבים של קונפליקט חברתי מביאים להתפתחות של עוינות רבה ותוקפנות. הסיבה לכך היא 

שכל צד רואה את עצמו גם כמותקף וגם כקורבן, ולכן נוטה להתגונן מפני מה שנראה כפעילות 

הפרנואידית־סכיזואידית  מן העמדה  לזוז  אדם מצליח  רק כאשר  אותו.  לסכן  המיועדת  עוינת 

לעמדה הדיכאונית, יכולת זו מאפשרת לו “לקחת בחזרה“ השלכות של תכנים מזיקים שהושלכו 

על ה“אחר“.

סלייטר הראה כי קבוצות מעבדות את ההנחות הבסיסיות )basic assumptions) שלהן לכדי 

פיתוח של מיתוסים, טקסים, סמלים ואמונות דתיות, המתגבשים יחדיו לכדי תרבות קבוצתית 

)Slater, 1966(. בעוד שהתהליכים הקבוצתיים הלא מודעים, החשדניים והחרדתיים, התומכים 

תכנים  גם  קיימים   ,)intragroup processes( בעיקרם  פנים–קבוצתיים  הם  הבסיסיות  בהנחות 
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ותהליכים שהקבוצה מתקשה לקבל ולהכיל, ולכן היא משליכה אותם אל ה“אחר“ ואל קבוצות 

ה“לא–אני“. הפנטזיה המשותפת על ה“קבוצה האחרת“ רואה בה קבוצה שונה מהותית - בדרך 

כלל בתכונותיה ובמונחיה השליליים. לפנטזיה זו תפקיד חשוב בהתפתחות של זהות קבוצתית 

מובחנת, ובהתפתחות אופיים של חברי הקבוצה.

כך, פיזור האנושות המאוחדת מבבל, כמו גם הגירוש מגן עדן, יצר מציאות חברתית שונה: 

עולם  בתוך  בזו  זו  ונאבקות  נלחמות  זהויות  שבה  למציאות  הוביל  והאידיאלי  המיתי  האיחוד 

השליטה  על  למאבק  המוביל  לחם(,  תאכל  אפיך  )בזיעת  מחסור  של  פרדיגמה  על  המושתת 

במשאבים ובטריטוריה. בעולם זה קיימת גם אי הבנה בסיסית של התרבות, השפה והמנטליות 

יש  כך  משום  ולנצח.  לשרוד  הוא  הקבוצה  תפקיד  אויבים,  השורץ  זה,  בעולם  ה“אחר“.  של 

יחסי הקבוצה עם המנהיגות שלה, האמורה  ושל  לה תפקיד חשוב כל–כך בבנייה של ההגנות 

להובילה לחוף מבטחים. וכך מסכמת חני בירן את מאמרה על מחאת האוהלים:

 

בעבר האמנתי שדיאלוג הוא אלטרנטיבה לאלימות, היום אני מהססת, מתלבטת, חוששת, 

חושבת לעצמי שאולי האלימות היא הדרך הסוללת פתח לדיאלוג. השאלה הקשה נותרת 

עבורי ללא מענה. האם שינוי חברתי אמיתי מופיע רק אחרי טראומה חברתית, או שניתן 

להגיע אליו בדרכי שיח ובדרכי נועם. לסיכום, אעדיף להשאיר שאלה כאובה זו למחשבה 

ולדיאלוג )בירן, 2012(.

במאמר בשם “בבל של הלא מודע“ נכתב כי מגדל בבל מייצג את הרגע של הניתוק מהדומה 

לנו )Amati-Mehler, Argentiery and Canestry, 1993(. הדבר דומה לשלב הקריטי בהתפתחות 

האנושית, המתחיל מנקודה של היתוך )פיוז‘ן(, שממנה מתחילים להתפתח ולהיחוות תהליכים 

של היפרדות, היבדלות ושונות - ספרציה, אינדיבידואציה ודיפרנציאציה )שניידר, 1991(.

כאן  יש  הפוך:  תהליך  האלוהית,  ההתערבות  עד  מתקיים,  בבל  מגדל  בניית  של  בסיפור 

רצון להיטמע בשלם החברתי המונוליטי, השונה כל–כך מן השלם המכיל את הניגודים. ייתכן 

שמדובר באשליה, אבל בעיקרו של דבר אותו שלם מעניק את התחושה שהוא מגונן. בהקשר זה 

כדאי להתייחס אולי לגעגועים לגן העדן האבוד, שלפי ביון גם לו יש תפקיד חשוב בהבנה של 

תהליכים קבוצתיים. 

מעט  לא  העסיק  קבוצתי,  גם  ולכן  בין–אישי,  אנושי,  וכסמל  כמיתוס  בבל,  מגדל  של  הנושא 

את  חייו  במהלך  שינה  ואף  רמות,  בכמה  בבל  למגדל  בכתביו  התייחס  ביון  וחוקרים.  כותבים 

 .)Bion, 1961, 1962, 1963, 1991a, 1991b ;1967 ,גישתו כלפי הסיפור וגיבוריו )ביון
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אומניפוטנטיות  פנטזיות  מינית,  תשוקה  משלב  המגדל  מיתוס  דה־מנדלסון,  פליקס  לפי 

 .(de Mendelssohn, 2001( וכיליון )וחרדות פרנואידיות מפני פרגמנטציה )התפוררות לחלקים

משום כך המיתוס הזה מייצג את הנושא החשוב של מגבלות הסקרנות האנושית, את התשוקה 

איך  ביון  מראה   Cogitations בספר   .K כיסוד  מגדיר  שביון  מה  ואת  הידע,  חרדת  מול  לידע 

 .)attack on linking( “מיתוס מגדל בבל הוביל אותו להציע את המושג “התקפה על החיבורים

החיבור בין היחיד לקבוצה עלול להיות מותקף משני כיוונים מנוגדים:

נרקיסיזם . 1 של  סוג  מפתח  הוא  ולכן  החברתי,  המרחב  את  לשאת  מסוגל  אינו  היחיד 

מגלומני. הוא מאמין שיש ביכולתו לחיות ללא הקבוצה, ושהוא גם הרבה יותר גדול וחזק 

ממנה. כך נשברת ההדדיות בינו לבין הקבוצה. היחיד חשוף אז למחשבות גרנדיוזיות 

ולפסיכוזה. מצב אחר שבו שובר היחיד את הקשר עם הקבוצה נוצר כתוצאה מטראומה 

שהוא עובר במרחב החברתי. היחיד מתכנס אז לתוך עצמו, מוותר על החברה כסוג של 

משענת, ומנתק מעורבות רגשית איתה. ארל הופר מגדיר מצב כזה כ“אגריגציה“, כלומר 

מתקפה.  תחת  מצוי  הקבוצה  אל  שלו  והקשר  בלבד,  עצמו  על  נשען  אדם  שבו  כמצב 

החמישית  הבסיס  כהנחת  אותו  ומגדיר   ,Me-Ness של  מצב  לזה  קורא  לורנס  גורדון 

 .)Lawrence, Bain and Gould, 1996(

הקבוצה אינה יכולה לשאת את השונות בתוכה, ולכן היא מבטלת את ההבדלים בין בני . 2

אדם, מוחקת את הייחוד של כל אדם, חודרת אל תוך גבולות העצמי והופכת את חברי 

ומתארו  כ“מסיפיקציה“,  כזה  מצב  מגדיר  הופר  ואחידה.  גדולה  אחת  למסה  הקבוצה 

כתהליך שבו הקבוצה מפתחת עמדה גרנדיוזית, ואף משיחית לפעמים. היחידים בקבוצה 

לקבוצה  השייכות  בקבוצה.  ונטמעים  שלהם  הייחודיים  המאפיינים  את  אז  מאבדים 

מספקת להם חוויה אומניפוטנטית. במצב זה, בניגוד למצב הקודם, הקבוצה ולא היחיד 

היא שנתונה בסכנה של פסיכוזה חברתית.

כלומר, על מנת שהחיבור אדם–קבוצה יתקיים באופן שמאפשר צמיחה, גם האדם וגם הקבוצה 

צריכים להכיר במגבלותיהם. הקבוצה אמורה לספק לפרטים מרחב צמיחה, והפרטים אמורים 

להכיר במרחב שמאפשר את צמיחתם. כל מצב שבו חיבורים אלו מותקפים מוביל לתופעות של 

גרנדיוזיות, אומניפוטנטיות ומגלומניות - אצל הפרט או בקבוצה כקבוצה.

הידע  עם  להתחרות  המגלומנית  המשאלה  את  המבטא  פאלי  סמל  כאל  למגדל  מתייחס  ביון 

יהיה  חבריה  שלכל  רוצה  הקבוצה  אחד.  וחומר  אחד  מצבע  ונעשית  אחידה,  הבנייה  האלוהי: 

שם אחד ושפה אחת. מגדל בבל מגלם את המסה הגדולה המתקיפה את המרחב של החיבורים 
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המשאלות  את  לחזק  נועדה  השונות  מחיקת  בקבוצה.  המתקיימות  השונויות  בין  המקשרים 

האומניפוטנטיות של הקבוצה. הקבוצה התלכדה סביב משימה אחת ובמקום אחד, ובכך המרתה 

את פי אלוהים. 

לפי ביון, כשאין ספק, אין גם שאלה ואין דיאלוג בין שניים. כך נסתם מרחב הצמיחה והמגדל 

נבנה על יסודות פגומים שלא יכולים להחזיק מעמד. 

ידע, מיתוסים וחלומות
בניית מגדל בבל משמשת גם כביטוי לכאורה להגנה מגלומנית מפני הפחד הנורא מאי ידיעה. 

בקבוצה זהו הפחד של האדם )מנחה, מטפל, מטופל או משתתף( לגלות שאין הוא יודע מה הוא 

מרגיש, ולכן אין לו מושג מי הוא באמת. כתוצאה הוא עשוי לפתח הגנות בדמות “זיהוי שגוי“ 

- אשליה של זהות, רגשות והתנהגויות. הכרת תפקידו ה“אמיתי“ של המשתתף בקבוצה - על 

כאביו והפגיעות שספג בעבר, על עצמו בהווה כמתחרה בקבוצה, כמי שלמשל מקנא, או חש 

חרדה נרקיסיסטית מפני הפגיעה של המשתתפים בקבוצה או המנחים - מהווה מחסום ללמידה. 

אי–ידיעה.  או  ידע–כול  כלומר  אומניסנטי,  ידע  ידע–לכאורה,  הגנות של  המשתתפים מפתחים 

או בחיפוש אחר מנהיג  היסוד  גם ברגרסיה, בהנחות  ביטוי  לידי  יכולה לבוא  החרדה בקבוצה 

מושיע ש“יחסל“ את החרדות.

כך, גם מטפל שבוטח במידה מוגזמת בידע שלו )בשל הפחד מפני חוויה של אי–ידיעה( מחסל, 

למעשה, את סקרנותו לגבי המטופל. הרי סקרנות מתבססת על מידה של אי–ודאות ועל ההכרה 

בכך שאדם אינו יודע עדיין: שהידע שברשותו לא בהכרח מבטיח הבנה אוטומטית של האחר.

וקבוצתיות מפני  הגנות אישיות  הן למעשה  ידיעת–הכול  או  ידיעה–לכאורה  זאת,  לאור 

אי–ידיעה במרחב הקבוצתי, מפני הידיעה מי אני “באמת“, ומה באמת קורה או צפוי לקרות 

ידיעה,  אי  של  במצב  להישאר  המנחה  של  היכולת  דווקא  פרדוקסלי,  באופן  בקבוצה.  לי 

מרחב  יוצרת  אליו,  הקשורות  החרדות  עם  ולהתמודד  אותו  להכיל  לאחרים,  אותו  לאפשר 

לגילויים על העצמי ועל “אחרים“ דרך התנסות, התבוננות וחקירה. מצב זה מאפשר “לדעת“ 

בתוך מגבלות מסוימות. 

שקשורים  מיתוסים  הם  ואדיפוס  בבל  מגדל  עדן,  מגן  הגירוש  על  שהסיפורים  טוען  ביון 

לתיאוריות,  מאשר  יותר  גדולה  חשיבות  יש  למיתוסים  להשקפתו,  ואמת.  ידע  אחר  לחיפוש 

משום שהם מכילים ידע אמוציונלי, ונוצרים מתוך חלום או הזיה של אדם אחד, שמצליח לחוש 

את הלך הרוח החברתי ולתת לו ביטוי. מדובר בחומר שמסתובב במרחב החברתי ו“מחפש“ לו 

חושב שיחשוב אותו, שיצליח לתרגם חוויה רגשית המופיעה בעולמו הפנימי לסיפור המדבר אל 

כלל החברה.
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אלפא,  פונקציית  על  מבוססים  המיתוסים  ביון,  של  תפישתו  פי  על  כי  מבארת  בירן  חני 

וכוללים יסודות המזכירים את החשיבה המתרחשת בחלום. החלום הוא אפוא אחד הביטויים 

למיתוס הפרטי של האדם. 

שהוא  קומוניקטיבי  באופן  הפרטיים  חלומותיהם  את  להעביר  הצליחו  המיתוסים  מחברי 

רלוונטי לאנשים אחרים, ולכן כותב המיתוס בהכרח נושא תכונות של גאונות. מדובר באדם 

שיכול לתרגם חוויה אמוציונלית שעולה אצלו לכלל סיפור אוניברסלי המדבר אל האנושות 

כולה. ביון קורא את המיתוסים גם כמשוואות מתמטיות עם נעלם. יש בהם יסודות שנשארים 

קבועים, אבל לאורך הדורות נותרים גם נעלמים המאפשרים למלא את המיתוס בחומר חדש. 

ידועות  לא  וריאציות,  עוד  טמונות  מיתוס  ובכל  רבות,  וריאציות  יש  מיתוס  יוצא שלכל  כך 

עדיין, שיתגלו בעתיד. ביון רואה במיתוסים גם סוג מסוים של פרה–קונספציות, משום שהם 

את  לבנות  אפשר  כך  מציירים.  שהם  התמונות  על  המבוססים  ויצר,  רגש  בתמונות  מבטאים 

התפישות שבבסיס הפסיכואנליזה. 

עונש  מגיע  בשלושתם  סקרנותם.  על  נענשים  אדם  בני  מציין  שביון  המיתוסים  בשלושת 

שמביא לצמיחה. הפרדוקס טמון בכך שהאדם הרוצה לדעת פוגש את הכאב, הגירוש והמפלה, 

אך דווקא המשברים הללו הם שמובילים לצמיחה מחודשת, עשירה ועמוקה.

במאמר שעוסק ביהירות מצביע ביון על שלוש תכונות - סקרנות פולשנית מוגזמת, יהירות 

 K )knowledge). המינוס  וטיפשות - המשתלבות יחדיו לכדי מינוס K, המושג ההופכי לידע 

במטרה  ליחסי,  והפיכתו  הידע  של  קונקרטיזציה  למשל  כמו  דרכים,  בשלל  הידע  את  מתקיף 

למנוע גם את יכולת ההפשטה וגם את היכולת לפתח “אמת אובייקטיבית“.

ההיפתחות לחוויה של אי–ידיעה מחייבת היפרדות מהמוכר. כבר עם לידתנו אנחנו נאלצים 

להיפרד מן המוכר ולהתמודד עם עולם חדש, מסקרן אך גם מאיים, של אי–ודאות וחוסר גבולות. 

קשה לוותר על המוכר, ולכן המוכר והידוע מושכים אותנו אליהם שוב ושוב.

משום כך ניתן לראות בקבוצה, או בקרב מנהלים, בארגון או גם בפוליטיקה, שבמקום יכולת 

פנימית להבנה אינטר–סובייקטיבית קיימת אמת אישית של הפרט, שהיא מונו–סובייקטיבית כי 

היא חד–צדדית, ולכן איננה ניתנת להפרכה גם כאשר היא שקרית. לפי ביון, אמת אובייקטיבית 

ולכן היא עוסקת באובייקט, מתייחסת אליו ואכפת לה ממנו. השקר,  מקורה ביחסי אובייקט, 

לעומת זאת, מכחיש את האפשרות של סובייקטיביות שונה של האובייקט, ולכן לא אכפת לו 

ממנו. הסקרנות החודרנית השואפת לדעת כל דבר, בלי להתחשב באובייקט, היא שילוב של 

תאוות בצע ויהירות. היא מאופיינת בהרס עצמי המכסה על טיפשות, וכן בתשוקה לידע בלי 

היא  כאשר  יודע“,  אני  “כן,  התשובה  היא  הקטלנית  המחלה  מניב.  לתוצאות שהוא  קשר  שום 

ניתנת מראש וללא שום חקירה. בדרשה שנתן הרב דב בערל ווין הוא אמר:
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או  חברתיות  אישיות,  הן  אם  בין  הבעיות,  כל  כלפי  יותר“  טוב  יודע  “אני  של  הגישה 

לאומיות, בוודאי תוביל לטעות ואפילו לאכזבה ולאסון. היכולת להאזין לזולת, לשקול 

תפישות  על  מחדש  ולחשוב  שלהם  ברגישויות  להתחשב  אחרים,  אנשים  של  דעות 

ופתרונות שהיו לנו בעבר היא הצעד הראשון בדרך לסולם הענווה והקדושה שמוביל 

השמימה. יהירות לא משאירה פתח מילוט לחרדה שיש בנשמת האדם. התורה מזהירה 

אותנו שגאווה מביאה לידי שכחה. )דרשה: “יהירות“, אתר “ישיבה“, שבט התשע“ג(

לפי ביון, האכילה מעץ הדעת הביאה לידע שיצר את ההבחנה הראשונה בין טוב לרע: הידע הוא 

שמאפשר הבחנות, למידה, השתייכות ועוד. הידע גם מעורר בושה ורגשי אשמה, ומפתח את 

המצפון. התגובה של אלוהים בסיפור המגדל מכריחה את בני האדם להתפצל, ומתוך כך לצמוח. 

מהאחר  ולהיבדל  לסובייקט,  אובייקט  בין  המוחלטת  בזהות  הכרה  מתוך  לגדול  נאלץ  האדם 

כדי להיות הוא. אלוהים שולח את האדם להתחיל מהתחלה, ליצור ריבוי של שפות ותרבויות 

 K-שיאפשרו לקבוצה להתקיים. כאן חלה הטרנספורמציה ל - בני אדם  בין  חיבור  שיאפשרו 

פלוס, להכרה במגבלות, בכך שהמציאות אינה מוחלטת. אפשר לומר שהעונש האלוהי מייצר 

מגוון של אפשרויות להכרה במגבלות. המבנה שנהרס התבסס על יסודות פגומים, כיוון שהוא 

שלל את השונות, את הספק ואת השאלה.

משום כך, לפי ביון המאוחר מאוד, לא ההצלחה של בניית מגדל בבל אלא דווקא הריסתו היא 

נובע מן הבנייה הנרקיסיסטית, אלא דווקא מן הכישלון המצמיח  שנותנת חיים. הלימוד אינו 

ומזין באנרגיה הדרושה כדי לחיות, לגדול ולצמוח )ביון, 1991(.
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