
 
 

 

 כלהזכויותשמורות2015©יעקב-/ד"ראוריבן102/05/2015

 המדעיבמחקראינטואיציהה

Gיעקב-אוריבן
ביה"סלהנדסהע"שאחירכוב

הירדן-המכללההאקדמיתכנרתבעמק
uriby@kinneret.ac.il



תקציר

באמצעותהמגיעהמידעהגופניים,החושיםבאמצעותשמגיעהמידעעםשיחדברורהיההמדעימישחרמאז

ולמעשהפיסיקלי,-החומריהמידעשלמזופחותהלאחשיבותבעלהינוהפנימיתההתבוננותואינטואיציהה

וכעתאמפירי,-החומריההיבטעלהיההדגשבהןהאחרונות,השניםבמאותבצלהושםזההיבטיותר.אף

המתאים.לאיזוןולהביאםזהבצדזההמציאותעלמידעלקבלתאלהערוציםשנילהעמידויותריותרצריך

סקירהמתוךהןהמדעי,במחקרהאינטואיטיביהמידעשלמקומואתולהמחישלהדגישיאהזהרמאממטרת

המדעי.המחקרשלמאופיוהנובעותבתובנותוהןדגוליםמדעניםשלמעבודותיהםבדוגמאותוהיסטורית



(DK22B55)..ביותרמוקיראניאותם–חוויהשמיעה,ראייה,בהםשישהדברים..
 (DK22B107)עדיםרעיםהםעינייםואוזנייםלאלהשאיןלהםנשמההמבינהאתהשפה...

 (DK22B101)עצמי.תוךאלחקרתי..

לפנה"ס(475-535)Heraclitus1הרקליטוס/


מבוא

המדעי. במחקר ככלי דוחותאתתקפותה הערותהמזלזלותבאינטואיציהואף המדעיתפגשתי עבודתי במהלך

התיחסויותכאלהתמידקוממואותי,בהיותייודע,מכירומעריךאתמקומהותפקידהשלהאינטואיציה,הןבחיי

המדעית,ככלימנחהומדריך.לפיכךבחרתילשתףבחומריםשאספתיובתובנותשגיבשתיהאישייםוהןבעבודתי

לגבימקומהשלהאינטואיציהבהתפתחותהמדעית.

 הרחבהשל הינו זה המדעיתהפרדיגמההאם":הכותרתתחתהרצאותסדרתמכחלקהניתנשהרצאהמאמר

כ"גישהנהבהזמ.נוי?"ישלפניעומדתהמטריאליסטית המטריאליסטית הפרדיגמה מתוארת ההרצאות לסדרת

במציאותאשר מקורהשונותצורותיועלהחומררואה הפרדיגמהאתכאןלבחוןבקשמאניהכול".

משתנים,בדגשיםאםגםקיימת,היתההמדעיההליךשלהחומרניתשהתפישהלהראותהזו,המטריאליסטית

נפרד,-בלתיכחלקשם,קייםהיהחומרני-הלאההיבטשגםלהראותשני,מצדזאת,ועםהמדע,שלימיושחרמאז

.חומרני-,והאינטואיציההיאממאפייניוהמרכזייםשלההיבטהלאהראשוניםהימיםמאז

 אחרות, כלשהו,ההמדעישההליךמשוםזההיהלאקיבלשהמדעהחומרניהצביוןבמילים בשלב להיות, פך

–הואנהפוך;חומרני החומרניההיבטשני חלקוהיוהמדעיבהליךמלכתחילהיםשזורהיו,חומרני-הלאוים,

הפרדיגמה.כאןמכחומרני.המדעיההליךאתתפשושהאנשיםאלאממנו,נפרד-בלתי

                                                      

1
ונוסחאנגליבאינטרנט[7]ישקולניקוב",נוסחעבריעפDiels-Kranzהמקובלברשימתהציטוטיםמשלהרקליטוסהינםעפ"יהמספור
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שבעצםהמטריאליסטי,הצביוןאתקיבלהמדעאיךהמדעית,התיאוריהבעולםבמסע,להראותמבקשאנילפיכך

ע"יואיך,ההתחלה;מןבמדעקייםהיהינחומר-הלאההיבטשגםלהראותהמידהבאותהאךההתחלה,מןבוהיה

רגלייםשתיעלובהתנהלותידהמבעהלאה,להתקדםהמדעיוכל,היבטיםהשנישלותפקידםמקומםהבנת

אלה.איתנות



האינטואיציהעלתפישתטבעהדבריםו

עפ"י מצויים, אנו שבה במציאות משמעות ולגלות להבין האנושי לרצון ביטוי הוא המדעי, המחקר המדע,

אתהאמצעיםבהםאנוצופיםבתופעותומבקשיםלהביןאתמשמעותן.הרשמיםשאנוקולטיםמהמציאותהזו.

 לשתיקטגוריות:האדם,תופשיםאתהמציאותומבקשיםלגלותאתטבעהדברים,ניתןלחלק-אנחנו,בני

 (1 חיצונית התבוננות הגופניים החושים באמצעות חושית, התנסות דרך רשמים נתוניםאיסוף

פיסיקלייםבלבד.

.אינטואיציה,מחשבה,תבונהכאןבאותלידיביטוי,אלתוךעולםהתודעהשלנוהתבוננותפנימית (2

להלן.ההבחנהביןשתיקטגוריותאלההיאהבסיסלכלאשרייאמר



המפגשהראשונישלנועםהמציאותבעולםהטבעהואכמובןבאמצעותההתבוננותהחיצונית,אךזהלעולםאינו

לתרגם מבקשת שלנו התודעה שאותם פיסיקליים, רשמים לנו מביאה החיצונית ההתבוננות שם. מסתיים

כלומר–ורות,וכיו"ב;לאלהולפענח.קיימיםרשמיםשכברלמדנולפענחאותם,וכךאנויודעיםלזהותצבעים,צ

איננומודעיםבדרךכלללתהליךאזאנומקבליםאתהפענוחבאופןמיידי,ו–רשמיםשכברלמדנולפענחאותםה

שביןקליטתהמידעהפיסיקלילביןתרגומו.לעומתם,קיימיםרשמיםמורכביםשעבורםאיןלנותרגוםמיידיואז

המשמעות.אנומודעיםיותרלתהליךבקשת

הסכמהשלהתהליך:





 :כאשראנומתבונניםלמשלבאיורמס' איבר1השלבהראשוןבתפישתהמציאותהואקליטתמידעפיסיקלי ,

 דומהלרישוםהמ–העין–החישהשלנו באופן גל, ידעעלסרטצילוםאוקולטהתפלגותמרחביתשלאורכי

כרטיסזכרוןאםתצלמואתהאיורבמצלמה.

במחקר אלה היבטים של השילוב את מבטא הרקליטוס, משל ציטוטים המביא המאמר, של המוטו
המדעי:

 ביותר מוקיר אני אותם חוויה שמיעה, ראייה, קבלתרשמיםבאמצעות–הדבריםשישבהם
ההתנסותהחושית

 השפה את המבינה נשמה להם שאין לאלה ואוזניים עיניים הם רעים בכליםהצורך–עדים
 לפענוחהמשמעותשלהרשמיםהפיסיים

 החיוניותבהתבוננותפנימיתלהשגתהמשמעותהמבוקשת–עצמיתוךאלחקרתי

 תפישה מושגית = המשמעות של הדברים תפישה חושנית, פיסיקלית 
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השלבהשניהואכאשרהמידעמגיעלמרכזיהעיבודבחלקוהאחורישלהמוח.אםהמידעהפיסיקלישהגיעפוגש

,1.במקריםפשוטים,כמואלהשלהעיגולוהמשולשבאיורמס'היסטוריהשלהכרתמידעכזהאזמתרחשזיהוי

ערכיוללאספקות,הזיהויהואכהמהירומיידימבחינתנו,הןביחסלצורותוהןביחסלצבעים,-בהםישזיהויחד

הידועשלגביע/פנים)איוראםלעומתזאתישלנוקושיבזיהוי,כמובאיורשאיננומודעיםאפילולתהליךהזה.

 2מס' חקירהפנימית,( של התבוננותפנימית, של זהתהליך רואים. אנו מה אתעצמנו מתחיליםלשאול אנו

.שמתרחשכולובתוךהתודעהשלנו



באנגלית:אתהקשרביןהתבוננותפנימיתלאינטואיציהניתןלראותמתוךמבנההמילה

INTUITION = IN + TUITION 

IN".פניםבמשמעותשל"–

TUITION-כמוב–TUTORבמשמעותשל"הדרכה".–

המענהשאנומקבליםכאשראנוהינה–במובןשל"הדרכהפנימה"או"הדרכהפנימית"–לפיכך:אינטואיציה

מתבונניםפנימהלתוךתודעתנובבקשתעזרה,הדרכה,הכוונה,ביאור,משמעות.

יודעיםשהוא–שההתיחסותלאינטואיציההינהכהתנסותחוויתיתחשובלהדגיש ואנו זהמשהושקורהלנו,

לפיכךהאינטואיציההיאכלינסיוני,קורהלנו,בדיוקכמושאםאנומקבליםמכהממשהואנויודעיםשזהקרה.

המקובלים האמפיריים מהכלים האינטואיציה את המייחד ההבדל אחר. נסיוני כלי כל הואכמו המדע

במקריםרביםכךעולה-.בשלשהאינטואיציהמתרחשתבמרחבהתודעההאנושיולאבעולםהחומרישמחוצהלנו

מאודסקפטיותודחייהבאשרלשימושבאינטואיציהבמחקרהמדעי.המענהלכךהואשהאינטואיציה,כמוכלכלי

אתאופי לבחון עדהיוםהשימושבאינטואיציהנעשהבלי שצריךללמודלהשתמשבו. הינהכלי אחר, מחקרי

הו הוא ולפעמים בהצלחה, היה בה השימוש ולפעמים בה, השימוש למשגה. בהביל להשתמש נלמד אם אך

לאין לשפר נוכל במימושהפוטנציאל-כהלכה, מצוייםוהן בהבנתהמציאותבהאנו הן אתהיכולתשלנו ערוך

האנושיבתוךמציאותזו.

הדוגמאותשיובאובהמשךימחישואתהשימושבאינטואיציהככליאמפירי.







 1איורמס'

 :גביעאופנים?2איורמס'
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"ציריהלידה"שלהמדע–שחרהמדע

"עובדותלקרואשניתןמהאמנם,לפנה"ס.6-ההמאהבמהלךהעתיקהביווןנולדאותומכיריםשאנוכמוהמדע

גיאומטריותתכונות)אריתמטיקה(,חשבוןהשמים,גרמישלהמחזוריותכדוגמתמדעי","ידעאומדעיות"

היואפלטוניים",כ"גופיםהידועיםהמשוכלליםהגופיםחמשתואפילופיתגורסמשפטושטחים,אורכיםכחישובי

שאלותהעלאת–חדשתהליךביווןלהתרחשהחלהאמורהבתקופהאךכן.-לפני)לפחות(שניםאלףגםידועים

.וכוללניתטהורהעיוניתלהבנהתשובותוביקוש,והתופעותהדבריםטבעעלהעולם,טבעעל

השמים, גרמי המחזוריותשל : התצפיותעלהסדירויותהרבותבעולםהטבע ונבעמתוך, על, זהנסמך תהליך

ובתבניות מולידרקאתמינו מין העובדהשכל והצומח, חייםומוותבעולםהחי פרייהורביה, המחזוריותשל

למרותכלהריבויוהמגווןהעצוםמאודמוגדרותהחוזרותעלעצמן,וכיו"ב.תצפיותאלההעלואתהמחשבה,ש

עלתה וכך שבסדירות. לאחדות האחראי ראשוני, עקרון ראשוני, מקור איזשהו יש ודאי הטבע, בעולם המצוי

מהוהדברים?כלמאחריעומדמה?הדבריםטבע"מהו,המדעשלהלידהציריאתחוללהאשרהמרכזיתהשאלה

."מקורכלהדברים?

בוהאופןאתשכיווןזההואכימשמעותי,מאודהוא–?"הדבריםכלמאחריעומדמה"–אופןניסוחהשאלה

,כתשובהחומרים,אוחומר,חיפשוהםובהתאםחומרנית,היתההיווניתהחשיבההמדעית.החשיבההתפתחה

מצויים.אנובההמציאותאתיחדהיוצריםוהתופעותהדבריםכלנובעיםממנואשרהחומר)ים(מהו–כלומר

ביסודוהואבעולםשהכלוהאמינולפנה"ס5-המהמאההחלשפעלופיתגורסתלמידיהפיתגוראים,אפילו

חומרית.בצורההמספריםאתתפשומספרים,

היההתבתחיללחלוטין.שונהבכיווןאךמשמעות,-הרתתקופהאותההיתהמיוון,הרחקלאישראל,-בארץגם

עםציוןשיבתהחלהלפנה"ס6-ההמאהסוףלקראתאךבבל,וגלותראשוןביתחורבןהיהששיאוהבבליהכיבוש

ולא"מי"–"?הדבריםכלמאחריעומדמי":היתהכאןהשאלהאךשאלות,שאלוהיהודיםגםהשני.הביתבנין

המונותאיזם.נולדוכך"מה",

בסיפוקעסוקיםהיואלהאליםאךכוח,רביאליםמרובתהיתהדתםשלהם.בדרכםדתיים,היוהיווניםגם

המדיניתהשיטהעפ"ישני,מצדביקום.הקייםלסדראחריותלהםלייחסהתאיםלאוכללותאוותיהם,גחמותיהם

בידינתוןשאינוסדרלחפשחששולאולפיכךהאנשים,בידינתוןהחברתישהסדרידעוהםהגווניםרבתהיוונית

אחרים.בגורמיםאלאהאלים

רביםודאי,גיסא.מאידךדתיורגשואמונהגיסאמחדמדעביןההפרדהשלהראשוניםהזרעיםשםנזרעוכך

פיעםדתימעיןאודתיורגשדתית,אמונהשלסוגבעליאודתיים,אנשיםהיומכן-שלאחרבדורותהמדעמאנשי

שלהכרחיכחלקנראולאדתירגששלותחושהאמונהאךבדרכו.איש-אישהמדעית,עבודתםאתבעשותםבהם

עצמו.המדע

עלומידשתישאלותמרכזיותנוספות:השאלותהבסיסיות"מהוטבעהדברים?מהומקורכלהדברים?"מתוך

 האדם,משיגיםומביניםאתטבעהדברים?-איךמגליםאתטבעהדברים?איךאנו,בני 

 אשרתלווהאותנולכלפנימיתלהתבוננותחיצוניתכאןנעשתה,בדרכיםשונות,ההבחנהביןהתבוננות,

.אורךההרצאה

 ?איךמסביריםסדירותמצדאחד,מולמציאותשלמגווןתופעותשבהןלאמעטניגודים 

 נתקלוהיווניםלמןשאחדממאפיניההמרכזייםהואהנחהשאיןבריאתישמאין,בגללהגישההחומרנית,

להתמודדבהצלחהההתחלהבבעיהשהכילהסתירהשע מצדאחדברורשישבטבעלאימהלאיכלו :
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מעטסדירויות,והכרתסדירויותאלההובילהאמנםלציפיהשקייםדבראחדהעומדמאחריכלהתופעות

המוכרותולפיכךלחיפושוביקושמקורראשוניזה;אךבדבבדעםהכרהזוהיהברורשהמציאותמכילה

םותמורות.איךאפשרשמחומרהיולי)אחד,אומצומצםבגיוונו(נוצרכלהמגווןאינספורניגודים,שינויי

הקיים?למרותהרבהמאודנסיונותהםלאהצליחולמצואפתרוןמשביערצוןלאופןבוממקוראחד

נובעכלהמגוון,ושאלהזומלווהאתהמדעמשחרימיוועדהיום.



מתאלסועדאריסטו–הבסיסההיסטורי

ביקשאשרכראשוןהראשון,הטבעכפילוסוףמזוההמילטוסאיש([1]בקירובלפנה"ס546עד624,Thales)לסתא

עדויותאיןמים".ש"הכלתשובתוידועההדברים".כלמאחריעומד"מההדברים,טבעלשאלתמענהלתת

חשובויותרהתכווןבדיוקלמהחשובפחותלעניננואךספקולציות,רקישבכך,כוונתוהיתהמהלגבימהימנות

בשימושאםביןכולנו,שליומית-היוםהחושיתמההתנסותנכבדחלקספקללאהםהמיםלכך.שהובילהתהליך

דברשוםהזוהחושיתבהתנסותאיןזאת,ובכלהכלל.בחייהמיםשלמקומםלגביאםוביןבהםעושהשהיחיד

לפיכך,שלא.ודאי?ממיםנוצריםסלעיםלמשל,רואים,אנוהאם–מים"ש"הכללמסקנהישירבאופןיובילאשר

דורשהתהליך–החושיתלהתנסותמעברבבירורשהואמחשבתיתהליךנדרשמים"ש"הכללמסקנהלהגיעכדי

החושית.ההתנסותאתתואמתשאינהלמסקנהבהגיעוהחושיתההתנסותאתהצידהולדחוקלדחות

למרות אשר המדעי, התהליך של משמעותי מאוד מאפיין מביא הוא ביותר. משמעותי הוא האחרון המשפט

שכדילבצעאתההפשטההנדרשתלמעבר–מרכזיותוהודחקלשולייםוהועלםע"יהפרדיגמההמטריאליסטית

לתופעותנדרשתהליךמחשבתימהתצפיתהפיסיקליתלתובנההמבטאהאתהעקרוןהעומדמאחרימשפחהש

זאת במקום ומחייב החושית ההתנסות את בצד לשים דורש הוא החושית, להתנסות מעבר שהוא רק שלא

התבוננותפנימית.וכפישאנורואים,מאפייןזההיהשם,כמרכיבהכרחי,למןיומוהראשוןשלהמדע.

הדגמהלהמחשה:

 ביכולתה אשר חושית התנסות לנו מוכרת האם בידי. אבן מחזיק נוצרתאני האבן איך לנו להסביר

?ממים


הציעהוא(.[1]בקירובלפנה"ס545עד610,Anaximendros)אנכסימנדרוסהיהתאלסשלוממשיכותלמידו

אךמוחש,-בלתימוגדר,-בלתיבחומרהיההדבריםכלשלהמקורמבחינתו:נועזתומאודלחלוטיןשונהתשובה

ההתנסותשאיןוודאיהחושית,בהתנסותקייםאינוכמובןכזהחומרהמרחב.כלאתהממלאבהיקפומוגבל-בלתי

ודחקדחההמחשבתיהתהליךכאןהדברים.כלשלכמקורמשמשכזהחומרפיו-עלאופןאיזשהומציעההחושית

עצמו.המקורבהוויתגםאלאהיצירה,בתהליךרקלאהחושיתההתנסותאתהצידה

היתהזועדייןהחושית,ההתנסותאתהצידהודחקדחהאשרמחשבתיתהליךדרשהלתשובהשההגעהזהכלעם

במובהקהםאנכסימנדרוסאצלמוגבל-הבלתיוהןתאלסאצלהמיםהן–לחלוטיןחומרניתעולםהשקפת

חומרים.

שליותרגבוההלדרגההגיעוהפיתגוראיםוממשיכיו([1]בקירובס"לפנה475עד569,Pythagoras)פיתגורס

בצורההתיחסאשרהראשוןכנראההיהפיתגורסהחומרית.מהתפישההתנתקולאהםגםזאת,עםאךהפשטה,

והואולסידור,לספירהכאמצעירקולא,עצמםבפניהעומדיםמופשטיםמושגיםכאללמספריםמובהקת

ולמספריםליחידההתיחסוהםגםאךהדברים;כלכיסוד"(1"–היחידה)ובראשםהמספריםאתראוותלמידיו
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חומרים.אלכממנההנוצרים

לפנה"ס515נולד,Parmenides)פרמנידסבידי–אבסורדכדיעד–קיצוניותלידיהובאההחומרניתהתפישה

כלאתלמלאצריךזהחומראזהדברים,לכלהמקוראתהמהווהאחדחומריששאםטעןהוא.([1]בקירוב

,וכזכור,שינוייםיחוללאשרגורםכלשאיןכיווןלנצחלהשמרצריכהזואחידהותמונהאחידה,בצורההמרחב

הואואיןייתכן,לאלמעשהלעיןהנראההמגווןשכלמכאן.המקובלתשללהבריאתישמאיןהחשיבההיוונית

הדרךומטעה,שגויההחושיתההתנסות–לעניננוהחשובההמסקנה,מכאןבלבד.אשליהאלאלהיותיכול

החושית.ההתנסותאתושוללתהנוגדתחושית,-לאדרךהמחשבה,בדרךהיאהאמתאתלהכירהיחידה

רבה,במידהוקבע,חותמואתהטביעאשר([2]סה"נלפ322עד384,Aristoteles)אריסטוזההיהדברשלבסופו

בפרט.המתפתחובמדעבכללהמערביתבתרבותהחשיבהאופניאתוהכתיבועיצבואשרהדפוסיםאת

([2]סנה"לפ347עד427,Platon)אפלטוןשלתלמידוהיהאריסטו בהחלטהכירבהתבוננותהפנימית. אפלטון

ככליחקירהלגיטימי:באחדהדיאלוגיםאומרסוקרטס

כאנשיםששעתם מעטמעט, בבעיה ונתבונן נחזור .. לעצמן כשהן אלה במחשבותינו נבקשלהתבונן ..

אתעצמנועדשנעמודעלטיבםשלדמיונותאלהשרוחנובידם,ובחקירהשלממש,בלאקוצררוח,נחקור

[3]מדמהאותם..

לעילשנמנוהקטגוריותשתיבאמצעותמשוקפתהמציאותאפלטון,פי-על מול–)דהיינו חיצונית התבוננות

פנימית( התופעותמעולםמורכבתהמציאות:עצמובפניהקייםעולםמשקפתקטגוריהוכל,התבוננות

בכוחרקהנתפש–"אידיאות"בלשונושלאפלטון–המהויותומעולםאחד,מצדהנראה,הפיסיקלי,המוחשו

ובאנגליתשנימצדהפנימית,וההתבוננותהשכל ל"דמות" בעברית תורגם "אידיאה" המקורי היווני )המושג

הבנתיהתרגוםהמייצגבאופןהקרובביותרלכוונתושלל"צורה",שהםיותרבבחינתתרגוםמילולי,אךלמיטב

עולם–האידיאותאוהמהויותעולםהואאפלטון,שלמבחינתוהאמיתי,העולם.אפלטוןהואבמושג"מהות"(

עצמאי קיום בלבדבעל פנימית בהתבוננות הנתפשותהתופעותשעולםבעוד–הנתפש והמוחשות, הנצפות

זהלעולםאושייכותשלנוהחוויותאפלטוןעפ"יהמהויות.עולםשלהשתקפותרקהואבהתנסותחושיתבלבד,

.2האחרלעולםאו

הואניתחבצורהיסודית–אריסטושללאתתפישתושלאפלטון.החשיבהשלאריסטוהיתהמאודאנאליטית

 לו, כלהפילוסופיםשלהטבעשקדמו הואהניחאתהואהניחאתהבסיסאתעבודותיהםשל לתורתההגיון,

הואלא–הבסיסלשיטתהמיוןשלהמיניםהשוניםבעולםהחיוהצומח אךמרובשחשיבתוהיתהאנאליטית,

בלתי בדרך נתפשות אשר בחוויות מלאה שהמציאות בכך להכיר מסוגל לא-היה היום-אנאליטית, רציונלית.

ו ז-משתמשיםבמושגים"מוחשמאל" לפי ימין". היאבאמצעות"מוח"מוח אריסטו תפישתהמציאותעפ"י ה,

שמאל"בלבד.

פיאריסטוהחוויההאמיתיתהיאאךורקזוהמגיעהאלינודרךהחושיםהגופניים.טבעםהאמיתישלהדברים-על

איןמהלחפשמעברלמהשהחושיםהגופנייםקולטים.כלהתובנותנובעותו,הואטבעםהנראה,הנצפה,המוחשי

 רקמתוךהרשמיםהמוחשיים,המתקבליםבאמצעותהחושיםהגופניים.אךו

תפישתושלאריסטואומצהכקונצנזוסשלהחשיבההמערבית,ובכךלמעשהנקבעההפרדיגמההמטריאליסטית.

                                                      

2
עובדהזומחזקת, אלאפשוטהתיחסלקיומוכאלעובדהבמקומותרביםבכתביו. אפלטוןלאהציגאתעולםהאידיאותכתיאוריה,

 לדעתי,אתההבנהשאפלטוןבאמתוךההתנסותהאישית,החוויתיתשלו,ולאמתוךאיזותפישהתיאורטית.
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סיכוםביניים

מןנפרד,שלההליךהמדעי,במעבר-הצגתיאתההתבוננותהפנימיתכחלקחיוני,בלתימאמרבחלקהראשוןשלה

אנימאמרהוהשנישלבחלקמובנותלהשערההמציעהתובנההמכילהתופעותאלה.-התופעותהנצפותאךבלתי

כללאךחיוניביותר,המצויבבסיסושל-מוכרבדרך-מבקשלדוןבשיטההמדעיתעצמה,ולהאיראתההיבט,הלא

ההליךהמדעי.

אשרמהםומצםככלהאפשר(שלעקרונותיסודהמטרההמצופהממחקרמדעימוצלחהיאסיכומובמספר)מצ

היסקלוגיים כללי ע"י לקבל, מושאהמחקרמתמטיים-ניתן התופעותשהן קביעותהמתארותאתמגוון מגוון ,

.המבנההמתקבלהואהתיאוריההמדעית.באמצעיםאמפירייםוניתנותלבחינה

כההושםהדגש-ותבפרטכמובןאינוחדש,אךעדהעיוןוהדיוןבחשיבהמדעיתבכללובמבנהשלתיאוריותמדעי

מהשערתהשערות–כללעלהתהליכיםהלוגייםבהםנבניתהתיאוריהמןהיסודותומתבצעהמחקרהמדעי-בדרך

דרךאיסוףנתוניםועדהסקתמסקנותובחינתןהאמפירית.לעומתזאת,ישמעטמאודעיסוקבשאלה"איךאנחנו

עקרונ את ומזהים איכשהוקולטים אשר יסוד ב"הנחות שמדובר היא ההתיחסות רבים במקרים היסוד". ות

א בדיוקהןמתקבלות?ךימקובלותומוסכמות". ביטוי–בתהליךגיבושעקרונותהיסוד–דווקאכאן באלידי

חומרנישלההליךהמדעי.-באופןהמוחשיביותרהפןהלא

אחרת כי לגזוראותםממושגיםוקשריםבסיסייםאחרים, שלעקרונותהיסודהואשלאניתן המהותי המאפין

אלההאחרוניםהיומשמשיםכיסודות.במליםאחרות,בכלתיאוריהמדעיתחייבלהיותקייםרובדשלמושגים

ובאופןרציונלי)כיאיןלובסיסוקשריםאשר,בהיותוהרובדהראשוניוהבסיסי,לאניתןלגזוראולהסיקאות

יותרראשוני(.הדרךהיחידהלהכיראתהרובדהיסודי,הבסיסי,הראשוני,הואדרךהאינטואיציהבלבד.ההכרה

האי במאפינים-האינטואיטיבית, יכולתה ככל הנעזרת ופנימית, חיצונית חושית, תודעה על נסמכת רציונלית,

איפיוןהואמעגלי,תוךשהואלהבחנהביןאיפיוןוהגדרה,משוםשיםלבהמתאריםאתהמושגהנדון.חשובלש

בלבד אינטואיטיבית ומוכרים מזוהים הם גם אשר אחרים במושגים ננעזר שהגדרה בעוד מושגיםסמכ, על ת

.רציונלי-כאלה)אומושגיםאחריםהמוגדריםמהם(באופןלוגי

אמצעית,של-שלכלתיאוריהמדעיתהואהכרהחוויתית,בלתילפיכך,הבסיסהחיצוניבונעוציםעקרונותהיסוד

המציאות,ולכןהדרךלהגיעלזיהויוהכרתהיסודותהיארקבדרךאירציונלית,חוויתית.

חווה, הואגםהיהמאודמודעלתהליךהמדעישהואעצמו גדול, היהלארקמדען אלברטאיינשטיין

:מדבריו.הנהמספרציטוטיםודיברעלכךרבות

 שוםדר.. תמונתהעולם. אל בהסקהטהורה, להגיע, שדרכםאפשר ךחוקיםבסיסייםכללייםביותר
לוגיתאינהמובילהאלחוקיםבסיסייםאלה,אלארקהאינטואיציההנשענתעלתחושהועלהבנהשל

[4]הניסיון.

-ניתניםלפירוקנוסףמהבחינההלוגית,הםלבלבהשלהתאוריהואימושגיהיסודוחוקיהיסוד,שאינם
[5]אפשרלתפוסאותםמהבחינההרציונלית.

 נדון.. כלניסיוןלהסקהלוגיתשלמושגיהיסודושלחוקיהיסודשלהמכניקהמתוךהניסיוןהבסיסי
[5]לכישלון.

 באופן.. להמציאו יש אלא הניסיון מתוך להסיק אין העיונית הפיסיקה של האקסיומטי היסוד את
[5].חופשי
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והואאיפואתמקדנלהלן תוךשימושאופןהשגתהיסודותשלהתיאוריההמדעית,דווקאבחלקהפחותמוכר,

דוגמאות.כבגיאומטריהובמכניקה



עקרונותהיסודבתיאוריותמדעיות

באמצעות לעמוד, זקוק מבנה שכל יודע מהנדס כל התיאוריה. כל עומדת שעליו הבסיס הם היסוד עקרונות

כדי בקרקע היטב נעוצים להיות חייבים היסודות וכי מהמבנה, חלק שאינו חיצוני בסיס על שלו, היסודות

שהמבנהיהיהוישאריציב.

זקוקהליסודותהנעוציםבבסיסחיצונישאינו–כמבנהשלטיעוניםלוגיים–ריהמדעיתבהתאם,גםכלתיאו

 חלקמהמבנה.מהוהבסיסהחיצוניבונעוציםעקרונותהיסודשלהתיאוריותהמדעיות?

 תחומים בשני המדעית התיאוריה להתפתחות בקצרה כעת ומכניקה–אתיחס סקירגיאומטריה תוך ת,

עקרונותהיסוד.אנימבקשלהראותשאתעקרונותהיסוד,בשניהתחומים,ניתןלחלק–הבסיסההתפתחותשל

 קטגוריות מ–לשתי הנובעים עקרונות תוך חיצונית, ועקרונותהתבוננות אחד, מצד ישירה, חושית התנסות

שיתהישירה,הנובעיםמהתבוננותפנימית,במידהרבהתוךדחייתושלילתמהשלכאורהמלמדתההתנסותהחו

מצדשני;ושדווקאהעקרונותהמצוייםבקטגוריההשניההםאלהשבהםחלההתפתחותהתיאוריהוההבנה.

גיאומטריה 

הגיאומטריההאוקלידיתשפורסמה היאכמובן כאמור, התיאוריההמדעיתהראשונההבנויהבמבנהאקסיומטי,

) אוקלידס של "יסודות" Euclidesבספר לפנה"ס(275-365, יסוד,מושגי–האוקלידיתהגיאומטריהיסודות.

מבקשלחלקאותםלשתי–היסקוכללי)אקסיומות(,יסודעקרונות אךאני אחת, שםכ"חבילה" אמנםהוצגו

קטגוריותכאמורלעיל:

 :יומי-היוםהנסיוןמתוךמאליהםהברוריםיסודותראשית,

 עפ"יאינטואיטיביתבצורהמובנתמשמעותםוהגדרהלהםאין–מישור-וקו,נקודה–היסודמושגי

ישריםשניכלנקודות,הםקוויםשלהקצוותרוחב,ללאאורךהואקוממדים,איןלנקודה:מאפייניהם

 מישור.יוצריםזהאתזההחותכים

 את(2),ישרקולהעבירניתןנקודותשתיכלבין(1)שקובעיםהבסיסיים)אקסיומות(היסודעקרונות

.לזוזוותשוהישרותהזוויותכלש(3)-ורדיוס,ובכלכמרכזנקודהמכלמעגללשרטטהאפשרות

 צירוף,)חפיפה,זהיםמאפייניםעפ"ישוניםעצמיםשלשוויוןלקבועהמאפשריםבסיסיים,היסקכללי

וכיו"ב(

 :יומי-היוםהנסיוןמתוךמאליהםברוריםשאינםיסודעקרונותוכנגדם,

הגבלה.ללאישרכקוישרקטעכללהמשיךניתן (4)

מסכוםקטןהצדדיםבאחדשסכומןכךפנימיותזוויותשתייוצרישריםקוויםשניחותךהישרקואם (5)

הזוויותסכוםבוצדבאותוייפגשוהםמספקתבמידהכוואריהישריםשניאםאזיישרות,זוויותשתי

 ישרות.זוויותמשתיקטן

 בתקופותמאוחרותיותרכ"בהנתןישרונקודהמחוץלו,ניתןלהעבירדרךהנקודהעקרוןזהנוסח

ישראחדויחידהמקביללישרהנתון",וזכהבהתאםלכינוי"אקסיומתהמקבילים".
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שאנו הקווים כל האינסוף. מושג והבנת להכרת הדוק באופן קשורות אלה עקרונות והבנת הכרת

בימיחיינו,הםקוויםסופייםומוגבלים.בניגודלשרטוטשלמעגלעפ"ימכירים,ואשרציירנואונצייר

ללא ישר קטע "להמשיך הצליח אשר אדם אין ישר, קטע ע"י נקודות שתי חיבור או ורדיוס, מרכז

כדילעשותזאתאדםצריךלחיותחייםאינסופיים,ולהיותמסוגללהגיעלכלנקודהביקום.–הגבלה"

לבדוקאםשניקוויםנפגשים,אנחנוצריכיםלהיותמסוגליםבפועללהמשיךאותםבאותההמידה,כדי

עדאינסוף,אחרתאיךנדעאםבאמתהםנפגשואולא?

יומי.-(לאניתןלהסיקמהנסיוןהיום5)-(ו4,שבניגודלקודמיהם,אתהעקרונות)הברורהמכאןהמסקנה



 במשך ממשיכיו ושל אוקלידס, של כנובעיםמבחינתו נראו העקרונותהאחרונים גםשני לאלפייםשנה, קרוב

ה,אשרהגיעהלפניכמאתייםשנה,שאיןהדברכך,בניומית,הישירה.אלאשהה-מתוךההתנסותהחושית,היום

אשרההבדלביניהןלביןהגיאומטריההאוקלידית";אוקלידיות-לאידועותכ"הגיאומטריותהובילהלגילויוהכרתה

:,ובמקומןהוצעוהאקסיומותפנימיתמהתבוננותנובעותאשרהאקסיומותהחלפתבהוא

 .הנתוןלקויםמקבילהישריםאינסוףלהעבירניתןישרלמחוץנקודהדרך

או

 קטעכללהמשיךניתןלא)וגםהנתוןלקויםמקבילהישריםכלללהעבירניתןלאישרלמחוץנקודהדרך

.הגבלה(ללאישרכקוישר

שלאחתמאקסיומותאלהכל אינסופי שישמגוון הסתבר יותר מאוחר גיאומטריה. של לטיפוסאחר הובילה

גיאומטריותלאאוקלידיות.

מכניקה 

) ניוטון ע"י לראשונה סוכמו המכניקה של התיאורטיים Isaac Newtonהיסודות בספרו1642-1727, ,)

"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica מדעי" -)"היסודותהמתמטייםשל בהציגו[6]1687הטבע", .)

כברהבדילניוטוןבין–היסקוכללי)אקסיומות(,יסודעקרונותיסוד,מושגי–הניוטוניתהמכניקהיסודותאת

ע-.ראשיתהוצגוהעקרונותהמבוססיםעלמחקררבשתיהקטגוריות איןשניםשלהרבהאנשים, יוניואמפירי,

 לומרשאלה וניתן מבחינתהתאמתםלמציאותהמוכרת, נובעיםבהתבוננותחיצוניתההיסודותעליהםעוררין

:תיומי-היוםהתנסותהחושיתהמתוך

 שיוויהתמדה,ניוטון(,שלבלשונוהתנועה""כמותאו)"תנועה"קוויתנעמסה,המושגיםשלהגדרות-

 שלהם.בסיסיותתכונותעםמרכזייםוכוחותהיפוכו(,)אומשקל

 הניוטונית.המכניקהשלהאקסיומותהםאלה–ניוטון"חוקיכ"שלשתכיוםהמוכריםהחוקים,שלושת

 מחוקכנובעהקוויהתנעשימורחוקכוחות,שלהוקטוריהחיבוראתהמביאותראשוניות,תוצאות

ותכונותיו.כובדמרכזההדדית,הפעולה

אולםבמקביללהםהרגישניוטוןאתהצורךלענותעלשאלתהקשר,היחס,ביןהמציאותהפיסיקליתאותהאנו

הואכברלאמצאתשובהבמסגרתהמחקר-פוגשיםבהתנסותהחושיתהיום כך על והזמן. המרחב יומיתלבין

כמוביווןהעתיקה,באמצעותהתבוננותפנ ולכןהואפנהלעייןבה, ימית.אתהתשובהשמצאהביאהפיסיקלי,

.המרחבהמוחלטוהזמןהמוחלט–ניוטוןכאקסיומהנוספת,מושגית
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יוםכמרחבוזמןיחסיים)כיכלהמדידותוההתיחסויות-ניוטוןהיהמודעלכךשהמרחבוהזמןנראיםלנובחיייום

נהאמיתית,וכיבעצםהמרחבהמרחביותוהזמניותשלנוהןתמידיחסיתלמשהואחר(,אךטעןכינראותזואי

והזמןהאמיתייםהןמוחלטים.

ביןהמרחבוהזמןכפישהםנראיםלנובחיייום לדעתו,-ניוטוןהבדיללכן יוםלביןהמרחבוהזמןה"אמיתיים",

נראים המוחלט והזמן המוחלט המרחב שמושגי לכך מודע היה הוא להתיחס. צריך הטבע מדע אליהם ואשר

יומית.המרחבוהזמןנתפשיםכיחסייםכאשרהאדםמבקשלתפושאותםמתוך-להתנסותהיוםכעומדיםבסתירה

היחסיםשלהםלעצמיםמוחשיים.כדילתפושאתהמרחבוהזמןבצורהאמיתית,דהיינוכמוחלטים,ולהשיגבכך

שכןהדרךהיחיד להתנתקמהרשמיםשלהחושיםהגופניים, ניוטון, עפ"י צריך, הלכךהיארקאתעצםמהותם,

 באמצעותהשכל,התבונהוההתבוננותהפנימית.

:[6]מדבריניוטוןלגביאופןתפישתהזמןוהמרחבהמוחלטים

האדםהפשוטתופסמושגיםאלהרקמתוךהיחסיםשלהםלעצמיםמוחשיים.ויהיהזהנוחלחלקאותם

 אמיתיים ויחסיים, ותנועותלמוחלטים מקומות במקום ]...[ כללית. ומוכרים מתמטיים וגלויים,

מוחלטיםאנומשתמשיםביחסיים,וזאתאפילומבלילהרגישאינוחותבדבריםהרגילים.אולםבדיונים

מנותקים ולשקולדבריםכשהםלעצמם, החושיםשלנו, עלינולסגתצעדאחדאחורהמן פילוסופיים,

המוחשיותשלהם.ממהשהינורקאמותמיד



מהשניוטוןאמר,בעצם,זהשהחושיםשלנומטעיםאותנו,וכיצריךלהניחבצדאתעדותהחושים,ובמקוםזאת

להשתמשבאמצעיםתבונייםושכלייםבלבד)וחזרבכךעלטענהותיקהמהתקופההיווניתהעתיקה..(.אךעלמה

מכיליםשיקוףאמיתישלהמציאותהפיסיקלית?לניוטוןלאמבוססיםשיקוליםתבונייםאלה?באיזומידההם

לאיינשטייןשיאיראת צריכיםלהמתין והיינו למעשהלאישלאהיתה, היתהתשובהמשביעתרצוןלשאלהזו,

עינינו)ויסלחולינאכלהאחריםאשרדילגתיעליהם..(.

המרחבהמוחלטוהזמןהמוחלטהםעקרונותיסודשלהמכניקההניוטוניתשאינםברוריםמאליהםמתוךהנסיון

הזמןהמוחלט,עפ"יניוטון,הינוזמןהקייםבפניעצמו,ולפיכךזורםבאותההמידה,באופןאחידעבוריומי.-היום

ןנמצאמחוץלעולםזה.המרחבהמוחלטהינוהכול;זרימתואינהתלויהכללבהתרחשויותבעולםהטבע,כיהזמ

מרחבסטאטי,קבועונצחי.מרחבכזהמגדיראתמושגיהמנוחההמוחלטתוהתנועההמוחלטת,עפ"יכלהגופים

כלעודהצטמצמההפיסיקהלמכניקהבלבדלאהנמצאיםבובמנוחה,מצדאחד,אונעיםיחסיתאליו,מצדשני.

א תפישות בין התנגשות התופעותהיתה הכרת שהתפתחה ככל אולם הטבע; בעולם הנסיון לבין לה

,הצטברועדויותשהובילולהכרהשמשהולקויבתפישותאלה.האלקטרומגנטיותובעיקרהאור

במפורש–(.איינשטייןהשתמש1879-1955,Albert Einsteinהכרהזויצאהלאורבתורתהיחסותשלאיינשטיין)

 והמרחבבאינטואיציה–ובמודע הזמן מושגי את שהחליפו לעקרונות הגיע שבעזרתם פנימית, ובהתבוננות

המוחלטים:

 .במקוםמרחבמוחלט–הרחבתעקרוןהיחסיותלכלהפיסיקה)כוללאלקטרומגנטיותואופטיקה(

 .במקוםהזמןהמוחלט–אחידותמהירותהאורבריקכגודלהמוחלט,הזמןנמדדבאופןיחסי

המבוססיםעלהתנסותישירהעולםהטבע.,יסודהעקרונותשאראתהואלאשינה
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היום הנסיון המוחלטנראיתמאודסבירהומשכנעתעפ"י -תפישתהזמן שלכלאחדמאתנו. היחידיומי הקושי

כפישהסתברמתורתהיחסות, איתההואשהיאמתגלהכשגויהבתנועותבמהירויותהקרובותלמהירותהאור,

התגלהשגםהזמןהואחלקמהמרחבהפיסיקליולאיישותנפרדת,חיצונית.אשרבה



אינטואיציהמולהתנסותחושית

רביםודאייגידו,שעצםהעובדהשניוטוןהגיעבאמצעותהתבוננותפנימיתלמושגיםהשגוייםשלמרחבמוחלט

באותההמידהניתןלומרשלאניתןוזמןמוחלטהינההעדותהחותכתלכךשלאניתןלסמוךעלהאינטואיציה.

זהה היא הזמן שמדידת למשל )כמו שגויות למסקנות מובילה היא כי הישירה, החושית ההתנסות על לסמוך

גליליאני( מהירויות חיבור או עםלכולם, לבחון צריך החיצונית ההתבוננות מסקנות שאת שכמו הוא, הענין .

מסקנותההתבוננותהפ כךגםלגבי העתיקהועדהנסיון, מתקופתיוון כמושהיהעםחקרעולםהטבע, נימית.

בחינתן לבין והשערות מסקנות העלאת בין דורות, של אף שנים, הרבה של פער היה מקרים שבהרבה ימינו,

האמפירית,גםביחסלאינטואיציהולהתבוננותהפנימיתהתהליךשלבחינהואישוש)אודחיית(מסקנותהעולות

המשךזמןרב,שניםואוליאףדורות.הנושאשלבחינתהאינטואיציהובנייתהאמוןבמהשהיאמעלהמהןעשויל

.ובמסקנותיההואנושאנכבדבפניעצמו,ולאנוכללגעתבובמסגרתהנוכחית



סיכום

את הציג זה מ"ארגזחיוניממשאלאלגיטימירקלאשהואכחלקהפנימיתוההתבוננותהאינטואיציהמאמר

אשרמחקרלפתח,ומכאןהצורךאלהבכליםכהלכהלהשתמשללמודגםנדרשלפיכךהמדעי.החוקרשלהכלים"

מחקרכזהישלבתצפיותפנימיותשלהחוקריםאלתוךהם.בוהנכוןהיעילהשימושאופןלמידתיתמקדבהכרתו

שלתצפיותשלחוקריםשונים.התודעותשלעצמם)כמוהרקליטוס:"חקרתיאלתוךעצמי"(,יחדעםהשוואה

שניתןלהסכיםעליהםביןהתצפיות אחתהמטרותהמרכזיותשלמחקרכזהתהיהלזהותמאפייניםמשותפים,

לעילכולםיכוליםלזהותעיגולומשולש,וכמושכולםיכוליםלזהותשהעיגול1הפנימיות,ממשכמושבאיורמס'

צבעים,כלומררקכאלהשישלהםהיכולתלזהותולהבחין(.אדוםוהמשולשירוק)כמובן,למעטעוורי

:שאלותונושאיםלמחקרעתידיבשלבהנוכחיניתןלהציעמגוון

 פיתוחכליםמחקרייםאשריאירואתההיבטיםהמשותפים,האובייקטיביים,שלהאינטואיציה,ויאפשרו

לקרבאותהלקונצנזוס.

(שלהאינטואיציהבמחקרהמדעיותפקידהמקומהאיסוףעודנתוניםעל)כולל,למשל,

 כליםשוניםאשריאפשרובניתאמוןבשימושבאינטואיציה.פיתוח

(אמוןהקיימיםבמחקרהמדעיכלפיהשימושבאינטואיציה-מתןמענהלחששות,חשדנותוחוסר)

 .להגברתהמודעותלשימושבאינטואיציהשוניםיםאמצעפיתוח

 באינטואיציה?האםניתןלחנךלהשתמש 

 ?האםניתןלפתחאינטואיציה?באילודרכיםניתןלפתחאינטואיציה

 ?האםאינטואיציהזהדבראחד,אושקיימיםסוגיםשוניםשלאינטואיציה 

כך,מהוהמבדיל,מהוהמשותף,לסוגיאינטואיציהשונים?-אם

 ?מהמקורהשלהאינטואיציה?מהיכןהיאמגיעהאלינו
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 מקורות

 

 .1981אביב:יחדיו,תשמ"א-סוקרטים,תל-ש.שקולניקוב,תולדותהפילוסופיההיוונית:הפילוסופיםהקדם [1]
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