תוכנית מנחים עמיתים
אאורקה :התגלית המדעית
תהליך או הארה פתאומית?
חניכה :אילה רוס ,אולפנת חורב ,ירושלים
מנחה-עמיתה :פרופ' ימימה בן מנחם ,פילוסופיה
האוניברסיטה העברית ,ירושלים

רקע
תגליות מדעיות הן תופעה מעניינת – לעיתים קרובות הן מתוארות כרגע מיוחד של הברקה או הבנה פתאומית ,כמו
בסיפור ארכימדס ,שגילה שיטה לחישוב נפח של גוף בתוך נוזל כשרחץ באמבט ,ומרוב התלהבות קפץ ממנו וצעק
"אאורקה!" – מצאתי! תגלית מדעית ,המהווה בעצם פתרון לבעיה או הסבר לתופעה אמפירית ,איננה תוצר פשוט
של חשיבה והסקת מסקנות ,כמו פתרון של תרגיל סטנדרטי במתמטיקה ,אלא מוסברת על ידי בעיה פילוסופית
ידועה בשם "בעיית האינדוקציה" .על פי דייוויד יום שניסח אותה ,היסקים אינדוקטיביים – ממקרים פרטיים
למסקנה כללית – אינם תקפים ואי אפשר להסיק מסקנה כללית ממספר סופי של מקרים .למעשה ,בעיית
האינדוקציה אומרת בין השאר שהעשייה המדעית – הניסיון לנסח חוקים ותאוריות כלליים על סמך תצפיות
אמפיריות – אינה יכולה להתבסס על היסקים לוגיים בלבד .מצב הזה ,שבו אי אפשר להשתמש רק בכללי הלוגיקה
כדי ליצור תיאוריה מדעית ,נקרא תת-היקבעות – התיאוריה המדעית אינה נקבעת רק על ידי הנתונים שאותם היא
מנסה להסביר .כדי לנסח תיאוריה מדעית נדרשת קפיצה מחשבתית מהנתונים אל המסקנה ,ולשם כך נדרשים
דמיון ויצירתיות ,מאמץ ועיסוק ממושך בבעיה ,והשפעת עולמו האישי של המדען .הרגע שבו המדען מגיע לפתרון
לשאלה שבה עסק ,הוא זה המתואר כהתגלות פתאומית ומופלאה – כמו רגע ה"אאורקה" של ארכימדס.

תהליך העבודה

מטרת המחקר

העבודה כללה שני סוגי עיון :בחלק התיאורטי חילצתי ,מתוך
הספרות העוסקת בפילוסופיה של המדע ,תשובה לשאלה
מדוע הגילוי המדעי אינו הכללה פשוטה מן הנתונים אלא
דורש קפיצה מחשבתית .החלק האמפירי-היסטורי כולל
חמישה פרקים שבהם חקרתי את תהליכי הגילוי של מספר
מדענים חשובים ,בין היתר קפלר ,דרווין ואיינשטיין .על פי
עדויותיהם ,ולאור הספרות ההיסטורית על אודותיהם,
הסקתי מחקירה זו מסקנות אחדות לגבי השאלה המרכזית
בדבר היחסים שבין תהליך החיפוש הממושך ורגעי הגילוי.

הבנת תהליך הגילוי המדעי ,ובפרט
מאפייניו של רגע ה"אאורקה" –
הקפיצה המחשבתית מהנתונים
שנמצאים בידי המדען אל מציאת
הפתרון הפתאומית ,שמגיעה לאחר
חיפוש ומחשבה מתמשכים.

יוהנס קפלר ))1630-1571

מסקנות
ניתן להסיק כמה מסקנות על אופיים של רגעי הגילוי המדעי:
 המסקנה הראשונה והעיקרית – הן תהליך העבודה המדעית
המוביל לגילוי והן רגע ה"אאורקה" ,הם ייחודיים לכל מדען
ושונים זה מזה .מכיוון שההסבר המדעי לא נקבע רק על ידי
הנתונים שאותם הוא מסביר ,ההגעה אליו מושפעת מעולמו
האישי של המדען ,מנסיבות חייו ומתפיסותיו הפילוסופיות.
 רגעי האאורקה ,אף על פי שפעמים רבות הם פתאומיים,
מפתיעים ובלתי ניתנים לצפייה מראש ,אינם נוצרים יש מאין
ולא מושפעים רק מחוכמתו ומכישוריו של המדען – הם תוצאה
של תהליך חשיבה ו"דגירה" ארוך ולעיתים מתסכל.
 העיתוי של הגילוי אינו מקרי – לפי המסקנה שלעיל לא מדובר
ברגע אחד של גילוי אלא ברגע שהוא אינטגרציה של תהליך
שלם ,ולכן ברור מדוע יש חשיבות לעיתוי .רגע הגילוי לא
בהכרח יקרה כאשר כל המידע הרלוונטי בידי המדען – גילוי
התיאוריה דורש חיבור של אלמנטים רבים ושונים ,והחשיבות
שטמונה בנתון מסוים עשויה להתברר הרבה לאחר שהתגלה.

צ'ארלס דרווין )(1882-1809

אלברט איינשטיין )(1955-1879

סיכום
בחרתי לעסוק בחידה קשה ובלתי פתורה – טיבה
של ההארה הרגעית שמדענים חווים לפעמים.
מלבד דיווחים אנקדוטליים של מי שחוו הארה
כזו ,אין כמעט מידע על אודותיה בספרות .לא
יצאתי לדרך מתוך אשליה שביכולתי לפתור את
החידה ,אך ניסיתי להבין כיצד רגעי הגילוי
הפתאומיים הללו מתרחשים ,האם יש להם
מאפיינים משותפים ,ומה מקומם בתוך תהליכים
ממושכים יותר של עבודה מדעית.

