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"תכונות ראשוניות" : מהפילוסופיות המתמטיות של אריסטו 
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 הקדמה

עד  מאז תחילת עידן המדע היווני הממוסד, אשר על אדניו נבנתה בארופה התרבות המערבית 

גרסה שתי תפיסות עולם קוטביות. האחת התרוצצו  שנים 055ת הנצרות הפרוטסטנטית לפני המצא

שחלוקה בין  החיד של המציאות כולה. תפיסה זו גרסשהידע האנושי על העולם, הוא המקור הבלעדי והי

 תופעה למציאות היא אבסורד, המציאות היא הפנומן ולחילופין הפנומניזם היא תמונת המציאות. תפיסה

בסיסית זו אמנם זכתה להטיות פילוסופיות שונות וניסוחים שונים. היו שראו בה את הדברים כפשוטם 

ויש שניסחוה כאמת בדיעבד, היינו כיוון שהמציאות כשלעצמה, אינה בתחום התפיסה האנושית ממילא 

כתה שיטה זו מאז אריסטו ז הה עם שיטתו של אריסטו, אך כאמורלגבינו היא אינה קיימת. תפיסה זו מזו

לו אריסטו משלו, בפרט שאריסטו עצמו לא הוריש לנו כלל  היהטיות רבות ומשונות וכל פילוסוף לה

לא מעט סתירות, כגון, האם האור הוא  כתבים וכל מה שיש בידנו הם כתבי תלמידיו, אשר מצויים בהם

מושג קליטתי או פליטתי
1

קיימות גם סתירות  , ויש לכך ממילא השלכות להגדרה המושגית של הצבע.

חורג מתחום הנושא  מהותיות בבסיס התובנה הפילוסופית של ה"סילוגיזם" האריסטוטלי, אך זה כבר

 שלפנינו.

גורסת חלוקה בין התופעות למציאות  . היאשהיא קוטבית לתפיסה שהוצגה לעיל התפיסה השניה, 

החומר הינו רק השתקפות נציגותית או בגרסה כפי שהיא מופיעה אצל אפלטון, בין החומר והצורה, כאשר 

של הצורה בעולם הצורות, שהוא העולם האמיתי. כל מי שאימץ גישה זו ניסח מהו החומר ומהו הצורה, 

והיו לכך אנטרפרטציות שונות, חומר פיסי או חומר מונפש, חומר שכולל את כל המוחש או גם מה שניתן 

 לתאר במופשט. 
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אשר נהו אחרי תפיסת עולם זו היתה, הפילוסופים מעט כל המכנה המשותף הנמוך ביותר בין כ

 .ה שניתן לתאר בצורה מתמטיתודאי אמיתי, הוא מהוא שהדבר שנתפס 

מה שניתן לתאר בצורה מתמטית היה כרוך בחילוקי דעות, שכפי שנראה, רוברט בויל נטל חלק במחלוקת 

המציאות, גם זו היתה כרוכה במחלוקת זו. גם לגבי השאלה מהי אותה מתמטיקה, על פיה ניתן לתאר את 

גדולה האם רק גאומטריה כפי שדרש אפלטון או גם אריתמטיקה ואם רק גאומטריה האם רק גאומטריה 

מישורית כפי שליקט וניסח אוקלידס, על פי דרישותיו המחמירות של אפלטון, שהתבטא באפיסטולטים 

אינסופיים בכל קו נתון וכן האם קו מורכב המגדירים רק קטעים סופיים בכל קו נתון או גם קטעים 

חלק מ"בעיית הרצף", בלוגיקה  . בעיה זו היא מנקודות היוצרים רצף קונטיגנטי או גם רצף בדיד הידועה

שתי תפיסות אלו מובנות בהוויה של התפיסה האנושית וגם לולא היו נולדים אפלטון ואריסטו  המתמטית.

 היו בוראים אותם כדי להסתמך עליהם.

, מחד, בביסוס שיטה פילוסופית שהם המציאו, אך נשענת הפילוסופים מאז ועד ימינו עסקו כל 

בנקודות מגע משתנות על אחת משתי התפיסות הקוטביות שהצגנו לעיל ומאידך בהוכחות של מעגליות 

 ו/או סתירות פנימיות והפרכות של השיטות החולקות עליהם.

יותר לאמת בהגותם של הפילוסופים היה שלילת השיטות ניתן לומר שהדבר המעניין והמתקרב  

הפילוסופים ידי הוכחת המעגליות בשיטות אלו והפרכתן, בעוד שהשיטות כשלעצמן שהציגו -האחרות על

הציבוריים עצמם היה מעניין במיוחד בתקופתם, אם משום מקוריותם ובפרט משום שזה ענה על הצרכים 

ת אלו למעשה היוו את השמן בגלגלי הפרסום של שיטותיהם של של בני אותה תקופה. סיבווהרוניים 

 הפילוסופים בתקופתם ו/או לאחריהם.

עד לתקופת הרנסנס שלטה באירופה התפיסה הראשונה הסכולסטיקאית מיסודו של אריסטו  

והתפיסה הגיאוצנטרית. מי שהשליט תפיסות אלו בארופה היה הממסד הכנסייתי. יכולת האכיפה של 

הממוסדת הקתולית ידי העוצמה האמפריאלית של רומא. סיבות רבות היו לנצרות -ו נבנתה עלגישות אל

לטפח ולאמץ גישה זו. עם התפוררותה של האימפריה הרומית, החלה מייד התדרדרות ביכולת ההשפעה 

של הכנסיה ובמאה השלוש עשרה נאלצו האפיפיורים לברוח מרומא וקבעו את משכנם באבניון שבצרפת. 

משחזרו לבסוף לרומא נאלץ הוותיקן להסתפק בשליטה על רומא וסביבתה. היה זה עם סיומו של גם 
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 הפילוג הגדול )ה"סכיזמה"( בכנסיה, רק אז מקבלת "מדינת הכנסיה" בראשית המאה החמש עשרה

מילאנו, נאפולי, ונציה ופירנצה.  -חשיבות מדינית והיא הופכת לחלק מחמש המדינות באיטליה  למניינם

מרגע זה מתחיל התהליך של המרד בכנסיה. רגשות הדיכוי הקשים ביותר ממנה סבלה בעיקר האוכלוסייה 

הקרובה לוותיקן, היינו באיטליה, מוצאים את ביטויים. דת אחרת לא היתה, אך לפחות בכך ניתן היה 

יה סופלהכות את הכנסיה, בכל מה שאינו קשור ישירות לדת. והקורבנות הראשונים היו הפילו

. והגיאומטריה בעיקר עם האסטרונומיה ותמזוה והי חכמות. חוכמותהאריסטוטלית, האומנות וה

והאיטלקים ניגשו במרץ לנתץ את הקשר עם העולם הישן. כאן היה להם שיטה מוכנה, הופכית לשיטת 

 אריסטו, אשר לשם כך לא נדרשו הכנות מרובות. שיטת אפלטון היתה ידועה ומייד נאחזו בה. ומאז

מתחילה תקופת הרנסנס בצורתה הרשמית. הרנסנס )"התחייה"( התבטא מייד בצורה מודגשת בפירצנה 

שהיתה מלאה באומנים עם גישה אפלטונית
2

אפלטונית  -. אותנו מעניינת יותר המהפכה הפילוסופית 

חילה לפרוח באיטליה מת וגלילאו היו המפורסמים ביותר מבין יוצריה. , מיכאל אנג'לושלאונרדו דה וינצ'י

והציירים והפסלים מותקפים על ידי הכנסיה הקתולית, אך הם  האמנות המנותקת מן הנצרות הקתולית

מאיטליה פורץ לו הרנסנס  מתגוננים באמצעות התרוץ, שכל מה שהם יוצרים הוא כדי לפאר את הכנסיות.

 . למניינם עשרההשש דרך ומגיע לאנגליה ולצרפת ומתבססת שם במאה 
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ומא מתרופף, ניכרים סימני המרד. , כאשר שלטון הכנסיה ברלמניינם באנגליה כבר במאה הארבע עשרה

תיאוריה גיאומטרית, הגורסת שהמקבילים אינם נפגשים במנזר שלו בעוד הנזיר ז'ואזטי סקיירי מפתח 

ה קוראים תיגר באנגלי אוקספורד באוניברסיטתלעולם, היא אכסיומה רביעית בגיאומטריה האוקלידית, 

בעוד שהאוניברסיטאות חוכמותאלו שמתעסקים בלעדית במחקר ועיצוב ההם שעל הכנסיה והמנזרים 

אמורות לתפקד רק כמוסדות מקצועיים שאמורים רק להכשיר לתפקידם סוחרים, רופאים, משפטנים 

עם בעיות ובמתמטיקה  יקהזפיב מחקר פורץ דרך מתחילים להתמודד עם חוקרים באוכספורד וכמרים.

ללא פניות  , תוך יצירת תשתית של חישוב שטחים עקומים במסגרת "חשבון השטפים",האינסוף

בסוף ימי הבינים . כאשר מתהוים התנאים ליצירת המהפכה, מתרחשת המהפכה.לאינטואיציה גיאומטרית

רי מספר דוקא בגרמניה, כאשר מרטין לותר, נזיר מהמסדר האוגוסטיני בויטנברג, המעורער בנפשו אח

נסיונות להתאבד, מורד בוותיקן יחד עם ז'ן קלוין בג'נבה שבשוויץ והם מתחילים ליצור באמצעות מחאות 

ורפורמות למעשה נצרות חדשה שתיקרא בעתיד הנצרות הפרוטסטנטית או הרפורמית או המודרנית. הם 

לשמים בעוד שאת  ולדחוק אותו מטיפים לכך שאת ה"שילוש הנוצרי" יש לנתק ממה שמתרחש על הארץ

 לאוניברסיטאות וכדברי מרטין לותר  יש להעביר בלעדיתהנושאים הרוחניים והנפש  ואתחקר החוכמות 

ש"יש להעביר את המזבח מהכנסיה לאוניברסיטאות", כאשר קלוין מעצב אותם תחת שם חדש 

שים של נצרות "אקדמיה", בו נלמדים ונחקרים החוכמות והמציאות על בסיס ארבעת מבני החשיבה החד

חדשה זו : את המציאות ניתן להבין לא על פי "רוח הקודש" של האפיפיורים, אלא על פי מחקר בעיני 

בשר ודם הכולל גם את המחקר התיאולוגי ואת זיקוקם של כתבי הקודש מהשיבושים שערכו בהם 

חומריות והארציות הם דטרמניזם )אין בחירה חופשית(, השיויון וה -הנזירים. מבני החשיבה הנוספים הם 

 ילדים, יסודי ותיכון-קודש הקודשים אותם יש ללמד מגיל קטן ולכן הם יוצרים את מוסדות החינוך של גן

 וכך הם מצליחים להשתלט על מוחותיהם של אוכלוסיית אירופה ובהמשך של כל העולם.

יוצק לתוכה את  כאשר הוא ,( בונה מערכת פילוסופית ומדעיתRENE DESCARTES)בצרפת רנה דקרט 

 .והפרוטסטנטית תכניה האפלטוניים, כפי שהוא מבין אותם. ולכן הוא נקרא "אבי הפילוסופיה מודרנית"

דרך שממסדת  הרפורמציה, אך למעשה הוא יוצר פריצת הותיקן חושב בתחילה שהוא לצידם במלחמה נגד
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באדם הם ישויות את הנצרות החדשה בפרט באמצעות המחקר המתסס על ההשערה שהגוף והנפש 

נפרדות ובכך הוא סולל את הדרך על בסיס הארציות והחומריות למחקר האדם והיקום על בסיס חומרי 

בלבד ומכאן ואילך מועברים אלינו רק התייחסויות של המחקר החומרי לכל דבר ביקום וראשית לכל 

ניות לחומריות של ניגשת האקדמיה לעסוק בבעייתיות של החושים תוך "ניסור" מלאכותי בין הרוח

החושים ובניית מחקר של החושים רק על בסיס חומרי הזוי ובראש וראשונה בחוש הראיה והצבע 

 על ידי המצאת מושג חדש "איכויות", תוך שדרוג הפילוסופיה היוונית דרך מושג זה.,  שעיקרו הוא רוחני

פים חמים לא יפים שני גולא כדבר שניתן לחשב אותו: "אם מוס "איכויות"בעוד שאריסטו מתייחס ל

 intensio remisiso ,באוקספורד אנו פוגשים במושגים של רכישה או איבוד איכות. מקבלים 'יותר חום'"

 ."נתונה לשינויים ו"אינטנזיותהכל איכות,  מוגדרת כיחס של צורהה

מגדיר ו  Tractatus de continuo-את ה 8335 -( כותב בWilliam Heytesburyויליאם הייטסבורי )

 -ב  (Richard Suiseth) אצל ריצ'רד סויסטועה", "מהירות רגעית" ו"תאוצה". "דרגת התנמתמטית את 

 - )גורמים מתמטיים אינסופיים( אנו פוגשים במשפט בו הוא מנסח את אינפינטיסימליםלמניינם,  8305

 לאה עד אינסוףוכן ה …"אם על פני חצי קטע זמן נתון, צורה משתנה שומרת על אינטנזיה מסוימת

 (et sic in infinitum totum)  הרי שהאינטנזיה הממוצעת על פני כל הקטע תהיה שווה לאינטנזיה של

 ."הצורה המשתנה על פני הקטע השני

 

 

 

 

 

 

אירי, כרוברט בויל יחלוק על גלילאו  ויפתח ויבסס מערכת חישובית  -שדווקא אנגלי , אין כל פלאלכן, 

 .לאיכויות

הוא פוגש  ,לאנגליהלמניינם  עשרה -עשרה ובמאה השבע-רנסנס מגיע במאה הששכאשר זרם ה

המסגרת כבר גישה מגובשת של הכיוון האפלטוני ונותן למדע והפילוסופיה האנגלי את הגיבוי ו
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לוק, רוברט בויל ובפרט באנגליה ג'והן בתפיסה האפלטונית.  האריסטוטלית הפילוסופית להחלפת התפיסה

 ענפי המדע לכיוון האפלטוני. של  הנוצרית פרוטסטנטית ות המפתח בביסוס הפילוסופיהניוטון הם דמוי

 .בארו וווליס היו כבר אפלטוניסטים מוצהריםהכומר מוריו המפורסמים ביותר של ניוטון כמו 

בעבודה זו נתמקד בנושא התכונות או האיכויות הראשוניות והמשניות ובפרט בנושא הצבע. כפי שהדבר 

עבודותיהם של גלילאו, דקרט ולוק. ונראה מה רוברט בויל שאב מהם ובמה הוא חלק והתנגד משתקף ב

 .להם. ומהי שיטתו הפילוסופית והמדעית
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 גלילאו

, נגזר על גלילאו מאסר בית, ונאסר עליו לפרסם ספרים, למניינם8333 -לאחר משפט הכנסיה ב

ו שבהרים מחוץ לפירנצה. ושם כתב את ללמד ולקבל מבקרים רבים. את אחרית ימיו הוא בילה בבית

 .או כפי שהשם שודרג כאן בארץ "שני מדעים חדשים" "ותחדשחוכמות "שני  -ו החשוב ביותר ספר

כתב היד הוברח להולנד ושם פורסם. גלילאו הלך והתעוור במשך חיבור הספר וכתיבתו נעשתה בחלקה 

דם שהיה מודע לכך שהיא יצירתו האחרונה והוא ידי הכתבה לתלמידיו. ספר זה הינו, לכן, יצירה של א-על

, שכיום קוראים חוזק החומריםביותר בפיזיקה. ספר זה עוסק ב נכתב כדי לסכם את תגליותיו החשובות

התנועה  חוכמותד, בצורה חלקית, רוברט בויל( וקה )לה התנגסטיאו הסטטי לכך "פיזיקת המוצק"

ן שלושה משוחחים. היום הראשון מוקדש להצגת והקינמטיקה. הספר מחולק לארבעה ימי שיחה בי

בחוכמה אך במקום לגשת ישר לטיפול  ,ם ומהווה שליש מכל הספררעיונות מרכזיים בעניין חוזק החומרי

הצגתו ופתרונו של פרדוקס המעגלים היווני והוא מקדיש לכך שליש  הוא פותח בעניין אחר. והואזו 

 ו של ענין זה בעיניו.מהיום הראשון ובכך הוא הדגיש את חשיבות

כל הקווים שוים אך יש מהם השוים יותר ויש כאלה שאינם  – אם נסכם את הפתרון נוכל להגדיר זאת כך

כיצד מן האפשר הוא שנקודה תהיה שווה לקו ? : "04על כך כותב שם גלילאו בעמ' שוים יותר מנקודה ו

ידי -אפשרות אחת על -לפחות לצמצם אי ובכן, מכיוון שאיני יכול לעשות יותר כרגע, אנסה לסלק, או 

 ידי נס".-אפשרות דומה לה או דומה ממנה ממש, כשם שלפעמים הפלא מצטמצם על-הכנסת אי

מתאר פרדוקס גיאומטרי אחר וגם שם מסקנתו מתבססת על כך ששטח שווה לקו וקו  גלילאואחר כך 

הרוסי  , לובצ'בסקיבוליאו ההונגריבו זמנית  )יש לציין, שרעיון זה היוה את הבסיס לגיאומטריה שפיתחו לנקודה

 , זהו לכן פתרונו הסופי:ורימן הגרמני, גיאומטריה שנקראה לבסוף ע"ש רימן "הגיאומטריה  הרימנית"(

ידי הנס. מדוע -המוזר עלהדבר כדי לפתור את הדבר המוזר הוא מנהיג דבר מוזר ממנו וכך הוא מבאר את 

ידי -הפרדוקסים על ר שלו, בטיפול בפתרוןלה והחשובה ביותבחר, גלילאו לפתוח את היצירה הבש

החדש של העידן  )המהותני( ניסים? נראה שבגישה זו של פתרון ראה גלילאו את ההסבר האונטולוגי

אשר אחד משיאיו הגדולים הוא  החדש ולמעשה סביבו התגבשה המהפכה המדעית במאה השבע עשרה,

ג. ברקלי הבישוף האירי שיצר ניוטון, אשר אמנם  )קלקולוס( "חשבון השטפים" או "החשבון האינפי'"

(Berkeley) שנה עד שהמדע  805 -הנחית מכת מוות על חשבון זה ב"אנליסטן", אך היה צריך לעבור כ
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 ידי בולצנו, קושי ווירשטרס ויוציא ממנו את העוקץ האינסופי-המערבי יעכל זאת וינסחו מחדש על

אחד את עדיין זה היווה למניינם  עשרה -עשרה ובמאה השמונה-מאה השבעאפלטוני, ב-הניוטוני המוחלט 

של הפרדוקס ניסח גלילאו את המרד הגדול שלו בגישה של  הבצורת פתרון זהמחקרית. משיאי המהפכה 

 כשהוא חוזר לגישה האפלטונית. , אריסטו

גלילאו. הרצף ונראה כי אריסטו פתר זאת ממש להפך מ המתמטי של ניקח למשל את פרדוקס

פארדוקס זה אומר שאם הקו בנוי מנקודות אז הוא אינו יכול להיות רצף אמיתי משום שנקודה אינה ממין 

הקו. אין לה אורך, ולכן אין לה שני צדדים ואינה נוגעת בנקודה אחרת מבלי שתתלכד עמה לחלוטין, ולכן 

נקודות ומכאן המסקנה היא שאין  אין לה שכנים צמודים, היינו, בין כל שתי נקודות יש בהכרח אין סוף

אינו יכול להיות בנוי  -הקו  -דרך ליצור רצף של נקודות, כך שבין שתיים מהן לא יהיה רווח. ולכן הרצף 

 מנקודות ובדומה, המישור אינו בנוי מקווים והמרחב אינו בנוי ממשטחים והזמן אינו בנוי מרגעים. 

הם דברים שאינם בני מינם של הדברים שהם אמורים מסקנת השכל הישר היא, שהנקודה, הישר וכו' 

?  אם כן כיצד יתכן שחסרי אורך יבנו אורךן משך וכו'. לבנות, לנקודה אין אורך, לקו אין שטח, לרגע אי

אריסטו אכן, לכן, מסיק שהקו אינו בנוי מנקודות, והזמן אינו בנוי מרגעים, אלא נקודות נוצרות על הקו 

תו, ולכן החלקים שנוצרים אז הם קווים, לא נקודות. הנקודות אינם חלקי הקו, ידי מי שמחלק או-רק על

אלא רק גבולותיו הקיצוניים וכך טען אריסטו, שלכל היותר אפשר לומר, שהקו בנוי אך ורק מקוים, 

השטח משטחים, הזמן מזמנים וכו'. לעומתו אפלטון טען שהנקודות הם כן חלקי הקו והקווים הם חלקי 

 ריסטו טען שהקו במרחב הינו רק החסם העליון של המרחב. המרחב וא

מרן רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק זצ"ל מסביר את השוני בין תפיסות אלו  בחיבורו "חידושי רבי חיים 

הלוי" על הרמב"ם בהלכות שבת, בלא לדעת מכל מה שהבאנו לעיל, כבסיס המחלוקת שבין הרמב"ם 

האם עירוב על ידי עצי אשרה שדינם הוא שריפה ומבחינה דינית הם  ם שם,והראב"ד בהשגתו על הרמב"

 הרמב"ם סובר כאפלטון. .האם הם יכולים להחשב עירוב)כיתותי מיכתת שיעורא(, כבר נחשבים כאפר 

ידי מין אחר. אין ביאור -פארדוקס הרצף של זנון יפתר אם נקפיד על האיסור לבאר טבעו של מין אחד על

ובוודאי שזה לא, שהוא בנוי מקווים שיש להם אורך, אלא להפך, מכיוון שלקו יש  לכך שלקו יש אורך,

אורך, חלקיו לאחר שיווצרו יהיו גם הם בעלי אורך. אפילו שתי הנקודות בקצות הקטע אינן ממשיות 

ידי חלוקת הקטע, שהרי חלוקה כזו תימשך עד אין סוף ולכן -לגמרי משום שאי אפשר להפריד אותן על
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להגיע עד לקצהו ולבודד את הנקודה האחרונה הזו. ולכן חלוקה אין סופית כזו מתארת גם היא  לא תוכל

 ולכן הוא דבר פוטנציאלי בלבד.  הליך שאינו יכול להסתיים ולהתממשמשהו לא ממשי. האינסופי הוא ת

יכול להיות אך ורק של כל מין  חקריהמסורת האריסטוטלית שההסבר המ טענה ,פי סדר זה-על 

ידי -תבואר רק על וממילא הכרחי שהתנהגות האבן בנפילתה ידי שום דבר אחר-ידי עצמו ולא על-לע

כדי שיסמן משהו ממשי, אסור לו  . להיות האבן ונפילתה עצמה. "טבע" "טבע" זה חייבטבעה של האבן, 

ה משהו זר ואסור לו שיהי -כמנוע או כוח או נפש  -שיהיה משהו נפרד, החבוי בתוך האבן ומניע אותה 

 שהרי אז לא תהיה הנפילה תנועה "טבעית", אלא מאולצת.  -ככוח חיצוני או משיכה  - ומחוץ ל

ת של העצם: האבן הזו נופלת ות הטבעייומסקנת דרישה זו היתה, זיהוי טבע כזה עם סך כל ההתנהגו

הטבעיים, גם משום שכל האבנים נופלות בתנאים אלו. אריסטו קרא, להתנהגות הטיפוסית של העצמים 

 "מהות" ולתאורה הוא קרא "הגדרה".

"אינן אומרות דבר  -הטבע, כך טען בהמשך, חייב להיות בנוי על ההגדרות האלו, אך ההגדרות  חוכמתכל 

אחד על דבר אחר"
3

, הן אינן טענות תאוריות היכולות להיות אמיתיות ושקריות. הגדרות הן טענות זהות 

עצם אינו משהו נפרד ממנו. ה"טבע" או ה"מהות" הוא העצם עצמו. משום שה"טבע" או ה"מהות" של ה

להיות אבן וליפול כך וכך אינם שני דברים נפרדים, אלא זהו דבר אחד ואחיד. ולכן ההגדרה הינה טענת 

 זהות, היא אומרת "דבר על עצמו".

ביאור כל כך יצר אריסטו את צורת ההסבר המדעי ששלטה עד ימיו של גלילאו, ובמרכזה הדרישה ל

 ידי טבעם.-הדברים הטבעיים על

ספק יהיו בהכרח ריקים ת וכזחוכמה ת לכת. ראשית, יצא שההסברים שמשמעות הדבר היתה מרחיק

מתובנה כלשהי, מכיוון שיהיו בנויים על הגדרות, שהן טענות זהות ולכן ריקות מאינפורמציה 

 אוביקטיבית. 

 

"מדוע כל האבנים  -לכאורה הסבר זה הוא מעגלי וריק מתוכן. איני מקבל כל תשובה לשאלה 

ו דרש לנסח את כל ההסברים "משום שהן נופלות כך". אך זה המבנה בו אריסט -?"  נופלות כך

 , הסברים ריקים מכל אינפורמציה. חקרייםהמ
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-ו, אך אריסטו היה הראשון אשר יצר עלפרמנידס היה הראשון שבנה סביב רעיון זה את הפילוסופיה של

התנועה של דברים תיאוריית )שההגדרה המדויקת שלה היא קה זיפי -ענפה של חכמה תפיסה זו מערכת פי 

 , ביולוגיה, קוסמולוגיה, פסיכולוגיה, לוגיקה, מטאפיסיקה, אתיקה ואסתטיקה.פי טבעם(-הנעים על

פי -סטו אשר כמוהו הסביר וניסח ענפי מדע שונים עלבמובן זה דמה גלילאו לפרמנידס ורנה דקרט לארי

ישנה )היינו, ניאואפלטוניזם( נגד מסורת זו בא גלילאו להילחם, היינו נגד המסקנה  -הפילוסופיה החדשה 

 ים נוהגים להשתמש בהם אינן דברים ממשיים ולכן אסור שיופיעו בהסברים.נשרבים מן הדברים שהמדע

מהותה הפילוסופית של המדע החדש  -המשך גם אצל דקרט וכפי שנראה ב -אצל גלילאו  

 התמצתה לשתי דרישות:

 האינפורמטיביות של כל הסבר.  -א

 הצורך בהסבר לכל תופעה בעולמנו. -ב

עקרונות אלו היוו את הבסיס של ספרו "שני מדעים חדשים", אשר כבר בפתיחתו גלילאו הכריז על כך 

עותה, הכרזה על טיבעו האינפורמטיבי של כל הסבר שהמדע ידי נס", שמשמ-בסיסמה "באור הפלא על

שלו יציע. אונטולוגיה זו תודיע, למשל, שגם נקודות יש להן ממשות מלאה למרות שהן אינן יכולות 

לעולם להופיע ולהיתפש בחושינו. ומכוון שהן ממשיות, במובן זה, ניתן לראות בקו כיציר הבנוי 

פרדוקסלית כך להוביל למסקנה בו ר היו מכוונים להוכיח את ההפךיצמהנקודות. כל הפרדוקסים שזנון 

בלתי אפשרית. פתרונו של גלילאו מפגין את מהפכנותו בכך שהוא מניח מראש את היא שהתנועה 

ממשותן: הקו בנוי מנקודות ממשיות המונחות עליו ולפעמים אפילו הן מופרדות זו מזו על ידי חללים 

 ? לדידו של גלילאו, זהו הנס. ד יתכן שנקודות בונות קו)מעין "אנטי נקודות"(. וכיצ

 

גלילאו משתמש בבאור הגיאומטרי של הפרדוקס כדי לבאר את חוזק החומרים במצבי הצבירה  

השונים שלהם על ידי האנלוגיה לצפיפות הנקודות על הקווים השונים בהתאם לכמות אינסוף הריקים 

קודות אלו הופכות בבאור כזה לנקודות חומריות קטנות עד המפוזרים בין אינסוף הנקודות המלאות. נ

עובדה היא ולכן  א מעתה האינפורמציהוחומר. הבאור, לדידו של גלילאו, האינסוף אשר מהן בנוי כל 
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השונה לחלוטין מן התופעה שאותה היא אמורה לבאר. ובגלל השונות הזו, ורק בגללה, יצא שהמושגים 

 ות זו יהיו זרים למושגי התופעות.זו, המבארת את מציאעצמם שבהם תנוסח אינפורמציה 

-האינפורמטיביות החזקה של הסבר התופעות על ,לכן. בין הממשות לתופעותניגוד קרדינלי זהו  

מהאטומיסטים שביוון( בין שני שנלקח ידי הממשות, באים לידי ביטוי מובהק בהבדל שגלילאו החיה )

בחושינו, אך אנו יודעים שחלק מתחושותינו הן סובייקטיביות סוגי התכונות. אנו קולטים את העולם 

אך יש  , ו חום, משום שכל אדם חש בהם אחרתבלבד. אנו יודעים שאין בממשות מתיקות או צבע א

תחושות שאנו יודעים שהן מייצגות דברים אובייקטיביים כמו, למשל, צורתו הגיאומטרית של השולחן 

ו. אלו נתפשים על ידי כל אדם באותו אופן, והם מתארים תכונות הקיימות מוצקותו, תנועתו, מנוחתו וגודל

. יש לציין , הבחנה שאותה תדחה לחלוטין בעתיד פיזיקת הקוונטיםגם אם לא תופש אותן אף אדם

 -כאן לחוש הראיה.  והכונה -שלמעשה כאן נובע מדבריו שתחושה זו אמורה להגיע בלעדית מחוץ לאדם 

אדם לא היה תופש אותן, אזי לא ניתן לומר שהם קיימים, בכך חורג גלילאו מהגדרת אף  אםשאם לא כן, 

: בתפיסתנואשר לדידו חוש הראיה יש לו חלק פעיל בעצם בניית האובייקט ( Pleto)הראיה של אפלטון 

"...כשאור היום נמצא מסביב לו משתפך זרם הראיה חוצה, שהרי הדומה נמשך אל דומהו: וזרם הראיה 

עם האור לגוף אחד ואחיד המתמשך בקו ישר מן העינים לכל מקום בו נתקל הזרם המשתפך  מתלכד

מבפנים בדבר הפוגשו מבחוץ ואותו גוף בשל האחידות שבו, נפעל בשלמותו בהיפעלויות אחידות: 

ולכשיגע בדבר מה, או דבר אחר יגע בו, הריהו מעביר את תנועות הדברים האלו דרך הגוף כולו עד 

מתוך כך הוא גורם לאותה תחושה שאנו קוראים לה 'ראיה'". לנשמה ו
4
  

 

ידי הראיה היינו, חומר, במובן של גודל וצורה וכן התנועה קרא -לתכונות אלו של מה שנתפס על 

(, אשר בגלל האוביקטיביות שלהם הם "תכונות primi accidentiגלילאו "תכונות ראשוניות" )

התופעות האחרות, תופעות הטעם וריח חום וקור והצבע לדידו קיימים (, בעוד שreal accidntאמיתיות" )

 ולהם הוא קורא "תכונות משניות". (corpo sensitivoהם בגוף החש )
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מה שמאפיין את ההבדל ביניהן אינו רק האובייקטיביות. ניתן להבחין בכך, שהאובייקטיביות של  

מדידה מדויקת, ופירוש הדבר שבניגוד ל"תכונות נובעת מן העובדה שהן ניתנות ל "התכונות הראשוניות"

 המשניות", הן תכונות הניתנות לניסוח ממצה בשפת המתמטיקה.

( לבין realityאצל גלילאו וכן דקרט הפכה החלוקה שבין אובייקטיביות לסובייקטיביות, בין הממשות )

א ניתן להבעה כזו. לכן התופעות, לזהה לזו שבין מה שניתן להבעה בשפת המתמטיקה בלבד ובין מה של

על ידי הנצרות הפרוטסטנטית  גם ניתן השם "אנליזה" או "אנליטיקה" לחישוביהם של גלילאו ודקרט

האחידות שבין השפה המתמטית  , כדי להדגיש אתלמניינם עשרה-, בעיקר במחצית המאה התשעהאקדמית

הנוצרית עה ההגותית יקה וכדי להגדיר מושג המבדיל מה"סינטטיות" שחדרה עמוק לתודזוהפי

הנשען  ,אפריורי", במשנתו של עמנואל קנט , בעקבות המושג "סינטטימערבשל האקדמיה בפרוטסטנטית 

 הפרוטסטנטית ומבני החשיבה הדרמניסטית והשיויונית שלה.מבנה החשיבה הראשון של הנצרות  על

אופיינו מעתה בכך שהן  הממשות אצל גלילאו ודקרט הפכה כאן לזהה לכל מה שהוא מתמטי, והתופעות

אמורה להיות  החומרית המוחלטת יקליתזהממשות הפיתפיסת מתמטיזציה. אך מכוון שרק בחלקן ניתנות ל

איך ניתן להבין את האופן שבו הממשות המתמטית  -הסיבה לכל התופעות, הופיעה כעת פרדוקס מהותי 

להבעה בשפת המתמטיקה. פרדוקס גורמת להיווצרות עולם תופעות שחלקים ניכרים בו אינם ניתנים 

קרדינלי זה מייצג אולי יותר מכל את הבעיות שיצרו תפיסתם של גלילאו ודקרט והביאו למבוי סתום 

בהבנת החומר והממשות במאה העשרים ובעיקר בפירושה של מכניקת הקוונטים. הזרות המדהימה שבין 

היות, פרדוקס חסר פשר מושגי, ת הפך להממשות האובייקטיבית לבין כל מה שאנו קוראים עולם התופעו

כן למניינם( הוכיח קורט גדל במשפט השני שלו של 8900בשנת תרפ"ה )יקה המודרנית עד ימינו. זבפי

מתמטי החזק -המדע המתמטי מבוסס על חוסר קונסיסטנטיות )חוסר עקביות( אפילו על פי המבנה הלוגי

 ..z.f-של ה

 

 רנה דקרט

ו הבסיסיות של גלילאו על טבע העולם. הוא מקבל את עמדתו של רנה דקרט מקבל את עמדותי 

גלילאו בנושא הבסיסי של ההפרדה בין הממשות לתופעות. הוא סובר כמוהו גם בקשר לתיאוריה 

הגופיפית של טבע החומר, אך בצורה קיצונית ביותר ומחיל אותה גם על הגוף האנושי. כגלילאו הוא 
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מהטבע החומרי ומסיק בצורה טריוויאלית שהאיכויות אינן כלל בנמצא סובר גם, ביחס להוצאת האיכויות 

בעולם החומר, לכל היותר רואה דקרט בחומר את הפוטנציאל ליצור בנו את התחושות, ורואה כאפשרי 

את השוני בין, למשל, תחושת האור לבין מה שגורם לה בדברים.
5

 

דואליסטית. על פי תפיסה זו מקורן מה שמחדש דקרט ובכך חולק הוא על גלילאו, זו תפיסתו ה 

של האיכויות הינן בנפש. נפש זו, גם אינה נמצאת בכל הגוף, אלא משכנה במוח. בעוד שאצל גלילאו ניתן 

להבין שהבשר חש והגוף מונפש, הרי שאצל דקרט כל התחושה שייכת לנפש, תפיסה זו גם כן אינה ממש 

 שר לתאור ובאור של האור והראיה.קכתפיסתו של אפלטון, כפי שציטטנו אותו לעיל ב

הוא )אותו הוא גנז לאחר משפטו של גלילאו, הוא פורסם רק לאחר מותו( בתחילת ספר "העולם"  

( בניגוד לגלילאו שמזהה את E IMAGINAION, PENSרואה את מקור התחושות בדמיון ובמחשבה )

 שעתיד לכנותן ג'והן לוק. ( ולא איכויות, כפי E ID"אידאה" ) -מקורן בגוף. הוא מכנה אותן 

אם לדידו של גלילאו, מחוץ לגוף החש אין השמות "קול", "אור" וכו' מסמלות דבר מלבד שמות גרידא, 

הרי שדקרט רואה בהן כינוי לגיטימי לכך שהנפש מייצגת את אידאת התחושה של האור
6

, בניגוד למישוש 

 ו אין התחושה דומה למה שגורם לה.והשמיעה ב

"השיטה  -את רעיון קיום החומר )גודל וצורה( ותנועה לשיטה שלמה  דקרט מפתח 

הקרטזיאנית", ובפרק החמישי ב"העולם" הוא מציג את התפיסה שלו בדבר היקום החומרי כמורכב 

 אוריותועה. הוא מסתמך כגלילאו על התמשלושה סוגי חלקיקים המאופיינים על ידי צורה, גודל ותנ

לספק את הכלים  "גיאומטריה" הוא מפתח את המתמטיזציה שאמורההגופיפיות היווניות. בספר 

את השם  למניינם עשרה-יקה שלו. גיאומטריה זו תקבל במחצית המאה התשעזהחישוביים של הפי

 "גיאומטריה אנליטית".

רואה הוא צורך בהסברתן על ידי י ונמצאות בנפש, ולכן זפשות אצלו, כאמור, כדבר שאינו פיהאיכויות נת

 -הגופיפיות. את הכאב, רואה דקרט כדבר שמקורו בנפש. ב"עקרונות הפילוסופיה" המופיע ביות תאורה

האצבע במקום שהיא נקטעה כאילו האצבע  )תחושת , שכאב הפנטום893כותב הוא בסעיף  למניינם 8377

ב. באצבעות שנקטעו מופיע בנפש, המרגישה בכאב, בשל המצאותה במוח ולא באזור האיבר הכוא קיימת(

                                                           
5
)"העולם"(    Le Monde De M. Descarteses Ou le Traite De la Lumiere, 1664. 
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 "טיעון מן האשליה"שהנפש קשורה בייחוד למוח. זוהי הופעה ראשונה של  ,לבארכדי הסבר זה מובא 

 . "הייצוגית של התפיסה יאוריהת"בקשר ל

בניגוד לנפש שאינה פיזית, אך תלמידיו הקצינו  ,דקרט ראה בחומר וטבעו חוקיות מכניסטית 

. בכך הפכו חומרית לחלוטין רק פעילות מוחית והוציאו את אלמנט הנפש מן ההסבר התחושתי וראו בכך

 כך עיצבו סופית את המדע המודרני.את שיטת דקרט למכניסטית ומטריאליסטית, במובנה הקיצוני ו

 (Robert Boyle 1627-1691רוברט בויל )

בויל אמנם נולד באירלנד לאביו הרוזן מקורק, אך התחנך מילדותו באנגליה בבית הספר  

שיותו בכיוון האפלטוני, לפי המסורת האנגלית, כפי י, ולכן כבר מתחילת דרכו עוצבה אאיטון -לאצילים 

 שהצגנו זאת בהקדמה. 

טליה ומגיע לפירנצה. שם יהוא נוסע למספר שנים למסע חינוכי באירופה ובפרט לאלמניינם  8378 -ב

ליה ומצטרף מיד לחוגים הוא חוזר לאנגלמניינם  8377 -גלילאו וב יאורייתהוא לומד ממקור ראשון את ת

 האמונים על הפילוסופיה החדשה מבית מדרשם של גלילאו ודקרט. 

הטבע" הוא נמנע על  חוכמותיסודה של "החברה המלכותית של לונדון לטפוח שנת י למניינם, 8333 -ב

חבריה הראשונים, מאוחר יותר הוא הופך לנשיאה ולמעצב דרכה. בויל הוא זה שאחראי לניסוח דו"חות 

 רציזם האנגליים היסודות של האמפהחקירה של "החברה" על פי הכללים שהוא מנסח כשבבסיסם מונח

בויל הושפע עמוקות מגלילאו בתחום הגדרת החומר והתנועה כהסבר בסיסי לטבע החומר וכן אימץ את 

יפית" "המקור של צורות ואיכויות על פי הפילוסופיה הגופ -התיאוריה הגופיפית. בעבודת המחקר שלו 

( הוא מבסס את תפיסתו הגופיפית של גלילאו ואת ה"קרטזיאניות" של רנה דקרט. הוא בונה 8335)

 יים ביחס לתופעות ולתפיסה שלנו אותם. זגופיפי מפותח לסוגי ההסברים הפי סוסיב

להשתנות בלי  ה( של חומר יכולACCIDENT) "תכונה"רווחה הדעה שלמניינם עשרה -במאה השבע

עופרת היתה הופכת לזהב, האם  ן,כ. ולד מה"צורות" שלו המאפיינות אותומלהתקיים, כאח שהחומר יחדל

עשרה -היא מוסיפה בכך לאיכות המתכתית שלה את האיכות של להיות צהוב. האלכימאים במאה השבע

חיפשו, טכניקה שתעביר איכות מחומר אחד למשנהו. בויל תוקף דוקטרינה זו של מעבר איכויות למניינם 

בעלי אופי  ותמכנישערות ה האריסטוטלית. בויל בנה מערכת הומר לחומר, שהיתה מבוססת על הגישמח
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בכל זאת הוא , ף שכיום זה מקובל כתיאוריה שגויהסיבתי ופיתח תיאוריה של מבנה גופיפי של החומר. א

ותנועה הם סלל בכך את הדרך לכימיה המודרנית. בויל דבק ביסוד שהניחו גלילאו ודקרט וכותב שחומר 

שלכל רסיס של חומר חייב  שיערשל גופים". הוא  ותוהכי אוניברסלי ותי גדולות הכיעקרונהשערות "

או  MINIMAלהיות איזו שהיא צורה וגודל וחייב שיהיה מסוגל לנוע. הוא קרא לגופיפים הכי קטנים 

PRIMA NATURATA ברי חלוקה למרות שהם ש . הוא שיעריש להם גודל, צורה ותנועתיות, כאשר

'במחשבה', הם פיזית בלתי ניתנים לחלוקה ובלתי חדירים ובמובן זה הם לגמרי דחוסים. ואלו הם 

 , קה של גלילאוסטיהמאפיינים של ה"תכונות הראשוניות" של כל חומר. בכך מזדהה בויל עם מדע הסטטי

מראה זאת בגמישות  אך בויל משמיט את חוקי קשיחות החומר אצל גלילאו וטוען לגמישות החומר. הוא

 שמו "חוק בויל". האויר אשר נקרא על

על ידי דקרט בין האיכויות התפיסתיות כהשערה בויל השתמש במשמעות הכפולה שהוצגה  

בזכות ושיער ש)המשניות( הנתפסות בתחושות לבין אלו הנתפסות כמבנים גופיים )או מערכים( 

 שלנו. את הכוח להשפיע על התחושותאובייקטים אלו יש להם 

של גלילאו, שאם היצור יושמד יושמדו גם האיכויות ההשערתית בויל ערער על קביעתו  

, כפי שראינו, למיטונומיות. השמות לדידו השערתית כי לבויל ישנה חשיבות שהיצור קולט, -המשניות 

ו את ת הכוח לגרום לנאלפי השערתו מייצגים ערך תפיסתי וגם הצבעים הם מבנים גופיפיים ויש להם 

 תחושת הצבע.

 ג'והן לוק

של הפיזיקה הגופיפית,  ,ההכרה אורייתת -טאפיסיקה ואת האפיסטמולוגיה לוק מביע את המ 

שהפך למקור הראשוני של ההרהורים  , "An Essay Concerning Human Undrnstandingבספרו "

ציפי ביחס לאופי האמפיריים, על תפיסה וידע תפיסתי, עבור המאה הבאה. זה מדהים שבענין הספ

האיכויות התפיסתיות, לא הוסיף לוק הרבה על בויל, אך מאידך דרך הפופולריות העצומה וההשפעה של 

)לוק הוא זה שהחליף את של ביול ביחס לאיכויות הראשוניות והמשניות  ההשערתית ", התפיסהEssay" -ה

ותם, כפי ועל התפיסה שלנו אניות"( הביטוי "תכונות ראשוניות ומשניות" במושג "איכויות ראשוניות ומש

המקובלת במדע האירופאי והמאפיין הקבוע של  השערתיתהדבר לתפיסה  שהוצגו על ידי לוק, הפך

הויכוח לטובת התאור של תמונה , . כמו בחשיבה של בויל גם אצל לוקהפילוסופיה שבאה לאחר מכן
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ולטיבית של המנגנון התפיסתי ומערך נבחרת היה ברובו תאוריה וידיעה מראש של החומר, תאוריה ספק

 של הנחות מוקדמות, תפיסתיות מפוקפקות.

( הופך להיות כחלק מהטיעון המרכזי לטובת הסובייקטיביות של צבע, Berkeleyמה שאצל ג. ברקלי )

עד שהוא מגיע לבחינה של מקרים  ,טעם, ריח וכו', אצל בויל הם כוח מוסבר של ההיפותזה הגופיפית

 ספציפיים.

מו קודמיו אצל לוק זה מובן מאליו שהנשמה או החשיבה היא זו שקולטת. אצל לוק כאצל גלילאו, דקרט כ

  ובויל תחושת הכאב, הדגדוג וכו' דומה לראיית הצבעים. 

כבלתי נפרדים  יכויות הראשוניות של האובייקטים,לוק זיהה במקור את הא ,בעקבות בויל 

צקות היא אבסולוטית ובלתי , דמות וניידות, כאשר רק המומהגוף, והכוונה היא למוצקות, התפשטות

 משתנה.

לוק מדגיש שניתן לכנות את האיכויות הראשוניות "איכויות אמתיות" כי הם באמת קיימות בתוך  

הגוף שלנו, אבל צבע, חום, קול וכו' הם לא באמת בתוך האובייקטים, אלא הם רעיונות שנגרמים בתוכנו 

טוען לוק שהנשואים  של האיכויות  ,פית של האיברים החשים שלנו. כמו בוילבאמצעות הפעולה הגופי

 התחושתיות של צבע, ריח וכו' גורמים לנו לתחושות ורעיונות וחלים רק במובן המיטונומי, הכינויי, על

 האובייקטים שגורמים לתחושת אלו.

, ומכאן שגם האיכות בעקבות בויל טוען לוק שהמבנה הגופיפי של האובייקט נחשב כמודד קבוע 

היא  -כמו גלילאו  -המשנית היא הכוח לייצר רעיונות של צבע בתוכנו באמצעות האור. המסקנה של לוק 

העולם כשלעצמו מכיל  ,שהעולם בלי יצורים מרגישים, הוא עולם בלי צבעים, קולות וכו', או ליתר דיוק

יות "הראשוניות" או "האמיתיות" וכפי רק חלקיקים המסודרים בדרכים שונות הנבנים רק על ידי האיכ

 שבויל הדגיש התוצאה של איכויות משניות, נתפסות רק ככחות המופיעים על היצורים המרגישים וחשים.
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