
 גליליא( גליליי־
 נביא המהפכה

 המדעי
 או גליליי כמהפכן, ששינה לחלוטין את כללי

 1 האריםטוטלית, ששלטו בעולמנו ללא מיצרים.
 הוא שנותן לנו את תמונת עולמנו הפיסיקלי.

 לא רק שמתח ביקורת על אריסטו, הוא גם גינה את יראח

 הכבוד המוגזמת כלפיו שמנעה אפשרות של תגליות חדשות

 הוא קידש את ההתבוננות בספר־טבע וניצול הישגי המדע

 "For knowledge itself is power" כדבריו. ביקון לא ביס0

 את הלוגיקה שלו על יסודות המתמטיקה. לעומת זאת רנה

 דקארט (1650-1596), ראה במתמטיקה חזות הכול. חקירח

 המדע לפיו מבוססת על ארבעה כללים:

 1. לא לקבל דבר כאמתי אם לא יודעים שכך הוא. כלומר

 להישמר מדעות קדומות ומסקנות חפוזות.

 2. לפרק כל בעיה לתת בעיות שניתן לחקרן בצורה הטובה

 [ביותר.

 3. לסדר את הדברים, דבר דבור על אופניו.

 4. לפקוד את הכול במפקד שלם, לסקור את הכול בסקירה

 מקפת ולא להחסיר דבר.

 ואחרון אחרון, הגדול מכולם - הכוהן הגדול של המהפכה

 המדעית גליליאו גליליי (1642-1564), ששינה את עולממ

 המדעי מהקצה אל הקצה.

 יש להדגיש ולהזכיר כי המחקרים והמתודות שנזכרו

 לא נעשו באווירה אקדמית וסובלנית, אלא בחדרי חדרים

 בניגוד לדעתה של הכנסייה, שצידדה בתורות שמרניות

 וקונבנציונליות והיו לה אמצעים משלה לכפות את השקפותיה

ן קופרניקוס לשנתו  על הוגי הדעות הסוררים. לא לתינם המתי

 האחרונה לפרסום ספרו, לשווא ניסה ברהה לפשר בין השיטה

 ההליוצנטרית לשיטה הגאוצנטרית, ויש רגליים לסברה כ

 מחזור הדם נגלה קודם להארווי אולם מגליו נרתעו מלפרסם

 את תגליתם מאימת האינקוויזיציה. אף הארווי עצמו פרסם

 את תגליתו ברבים, שטם הרבה לאחר שדן בה עם תלמידיו

 רק לאתר שביצר את מעמדו בחצר המלכות כרופאו האישי ש7

 המלך, רחוק מעוצמת ידה של הלשכה הקדושה.

נת מהפכה. המחקרים  עם כל זאת, תגליות אלו עדיין אינן בבחי

ט י ב ש ד ה ו  ד

 המאמר דן בדמותו של נ
 העולם המדעי ואת התפ

 אוסף הוקי הטבע שנחקקו,

 מבוא
 ;ליליאו בישר על דיסציפלינה חדשה, המגבילה עצמה לעולם

 תופעות ומושגים מצומצם למדי. עולם שבו למושגים: יפה,

 מוסרי או טוב אין משמעות. זאת בניגוד למושגים כמו אורך,

 משקל או לחץ, המבטאים גדלים הניתנים למדידה ולהשוואה.

 הדיסציפלינה חופשית מפרשנות, אילוצים ולחצים של תורות,

 מסורות וכתבי קודש.

 הרעיון הבסיסי של גליליאו, רעיון שהרעיד את אמות הספים

 הביא למהפכה המדעית, הוא שכל החפצים כפופים לתוקים

 בראשיתיים שנתקקו עם בריאת העולם. כלומר, לא התפצים

 ^ם האלוהיים אלא החוקים, המדען אינו מתיימר להסביר את

 הוויית העולם כולו. בהיותו מרוכז בהבנת תופעה בודדת, הוא

 מתגמד מול מכלול ההוויה הפיסיקלית והשלמות המתמטית

 ׳לומד ענווה מה היא.

 מהפכה המדעיח
 מהפכה היא שינוי, היפוך פתאומי בעניין או במקצוע מסוים

 (על פי המילון החדש של אבן שושן) ואכן לא התרתשו שינויים

 והיפוכים כה יסודיים וקיצוניים במחשבה האנושית ובמחקר

 כמו שחלו במאות ה־16־17. ללא ספק, אוסף השינויים האלה

 הם מהפכה, ובפירוש - מהפכה מדעית.

 יש להודות להמצאת הדפוס, שהרתיבה את מעגלי הקוראים,

 הביאה את חידושי המדע והתגליות לידיעתם של חוקרים רבים

 והבהירה שאינם בודדים בפועלם וכי אינם עומדים לבדם בחזיח

 המחקר.

 הבה נזכיר את הפילוסופים, בני התקופה, ששללו את תורתו

 על אריסטו ושל היוונים הקדמונים, שלא ידעו הרבה ולא

 התעמקו בהתבוננות בטבע. סר פרנסיס ביקון(1622-1521),

 עייםד את תורת הלוגיקה המבוססת על עקרון האינדוקציה,



ז ע  גליליאו מוכר וידוע בעיקר בזכות עמידתו האיתנה כ
 שלטונות הכנסייה. ואף אם נרתע והיה מוכן להודות בפניהכ
 בטעותו הרי המשיך להאמין בשלו ומלמל בינו לבין עצמו
 "eppursi muove" (ואף על פי כן - נוע תנוע). אין כסיפור

 מיתי זה לסלף את דמותו ואת פועלו.

 גליליאו הוא המהפכן הגדול. הוא קרא תיגר על כל התפיסר
 המדעית שהייתה מקובלת בזמנו ולמעשה הוא אבי המח!
 המאורגן והמסודר של ימינו. ואם נכון הדבר שאייזיק ניוטו
 קרא: ״אני הרחקתי ראות מפני שעמדתי על כתפי ענקים״ הרי
 לא עשה זאת משום ענוותנותו הידועה (וניוטון לא היה עניו
 כלל וכלל) אלא משום שהכיר בתרומתו הבסיסית של גליליאו

 לעבודתו.

 ובמה דברים אמורים?
 התפיסה האריסטוטלית, שאומצה על ידי הכנסייה

ן יש משהו מן האלוהי. חצה לומר שלכ7  טוענת שבכל חפ
ן ייחודיות משלו, שהוטמעה לתוכו בעת היווםדו על ידי  חפ
ן כמו משקל, צורה, מרקנ  האלוהות. כל תכונותיו של החפ
ן בהיווצרותו. תפיסה זו שוללת את עקרו  ועוד הוענקו לחפ
 ההתבוננות, תצפיות שיטתיות, מדידות והסקה ומדגישה אח

 עקרון ההבנה המעמיקה.

 המדידה היא פעולה יחידנית שנותנת אינפורמציה ר7
 בדיעבד. מדידה מסודרת של תופעה מסוימת 100 פעמים ל*
 תאמר דבר לגבי המדידה ה־101. למשל, כאשר מודדים אח

1 8 8  מילטו! מנקר את גלילא!, אי1ר, ט1ט1 לטי, 0

 והחגליוח, שבהם אנו עסקינן, היו ספוראדיים ואזוטריים,
 רוב המחקרים פורסמו בלטיניח, שאינה שפת ההמון ואף לןי
 הובאו לידיעתו של אחד העם. לאדם מן היישוב לא שינה כהו<
 זה, אם הארן עגולה היא או שמא שטוחה והתהום משתרעח
חז  מעבר ליבשח החדשה שאך זה נגלתה. אין זה מעלה או מו
 בעיניו, אם הדם סובב במחזור או נוצר כל הזמן בכבד ונבל/!
 ברקמות הגוף, כפי שהורה גלנוס המהולל. מובטחני גם, שאן
 אחד מההמונים לא עקב בדקדקנות אחר כוכבי הלכת ועמד ע7
 הקשיים בניסוח מסלוליהם (אף אני הקטן שמתעניין בנושא,
 לא הקדשתי לכך יותר מדי זמן, למרות הציוד המשוכלל העומז
 לרשותי) ורווח לו, רק כשהתברר כי החישובים ייעשו פשוטיכ

 אם יציב את השמש במרכז עולמו.

 כאן בא לעזרתנו המדען רב המוניטין - גליליאו גליליי,
 שלא רק שלא חשש להתעמת עם גדולי הכנסייה, אלא אן
 פרסם את תגליותיו ומחשבותיו באיטלקיח - בשפה ברורו
 ופשוטה והביאם לידיעת הציבור. גליליאו לא הגביל עצמו ר7
 לנושאים פשטניים ומרוחקים ככוכבי שמים או תהום ארן אל*
 עסק גם בעניינים יומיומיים כנפילת עצמים או נדנוד מטוטלוח
 שכל אחד יכול לנסותם ללא מאמצים יתרים. מהרגע שנושאיב
 מדעיים אלה עלו לסדר היום הציבורי הכנסייה לא יכלה עוז
 לבולמם ואף אם נכלא גליליאו בביתו בשורתו הלכה והכתר
 גלים. ניתן להשוות את המהפכה המדעית של גליליאו למהפכה
 הדפוס של יוהן גוטנברג (1468-1397) שהביאה את בשורה

 ההשכלה לכל בית באירופה.



 את האפיציקליים.

 הכנסייה גם לא נלחמה בתאוריה של קופרניקוס בשנותיו

 הראשונות וקיבלה את הטיעון שהתורה ההליוצנטרית הי?

 אך אינסטרומנטלית, ולא מורה על המציאות - כפי שטע

ו  אוםיאנדר - המוציא לאור של ספרו של קופרניקוס הערו

ת Little Commenta. לכן ברורה נסיעתו של גליליא ו  קטנ
 לרומא וניסיונותיו לשכנע את הקרדינלים לצפות בטלסקת

 שבנה ולחזות בתופעות החדשות שגילה. (למשל, ירחיו של

 הכוכב צדק.)

 הרעיון הבסיסי של גליליאו, רעיון שהרעיד את אמות הספינ

 והביא למהפכה המדעית, הוא שכל החפצים כפופים לחוקינ

 בראשיתיים שנחקקו עם בריאת העולם. כלומר, לא החפצינ

 הם האלוהיים אלא החוקים, שהם ישויות ערטילאיות שא

. ו מ ח  אפשר לראות או לחוש. רוצה לומר, כל החפצים, בעלי ת

 דומות, יגיבו בצורה דומה לכוחות או לנסיבות שיופעלו עליהם

 מהן התכונות המושפעות? את זאת יש לברר באמצעות תצפיוו.

 ומדידות שיטתיות.

 ואכן, גליליאו החל לבצע מדידות ולבטא את התוצאות ואו

 החיזויים בצורה מתמטית. יש שיאמרו שבכך הוריד גליליא

 את המתמטיקה ממרום מעמדה כמלכת המדעים למשרתו

 הפיסיקה ויש שיאמרו: אדרבה, בכך רומם את מעמדה והפך

 אותה לשפה הבינלאומית של המדע.

 גליליאו גם שינה את תפיסת מהותה של המדידה. אם נמצ<

ן  קשר מובהק בין הגורם הנמדד לבין תכונות מסוימות של החפ

 הרי כל החפצים בעלי תכונות דומות ייתנו תוצאות מדידו

 דומות. בניגוד לטענה שהוזכרה למעלה, שהמדידה ה־101

ח י  אינה תלויה ב־100 המדידות הקודמות, הרי הפעם המד

 ה־101 תיתן תוצאות דומות.

 כלומר, אם זמן הנפילה של חפץ תלוי רק בגובהו של החפן

 מעל לפני הקרקע הרי לכל החפצים הנמצאים בגובה זהה יהיו

 זמן נפילה שווה, ללא תלות למשל במשקלם. יתרה מזאת, אנ

 זרקנו 100 פעמים חפצים מגובה םםוים ומדדנו זמן זהה, הר

 אם בפעם ה־101 שוב נזרוק עצם כלשהו מאותו הגובה - שו1

 נמדוד את אותו פרק זמן.

 גליליאו חקר למשל את זמן המחזור של המטוטלות (אגדו

 מפורסמת מספרת, שבנערותו היה גליליאו יושב בכנםייו

 ומודד את זמן המחזור של הנברשות המיטלטלות מעל ראשו

T על ידי ספירת פעימות לבו) גליליאו מצא כי זמן המחזור 

 הוא פונקציה של אורך המטוטלת - L בלבד. במילים אחרות

א תלוו ל ל T o , 0 יהיה אורך המחזורL לכל המטוטלות שאורכן 

 במשקלן, צורתן או באורך המשרעת בזמן המדידה.

 גליליאו גם טען שהמדידה נותנת כלי לחזות תופעות חדשוו.

 ולאשר או להפריך פרשנויות.

 משק לן(IV כיכרות לחם היוצא ות מהתנור, המדידה תאמר ר7 ־

 מה היה משקלה של הכיכר המסוימת שנשקלה, ואם שקלנ

 100 כיכרות שמשקל כל אחת ליברה אין כל ערבות שמשק?

 הכיכר הבאה יהיה אף הוא ליברה, אלא יש לשוב ולשקול ול^

 להתעצל. אם נחזור לניסוי המפורסם של גליליאו, שזרק אבנינ

 במשקל שונה מהמגדל הנטוי של פיזה ומדד זמנים שווים, הר

 הניסוי העלה רק שלאבנים שבחר גליליאו יש זמן נפילה שווו

 (זמן הנפילה, לפי התאוריה האריסטוטלית, הוא אחד מתכונותי

 של החפץ, וכפי שכל בר-בי-רב יודע, זמן הנפילה של נוצה גדול

 מזמן הנפילה של גרגיר חול, אף אם לשניהם משקל שווה) אנ

 גליליאו היה בוחר אבנים אחרות הוא היה מודד זמנים שונים

 ומה ההוכחה שחפצים הם יחידניים? (וגליליאו עוד יחזור

 לשאלה זו) הנה למשל גרמי השמים. מבין כל גרמי השמינ

 שכולם נייחים, שבעה מהם מהלכים במסילותיהם, ולמרוד

 שכולם סובבים את הארץ במחזוריות, לכל אחד מהם זמ

 מחזור שונה. זמן המחזור הבסיסי של כולם הוא יממה, אולנ

 זמן מחזור הירח המשני הוא כחודש ושל השמש - שנה, וזמ

 המחזור המשני של כל אחד מכוכבי הלכת האחרים חודשינ

 ושנים. יתרה מזאת, בעוד מסלולי השמש והירח מעגליים, הר

 מסלולי הכוכבים האחרים מורכבים ממעגל ראשי ומעגלי משנו

 קטנים (תנועות אפיציקליות). לכל כוכב לכת מסלול תנועו

 ומחזור ייחודיים משל עצמו ועל כן כל כוכב הוא יחידני ואי

 לגזור מתכונותיו של כוכב מסוים לתכונותיו של רעהו.

 ומהי ההבנה המעמיקה לפי אריסטו? (אריסטו: 22-384(

 לפנה״ס, אחד מחוקרי הטבע והפילוסופים היווניים הגדולים;

 ״מין שכל ישר מתוך השראה״. תמונת היקום לפי אריםטו

 הייתה מבוססת על שתי הנחות בסיסיות:

 1. הארץ היא במרכז היקום. 2. כל הדברים המצויים מעז

 לרקיע הירח הם נצחיים, קבועים ובלתי משתנים.

 אין ספק שאריםטו בנה תמונת עולם מקפת והגיונית

 תמונת העולם שלו כוללת את כל תחומי החיים: תורת ההיגיון

 פילוסופיה של הטבע, ביולוגיה, פסיכולוגיה, מטאפיסיקה

 תורת המידות, רטוריקה ופואטיקה. תמונה זו החזיקה מעמז

 כמעט 2000 שנה וברור שנוספו לה נופך דתי וקדושה.

 עם זאת, יש להבין את היומרה והשחצגות שבהצגת העולנ

 בכללותו והסיבות הסובבות אותו.

 לקרוא תיגר על תורת אריסטו משמע היה לכפור בעיקר

 הנצרות. אולם בניגוד למה שמקובל לחשוב, הבינה הכנםייו

 שייתכנו פגמים גם בהשקפתו של אריסטו והרשתה תיקונים

 אם היו הוכחות למבקשי התיקון. למשל, בניגוד לטענו

 אריסטו שכוכבי הלכת נעים במעגלים, (שהם מסלולינ

 מושלמים) לא יכלו חכמי הכנסייה להתעלם מתצפיות שבה

 נראו כוכבי הלכת נעים ׳אחורה׳ והרשו להכניס למודל התנועו



- ורשות להמשיך במחקריו, אינו העונש המוטל על כופרינ

וור למחצה) נרגן, סר וזעף.  בעיקר, אלא הרגעתו של זקן(עי

 כאן המקום לציין שקופרניקוס אינו נביא המהפכה המדעית

 אף על פי שיש כאלה שחושבים כך, ואף אם הקדים את גליליא

 הרי עצם פרסומו של קופרניקוס בא לו בזכות היותו הציר שעלי

 נסב הוויכוח בין גליליאו לכנסייה.

 קופרניקום לא הבין את תפקידם של המתמטיקה והמדידו

 כערכים העומדים בפני עצמם ולא ייסד מתודה המבוססו

 עליהם. (טענה דומה אפשר להעלות ביחס לתורתו של סר

 פרנסים ביקון.)

 לעומת זאת, עבודותיהם של ממשיכי דרכם של קופרניקונ

 וגליליאו, יוהנס קפלר(1630 -1571), שניסח את חוקי תנועו

 הכוכבים, וסר אייזק ניוטון (1727 -1642), שניסח את חוק

 האופטיקה והמכניקה, נבעו מההשקפה הגליליאנית, לפיו

 יש לחקור ולנסח מערכת חוקים אוניברסלית שיהיו מבוססינ

 מתמטית והתופעות הנסקרות והניבויים כפופים למערכו

 החוקים האוניברסלית!

 התורה המדעית
 ניתן לסכם את עיקרי המדע, כפי שגיבשו גליליאו ותלמידיו

 בעקרונות הבאים:

 1. לתופעה יש משמעות פיסיקלית רק אם היא ניתנו

 להימדד, באופן כמותי ואובייקטיבי. לתחושות של החושינ

 אין משמעות פיסיקלית ומבחינה מדעית תופעה שנחזתה א

 נצפתה רק על ידי החושים ולא נמדדה - הייתה כלא הייתה!

 2. ממצא הוא ממצא רק לאחר שנמדד ותועד.

 3. ממצא, מרגע שפורסם, הוא נחלת הכלל וכולם רשאינ

 לשחזרו, לאמתו ולשבצו בתוצאות מחקרים אחרים.

 4. אין בעלות על הממצאים. כל אחד רשאי לאםפנ

 ולפרשם.

 5. חוק הוא חוק, אם הוא מפרש את כל הממצאים שנאספ

 בצורה המיטבית ולפי כללים מתמטיים סדורים.

 6. החוק עומד לביקורת מתמדת. עליו להיות מסוגל לחזור

- לפי הכללים המתמטיים שעליהם הושתת, תוצאות ניסויינ

 חדשים. משנכשל בחיזויו אחת דינו - להידחות.

 7. החוק אינו נצחי כי אם זמני. על החוקר לדעת שביום מ׳

 הימים ייערך ניסוי שאין החוק מסוגל לחזות את תוצאותיו

 יתרונו של החוק בכך, שהוא מארגן אח הממצאים הידועינ

 לרגע זה, במבנה לוגי מסודר ויכול לחזות תוצאות ניסויים.

 רוצה לומר, אם בניסויי מדידת זמני נפילהדקיבלנו ש-

t! < t2 גורר h! < h 2 

t2 .ז < 4אם בגיסוי החד  אזי אם h3< 2 h , עלינו להסיק ש-3

, הרי הפרשנוח 3 t 1 1  שבו מפילים עצם מ- < t2 מקבלים 3

 הכוללת לכל ניסויי הנפילה שגויה ויש לנסח חוק נפילה חדש,

 (כלומר, אם מפילים חפצים מגבהים שונים אנו מצפים שהחפ)

 שהופל מגובה רב יותר יגיע לקרקע לאחר זה שהופל מגובר

 מועט יותר, אבל אם הדבר לא מתרחש והחפן שהופל מגובר

 רב יותר מגיע ראשון לקרקע אזי כל התאוריה מופרכת.)

 טענה זו מרחיקת לכת ומהפכנית ובמיוחד. היא דורשה

 תיעוד מדויק של נסיבות הניסוי, הדירות הניסוי, כלומו

 היכולת לשחזר את הניסוי ותוצאותיו באתרים וזמנים אחרים,

 כמו כן, היא דורשת אחידות של כלי מדידה, שיטות מדידר

 ומידות תקניות. ומעל לכול, היא דורשת אומץ לב ויושרר

 מהחוקרים. יושרה לקבל (ולפרסם) את תוצאות מדידותיהנ

 כמות שהן, ללא כחל ושרק, ואומן לב לקבל תוצאות ניסויינ

 דומים ולהתמודד עם טענות מבקריהם.

 לאחר גליליאו לא יכול מאן דהו לדחות את מבקריו בטיעונינ

 כגון: ככה זה, כך הורה אריסטו הגדול,

 זו כפירה בעיקר לדון בנושאים שהכנסייה אמרה בהם אח

 דברה, לעצמים שלך תכונות אחרות מהעצמים שבהם אני

, הזמן או האורך שלך שונים משלי וכדי.  השתמשתי

 החוקר חייב לקבל תוצאות ניסויים שערכו חוקרים אחריב

 ואם הן סותרות את תחזיותיו עליו לבחון מחדש את מחשבותיו

 ולשנות את פרשנויותיו.

 במאמר מוסגר נזכיר כאן את ניסוי מייכלסון-מוריי, שנערן

 מאות שנים מאוחר יותר. ניסוי שמטרתו הייתה למצוא אח

 מהירות כדור הארן ביחס לאתר (שהוא החומר המצוי בי

 הכוכבים) ולהפתעת עורכיו נדמה שכדור הארן לא נע בחלל,

 תוצאותיו ה״בלתי־סביחת״ של הניסוי הפריכו את תורתו ש7

 ניוטון והביאו בסופו של דבר לניסוח תורת היחסות. ניסוי.

 שלא רק שלא ניסו להעלים את תוצאותיו, אלא המשיכו

 לבצעו ולשפר את תנאי וכלי המדידה עד שאיינשטיין מצא אח

 הפרשנות המתאימה.

 כאן יש להדגיש את הרקע שעליו היו חלוקות דעותיהנ

 של אנשי הכנסייה שקיבלו וקידשו של התורה האריסטוטליח

 לעומת דעתו של גליליאו גליליי - המאמין האדוק, שראר

 בחוקי הטבע את יצירתו של אלוהים, חוקים נצחיים ובלתי

 ניתנים לערעור וחפקידו של חוקר הטבע הוא אך לבור את הבו

ן ולנסח במספר חוקים פשוטים וכלליים את מעשהו ש7  מהמו

 המחוקק - הבורא. גליליאו הצליח לשכנע אף שלושה משופטיו

 וגם העונש שהושת עליו - מאסר בית בהשגחת בתו האוהבח



 8. בין חברי הקהילה המדעית לא מתקיימים רק יחסי מורה

 תלמיד וחבר־חבר אלא גם יחסי שותפים. כל חוקר המשתזו

 או המרחיב את מחקרי עמיתו הופך לשותפו, והממצאינ

 המשותפים מרחיבים באחת את בסיסי החוקים הרלוונטיים

 שיטות, משום כך כלים ומידות המדידה חייבים להיות אתידינ

 ומשותפים.

 9. התוקר תייב להאזין לביקורת עמיתיו. אין הוא יכ71

 להכחיש ממצאים שאינם נותים לו או להתעלם מהם. אדרבה

 הביקורת תלטש ותעדן את תורתו.

 10. המתמטיקה היא כלי רב עוצמה לרישום ועיבוד תוצאוח

 מדידה וניסוח חוקים אולם אין לשכות שהיא אך אמצע

 ולא מטרה (שדה, למשל, הוא אופרטור מתמטי, המשמ4

 לתיאור תופעות שונות אולם כשלעצמו הוא חסר משמעות

 פיסיקלית).

 11. המדע הוא אוסף תוקים המתארים תופעות שנצפו

 ונמדדו.

 12. תפסת מרובה לא תפסת. המדע אינו אמור או מתיימו

 לתאר את כל התופעות. תופעה שנצפתה ואינה בתתום התיזו

 של החוקים אינה מפריכה כל חוק או את המדע. יש להמתי

 שינוםח חוק חדש שיכלול תצפית זו ודומותיה. (למרוח שחוק

 הרפואה הקונבנציונלית אינם יכולים להתייחס לתופעוח

 הרפואה האלטרנטיבית. אין פירושו של דבר שהרפואו

 הקונבנציונלית הופרכה ואינה תקפה).

 13. המדע אינו מפרש סיבות בניגוד לתורה האריסטוטלית

 כאשר ניוטון גילה את כוח המשיכה האוניברסלי, הוא תיאר אד

 פעולתו וכיצד ניתן למדוד אותו. אולם ניוטון לא הסביר מחו!

 קיים ולמה פועל כוח המשיכה בין גופים שונים. לא משום של*

 דע, אלא מכיוון שהסבר כזה הוא מיסטי ולא פיסיקלי.

 14. המדע עומד בזכות עצמו ואינה כפוף לתורות פילוסופיוח

 שונות. רוצה לומר, המדע מגביל עצמו לעולם תופעות ומושגיכ

 מצומצם למדי. עולם שבו למושגים: יפה, מוסרי או טוב אי

 משמעות בניגוד למושגים כמו אורך, משקל או לחץ, המבטאיכ

 גדלים הניתנים למדידה ולהשוואה. לעומת זאת, המדע חופש

 מפרשנות, אילוצים ולתצים של תורות, מסורות וכתבי קודש.

 איש המדע יכול וחייב לעשות את עבודתו באובייקטיביוח

 ונאמנותו נתונה אך לעובדות ולממצאים המדודים.

 סיכום
 המהפכה המדעית אינה מתיימרת להסביר את הווייח

 העולם כולו, בניגוד לתורות אחרות כמו התורה האריםטוטליח

 שהתיימרה להסביר את כל ההוויה. יחד עם זאת, המדע

 המודרני יודע להסיק מתופעות ידועות ולתזות תופעות חדשות

 בהתאם לחוקים שנוסחו, ואין הוא עומד נפעם וחסר ישע מו7

 המציאות. המדען, בהיותו מרוכז בהבנת תופעה בודדת, מתגמז

 מול מכלול ההוויה הפיסיקלית והשלמות המתמטית. המדע

 המודרני יודע שהוא אך מדפדף בספר הטבע ואם התמזל מזל

 והוא הצליח לקרא פסקה חדשה הרי בדורות הבאים עמיתי

 משיכו לעלעל בספר הטבע ולחשוף דפים חדשים. עבודת

 נתונה לביקורת מתמידה ואין כל ביטחון שגילוייו יעמדו לעולמ

 עד. הענווה היא יסוד מוסד לפעלו של המדען.

 זאת המורשת שהנחיל גליליאו גליליי לניוטון, פרדיי

 מאקסוול, מנדלייב, דארווין, בוהר ו(למעט?) איינשטיין ואלפ

 תוקרים אתרים בעת התדשה.
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