היסודות הפילוסופים של הפיזיקה – רודולף קרנפ
פרק  :23תיאוריות והבלתי ניתן לצפייה
אחת האבחנות החשובות ביותר בין שני סוגי חוקים במדע היא האבחנה בין מה שאולי יקרא )אין
מינוח המוסכם על הכלל( חוקים אמפיריים וחוקים תיאורטיים .החוקים האמפיריים ניתנים לאישוש ישיר
באמצעות תצפיות אמפיריות .במונח "ניתן לצפייה" ] [observableמשתמשים בדרך כלל לכל תופעה
שניתן לצפות בה ישירות ,כך שניתן לומר שחוקים אמפיריים הם חוקים על הניתן לצפייה.
זהו המקום להיזהר .לפילוסופים ומדענים אופן שימוש שונה למדי במונחים "ניתן לצפייה" ו"לא
ניתן לצפייה" .לפילוסוף" ,ניתן לצפייה" הוא בעל משמעות צרה ביותר .מושג זה מתייחס לתכונות כ-
"כחול"" ,קשה"" ,חם" ,תכונות הנתפשות ישירות על ידי החושים .לפיזיקאי ,זוהי מילה בעלת משמעות
רחבה בהרבה .היא כוללת כל גודל כמותי הניתן למדידה בדרך ישירה ופשוטה יחסית .פילוסוף לא יזהה,
למשל ,טמפרטורה של  80מעלות צלזיוס ,או משקל של  93פאונד ,כניתן לצפייה ,כייוון שאין תפישה
חושית ישירה לגודל כזה .מבחינת הפיזיקאי ,הרי שניתן לצפות בהם בדרכים פשוטות במיוחד .האובייקט
אותו נרצה לשקול ימוקם על מאזניים .הטמפרטורה תימדד במדחום .הפיזיקאי לא יטען שמסת מולקולה,
אדרבא אלקטרון ,ניתנת לצפייה כיוון שכאן פרוצדורת השקילה איננה ישירה ומורכבת בהרבה .מאידך,
גדלים הניתנים למדידה בפרוצדורה פשוטה יחסית :אורך באמצעות סרגל ,זמן על ידי שעון ,תדירות אור
בספקטרומטר ,ייקראו ניתנים לצפייה.
כאן אולי יתנגד הפילוסוף ויטען שעוצמת הזרם חשמלי אינה באמת ניתנת לצפייה ,אלא רק
מיקום המחוג .מד אמפר חובר למעגל ,והמחוג הצביע על סימן שתויג כ .5.3-ברור שעוצמת הזרם לא
נצפתה ,אלא הוסקה ממה שנצפה.
הפיזיקאי ישיב כי טענה זו נכונה ,אך הסקה זו לא הייתה מורכבת במיוחד .פרוצדורת המדידה היא כה
פשוטה ,וכן מוגדרת היטב ,שאין כל ספק כי מד האמפר יציג מדידה מדויקת של עצמת הזרם .לכן ,ייכלל
גודל זה במה שנקרא ניתן לצפייה.
אין כאן מקום לשאלה מי משתמש במונח "ניתן לצפייה" בצורה הנכונה או הראויה .יש רצף
המתחיל בתצפיות חושיות ישירות וממשיך עד לשיטות תצפית לא ישירות ומורכבות במיוחד .ברור כי לא
ניתן למצוא גבול על הרצף הזה ,זוהי שאלה של דרגה .הפילוסוף בטוח כי קול אשתו הבא מצדו השני של
החדר מהווה דוגמא לניתן לצפייה .אך נניח שהוא מדבר עמה בטלפון .האם קולה נצפה או לא? פיזיקאי
בוודאי יטען שכאשר הוא מביט בדבר מה דרך מיקרוסקופ רגיל ,הוא צופה בו ישירות .האם זהו המקרה
כאשר הוא צופה בו דרך מיקרוסקופ אלקטרוני? האם הוא צופה במסלול החלקיק כשהוא רואה את
עקבותיו בתא הבועות? ככלל ,הפיזיקאי מדבר על הניתן לצפייה במובן רחב מאד ביחס לזה של הפילוסוף,
אבל ,בשני המקרים ,הקו המפריד בין הניתן והלא ניתן לצפייה הוא שרירותי למדי .יש לשם לב האם
הספר בו מופיעים מונחים אלו הוא של פילוסוף או מדען .כותבים יחידים ימתחו את הקו במקום הנוח להם
ביותר ,בהתאם להשקפת עולמם ,ואין כל הצדקה להגבלתם.
חוקים אמפיריים ,במינוח שלי ,הם חוקים אשר כוללים תצפית חושית ישירה או מדידה בשיטות
פשוטות יחסית .לעתים יקראו חוקים אלו הכללות אמפיריות ,תזכורת לכך שהושגו מתוצאות מוכללות
של תצפיותינו ומדידותינו .הם כוללים לא רק חוקי איכות פשוטים )למשל" ,כל העורבים שחורים"( אלא
גם חוקים כמותיים שעולים ממדידות פשוטות .החוקים המקשרים בין לחץ ,נפח וטמפרטורת גזים הם
מסוג זה .חוק אוהם המקשר בין הפרש פוטנציאל ,התנגדות ועוצמת הזרם הוא דוגמא מוכרת נוספת.
המדען חוזר על מדידותיו ,מזהה סדירויות מסוימות ומבטא אותן בחוק .אלו הם החוקים האמפיריים .כפי
שצוין בפרקים הקודמים ,הם משמשים להסברת עובדות שנצפו ולחיזוי מאורעות עתידיים הניתנים
לצפייה.

אין מינוח המקובל על הכלל לסוג החוקים השני אותם אכנה חוקים תיאורטיים .לעתים יכונו
חוקים מופשטים או משוערים ] .[hypotheticalיתכן ש"משוערים" אינו הולם כייוון שהוא רומז
שההבחנה בין שני סוגי החוקים נעשית על בסיס דרגת האישוש שלהם .אך חוק אמפירי ,אם הוא השערה
טנטטיבית ,כלומר ,מאושש רק בדרגה נמוכה ,עדיין יהיה חוק אמפירי ,אף שאולי יש לומר שהוא בבחינת
השערה .אין להבחין בין החוק התיאורטי לזה האמפירי בכך שהראשון אינו מבוסס דיו ,אלא בכך שהוא
כולל מונחים מסוג אחר .מונחי החוק התיאורטי אינם מתייחסים לניתן לצפייה ,גם במובן הרחב בו
משתמש הפיזיקאי .אלו חוקים אודות ישויות כמולקולות ,אטומים ,אלקטרונים ,פרוטונים ,שדות
אלקטרומגנטיים וכיוצא בזה ,שאינם יכולים להימדד בדרך פשוטה וישירה.
שדה סטטי בממדים גדולים ,שאינו משתנה בין נקודה לנקודה ,יכונה על ידי הפיזיקאים שדה ניתן
לצפייה כיוון שניתן למדוד אותו בכלים פשוטים .אם משתנה השדה מנקודה לנקודה במרחקים קטנים
מאד ,או משתנה מהר מאד בזמן ,אולי אפילו מיליארדי פעמים בשניה ,לא ניתן למודדו בטכניקות
פשוטות .פיזיקאים לא יכנו שדה כזה ניתן לצפייה .לעתים יבחין הפיזיקאי בצורה זו ממש בין הניתן
לצפייה ללא ניתן .אם הגודל נשמר במרחק מרחבי גדול מספיק ,או למשך זמן ארוך מספיק ,כך שציוד
מסוים יכול לשמש למדידה ישירה של הגודל ,הוא יזוהה כאירוע מאקרו ] [macro-eventאם הגודל
משתנה בטווחי זמן ומרחב קטנים במיוחד כך שלא ניתן למודדו בצורה ישרה בכלים פשוטים זהו מיקרו
אירוע) .כותבים מוקדמים השתמשו במונחים "מיקרוסקופי" ו"מקרוסקופי" ,אך היום כותבים רבים
קיצרו מונחים אלו ל"מיקרו" ו"מאקרו" (.תהליך מיקרו הנו תהליך הכרוך במרווחי זמן ומרחב קטנים
במיוחד .לדוגמא ,תנודות הגל אלקטרומגנטי של האור הנראה .אין מכשיר שיכול למדוד ישירות את
השתנות עוצמתו .הבחנה בין מושגי מיקרו ומאקרו מזוהה לעתים כמקבילה לזו של הניתן והלא ניתן
לצפייה ,הזיהוי אינו מדויק ,אך נכון במידת מה .חוקים תיאורטיים כוללים את הלא ניתן לצפייה ולעתים
קרובות אלו הם תהליכי המיקרו .אם כן ,חוקים אלו נקראים לעתים חוקי מיקרו .אני משתמש במונח
"חוקים תיאורטיים" במובן רחב מזה ,כדי לכלול את כל החוקים המתייחסים ללא נצפה ,ללא קשר לכך
שהם מושגי מיקרו או מושגי מאקרו.
אמנם ,כפי שהוראה קודם ,המושגים "ניתן לצפייה" ו"בלתי ניתן לצפייה" אינם ניתנים להגדרה
חדה כייוון שהם נמצאים על רצף .בפרקטיקה ,לרוב ,ההבדל גדול מספיק כך שלא סביר שיתעורר ויכוח.
כל הפיזיקאים יסכימו שהחוקים העוסקים בלחץ ,נפח וטמפרטורת גז ,למשל ,הם חוקים אמפיריים .כאן,
כמות הגז גדולה מספיק כך שהגדלים הנמדדים יישארו קבועים בחלק מרחבי ובפרק זמן גדולים מספיק,
מה שמאפשר מדידה ישירה ופשוטה ,מדידה שמאוחר יותר תוכלל לחוקים .כל הפיזיקאים יסכימו שחוקים
אודות התנהגות מולקולה בודדת הם תיאורטיים .חוקים אלו עוסקים בתהליכי מיקרו שהכללות בהם לא
ניתנות לביסוס על מדידות פשוטות וישירות.
החוקים התיאורטיים ,כמובן ,כלליים יותר מאלו האמפיריים .חשוב להבין ,בכל אופן ,שלא ניתן
להגיע לחוקים תיאורטיים פשוט על ידי הכללת החוקים האמפיריים .כיצד מוצא הפיזיקאי חוק אמפירי?
הוא מבחין בכמה אירועים בטבע .הוא מזהה מחזוריות .הוא מתאר מחזוריות זו באמצעות הכללה
אינדוקטיבית .נדמה כי ניתן להניח כי בהמשך יוכל לצרף קבוצת חוקים אמפיריים ,לזהות תבנית כל
שהיא ,למצוא הכללה אינדוקטיבית רחבה יותר וליצור חוק תיאורטי .זה אינו המקרה.
לצורך ההבהרה ,נניח כי הבחנו שמוט ברזל מסוים מתרחב כאשר הוא מתחמם .לאחר שחזרנו
על הניסוי מספר רב של פעמים ,תמיד עם אותה תוצאה ,המחזוריות מוכללת בטענה שמוט ברזל זה
מתרחב כשהוא מתחמם .חוק אמפירי נוסח ,אף שהוא חל על תחום צר ותקף למוט ברזל אחד מסוים .כעת,
ניתן להתחיל במבחנים נוספים לעצמים אחרים מברזל המובילים לתגלית שכל פעם שעצם מברזל מחומם
הוא מתרחב .כך מתאפשר ניסוח חוק כללי יותר ,כלומר ,כל העצמים מברזל מתרחבים לאחר חימומם.
באופן דומה ,החוקים הכלליים עוד יותר "כל המתכות "...ואז "כל הגופים המוצקים "....נוצרים .אלו הן
הכללות פשוטות ,כל אחת מעט יותר כללית מקודמתה ,אך כולן מהוות חוקים אמפיריים .מדוע? כיוון
שבכל המקרים ,העצמים הנידונים ניתנים לצפייה )ברזל ,נחושת ,גופים מוצקים( .בכל אחד מהמקרים
שינוי הטמפרטורה והאורך ניתן למדידה בשיטות פשוטות וישירות.

לעומתם ,חוקים תיאורטיים הנוגעים לתהליך זה יתייחסו להתנהגות המולקולות שבמוט הברזל.
באיזו אופן התנהגות המולקולות קשורה להתרחבות המוט לאחר שחומם ? כאן ברור שאנו מדברים על
הבלתי ניתן לצפייה .עלינו להציג תיאוריה – התיאוריה האטומית של החומר – ואנו צוללים במהירות
לחוקי האטום העוסקים במושגים השונים לחלוטין מאלה בהם עסקנו קודם .אמנם ,מושגים תיאורטיים
אלו שונים ממושגי האורך והטמפרטורה רק בדרגה בה הם ניתנים ,או לא ניתנים לצפייה ישירה ,אך זהו
הבדל כה גדול עד שאין כל ויכוח על ההבדל הקיצוני באופי שני סוגי החוקים ,הבדל אותו יש לנסח.
חוקים תיאורטיים קשורים לחוקים אמפיריים בצורה שהיא אנלוגית במידת מה לדרך בה חוקים
אמפיריים קשורים לעובדות הבודדות .חוק אמפירי מסייע להסברת עובדה שנצפתה ,ומאפשר לחזות
עובדה שטרם נצפתה .באופן דומה ,חוק תיאורטי עוזר להסביר חוקים אמפיריים שנוסחו זה מכבר,
ולאפשר גזירת חוקים אמפיריים חדשים .כשם שעובדות בודדות ,נפרדות ,ממוקמות בתבנית מסודרת
כשהן מוכללות כחוק אמפירי ,החוקים האמפיריים הבודדים והנפרדים ממוקמים בתבנית המסודרת של
החוק התיאורטי .כאן מתעוררת אחת הבעיות העיקריות במתודולוגיית המדע :כיצד ניתן לרכוש ידע
שיצדיק את טעינת החוקים התיאורטיים? חוק אמפירי ניתן להצדקה על ידי תצפיות בעובדות בודדות .אך
כדי להצדיק חוק תיאורטי ,לא ניתן לערוך תצפיות לבחינה כייוון שהישויות להן מתייחסים בחוקים
התיאורטיים אינן ניתנות לצפייה.
לפני שנתקדם בבעיה זו ,יש לחזור על מספר הערות אודות השימוש במילה "עובדה" ,שהועלו
בפרק קודם .חשוב ,במיוחד בהקשר הנוכחי ,להיזהר בשימוש במילה זו ,כיוון שכותבים מסוימים ,בעיקר
מדענים ,משתמשים ב"עובדה" או ב"עובדה אמפירית" גם למשפטים להם אני קורא משפטים אמפיריים.
לדוגמא ,פיזיקאים רבים יתייחסו כ"עובדה" לכך שחום הנחושת המדויק הוא  .090.אני אזהה זאת כחוק
כייוון שניסוחו המלא נראה כטענה אוניברסלית מותנית" :לכל  ,Xבכל זמן  ,Tאם  Xהוא גוף נחושת
מוצק ,אזי מידת החום המדויקת של  Xב  Tהיא  ".090.ישנם פיזיקאים שידברו אפילו על חוק
ההתפשטות התרמית ,חוק אוהם ,וחוקים אחרים כעל עובדות .כמובן ,הם יכולים להגיד שחוקים
תיאורטיים עוזרים להסביר עובדות כאלו .זה דומה לטענתי כי חוקים אמפיריים מסבירים עובדות ,אך כאן
למילה "עובדה" שימוש כפול .אני מגביל את המילה לעובדות בודדות ,מוחשיות ,הניתנות להגדרה במרחב
ובזמן ,לא להתרחבות תרמית באופן כללי ,אלא להתרחבות מוט ברזל זה ,שזוהתה בשעה עשר בבוקר זה,
כאשר חומם .חשוב לזכור את הצורה המוגבלת בה אני מדבר על עובדות .שימוש שאינו חד משמעי
במילה "עובדה" יטשטש לגמרי את ההבדל החשוב בדרך בה משתמשים בחוקים אמפיריים ותיאורטיים
להסבר.
כיצד ניתן לגלות חוקים תיאורטיים? לא ניתן לומר" :הבה נאסוף עוד ועוד נתונים ,ונמשיך
להכלילם מעבר לחוקים האמפיריים עד שנקבל חוקים תיאורטיים" .מעולם לא נמצא חוק תיאורטי בדרך
זו .אנו בוחנים אבנים ועצים ופרחים ,מזהים סדירויות מגוונות ומתארים אותן על ידי חוקים אמפיריים.
אך ללא קשר לזמן או לזהירות בהם נבחן דברים אלו ,לעולם לא נגיע לנקודה בה נוכל להבחין במולקולה.
המונח "מולקולה" לא עלה מעולם כתוצאה מאבחנה .למטרה זו ,שום כמות הכללות של תצפיות לא תניב
לעולם תיאוריית תהליכים מולקולריים .תיאוריה כזו חייבת לנבוע ממקור אחר .היא אינה מבטאת הכללת
עובדות אלא השערה .ההשערה נבחנת באופן האנלוגי בכמה דרכים לבחינת החוק האמפירי .מההשערה
נגזרים מספר חוקים אמפיריים ,ואלו בתורם נבחנים על ידי בחינת העובדות .יתכן והחוקים האמפיריים
הנגזרים מהתיאוריה כבר ידועים ומאוששים כראוי) .חוקים שכאלו יכלו להוות מוטיבציה לניסוח החוק
התיאורטי( .בלא קשר להיות החוקים האמפיריים ידועים ומאוששים ,או להיותם חוקים חדשים
המאוששים על ידי תצפיות חדשות ,אישוש חוקים נגזרים שכאלו מספק אישוש עקיף לחוק התיאורטי.
הנקודה להבהרה היא זו :מדען אינו מתחיל בחוק אמפירי ,חוק הגזים של בויל ,למשל ,ולאחר
מכן מחפש תיאוריה העוסקת במולקולות ,ממנה ניתן לגזור חוק זה .המדען מנסה לנסח תיאוריה כללית
בהרבה ,ממנה ניתן לגזור מגוון חוקים אמפיריים .ככל שמספרם גדול יותר ,ככל שרב גוניותם רחבה יותר
וכן שנראה שאין קשר ישיר ביניהם ,כך תהיה התיאוריה המסבירה אותם חזקה יותר .יתכן וחלק
מהחוקים הנגזרים היו ידועים בעבר ,אך התיאוריה מאפשרת גזירת חוקים אמפיריים חדשים הניתנים
לאישוש בניסויים חדשים .במקרה זה ,ניתן לומר שהתיאוריה אפשרה לחזות חוקים אמפיריים חדשים.
החיזוי מובן באופן תיאורטי .אם התיאוריה יציבה ] ,[holdsכך יהיו גם חוקים אמפיריים מסוימים.

החוקים האמפיריים החזויים עוסקים ביחסי הניתן לצפייה ,כך ניתן לערוך ניסויים ולראות אם החוק
האמפירי מתקיים .אם החוק האמפירי מאושש ,הוא מספק אישוש עקיף לתיאוריה .כל אישוש לחוק,
אמפירי או תיאורטי הוא ,כמובן ,חלקי בלבד ,לעולם לא שלם או מוחלט .אבל ,כאשר החוק הוא אמפירי,
האישוש ישיר יותר .אישוש החוק התיאורטי עקיף ,כיוון שזה מתאפשר רק דרך החוקים האמפיריים
שנגזרו מהתיאוריה.
ערכה הראשון במעלה של תיאוריה חדשה הוא ביכולתה לחזות חוקים אמפיריים חדשים .אכן,
חשיבותה מתבטאת גם בהסברת חוקים אמפיריים ידועים ,אך זוהי חשיבות משנית .אם מדען מציע
מערכת תיאורטית חדשה ,ממנה לא ניתן לגזור שום חוק חדש ,הרי שהיא שקולה לוגית למערכת כל
החוקים האמפיריים הידועים .יתכן והתיאוריה תהיה אלגנטית ,ויתכן שתפשט במידת מה את מערכת כל
החוקים הידועים ,הגם שלא סביר שתוביל לפישוט משמעותי .מאידך ,כל תיאוריה פיזיקלית חדשה
ופורצת דרך הייתה תיאוריה ממנה חוקים חדשים יכלו להיגזר .והיה ואיינשטיין היה מציג את תורת
היחסות כתיאוריה אלגנטית המאגדת מספר חוקים ידועים  -אולי גם מפשטת אותם במידת מה  -אזי לא
הייתה לה השפעה כה מהפכנית.
ההפך הוא הנכון .תורת היחסות הובילה לחוקים אמפיריים חדשים שהסבירו בפעם הראשונה
תופעות כתנועת הפריהליון של כוכב חמה ,וכן התכופפות קרני האור סביב השמש .תחזיות אלו הראו
שתורת היחסות היא יותר מעוד צורה חדשה לביטוי חוקים ישנים .אכן ,זו הייתה תיאוריה בעלת יכולת
חיזוי עצומה .תוצאות אלו לא יכלו להיגזר מתיאוריות מוקדמות .לרוב ,תיאוריה בעוצמה כזו הנה
אלגנטית ובעלת יכולת איחוד לחוקים ידועים .היא פשוטה יותר מאוסף כל החוקים הידועים .עדיין ,ערכה
הגדול טמון ביכולתה להציע חוקים חדשים שיאוששו באמצעים אמפיריים.

פרק 24
כללי התאמה
זה המקום להוסיף לדיון אודות החוקים התיאורטיים מהפרק הקודם סייג חשוב .הטענה כי חוקים
אמפיריים נגזרים מחוקים תיאורטיים מהווה הפשטת יתר .הם לא ניתנים לגזירה ישירה כייוון שחוקים
תיאורטיים מכילים מונחים תיאורטיים ,ולעומתם ,החוקים האמפיריים מכילים רק מונחים הניתנים
לצפייה .הבדל זה מונע כל הסקה ישירה של החוק האמפירי מזה התיאורטי.
לצורך זה ,דמיינו שאנו שוב במאה התשע עשרה ,מתכוננים לנסח בפעם הראשונה חוקים
תיאורטיים על מולקולות הגז .חוקים אלו יתארו את מספר המולקולות ביחידת נפח של הגז ,מהירויותיהן,
וכן הלאה .כדי לפשט זאת ,אנו מניחים שלכל המולקולות אותה מהירות )זו אכן הייתה ההנחה המקורית,
מאוחר יותר היא ננטשה לטובת התפלגות מהירויות הסתברותית( .יש לנסח הנחות נוספות בדבר תוצאות
ההתנגשויות בין מולקולות .איננו יודעים מה צורתן ,אז נניח שהיא כצורת כדורים זעירים .כיצד כדורים
מתנגשים ? ישנם חוקים בדבר התנגשות כדורים ,אך הם נוגעים לגופים גדולים .כייוון שאיננו יכולים
לבחון מולקולות ישירות ,אנו מניחים שהתנגשותן אנלוגית לזו של גופים גדולים ,אולי הן מתנהגות
ככדורי ביליארד מושלמים על שולחן חסר חיכוך .אלו ,כמובן ,רק הנחות ,ניחושים שמקורם באנלוגיות
עם המאקרו-חוקים הידועים.
כעת אנו ניצבים בפני בעיה קשה .חוקינו התיאורטיים עוסקים אך ורק בהתנהגות המולקולות,
אותן אין אנו יכולים לראות .כיצד ,אם כן ,נוכל להסיק מחוקים אלו חוק אודות תכונות ניתנות לצפייה
כלחץ או טמפרטורת גז ,או אודות תכונות גלי הקול העוברים דרך הגז ? החוקים התיאורטיים מכילים רק
מונחים תיאורטיים .אנו מחפשים חוקים אמפיריים המכילים מונחים הניתנים לצפייה .מובן שלא ניתן
לגזור חוקים אלו מבלי להשתמש בכלי נוסף לחוקים התיאורטיים.
התוספת לה אנו זקוקים היא זו :מערכת כללים המקשרת בין החוקים התיאורטיים לאמפיריים.
מדענים וכן פילוסופים של המדע מכירים מזה זמן רב את הצורך במערכת כללים כזו ,ואופייה נידון

לעתים תכופות .דוגמא לכלל כזה היא" :אם יש תנודה אלקטרומגנטית בתדירות מסוימת ,אזי מופיע גוון
כחול-ירוק מסוים" .כאן ,דבר הניתן לצפייה מקושר עם תהליך מיקרו בלתי ניתן לצפייה.
דוגמא נוספת" :טמפרטורת )שנמדדה על ידי מדחום ועקב כך ניתנת לצפייה במובן הרחב
שהוסבר קודם( הגז פרופורציונאלית לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות שלו" .כלל זה מקשר
את הבלתי ניתן לצפייה בתיאוריה המולקולרית ,האנרגיה הקינטית של המולקולות ,עם הטמפרטורה
הגזית הניתנת לצפייה .בהעדר טענה מסוג זה ,לא תהיה דרך לגזירת חוקים אמפיריים על הניתן לצפייה
מחוקים תיאורטיים העוסקים בלא ניתן.
כותבים שונים קוראים בשמות שונים לכללים הללו .אני קורא להם "כללי התאמה"
] .[correspondence rulesפ .וו .ברידג'מן קורא להם כללים אופרציונליים .נורמן ר .קמפבל מתייחס
להם כ"מילון" .כייוון שהכללים מקשרים בין מונח בטרמינולוגיה אחת למונח באחרת ,השימוש בהם
אנלוגי לשימוש במילון אנגלי-צרפתי .מהי משמעות המילה הצרפתית “ ?”chevalאתה מחפש אותה
במילון ומגלה ש" -סוס" .אין זה כה פשוט כאשר מערכת כללים משמשת לקישור הבלתי ניתן לצפייה עם
הניתן לצפייה .עדיין ,האנלוגיה הופכת את ה"מילון" של קמפבל לשם אינטואיטיבי למערכת הכללים.
לעתים מפתה לחשוב שמערכת כללים מספקת אמצעים להגדרת המונחים התיאורטיים ,למעשה רק ההפך
הוא הנכון .לעולם לא נוכל להגדיר מפורשות מונח תיאורטי על בסיס המונחים הניתנים לצפייה ,אם כי
לעתים את הניתן לצפייה נוכל להגדיר במונחים תיאורטיים .לדוגמא" ,ברזל" יכול להיות מוגדר כחומר
המורכב מחלקים גבישיים קטנים ,לכל אחד סידור אטומי מסוים ,וכל אטום הוא תצורת חלקיקים מסוג
מסוים .במונחים תיאורטיים ,אם כן ,ניתן לבטא את משמעות המונח הניתן לצפייה "ברזל" ,אך הטענה
ההפוכה אינה נכונה.
אין תשובה לשאלה" :מה בדיוק הוא אלקטרון?" מאוחר יותר נחזור לשאלה זו ,כיוון שהיא מסוג
השאלות אותן שואלים לעתים הפילוסופיים את המדענים .הם דורשים מהפיזיקאי שיאמר להם למה הוא
מתכוון במילים "חשמל"" ,מגנטיות"" ,כבידה"" ,מולקולה" .אם יסביר אותן הפיזיקאי במונחים
תיאורטיים ,עלול הפילוסוף להתאכזב" .לא לזה התכוונתי" ,יאמר" .אני רוצה שתאמר לי ,בשפה טבעית,
מה משמעות מונחים אלו" .לעתים יכתוב הפילוסוף ספר בו ידבר על התעלומות הגדולות של הטבע" .אף
אחד" ,הוא כותב" ,לא הצליח עד כה ,ואולי אף אחד לא יוכל אף פעם ,לתת תשובה בהירה לשאלה" :מה
הוא חשמל?" ,וכך נשאר החשמל לנצח אחת התעלומות הגדולות ,הבלתי ניתנות להיחקר ,של היקום".
אין כאן שום תעלומה מיוחדת ,אלא רק שאלה המנוסחת בצורה שגויה .הגדרות שכלל לא,
במקרה זה ,יכולות להינתן ,לא אמורות להידרש .אם ילד אינו יודע מהו פיל ,נוכל לספר לו על חיה ענקית
בעלת אוזניים גדולות וחדק ארוך .נוכל להראות לו תמונה של פיל .זהו אמצעי נהדר להגדרת הפיל
במונחים ניתנים לצפייה אותם יכול הילד להבין .באופן אנלוגי ,מפתה להאמין ,שכאשר מדען מציג
מונחים תיאורטיים הוא יהיה מסוגל להגדירם במונחים מוכרים .זה אינו אפשרי .אין דרך בה יוכל המדען
להראות לנו תמונה של החשמל באופן דומה לדרך בה יוכל להראות לילד תמונת פיל .אפילו תא אורגניזם,
גם אם לא ניתן לראותו בעין בלתי מזוינת ,ניתן לייצוג בתמונה כייוון שהתא נראה כאשר מתבוננים בו
במיקרוסקופ .אך תמונת אלקטרון אינה ברשותנו .לא נוכל להגיד כיצד הוא נראה ,מה מגעו ,כי אי אפשר
לראותו או לגעת בו .מה שנוכל לומר מסתכם בכך שזהו גוף קטן במיוחד המתנהג בצורה מסוימת.
לכאורה ,האמירה אנלוגית לתיאור הפיל שלנו .אנו יכולים לתאר את הפיל כחיה גדולה שמתנהגת בצורה
מסוימת .למה לא לתאר כך גם את האלקטרון?
התשובה היא שהפיזיקאי יכול לתאר את התנהגות האלקטרון רק על ידי ציון חוקים תיאורטיים,
כאשר חוקים אלו כוללים מונחים תיאורטיים .אלו מתארים את השדה אותו יוצר האלקטרון ,את תגובת
האלקטרון לשדה ,וכיוצא בזה .אם יימצא האלקטרון בשדה אלקטרומגנטי ,מהירותו תואץ באופן מסוים.
לרוע המזל ,תאוצת האלקטרון אינה ניתנת לצפייה .היא שונה מתאוצת כדור הביליארד הניתנת ללימוד
על ידי הסתכלות ישירה .אין שום דרך להגדיר מושג תיאורטי במונחים הניתנים לצפייה .אנו חייבים,
אפוא ,לקבל את העובדה שהגדרות מסוג זה היכולות להינתן למונחים הניתנים לצפייה ,אינן ניתנות
לניסוח עבור מונחים תיאורטיים.

אכן כותבים מסוימים ,בהם ברידג'מן ,דיברו על הכללים כעל "הגדרות אופרציונליות".
לברידג'מן הייתה הצדקה מסוימת ,כייוון שהשתמש בכלליו באופן שונה במידת מה ,לדעתי ,מהאופן בו
מרבית הפיזיקאים משתמשים בהם .הוא היה פיזיקאי דגול ובוודאי היה מודע להתרחקותו מהשימוש
הרגיל בכללים ,אך היה נכון לקבל צורות דיבור מסוימות לא מסורתיות ,מה שמסביר את התרחקותו .צוין
בפרק הקודם שברידג'מן העדיף לומר שאין רק מושג אחד לעוצמת הזרם אלא תריסר .כל פרוצדורה בה
נמדד גודל מספקת הגדרה אופרציונלית לגודל זה .כייוון שיש פרוצדורות שונות למדידת זרם ,ישנם
מושגים שונים .לנוחיותו מדבר הפיזיקאי רק על מושג זרם יחיד .תכלס ,ברידג'מן האמין שעליו להכיר
מושגים רבים ושונים ,כאשר כל אחד מהם מוגדר בפרוצדורת מדידה אופרציונלית אחרת.
לפנינו בחירה בין שתי שפות פיזיקליות .אם נמשיך בפרוצדורה הנהוגה בקרב הפיזיקאים ,מגוון
מושגי הזרם יוחלפו במושג יחיד .משמעות הדבר היא ,בכל אופן ,מיקום המושג בקרב החוקים
התיאורטיים ,כייוון שכללים אופרציונליים אינם אלא כללי התאמה ,כפי שאני מכנה אותם ,המקשרים את
המונחים התיאורטיים עם אלו האמפיריים .כל טענה בדבר אחיזה בהגדרה ,כלומר הגדרה אופרציונלית
של מושג תיאורטי צריכה להינתן .ברידג'מן יכול לדבר על הגדרות אופרציונליות למונחיו התיאורטיים
רק בגלל שאינו מדבר על מושג כללי .הוא דיבר על מושגים חלקיים ,כשכל אחד מהם מוגדר על ידי
פרוצדורה אמפירית שונה.
אפילו במינוחו של ברידג'מן ,שאלת נאותות הגדרת מושגיו החלקיים על ידי כללים
אופרציונליים בעייתית .רייכנבאך מדבר תדיר על מה שהוא מכנה "הגדרות גומלין" [correlative
]) .definitionsבכתביו הגרמנים הוא קורא להם  Zuordnungsdefinitionenמהמילה zuordnen
שמשמעותה קישור הדדי( .אולי קורלצייה היא מונח עדיף על הגדרה למה שנוצר למעשה מכללי
ברידג'מן .בגיאומטריה ,לדוגמא ,רייכנבאך מציין כי המערכת האקסיומטית של הגיאומטריה ,זו שפותחה
על ידי דייויד הילברט ,למשל ,היא מערכת אקסיומות לא מפורשת .מושגי היסוד נקודה ,קו ומישור
יכולים באותה המידה להיקרא "מחלקה אלפא"" ,מחלקה בטא" ו"ומחלקה גמא" .אל לנו להתפתות
מצלילן של מלים מוכרות ,כ"נקודה" ו"קו" למחשבה כי חובתנו להבינן לפי משמעותן הרגילה .במערכת
האקסיומות מונחים אלו אינם מפורשים .אך כשגיאומטריה מיושמת בפיזיקה חובה לקשרם למשהו בעולם
הפיזי .נוכל לומר ,לדוגמא ,שקווי הגיאומטריה מודגמים על ידי קרני האור בואקום או על ידי מיתרים
מתוחים .לקישור המונחים הלא מפורשים עם התופעות הפיזיות הנצפות ,עלינו לאחוז בכללים לביסוס
קשר זה.
כמובן ,בחירת שם הכללים אינה יותר משאלת מינוח ,אך יש להיזהר ולא לדבר עליהם כעל
הגדרות .הם אינם הגדרות בשום מובן מדויק .איננו יכולים לתת הגדרה נאותה באמת למושג הגיאומטרי
"קו" על ידי התייחסות לאיזה שהוא דבר בטבע .קרני אור ,מיתרים מתוחים וכן הלאה ,הנם רק קירוב
לקווים ישרים .יתרה מזאת ,הם אינם קווים אלא רק קטעי קווים .בגיאומטריה ,הקו אינסופי באורכו וישר
לחלוטין .אף אחת מתכונות אלו אינה מוצגת על ידי תופעה כל שהיא בטבע .מסבה זו ,לא ניתן לספק
הגדרה אופרציונלית ,במובנה החמור של המילה ,למושגי הגיאומטריה התיאורטית .הדבר נכון גם לכל
המושגים התיאורטיים הנוספים בפיזיקה .אם לומר זאת בפשטות ,אין "הגדרות" למושגים כאלו .אני
מעדיף שלא לדבר על "הגדרות אופרציונליות" או אפילו "הגדרות גומלין" ,מושגו של רייכנבאך .במאמרי
)רק בשנים האחרונות עסקתי בשאלה זו( קראתי להם כללי התאמה.
קמפבל ,לצד כותבים אחרים ,מדבר על ישויות בפיזיקה התיאורטית כעל ישויות מתמטיות.
כוונתם היא שהישויות קשורות זו לזו בדרכים היכולות הניתנות לביטוי בפונקציות מתמטיות .אך אין אלו
ישויות מתמטיות מהסוג הניתן להגדרה במתמטיקה הטהורה .במתמטיקה הטהורה ניתן להגדיר מגוון רב
של מספרים ,פונקצית הלוגריתמים ,הפונקציה המעריכית וכן הלאה .אין בה אפשרות ,עם זאת ,להגדרת
מונחים כ"אלקטרון" ו"טמפרטורה" .מונחים פיזיקליים אלו ניתנים להצגה רק בסיוע קבועים לא לוגיים,
המבוססים על תצפיות העולם האמיתי .כאן נמצא ההבדל המהותי בין מערכת אקסיומטית במתמטיקה לכזו
בפיזיקה.
אם נרצה לבאר מונח במערכת אקסיומות מתמטית ,נוכל לעשות זאת על ידי מתן הגדרה לוגית.
ניקח לדוגמא את המונח "מספר" כפי שזה מופיע במערכת האקסיומות של פיאנו .נוכל להגדירו במונחים

לוגים ,בשיטת פרגה-ראסל ,למשל .בצורה זו רוכש המושג "מספר" משמעות שלמה ומפורשת על בסיס
הלוגיקה הטהורה .אין צורך לבסס קשר בין המספר  5ובין הניתן לצפייה כ"כחול" או "חם" .למונחים
ביאור ] [interpretationלוגי בלבד ,ואין כל צורך בקישור לעולם הממשי .לעתים נקראת מערכת
אקסיומות מתמטית תורה ] .[theoryמתמטיקאים מדברים על תורות הקבוצות ,תורת החבורות ,תורת
המטריצות ותורת ההסתברות .כאן המילה "תורה" משמשת באופן אנליטי לחלוטין .היא מציינת מערכת
דדוקטיבית שכלל לא מתייחסת לעולם הממשי .יש להיות מודעים תמיד ששימוש זה במילה "תורה" שונה
לחלוטין משימושו לציון תורות אמפיריות כתורת היחסות ,תורת הקוונטים ,התורה הפסיכואנליטית
והתורה הכלכלית הקייסיאנית.
מערכת הנחות בפיזיקה לא יכולה להימצא ,בניגוד לתורות מתמטיות ,בבידוד מזהיר מן העולם.
את מונחיה האקסיומטים – "אלקטרון"" ,שדה" וכן הלאה – חובה לבאר על ידי כללי ההתאמה המקשרים
את המונחים עם התופעות הנצפות .ביאור זה הוא בהכרח חסר .כייוון שהוא תמיד חסר ,המערכת גמישה
וניתן להוסיף לה כללי התאמה חדשים .אכן ,תהליך זה קרה ללא הרף בהיסטוריה של הפיזיקה .איני
חושב כעת על מהפכה בפיזיקה ,בה מתפתחת תיאוריה חדשה לגמרי ,אלא על התאמות פחות קיצוניות
המשנות תיאוריות קיימות .הפיזיקה של המאה התשע עשרה מהווה דוגמא מצוינת כייוון שהמכניקה
הקלאסית והאלקטרומגנטיות בוססו ,ולמשך עשורים רבים נעשה שינוי קטן יחסית בחוקיהן היסודיים.
תיאוריות הפיזיקה היסודיות נותרו ללא שינוי .יחד עם זאת ,גדל כל הזמן מספר כללי ההתאמה ,עם פיתוח
שיטות מדידה חדשות לגודל כזה או אחר.
כמובן ,פיזיקאים תמיד ניצבים בפני סכנת פיתוח כללי התאמה שלא יעלו בקנה אחד ,זה עם זה
או עם החוקים התיאורטיים .עד שלא יופיע חוסר התאמה כזה ,בכל אופן ,הם חופשיים להוסיף כללי
התאמה חדשים .פרוצדורה זו היא אינסופית .תמיד ישנה אפשרות הוספת כללים חדשים ומכאן הגדלת
מספר הביאורים הנקובים למונחים התיאורטיים .ללא תלות במידת הגדלה זו ,אף פעם אין ביאור אחרון.
במערכת המתמטית ,אין זה המצב .למונח אקסיומטי קיים ביאור לוגי שלם .מצב זה מהווה סיבה נוספת
לאי הרצון לדבר על מונחים תיאורטיים כמוגדרים על ידי כללים מתאמים .כך מטשטש ההבדל החשוב בין
טבע מערכת אקסיומטית במתמטיקה טהורה ובין זו של הפיזיקה התיאורטית.
האין זה אפשרי לבאר מונח תיאורטי על ידי כללי התאמה בצורה כה שלמה עד שלא יתאפשר
ביאור נוסף? יתכן שהעולם הממשי מוגבל במבנהו ובחוקיו .לבסוף נגיע לנקודה שלאחריה לא נוכל לחזק
את ביאור המונח באמצעות כללי התאמה חדשים .האם אז לא יספקו הכללים הגדרה אחרונה ומפורשת
למונח? כן ,אך אז לא יהא עוד המושג תיאורטי .הוא יהפוך לחלק בשפת התצפיות .מהיסטוריית הפיזיקה
לא נוכל לקבוע שהפיזיקה תהפוך שלמה .זו כללה רק תוספת קבועה של כללי התאמה חדשים והתאמות
מתמשכות בביאורי החוקים התיאורטיים .אין דרך לדעת האם תהליך זה אינסופי או שעתיד הוא להסתיים
בצורה כזו או אחרת.
ניתן לראות זאת כך .אין מגבלה בפיזיקה הנוגעת ליצירת כללי התאמה כה חזקים עד שהמונח
מוגדר במפורש ועקב כך חדל להיות תיאורטי .בנוסף ,אין כל בסיס להנחה שתמיד ניתן יהיה להוסיף כללי
התאמה חדשים .כייוון שהיסטורית הפיזיקה הציגה שינוי בלתי פוסק במושגים התיאורטיים ,מרבית
הפיזיקאים ייעצו כנגד כללי התאמה כה חזקים שיובילו להגדרה מפורשת של המונח התיאורטי .יתרה
מזאת ,זוהי פרוצדורה מיותרת לחלוטין .אין בה שום רווח .יתכן שאפילו תוביל למצב המנוגד ,כלומר,
בלימת ההתקדמות המדעית.
כאן ,כמובן ,עלינו לשוב ולהכיר בהבחנה בין הניתן והלא ניתן לצפייה כשאלה של דרגה .נוכל
להגדיר מפורשות ,על ידי פרוצדורה אמפירית ,מושג כאורך ,כייוון שזה ניתן למדידה ישירה ופשוטה ,וכן
כלל לא סביר שישתנה עקב תצפיות חדשות .אך חיפוש כללי התאמה כה חזקים עבור הגדרה מפורשת
ל"אלקטרון" יהיה נמהר .המושג "אלקטרון" כל כך רחוק מתצפיות פשוטות וישירות שמוטב להותירו
תיאורטי ,פתוח להתאמות שמקורן בתצפיות חדשות.

פרק 25
כיצד חוקים אמפיריים חדשים נגזרים מחוקים תיאורטיים
בפרק  ,24עסק הדיון בדרכים בהן משתמשים בכללי ההתאמה לקישור מונחי הלא ניתן לצפייה
התיאורטיים ,עם המונחים האמפיריים הניתנים לצפייה .ניתן להבהיר זו על ידי הדגמת מספר מקרים בהם
נגזרו למעשה חוקים אמפיריים מחוקים תיאורטיים.
הדוגמא הראשונה נוגעת לתורה הגזים הקינטית .המודל שלה ,תיאורה הסכמתי ,הוא של
חלקיקים קטנים הקרואים מולקולות ,כשכולם בתנועה מתמדת .בצורתה המקורית ,מזהה התורה חלקיקים
אלו ככדורים בעלי מסה זהה ומהירות קבועה זהה – זאת בתנאי שטמפרטורת הגז קבועה .לאחר שהתגלה
כי הגז לא יהיה במצב קבוע אם לכל חלקיק תהא אותה מהירות ,נהיה הכרח למצוא התפלגות הסתברותית
מסוימת למהירויות שתישאר יציבה .ההתפלגות שנמצאה נקראה בולצמן-מקסוול .התפלגות זו נתנה לכל
מולקולה סבירות מסוימת להיות בתחום מסוים על סולם המהירויות.
כשהתורה הקינטית פותחה לראשונה ,רבים מהגדלים שהופיעו בחוקיה לא היו ידועים .לא מספר
המולקולות הנמצאות בסמ"ק גז בהינתן טמפרטורה ולחץ מסוימים ,או אפילו מסתה של מולקולה .הגדלים
בוטאו על ידי פרמטרים מסוימים שנכתבו במקום המתאים בחוק .לאחר ניסוח המשוואות ,נבנה מילון
כללי התאמה .כללי התאמה אלו קישרו בין המונחים התיאורטיים והתופעה הניתנת לצפייה כך שניתן היה
לקבוע בצורה עקיפה את ערכי הפרמטרים שבמשוואות .כעת ,בהמשך ,ניתן היה לגזור חוקים אמפיריים
חדשים .כלל התאמה אחד מציין שטמפרטורת הגז תואמת לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות.
אחר מקשר את לחץ הגז עם תגובת ] [impactהמולקולות על דופנותיו של כלי הקיבול .הגם שזהו תהליך
לא רציף העוסק במולקולות נפרדות ,להשפעתן הכוללת ניתן להתייחס כאל כוח קבוע הלוחץ על הדופן.
כך ,באמצעות כללי התאמה ,הלחץ הנמדד מקרוסקופית על ידי מאנומטר )מד לחץ( ניתן לביטוי במונחי
מכניקת מולקולות.
מהי צפיפות הגז? צפיפות היא מסה ליחידת נפח ,אך כיצד ניתן למדוד את מסת המולקולה? שוב,
מילונינו – מילון פשוט ביותר – מספק את כללי ההתאמה .מסת הגז הכוללת  Mהיא סכום כל מסות
המולקולות  M .mניתן לצפייה )אנו פשוט שוקלים את הגז( ,אך  mתיאורטי .מילון כללי ההתאמה מקשר
בין שני המושגים .בסיוע המילון ,מתאפשרים מבחנים אמפיריים למגוון חוקים הנגזרים מהתיאוריה .על
בסיס התיאוריה ניתן לחשב מה יתרחש ללחץ הגז כשהנפח נותר קבוע והטמפרטורה גדלה .ניתן לחשב מה
יקרה לגל קול שיופק בהקשה על דופן הכלי ,ומה יקרה אם רק חלק מהגז יחומם .חוקים תיאורטיים אלו
מבוטאים במונחים בעלי פרמטרים שונים המופיעים במשוואות התיאוריה .מילון כללי ההתאמה מאפשר
לנו לבטא משוואות אלו כחוקים אמפיריים ,בהם מופיעים מושגים מדידים .כעת ,פרוצדורות אמפיריות
יכולות לספק ערכים לפרמטרים .אם ניתן לאשש חוק אמפירי ,הרי שהתיאוריה עצמה מאוששת .רבים
מחוקי הגז האמפיריים היו ידועים ,כמובן ,קודם שפותחה התורה הקינטית .לחוקים אלו סיפקה התיאוריה
הסבר .בנוסף ,הובילה התיאוריה לחוקים אמפיריים שלא נודעו בעבר.
כוחה של תיאוריה לחזות חוקים אמפיריים חדשים מודגם באופן מרשים על ידי התורה
האלקטרומגנטית ,שפותחה בסביבות  1860על ידי שני פיזיקאים אנגלים דגולים ,מייקל פאראדיי וג'יימס
קלרק מקסוול) .פאראדיי היה אחראי למרבית העבודה הניסיונית ,מקסוול למרבית העבודה המתמטית(.
התורה עסקה במטענים חשמליים ובהתנהגותם תחת שדות חשמליים ומגנטיים .מושג האלקטרון – חלקיק
זעיר בעל מטען חשמלי בסיסי – לא נוסח כמעט עד לסוף המאה .משוואותיו הדיפרנציאליות המפורסמות
של מקסוול המתארות שדות אלקטרומגנטיים ,הניחו רק קיום גופים קטנים ובדידים שטבעם אינו ידוע,
היכולים לשאת מטען חשמלי או קוטב מגנטי .מה מתרחש כאשר זרם חולף בתיל נחושת ? מילון התיאוריה
תיאם בין תופעה ניתנת לצפייה זו לתנועת גופים קטנים בעלי מטען .מהמודל התיאורטי של מקסוול
נתאפשר )בסיוע כללי התאמה ,כמובן( לגזור רבים מחוקי החשמל והמגנטיות.
אך תרומת המודל רחבה בהרבה .משוואות מקסוול הכילו פרמטר מסוים .c ,במודל ,הפרעה

בשדה מגנטי תתפשט על ידי גלים שמהירותם  .cניסויים חשמליים הראו שערכו הוא בסביבות 3 x 1010
סנטימטרים לשנייה .גודל זה זהה לערך הידוע של מהירות האור ,ולא נראה סביר שזהו יד המקרה.
הייתכן ,תהו פיזיקאים ,שהאור אינו אלא מקרה פרטי של התפשטות תנודה אלקטרומגנטית? זמן קצר
אחר כך סיפקו משוואות מקסוול הסברים לחוקים אופטיים מסוגים שונים ,בהם השתברות ,מהירת האור
בתווכים שונים ,ורבים נוספים.
יתכן והפיזיקאים היו שבעי רצון גם אם מודל מקסוול היה מסביר רק חוקי חשמל ומגנטיות
ידועים .הם זכו לפרס כפול .התורה הסבירה גם חוקים אופטיים! לבסוף ,כוחו הגדול של המודל החדש
התגלה ביכולתו לחזות ולנסח חוקים אמפיריים שלא נודעו לפניו.
הדוגמא הראשונה ניתנה על ידי היינריך הרץ ,פיזיקאי גרמני .ב 1890-לערך ,החל הרץ בניסויו
המפורסם שחקר האם גלים אלקטרומגנטים מתדירות נמוכה ניתנים ליצירה ולגילוי במעבדה .אור הוא
תנודה אלקטרומגנטית והתפשטות גלים מתדירות גבוהה מאד .אך חוקי מקסוול אפשרו לגלים אלו להיות
מכל תדירות .ניסוי הרץ הוביל לתגלית מה שנודעו בתחילה כגלי הרץ ,לימים גלי רדיו .בתחילה יכל הרץ
לשדרם ממתנד אחד למשנהו במרחק קצר בלבד – תחילה סנטימטרים בודדים ,בהמשך מעט יותר ממטר.
כיום ,תחנות הרדיו משדרות לטווח של אלפי קילומטרים.
גילוי גלי הרדיו סימן רק את תחילת גזירת החוקים החדשים ממודל מקסוול .קרני רנטגן התגלו
ונחשבו בתחילה לחלקיקים בעלי מהירות עצומה וכוח חדירה .בהמשך עלה על דעת הפיזיקאים ,שבדומה
לאור ולגלי הרדיו ,גם אלו יכולים להיות גלים אלקטרומגנטיים ,ברם ,מתדירות גבוהה בהרבה מזו של
האור הנראה .השערה זו אושרה מאוחר יותר ,וחוקים העוסקים בקרני רנטגן נגזרו ממשוואות השדה
היסודיות של מקסוול .קרני רנטגן התגלו כגלים מטווח תדירויות מסוים ,השייך לטווח התדירויות הרחב
בהרבה של קרני גמא .קרניים אלו המשמשות היום ברפואה הן בסך הכל קרני גמא מתדירות מסוימת.
מצב זה נצפה ברובו על בסיס מודל מקסוול .חוקיו התיאורטיים ,יחד עם כללי ההתאמה ,הובילו למגוון
עצום של חוקים אמפיריים חדשים.
מגוון התחומים הרב בהם נמצא אישוש ניסויי תרם במיוחד לאישוש הכולל לתורת מקסוול .ענפי
הפיזיקה השונים התפתחו במקור מסיבות מעשיות ,במרבית המקרים ,חלוקתם התבססה על חושינו
השונים .כייוון שעינינו תופשות אור וצבע ,אנו קוראים לתופעות אלו אופטיקה .כייוון שאוזנינו שומעות
צלילים ,קראנו לענף פיזיקה זה אקוסטיקה ,ובגלל שגופינו מרגיש בחום יש לנו את תורת החום .אנו
מוצאים שבניית מכונות פשוטות המבוססות על תנועת גופים מועילה ,וקוראים לה מכניקה .תופעות
אחרות כחשמל ומגנטיות ,אינן ניתנות לתפישה ישירה והשלכותיהן אינן ניתנות לצפייה.
בהיסטורית הפיזיקה נעשית תמיד התקדמות גדולה כאשר ענף אחד שלה ניתן להסבר על ידי
משנהו .אקוסטיקה ,למשל ,התגלתה כלא יותר מאשר חלק מהמכניקה .גלי קול אינם אלא גלים אלסטיים
פשוטים הנעים במוצקים ,נוזלים וגזים .אמרנו כבר שחוקי הגזים הוסברו על ידי מכניקת המולקולות
הנעות .תורת מקסוול הייתה קפיצה גדולה נוספת לעבר איחוד הפיזיקה .האופטיקה התגלתה כחלק
מהתורה האלקטרומגנטית .לאיטו התפתח הרעיון שאולי הפיזיקה כולה תאוחד לתורה אחת גדולה .כיום
ישנו פער עצום בין האלקטרומגנטיות מחד ,והכבידה מאידך .איינשטיין ניסה מספר פעמים לפתח תורת
שדה מאוחדת שתוכל לגשר על הפער .מאוחר יותר החלו הייזנברג ואחרים בניסיונות דומים .עד כה ,לא
נבנתה שום תורה שתניח את הדעת או שתספק חוקים אמפיריים חדשים הניתנים לאישוש.
הפיזיקה החלה כתיאור תהליכי מאקרו ,והכילה מספר עצום של חוקים אמפיריים נטולי זיקה
ברורה .בראשית המדע ,יתכן שהמדענים התגאו מאד בגילוי מאות החוקים .אבל ,עם התרבות החוקים,
הופיעה אי נחת ממצב זה .החל חיפוש אחר עקרונות יסודיים ,מאחדים .במאה התשע עשרה ,נוצרה
מחלוקת של ממש סביב שאלת העקרונות היסודיים .אחדים חשבו שהמדע חייב למצוא עקרונות כאלו,
שבלעדיהם הרי הוא לא יותר מתיאור של הטבע  -לא הסבר אמיתי .אחרים חשבו שגישה זו שגויה,
והעקרונות היסודיים הם בתחומה של המטאפיזיקה .הם חשו שמשמת הפיזיקאי היא רק התיאור לבדו,
בירור כיצד התופעה הפיזיקלית מתרחשת ,לא מדוע.

כיום ,מחלוקת ה"תיאור מול הסבר" הדרמטית ,מעלה חיוך .ניתן לראות שאפשר לתמוך לצדד
בשתי העמדות ,אך שצורת הדיון הייתה עקרה .אין ניגוד אמיתי בין הסבר ותיאור .כמובן ,אם נלקח
התיאור במובנו הצר היותר ,כלא יותר מפירוט  -מה מדען מסוים עשה ביום מסוים בחומרים מסוימים –
הרי שמוצדקת הדרישה ליותר ,להסבר ממשי .אך היום אנו רואים שתיאור במובנו הרחב יותר ,של מיקום
תופעה בהקשר חוק כללי יותר ,הוא הסברה האפשרי היחיד .בדומה ,אם התומך בהסברים מתכוון להסבר
מטאפיזי ,שאינו מעוגן בפרוצדורות אמפיריות ,אזי יריבו הוא הצודק בהתעקשו שמדע נוגע רק לתיאורים.
לכל צד נקודה תקפה .הן התיאור והן ההסבר ,כאשר הם מובנים כהלכה ,הם היבטים מהותיים במדע.
ניסיונות ההסבר הראשונים ,אלו של פילוסופי הטבע היונים ,היו בוודאי מטאפיזיים בחלקם.
העולם הוא אש ,או הכל מים ,או הכל שינוי .למאמצים מוקדמים אלו ליצירת הסבר מדעי שני פנים :נוכל
לומר" :זהו אינו מדע ,אלא מטאפיזיקה טהורה .אין כל אפשרות אישוש ,ולא כללי התאמה לקישור
התיאוריה עם התופעה הנצפית" .אך נוכל גם לומר" :תיאוריות יוניות אלו גם אם מובן שאינן מדעיות,
הרי הן בעלות דמיון לתיאוריות .הן ראשיתו הפרימיטיבית של המדע".
אין לשכוח שהן בהיסטוריה של המדע והן בהיסטוריה הפסיכולוגית של מדענים יוצרים,
התיאוריה עלתה תחילה בדמיון ,מעין חזון שנבע מתוך השראה ,הרבה לפני שגילה המדען כללי התאמה
שאולי יסייעו באישוש תורתו .עם זאת ,היה זה תוצר גאונות ,תובנה עמוקה ,כייוון שאלפיים שנה מאוחר
יותר חזון זה אושר .לכן ,אפוא ,אל לנו לבטל בחופזה כל חזון תיאורטי מוקדם ,כל עוד ניתן יהיה לבוחנו
בעתיד .אין לסייג ,עם זאת ,את ההזהרה שהשערה אינה יכולה להיקרא מדעית כל עוד אין אפשרות,
עקרונית ,להפריכה או לאששה .יתכן שמציאת ניסוי לבחינת התיאוריה תהא מסובכת להחריד  -זהו המצב
כיום עם תורות השדה המאוחדות המוצעות .אך אם מבחנים כאלו אפשריים בעקרון ,ניתן לקרוא
לתיאוריה מדעית .כשתיאוריה מוצגת לראשונה ,אין לדרוש יותר מזאת.
התפתחות המדע מהפילוסופיה הייתה תהליך הדרגתי ,צעד אחר צעד .לפילוסופים היונים היו רק
התיאוריות הפשוטות ביותר .לעומתם היה אריסטו בעל חשיבה בהירה בהרבה ובעלת בסיס מדעי מוצק
יותר .אריסטו ערך ניסויים והכיר בחשיבותם ,הגם שבהקשרים אחרים היה אפריוריסט .זו הייתה ראשיתו
של המדע .אבל ,רק בזמן גלילאו גליליי 1600 ,לערך ,הושם באמת הדגש על העדפת השיטה הניסויית על
פני ההגיון האפריוריסטי בכדי ללמוד על הטבע .הגם שרבים ממושגי גלילאו הוצגו בעבר כמושגים
תיאורטיים ,היה הוא הראשון להעמיד את הפיזיקה התיאורטית על פני יסודות אמפיריים מוצקים.
כמובן שהפיזיקה הניוטונית )סביבות  (1670הייתה הדוגמא הראשונה לתיאוריה מקיפה ,שיטתית המכילה
מושגים תיאורטיים בלתי ניתנים לצפייה .כך ,הכוח האוניברסלי של הכבידה ,מושג מסה כללי ,תכונות
תיאורטיות של קרני אור וכן הלאה .תיאוריית הכבידה שלו הייתה בעלת כלליות גדולה .בין כל שני
חלקיקים ,קטנים או גדולים ,יש כוח יחסי לריבוע המרחק ביניהם .לפני שניוטון פיתח תורתו ,לא סיפק
המדע שום הסבר בודד גם לנפילת האבן וגם להקפת הכוכבים את השמש.
קל לנו היום להעיר כמה מוזר שאף אחד לפני ניוטון לא חשב שאותו כוח גורם לתפוח לפול
ולירח להקיף את כדור הארץ .למעשה ,לא סביר היה שמישהו יחשוב כך .אין זה שהתשובה כה מורכבת,
אלא שאף אחד לא שאל את השאלה .זוהי הנקודה המהותית .אף אחד לא שאל" :מה הוא היחס בין
הכוחות הפועלים על הגופים השמימיים והכוחות הארציים הגורמים לגופים לפול לאדמה?" אפילו
השימוש במונחים "ארצי" ו"שמימי" יוצר חלוקה לשניים ,הפרדת הטבע לשני תחומים השונים באופן
יסודי .הייתה זו תובנתו הגדולה של ניוטון לבטל חלוקה זו ,לטעון שאין כזה פער יסודי .יש טבע אחד,
עולם אחד .חוק הכבידה האוניברסלי של ניוטון היה החוק התיאורטי שהסביר לראשונה את נפילת התפוח
ואת חוקי קפלר לתנועת הכוכבים .בימי ניוטון ,היה זה קשה פסיכולוגית ,הרפתקני במיוחד ,לחשוב
במונחים כלליים שכאלה.
מאוחר יותר ,כמובן ,על ידי כללי התאמה ,גילו מדענים כיצד ניתן לקבוע את מסתם של גופים
אסטרונומיים .תורת ניוטון קבעה ששני תפוחים ,זה לצד זה על השולחן ,ימשכו האחד את השני .הם אינם
זזים כייוון שכוח המשיכה מזערי והחיכוך עם פני השולחן גדול מאד .פיזיקאים הצליחו לבסוף למדוד את
כוח המשיכה בין שני גופים במעבדה .הם השתמשו במאזניים טורסיות ] [torsion balanceהמורכבות
ממוט בעל כדור מתכת בכל אחד מצדדיו ,התלוי במרכזו באמצעות תיל ארוך המחובר לתקרה גבוהה )ככל

שהתיל ארוך ודק יותר ,כך יוכל המוט לנוע בקלות רבה יותר( ,למעשה המוט לעולם אינו עוצר אלא תמיד
מתנדנד מעט .עם זאת ,ניתן למצוא את נקודת תנודת המוט הממוצעת .לאחר שזו נקבעה ,הוקמה ערמה
לבני עופרת גדולה ליד המוט) .העופרת נבחרה בגלל הכבידה האופיינית הגדולה שלה .לזהב כבידה
אופיינית גבוהה אף יותר ,אך לבני זהב הן יקרות( .נמצא שמרכז המוט זז למרחק זעיר כך שאחד הכדורים
בקצה המוט התקרב לערמת העופרת .גודל התזוזה היה רק חלקיק המילימטר ,אך היה גדול דיו כדי לספק
תצפית ראשונה להשפעת הכבידה על שני גופים במעבדה – השפעה שנחזתה על ידי תורת הכבידה
הניוטונית.
גם לפני ניוטון ידוע היה שתפוחים נופלים לקרקע ושהירח מקיף את כדור הארץ .אף אחד לפני
ניוטון לא חזה את תוצאת ניסוי המאזניים הטורסיות .זוהי דוגמא קלאסית לכוחה של תיאוריה לחזות
תופעה חדשה שאיש לא הבחין בה בעבר.

