
 תגובות

 נדרשת לספק ולו בדל טל הוכחה מדעית וטוענת לניצחונו.

 במקום שהתאוריה הואווויניסטית נתקלת לכאווה בקושי זה

 או אתו.

 התזה על התכנון התבוני איננה השעוה מדעית, היא

 לכל היותו תפיסה תאולונית. כל המנסה להצינה כתאוויה

 מדעית, מייב נמ לאששה בממצאים אמפיויים טל ממש.

ם אין אף ממצא אמפיבי התומך בניטה זו. אתת הטענות  בו

וגנים  המקובלות על חסידיה טל ניטה זו היא שלא ייתכן טאו

 מווכבים ומסובכים נוצוו ״במקוה״ בתהליך טל בורה טבעית

. בכך הם סומכים עצמם על אט  זטלא לטם תכלית קבועה מו

ו הצופתי פאלי, אטד טען כי אדם ההולך מ מ  טענתו טל ה

 במדבו ונתקל בטעון, הוי לא יםבוו טזה נוצו מעצמו, אלא

ט לו מתכנן ויוצו. זאת כמובן על סמך אנלוניה לתיי היצירה  ן

ל יוצו ולא  האנושית, טבהם כלים ומבנים הם בבחינת יצירה ט

 בתינת יט מאין.

י בהטתמטו בגרסה  וימור ״מוכית״ את קיומו טל מתכנן תמנ

ט להוכתת קיומו ל הפילוסוף זקאו ל הטיעון האפיםטמולוני ט  ט

, אם לנו בני האדם יט אינטליננציה, ו מו י ל האל. על פי ו  ט

 הרי ״קיימת אינטליגנציה נבוהה יותו טיצוה אותנו כיצווים

 איגטיליגגטים״. די לו אפוא ב״הוכתה״ אפיםטמולונית זו כדי

 תכנון תבוני ־ יוק
 מאיר לוי

 מרדכי רימור מנסר. לטכנע אותנו במאמרו כי האבולוציה

 הדארוויניםטית out והתכנון התבוני in. התכנון התבוגי

ל תאוריית הבריאתנות, קרי  הוא גרסה מתותכמת יותר ט

 בריאת העולם על ידי אלוהים כמסופר במקרא. אף כי המילה

ל רימור, היא מבצבצת  ״אלוהים״ איגגה מוזכרת כלל במאמרו ט

 מכל פסקה טבו.

 מגוון רחב טל טיעוגים מעלה רימור כגבד האבולוציה

 הדארוויניםטית, חלקם טיעונים לוגיימ לכאורה ומלקם טיעוגים

ט ממנה תטובות נתרצות וטוטליות, על מנת ר  אמפיריים והוא ח

 שתוכיח עצמה. מננד, הוא מציע לנו את התכנון התבוני ופוטר

 עצמו מכל ראיה מדעית לקיומו טל תכנון זה. לאמור, חובת

ח התאוריה הדארוויניסטית  ההוכחה מוטלת אך ורק על תסי

 וחובה זו אמורה להיות טוטלית ואין מקום בכלל לקבל הסברים

 חלקיים, או תיאורים לא מלאים. כך, אם חסידי האבולוציה

 הדארוויניסטית מתקשים להסביר תופעה נתונה, הרי המסקנה

 היא שהתכנון התבוני יורש אוטומטית את מקומה של התאוריה

 הדארוויניסטית, כהסבר הנאות ביותר, מבלי שזו כלל נדרשת

 לאשש את עמדתה באמצעות תצפיות המוכיחות את עמדתה.

 ישנה אפוא א-סימטחה מוחלטת-, התאוריה הדארוויניסטית

 נדרשת לספק הוכחות על כל צעד ושעל ולהיות שלמה, מלאה

 וקוהרנטית, לעומתה ה״תזה״ אודות התכנון התבוני אינה
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 הדארוויגיזם משגשג ופורח
 והתכגון האינטליגגטי הוא

 עורבא פרח
 יוסף נוימן

 הממכר ד״ר מרדכי רימור רואה שורה של ״סדקים״

 בדארוויניזם. אתייחס רק לאמדים מן הסדקים, עקב מנבלות

 המקום שהוטלו עליי.

 ״...רב הסיכוי שהמודל (הדארוויניםטי) יוחלף במודל רחב

 יותר, כפי שהמודל האיינשטייני החליף את המודל הניוטוני."

 אנלוגיה זו היא שנויה, משום שבנינוד ל״תכנון האינטליננטי״,

 שני המודלים הפיזיקליימ הנ׳׳ל, מבוססים על ההשקפה

 המדעית הנטורליסטית, דהיינו על ההנחה המטה-פיזית

 שאפשר להסביר את כל התופעות על בסים חוקי הטבע, ואין

 להזדקק לכוחות על-טבעיים. ההישגים האדירים של המדע מאז

 המהפכה המדעית מבוססים על הנחה זו. כמובן שאי-אפשר

 להוכיח שלא קיימת ישות אינטליגנטית, כשם שאי-אפשר

 להוכימ שלא קיימות רותות או מכשפות.

 ״קיומה של הטענה הדארוויניםטית מותנה בהישרדות

 האדם. משום כך לא נוכל לשפוט את אמיתות הטענה, שקיומה

 מותנה בהתאמת דוברה לסביבה...״ זה בבחינת ״לא המתים

 יהללו יה!" ובנימה יותר רצינית - המדד להצלחה אבולוציונית

 איננו שרידות, אלא מספר הצאצאים של פרט מסוים בהשוואה

 לפרטים אחרים באוכלוסייה (שרידות היא תנאי להתרבות).

 המשפט המצוטט הוא שניאה קטנוריאלית. טענות הן אמתיות

 או כוזבות, ואין להן שום קשר לאבולוציה או לשרידות.

 ״כיוון ההתפתחות הוא לרותניות מושלמת - כטענת הבל".

 הנל יכול לטעון מה שהוא רוצה, אבל על פי העדויות, לאבולוציה

 אין שום כיוון, שנקבע מראש. האיור שבמאמר מדנימ קביעה

 שנויה ושכיחה זו. ביצור הראשון שנוצר לא הייתה שום תוכנית

 להופעת האדם. הופעתו היא מקרית, פרי אינטראקציה של

 גבים, סביבה ומרמים אקראיים אחרים. לפי עדויות נסיבתיות

 רבות, אחד התנאים שאפשרו את הופעת האדם באבולוציה

 היה פניעה של מטאוריט בכדור האקי, לפני כ-65 מיליון שנה.

 המטאוריט הזה השמיד את הדינחאורים ויצורים רבים אמרים,

 ו״פינה״ את השטח להתפתתות קבוצת הפרימאטים, שמהם

 התפתח האדם.

 ״...אפסי הסיכוי שצירוף מקרי של אותיות וחילים ייצור,

 אפילו לאתר ביליוני שנים וניסיונות, שיר של ביאליק. כך

DNA•^ אפסי הסיכוי שסידור כה מסובך ובעל משמעות של 

 יופיע באופן מקרי בטבע.״ נם זאת טענה מאוד נדושה, מוכרת

 לקבוע את קיומו של יוצר תבוני ובכך יוצא ידי חובתו. אלא

 שהטיעון האפיםטמולוני של דקארט קרם זה מכבר ונם אין בו

 כל אמירה של ממש לנבי עולם התופעות, אבל אצל ריםור הוא

 עדיין חי ובועט.

 רימור מנצל נמ את המוניטין של תורתו המהפכנית של

 איינשטיין, אשר הדירה את התאוריה הניוטונית הישנה, כמין

 ניבוי להחלפת המודל הדארוויניסטי הישן והקורס במודל התכנון

 התבוני המהפכני והמתקדם. הוא רק שכח לציין כי התאוריה

וחתה״ לבני אדם מן  המהפכנית של איינשטיין, למרות ״מו

 היישוב, אוששה בממצאים אובייקטיביים מדעיים רבים ואילו

 תאור״ת התכנון התבוני עומדת חלולה ומוזרה ממש, ללא כל

 תמיכה בממצאים מדעיים ועמ תמיכה תאולונית בלבד.

 במדע אי-אפשר לטעון לתסינותה של תאוריה מפני ביקורת.

 אדרבא, האפשרות לתקנה או להפריכה היא מהיסודות המדעיים

 החשובים. אבל חסידי התכנון התבוני אינם מוכנים להוכיח את

 קיומו של אותו מתכנן תבוני בכלים המדעיים הנדרשים, או

 להביא ראיות מדעיות לקיומו של אותו תכנון תבוני. לטענתם

 המתכנן התבוני תסין מפני הדרישות של הסבר מדעי והוא

 מועתק מעולם התופעות, שהוא מרחב התקירה של המדע,

 אל עולם המטה־פמיקה. אם התאוריה על התכנון התבוני

 היא תאוריה מדעית, הרי היא כפופה לדרישות שהמדע דורש

 מתאוריה מדעית ולפיכך נם המתכנן התבוני כלול בדרישות

 ההוכחה המדעית. האם שמעתם עד כה על הוכתות מדעיות

 לקיום האל, או בשםו הנסתר ״המתכנן התבוני"? ממש לא.

 לפיכך מקומה של התזה בדבר התכנון התבוני אינה בתחום

 המדע, אלא בתמומי התאולוניה, אם בכלל.

 ייתכן שקשה לבאר להדיוטות את האבולוציה הדארוויניםטית,

 באשר פרקי הזמן שנדרשו לה הם מעבר ליכולת ההמשנה

 שלהם והרעיון של מקריות, או מקריות מצטברת וחוסר

 תכליתיות מכוונת בהתפתתות האבולוציה, יוצרים אצלם

 אי-נוחות ועולם כאוטי לכאורה וחסר ביטתון ויציבות. בחיי

 היומיום איננו נדרשים בהכרח להמשגה ברמה גבוהה ואנחנו

 עדיין אומרים שהשמש זורתת במזרח ונעה למערב לקראת

 שקיעה. אנחנו םםתדרים עם ״עובדה״ זו שחושינו מורים לנו,

 אף כי ידוע לנו שהם טועים כמובן. כך נם ״חושיו״ התודעתיים

 של חמור מטעים אותו לסבור שהניתן הרב בעולם החי והצומח

 והמורכבות של אורננים ויצורים, מקורם יכול להיות אך ורק

 בתכנון תבוני ואי-אפשר שינבעו האבולוציה דארוויניסטית,

 מסרת תכלית וחסרת מכוון ויוצר. ״מושים״ אלו מטעים אותו

 ואין הוא מודה בכך.


