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תקציר 
מאזשחרימיהמדעהיהברורשיחדעםהמידעשמגיעבאמצעותהחושיםהגופניים,המידעהמגיעבאמצעות
האינטואיציה וההתבוננות הפנימית הינו בעל חשיבות לא פחותה מזו של המידע החומרי-פיסיקלי ,ולמעשה
אף יותר .היבט זה הושם בצל במאות השנים האחרונות ,בהן הדגש היה על ההיבט החומרי-אמפירי ,וכעת
צריך יותר ויותר להעמיד שני ערוצים אלה לקבלת מידע על המציאות זה בצד זה ולהביאם לאיזון המתאים.
מטרתמאמרזההיאלהדגישולהמחישאתמקומושלהמידעהאינטואיטיביבמחקרהמדעי,הןמתוךסקירה
היסטוריתובדוגמאותמעבודותיהםשלמדעניםדגוליםוהןבתובנותהנובעותמאופיושלהמחקרהמדעי .



..הדבריםשישבהםראייה,שמיעה,חוויה–אותםאנימוקירביותר..( )DK22B55
..עדיםרעיםהםעינייםואוזנייםלאלהשאיןלהםנשמההמבינהאתהשפה.()DK22B107
..חקרתיאלתוךעצמי.()DK22B101
/הרקליטוס1Heraclitus(535-475לפנה"ס) 


מבוא 
במהלך עבודתי המדעית פגשתי הערות המזלזלות באינטואיציה ואף דוחות את תקפותה ככלי במחקר המדעי.
התיחסויותכאלהתמידקוממואותי,בהיותייודע,מכירומעריךאתמקומהותפקידהשלהאינטואיציה,הןבחיי
האישייםוהןבעבודתי  המדעית,ככלימנחהומדריך.לפיכךבחרתילשתףבחומריםשאספתיובתובנותשגיבשתי
לגבימקומהשלהאינטואיציהבהתפתחותהמדעית .
מאמר זה הינו הרחבה של הרצאה שניתנה כחלק מסדרת הרצאות תחת הכותרת  :"האם הפרדיגמה המדעית
המטריאליסטית עומדת לפני שינוי?" .בהזמנה לסדרת ההרצאות מתוארת הפרדיגמה המטריאליסטית כ"גישה
אשר רואה במציאות החומר על צורותיו השונות מקור הכול" .אני מבקש לבחון כאן את הפרדיגמה
המטריאליסטית הזו ,להראות שהתפישה החומרנית של ההליך המדעי היתה קיימת ,גם אם בדגשים משתנים,
מאזשחרימיושלהמדע,ועםזאת,מצדשני,להראותשגםההיבטהלא-חומרניהיהקייםשם,כחלקבלתי-נפרד,
מאזהימיםהראשונים,והאינטואיציההיאממאפייניוהמרכזייםשלההיבטהלא-חומרני .
במילים אחרות ,הצביון החומרני שהמדע קיבל לא היה זה משום שההליך המדעי הפך להיות ,בשלב כלשהו,
חומרני ; נהפוך הוא – שני ההיבטים ,החומרני והלא-חומרני ,היו שזורים מלכתחילה בהליך המדעי והיו חלק
בלתי-נפרדממנו,אלאשהאנשיםתפשואתההליךהמדעיכחומרני.מכאןהפרדיגמה .
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לפיכך אני מבקש להראות ,במסע בעולם התיאוריה המדעית ,איך המדע קיבל את הצביון המטריאליסטי ,שבעצם
היהבומןההתחלה,אךבאותההמידהלהראותשגםההיבטהלא-חומרניהיהקייםבמדעמןההתחלה;ואיך,ע"י
הבנת מקומם ותפקידם של שני ההיבטים ,יוכל המדע להתקדם הלאה ,בעמידה ובהתנהלות על שתי רגליים
איתנותאלה .


עלתפישתטבעהדבריםוהאינטואיציה 
המדע ,המחקר המדעי ,הוא ביטוי לרצון האנושי להבין ולגלות משמעות במציאות שבה אנו מצויים ,עפ"י
הרשמיםשאנוקולטיםמהמציאותהזו.אנוצופיםבתופעותומבקשיםלהביןאתמשמעותן.אתהאמצעיםבהם
אנחנו,בני-האדם,תופשיםאתהמציאותומבקשיםלגלותאתטבעהדברים,ניתןלחלקלשתיקטגוריות:
 )1התבוננות חיצונית  איסוף רשמים דרך התנסות חושית ,באמצעות החושים הגופניים  נתונים
פיסיקלייםבלבד .
 )2התבוננותפנימית,אלתוךעולםהתודעהשלנוכאןבאותלידיביטויאינטואיציה,מחשבה,תבונה .
ההבחנהביןשתיקטגוריותאלההיאהבסיסלכלאשרייאמרלהלן .
המוטו של המאמר ,המביא ציטוטים משל הרקליטוס ,מבטא את השילוב של היבטים אלה במחקר
המדעי :




הדברים שיש בהם ראייה ,שמיעה ,חוויה אותם אני מוקיר ביותר – קבלת רשמים באמצעות
ההתנסותהחושית 
עדים רעים הם עיניים ואוזניים לאלה שאין להם נשמה המבינה את השפה – הצורך בכלים
לפענוחהמשמעותשלהרשמיםהפיסיים
חקרתיאלתוךעצמי–החיוניותבהתבוננותפנימיתלהשגתהמשמעותהמבוקשת 


המפגשהראשונישלנועםהמציאותבעולםהטבעהואכמובןבאמצעותההתבוננותהחיצונית,אךזהלעולםאינו
מסתיים שם .ההתבוננות החיצונית מביאה לנו רשמים פיסיקליים ,שאותם התודעה שלנו מבקשת לתרגם
ולפענח.קיימיםרשמיםשכברלמדנולפענחאותם,וכךאנויודעיםלזהותצבעים,צורות,וכיו"ב;לאלה–כלומר
הרשמיםשכברלמדנולפענחאותם–אנומקבליםאתהפענוחבאופןמיידי,ואזאיננומודעיםבדרךכלללתהליך
שביןקליטתהמידעהפיסיקלילביןתרגומו.לעומתם,קיימיםרשמיםמורכביםשעבורםאיןלנותרגוםמיידיואז
אנומודעיםיותרלתהליךבקשתהמשמעות .
הסכמהשלהתהליך :



תפישה חושנית ,פיסיקלית  תפישה מושגית = המשמעות של הדברים

השלבהראשוןבתפישתהמציאותהואקליטתמידעפיסיקלי:כאשראנומתבונניםלמשלבאיורמס',1איבר
החישהשלנו– העין– קולט התפלגות מרחבית שלאורכיגל ,באופןדומהלרישום המידע על סרט צילום או
כרטיסזכרוןאםתצלמואתהאיורבמצלמה .
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איורמס'1


השלבהשניהואכאשרהמידעמגיעלמרכזיהעיבודבחלקוהאחורישלהמוח.אםהמידעהפיסיקלישהגיעפוגש
היסטוריהשלהכרתמידעכזהאזמתרחשזיהוי.במקריםפשוטים,כמואלהשלהעיגולוהמשולשבאיורמס',1
בהםישזיהויחד-ערכיוללאספקות,הזיהויהואכהמהירומיידימבחינתנו,הןביחסלצורותוהןביחסלצבעים,
שאיננומודעיםאפילולתהליךהזה .אםלעומתזאתישלנוקושיבזיהוי,כמובאיור הידועשלגביע/פנים(איור
מס'  )2 אנו מתחילים לשאול את עצמנו מה אנו רואים .זה תהליך של התבוננות פנימית ,של חקירה פנימית,
שמתרחשכולובתוךהתודעהשלנו .

איורמס'2:גביעאופנים?


אתהקשרביןהתבוננותפנימיתלאינטואיציהניתןלראותמתוךמבנההמילהבאנגלית :
INTUITION = IN + TUITION

IN–במשמעותשל"פנים" .
TUITION–כמוב-TUTOR–במשמעותשל"הדרכה" .
לפיכך:אינטואיציה– במובןשל"הדרכהפנימה"או"הדרכהפנימית"– הינההמענהשאנומקבליםכאשראנו
מתבונניםפנימהלתוךתודעתנובבקשתעזרה,הדרכה,הכוונה,ביאור,משמעות .
חשוב להדגיש שההתיחסות לאינטואיציה הינה כהתנסות חוויתית – זה משהו שקורה לנו ,ואנו יודעים שהוא
קורהלנו,בדיוקכמושאםאנומקבליםמכהממשהואנויודעיםשזהקרה .לפיכךהאינטואיציההיאכלינסיוני,
כמו כל כלי נסיוני אחר .ההבדל המייחד את האינטואיציה מהכלים האמפיריים המקובלים המדע הוא
שהאינטואיציהמתרחשתבמרחבהתודעההאנושיולאבעולםהחומרישמחוצהלנו.בשל-כךעולהבמקריםרבים
מאודסקפטיותודחייהבאשרלשימושבאינטואיציהבמחקרהמדעי.המענהלכךהואשהאינטואיציה,כמוכלכלי
מחקרי אחר ,הינה כלי שצריך ללמוד להשתמש בו .עד היום השימוש באינטואיציה נעשה בלי לבחון את אופי
השימוש בה ,ולפעמים השימוש בה היה בהצלחה ,ולפעמים הוא הוביל למשגה .אך אם נלמד להשתמש בה
כהלכה ,נוכל לשפר לאין-ערוך את היכולת שלנו הן בהבנת המציאות בה אנו מצויים והן במימוש הפוטנציאל
האנושיבתוךמציאותזו .
הדוגמאותשיובאובהמשךימחישואתהשימושבאינטואיציהככליאמפירי .
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שחרהמדע–"ציריהלידה"שלהמדע 
המדע כמו שאנו מכירים אותו נולד ביוון העתיקה במהלך המאה ה 6-לפנה"ס .אמנם ,מה שניתן לקרוא "עובדות
מדעיות" או "ידע מדעי" ,כדוגמת המחזוריות של גרמי השמים ,חשבון (אריתמטיקה) ,תכונות גיאומטריות
כחישובי אורכים ושטחים ,משפט פיתגורס ואפילו חמשת הגופים המשוכללים הידועים כ"גופים אפלטוניים" ,היו
ידועים גם אלף שנים (לפחות) לפני-כן .אך בתקופה האמורה החל להתרחש ביוון תהליך חדש – העלאת שאלות
עלטבעהעולם,עלטבעהדבריםוהתופעות,וביקושתשובותלהבנהעיוניתטהורהוכוללנית .
תהליך זה נסמך על ,ונבע מתוך ,התצפיות על הסדירויות הרבות בעולם הטבע  :המחזוריות של גרמי השמים,
המחזוריות של פרייה ורביה ,חיים ומוות בעולם החי והצומח ,העובדה שכל מין מוליד רק את מינו ובתבניות
מאודמוגדרותהחוזרותעלעצמן,וכיו"ב.תצפיותאלההעלואתהמחשבה,שלמרותכלהריבויוהמגווןהעצום
המצוי בעולם הטבע ,ודאי יש איזשהו מקור ראשוני ,עקרון ראשוני ,האחראי לאחדות שבסדירות .וכך עלתה
השאלההמרכזיתאשרחוללהאתציריהלידהשלהמדע,"מהוטבעהדברים?מהעומדמאחריכלהדברים?מהו
מקורכלהדברים?". 
אופןניסוחהשאלה– "מה עומד מאחרי כל הדברים ?" – הוא מאוד משמעותי ,כי הוא זה שכיוון את האופן בו
התפתחה החשיבה המדעית .החשיבה היוונית היתה חומרנית ,ובהתאם הם חיפשו חומר ,או חומרים ,כתשובה,
כלומר – מהו החומר(ים) אשר ממנו נובעים כל הדברים והתופעות היוצרים יחד את המציאות בה אנו מצויים.
אפילו הפיתגוראים ,תלמידי פיתגורס שפעלו החל מהמאה ה 5-לפנה"ס והאמינו שהכל בעולם הוא ביסודו
מספרים,תפשואתהמספריםבצורהחומרית .
גם בארץ-ישראל ,לא הרחק מיוון ,היתה אותה תקופה הרת-משמעות ,אך בכיוון שונה לחלוטין .בתחילתה היה
הכיבושהבבליששיאוהיהחורבןביתראשוןוגלותבבל,אךלקראתסוףהמאהה6-לפנה"סהחלהשיבתציוןעם
בנין הבית השני .גם היהודים שאלו שאלות ,אך השאלה כאן היתה  :"מי עומד מאחרי כל הדברים ?" –"מי" ולא
"מה",וכךנולדהמונותאיזם .
גם היוונים היו דתיים ,בדרכם שלהם .דתם היתה מרובת אלים רבי כוח ,אך אלים אלה היו עסוקים בסיפוק
גחמותיהםותאוותיהם,וכלללאהתאיםלייחסלהםאחריותלסדרהקייםביקום.מצדשני,עפ"יהשיטההמדינית
היוונית רבתהגוונים הם ידעושהסדר החברתי נתון בידי האנשים ,ולפיכך לא חששו לחפש סדר שאינו נתון בידי
האליםאלאבגורמיםאחרים .
כך נזרעו שם הזרעים הראשונים של ההפרדה בין מדע מחד גיסא ואמונה ורגש דתי מאידך גיסא .ודאי ,רבים
מאנשיהמדעבדורותשלאחר-מכןהיואנשיםדתיים,אובעליסוגשלאמונהדתית,ורגשדתיאומעיןדתיפיעם
בהםבעשותםאתעבודתםהמדעית,איש-אישבדרכו.אךאמונהותחושהשלרגשדתילאנראוכחלקהכרחישל
המדעעצמו .
מתוךהשאלותהבסיסיות"מהוטבעהדברים?מהומקורכלהדברים?"עלומידשתישאלותמרכזיותנוספות :


איךמגליםאתטבעהדברים?איךאנו,בני-האדם,משיגיםומביניםאתטבעהדברים?


כאןנעשתה,בדרכיםשונות,ההבחנהביןהתבוננות פנימיתלהתבוננותחיצונית,אשרתלווהאותנולכל
אורךההרצאה .



איךמסביריםסדירותמצדאחד,מולמציאותשלמגווןתופעותשבהןלאמעטניגודים?


בגללהגישההחומרנית,שאחדממאפיניההמרכזייםהואהנחהשאיןבריאתישמאין,נתקלוהיווניםלמן
ההתחלה בבעיה שהכילה סתירה שעימה לא יכלו להתמודד בהצלחה  :מצד אחד ברור שיש בטבע לא
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מעטסדירויות,והכרתסדירויותאלההובילהאמנםלציפיהשקייםדבראחדהעומדמאחריכלהתופעות
המוכרותולפיכךלחיפושוביקושמקורראשוניזה;אךבדבבדעםהכרהזוהיהברורשהמציאותמכילה
אינספורניגודים,שינויי םותמורות.איךאפשרשמחומרהיולי(אחד,אומצומצםבגיוונו)נוצרכלהמגוון
הקיים?למרותהרבהמאודנסיונותהםלאהצליחולמצואפתרוןמשביערצוןלאופןבוממקוראחד
נובעכלהמגוון,ושאלהזומלווהאתהמדעמשחרימיוועדהיום .


הבסיסההיסטורי–מתאלסועדאריסטו 
תאלס(,Thales624עד546לפנה"סבקירוב])[1אישמילטוסמזוההכפילוסוףהטבעהראשון,כראשוןאשרביקש
לתת מענה לשאלת טבע הדברים ,"מה עומד מאחרי כל הדברים" .ידועה תשובתו ש"הכל מים" .אין עדויות
מהימנות לגבי מה היתה כוונתו בכך ,יש רק ספקולציות ,אך לעניננו פחות חשוב למה בדיוק התכוון ויותר חשוב
התהליך שהוביל לכך .המים הם ללא ספק חלק נכבד מההתנסות החושית היום-יומית של כולנו ,בין אם בשימוש
שהיחיד עושה בהם ובין אם לגבי מקומם של המים בחיי הכלל .ובכל זאת ,אין בהתנסות החושית הזו שום דבר
אשריובילבאופןישירלמסקנהש"הכלמים"–האםאנורואים,למשל,סלעיםנוצריםממים?ודאישלא.לפיכך,
כדי להגיע למסקנה ש"הכל מים" נדרש תהליך מחשבתי שהוא בבירור מעבר להתנסות החושית – תהליך הדורש
לדחותולדחוקהצידהאתההתנסותהחושיתבהגיעולמסקנהשאינהתואמתאתההתנסותהחושית .
המשפט האחרון הוא משמעותי ביותר .הוא מביא מאפיין מאוד משמעותי של התהליך המדעי ,אשר למרות
מרכזיותוהודחקלשולייםוהועלםע"יהפרדיגמההמטריאליסטית– שכדילבצעאתההפשטההנדרשתלמעבר
מהתצפיתהפיסיקליתלתובנההמבטאהאתהעקרוןהעומדמאחרימשפחהשלתופעותנדרשתהליךמחשבתי
שלא רק שהוא מעבר להתנסות החושית ,הוא דורש לשים בצד את ההתנסות החושית ומחייב במקום זאת
התבוננותפנימית.וכפישאנורואים,מאפייןזההיהשם,כמרכיבהכרחי,למןיומוהראשוןשלהמדע .
הדגמהלהמחשה :

אני מחזיק אבן בידי .האם מוכרת לנו התנסות חושית אשר ביכולתה להסביר לנו איך האבן נוצרת
ממים? 

תלמידו וממשיכו של תאלס היה אנכסימנדרוס ( ,Anaximendros 610עד  545לפנה"ס בקירוב ] .)[1הוא הציע
תשובה שונה לחלוטין ומאוד נועזת  :מבחינתו המקור של כל הדברים היה בחומר בלתי-מוגדר ,בלתי-מוחש ,אך
בלתי-מוגבלבהיקפוהממלאאתכלהמרחב.חומרכזהכמובןאינוקייםבהתנסותהחושית,וודאישאיןההתנסות
החושיתמציעהאיזשהואופןעל-פיוחומרכזהמשמשכמקורשלכלהדברים.כאןהתהליךהמחשבתידחהודחק
הצידהאתההתנסותהחושיתלארקבתהליךהיצירה,אלאגםבהוויתהמקורעצמו. 
עםכלזהשההגעהלתשובהדרשהתהליךמחשבתיאשרדחהודחקהצידהאתההתנסותהחושית,עדייןזוהיתה
השקפת עולם חומרנית לחלוטין – הן המים אצל תאלס והן הבלתי-מוגבל אצל אנכסימנדרוס הם במובהק
חומרים .
פיתגורס ( ,Pythagoras 569עד  475לפנה"ס בקירוב ] )[1וממשיכיו הפיתגוראים הגיעו לדרגה גבוהה יותר של
הפשטה ,אך עם זאת ,גם הם לא התנתקו מהתפישההחומרית .פיתגורס היה כנראה הראשון אשר התיחס בצורה
מובהקת למספרים כאל מושגים מופשטים העומדים בפני עצמם ,ולא רק כאמצעי לספירה ולסידור ,והוא
ותלמידיו ראו את המספרים (ובראשם היחידה – " )"1כיסוד כל הדברים; אך גם הם התיחסו ליחידה ולמספרים
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הנוצריםממנהכאלחומרים .
התפישה החומרנית הובאה לידי קיצוניות – עד כדי אבסורד – בידי פרמנידס ( ,Parmenidesנולד  515לפנה"ס
בקירוב ] .)[1הוא טען שאם יש חומר אחד המהווה את המקור לכל הדברים ,אז חומר זה צריך למלא את כל
המרחב בצורה אחידה ,ותמונה אחידה זו צריכה להשמר לנצח כיוון שאין כל גורם אשר יחולל שינויים,וכזכור,
החשיבההיווניתהמקובלתשללהבריאתישמאין .מכאן שכל המגוון הנראה לעין למעשה לא ייתכן ,ואין הוא
יכול להיות אלא אשליה בלבד .מכאן המסקנה ,החשובה לעניננו – ההתנסות החושית שגויה ומטעה ,הדרך
היחידהלהכיראתהאמתהיאבדרךהמחשבה,דרךלא-חושית,הנוגדתושוללתאתההתנסותהחושית .
בסופו של דבר היה זה אריסטו ( ,Aristoteles 384עד  322לפנה"ס ] )[2אשר הטביע את חותמו וקבע ,במידה רבה,
אתהדפוסיםאשרעיצבווהכתיבואתאופניהחשיבהבתרבותהמערביתבכללובמדעהמתפתחבפרט. 
אריסטו היה תלמידו של אפלטון ( ,Platon 427עד  347לפנה"ס ] .)[2אפלטון בהחלט הכיר בהתבוננות הפנימית
ככליחקירהלגיטימי:באחדהדיאלוגיםאומרסוקרטס 

 ..נבקש להתבונן במחשבותינו אלה כשהן לעצמן  ..נחזור ונתבונן בבעיה מעט מעט ,כאנשים ששעתם
בידם,ובחקירהשלממש,בלאקוצררוח,נחקוראתעצמנועדשנעמודעלטיבםשלדמיונותאלהשרוחנו
מדמהאותם..] [3
על-פי אפלטון ,המציאות משוקפת באמצעות שתי הקטגוריות שנמנו לעיל (דהיינו – התבוננות חיצונית מול
התבוננות פנימית) ,וכל קטגוריה משקפת עולם הקיים בפני עצמו  :המציאות מורכבת מעולם התופעות
הפיסיקלי,המוחשוהנראה ,מצד אחד ,ומעולם המהויות – "אידיאות"בלשונושלאפלטון–  הנתפש רק בכוח
השכל וההתבוננות הפנימית ,מצד שני (המושג היווני המקורי "אידיאה" תורגם בעברית ל"דמות" ובאנגלית
ל"צורה",שהםיותרבבחינתתרגוםמילולי,אךלמיטבהבנתיהתרגוםהמייצגבאופןהקרובביותרלכוונתושל
אפלטוןהואבמושג"מהות") .העולם האמיתי ,מבחינתו של אפלטון ,הוא עולם המהויות או האידיאות– עולם
בעל קיום עצמאי הנתפש בהתבוננות פנימית בלבד – בעוד שעולם התופעות הנצפות והמוחשות ,הנתפשות
בהתנסותחושיתבלבד ,הוא רקהשתקפות של עולם המהויות .עפ"י אפלטון החוויות שלנו שייכות או לעולם זה
אולעולםהאחר .2
אריסטושללאתתפישתושלאפלטון.החשיבהשלאריסטוהיתהמאודאנאליטית– הואניתחבצורהיסודית
את עבודותיהם של כל הפילוסופים של הטבע שקדמו לו ,הוא הניח את הבסיס לתורת ההגיון ,הוא הניח את
הבסיסלשיטתהמיוןשלהמיניםהשוניםבעולםהחיוהצומח– אךמרובשחשיבתוהיתהאנאליטית,הואלא
היה מסוגל להכיר בכך שהמציאות מלאה בחוויות אשר נתפשות בדרך בלתי-אנאליטית ,לא-רציונלית .היום
משתמשים במושגים "מוח שמאל" ו"-מוח ימין" .לפי זה ,תפישת המציאות עפ"י אריסטו היא באמצעות "מוח
שמאל"בלבד .
על -פיאריסטוהחוויההאמיתיתהיאאךורקזוהמגיעהאלינודרךהחושיםהגופניים.טבעםהאמיתישלהדברים
הואטבעםהנראה,הנצפה,המוחשי,ואיןמהלחפשמעברלמהשהחושיםהגופנייםקולטים.כלהתובנותנובעות
אךורקמתוךהרשמיםהמוחשיים,המתקבליםבאמצעותהחושיםהגופניים.
תפישתושלאריסטואומצהכקונצנזוסשלהחשיבההמערבית,ובכךלמעשהנקבעההפרדיגמההמטריאליסטית .

2

 אפלטוןלאהציגאתעולםהאידיאותכתיאוריה,אלאפשוטהתיחסלקיומוכאלעובדהבמקומותרביםבכתביו.עובדהזומחזקת,
לדעתי,אתההבנהשאפלטוןבאמתוךההתנסותהאישית,החוויתיתשלו,ולאמתוךאיזותפישהתיאורטית.
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סיכוםביניים 
בחלקהראשוןשלהמאמרהצגתיאתההתבוננותהפנימיתכחלקחיוני,בלתי-נפרד,שלההליךהמדעי,במעברמן
התופעותהנצפותאךבלתי-מובנותלהשערההמציעהתובנההמכילהתופעותאלה.בחלקוהשנישלהמאמר אני
מבקשלדוןבשיטההמדעיתעצמה,ולהאיראתההיבט,הלא-מוכרבדרך-כללאךחיוניביותר,המצויבבסיסושל
ההליךהמדעי .
המטרההמצופהממחקרמדעימוצלחהיאסיכומובמספר(מצומצםככלהאפשר)שלעקרונותיסוד אשרמהם
ניתן לקבל ,ע"י כללי היסק לוגיים-מתמטיים ,מגוון קביעות המתארות את מגוון התופעות שהן מושא המחקר
וניתנותלבחינהבאמצעיםאמפיריים.המבנההמתקבלהואהתיאוריההמדעית. 
העיוןוהדיוןבחשיבהמדעיתבכללובמבנהשלתיאוריותמדעיותבפרטכמובןאינוחדש,אךעד-כההושםהדגש
בדרך-כללעלהתהליכיםהלוגייםבהםנבניתהתיאוריהמןהיסודותומתבצעהמחקרהמדעי–מהשערתהשערות
דרךאיסוףנתוניםועדהסקתמסקנותובחינתןהאמפירית.לעומתזאת,ישמעטמאודעיסוקבשאלה"איךאנחנו
קולטים ומזהים את עקרונות היסוד" .במקרים רבים ההתיחסות היא שמדובר ב"הנחות יסוד אשר איכשהו
מקובלותומוסכמות".איך בדיוקהןמתקבלות? דווקאכאן– בתהליךגיבושעקרונותהיסוד– באלידיביטוי
באופןהמוחשיביותרהפןהלא-חומרנישלההליךהמדעי .
המאפין המהותי של עקרונות היסוד הוא שלאניתן לגזור אותם ממושגים וקשריםבסיסיים אחרים ,כי אחרת
אלההאחרוניםהיומשמשיםכיסודות.במליםאחרות,בכלתיאוריהמדעיתחייבלהיותקייםרובדשלמושגים
וקשריםאשר,בהיותוהרובדהראשוניוהבסיסי,לאניתןלגזוראולהסיקאותובאופןרציונלי(כיאיןלובסיס
יותרראשוני).הדרךהיחידהלהכיראתהרובדהיסודי,הבסיסי,הראשוני,הואדרךהאינטואיציהבלבד.ההכרה
האינטואיטיבית ,האי-רציונלית ,נסמכת על תודעה חושית ,חיצונית ופנימית ,הנעזרת ככל יכולתה במאפינים
המתאריםאתהמושגהנדון.חשובלשיםלבלהבחנהביןאיפיוןוהגדרה,משוםשאיפיוןהואמעגלי,תוךשהוא
נעזר במושגים אחרים אשר גם הם מזוהים ומוכרים אינטואיטיבית בלבד ,בעוד שהגדרה נסמכת על מושגים
כאלה(אומושגיםאחריםהמוגדריםמהם)באופןלוגי-רציונלי .
לפיכך,הבסיסהחיצוניבונעוציםעקרונותהיסודשלכלתיאוריהמדעיתהואהכרהחוויתית,בלתי-אמצעית,של
המציאות,ולכןהדרךלהגיעלזיהויוהכרתהיסודותהיארקבדרךאירציונלית,חוויתית .
אלברט איינשטיין היה לא רק מדען גדול ,הוא גם היה מאוד מודע לתהליך המדעי שהוא עצמו חווה,
ודיברעלכךרבות.הנהמספרציטוטיםמדבריו :

 ..חוקים בסיסיים כלליים ביותר שדרכם אפשר להגיע ,בהסקה טהורה ,אל תמונת העולם .שום דרך
לוגיתאינהמובילהאלחוקיםבסיסייםאלה,אלארקהאינטואיציההנשענתעלתחושהועלהבנהשל
הניסיון.] [4
מושגיהיסודוחוקיהיסוד,שאינםניתניםלפירוקנוסףמהבחינההלוגית,הםלבלבהשלהתאוריהואי-
אפשרלתפוסאותםמהבחינההרציונלית.] [5
.. כלניסיוןלהסקהלוגיתשלמושגיהיסודושלחוקיהיסודשלהמכניקהמתוךהניסיוןהבסיסינדון
לכישלון.] [5
 ..את היסוד האקסיומטי של הפיסיקה העיונית אין להסיק מתוך הניסיון אלא יש להמציאו באופן
חופשי.] [5
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להלן נתמקד איפוא דווקאבחלק הפחותמוכר ,והוא אופןהשגת היסודותשל התיאוריה המדעית ,תוך שימוש
בגיאומטריהובמכניקהכדוגמאות .


עקרונותהיסודבתיאוריותמדעיות 
עקרונות היסוד הם הבסיס שעליו עומדת כל התיאוריה .כל מהנדס יודע שכל מבנה זקוק לעמוד ,באמצעות
היסודות שלו ,על בסיס חיצוני שאינו חלק מהמבנה ,וכי היסודות חייבים להיות נעוצים היטב בקרקע כדי
שהמבנהיהיהוישאריציב .
בהתאם,גםכלתיאוריהמדעית– כמבנהשלטיעוניםלוגיים– זקוקהליסודותהנעוציםבבסיסחיצונישאינו
חלקמהמבנה.מהוהבסיסהחיצוניבונעוציםעקרונותהיסודשלהתיאוריותהמדעיות?
אתיחס כעת בקצרה להתפתחות התיאוריה המדעית בשני תחומים – גיאומטריה ומכניקה ,תוך סקירת
ההתפתחותשלהבסיס– עקרונותהיסוד.אנימבקשלהראותשאתעקרונותהיסוד,בשניהתחומים,ניתןלחלק
לשתי קטגוריות – עקרונות הנובעים מהתבוננות חיצונית ,תוך התנסות חושית ישירה ,מצד אחד ,ועקרונות
הנובעיםמהתבוננותפנימית,במידהרבהתוךדחייתושלילתמהשלכאורהמלמדתההתנסותהחושיתהישירה,
מצדשני;ושדווקאהעקרונותהמצוייםבקטגוריההשניההםאלהשבהםחלההתפתחותהתיאוריהוההבנה .
גיאומטריה 
התיאוריההמדעית הראשונה הבנויה במבנה אקסיומטי,כאמור ,היאכמובן הגיאומטריה האוקלידיתשפורסמה
בספר "יסודות" של אוקלידס ( ,Euclides 275-365לפנה"ס) .יסודות הגיאומטריה האוקלידית – מושגי יסוד,
עקרונות יסוד (אקסיומות) ,וכללי היסק – אמנם הוצגו שם כ"חבילה" אחת ,אך אני מבקש לחלק אותם לשתי
קטגוריותכאמורלעיל :
 ראשית,יסודותהברוריםמאליהםמתוךהנסיוןהיום-יומי :


מושגי היסוד – נקודה ,קו ו-מישור – אין להם הגדרה ומשמעותם מובנת בצורה אינטואיטיבית עפ"י
מאפייניהם  :לנקודה אין ממדים ,קו הוא אורך ללא רוחב ,הקצוות של קווים הם נקודות ,כל שני ישרים
החותכיםזהאתזהיוצריםמישור.



עקרונות היסוד (אקסיומות) הבסיסיים קובעים ש ( )1בין כל שתי נקודות ניתן להעביר קו ישר ,( )2את
האפשרותלשרטטמעגלמכלנקודהכמרכזובכלרדיוס,ו-()3שכלהזוויותהישרותשוותזולזו .



כללי היסק בסיסיים ,המאפשרים לקבוע שוויון של עצמים שונים עפ"י מאפיינים זהים (חפיפה ,צירוף,
וכיו"ב) 

 וכנגדם,עקרונותיסודשאינםברוריםמאליהםמתוךהנסיוןהיום-יומי :
( )4ניתןלהמשיךכלקטעישרכקוישרללאהגבלה .
( )5אם קו ישר החותך שני קווים ישרים יוצר שתי זוויות פנימיות כך שסכומן באחד הצדדים קטן מסכום
שתי זוויות ישרות ,אזי אם שני הישרים יוארכו במידה מספקת הם ייפגשו באותו צד בו סכום הזוויות
קטןמשתיזוויותישרות.


עקרוןזהנוסח בתקופותמאוחרותיותרכ"בהנתןישרונקודהמחוץלו,ניתןלהעבירדרךהנקודה
ישראחדויחידהמקביללישרהנתון",וזכהבהתאםלכינוי"אקסיומתהמקבילים" .
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הכרת והבנת עקרונות אלה קשורות באופן הדוק להכרת והבנת מושג האינסוף .כל הקווים שאנו
מכירים,ואשרציירנואונציירבימיחיינו,הםקוויםסופייםומוגבלים.בניגודלשרטוטשלמעגלעפ"י
מרכז ורדיוס ,או חיבור שתי נקודות ע"י קטע ישר ,אין אדם אשר הצליח "להמשיך קטע ישר ללא
הגבלה"– כדילעשותזאתאדםצריךלחיותחייםאינסופיים,ולהיותמסוגללהגיעלכלנקודהביקום.
באותההמידה,כדילבדוקאםשניקוויםנפגשים,אנחנוצריכיםלהיותמסוגליםבפועללהמשיךאותם
עדאינסוף,אחרתאיךנדעאםבאמתהםנפגשואולא? 
מכאןהמסקנההברורה,שבניגודלקודמיהם,אתהעקרונות()4ו-()5לאניתןלהסיקמהנסיוןהיום-יומי .

מבחינתו של אוקלידס ,ושל ממשיכיו במשך קרוב לאלפיים שנה ,גם שני העקרונות האחרונים נראו כנובעים
מתוךההתנסותהחושית,היום-יומית,הישירה.אלאשההבנה,אשרהגיעהלפניכמאתייםשנה,שאיןהדברכך,
הובילהלגילויוהכרתהגיאומטריותהידועותכ"לא-אוקלידיות";אשרההבדלביניהןלביןהגיאומטריההאוקלידית
הואבהחלפתהאקסיומותאשרנובעותמהתבוננותפנימית,ובמקומןהוצעוהאקסיומות :


דרךנקודהמחוץלישרניתןלהעביראינסוףישריםהמקביליםלקוהנתון .

או 


דרך נקודה מחוץ לישר לא ניתן להעביר כלל ישרים המקבילים לקוהנתון (וגם לא ניתן להמשיך כל קטע
ישרכקוישרללאהגבלה) .

כל אחת מאקסיומות אלה  הובילה לטיפוס אחר של גיאומטריה .מאוחר יותר הסתבר שיש מגוון אינסופי של
גיאומטריותלאאוקלידיות .
מכניקה 
היסודות התיאורטיים של המכניקה סוכמו לראשונה ע"י ניוטון ( ,Isaac Newton ,)1642-1727בספרו
" "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica("היסודות המתמטיים של מדעי-הטבע" , 1687] .)[6בהציגו
אתיסודות המכניקה הניוטונית – מושגי יסוד ,עקרונות יסוד (אקסיומות) ,וכללי היסק – כברהבדילניוטוןבין
שתיהקטגוריות.ראשיתהוצגוהעקרונותהמבוססיםעלמחקררב-שניםשלהרבהאנשים,עיוניואמפירי,אין
עליהם עוררין מבחינת התאמתם למציאות המוכרת ,וניתן לומר שאלה היסודות הנובעים בהתבוננות חיצונית
מתוךההתנסותהחושיתהיום-יומית :


הגדרות של המושגים מסה ,תנע קווי ("תנועה" או "כמות התנועה" בלשונו של ניוטון) ,התמדה ,שיווי-
משקל(אוהיפוכו),וכוחותמרכזייםעםתכונותבסיסיותשלהם.



שלושתהחוקים,המוכריםכיוםכ"שלשתחוקיניוטון"–אלההםהאקסיומותשלהמכניקההניוטונית .



תוצאות ראשוניות ,המביאות את החיבור הוקטורי של כוחות ,חוק שימור התנע הקווי כנובע מחוק
הפעולהההדדית,מרכזכובדותכונותיו .

אולםבמקביללהםהרגישניוטוןאתהצורךלענותעלשאלתהקשר,היחס,ביןהמציאותהפיסיקליתאותהאנו
פוגשים בהתנסות החושית היום-יומית לבין המרחב והזמן .על כך הוא כבר לא מצא תשובה במסגרת המחקר
הפיסיקלי,ולכןהואפנהלעייןבה,כמוביווןהעתיקה,באמצעותהתבוננותפנימית.אתהתשובהשמצאהביא
ניוטוןכאקסיומהנוספת,מושגית–המרחבהמוחלטוהזמןהמוחלט .
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ניוטוןהיהמודעלכךשהמרחבוהזמןנראיםלנובחיייום-יוםכמרחבוזמןיחסיים(כיכלהמדידותוההתיחסויות
המרחביותוהזמניותשלנוהןתמידיחסיתלמשהואחר),אךטעןכינראותזואינהאמיתית,וכיבעצםהמרחב
והזמןהאמיתייםהןמוחלטים .
ניוטוןהבדיללכןביןהמרחבוהזמןכפישהםנראיםלנובחיייום-יוםלביןהמרחבוהזמןה"אמיתיים",לדעתו,
ואשר אליהם מדע הטבע צריך להתיחס .הוא היה מודע לכך שמושגי המרחב המוחלט והזמן המוחלט נראים
כעומדיםבסתירהלהתנסותהיום-יומית.המרחבוהזמןנתפשיםכיחסייםכאשרהאדםמבקשלתפושאותםמתוך
היחסיםשלהםלעצמיםמוחשיים.כדילתפושאתהמרחבוהזמןבצורהאמיתית,דהיינוכמוחלטים,ולהשיגבכך
אתעצםמהותם,צריך,עפ"יניוטון,להתנתקמהרשמיםשלהחושיםהגופניים,שכןהדרךהיחידהלכךהיארק
באמצעותהשכל,התבונהוההתבוננותהפנימית.
מדבריניוטוןלגביאופןתפישתהזמןוהמרחבהמוחלטים][6 :

האדםהפשוטתופסמושגיםאלהרקמתוךהיחסיםשלהםלעצמיםמוחשיים.ויהיהזהנוחלחלקאותם
למוחלטים ויחסיים ,אמיתיים וגלויים ,מתמטיים ומוכרים כללית .[ ]...במקום מקומות ותנועות
מוחלטיםאנומשתמשיםביחסיים,וזאתאפילומבלילהרגישאינוחותבדבריםהרגילים.אולםבדיונים
פילוסופיים,עלינולסגתצעדאחדאחורהמןהחושיםשלנו,ולשקולדבריםכשהםלעצמם,מנותקים
ממהשהינורקאמותמידהמוחשיותשלהם .

מהשניוטוןאמר,בעצם,זהשהחושיםשלנומטעיםאותנו,וכיצריךלהניחבצדאתעדותהחושים,ובמקוםזאת
להשתמשבאמצעיםתבונייםושכלייםבלבד(וחזרבכךעלטענהותיקהמהתקופההיווניתהעתיקה.)..אךעלמה
מבוססיםשיקוליםתבונייםאלה?באיזומידההםמכיליםשיקוףאמיתישלהמציאותהפיסיקלית?לניוטוןלא
היתה תשובה משביעתרצוןלשאלה זו ,למעשה לאישלא היתה,והיינו צריכיםלהמתין לאיינשטייןשיאיר את
עינינו(ויסלחולינאכלהאחריםאשרדילגתיעליהם .)..
המרחבהמוחלטוהזמןהמוחלטהםעקרונותיסודשלהמכניקההניוטוניתשאינםברוריםמאליהםמתוךהנסיון
היום-יומי. הזמןהמוחלט,עפ"יניוטון,הינוזמןהקייםבפניעצמו,ולפיכךזורםבאותההמידה,באופןאחידעבור
הכול;זרימתואינהתלויהכללבהתרחשויותבעולםהטבע,כיהזמןנמצאמחוץלעולםזה.המרחבהמוחלטהינו
מרחבסטאטי,קבועונצחי.מרחבכזהמגדיראתמושגיהמנוחההמוחלטתוהתנועההמוחלטת,עפ"יכלהגופים
הנמצאיםבובמנוחה,מצדאחד,אונעיםיחסיתאליו,מצדשני .כלעודהצטמצמההפיסיקהלמכניקהבלבדלא
היתה התנגשות בין תפישות אלה לבין הנסיון בעולם הטבע; אולם ככל שהתפתחה הכרת התופעות
האלקטרומגנטיותובעיקרהאור,הצטברועדויותשהובילולהכרהשמשהולקויבתפישותאלה .
הכרהזויצאהלאורבתורתהיחסותשלאיינשטיין(,Albert Einstein.)1879-1955איינשטייןהשתמש– במפורש
ובמודע – באינטואיציה  ובהתבוננות פנימית ,שבעזרתם הגיע לעקרונות שהחליפו את מושגי הזמן והמרחב
המוחלטים :


הרחבתעקרוןהיחסיותלכלהפיסיקה(כוללאלקטרומגנטיותואופטיקה)–במקוםמרחבמוחלט .



אחידותמהירותהאורבריקכגודלהמוחלט,הזמןנמדדבאופןיחסי–במקוםהזמןהמוחלט .

הואלאשינהאתשארעקרונותהיסוד,המבוססיםעלהתנסותישירהעולםהטבע .
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תפישת הזמן המוחלט נראית מאוד סבירה ומשכנעת עפ"י הנסיון היום-יומי של כל אחד מאתנו .הקושי היחיד
איתה הוא שהיא מתגלהכשגויה בתנועות במהירויותהקרובותלמהירות האור ,כפי שהסתבר מתורת היחסות,
אשרבההתגלהשגםהזמןהואחלקמהמרחבהפיסיקליולאיישותנפרדת,חיצונית .


אינטואיציהמולהתנסותחושית 
רביםודאייגידו,שעצםהעובדהשניוטוןהגיעבאמצעותהתבוננותפנימיתלמושגיםהשגוייםשלמרחבמוחלט
וזמןמוחלטהינההעדותהחותכתלכךשלאניתןלסמוךעלהאינטואיציה.באותההמידהניתןלומרשלאניתן
לסמוך על ההתנסות החושית הישירה ,כי היא מובילה למסקנות שגויות (כמו למשל שמדידת הזמן היא זהה
לכולם ,או חיבור מהירויות גליליאני)  .הענין הוא ,שכמו שאת מסקנות ההתבוננות החיצונית צריך לבחון עם
הנסיון,כך גם לגבי מסקנות ההתבוננות הפנימית.כמושהיה עם חקר עולםהטבע ,מתקופת יוון העתיקהועד
ימינו ,שבהרבה מקרים היה פער של הרבה שנים ,אף של דורות ,בין העלאת מסקנות והשערות לבין בחינתן
האמפירית,גםביחסלאינטואיציהולהתבוננותהפנימיתהתהליךשלבחינהואישוש(אודחיית)מסקנותהעולות
מהןעשויל המשךזמןרב,שניםואוליאףדורות.הנושאשלבחינתהאינטואיציהובנייתהאמוןבמהשהיאמעלה
ובמסקנותיההואנושאנכבדבפניעצמו,ולאנוכללגעתבובמסגרתהנוכחית .


סיכום 
מאמר זה הציג את האינטואיציה וההתבוננות הפנימית כחלק שהוא לא רק לגיטימי אלא ממש חיוני מ"ארגז
הכלים" של החוקרהמדעי .לפיכך נדרש גם ללמוד להשתמש כהלכה בכלים אלה,ומכאןהצורך לפתחמחקר אשר
יתמקדבהכרתולמידת אופן השימושהיעיל והנכון בהם .מחקרכזהישלבתצפיותפנימיותשלהחוקריםאלתוך
התודעותשלעצמם(כמוהרקליטוס:"חקרתיאלתוךעצמי"),יחדעםהשוואה שלתצפיותשלחוקריםשונים.
אחתהמטרותהמרכזיותשלמחקרכזהתהיהלזהותמאפייניםמשותפים,שניתןלהסכיםעליהםביןהתצפיות
הפנימיות,ממשכמושבאיורמס'1לעילכולםיכוליםלזהותעיגולומשולש,וכמושכולםיכוליםלזהותשהעיגול
אדוםוהמשולשירוק(כמובן,למעטעווריצבעים,כלומררקכאלהשישלהםהיכולתלזהותולהבחין) .
בשלבהנוכחיניתןלהציעמגווןשאלותונושאיםלמחקרעתידי :


פיתוחכליםמחקרייםאשריאירואתההיבטיםהמשותפים,האובייקטיביים,שלהאינטואיציה,ויאפשרו
לקרבאותהלקונצנזוס .
(כולל,למשל,איסוףעודנתוניםעלמקומהותפקידהשלהאינטואיציהבמחקרהמדעי) 



פיתוחכליםשוניםאשריאפשרובניתאמוןבשימושבאינטואיציה .
(מתןמענהלחששות,חשדנותוחוסר-אמוןהקיימיםבמחקרהמדעיכלפיהשימושבאינטואיציה) 



פיתוחאמצעיםשוניםלהגברתהמודעותלשימושבאינטואיציה .



האםניתןלחנךלהשתמשבאינטואיציה?



האםניתןלפתחאינטואיציה?באילודרכיםניתןלפתחאינטואיציה? 



האםאינטואיציהזהדבראחד,אושקיימיםסוגיםשוניםשלאינטואיציה?
אם-כך,מהוהמבדיל,מהוהמשותף,לסוגיאינטואיציהשונים? 



מהמקורהשלהאינטואיציה?מהיכןהיאמגיעהאלינו? 
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