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הצרנה, אילוצים סמנטיים ואנתרופוצנטריזם

פתח דבר

טיעונים בשפה טבעית באמצעות  לקביעת תקפותם של  הליך המשמש  היא  הצרנה 
כלים מתמטיים. בשיעורים ראשונים בלוגיקה, מלמדים כיצד להעניק לטיעון בעברית 
טיעון בשפה פורמלית. דוגמה פרדיגמטית הינה הטיעון להלן בעברית, אשר רשום 

בצורה קנונית עם קו מסקנה המפריד בין ההנחות למסקנה:

כל היוונים הם בני אדם
כל בני האדם הם בני תמותה 
                                      

כל היוונים הם בני תמותה

בשלב ראשון, מפשיטים את הטיעון לכדי סֵכמה:

B הם Aכל ה־
C הם Bכל ה־

                   
C הם Aכל ה־

הסֵכמה, בגישה המקובלת, כוללת את כל המופעים של מילים לוגיות בטיעון המקורי, 
ואילו המילים הלא־לוגיות מוחלפות במשתנים סֵכמתיים. דרך הסֵכמה חושפים את 
צורת הטיעון ולפיכך את תקפותו. גישות עכשוויות לא מסתפקות בשלב זה, ולשם 

הצרנתו הראויה של הטיעון משתמשים בשפה פורמלית, כגון תחשיב הפרדיקטים:

∀x(Ax → Bx)
∀x(Bx → Cx)
                     
∀x(Ax → Cx)

העברי  בטיעון  הלוגיות  המילים  את  מחליפים  לוגיים  מונחים  הפרדיקטים  בתחשיב 
והכמתים.  הלוגיים  הקשרים  הם  הפרדיקטים  בתחשיב  הלוגיים  המונחים  שבדוגמה. 
למונחים אלו פשר קבוע, ולפי הגישה המקובלת, הם מהווים את צורת הטיעון. המילים 
לגבי  קבוע  כל אשר  לא־לוגיים של התחשיב, אשר  במונחים  מוחלפות  הלא־לוגיות 
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חד־מקומיים,  פרדיקטים  אישיים,  )קבועים  התחבירית שלהם  הקטגוריה  הוא  פשרם 
שנוי  נושא  היא  לא־לוגיים  ולמונחים  לוגיים  למונחים  החלוקה  וכו'(.  דו־מקומיים 

במחלוקת, אולם יש חלוקות סטנדרטיות שמקובלות על־פי רוב. 
לוגית  צורה  של  כחשיפה  ולעיתים  תרגום,  כאל  להצרנה  מתייחסים  לעיתים 
המובלעת בפסוקי השפה הטבעית. שתי הגישות נתקלות בקשיים. שפות פורמליות 
הן אובייקטים מתמטיים — באיזה מובן ניתן לומר כי הן מביעות תכנים בפני עצמן, 
צורות  של  בקיומן  ספק  הטילו  פילוסופים  מעט  לא  וכן,  אליהן?  לתרגם  ניתן  וכי 
 Strawson 1950,( לחשוף  שניתן  צורות  הטבעית,  השפה  בפסוקי  המצויות  לוגיות 
לראות  ניתן  לחלופין,   .)Brun 2014, Glanzberg 2015, Peregrin & Svoboda 2017

את תוצרי ההצרנה כממדלים תופעות בשפה הטבעית, או כבעלי ערך אינסטרומנטלי 
לשימושים שונים. נדון באפשרויות אלו להלן. לבסוף, ניתן לראות בהצרנה פעילות 
אינטלקטואלית אנושית במרחב של דיון ושיח, המבקשת לגשר על הפער בין מורכבות 
זה,  במאמר  פנים.  לשני  משתמעת  שאינה  לוגית  לנכונות  לשאיפה  הטבעית  השפה 
אציע עמדה על־פי האפשרות האחרונה, שלפיה הצרנה היא אקט פרשני של דוברת 
או של בת שיח, שיש לו היבטים נורמטיביים המאפשרים להעריך את תקפותם של 

טיעונים המנוסחים בתוך דיון. 
השפה הטבעית, לענייננו, הינה תופעה טבעית, כלומר היא נושא למחקר אמפירי 
כי  אף  הטבעית,  השפה  כי  עתה  כבר  נציין  קרובים.1  ומדעים  הבלשנות  מדע  של 
אנו מניחים כאן שהיא חלק מעולם הטבע, משמשת את דוברי השפה במרחב של 
 פרשנות ושיח שבו מתווסף מימד נורמטיבי שחורג, כך אנו מניחים, ממושאי המחקר 
ביטויים  בין  הקשר  האמפירית,  המבט  מנקודת  אולם,  האמפיריים.  המדעים  של 
הקושר  יותר,  רחב  יחס  של  פרטי  מקרה  הוא  פורמליות  לשפות  טבעית  בשפה 
זה  יחס  לגבי  רדיקלית  גישה  הייתה  לעולם הטבע. למרק שטיינר  את המתמטיקה 
והשלכותיו על מהותו של עולם הטבע והקשר שלנו אליו )Steiner 1998(. שטיינר 
המתמטיקה,  אנתרופוצנטרית.  היא  המודרנית  הפיסיקה  של  שהפרקטיקה  טען 
לשיטתו, הינה ביטוי אנושי, ואופן השימוש בה על־ידי פיסיקאים בניסוח תיאוריות 
מעיד על הטיה ביחסם לטבע. האנושיות של המתמטיקה, לפי שטיינר, באה לידי 
ונוחות  יופי  הכוללים  מתמטית,  לעבודה  הנהוגים  האנושיים  בסטנדרטים   ביטוי 

)שם, עמ' 7(.
שטיינר,  לפי  מנוגד,  זה  כאשר  לנטורליזם,  אתגר  מעמידה  שטיינר  של  גישתו 
ליעדים  אדיש  היקום  לנטורליזם, שלפיו  זה  מובן  הציע  לאנתרופוצנטריזם. שטיינר 

זאת בשונה, למשל, משפה פורמלית שהיא נושא למחקר מתמטי. ניתן לחשוב על עברית ואנגלית   1
 Chomsky( כדוגמאות לשפות טבעיות, אם כי חלוקה זו לשפות עשויה להיחשב שטחית או שרירותית
וכי השפה הטבעית היא מושא  נתון בשפה טבעית,  )1( לעיל  נקבל שטיעון  די אם  1975(. לצורכנו 

מחקרם של בלשנים.
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ולערכים אנושיים )שם, עמ' 55(, והוא טען כי פיסיקאים מודרניים נוקטים גישה אנטי־
נטורליסטית, אם לא במוצהר אז באופן מעשי בניסוח התיאוריות שלהם. באמצעות 
ושוורצ'ילד,  דיראק  דוגמאות מפורטות על התיאוריות של מקסוול, שרדינגר,  שלל 
ותיאוריות בפיסיקה המודרנית נשענים במקרים רבים על  גילויים  כי  שטיינר מראה 
"אנלוגיות פיתגוראיות" בעת ניסוחם: אנלוגיות מתמטיות בין חוקים פיסיקליים )או 
אחרים( שאינן ניתנות לביטוי בשפה לא־מתמטית באותה העת )שם, עמ' 54, 77, 83(. 
שטיינר מוסיף כי בין האנלוגיות הפיתגוראיות ישנן "אנלוגיות פורמליסטיות" שהן 
בניגוד  פיסיקליות,  בתיאוריות  שבשימוש  הנוטציה  על  ואף  הסינטקס  על  מבוססות 
 ,136 ועמ'   54 )שם, עמ'  ודיראק  הייזנברג  לתוכנן, למשל במשוואות של שרדינגר, 
146, 156(. יתר על כן, היענותו של הטבע לגילויים באמצעות כלים מתמטיים, באופן 
שלעיתים חורג מהצדקה אמפירית, מעידה, לפי שטיינר, על האנתרופוצנטריות של 
עולם הטבע עצמו )שם, עמ' 75(. מאמר זה מוקדש לזכרו של מרק שטיינר, לתרומתו 
להבנת  כללי  ובאופן  הטבע,  לעולם  המתמטיקה  בין  הפלאית  התאימות  להכרה של 

האנושיות של כל מחקר מדעי. 
הגישה המוצעת במאמר זה לגבי הקשר בין לוגיקה לשפה הטבעית נשענת על עבודות 
של  לתפיסתו  בהווייתה  קרובה  והיא   ,)Sagi 2014, 2020( אותן  ומרחיבה  קודמות 

שטיינר, על אף הבדל משמעותי שנעמוד עליו בהמשך. 

בין לוגיקה לשפה טבעית: הצרנה ומידול

בגישה  אולם  מתמטיים,  למבנים  טבע  תופעת  בין  הקושרת  פרקטיקה  היא  הצרנה 
שאציג, היא חורגת מנקודת המבט האמפירית. על כן, בשלב ראשון, אבקש להבחין 
מצד  פנים.  שני  הטבעית  בשפה  טיעונים  עם  למפגש שלנו  מידול.  לבין  הצרנה  בין 
אחד, ניתן לגשת אל הטיעונים כחוקרי השפה המבקשים לתארם ולהסבירם במסגרת 
ניתן לפנות אל הטיעונים כדוברי השפה המבקשים  של תיאוריה מדעית. מצד שני, 
להשתמש בטיעונים או לפרשם כביטויו של בן שיח. בשני המקרים יש מקום לשימוש 
בשפות מתמטיות פורמליות. במקרה הראשון, אאמץ את הגישה של לוגיקה כמודל 
המתמטית  השפה  שבו  השני,  למקרה  אשמור  ה"הצרנה"  מושג  את  להלן.  שתוסבר 
הפורמלית משמשת לדוברת או לפרשנית בתוך דיון או שיח. דיונו של שטיינר נוגע 
ולא  בלשני  מחקר  תכלול  הלשוני  לתחום  הרחבתו  כן  ועל  אמפיריות,  לתיאוריות 
תיאוריות של הצרנה כפי שנציגן כאן. עם זאת, היחס האמביוולנטי לנטורליזם משותף 

לגישת שטיינר ולגישה שאציע להצרנה. 
רוי קוק )Cook 2002( מסביר כי ישנה סקאלה שניתן להציב עליה את הקשר בין 
שפות פורמליות לשפה הטבעית. בקצה האחד מצויה הגישה התיאורית המחמירה, 
בשפה  כלשהו  מרכיב  לתיאור  לשמש  אמור  הפורמלית  בשפה  אלמנט  כל  שלפיה 
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הטבעית, ובאשר אין זה כך, השפה הפורמלית מחטיאה את ייעודה — השפה הפורמלית 
המיטבית תתפוס את השפה הטבעית על שלל תופעותיה ומורכבותה. בקצה השני 
של הסקאלה מצויה הגישה שלפיה לשפות פורמליות תפקיד אינסטרומנטלי בלבד 
בחקר השפה הטבעית. באשר תקפות לוגית היא יעד החקירה, כל שחשוב מבחינת 
הגישה האינסטרומנטלית הוא שהשפה הפורמלית תספק את התוצאה הנכונה עבור 
למרכיבי  הפורמלית  השפה  של  אלמנטים  בין  תיאורי  יחס  כל  ללא  גם  טיעון,  כל 

השפה הטבעית. 
במרכז הסקאלה מצויה גישת "לוגיקה כמודל", שאפשר למצוא גם, למשל, אצל 
משמשות  פורמליות  שפות  שפירו,  לפי   .)Shapiro 1998, 2006( שפירו  סטיוארט 
למידול התופעה של נביעה לוגית בשפה הטבעית. בכל מודל ישנם אלמנטים מייצגים 
)representors( ואלמנטים משלימים — ארטפקטים )artefacts(. לאלמנטים המייצגים 
תפקיד תיאורי, והם תואמים מרכיבים בתופעה הממודלת. הארטפקטים לא משמשים 
דבר  של  שבסופו  וקוהרנטית  פשוטה  מערכת  לכדי  המודל  להשלמת  אלא  לתיאור, 

תביא לתוצאות הרצויות לגבי התופעה הממודלת. 
הלוגיים:  הקשרים  את  למשל  כוללים  הפורמליות  בשפות  המייצגים  האלמנטים 
הקוניונקציה )"∧"( מייצגת את המילה "וגם", הדיסיונקציה )"∨"( את "או", והשלילה 
המייצג  בין  בקשר  מסוימת  ואידיאליזציה  הפשטה  ישנה  כמובן  "לא".  את   )"¬"(
למיוצג. דוגמה לארטפקט בשפות פורמליות היא הסוגריים, המשמשים לקריאה יחידה, 
ומבטלים ריבוי משמעות תחבירי. השפה הטבעית מאפשרת ריבוי משמעות תחבירי 
)הסוגריים בשפה הטבעית הכתובה משמשים לתפקיד אחר, של מאמר מוסגר(. לפי 
שפירו, אין מודל "נכון" בין אלו שקולעים לתוצאות לגבי התופעה הממודלת )כאן, 
הטיעונים התקפים(, ותמיד ישנו משא ומתן בין פשטות המודל לבין מידת ההתאמה 

של המודל לממודל. 
תפקיד  יש  הפורמלית  לשפה  כמודל,  לוגיקה  בגישת  המצטיירת  נציין שבתמונה 
תיאורי בחקר השפה הטבעית. אם המטרה היא, ליתר דיוק, חקר נביעה לוגית בשפה 
הטבעית, אין צורך לתפוס את השפה הטבעית במלוא מורכבותה, ואין צורך בגישה 
תיאורית מחמירה לפי הסקאלה של קוק. ובכל זאת, בכל הגישות על הסקאלה, השפה 
הפורמלית משמשת לאפיון תיאורי של תופעה, ומה שמבחין ביניהן הוא המידה שבה 

מרכיביהן הפנימיים מייצגים מרכיבים בתופעה הממודלת. 
ישנה תת־היקבעות רבה בכל הנוגע לייחוס צורות לוגיות לפסוקים בשפה הטבעית. 
ריבוי משמעות, לקסיקלי או מבני, הוא תופעה נפוצה. תת־היקבעות זו ניתנת לצמצום 
כאשר מוסיפים לפסוקים הנתונים פרמטר של הקשר, אף כי פרמטר זה נותר עלום 
במקרים רבים )או שהטיפול בו מועתק לתחום נפרד של פרגמטיקה(. על כל פנים, 
ממילא  מחקריים־תיאוריים,  לצרכים  הטבעית  השפה  מידול  היא  המטרה  כאשר 
ניקח בחשבון את קיומה של תת־היקבעות — כמו בכל מחקר מדעי כאשר הנתונים 
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נזכור כי ממילא אין מודל אחד  האמפיריים אינם מכריעים בין תיאוריות חלופיות. 
"נכון", ולמודלים שונים יתרונות שונים מבחינת תיאור, הסבר וחיזוי. 

הצרנה  גרידא.  ממידול  החורגים  מאפיינים  לו  שיש  הליך  הצרנה,  כאן  ענייננו 
מתבצעת על־ידי הדוברת־הפרשנית אל מול טקסט כתוב או מאמר בעל־פה הנתונים 
בתוך הקשר. מטרתה לקבוע תקפות לוגית של טיעונים או תכונות לוגיות אחרות של 
הפסוקים המבוטאים. לקביעת התקפות, כפי שנראה, תפקיד נורמטיבי במרחב השיח. 
כמו  ראשית,  מדעית.  תיאוריה  בכל  הכרוכה  מזו  חורגת  התת־היקבעות  בהצרנה, 
לדוברת־הפרשנית  שנגישים  האמפיריים  הנתונים  מגבלות  ישנן  האמפירי,  במחקר 
ועל בסיסם עליה להכריע בין הצרנות שונות. אולם, מעבר לכך, הצרנה נשענת על 
עבור  בחירה  חופש  מותירים  אשר  מדעית,  תיאוריה  המנחים  לאלו  מעבר  שיקולים 
הדוברת־הפרשנית. אכן, ככלל, גישות עכשוויות להצרנה מנקודת מבט פילוסופית 
מכירות בהיבטים של הצרנה שאינם תיאוריים. יש הרואים בהצרנה סוג של הנהרה 
נורמטיביים,  היבטים  מערבת  אשר   )Carnap 1962 קרנפ,  אצל  כמו  )אקספליקציה, 

פרגמטיים ויצירתיים.
שם העצם "הצרנה" יכול לשמש כדי להורות על התהליך — המעבר מהשפה הטבעית 
לשפה הפורמלית, או על התוצר הסופי — הוא הנוסחאות שמתקבלות בתוך מערכת 
 ,)Brun 2014( פורמלית. תיאוריה של הצרנה נדרשת לשני המרכיבים. לפי גיאורג ברון
מנותח  טיעונית", שבו  "רה־קונסטרוקציה  יותר של  רחב  בהליך  מרכיב  היא  הצרנה 
טקסט בשפה הטבעית על מנת להעריך את תקפות הטיעונים הלא־פורמליים שהוא 
מכיל. בשלב הראשון של ההליך, עורכים מחדש את טיעוני הטקסט בצורה קנונית 
— כלומר, מציגים את הטיעונים בצורה מפורשת שבה מובחנות ההנחות והמסקנה. 
בשלב השני מנסחים טיעונים פורמליים שאת תקפותם אפשר להעריך באמצעות כללי 

מערכת פורמלית. 
לשימוש בשפה פורמלית יתרונות רבים. בכתב מושגים, פרגה מציע את תחשיב 
 .)4 עמ'  תשס"ד,  )פרגה  ביותר"  החמורה  "בצורה  לתקפות  בוחן  ככלי  הפרדיקטים 
בהקשרים  אולם  היומיומיים.  בשימושים  רב  ערך  בעל  כלי  היא  הטבעית  השפה 
בעייתית  עליונה, השפה הטבעית  היכן שתקפות הטיעונים בעלת חשיבות  מדעיים, 
עמימות  משמעות,  ריבוי  כגון  בתופעות  רוויה  הטבעית  השפה  אכן,  ומכשילה. 
ותלות בהקשר. שפות פורמליות )ככתב המושגים של פרגה( נמנעות מכשלים רבים 
המתאפשרים בשפה הטבעית. יתר על כן, השפה הפורמלית קרובה יותר מהטבעית 
מתוך  הלוגיקה  את  לקרוא  יהיה  שאפשר  "צריך  פרגה,  לפי  שבה,  אידיאלית  לשפה 
המבנה הדקדוקי של הפסוקים" )ברעלי תשמ"ד, עמ' 412(. ויטגנשטיין אימץ רעיון זה 
בטרקטטוס, שם נכתב כי מה שמאפיין פרופוזיציות לוגיות הוא שאמיתותן ניכרת כבר 
בעצם תפיסת סימני השפה )Wittgenstein 1922, § 6.113(. רעיונות אלו שואבים את 
השראתם מהרעיון של לייבניץ על שפת סימנים אוניברסלית, שבה הסימנים משמשים 
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כאיקונות: הסימנים יהיו טבעיים ככל האפשר, כך שלא יידרש מילון על מנת לקשר 
 2.)Leibniz 1966, 10–11( אותם למסומניהם

התפיסה העכשווית של שפות פורמליות שונה מבחינות רבות מזו של פרגה, עבורו 
כתב המושגים היה לא רק תחשיב, אלא שפה של ממש המבטאת תכנים. כאן נאמץ 
את הגישה העכשווית לשפות פורמליות כאל ישים מתמטיים, המתפרשים בסמנטיקה 
פורמלית שהיא עצמה אך נדבך מתמטי במערכות לוגיות. עם זאת, הטענות של פרגה 
לגבי השפה הטבעית תקפות, כמו גם טעמיו לפיתוח שפות פורמליות להקשרים שבהם 
סובלות מריבוי משמעות,  אינן  פורמליות  לתקפות טיעונים חשיבות עליונה. שפות 
עמימות או תלות בהקשר,3 והצורה הלוגית של פסוקיהן שקופה. אף על פי כן, אבקש 
להציע כי המשמעותיות של הצרנה חורגת מהנאמר לעיל. באשר הצרנה הינה שלב 
ברה־קונסטרוקציה של טיעונים הנטועים בתוך שיח, היא מהווה פעולה פרשנית על־

ידי הדוברת־הפרשנית. הניסוח של הטיעונים בשפה פורמלית גורר עמו ביטוי מפורש 
למחויבויותיה הלוגיות והפרשניות4 )על מחויבויות אלו ארחיב בהמשך(. 

פעולת ההצרנה אינה מוכתבת על־ידי אלגוריתם הנתון מראש, אלא היא מתבצעת 
אד־הוק בכל הקשר שיח. פסוקי השפה הטבעית אינם רק מושאי מחקר אמפירי, אלא 
פעילויות  הינם  טקסטים  של  ופרשנות  ניתוח  והרי   — בת־שיח  של  כלי־ביטוי  הם 
השייכות למרחב ההומניסטי מעצם טבען. נוסיף עוד כי השתת מבנה פורמלי־מתמטי 

על טקסט הנטוע בשיח הינה פעילות אנתרופוצנטרית במונחיו של שטיינר.
לפני שנרחיב את ההשוואה בין הגישה הנוכחית לגישתו של שטיינר, נפרט מעט 
לגבי תהליך ההצרנה. כיום, העיסוק הפילוסופי בהצרנה אינו נרחב, אולם קיימות גישות 
מגוונות. ככלל, כפי שציינו, גישות עכשוויות להצרנה מכירות בהיבטים של הצרנה 
שאינם תיאוריים. יש הגורסים כי על הצרנה ראויה להתיישב עם שיפוטים לגבי תקפות 
לא פורמלית )Baumgartner and Lampert 2008(. עיקרון זה קשור למושג של תקפות 
לא פורמלית שדורש הסבר בפני עצמו — בגישה הנוכחית לא נישען על עיקרון זה שכן 
תקפות כאן היא תמיד פורמלית. יתר על כן, שאלות בסיסיות בהרמנויטיקה עולות 
כאן. האם יש לפרש את מחבר הטקסט על־פי מידת החסד, למשל על־ידי כך שנוסיף 

נכונות,  בפיסיקה  פיתגוראיות־פורמליסטיות  אנלוגיות  לגבי  שטיינר  של  טענותיו  אם  כי  נציין   2
ממה  שחורג  באופן  פיסיקליות  משוואות  של  הנוטציה  על  ואף  התחביר  על  מסתמכים  ופיסיקאים 
את  טבעי  באופן  המייצגת  איקונית,  שפה  של  הלייבניציאני  האידיאל  כי  ניכר  אמפירית,  שמוצדק 

מושאיה, בא לידי מימוש בפרקטיקה של גילוי בפיסיקה המודרנית.

נסייג ונאמר כי במערכות לוגיות מסוימות שנועדו לחקר השפה הטבעית ההקשר משולב כפרמטר   3
.)Kaplan 1989 ,בפירוש של ביטויי השפה )ראו, למשל

נבחין את הגישה המוצעת כאן מזו של ברנדום )Brandom 1994(, אשר עבורו המחויבויות הלוגיות   4
נעשות מפורשות באמצעות מילים לוגיות בשפה הטבעית, כאן המחויבויות באות לידי ביטוי בהצרנה 

 .)Brun 2019( לשפה פורמלית
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הנחות מובלעות לכאורה על מנת להבטיח את תקפות הטיעון? או, לחלופין, האם יש 
לנסות לתפוס את כוונת מחברת הטקסט, בין שהתוצאה תצא תקפה ובין שלאו? 

בהצרנה.  העוסקים  הפילוסופים  חלוקים  שלגביהן  מרכזיות  נקודות  שלוש  נציין 
 Resnik 1985; Peregrin and Svoboda 2013, 2017; Brun( ראשית, ישנם פילוסופים
 )reflective equilibrium( התומכים בשיטה של שיווי משקל רפלקטיבי )2020 ,2014

בעקבות  רקע,  ותורת  כלליים  עקרונות  פרטיים,  מקרים  של  שיפוטים  בין  בהצרנה 
 Thagard 1982;( המתנגדים  וישנם   ,)Goodman 1983( וגודמן   )Rawls 1999( רולס 
Baumgartner and Lampert 2008(. שנית, יש הגורסים כי על הקריטריונים להצרנה 

נאותה להיות סמנטיים )Sainsbury 1993; Baumgartner and Lampert 2008(, ואילו 
 .)Peregrin and Svoboda 2013, 2017( תורת־היסקיים  להיות  עליהם  אחרים  לפי 
אמפיריים  מחקרים  של  תוצאות  של  הרלוונטיות  מידת  לגבי  השאלה  עולה  לבסוף, 
בבלשנות ובפסיכולוגיה. יש התומכים בשימוש בתוצאות אלו )Thagard 1982( ויש 

 .)Resnik 1985( המתנגדים
שלנו  בנושא  מהותיות  סוגיות  אלו  כמובן  אלו.  בסוגיות  להכריע  המקום  זה  אין 
שיכולה  פורמלית  למסגרת  המאמר  של  הארי  חלק  את  להקדיש  אבקש  אולם  כאן, 
לשמש תיאוריות שונות של הצרנה שנשענות על קריטריונים שונים להצרנה ראויה. 
שני  על  נשענת  הפורמלית  המסגרת  בבסיס  המוצעת  הפילוסופית  הגישה  זאת,  עם 
עקרונות בסיסיים. ראשית, ישנה חשיבות לניסוח מפורש של כללים פורמליים בעת 
הצרנה. בשונה מהאידיאל הלייבניציאני, שפות פורמליות אינן איקוניות ומתפרשות 
באופן "טבעי", ועל כן יש צורך במערכת כללים על־מנת לקבוע בהן תכונות לוגיות. 
הלוגיות של  לוויטגנשטיין על טענתו בטרקטטוס שהתכונות  ענה  קרנפ  זה,  בעניין 
נכון רק אם הכללים עבור השימוש  כי הדבר  ניכרות בסימנים עצמם,  הפרופוזיציה 
בסימנים נתונים )Carnap 1937, 186(. הצרנה כוללת אפוא קביעה מפורשת של צורה 

לוגית בתוך מערכת שכלליה גם הם ניתנים במפורש. 
שנית, ההיבט הנורמטיבי של ההצרנה מתבטא בעצם הקביעה המפורשת של כללי 
המערכת.5 הניסוח המפורש של הכללים על־ידי הדוברת־הפרשנית המצרינה מגלם 
את מחויבויותיה הלוגיות־הפרשניות, שעל־פיהן ניתן לשפוט אותה ואת בנות שיחה 
בבחינת תקפות טיעוניהן.6 בשונה מהשפה הטבעית, השפה הפורמלית מכוננת על־
בעוד  שלהם.  הנורמטיבי  לכוח  המקור  וזהו  מפורש,  באופן  המנוסחים  הכללים  ידי 
השפה הטבעית היא תופעה דינמית ומורכבת הנתונה לתיאוריות אמפיריות משתנות, 

התבטאויות על החשיבות של ניסוח מפורש של כללי מערכת לוגית ניתן למצוא למשל אצל פרגה   5
 .)Carnap 1959, xi( ואצל קרנפ )Frege 1964, 2(

 MacFarlane( מקפרלן, למשל, כותב על נורמות לוגיות בהינתן ההנחה שצורת הטיעון כבר מפורשת  6
 .)Steinberger 2019( עוד על הנורמות הכרוכות בקבלת תקפותו של טיעון, ראו שטיינברגר .)2004
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ההצרנה לשפה פורמלית מקבעת את הטיעונים אשר נוסחו בשפה הטבעית מבחינת 
אנתרופוצנטרית,  גישה  מתגלה  כאן  גם  שטיינר,  אצל  כמו  הלוגיות.  תכונותיהם 
המתבטאת בשימוש בכלים מתמטיים־פורמליים על־ידי הדוברת־הפרשנית על מנת 
להחיל מבנים על תופעה טבעית. בשונה משטיינר, כאן השימוש בכלים המתמטיים 
כתב  שעליו  התיאורי  הפיסיקלי  להקשר  בניגוד  שיח,  של  נורמטיבי  במרחב  נעשה 
מסגרת  להציג  אבקש  כעת  המאמר.  של  האחרון  בחלק  נחזור  זה  לעניין  שטיינר. 

פורמלית לתיאוריית הצרנה.

המסגרת הפורמלית: תוצרי ההצרנה

של  התורת־מודלית,  הפורמלית,  המסגרת  את  לגייס  אבקש  ההצרנה,  תוצרי  עבור 
של  הבסיסי  המאפיין   .)Sagi 2014, 2020( קודמות  מעבודות  סמנטיים"  "אילוצים 
המערכת של אילוצים סמנטיים הוא הכלליות שלה, מיעוט הנחות היסוד שלה ביחס 
לגישות סטנדרטיות, ומידת החופש שהיא מאפשרת. תחשיב הפרדיקטים הסטנדרטי 
אילוצים  של  כמערכת  לשכתוב  ניתן  תורת־מודלית  סמנטיקה  עם  ראשון  מסדר 

סמנטיים, אולם הוא מהווה רק דוגמה מני רבות. 
מודל, בהקשר הנוכחי, הינו זוג סדור M=⟨D, I⟩ שבו האיבר הראשון, D, הינו קבוצה 
שאינה ריקה )"התחום"(, והאיבר השני, I, הוא פונקציית פשר. בעוד פונקציית הפשר 
מוגדרת במסגרת הסטנדרטית דרך כללים רקורסיביים מקובלים, כאן פונקציית הפשר 
תוגדר באופן כללי יותר, כפי שיובהר להלן. המערכת שאציג היא תורת־מודלית במובן 
לוגית מוגדרת  ונביעה  זה שפסוקי השפה הפורמלית מקבלים ערכי אמת במודלים, 
כיחס בין קבוצת פסוקים )ההנחות( לפסוק יחיד )המסקנה( המתקיים כאשר כל מודל 

שבו ההנחות אמיתיות גם המסקנה אמיתית. 
במערכות לוגיות סטנדרטיות, ישנה הבחנה חדה בין המונחים הלוגיים של השפה 
הם  הלוגיים  המונחים  פתחנו,  הדוגמה שבה  לגבי  כפי שצוין  הלא־לוגיים.  למונחים 
חופשי  באופן  מתפרשים  הלא־לוגיים  המונחים  ואילו  קבוע,  שפשרם  השפה  ביטויי 
לחלוטין תחת אילוצי התחביר. בהקשר הנוכחי, הסמנטיקה הפורמלית משקפת את 
המחויבויות של הדוברת־הפרשנית לגבי פירוש ביטויי השפה הפורמלית. באמצעות 
הכלל הסמנטי הסטנדרטי של קשר לוגי, מבוטאת מחויבות לוגית לפונקציית האמת 
הסמנטי  בכלל  לדוגמה,  נתבונן,  טיעונים.  של  תקפותם  על  והשלכותיה  המתאימה, 

עבור הקוניונקציה:

𝐼(𝜙∧𝜓) = 𝑇 ⇔ 𝐼(𝜙) = 𝐼(𝜓) = 𝑇

נביעה  עבור  בחשבון  שנלקחים  המודלים(  תורת  במסגרת  המודלים,  )הם  פשרים 
מונחי  של  החדה  החלוקה  אולם  לעיל.  הכלל  את  שמקיימים  כאלה  רק  יהיו  לוגית 
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השפה למונחים לוגיים ומונחים לא־לוגיים אינה מוצדקת בהקשר הנוכחי. הדוברת־
בלי להתחייב לפשר  מונח  הפרשנית עשויה לבקש להתחייב למאפיין של פשר של 
במובן  סמנטיים  כללים  לבחון  מקום  יש  כאן  סמנטי.  כלל  באמצעות  הנקבע  מסוים 
רחב יותר מהמקובל, שבהם פשרים של ביטויים נקבע באופן חלקי באופנים שונים. 
לדוגמה, השפה עשויה להכיל מונחי צבע, והדוברת־הפרשנית עשויה לבקש להתחייב 

לכך שפשריהם תמיד יהיו זרים, גם אם לא תתחייב לפשר קבוע עבורם:

𝐼(𝑎𝑙𝑙𝑅𝑒𝑑)∩𝐼(𝑎𝑙𝑙𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛) = ∅

ניתן  זרות.7  תהיינה   "𝑎𝑙𝑙𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛"ו־  "𝑎𝑙𝑙𝑅𝑒𝑑" של  האקסטנציות  כי  דורש  זה  תנאי 
נביעה  ולהגדיר  לעיל,  התנאי  את  המקיימים  לאלו  המודלים  מחלקת  את  לצמצם 
וזה  הקוניונקציה  של  זה  התנאים,  שני  המצומצמת.  המודלים  מחלקת  לפי  לוגית 
אילוץ  יותר,  של מונחי הצבע, הינם דוגמאות ל"אילוצים סמנטיים". באופן כללי 
לייחס  שניתן  הפשרים  את  אופן  באיזשהו  שמגביל  מודלים  על  תנאי  הוא  סמנטי 
פשר  ופונקציות  תחומים  על  מובלעת  הכללה  כולל  סמנטי  אילוץ  השפה.  למונחי 
ניתנים להצגה  והכמתים  עבור הקשרים  הרגילים  מודלים. הכללים הסמנטיים  של 
כאילוצים סמנטיים, וכן מגוון רחב של אילוצים אשר יוצרים תלּויּות וקובעים באופן 
חלקי פשרים של ביטויים בשפה. העיקרון המנחה במסגרת של אילוצים סמנטיים 
הוא שנקודת הפתיחה כוללת הנחות יסוד מועטות בלבד, והנחות נוספות מתווספות 
באופן מפורש בניסוח של מערכות בתוך המסגרת. על כן, המושגים של שפה ומודל 

כלליים ביותר. 
שפה L במסגרת של אילוצים סמנטיים כוללת קבוצה של מונחים, הם הביטויים 
האטומיים של השפה, וקבוצה של פראזות, הם מחרוזות של מונחים וסימני פיסוק 
)סוגריים, פסיק וכיו"ב(. כאמור, מודל עבור שפה L במסגרת של אילוצים סמנטיים 
ריקה.  קבוצה שאינה  הוא  "התחום",   ,D האיבר הראשון,   .M=⟨D, I⟩ סדור  זוג  הוא 
ערך   Lב־ ופראזה  ביטוי  לכל  מעניקה  אשר  פשר  פונקציית  הוא   ,I השני,  האיבר 
ראשון,  בשלב   .Fו־  T האמת  וערכי   D על  הבנויה  התורת־קבוצתית  מההירארכיה 
מחלקת פונקציות הפשר רחבה בהרבה מהמקובל במערכות סטנדרטיות. כל קבוצה 
שנבנית איכשהו מאיברי התחום וערכי האמת יכולה להיות פשר של ביטוי במודל 
ואת  המודלים,  מחלקת  את  שמצמצמת  היא  סמנטיים  אילוצים  קביעת  כלשהו. 

פונקציות הפשר בתוך כך.
אילוצים  של  קבוצה  קביעת  כוללת  המוצעת  במסגרת  לוגית  מערכת  הגדרת 
סמנטיים אשר יגדירו את מחלקת המודלים עבור הגדרת נביעה לוגית. בין האילוצים 

של  המשמעות  את  לתפוס  שכוונתם  פרימיטיביים  כביטויים   "𝑎𝑙𝑙𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛"ו־  "𝑎𝑙𝑙𝑅𝑒𝑑" את  נבין   7
"אדום כולו" ו"ירוק כולו". 
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הסמנטיים האפשריים, הדוגמאות הבאות:

𝐼(𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑜𝑟) ⊆ 𝐼(𝑢𝑛𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑)

𝐼(𝑤𝑎𝑠𝐵𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡) = 𝐼(𝑤𝑎𝑠𝑆𝑜𝑙𝑑)

𝐼(𝑒𝑣𝑒𝑛)∩𝐼(𝑜𝑑𝑑) = ∅

0 ∈ 𝐼(𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟)

תהי 𝛥 קבוצה של אילוצים סמנטיים. מודל־𝜟 הוא מודל שמקיים את כל האילוצים 
ודחיית  יובילו לקבלת אילוצים סמנטיים מסוימים  ב־𝛥. מן הסתם, שיקולים שונים 
אחרים. רבים מהשיקולים נובעים מהשימוש שעבורו מייעדים את המערכת הלוגית — 

אם זה לחקר בלשני של שפה טבעית, לשימוש במחקר מתמטי, או להצרנה. 
אילוצים סמנטיים דומים לפוסטולטים של משמעות בעבודותיהם של קרנפ ושל 
סמנטיים  אילוצים  בין  ראשון  הבדל   .)Carnap 1952, Montague 1974( מונטגיו 
לפוסטולטים של משמעות הוא שהאילוצים הסמנטיים מנוסחים במטא־שפה, ואילו 
כן  ומונטגיו מנוסחים בשפת האובייקט — על  פוסטולטים של משמעות אצל קרנפ 
לראשונים כוח ביטוי רב יותר. הבדל נוסף ומשמעותי יותר הוא שאצל קרנפ ומונטגיו 
הפוסטולטים המדוברים נקבעים רק אחרי שהמערכת הלוגית, התחביר והסמנטיקה, 
האילוצים  לקביעת  הקודם  שלב  אין  הסמנטיים,  האילוצים  של  במסגרת  מוגדרת. 
הסמנטיים: האילוצים הקשורים במונחים הלוגיים המקובלים הם רק דוגמה לאילוצים 

שניתן לקבל, עם או בלי אילוצים נוספים. 
ישנם מושגים סמנטיים מגוונים אשר ניתן להגדיר במסגרת של אילוצים סמנטיים 
)ראו Sagi 2014(. נציין כי המסגרת של אילוצים סמנטיים נשענת על סמנטיקה עשירה 
וסינטקס מינימלי. אין אנו מניחים כל אפיון תחבירי של השפה פרט לחלוקה למונחים 
ולפראזות )גם אם אין אנו שוללים את השימוש בתיאוריית תחביר ככלי עבור מערכות 
ספציפיות(. כל המושגים הרלוונטיים מוגדרים באופן סמנטי. כך, למשל, נגדיר פסוק 
 ,𝛥אשר מקבלת ערך אמת מפונקציית הפשר בכל מודל־ p כפראזה 𝛥 בקבוצת אילוצים
𝜑. נאמר שהמסקנה נובעת  Γ ומסקנתו  ⟨Γ, 𝜑⟩ טיעון שהנחותיו  I(p)=T. יהי  כלומר 
לוגית מההנחות ב־𝛥 )שהטיעון תקף ב־𝛥( אם בכל מודל־𝛥, שבו לכל 𝜓∈Γ מתקיים 

 8.I(𝜑(=T מתקיים גם ,I(𝜓)=T
נשים לב כי הגדרת הנביעה הלוגית, כמו גם מושגים נוספים, היא יחסית לקבוצת 
ובטל  נתון עשוי להיות תקף תחת קבוצת אילוצים אחת,  אילוצים סמנטיים: טיעון 

אמת,  ערך  פסוק  שלכל  זה  במובן  קלאסית,  היא  כאן  המוגדרת  סמנטיים  אילוצים  של  המסגרת    8
וישנם בדיוק שני ערכי אמת. מן הסתם ניתן להגדיר מסגרות של אילוצים סמנטיים עבור כל לוגיקה 
לא קלאסית )ואף ניתן להרחיב את הרעיון הבסיסי לסמנטיקות חלופיות לסמנטיקה התורת־מודלית 

הסטנדרטית(.
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תחת קבוצת אילוצים אחרת. עולה כאן השאלה, אם ישנה קבוצת אילוצים סמנטיים 
"נכונה" לקביעת תקפות של טיעונים. והרי במערכות הרגילות שבהן יש חלוקה חדה 
המונחים  קביעת  שכן,  דומה.  שאלה  עולה  לא־לוגיים  למונחים  לוגיים  מונחים  בין 
את  פתחנו  שבה  בדוגמה  )ראו  בה  תקפים  טיעונים  אילו  קובעת  במערכת  הלוגיים 
לוגי,  מונח  אינו  "לכל"  למשל,  שלפיה,  לוגיים  מונחים  של  שונה  בחירה  המאמר: 
יש  אם  השאלה  עולה  עכשוויים  בדיונים  תקפות(.  לגבי  שונות  לתוצאות  תוביל 
קריטריון למונחים לוגיים שיביא למושג "הנכון" של נביעה לוגית. בהקשר הנוכחי, 
לקבל  סמנטיים שאפשר  אילוצים  על  תנאים  סמנטיים":  "מטא־אילוצים  לנסח  ניתן 
בהגדרת מערכת. למשל, נשים לב כי לא כל מערכת של אילוצים סמנטיים מקיימת 
לפי  נקבע  מורכב  ביטוי  של  הסמנטי  שהערך   — קומפוזיציונליות  של  התכונה  את 
)להגדרות שונות  ואופן ההרכבה  אותו  הערכים הסמנטיים של הביטויים המרכיבים 
לקומפוזיציונליות, ראו Pagin and Westerståhl 2010(. ניתן להגדיר קומפוזיציונליות 
כתכונה של קבוצות של אילוצים סמנטיים )Sagi 2014( ולדרוש כמטא־אילוץ שכל 

מערכת של אילוצים סמנטיים תהיה קומפוזיציונלית. 
לשם הדיון כאן, לא נדון בשיקולים לקבלת מטא־אילוצים סמנטיים כלשהם, ואף 
לא נדון בשיקולים לקבלת אילוצים סמנטיים כלשהם. למערכות אילוצים סמנטיים 
שימושים אפשריים שונים, וכל שימוש גורר שיקולים משלו לקבלה או לדחייה של 
הוא  הלוגית  במערכת  השימוש  הנוכחי,  בהקשר  סמנטיים.  ומטא־אילוצים  אילוצים 
דוברת־ על־ידי  בשיח  הנתונים  טיעונים  של  תקפות  קביעת  לשם  הצרנה  לצורך 

שתצרין  הלוגית  המערכת  את  קובעת  הדוברת־הפרשנית  המוצעת,  בגישה  פרשנית. 
שכאן,  במסגרת  המערכת.  כללי  על־פי  נקבעת  המוצרנים  הטיעונים  ותקפות  אליה, 
קביעת המערכת הלוגית נערכת דרך אילוצים סמנטיים. האילוצים הסמנטיים מהווים 
ר לשיפוט תקפות טיעוניה וטיעוני  מחויבויות לוגיות של הדוברת־הפרשנית והן הַכּ

בנות־שיחה. 
השיקולים השונים שמנחים תיאוריות של הצרנה שהזכרנו לעיל יבואו לידי ביטוי 
הפורמלית  השפה  של  התיאורי  הדיוק  מידת  למשל,  הסמנטיים.  האילוצים  בקביעת 
ביחס לשפה הטבעית היא עניין לענות בו — האם יש מקום להיוועץ במחקר בלשני 
בקביעת אילוצים סמנטיים עבור תוצרי הצרנה? מצד אחד, הצרנה אינה מחקר בלשני, 
ולמצרין מטרות שונות מאלו של הבלשן. מצד שני, לבלשנות, ולסמנטיקה פורמלית 
בפרט, יש רבות לומר על המבנה הלוגי של טיעונים בשפות טבעיות, ולפחות על פניו 
יש לקחת זאת בחשבון. אם כך הדבר, יש לבחון אילוצים סמנטיים גם על פי מידת 
היותם ראויים מבחינת תיאוריות בלשניות. נזכיר כי אין זה המקום להכריע בסוגיות 
ר  אלו, אלא ענייננו הצגת מסגרת פורמלית שמשמשת את הדובר־הפרשן ומהווה הַכּ
לכוח הנורמטיבי בהצרנה. קביעת אילוצים סמנטיים מסוימים או אף קביעת מטא־

אילוצים סמנטיים חורגת מתחום הדיון הנוכחי. 
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המסגרת הפורמלית: תהליך ההצרנה

העוסקת בהצרנה נדרשת להעביר טיעונים משפת מקור לשפת יעד פורמלית שעבורה 
במחויבויות  כרוך  הוא  גם  זה  תהליך  המוצעת,  בגישה  סמנטיים.  אילוצים  נקבעים 
לוגיות מצד הדוברת־הפרשנית. המחויבויות הפעם מבוטאות כאילוצים על פונקציות 
הצרנה, אשר מתאימות טיעונים בשפה פורמלית לטיעונים בשפה הטבעית )ושיוגדרו 
להלן(. נזכור, כי טיעונים בשפה הטבעית הנטועים בתוך שיח הם המועמדים להערכה 
מבחינת התכונות הלוגיות שלהם. בשפה הטבעית ישנה תלות שגרתית ומקיפה של 
שההקשר  האפשרות  את  אף  בחשבון  נביא  ולצורכנו  בהקשר,  ביטויים  משמעות 
ההצרנה  מתוצאות  אחת  מזה"(.  שונה  ב"זה  )כמו  המשפט  באמצע  להתחלף  עשוי 
היא ביטול התלות הזו במעבר לשפה פורמלית שאינה תלוית הקשר. על כן נניח כי 
הארגומנטים עבור פונקציית ההצרנה יהיו ביטויים הנתונים בהקשר. נשים לב כי כדי 
להגיע לצמדים של ביטויים והקשרים נדרש כבר עיבוד מסוים של ביטוי שפתי הנתון 
קונקרטית בכתב או בעל פה. עיבוד כזה יכריע, למשל, אם שני מופעים של ביטויים 
שהם  או  הגייה(  או  כתיב  של  קלה  בווריאציה  )אולי  הביטוי  אותו  של  מופעים  הם 
מופעים של ביטויים שונים. בתור שלב מקדים, נדרש גם עיבוד של הטקסט לכדי 
טיעונים בתבנית קנונית של הנחות ומסקנה. לאחר העיבוד הראשוני, ניתן להפעיל 
מצרינים  שממנה  המקור,  שפת  נגדיר  ראשית,  להלן.  המוגדרות  הצרנה  פונקציות 

ושפת היעד, שאליה מצרינים. 

שפת המקור מכילה ביטויים אטומיים וביטויים מורכבים )מחרוזות של ביטויים 
אטומיים וסימני פיסוק(. 

בקרב הביטויים המורכבים, נכלול קטגוריה של פסוקי חיווי )מהם מורכבים טיעונים(. 

שפת היעד מכילה מונחים ופראזות הנתונים תחת אילוצים סמנטיים )כלעיל(.

תחביריות  תיאוריות  תיתכנה  היעד  שפת  לגבי  וגם  המקור  שפת  לגבי  שגם  נציין 
עשירות, אולם אין אנו מניחים את קיומן של תיאוריות כאלה מראש — הגדרותינו 
ומורכבים,  פשוטים  ביטויים  של  שציינו  הקטגוריות  על  רק  ראשוני  בשלב  נסמכות 
ושל פסוקי חיווי של שפת המקור )נזכור כי בשפת היעד, מושג הפסוק מוגדר ביחס 
 SLשפת יעד. פונקציית הצרנה מ־ TL שפת מקור, ותהא SL לאילוצים סמנטיים(. תהי

ל־ TL היא פונקציה F, אולי חלקית, שתחומה

 }<<𝑒₁,𝑐₁>,...,<𝑒𝑛,𝑐𝑛>> :הוא הקשר 𝑐𝑖ו־ ,SLהוא ביטוי ב־ 𝑒𝑖 ,1≤i≤n ולכל 𝑛∈ℕ{

והטווח שלה הוא קבוצת הפראזות בשפת היעד. כלומר, התחום הוא סדרות של זוגות 
סדורים שהאיבר הראשון שלהם הוא ביטוי בשפת המקור, והאיבר השני שלהם הוא 
הקשר. סדרות אלו מייצגות את הביטויים הנתונים בכתב או בעל־פה בתוך הקשרים 
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כן  )על  הנתון  הטקסט  של  חלק  כל  על  לפעול  יכולה  ההצרנה  פונקציית  משתנים. 
כן  )על  תת־חלקיו  לכל  להתייחס  מוכרחה  אינה  אך  סופי(  אורך  בכל  הן  הסדרות 

הפונקציה אולי חלקית(. 
בשלב הראשוני, אנו כוללים כל פונקציה העונה לתנאי שבהגדרה. ניעזר באילוצי 
הצרנה כדי לצמצם את מחלקת פונקציות ההצרנה. נזכור כי הצרנה תמיד מתבצעת אד 
הוק ביחס לטקסט הנתון בתוך שיח. אילוצי ההצרנה ייקבעו לפי תנאי השיח. אילוץ 
הצרנה הינו תנאי על פונקציות הצרנה, כפי שנראה בדוגמאות להלן. לשם הצגה נוחה 
לקריאה של הדוגמאות, נרשום זוג סדור <e,c> של ביטוי e והקשר c כ־ec. נתבונן, 

לדוגמה, בטיעון הבא המועמד להצרנה:

c5כחולים c4השמיים c3וגם c2זורחת c1השמש
                                                                   

c7זורחת c6השמש

הנתונים בהקשרם.  לביטויים  ראשוני, המחולק  עיבוד  בידינו טקסט לאחר  כי  נזכור 
הצרנה  אילוצי   — ההקשר  מבחינת  אחידות  כל  מניחים  איננו  הטקסט,  הצגת  בשלב 

ישמשו להחיל אחידות על הקשרים שונים. 
נשים לב כי אילוצי הצרנה נדרשים על־מנת למצוא תבניות בטקסט, ורק באמצעות 
אילוצים מפורשים נוכל לקבוע, למשל, ששני המופעים של "השמש זורחת" יותאמו 
לאותו ביטוי בשפה הפורמלית. וכך, למשל, נוכל לכלול עבור הטקסט בדוגמה את 

האילוצים הבאים:

F(c7זורחת c6השמש(=F(c2זורחת c1השמש( )א( 
F(c3וגם(=∧ )ב( 

אשר מתירים, למשל, את ההצרנה: 

𝑝∧𝑞
       

𝑝 

אם שפת היעד שלנו היא שפת תחשיב הפסוקים, תחת האילוצים הסמנטיים הסטנדרטיים 
לשפה זו, נקבל טיעון תקף. עם זאת, הצרנות רבות נוספות מתאפשרות תחת אילוצים 
)א( ו־)ב(: בחלקן הטיעון המתקבל לא יהיה תקף בתחשיב הפסוקים, ואילו בחלקן כלל 
לא יתקבל טיעון ראוי הבנוי מפסוקים בנויים כהלכה בתחשיב זה. כרגיל בפרקטיקה 
של הצרנה, לא נכוון להצרנה יחידה על־מנת לקבוע תקפות של טיעון בשפת המקור — 
אולם נשאף להסכמה בין ההצרנות השונות לגבי תקפות הטיעון. תהי Π קבוצת אילוצי 
 .Π אם היא מקיימת את אילוצי  𝚷היא פונקציית־ F הצרנה. נאמר שפונקציית הצרנה
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בהינתן קבוצת אילוצי הצרנה Π עבור שפת מקור נתונה ושפת יעד הנתונה עם אילוצים 
סמנטיים, נאמר כי טיעון בשפת המקור הינו תקף תחת Π, אם כל פונקציית־Π מתאימה 
לו טיעון תקף בשפת היעד הנתונה. על מנת לקבל את תקפות הטיעון בעברית בדוגמה 

לעיל עלינו להוסיף אילוצי הצרנה נוספים — למשל:

)השמשc1 זורחתF(c2 הוא פסוק בתחשיב הפסוקים )ג( 
)השמייםc4 כחוליםF(c5 הוא פסוק בתחשיב הפסוקים )ד( 

 c2 זורחת c1השמש( = F(c2זורחת c1השמש( F(c3 וגם( F(c5כחולים c49)השמיים )ה( 
F(c5כחולים c4השמיים c3וגם  

של  מחויבויות  זו  במסגרת  מבטאים  הצרנה  אילוצי  גם  סמנטיים,  אילוצים  כמו 
הדוברת־ של  פרשניות  מחויבויות  שאלו  לומר  ניתן  הפעם   — הדוברת־הפרשנית 

הפרשנית באשר הן נוגעות לפענוח, לעיבוד ולפירוש של טקסט נתון. עם זאת, אילוצי 
ההצרנה, כמו האילוצים הסמנטיים, מתקבלים מתוך ערב רב של שיקולים לשוניים, 
לנסח  ניתן  הצרנה  אילוצי  לגבי  גם  סמנטיים,  אילוצים  לגבי  כמו  ופרשניים.  לוגיים 
מטא־אילוצים שמהווים תנאים על אילוצי הצרנה. ישנם מטא־אילוצי הצרנה שונים 
הבאים בחשבון, שאפרט עליהם להלן. בשלב זה, אציע לקבל את המטא־אילוץ הבא 

על קבוצות אילוצי הצרנה:

פסוק־אל־פסוק: תהי Π קבוצת אילוצי הצרנה עבור שפת מקור SL ושפת יעד 
TL תחת קבוצת אילוצים סמנטיים Π .𝛥 מקיימת את "פסוק־אל־פסוק" אם כל 

.𝛥פסוק ב־ SLמתאימה לכל משפט חיווי ב־ Πפונקציית־

יעברו  המקור  בשפת  שטיעונים  לדרוש  סבירה  לוגית  מחויבות  זו  תהא  כי  נראה 
סמנטיים,  אילוצים  במסגרת  תקפותם  את  לבחון  ניתן  אשר  היעד  בשפת  לטיעונים 

ומחויבות מבוטאת על־ידי פסוק־אל־פסוק.
כפי שציינו קודם, אפשר למצוא בספרות תנאים שונים על הצרנות ראויות, שיבואו 
לידי ביטוי כאן כאילוצי הצרנה או מטא־אילוצי הצרנה. דוגמה לכך היא המטא־אילוץ 
Π על בסיס קריטריון להצרנה נאותה שהוזכר לעיל  הבא על קבוצת אילוצי הצרנה 

:(Baumgartner and Lampert 2008(

מתאם: טיעון בשפת המקור יהיה תקף תחת Π אם ורק אם הטיעון תקף באופן 
לא פורמלי.

המטא־אילוץ "מתאם" קשור למושג של תקפות לא־פורמלית, שלא בהכרח נרצה להישען 
עליו בהקשר הנוכחי. אדרבא, איננו מניחים כי הטיעונים בשפת המקור תקפים במובן 

נקרא את הרשום באגף ימין של המשוואה כמחרוזת של שלושת הביטויים המתקבלים מפונקציית   9
ההצרנה בסדר הרשום.
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כלשהו לפני קביעת אילוצי הצרנה, ואיננו מניחים כאן כי ההצרנה היא הליך חד־משמעי 
החושף עובדה לגבי תקפות הטיעון. תקפות כאן היא מושג שכולל בחובו צורניות, ובגישה 

המוצעת אין תקפות הקודמת לקבלה מפורשת של כללים של שפה פורמלית. 
ההקשר  לאחידות  נוגע  בלוגיקה  ראשונים  בשיעורים  המקובל  נוסף  מטא־אילוץ 

בטיעון המוצרן:

אחידות ההקשר: לכל פונקציית־Π, אם e הוא ביטוי בשפת המקור ו־c ו־’c הינם 
.F(ec)=F(ec’( הקשרים בטיעון הנתון, אז

עקרון אחידות ההקשר מבטל את האפשרות לעבור בין הקשרים שונים במסגרת טיעון 
נתון. כאן לא נקבל עיקרון זה, שכן אנו לוקחים בחשבון את הרגישות הרבה של השפה 
הטבעית להקשרים משתנים, ולא נרשה לעצמנו הקלה זו הניתנת בשיעורי לוגיקה. 
כך, למשל, בדוגמה הבאה, תתאפשר הצרנה של הביטוי "זה" באמצעות שני מונחים 

שונים בשפת היעד:
c2אדום c1זה
                          

c4אדום c3זה

למשל, כך:

 𝑎𝑙𝑙𝑅𝑒𝑑(𝑎)
                          
𝑎𝑙𝑙𝑅𝑒𝑑(𝑏)

ולאו דווקא נקבל טיעון תקף )העניין תלוי באילוצים הסמנטיים שייקבעו( — ותקפות 
"זה" מצביע על אובייקטים שונים  רוצים לקבל כאשר  היינו  היא אכן תוצאה שלא 

במופעיו השונים. 

דוגמאות נוספות

ומטרתן  שונים  היפותטיים  מצבים  כוללות  מהספרות,  הלקוחות  להלן,  הדוגמאות 
הייתה להציב קשיים עבור תיאוריות שונות בפילוסופיה של הלשון. כאן  המקורית 

נשתמש במצבים המתוארים כדי להדגים את הגישה להצרנה והשלכותיה. 
הדוגמה הראשונה לקוחה מקריפקי )Kripke 1979(. גיבורנו הוא פיטר, אשר לומד 

כי ישנו פסנתרן ידוע ושמו פדרווסקי. בעקבות זאת, פיטר מאמין כי:

לפדרווסקי כישרון מוסיקלי.

ראש  היה  שאף  "פדרווסקי"  בשם  פולני  לאומן  ישנו  כי  מגלה  פיטר  אחר,  בהקשר 
ממשלה. פיטר ספקן לגבי יכולותיהם המוסיקליות של פוליטיקאים, ולכן מניח כי מדובר 
בשני אישים שונים בעלי אותו השם ועיסוקים שונים. וכך, הוא מייצר את ההאמנה כי:
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לפדרווסקי אין כישרון מוסיקלי.

האמת היא שאותו פסנתרן הקרוי "פדרווסקי" היה ראש ממשלת פולין. נראה לכאורה 
שיש סתירה בין ההאמנות של פיטר המנוסחות כך, ואכן קריפקי משתמש בדוגמה זו 
כדי לאתגר עקרונות מקובלים בפילוסופיה של הלשון בנוגע להקשרי האמנה. בהנחה 
שניתן לייצג האמנות באמצעות פסוקים בשפה, מתקבלים מקרים שבהם לכאורה יש 
כל   — לוגית  ָכַשל  בהאמנות  נראה שהמחזיק  לא  כאשר  האמנות,  בין  לוגית  סתירה 

שחסר לו הוא ידע אמפירי מסוים. 
לענייננו, נוכל לשאול על המחויבויות הלוגיות והפרשניות של פיטר כדובר־פרשן. 
האם תחת מחויבויותיו הלוגיות והפרשניות תנבע משתי ההאמנות שלו סתירה? לפיטר 
אמנם חסר ידע אמפירי על פדרווסקי, ובדיוק בשל כך הפסוקים לעיל בהקשרם אינם 
מובילים לסתירה — כפי שהם מוצרנים על־ידי פיטר. אכן, לפי מקפרלן, פיטר אינו 
תופס את האמנותיו כתקריות של הסֵכמה MacFarlane 2004( ¬ P ,P(. במונחים שלנו, 
בהאמנותיו.  סתירה  על  מעידה  שתוצאתם  הצרנה  אילוצי  עצמו  על  יקבל  לא  פיטר 
משויך  הראשון  שונים,  הקשרים  בשני  מופיע  "פדרווסקי"  בו  הבא,  הטיעון  בהינתן 

לפסנתרן והשני למדינאי:

c3מוסיקלי c2כישרון c1לפדרווסקי                                                         

c6מוסיקלי c5כישרון c4לפדרווסקי

אילוצי ההצרנה שיתחייב אליהם פיטר, אם יידרש לכך, יוציאו מכלל חשבון פונקציות 
הצרנה שבהן ההנחה והמסקנה מוצרנות באותו האופן )לדידו ההנחה אמיתית והמסקנה 

שקרית(. כלומר, הצרנות שיקבל יקיימו את האילוץ:10

Fֹ(c1פדרווסקי( ≠ F(c4פדרווסקי( )ו( 

המחויבויות הלוגיות והפרשניות של פיטר אינן מובילות אותו אפוא לקבל את תקפות 
הטיעון לעיל שמסקנתו סותרת את אחת מהאמנותיו )מן הסתם גם האילוצים הסמנטיים 
קריפקי  של  הקושיה  הטיעון(.  תקפות  את  יכפו  לא  פיטר  שיקבל  היעד  שפת  עבור 
לגבי הטיפול המקיף הראוי בהקשרי האמנה עומדת בעינה, ולא נרחיב עליה. הדיון 
נוקטים כאן נקודת המבט  ונוגע לפרקטיקה של הצרנה. אנו  יותר,  הנוכחי מצומצם 
של הדובר־הפרשן המצרין את טיעוניו או את טיעוני בני שיחו, תוך ניסוח מחויבויות 
לוגיות ופרשניות שבעטיין נקבעת תקפות או אי־תקפות הטיעונים. דוגמה זו, בדומה 
לדוגמה הקודמת, ממחישה את החשיבות של התייחסות להקשר שבו נתונים ביטויים 
בשפה הטבעית. יתר על כן, דוגמה זו ממחישה כי הרלוונטיות של תורות לשוניות 

ליתר דיוק, פונקציות ההצרנה נדרשות כאן לאילוץ:   10

F(c3מוסיקלי c2כישרון c1לפדרווסקי( ≠ F(c6מוסיקלי c5כישרון c4לפדרווסקי(
ואם ההצרנה נשענת על פירוק של הפסוק למרכיביו, ייכלל גם אילוץ )ו( לעיל.
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לגבי הוראתם של שמות או ביטויים אחרים מוגבלת בהקשר של הצרנה, שכן בין ששני 
המופעים של "פדרווסקי" מורים על אותו אובייקט ובין שלאו, ההצרנה נקבעת לפי 
מחויבויותיו הלוגיות והפרשניות של המצרין. יתר על כן, אין כאן כל הנחה לגבי קיומן 
הוא המכונן  דובר־פרשן, שכן  על־ידי  לפני הצרנתם  פסוקים  לוגיות של  צורות  של 
את התכונות הלוגיות באמצעות ההצרנה. נוסיף כי, בשונה מבדוגמה של קריפקי, גם 
אם היה פיטר אכן סבור כי שני המופעים של "פדרווסקי" מורים על אותו האובייקט, 
עדיין הייתה פתוחה בפניו האפשרות שלא לקבל על עצמו מחויבות לוגית לכך )אולי 
כי סברתו אינה חזקה דיה(, ולכן בכל זאת לא לקבל את תקפותו הלוגית של הטיעון 
על  נבקרו  לא  כי  ואף  פיטר לשיפוט,  זאת, הצרנת הטיעון מעמידה את  בכל  לעיל. 
ניתן לבקרו על קבלת מחויבויות פרשניות  והפרשניות,  סטייה ממחויבותיו הלוגיות 

אשר במקרה זה נובעות מבורות ולא מכשל לוגי.
יותר סבוכה, הלקוחה מדיון באקסטרנליזם סמנטי.  נוספת, מעט  נתבונן בדוגמה 
העולם  כי  נניח  ראשית,   .)Boghossian 1994( הבא  המקרה  את  מתאר  בוגהוסיין 
שאינם   )Twin Earth( "ארץ־התאום"  את  גם  כמו  הארץ  כדור  את  מכיל  האקטואלי 
נבדלים מבחינה פנומנלית עבור פיטר, יליד כדור הארץ. פיטר מבלה את החלק הראשון 
של חייו על כדור הארץ. בעודו שם, הוא נוסע לטייל בצפון ניו זילנד, ומגיע לאגם 
טאופו. באגם, להפתעתו הרבה, הוא פוגש בטנור המפורסם לוצ'יאנו פאוורוטי שצף לו 
במים. פיטר כאן הוא שוחר אופרה, והמפגש מותיר אצלו רושם עמוק וזיכרונות רבים. 
בשלב מאוחר יותר בחייו הבוגרים, באורח שלא נוכל להסבירו, פיטר מועבר לארץ־

התאום, בלי שהוא מבחין בכך )אולי הדבר נעשה בשנתו(. על־פי גישות מסוימות של 
אקסטרנליזם סמנטי, הוראות ביטוייו יתעדכנו עם הזמן למציאות החדשה וכך, למשל, 
"מים", ביטוי שבכדור הארץ מורה על חומר שהרכבו H2O, יורה כעבור זמן על החומר 
 Putnam( פטנם  של  המפורסמת  בדוגמה  כמו   ,XYZ שהרכבו  בארץ־התאום,  הדומה 
של  תושב  פאוורוטי־התאום,  לגבי  האמנות  מייצר  פיטר  מכן,  לאחר  בשנים   .)1975

ארץ־התאום השונה נומולוגית מפאוורוטי המקורי, אך דומה לו בכל תכונה הנראית 
לעין. פיטר, שאינו מודע למעבר הדרסטי שלו לארץ־התאום, מנסח טיעונים שונים 

לגבי פאוורוטי, שמתבססים על זכרונותיו. למשל, הוא ינסח את הטיעון:

c3באגם־טאופו c2רחץ c1פאוורוטי
c8ברדיו c7לפאוורוטי c6כעת c5מאזין c4אני
                                                                                    

c16באגם־טאופו c15רחץ c14ברדיו c13כעת c12לו c11מאזין c10שאני c9הזמר

)ראו Iacona 2018 אשר מנסח טיעון דומה בדיונו על הצרנה.(
לפי גישות של אקסטרנליזם סמנטי, ההוראה של "פאוורוטי" נקבעת לפי הסביבה, 
 ועל כן יורה בשני מופעיו על אובייקטים שונים. בהנחה זו, הטיעון לא יהיה תקף — 
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אף כי אין זה שקוף לפיטר, אשר ניסח את הטיעון כמבטא את האמנותיו שלו. בדיון 
הנתונים  כביטויים  לעיל  הטיעון  את  יעבד  פיטר  שכאשר  נסיק  בהצרנה,  הנוכחי 
בהקשר, וינסח אילוצי הצרנה עבורו, יקבל טיעון שהוא תקף בשפת היעד. לשם כך, 
הוא יקבל על עצמו מחויבות פרשנית שמצויה בקונפליקט עם אקסטרנליזם סמנטי — 

ששני המופעים של "פאוורוטי" יוצרנו על־ידי אותו הביטוי בשפת היעד: 

Fֹ(c1פאוורוטי( = F(c7פאוורוטי( )ז( 

ענייננו כאן אינו אקסטרנליזם סמנטי. הלקח בדוגמה זו הוא שהצרנה היא עניין פרשני 
אשר נקבע לפי המחויבויות הלוגיות והפרשניות של הדובר־הפרשן. אם כן, לא ניתן 
להאשים את פיטר בכשל לוגי — תחת מחויבויות ההצרנה שלו, לא יטעה בקביעתו 
שהטיעון המוצרן תקף. אולם, אם על בסיס ההצרנה פיטר יסיק את המסקנה השקרית, 
הוא בכל זאת נכשל כאן. אם ננקוט גישה אקסטרנליסטית, נוכל להאשים את פיטר 
של  המופעים  שני  את  פירש  כדובר־פרשן  בעמדתו  כאשר  שגה  שכן  פרשני,  בכשל 
"פאוורוטי" באופן אחיד כך שתוצאת הצרנתם תורה על אותו האובייקט. את טעותו 
שהגישה  בהנחה  זאת   — להצרנה  בנוגע  שלו  המוצהרות  במחויבויות  לאתר  ניתן 

האקסטרנליסטית נכונה. 
הצרנה  המוצעת,  ההצרנה  בתיאוריית  כי  מראות  שהבאנו  הדוגמאות  לסיכום, 
נשענת על אילוצים שהמצרין מנסח, אשר מגלמים מחויבויות מצדו. ההצרנה נערכת 
מפרספקטיבה של דובר־פרשן והיא תמיד שקופה לו, גם אם יש עובדות סמנטיות או 
אמפיריות שאינן נגישות לו. את תקפותו של הטיעון בשפת המקור ניתן לקבוע אם 
תקפות  לגבי  מסכימות  אותם  שמספקות  ההצרנה  שפונקציות  הצרנה  אילוצי  נוסחו 
הטיעון בשפת היעד )תחת אילוצים סמנטיים נתונים(. לתוצאה השלכות נורמטיביות 
לקבל  מצידו  רציונלי  זה  יהא  לא  )למשל,  הדובר־הפרשן  של  ההאמנה  מצבי  לגבי 
את ההנחות ולדחות את המסקנה של טיעון שהתחייב לתקפותו דרך אילוצי הצרנה 
ופרשניות,  לוגיות  מחויבויות  בקבלו  שהדובר־הפרשן,  מכאן  סמנטיים(.11  ואילוצים 
מועמד לביקורת כפולה: על עצם המחויבויות הלוגיות והפרשניות שקיבל על עצמו 
)שאולי, למשל, מתנגשות עם תיאוריות סמנטיות מקובלות(; וכן על עריכת האמנותיו 

בהתאם לטיעונים שתקפותם מתקבלת מהאילוצים שהציב. 

לוגיקה, שפה טבעית ואנתרופוצנטריזם

איננו  מתמטי־פורמלי.  מבנה  עליהם  ומחילה  שפה  קטעי  מקבלת  הצרנה  פונקציית 
הדוברת־ של  אד־הוק  במחויבויות  תלוי  שאינו  מתמטי  מבנה  לשפה  כי  מניחים 

הנורמות לגבי האמנה הכרוכות בקבלת תקפות טיעונים הינן נושא שנוי במחלוקת. לניסוח ולדיון   11

.)MacFarlane 2004( בכללים המגשרים בין לוגיקה לנורמות לגבי האמנה, ראו מקפרלן
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הפרשנית. זאת אף כי יש בידה של הדוברת־הפרשנית להניח הנחה כזו, או למצער, 
לשפה  מתמטיים  מבנים  מייחסות  אשר  בלשניות  תיאוריות  על  להסתמך  בידה  יש 
הטבעית. אולם הצרנה אינה מתמצה במידול השפה הטבעית, שכן היא מתייחסת אל 
השפה הטבעית בתוך הקשר נורמטיבי. בתהליך ההצרנה הדוברת־הפרשנית פורשת 
מבחינת  ולביקורת.  לשיפוט  נתונה  היא  סמכן  ועל  מפורש  באופן  מחויבויותיה  את 
התיאוריה הבלשנית, הדוברת־הפרשנית היא מושא למחקר אמפירי, או, לעיתים, היא 
העורכת את המחקר. בהקשר הנוכחי, תפקידה של הדוברת־הפרשנית חורג משני אלו. 
מקבלת  הדוברת־הפרשנית  באשר  אנתרופוצנטרית  הינה  להצרנה  המוצעת  הגישה 
תפקיד מכונן בתהליך קביעת תכונות לוגיות של טיעונים בשפה הטבעית. ההצרנה 
מתקיימת במרחב נורמטיבי של פרשנות ומחויבויות לוגיות, מרחב שבו מציבה עצמה 
הדוברת־הפרשנית. תוצאות ההצרנה משמשות להחלת הנורמות הלוגיות־הפרשניות. 
תוצאות ההצרנה נתונות כאובייקט מתמטי מוגדר, שלגביו ניתן ממש להוכיח ובכך 

לבסס את קיומן או את חסרונן של תכונות לוגיות של טקסט נתון. 
כמו אצל שטיינר, הגישה המוצעת עומדת במתח עם נטורליזם, כאשר זה מתפרש 
נוגע  אינו  כאן  האנתרופוצנטריזם  משטיינר,  בשונה  אנתרופוצנטריזם.  כשלילת 
מביא  שטיינר  אמנם  כי  נציין  זאת,  בכל  אחר.  או  זה  במדע  גילוי  של  לפרקטיקה 
דוגמאות וטוען את טענותיו לגבי הפיסיקה המודרנית, אך ניתן להרחיב את המתודה 
הטבעית  השפה  של  לתחום  שטיינר  של  טענותיו  הרחבת  מדעי.  תחום  לכל  שלו 
לגישה  דוגמאות  להוליד  שעשויה  בלשנים,  של  העבודה  בדרך  התבוננות  תדרוש 
אנתרופוצנטרית הבאה לידי ביטוי בשימוש באנלוגיות פיתגוראיות. אין זה המקום 
לדון בהיתכנות של הרחבה כזו לפרקטיקה של בלשנות. הגישה המוצעת כאן היא 
הדגמנו  הנוכחי  במאמר  אחרת.  מבחינה  יותר  ויומרנית  אחת,  מבחינה  יותר  צנועה 
כשל  רדיקלית  טענה  כאן  אין  תיאוריות:  יומרות  לה  שאין  אנתרופוצנטרית  גישה 
שטיינר על עולם הטבע או על קשריו עם תיאוריות מדעיות. והרי מרחב הפרשנות 
והשיח הוא אנושי ועל כן אנתרופוצנטרי באופן מובן מאליו. אף על פי כן, הטענה 
המוצעת,  ההצרנה  תיאוריית  דרך  ושיוכה,  הלוגיקה,  לגבי  היא  כאן  המשמעותית 
לתחומי הידע ההומניסטיים של פרשנות ושיח. התכונות הלוגיות אינן מתגלות, אלא 
הן מאולצות על־ידי הדוברים והפרשנים. אם גישות עכשוויות לגבי לוגיקה רואות 
בה המשכית למדעי הטבע )Williamson 2017(, הגישה כאן רואה בה המשכית למדעי 
הרוח. לפי שטיינר, אחרי הכול, היינו הך הם, כי לדידו המחקר בפיסיקה ובמתמטיקה 

.)Steiner 1998, 10( הוא הומניסטי לעילא
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