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תוך  - אופטיקה - האור של התאוריה את הציג זה פר   

לאחור מבטנו את נפנה האחרון  בפרק ההיסטורית.  התגבשותה

"פיזיקה", הנקרא המדעי לתחום הנוגעות כלליות שאלות על ונענה

לימוד מספרי זה שונה שספר משום חיוני, זה אותו. דבר שהצגנו כפי

ומה שניתן מה תפיסה שונה על משום שהוא משקף זאת אחרים.

זאת חדשה תפיסה הפיזיקה. עם הראשונית בהכרות להציג שצריך

והרי ההסבר. מעוררת שאלות

האיתנה באחיזתה מתבטאת הפיזיקה של עוצמתה כי נאמר לעיתים

טענה "צומחת". היא מהם האמפיריים ובנתונים בניסיון במציאות:

גם נכון זה אך הניסוי, על מבוססת והיא האמפיריים, ולנתונים הטבע לתופעות פונה הפיזיקה אכן, אינה מדויקת דייה. זאת

ומתבססים עליו. הניסיון אל פונים כולם - אסטרולוגיה וספרות היסטוריה, ואפילו טכנולוגיה, כלכלה, אחרים: לתחומים רבים

מעט אליו. חדש ובהתיחסות ידע ליצירת שלה ובגישה בתאוריות, דווקא מצויים האמיתית, הפיזיקה ומהותה של הייחודיות

של (א) התאוריות בהצגת הוא זה בספר הדגש מבוקר. לכן, ניסוי במבחן המעשה: נבדקו ואשר וחזקות, שהן כוללות תאוריות,

הפיזיקה. של הפילוסופיה - המדעית השיטה ו-(ב) ביניהן הגומלין וקשרי בהתהוותן האור

‰˜ÈÊÈÙ· ÌÈÎ˙‰ ˙ÒÈÙ˙ ÆI

התאוריות של השילוש .1

של קרני האור), גיאומטרית (התאוריה אופטיקה הראשון: החלק האור: של התאוריות שלוש את המציגים חלקים שלושה לספר

אופטיקה  מודרנית (או לאופטיקה מבוא השלישי: והחלק של גלי אור) פיזיקלית (התאוריה לאופטיקה מבוא השני: החלק

הכללית  היחסות (ומשדרגת) תורת משנָה שבו האופן הוסבר גם פוטונים). האור - של חלקיקי-גל תאוריית וקוונטית: יחסותית

‚ÂÏÈÙ‡
 ∫Â‡  

¯ÙÒ‰ Ï˘ Â„ÂÁÈÈ ÏÚ

ס



¥∑¥

‰ÈÈ‡¯‰Â ¯Â‡‰ ˙¯Â˙ ≠ ‰˜ÈËÙÂ‡

המציאות את משקפת מהתאוריות אחת כל עקום. מרחב-זמן בתוך אור של לתיאור הגיאומטרית האופטיקה של התיאור את

הישות על הידע שלנו את בונות כל התאוריות יחדיו שונים. במצבים לידי ביטוי האור הבא מהות של אחר ומציגה פן המורכבת

אור (תרשים 1-33). המכונה הפיזיקלית

סבורים שאנו פי על זאת, ואף עם את זו. סותרות זו הן זאת ומבחינה בעקרונות הבסיס שלהן זו מזו שונות התאוריות שלוש

היטב הפועלים כלים שהן במובן האחרות, בתאוריות השימוש את לפסול אין ביותר", ה"נכונה היא המודרנית האופטיקה כי

תקפות תחומי בעלות תאוריות לומר: שנהוג או כפי האור, את התנהגות היטב והמסבירים המציאות של שונים בתחומים

התנהגות את מסבירה הגיאומטרית האופטיקה שונים. מציאות תחומי המתארות תאוריות אותן: הכרנו כך ואכן משלהן.

עוסקת הפיזיקלית ושבירה. האופטיקה החזרה ישרים, בקווים התקדמות "רגילים": של גופים היום-יומית בסביבה האור

את מסבירה המודרנית האופטיקה  וקיטוב. עקיפה התאבכות, האור: של הגליות התכונות סמך על  שמוסברות בתופעות

הנתפס כחלקיק האור, של החלקיקית המהות חשובה לה. בתופעות אלו הקודמות התאוריות שתי נכשלו התופעות שבהסברן

למצבים גם מתייחסת האור של התאוריה מודרנית גלים. של ותכונות חלקיקים תכונות של המשלב אופי בעל (פוטון) יסוד

ביקום. הקיימים מהסביבה הקרובה אלינו, אלו מאוד שונים

התרבותית הגישה .2

שבהן שנים, מאות וחמש אלפיים במשך נבנה לגבי האור הידע מציאות שונים. בתחומי תקפות האור של התאוריות כאמור,

בספר, שהוצגה כפי רעיונות, רחב של זו של מגוון להתפתחות המודעות שונה עד למאוד. בעלי אופי ותפיסות שיטות נהוגות היו

תרבותי.  ידע הכינוי את מצדיקה

ומורכבת, מפותלת דרך זאת הייתה לדור.  מדור והועבר  פוסק בלתי במחקר  ונבנה הלך  ומהותו האור תכונות על הידע

למשל, ביניהן. כך השוואה תוך זאת להבין יכולים אנו רבות. פעמים והוחלפה נבנתה מהממצאים אחד כל כשהמשמעות של

כיצד והראנו שונים, בזמנים זאת הבינו פיהן שעל דרכים כמה הצגנו אור באמצעות עצם של דמות נוצרת כיצד להבין כדי

כנכונה. כיום המקובלת זו עד שנותרנו עם השקפה אחר בזו הופרכו אלו השקפות

השערות ובחינתן  העלאת ניסיון, צבירת של חקר, את הידע בדרך חושב ובונה שהאדם בכך הוא זה באופן ללמוד ההיגיון

 

 

 

 

 

 

 

 1 -33תרשים 

פיזיקה

אופטיקה גיאומטרית

פיזיקליתאופטיקה 

מודרניתאופטיקה 
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האור. לבניית התאוריות של הביאו אלה כל ו"התגלויות". ניחושים, עם משולב המציאות של קפדני זו, ניתוח בניסויים. בדרך

המושגים, העקרונות, כולל את הראשון הסוג של תכנים.  סוגי ידי חלוקתה לשני על התאוריה סכמתי את באופן לייצג ניתן

התכנים המצוים של הסוג השני התאוריה. גרעין את מהווים יחדיו אלה כל חדש.  ידע היצירה של וכללי היסוד הנחות

ידע טכנולוגי של יחידות שונות, בעיות לפתור שפותחו כדי מודלים תופעות, של הסברים זה כולל סוג הידע. גוף הוא בתאוריה

  .(2-33 התאוריה (תרשים המצוי בגרעין הידע אחרים של (מכשור) ויישומים

 ˙·Î¯ÂÓÎ ˙ÈÚ„Ó ‰È¯Â‡˙ Ï˘ ‚ÂˆÈÈ ∫≤≠≥≥ ÌÈ˘¯˙
ÆÛÂ‚Â ÔÈÚ¯‚ ∫Ú„È È¯ÂÊ‡ È˘Ó

אחרים לא לרעיונות מקום כאן שראינו אין כפי ללא סתירות. את זה זה התואמים כולל תכנים זה, גרעין-גוף, דואלי  מבנה

תמונה אינה מספקת כלומר אליו, מתכוונים שאנו במובן תרבותי ידע מציגה אינה כזו תמונה הוסברו. לתופעות שלא  ולא

הטענות, מצויים זה באזור .(3-33 (תרשים  התאוריה ה"שוליים" של - נוסף ידע מתחום דורש הייצוג התרבותי  כוללת.

ידע תחום בכל  רבה חשיבות השוליים לאזור אותו. סותרים ואף הגרעין ידי על מוסברים  שאינם והתופעות  הניסויים

כאשר לכן, ובגוף. בגרעין המופיעות לטענות משמעות הן המעניקות בשוליים המצויות הידע פיסות ואמיתי. יציב   מדעי

שבדיעבד והתאוריות ההסברים התפיסות, את גם בספר כללנו זו מסיבה אותן. גם להציג חשוב התאוריה את להכיר  רוצים

של ואמיתית להבנה מעמיקה דרך זמן", אלא "בזבוז מעין האלה "השגויים" של הדברים בהצגה אין מספקים.  כלא התבררו

נכון לעתה. המקובלים כלומר התכנים "הנכונים",

 Ï˘ È˙Â·¯˙ ‚ÂˆÈÈ  ∫≥≠≥≥ ÌÈ˘¯˙
È¯ÂÊ‡  ‰˘ÂÏ˘Ó ˙·Î¯ÂÓÎ  ‰È¯Â‡˙

ÆÌÈÈÏÂ˘Â ÛÂ‚ ¨ÔÈÚ¯‚ ∫Ú„È

תפיסות גם  מצויות בשוליים 

כאשר כאלו. רק לא אך שגויות,

גיאומטרית אופטיקה למדנו

פרמה עקרון את אימצנו

הארוך ביותר או הקצר הזמן את זה הדורש מבחינת הזמן",  האור את המסלול הקיצוני בוחר נקודות שתי בין  ("במעברו 

מדעית תשובה להן הייתה  שלא ושאלות ביקורת התאוריה בשולי השאיר אך מעשית, מוצדק היה פרמה עיקרון   ביותר).

הציג דקארט זו המסלולים האפשריים?" ביקורת כל מבין אחד מסוים מסלול שהאור 'בוחר' "כיצד ייתכן הדעת:  מניחה את

כנוגדות כלומר הגיאומטרית, האופטיקה של בשוליים נותרו אלא נשכחו לא והשאלות הביקורת פרמה. לעיקרון  בהתנגדותו

פיזיקלית"). ("אופטיקה אופטיקת הגלים תאוריה אחרת, נענו במסגרת שהן עד התאוריה, גרעין את

התפשטות אכן, במלואה. אותה מתאר הוא ואין במציאות, שמתרחש למה קירוב רק הוא פרמה עקרון כי פרנל הראה כזכור,

הישירה (המסקנה האפשריים המסלולים בכל מתפשט האור אך התהליך, של לתוצאה טוב קירוב היא ישרים בקווים האור
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ידע גוף גרעין
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כל של מההתאבכות כתוצאה רבה במידה "מתקזזים" המסלולים יתר וכל כדומיננטי נותר הישר המסלול הויגנס). עקרון של

האפשריים. המסלולים

התופעה הפוטואלקטרית. ואת התרמית הקרינה התפלגות להסביר את הצליחה לא הפיזיקלית כי האופטיקה נוכחנו בהמשך

תחילת המהפכה המדעית של לאחר המודרנית, האופטיקה במסגרת רק הידע לגוף ועברו זו תאוריה נכללו בשוליה של אלו

ה-20. המאה

הידע חשוב ליותר מכך. בעיניהם נדרשים  הפיזיקאים  אך תאוריה, כל לדעת לפתור בעיות במסגרת של שחשוב ספק אין

ביותר לשימוש  זו המתאימה את שונות בוחר הפיזיקאי מבין התאוריות בנסיבות המקצועי.  רק הידע המקצועי-תרבותי ולא
לא עשויה הקיימת התאוריה בהם מוכרים, לא מצבים מאפשר להתמודד עם המקצועי-תרבותי הידע לכך מעבר הנתון. במקרה

עולם, כמה תמונות הכולל רחב, ידע הידע הקיים. של השוליים על ידוע מתבסס הלא גילוי לקראת המשך המחקר להספיק.

בקדמה אנושית. לתמוך על מנת נדרש
    

פילוסופיה? מדוע .3

אולם כיום.  המקובלת ה"סופית", בצורתם שלא הפיזיקה ההיסטוריה של מן מסוימים תכנים זה בספר הוצגו הסברנו מדוע

התפתחות  עם והתפתח בד בבד תחום זה הלך המדע. פילוסופיים של היבטים גם בספר הוצגו הפיזיקליים לתכנים בנוסף

הוא אמיתי?" מסוים ידע כי יודעים אנו ו"כיצד פיזיקלית) (שאלה בטבע?" הקיימת החוקיות היא "מה כי השאלות המדע,

בהתגבשות מלווה כך אם הידע המדעי התוכני הייתה התפתחות הדרך. בזו לאורך כל זו שלובות  היו פילוסופית) (שאלה

המאה של המודרנית הפיזיקה של לדעת, ההתפתחות כך, כפי שנוכחנו חשיבות לידיעתן. ויש המדעית, לשיטה באשר התפיסות

מסלולי שני מהות המדע. על פילוסופיות תפיסות של מהותי שינוי עם משולבת הייתה היחסותית והקוונטית, הפיזיקה ה-20,

את השני. אחד קשובים והיו מקבילים התקדמות היו

יכולת הניבוי של  המדעית, התאוריה עקרון ההפרכה של האישוש הניסיוני, עקרון משתנים: שאינם עקרונות יש המדע בבסיס

מימי  תקפים אלו נותרו כל - במצב רוחו באישיותו, ברצון האדם, שפירושה אי-תלות הידע, והאובייקטיביות של החדש, הידע

ימינו. ועד היוונים

לאינטואיציה ברעיונות המנוגדים אותה וסיימנו מאליהם" "המובנים הסדר עקרונות על עולם המבוססת בתפיסת נפתח הספר

כפי המציאות, זוהי פשוטים, אך הזה אינם בעולם והתופעות המתחוללות הגענו העולם אליה ראיית היום-יום.  מחיי ולמוכר

לכן, אין השונות.  הפיזיקליות תאוריות במסגרת שונים, בהבטים בפיזיקה מופיעה המציאות המדע. שהיא נתפסת בעיני

שכל שונות עולם"  ב"תמונות אלא אחת בדרך העולם את תופסים  אנו

שלושת כל את לייצג הצורך נגזר מכאן שלה. בתחום מצליחה מהן אחת

האור. של התאוריות

התקפות מכאן  הידע. של הדיאלקטיות  הוא המדע של חשוב מאפיין

שונים,  היבטים קיום תאורטית.  כלומר, מדעית טענה כל המוגבלת של
מייצגת בתמונה זה את זה משלימים הם אך כסותרים, נראים שלעתים

ש: הפיזיקה הוא הגדול של הגילוי המציאות המורכבת. ואמינה של

˙˙È ‡È‰ Í‡ ÏÏÎÂ ÏÏÎ ‰ËÂ˘Ù ‰È‡ Ú·Ë· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ‰

Ì„‡ È„È ÏÚ ‰·‰ÏÆ˜ÈÈÏ· ÈÏ‚‡‰ ¯ÈÈˆ‰ È„È ÏÚ ¯ÈÂˆ˘ ÈÙÎ ÔÂËÂÈ
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חשש הביעו תמיד שפילוסופים ספקניים נכון המדענים בעבר.  לא ציפו מורכבות לה קיימת בטענה זו שגם התברר זאת, עם

על גם בפיזיקה לא נצפתה כפי שהופיעה המציאות, אך האובייקטיבית. המציאות לבטא את המדעי ליכולתו של הידע באשר

ידם.

המציאות לכאורה, כי  שידרה העשרים, המאה ועד המדע מתחילת האור תורת של ההתפתחות רבים, לדעת  שציינו, כפי

למאמצי החוקרים, הודות אט, שאט הייתה התפיסה אותה.  להתערב ולחקור האדם לניסיונות קשר ללא הפיזיקלית קיימת

שבתרשים העתיקה כמו בתמונה ממש ממנו, הנסתר תוך אל המציץ לאדם דומה הדבר של העולם. האמיתי אופיו  יתבהר

נשים שתי נראות בתמונה 4-33ב). (תרשים הנובל פרס מדליית של האחורי בצידה המופיעות בדמויות הונצח זה רעיון 4-33א.

כאשר ,Scientia) ו- Natura נקיבה: בלשון ה"מדע" מתוארים ה"טבע" וגם ומדע (בלועזית, גם טבע אלגוריות - דמויות שתי -

על רבה, בעדינות זאת לעשות שכדאי ברור .Natura של פניה את וחושפת הרעלה את ועדינה זהירה בתנועה Scientia מרימה
לעינינו.  Natura, המתגלה הקיים של את טיבה להשפיע ולשנות מנת שלא
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השלישי בחלקו שהצגנו כפי

תפיסה השתנתה הספר, של

העשרים. במאה לחלוטין זאת

קובעת היחסות תורת

לצופים מופיעה שהמציאות

כי אם שונה, באופן שונים

בין משמעי  חד קשר קיים 

האפיונים לבין אלה לתיאורים ש

נצפים שהם כפי המציאות

כלשהו על ידי צופה ומחושבים

הטבע חוקי 5-33א). (תרשים

קבילה שהיא  בצורה נרשמים 

הצופים. לכל

עצמים של שההופעה טוענת היא אחר. בכיוון אך הפיזיקלית, החוקיות של התפיסה את שינתה היא גם הקוונטים תורת

5-33ב). (תרשים המקרו מעולם העצמים המיקרו עם חלקיקי של לאינטראקציה נקבעת בהתאם המיקרו, מעולם פיזיקליים

הסתברותי. אופי נושא המיקרו חלקיקי והופעת המקרו תנאי בין זה קשר
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תפקיד את מאוד מהותי  שינוי שינו הקוונטים תורת והן היחסות  תורת הן

בתיאור מרכזי לחלק כלל, לא קיים מעורב וכאילו שאינו מצופה שהפך הצופה

לסובייקטיבי, המדע את הופך אינו זה שמהפך להבין חשוב המציאות. של

בעבר הרחוק. שהחלה עוד המדע של נשמרת המסורת ובמובן זה

של להיבטים אלה המודעות והפילוסופיה. הפיזיקה מתחברות בסוגיות אלה

הזמן ובאותו המודרני, בעולם המדעי הידע של הייחודיות על לשמור מאפשרת שהיא משום חשובה, שצוינו, כפי המדעי, הידע

אחרים. אינטואיציה ובתחומים ניסיון, מסורת, בתחומים של רוח, אחרים ידע לסוגי זה בין ידע להבדיל להמשיך

כמותיים וניסיוניים, תאורטיים  מאפיינים בעל ייחודי, פיזיקלי ידע של עשיר מגוון להכיר לנו  אפשרה האור  תורת

שלם. מכלול היוצרים וחברתיים, פילוסופיים היסטוריים, ומושגיים,
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