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   שפת המתמטיקה
  

  דן עמיר
                                                      il.ac.tau.post@danamir  

 א"אוניברסיטת ת,  למדעי המתמטיקהס"ביה
  
  

, 1כשהתבקשתי לדבר ביום עיון על מתמטיקה ושפה

פרופסור ישראל , נזכרתי בסיפור שסיפר לי שותפי לחדר

מחוויותיו תחת השלטון הקומוניסטי בברית , גוכברג

יצאה , אליןבשלהי שלטונו של סט, 1952בקיץ . המועצות

מרכסיזם וידע ' בשם , מפרי עטו של השליט,חוברת

בחוברת זו הביע המנהיג הגדול את הגיגיו . 'השפה

העמוקים בביקורת על הלינגוויסטיקה הקלאסית מבחינת 

גם פיסקה קצרה  הופיעהבחוברת . הראות המרכסיסטית

 שמדע הלשון הוא כמו , שבה נאמר,בת כחמש שורות

, מניחים מספר הנחות יסוד לאחר ש–גיאומטריה 

. אפשר להסיק מהן את המסקנות הנכונות, אקסיומות

מנהיגי המפלגה הקומוניסטית החליטו שבעבודה היוצאת 

גם משהו גאוני על , כמובן, מן הכלל של החבר סטאלין יש

וחייבו את כל הפרופסורים למתמטיקה , הגיאומטריה

ם באוניברסיטה להקדיש את ההרצאה הראשונה שלהם ע

פתיחת שנת הלימודים לתרומתו של סטאלין 

ואף נשלחו מפקחים לכיתות להשגיח , לגיאומטריה

המרצים האומללים הקריאו בכיתה . ייעשה כראוי שהדבר

ואחר כך חזרו עליה , את הפסקה מראשה ועד סופה

ובשארית השעה תלו בה תילי תילים , מסופה ועד ראשה

. מי התלמודשל פרשנויות שלא היו מביישות גם את חכ

נקראו אחר כך כמה מהם לבירור בגין , למרות זאת

  ...    התייחסות לא ראויה לשמש העמים

עדיף על מצבם של הפרופסורים בברית , כמובן, מצבי

אני הסכמתי לדבר על מתמטיקה ושפה . המועצות

  . מרצוני החופשי

 האם :תהיינה אליהן להתייחס שאנסה השאלות

   לשפות  המתמטיקה  דומה במה?  שפה  היא המתמטיקה

                                                           
מאמר מבוסס על הרצאה שניתנה במסגרת הכנס ה 1
במה לשיח ציבורי " מהסדרה 2' מס, "מתמטיקה ושפה"

, אביב-בתל, ח" צוות מטידי-שנערך על, "בחינוך המתמטי
14.1.2005 

איזו מין שפה היא ? מהןשונה היא  ובמה דיבור רגילות

ואיזו מין שפה היא שפת , שפת המתמטיקה

  ?המתמטיקאים

. בשאלה האם המתמטיקה היא שפה, כאמור, אתחיל

 את, פעמים לא מעטות, בשנים האחרונות שומעים

ושגרעין ההשכלה של , הקלישאה שהמתמטיקה היא שפה

, עברית: 'שלוש השפות' בישראל צריך להכיל את כל ילד

? האם זוהי קלישאה מוצדקת. אנגלית ומתמטיקה

אולי כיוון שהיא מנוסחת , משמעית-התשובה אינה חד

כלומר , אדם ולא בשפת המתמטיקה-בשפה רגילה של בני

בשפתנו אינה מוגדרת ' שפה'כיוון שמשמעות המילה 

גם משמעות , תנוכמו הרבה מילים בשפ. משמעי-באופן חד

ואינני . תלויה בהקשר שבו היא נאמרת' שפה'המילה 

' שפה'המשמעות של , מדבר על המשמעות השונה לגמרי

אלא על המשמעויות השונות של ', שפת הים'כמו , כקצה

  . תקשורתכאמצעי , כלשון' שפה'

, היכולות לתאר את מגוון הרשמים, ישנן שפות שלמות

וישנן שפות , י האדםהרגשות והמחשבות של רוב בנ

שאינן אמורות להיות , 'לינגו'מה שנקרא בלעז , חלקיות

אלא משמשות בעיקר את ציבור יודעי הדבר , כוללניות

, שפה כזו יש למהנדסים ולרופאים. בשטחי התמחותם

  .   גם לגנבים–ובמחילה , לביולוגים ולמוסיקאים

אנחנו מוצאים ' שפה'ות של המונח ימשמע-בגלל הרב

גם בקרב , ויות שונות לגבי המתמטיקה כשפההתבטא

 יוהן וולפגאנג גתה. המתמטיקאים ואוהבי המתמטיקה

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832) , שהעריץ את

, השווה את המתמטיקה לשפה הצרפתית, המתמטיקה

כשם שאף פעם לא ַיחלקו בהצלחה על כך ": וכתב כך
שית יותר ויותר המתפתחת בהדרגה ונע, שלשפה הצרפתית
יש הצדקה מוצקה לשמש כלשון חצר , מושלמת מיום ליום

כך לא יעז אף אחד להקל בחוב שהעולם חב , ועולם מפותחת
בכך שהם מטפלים בשפה שלהם בעניינים , למתמטיקאים

קובעים ומחליטים מה , ושולטים, בעלי חשיבות רבה ביותר

  עיון  ודיון 
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 במובנה כשהם משתמשים במילה זו, יכול להיות נושא
מספר מתמטיקאים  ."לספירה ולמדידה, הגבוה ביותר

היו , שדיברו אף הם על המתמטיקה כשפה, גדולים בעבר

צנועים יותר והתייחסו אל המתמטיקה כשפה אידיאלית 

, למשל, כך. לתיאור תופעות וחוקי הטבערק בהקשר 

, (Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830)וזף פוריה 'ז

ולה להיות שפה אוניברסאלית יותר לא יכ": שאמר כי
כלומר , יותר נקייה מטעויות ונקודות אפלות, ופשוטה יותר

יותר מתאימה לתאר את היחסים הבלתי משתנים של הטבע 
   )".מאשר שפת המשוואות האנליטיות(

 ,(Alfred Pringsheim, 1850-1941) או אלפרד פרינגסהיים

,  האנליזהתחום זה בו מפלסת את דרכה לשון": שכתב כך
אבל בתוך תחום זה היא עולה , הוא אמנם מצומצם יחסית

המתמטיקאי שיודע איך ... לאין ערוך על השפה הרגילה
שונה מהמחשב המכאני , לחשוב בשפה מרוכזת להפליא זו

  ".כמו שמיים מארץ
: שכתב, (Henri Poincaré, 1854-1912)ואנרי פואנקרה 

ימיות ביותר של רוב האנלוגיות האינט, ללא השפה הזאת"
והיינו נשארים לנצח , דברים היו נשארות עלומות לנצח עבורנו
  ".בורים לגבי ההרמוניה הפנימית של העולם

 (H.G.Wells, 1866-1946) וולס. 'ג.  הההיסטוריון המדען

המתמטיקה החדשה היא מין השלמה ": מדייק בתיאורו
המציעה אמצעי מחשבה על צורה וכמות ואמצעי , לשפה
  ".קומפקטי ומוכן יותר מהשפה הרגילה, מדויק יותר, ויביט

. המתמטיקה אינה שפה במובן הרגיל של המילה, בסיכום

אני אוהב 'או , 'היום יורד גשם'קשה לומר במתמטיקה 

אם כבר אנחנו רוצים להשתמש באנלוגיה . 'אותך

 עגה מעולה –שפת המתמטיקה היא עגה , הלשונית

 של עולמנו הפיסי לתיאור היבטים רבים וחשובים

תיאור , אבל יתרה מזו. אבל לא מעבר לזה, והרוחני

כיוון , המתמטיקה כשפה הוא תיאור שעלול להטעות

שהוא מטשטש את אפיונה העיקרי של המתמטיקה 

השפה המתמטית היא רק אמצעי . כשיטה וכדרך מחשבה

מי שהמציא . לשיטת מחשבה זו, אמנם יעיל מאוד, עזר

הוא אולי מה שקוראים היום , 'פותשלוש הש'את סיסמת 

ואינה נכונה , אבל זוהי סיסמה בלבד,  טוב'קופירייטר'

  .יותר מכל סיסמת קידום מכירות

נעבור כעת לאותו דמיון בין שפה למתמטיקה שהצביע 

, ישנן שפות. גם לשפה יש מבנה לוגי –עליו החבר סטאלין 

במיוחד בהקשר , שבהן למבנה הלוגי, כמו הלטינית

, ובלעדיו לא ניתן להבין אותן, יש חשיבות רבה, יריהתחב

שהאסוציאציה , כמו הסינית, וישנן שפות גמישות יותר

, אבל כל שפה דורשת. משחקת בהן תפקיד חשוב יותר

, מסיבה זו לימוד שפות. ניתוח לוגי, במידה מסוימת

בצד , היה נחשב אף הוא, ובמיוחד דקדוק ושפות עתיקות

רגול חשיבה לוגית במשך דורות כאמצעי לת, המתמטיקה

  .רבים

אבל למרות התרומה האפשרית של לימודי שפות לפיתוח 

 –ועוד יותר מכך , בוודאי שלימוד המדעים, החשיבה

, כך. אמורים לעשות זאת טוב יותר, לימוד המתמטיקה

 (,Edward Everett  אדווארד ֶאֶוֶרט1870-כתב ב, למשל
אוניברסיטת  עתיקה בשהיה פרופסור ליוונית, 1768-1830)

וגם היה מדינאי בכיר בשירות , ההרווארד ואחר כך נשיא

אפילו עבור ": ב"נשיא ארה-החוץ ואף מועמד לסגן
שיכולתם הטבעית היא לעדות , אינטלקטים מאופי אחר

פי -מוסרית ולאותם יחסי אידיאות הנתפסות ומוערכות על
נה לימוד המדעים המדויקים יכול להיות מומלץ כהג, טעם

הטובה ביותר כנגד אותן טעויות שהם עלולים במיוחד ליפול 
למרות שלימוד השפה הוא במובנים רבים תרגול לא . אליהן

עדיין יש להודות שמוח מעשי  מצטיין כמעט ולא , רע בלוגיקה
  ".מון מתמטיינוצר ללא א

 שספרו  (Friedrich Reidt, 1871-1930)פרידריך ַרייְדט

 19-ה מקובל מאוד בסוף המאה ה הי'יסודות המתמטיקה'

הדרכה להוראת 'בספרו , כתב, )ומוזכר ביומנו של ניטשה(

 :1906-שיצא בברלין ב, 'המתמטיקה בבתי הספר הגבוהים
מתאימה במיוחד , ס"בין כל הנושאים בביה, מתמטיקה"

למרות , קיצור מוגדר ודיוק בביטוי, להקניית יתר בהירות
זאת קודם כל בזכות . רייםשאינה מציעה תרגול במעופים רטו

תוך הימנעות , הדיוק הלוגי בו היא מפתחת את המחשבה
כשאינה , מכל סטייה מהדרך הקצרה ביותר והישירה ביותר
מקצועות . מתירה את רשות הכניסה לפראזות נבובות

תרגום : אחרים מצטיינים בפיתוח הביטוי במובנים אחרים
מילה משפות זרות לשפת האם מספק תרגול במציאת ה

, הנכונה למילה לועזית נתונה ונותן ידע של חוקי התחביר
לימוד שירה ופרוזה מספק תבניות מתאימות להצגה 

כתיבת חיבורים היא טובה כדי . מקושרת ואופן ביטוי אלגנטי
לתרגל את התלמיד בהצגה של רעיונותיו המקוריים או 

, מדעי הטבע מלמדים תיאור של עצמים. ופיתוחם השאולים
וכמו כן את הניסוח של חוקי , ונים ותהליכים בטבעמנגנ

אבל כל העזרים האלה . הטבע על בסיס התחושות המיידיות
 כל אחד בדרכו רבת הערך ,,לתרגול בשימוש בשפת האם

באותה מידה כמו האימון , אינם מבטיחים, והחיונית
את אי השימוש במילים שהמושגים שלהם אינם , המתמטי

הם אינם . פילו אינם קיימים כללואולי א, ברורים דיים
-עלמספקים לגבי דיוק ההתבטאות באותה מידה הנדרשת 

  ". המתמטיקאיידי
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בנקודה זו אני חייב לציין בצער שהחלק ההגיוני שבלימוד 

לא זו . השפות נזנח כמעט לחלוטין בתקופה האחרונה

אלא שגם , בלבד שאין מלמדים אצלנו שפות עתיקות

ואפילו בלימוד , כשוויותבלימוד השפות הזרות הע

יש הרבה פחות דגש על כללי הדקדוק ועל , העברית

, כמעט לבדה, כך שהמתמטיקה נשארת. הניתוח האנליטי

  .הנושאת בעול תרגול כללי ההיגיון בבית הספר

. ועל המתמטיקה שבשפה, עד כאן על מתמטיקה כשפה

אם . גם זה עניין של הגדרה? מה בדבר שפת המתמטיקה

, וונים בזאת לשפה הפורמאלית הסימבוליתאנחנו מתכ

השפה , אבל מרוב דיוק. הרי זו באמת שפה מדויקת מאוד

ובעצם לבלתי , הפורמאלית עלולה להפוך למסורבלת

פרט לשימוש בה במקרים , עבור בני אדם, אפשרית

לכן גם במתמטיקה אנחנו משתמשים . הפשוטים ביותר

יחסים הן במונחים והן בתיאור ה, בלשון בני אדם

כשאנחנו מבקרים את הפגמים הלוגיים . שביניהם

ומביאים כדוגמה את העובדה , שבשפות הרגילות

יום אין משמעות יחידה והמשמעות -שלמילים בשפת יום

למען , הרי, המדויקת שלהן תלויה בהקשר שבו הן נאמרות

עלינו להודות שגם , כמו שאומרים, הגילוי הנאות

אין , למשל, כך. ו מצבבמתמטיקה אנחנו נמצאים באות

דמיון בין בסיס של משולש בגיאומטריה לבין בסיס של 

יש משמעויות , עצמה' שפה, 'אפילו למילה. מרחב ליניארי

 גם כשמדובר באחד משני המובנים –מתמטיות שונות 

' שפה'למילה . יומיים שלה-המתאימים למובנים היום

 במובן של לשון יש שימושים שונים זה מזה בלוגיקה

' שפה, 'ואילו במובן של קצה. המתמטית ובמדעי המחשב

בטופולוגיה קבוצתית היא מה שהיינו מתארים 

אבל בשטח קרוב , בגיאוגרפיה בתור קו הגבול של תחום

משמעות ' שפה'יש למונח  , בטופולוגיה אלגברית, מאוד

בהקשר זה היא איבר של ' שפה'המשמעות של : אחרת

-עליבר אחר בחבורה חבורה קומוטטיבית שמתקבל מא

שמתאפיין בכך שהוא ,  פעולה של אופרטור מסויםידי

  ...  . נילפוטנטי מסדר שני

. המתמטיקאים שפת  אל ,קטנה דוגמה ידי-על ,הגענו וכך

היא באמת שונה משפתם של בני אדם , מצד אחד

שחוזר על השוואת , העיר כבר גתה כךגם על . נורמאליים

תמטיקאים הם כמו מ": המתמטיקה לצרפתית ואומר
כל מה שאתה אומר להם הם מתרגמים לשפה : צרפתים

  ".שלהם ומעתה ואילך זהו משהו שונה לגמרי

הבדל אחד בין שפת , כפי שנאמר בקטע של ריידט שהזכרנו

המתמטיקאים לשפות הרגילות הוא הענייניות 

ובזאת היא נמצאת בניגוד קוטבי , והתמציתיות

המתמטיקאי , כדרכו, ד יפה מאוזאתוניסח . לרטוריקה

,  סילבסטריוסףיימס 'ג, 19-היהודי הגדול של המאה ה

(James Joseph Sylvester, 1814-1897) ,שאמר:  

ואינני יכול לחשוב על עיסוק כה נוגד את , באמת, אינני יודע"
מתמטיקאי . פיתוח יכולת הנאום מאשר לימוד המתמטיקה

נדירה כמו להישאר תופעה כה , מטבע הדברים, נמלץ צריך
ובטוח הדבר שככל שאדם מקדיש את עצמו יותר , דג מדבר

ללימוד האפקט הרטורי פחות ופחות הוא ימצא את עצמו 
מטרתו הקבועה של . במצב הולם לעסוק במתמטיקה

המתמטיקאי היא לצמצם את ביטוייו למכנים הנמוכים ביותר 
סימום קולדחוס את מ, לקצץ כל מילה וביטוי מיותרים, שלהם
) המתמטיקאי(כשהוא  ...שמעות במינימום של שפההמ

נקרא לשאת דברו בציבור הוא מרגיש כאדם שהעביר את כל 
ועכשיו הוא נקרא לנהל , חייו בהסתכלות מבעד למיקרוסקופ

  ".  מצפה אסטרונומי
 הוא –סילבסטר עצמו היה דוגמה לאותו דג מדבר , אגב

  .היה בה בעת גם מתמטיקאי גדול וגם משורר ונואם מחונן

הבדל אחר בין שפת המתמטיקאים לשפות הרגילות 

. והעגות האחרות הוא בבחירת המונחים המתמטיים

. המונחים המתמטיים עשויים בהחלט לבלבל את ההדיוט

הרבה מקצועות משתמשים . זו אינה תופעה נדירה כל כך

שהאדם הרגיל מן , או אפילו בשפת סתרים, רגון'בז

רופאים משתמשים . היישוב אינו מבין אותה ומתבלבל בה

 –מוסיקאים , בשמות ביוונית עתיקה או לטינית

ושפת דור המחשב נשמעת שפת סתרים , באיטלקית

  . באוזני זקנים כמוני

  רגונים 'לזאבל ההבדל הבולט בין שפת המתמטיקאים 

,  שבניגוד לשפות סתר אלה,מקצועיים אחרים הוא בכך

המתמטיקאים משתמשים בשפת המתמטיקה במילים 

. שאולות מהשפה הרגילה אבל במשמעות שונה לחלוטין

ברור לנו , כשרופא משתמש במילים יווניות או לטיניות

פרט לכך שכוונתו , מבינים למה הוא מתכוון ן אנושאימיד 

אבל כשאנשים שאינם במקצוע שומעים . ןהיא שלא נבי

הם ' חוג'ו' חבורה', 'קבוצה'את המתמטיקאי מדבר על 

והם צריכים , עלולים לחשוב שהם מבינים את כוונתו

לדעת שאלה אינם אותם מושגים נרדפים תמימים כפי 

רבים מבין . יום-שאנו משתמשים בהם בשפת יום

ה המתרגמים של ספרי הפופולריזאציה של המתמטיק

שיצאו לעת האחרונה טעו בתרגום מונחים מתמטיים אלה 

. 'סדרה'ו' טור'כמו שעשו גם לגבי , והחליפו אותם זה בזה

דוגמאות משעשעות יותר אפשר למצוא אצל מתרגמי 

מסמכים שהיו צריכים לתרגם מונחים מתמטיים משפה 

ל "במו עיני ראיתי תרגום נוטריוני לתעודות מחו. זרה
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', אנליזה מרוכבת, 'complex analysis -שבהן הקורס ב

תפקוד 'תורגם כ, כלומר בפונקציות של משתנה מרוכב

כשהייתי סטודנט נהניתי מבורות . 'במצבים מסובכים

שקנו עותקים רבים של הספר , דומה של קנייני השקם

שם . ג על מרחבי הילברט'הידוע של פרדריק ריס ובלה נא

אנליזה  'כלומר, Functional Analysisהספר הוא 

והם קנו אותו בהנחה שזהו ספר בתורת ', פונקציונאלית

כמובן שתקוותם זו . וקיוו שיזכה לקונים רבים, הניהול

לרוע . כך את העודפים בפרוטות-נכזבה והם מכרו אחר

והן ' של גGeneral Topologyמזלי הם לא חשבו שהספר 

ושילמתי עליו , הוא ספר צבאי, שגם בו חשקתי, קלי

  ...  פרים רגילה טבין ותקיליןבחנות ס

בשדה אין אידיאלים לא 'כשמתמטיקאי אומר ש

הוא איננו מקונן על אובדן הערכים ', טריוויאליים

, מתמטיים' ענפים'ו' עץ'גם . המוסריים בקרב החקלאים

אינם בהכרח בעלי עלים , בלוגיקה או בקומבינטוריקה

בזמנו הסתובב באוניברסיטאות בישראל . ירוקים

שכנראה שהשואה , סור לשעבר ללוגיקה עולה חדשפרופ

אבל לא , הוא היה אמנם משוגע. הוציאה אותו מדעתו

הוא היה פונה לכל אדם ומוסד . חסר תושייה וחוצפה

וגם מציע לשאת הרצאות , בארץ ובעולם ומבקש תמיכה

פעם הוא הראה לי בגאווה . ברחבי העולם תמורת תשלום

עור באיטליה להרצות הזמנה שהצליח לקבל ממחלקת היי

 – 'עצים'בפניהם על נושא שהציע להם וכלל את המילה 

. במשמעותם כמבנים לוגיים' עצים'כמובן שהוא דיבר על 

היה מעניין להיות שם ולראות את תגובתם של המזמינים 

ששילמו לו את הוצאות הנסיעה לאיטליה כשהתברר להם 

  .עבור איזו הרצאה הם שילמו במיטב כספם

כך מבדר את המתמטיקאים בטור -ר מה כללא ברו

אבל אלה שאינם מתמטיקאים יכולים להתבדר , מתבדר

בכך שאצל המתמטיקאי הר תבור הוא קעור ומכתש רמון 

במתמטיקה זה הגיוני בהחלט שהיקום כולו . הוא קמור

סביבה יכולה להיות , לגבי הטופולוג. הוא קומפקטי

חלט שקבוצה בטופולוגיה זה אפשרי בה. עצומה בגודלה

וקבוצה , מסוימת תהא גם פתוחה וגם סגורה בו זמנית

אלגברה פשוטה יכולה . אחרת אינה פתוחה ואינה סגורה

 :      אפילו מסובכת כמו למשל, באנגלית(להיות מרוכבת 

a simple complex Lie algebra( , וחבורה פשוטה יכולה

 monster-ה, כמו חבורת המפלצת , להיות מסובכת מאוד
group שמספר איבריה הוא מספר עצום בן יותר 

המספרים , לגבי המתמטיקאי. מחמישים ספרות

המספרים , לגביו. השליליים אינם גרועים מהחיוביים

ואפילו הטרנסצנדנטיים , הרציונאליים והאירציונאליים

והמספרים , הם הגיוניים באותה מידה, שביניהם

 מרחב .הממשיים והמדומים הם ממשיים באותה מידה

משפחה . ממדי-של מתמטיקאי יכול להיות גם חד

, נורמאלית היא משפחה של פונקציות ולא של בני אדם

  .וכן הלאה. פונקציה תישאר רציפה גם אחרי שנגזור אותה

לפעמים אנחנו שומעים מפי מתמטיקאי טענות שנשמעות 

, במתמטיקה. לאוזן האדם הנורמאלי ממש פרדוקסאליות

מספר יכול להיות בו זמנית כפול , ספראפילו זו של בית ה

רבים מהמורים שמלמדים שברים . מרעהו וגם קטן ממנו

 ביטוי – 'החצי הוא השלם'משתמשים בביטוי כמו 

הייתי מעדיף שתימצא מילה אחרת (שמפריע לי מאוד 

בקלקולוס של שנה א מביאה אותנו ). 'השלם'במקום 

 הנטייה להשתמש דווקא באותיות גדולות לסימון

מספרים קבועים ובקטנות למספרים משתנים לביטויים 

בטופולוגיה . ' גדולN- קטן הגדול מnלכל 'אבסורדיים כמו 

אנחנו אומרים שהטופולוגיה החלשה היא דווקא גסה 

  .שהיא עדינה יותר, יותר מהטופולוגיה החזקה

 American Mathematical התפרסם בכתב העת1997בשנת 
Monthlyראובן הרש  מאמר של פרופסור (Ruben Hersh) 

שבו הצביע על הבדלים בין שפת , Math Lingoבשם 

 היתהנקודת המוצא שלו . יום-המתמטיקאים לשפת יום

טענתו של אחד הסטודנטים שלמדו אצלו בקורס 

 כי –' אפס אינו מספר' שאמר לו ש'מתמטיקה למשוררים'

אם אנחנו אומרים שיש בחדר מספר אנשים אנחנו לא 

וכל שכן לא על , לא על חדר שיש בו רק איש אחדחושבים 

מאמרו זה של הרש עורר הדים רבים בכתובים . חדר ריק

 כמה מהמגיבים ראו בו פגיעה בכבודה של –ובאינטרנט 

  ... המתמטיקה

כמו שאמרתי . קרובה לדעתו של הרש, בסך הכל, דעתי

השפה , בדרך כלל,  שאינה–שפת המתמטיקאים , קודם

אינה כה מדויקת כמו שעשוי , מאליתפור-הסימבולית

גם שפת המתמטיקאים . לחשוב האדם הפשוט ברחוב

משתמשת במילים ובמבנים שמשמעותם עלולה להשתנות 

ואותן אותיות וסימנים , בהתאם להקשר בו הם באים

אפילו כשעוסקים באותו , יכולים לסמן דברים שונים

 AB אנחנו מסמנים בסימון, למשל, בגיאומטריה. נושא

  . וגם את אורך אותו הקטע, גם קטע, הרבה פעמים גם ישר

כיוון שהשפה הלא פורמאלית של , מלבד זאת

היא סובלת לא , המתמטיקאים משתמשת בשפה הרגילה

משמעיות של -אלא גם מרב, משמעיות של מילים-רק מרב

על המכשלות הלוגיות של השפה האנגלית . מבנים לשוניים

עליזה 'ו' יזה בארץ הפלאותעל'אפשר למצוא הרבה בספרי 

ארלס 'הוא הלוגיקאי צ, של לואיס קרול' בארץ המראה

בין השאר הוא משתעשע גם באי . 2סון'לאטויג דודג

, כמו בצב הים המזויף, הבהירות של הסמיכות הכפולה

                                                           
 מה משותף –במה דומה עורב לשולחן ': להרחבה ראו המאמר 2

 37-42' עמ) 2005 (33ה "על, דן עמיר?' למתמטיקאים וילדים



  

  2005, ה"תשס, 34ה " על– תמטיקהמהמורה ללון ע

 
 
  

9

mock turtle ,שממנו עושים מרק צב ים מזויף,mock turtle 
soup ,)'ביחס ). אמירבתרגומו של אהרן ' צב ים של הבאי

 הצעיר של מפי בנה,  יש לי דוגמה חדישה יותרלכך

את  הוא קרא .אחייניתי שלומד לקרוא בכיתה א בניו יורק

ותרגם זאת , low fat cow milk, הכתובת על קרטון החלב

, בעברית זה קורה פחות. 'חלב של פרה נמוכה ושמנה'כ

בשמות התואר בין יחיד לרבים ובין זכר בחנה אשהכיוון 

אבל אפילו . המשמעות כפללנקבה מצמצמת את מקרי 

בדרך כלל אין . בעברית מתמטית תיתכן משמעות כפולה

' משפט ההתמדה של סילבסטר'כולנו מבינים ש. בכך בעיה

לגבי מטריצות אינו משפט על התמדתו ושקדנותו של אותו 

אלא המשפט של סילבסטר על , סילבסטר, דג מדבר יהודי

אבל האם ברור מראש .   מסוימת)השמור (אינוואריאנטה

הוא משפט על גבול מרכזי או ' משפט הגבול המרכזי'אם 

לפעמים שני המובנים המתבקשים ? משפט מרכזי על גבול

. והמובן הנכון הוא מובן שלישי, של ביטוי אינם נכונים

לא ', משוואה דיפרנציאלית חלקית'מדברים על  כשאנחנו

, יאליות היא חלקיתהמשוואה היא חלקית ולא הדיפרנצ

אלא מדובר על משוואה שבה מופיעה נגזרת של פונקציה 

  .רבת משתנים לפי אחד המשתנים בלבד

' מספיק', 'הכרחי'אנחנו נוהגים להתהדר באבחנה בין 

אבל . 'אם'ובשימוש הזהיר במילה ', הכרחי ומספיק'ו

 שבהגדרה אפשר מסכימיםכמעט כל המתמטיקאים 

. 'אם ורק אם' ואין צורך לומר בלבד' אם'להסתפק במילה 

מספר נקרא זוגי אם הוא מתחלק ': למשל, כך נאמר

  . 'מלבן שכל צלעותיו שוות נקרא ריבוע': או', בשתיים

נוספת שלנו מאפשרת לנו גם לא להקפיד לומר  מקובלה

כשהניסוח הפורמאלי של משפט ' כל'במפורש את הכמת 

 מתמטי לגיטימי לנסח משפט, למשל, כך. דורש את זאת

וברור לנו ', האלכסונים של מלבן שווים זה לזה'כמו 

בה אנו , דוגמה פחות מוצלחת. שהכוונה היא לכל מלבן

יש לנו , גורמים לא פעם לבלבול אצל התלמידים

כשאנחנו מקצרים וכדי להימנע . באינדוקציה המתמטית

מהניסוח הפורמאלי המלא המסורבל אנחנו אומרים 

אז ,  כלשהוnימת עבור מספר נראה שאם התכונה מתקי"

כך -לא כל, "n+1, היא מתקיימת גם עבור המספר העוקב

ברור לתלמידים מה ההבדל בין ההנחה שהתכונה 

 הזה אמור להיות כל n-כשה,  כלשהוnמתקיימת עבור 

  .n3לבין המטרה להראות שהתכונה מתקיימת לכל , מספר

, בהכרח, תמטיקאים אינואצל המ' או'גם השימוש במילה 

ונמצא אותו אצלם גם במובן , המחבר' או'תמיד במובן ה

באותו , אגב. המפריד במקרים של אלטרנטיבה' או'ה

מאמר מביא הרש גם את הסיפור הידוע על הפרופסור 
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ואחר כך בשלב ההנחה ובהוכחת אפשרות " לכל"עם הכמת 
  .k+1: מסוים ולעוקב לו k-המעבר להתייחס ל

אולי "שכאשר נהג האוטובוס אמר לו , אברהם הלוי פרנקל
בשאלה השיב לו , "אתה מוכן לסגור את החלון כי קר בחוץ

וכשהנהג , "?האם יהיה חם בחוץ, ואם אסגור את החלון"

 ענה לו "?פרופסור אוהאם אתה יקה "הנדהם הגיב בשאלה 

האם אתה "בשאלה נוספת , לפי הרש, הפרופסור פרנקל
אני חייב . "?במובן המפריד או במובן המחבר' או'מתכוון ל

להגיד שלפי נוסח הסיפור שרווח בזמן שאנחנו היינו 

הוא לא אמר , לפני חמישים שנה, נטים של פרנקלהסטוד

  ".?וכי יש סתירה בין השניים"את זה אלא שאל 

כיוון שהמתמטיקה היא דרך מחשבה , למרות כל זה, אבל

המתמטיקאים , ות מחמיריםימשמע-הדורשת דיוק וחד

על כך שדבריהם יהיו , בלשונם ובכתיבתם, מקפידים

. ו הם מופיעיםמשמעית בהקשר שב-מדויקים ומובנים חד

נכון שגם המשמעות של המונחים המתמטיים תלויה לא 

 אלא גם בהקשר התרבותי ,רק בהקשר המתמטי

והשפה המתמטית אף היא מתפתחת ומשתנה , היסטורי

בוודאי שהסגנון והשפה המתמטית של . עם הדורות

, למשל, הנה. אוקלידס שונים מאוד מאלה של זמננו

מהספר הראשון , נפח גלילדוגמה של ניסוח כלל לחישוב 

חיבור , '4ספרו של אברהם בר חייא, על מתמטיקה בעברית

  :12-שיצא לאור במאה ה', המשיחה והתשבורת

, מהמין הזה' על התמונה הג) הגוף: כלומר(ואם יהיה הגולם "
כגון גולם שיהיה ראשו ותושבתו שטחים עגולים שווים וכל 

: כלומר(שבורת ואתה יודע ת; גופו עולה בעיגול עד הראש
על הדרך אשר ידעת ) העיגול: כלומר(התמונה הזאת) חישוב

  : כלומר(התמונות הראשונות אם תרבע את העיגול 
אשר הוא התושבת או הראש ואתה מונה ) תחשב את שטחו

את מרובעו במנין הגובה ויעלה בידך תשבורת התמונה 
  ".הזאת והיא נקראת מצבה עגולה

-אף מקרה של דו, כרגע, לא זכור לי, למרות כל זאת

בהירות שנבעה משימוש לא קפדני בלשון -ות או איימשמע

המתמטיקאי הוא , מבחינה זו. בעבודה מתמטית רצינית

הוא : 'עליזה בארץ המראה'דאמפטי שב-כמו האמפטי

הרי משמעה הוא בדיוק , וכשהוא משתמש במילה, האדון

  ! לא פחות ולא יותר, כמשמע שהוא בוחר לתת לה
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