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"החומר הסרוק מוגן בזכויות יוצרים ומיועד 

הסטודנטים נדרשים לצרכי לימוד בלבד. 

לכבד את זכויות היוצרים בחומר העומד 

לרשותם, לא להפיצו או לעשות בו כל שימוש 

 אחר החורג מצרכי הלימוד של הקורס".
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 14 אטיודים מטאפיסיים
 אלוהים, אדם, עולם
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* א ם ה ו ת לקי י ג ^ו  ההוכחה הטלאו
׳ י נ ן התבו ו ת 'התכנ י י ג סו  ו

 אלוהים? אין לי צורך בהיפרתזה זו.

 פייר סימון דה לפלס

 1. הוכחה טלאולוגית ל7ןיום האל

 הוכחה טלאולוגית (מהמילה היוונית ׳טלוס׳, שמשמעותה מטרה או תכלית)

 היא טיעון לטובת הקיום של אלוהים על בסיס מאפיינים של העולם שמעידים
 לכאורה שהוא נוצר בכוונת מכוון או מתוך תכנון.

 2. הטיעון הטלאולוגי ה7!לאסי("הטיעון על •י הכוונה")

 לטיעון הטלאולוגי הקלאסי יש שתי גרסאות עיקריות שאינן תמיד מובחנות
 בחדות זו מזו, גרסה מסבירה וגרסה על דרך האנלוגיה.

 2.1 הגרסה המסבירה של הטיעון על פי הכוונה

 על פי גרסה זו, שמוצאת ביטוי מובהק וברור במיוחד אצל הוגה חשוב בן המאה
 ה־17 כרוברט בויל, קיום האל נגזר כדבר היחיד שיכול להסביר מאפיינים

 מרכזיים שלנו ושל העולם מסביבנו. בניסוח אפשרי של גרסה זו:

 א. מערכות מורכבות שמפגינות מידה גדולה של סדר והרמוניה - למשל,
 מערכות מלאכותיות כמו שעונים ומכונות לסוגיהן - לא יכולות להיווצר

 באופן אקראי ובלא כוונת מכוון.



 ו

 ב. יצורים חיים ובעצם העולם בכללותו הם מערכות מורכבות שמפגינות

 מידה גדולה של סדר והרמוניה; למעשה, הם דומים עד מאוד למערכות
 מלאכותיות מורכבות כמו מכונות משוכללות.

 לכה

 ג. אנחנו והעולם נוצרנו בכוונת מכוון.

 2.2 גרסת האנלוגיה של הטיעון על פי הכחנה

 על פי גרסה זו, קיום האל נגזר מכוח אנלוגיה בין מאפיינים של העולם ובין
 מערכות מלאכותיות מעשי ידי אדם, אנלוגיה שאמורה להשתקף גם באנלוגיה
 מקבילה בין הדברים שגרמו לעולם לדברים שגרמו למערכות המלאכותיות או

 הביאו אותן לידי קיום. בניסוח של יום לגרסה זר:

 הסתכל בעולם סביבך; התבונן בכללו של עולם ובכל חלק הימנו; ותמצא
 שאין הוא אלא מכונה גדולה אחת, המחולקת למספר אין־סופי של מכונות
 קטנות, הניתנות שוב לחלוקה, עד לדרגה אשר מעבר למה שהחושים
 והכשרים האנושיים מסוגלים לעקוב או להסביר, כל המכונות השונות הללו,
 ואף חלקיהן המזעריים ביותר, מותאמות זו לזו בדייקנות המעוררת הערצה
 בלב כל האנשים אשר אי פעם התבוננו בהן. התיאום המופלא של אמצעים
 לתכליות, המצוי בטבע כולו, דומה במדויק, הגם שהוא עולה עליו בהרבה,
 לתיאום המצוי ביצירות פרי ההמצאה האנושית, פרי התכנון, המחשבה,
 החכמה והשכל האנושיים. מאחר שהתוצאות דומות אלו לאלו, באים אנו
 ומסיקים, על פי כל כללי האנלוגיה, שגם הסיבות דומות, וכי יוצר העולם
 דומה באיזה אופן שהוא לרוחו של אדם, הגם שכשריו גדולים יותר, הכול
 לפי עוצם המפעל אשר ביצע. על ידי טיעון [...] זה [...] מוכיחים אנו בבת
 אחת גם את מציאותו של האלוהים וגם שהוא דומה לרוח האדם ולשכלו

 (דיאלוגים על הדת הטבעית, עמי 59-58).

 אף שאין הרי הגרסה המסבירה כהרי גרסת האנלוגיה, יש מידה של קירבה
 בין שתי הגרסאות: האנלוגיה בין הגורם הסיבתי לעולם לגורמים הסיבתיים
 למכונות מעשי ידי אדם, שנגזרת על ידי גרסת האנלוגיה מהדמיון בין העולם
 למכונות מעשי ידי אדם, יכולה להסביר מדוע העולם הוא כמות שהוא מבחינת
 המורכבות ההרמונית שהוא מפגין. בשל קירבה זו בין שתי גרסאות הטיעון הן
 אינן מובחנות תמיד בחדות רבה, ומקצת ההוגים שדנים בטיעון עוברים לעתים

 מהאחת לאחרת בנשימה אחת.



 2.3 החשיבות ההיסטורית של הטיעון על •י הכוונה

 גרסאות כאלה או אחרות של הטיעון על פי הכוונה אפשר למצוא כבר בעת
 העתיקה ובימי הביניים. ואולם, לטיעונים ממין זה הייתה עדנה במאות ה־17
 וה־18, עת הם שימשו כלי מרכזי ליישוב האמונה בבורא אלוהי ובהשגחה
 עם תמונת העולם המכניסטית, כשזו החלה להתגבש במאה ה־17; למעשה,
 גרסאות העת העתיקה וימי הביניים של הטיעון על פי הכוונה עמומות
 למדי, ורק במאות ה־17 וה־18 זכה טיעון זה לניסוח חד וברור. על פי גרסה
 מרכזית של התמונה המכניסטית, העולם הוא סוג של מכונה שמתנהלת באופן
 אוטונומי, ובלא התערבות גורמים חיצוניים לה. כך שבתמונה זו גלום צמצום
 ניכר של מקום האל בעולם, עד כדי ויתור מוחלט עליו. הטיעון על פי הכוונה,
 בעיקר במתכונתו ההסברית, היה אמור להראות שגם התמונה המכניסטית
 נדרשת בסופו של דבר לאל ואינה יכולה לוותר עליו. ומטרה דומה ביחס למדע
 המודרני שצומח מהתמונה המכניסטית עומדת לנגד עיני אלה המצדדים היום
 ב״תכנון תבוני,/ ומעלים את הגרסה המודרנית של הטיעון הטלאולוגי שאדון

 בה בהמשך.

 3. מהלך הדיון

 בדברים הבאים אטען תחילה נגד אחת ההנחות המרכזיות של הגרסה המסבירה
 של הטיעון על פי הכוונה. על בסיס זה אטען גם נגד אחת ההנחות המרכזיות
 של גרסת האנלוגיה של הטיעון(להתקפה מקיפה ויעילה מאוד על גרסה זו,
 מכיוון קצת אחר, ראו את דיאלוגים על הדת הטבעית). בנקודה זו נכנס הטיעון
 הטלאולוגי המודרני - טיעון המזנון העדין ־־ שחסין בפני התקפותיי על
 הגרסאות הקלאסיות של הטיעון. תחילה אציג גרסה של טיעון זה, ולאחר מכן
 אטען נגד חלק מהנחותיה. מסקנתי הסופית תהיה שאף לא אחד מהטיעונים
 הטלאולוגיים שבחנתי אינו מראה כי אפשר לגזור ממאפיינים של העולם את קיום
 האל בתורת גורם־על תבוני שתכנן וברא את העולם; אף לא אחד מהטיעונים

 הללו אינו מצליח להוכיח שהעולם נושא את החותם של תבוניות־על.



 4. תגובה לגרסה המסבירה של הטיעון על פי הכוונה - התקפה על
 הנחה א׳

 מערכות מורכבות שמפגינות מידה גדולה של סדר והרמוניה יכולות להיווצר
 באקראי ובלא כוונת מכוון כפי שמראה תורת האבולוציה לגבי מערכות

 ביולוגיות מורכבות.

 4.1 מהו תהליך אבולוציוני?

 בתהליך אבולוציוני משתתפות מערכות שמשכפלות את עצמן, כאשר תוצרי
 השכפול אינם תמיד זהים למקור המשוכפל מסיבות שונות:

 א. כתוצאה מערבוב אקראי בתהליך השכפול של מרכיבי המערכות
 המשוכפלות, שעוברים לשכפוליהן וקובעים את אופיים. ערבוב כזה
 קורה, למשל, בתהליך רבייה מינית שבו כרומוזומים (או נשאי יחידות
 האינפורמציה התורשתית הבסיסית ־ גנים - באורגניזמים חיים) של שני
 הורים שונים מתערבבים אלה באלה, והתוצאה היא צאצא ששונה משני
 ההורים. שימו לב, שאין הרי הערבוב הנזכר כאן כהרי מיזוג שקורה כאשר,
 למשל, צבעים נמסכים זה בזה, אלא שהוא דומה יותר לטריפה חוזרת
 ונשנית של קלפים בחפיסה. אילו פעלה התורשה בדרך של התמזגות, היינו
 כולנו ממוצעים של תכונות הורינו, וכל שונות הייתה נעלמת מהאוכלוסייה
 (את האדום והכחול שמהם התקבל צבע סגול אי אפשר לשחזר מערבוב של

 סגול וסגול).

 ב. כתוצאה ממוטציות אקראיות - כלומר, טעויות אקראיות שקורות בתהליך
 השכפול של מרכיבי המערכות המשוכפלות (כמו רצפי מולקולות הדנ״א
 שמרכיבות את הכרומוזומים) שעוברים לשכפוליהן וקובעים את אופיים, או
 שינויים אקראיים פרי סיבות פנימיות(שינויים כימיים ספונטניים, למשל)
 או חיצוניות (קרינה קוסמית או קרינת רנטגן, למשל) שקורים במרכיבים

 הללו.

 ג. כתוצאה אולי גם ־ וזו עמדה שנויה במחלוקת מנקודת מבט של התפיסה
 האבולוציונית הנאו־דרוויניסטית ששולטת בכיפה היום, ושאותה אני מניח
- ממוטציות לא אקראיות שהינן פרי מנגנוני תגובה לאותות פנימיים או
 חיצוניים, מנגנונים שבעצמם התפתחו באופן אקראי(על בסיס השינויים

 משני הסוגים הראשונים ומנגנון הברירה שיתואר מיד).



 מלבד זאת, תנאים טבעיים (תנאי סביבה אקראיים) או מלאכותיים (אילוצים
 מכוונים מעשי ידי אדם, למשל) שמתקיימים בעת השכפול יוצרים ברירה טבעית
 או מלאכותית בין תוצריו - כלומר, נותנים יתרון מבחינת יכולת ההישרדות
 רק לחלק מתוצרי השכפול - תוצרים שהינם בעלי תכונות מטיפוס מסוים ולא
 מטיפוס אחר - ותוצרים ממין זה נעשים בסופו של דבר לאוכלוסיית הרוב.

 וכאן מן הראוי לציין שתי נקודות חשובות.
 ראשית, לא לכל מוטציה יש ערך הסתגלותי או הישרדותי: בהחלט
 תיתכנה מוטציות ניטרליות מבחינת השפעתן החיובית או השלילית על יכולת

 ההישרדות או ההסתגלות לסביבה של פרטים שנושאים אותן.
 שנית, בצד תהליכי ברירה, על השתנות אוכלוסיות משפיעים גם מנגנונים
 כמו סחף גנטי, שבא לידי ביטוי באוכלוסיות קטנות, ושמכוחו הגיוון הגנטי
 באוכלוסייה משתנה בשל גורמים אקראיים (הגירה, אירוע הכחדה פתאומי
 של פרטים באוכלוסייה וכר), שאינם כרוכים בהתאמה לסביבה. עם זאת, כפי
 שיתברר בהמשך, ברירה טבעית היא המנגנון האבולוציוני המרכזי והמשמעותי

 ביותר בהקשר הדיון הנוכחי, ועל כן אתמקד בה.

 4.2 דוגמאות של תהליכים אבולוציוניים ביולוג״•

 דוגמה מפורסמת לתהליך אבולוציוני באמצעות ברירה טבעית היא תהליך
 השתנות הצבע של עש הפלפל באזור מנציסטר בבריטניה, בין 1848 לשנות
 ה־1950. עד 1848, עת הפכה מנציסטר לעיר התעשייתית הראשונה בעולם, היו
 הגזעים וענפי העצים שעליהם נאספים עשי הפלפל בסביבות העיר בעלי גוון
 בהיר, וזה היה גם צבעם של עשי הפלפל. אמנם מפעם לפעם היו באים לעולם
 עשי פלפל בעלי גוון כהה יותר כתוצאה מתהליכי השתנות אקראיים מהסוגים
 שתוארו למעלה: ערבוב הגנים של ההורים או מוטציות אקראיות. אך הם לא
 יכלו לשרוד לאורך זמן משום שצבעם הכהה הפך אותם לבולטים במיוחד על
 הרקע הבהיר של הגזעים והענפים של העצים שעליהם הם הסתופפו ביחד עם
 חבריהם, ולמטרה נוחה, כתוצאה מכך, לציפורים שניזונות מחרקים ממין זה.

 תיעוש העיר והזיהום הסביבתי הכבד שיצר גרם להתכהות הגזעים והענפים
 של העצים בסביבות העיר. כתוצאה מכך, היתרון ההישרדותי שהיה לאוכלוסיית
 העשים הבהירים על פני אלה הכהים עבר לאחרונים, וכך, עד 1895 ובתוך
 פחות מ־50 דורות של עשי פלפל הפכה רוב רובה של אוכלוסיית העשים הללו

 לבעלת צבע כהה.



 בעקבות חקיקה סביבתית בשנות ה־1950, שהקטינה מאוד את רמת זיהום
 האוויר בעיר, הסתובב הגלגל האבולוציוני פעם נוספת, ואוכלוסיית עשי
 הפלפל בעיר חזרה ברובה הגדול לצבעה הבהיר המקורי. (במאמר מוסגר אציץ
 שאף כי השתנות הצבע של עש הפלפל היא אולי הדוגמה המצוטטת ביותר של
 תהליך אבולוציוני, ואולי דווקא בשל כך, היא ספגה בעשור ומשהו האחרון
 ביקורת רבה ונעשתה שנויה במחלוקת. אולם, כפי שהראה האנטומולוג מייקל
 מגירוס, שחקר את התופעה ביסודיות, אין לביקורת זו רגליים, והשתנות הצבע

 של עש הפלפל היא אכן דוגמה מובהקת של אבולוציה בפעולה.)
 דוגמה מפורסמת נוספת לתהליך אבולוציוני בדרך של ברירה טבעית היא
 מקורי הפרושים של דרווין, סוג של ציפור שיר מאזור איי הגלפגוס. לאוכלוסיות
 שונות של פרושים באזור יש מקורים בצורות ובגדלים שונים, שתואמים את
 מקורות המזון שלהם בנישה האקולוגית שבה הם שוכנים. בעקבות תקופת
 יובש באי דפנה מייג׳ור בשנת 1977, מקור המזון העיקרי של הפרושים באי
 השתנה: עתה היו אלה זרעוני הקוטב המצוי, בעל הפירות הקשים והעציים.
 בעקבות זאת, פרושים בעלי מקור קטן שלא יכלו לפצח פירות אלה גוועו
 מרעב בהמוניהם, ואילו פרושים בעלי מקור גדול וחזק שיכלו לפצחם הפכו
 לאוכלוסיית הרוב. בעקבות עונה גשומה מאוד בשנת 1982 השתנתה הצמחייה
 באי לשיחים בעלי זרעונים קטנים, שהפרושים בעלי המקור הקטן יכלו ללקט
 ולאכול מהר יותר מהפרושים בעלי המקור הגדול. עכשיו היו אלה הפרושים
 בעלי המקור הגדול שגוועו בהמוניהם מרעב, ואילו הפרושים בעלי המקור

 הקטן הפכו לאוכלוסיית הרוב.
 תופעה אבולוציונית דומה להשתנות הצבע של עש הפלפל היא צבעו של
 עכבר הכיס הסלעי, השוכן בדרום מערב אריזונה, באזור שיש בו סלעי בזלת
 שחורים המוקפים אדמת חול בהירה. העכברים ממין זה, השוכנים בין סלעי
 הבזלת, הם בעלי פרווה כהה, ואילו אלה השוכנים באזור אדמת החול הם בעלי
 פרווה בהירה, גווני פרווה שנותנים לאלה גם לאלה יתרון הישרדותי ביחס

 לינשופים שניזונים מהם באזור.
 דוגמה נוספת לתהליך אבולוציוני בדרך של ברירה טבעית היא התהליך
 שבו חיידקים נעשים חסינים לאנטיביוטיקה. דוגמה בולטת במיוחד לתהליך
 זה היא החיידק המכונה סטפילוקוקוס זהוב חסין מתיצילין, שהפך בתי חולים

 רבים למקומות שמסוכן לבוא בשעריהם.
 דוגמה לתהליך אבולוציוני בדרך של ברירה מלאכותית היא התהליך שבו
 התפתחו זני הכלבים השונים מהזאב בתהליכי ברירה מכוונים על ידי בני אדם.



 דוגמה נוספת היא התהליך שבו פיתח האדם מכרוב הבר מגוון שלם של ירקות
- ברוקולי, כרובית, קולרבי, כרוב נפוס, כרוב ניצנים, כרוב מסולסל, כרוב

 רומני, וכל יתר סוגי הירקות הקרויים בשם כרוב סתם.

 4.3 דוגמאות של תהליכים אבולוציוניים לא ביולוגיים

 א. הדוגמה המשעשעת של לואיס קרול - ״להכניס את החזיר לחזירייה״:
 נשכפל את המילה pig (חזיר) בתהליך שבו קורות טעויות אקראיות,
 כשהמילים היחידות ששורדות בכל שלב של התהליך הן מילים בעלות
sty למילה pig מובן ובנות שלוש אותיות. בדרך זו אפשר להגיע מהמילה 

 (חזירייה) במספר ספור של צעדים:

pig —• wig —• wag —• way —• say —• sty 

 (יש כמובן יותר מילים בנות שלוש אותיות ובעלות מובן באנגלית מאלה
 שקרול השתמש בהן - למשל bagn peg, beg. אבל נקודה זו אינה משנה

 לעצם הדוגמה המשעשעת שלו.)

 ב. תהליך שמזכיר תהליך אבולוציוני בכך שהוא מוביל באופן לא מכוון
 למערכת מורכבת שמפגינה מידה גדולה של סדר והרמוניה, הוא התהליך
 שאדם סמית, מחלוצי הכלכלה המדינית, כינה ״יד נעלמה,,. בתהליך יד
 נעלמה, פעולות לא מתואמות של בני אדם שונים, המכוונות למילוי
 האינטרסים הפרטיים שלהם, יוצרות בסופו של דבר מערכת חברתית
 מורכבת והרמונית שתורמת לקידום האינטרסים של הכלל. דרווין, אבי
 תורת האבולוציה, הכיר מושג זה של אדם סמית, והוא השפיע עליו ככל
 הנראה בפיתוח התורה. ״תיאוריית הברירה הטבעית היא העתקה יצירתית
 לביולוגיה של טיעונו הבסיסי של אדם סמית לכלכלה רציונלית: שיווי
 המשקל והסדר של הטבע אינם צומחים מבקרה (אלוהית) גבוהה יותר
 וחיצונית, או מחוקים שפועלים ישירות על הכלל, אלא ממאבק בין פרטים
 למען עצמם (במונחים מודרניים, [מאבק] להעברת הגנים שלהם לדורות
 עתידיים באמצעות הצלחה משתנה ברבייה)״(״דרך האמצע של דרוויך,

 עמ, 58).

 ג. תהליך אבולוציוני לא ביולוגי מודגם יפה גם על ידי אלגוריתמים
 אבולוציוניים. אלגוריתם הוא מרשם כיצד להשיג מטרה מסוימת בדרך
 מכנית ובמספר סופי של צעדים. דוגמה למרשם כזה היא המרשם לאפיית



 עוגה. דוגמה נוספת היא המרשם כיצד לקבל את תוצאת הסכימה של שני
 מספרים. כמו כן, כל תוכנית מחשב שמסתיימת במספר סופי של צעדים
 היא סוג של אלגוריתם. אלגוריתם אבולוציוני נבנה בדרך אבולוציונית
 ולא בדרך של תכנון. דוגמה לסוג תהליך כזה היא הדרך הבאה לבניית
 תוכנית מחשב שממיינת מספרים טבעיים(המספרים השלמים החיוביים, 1,
 5,4,3,2...) בסדר עולה(התוכנית מקבלת כקלט אוסף אקראי של מספרים

 טבעיים, ומוציאה כפלט את האוסף הזה עצמו מסודר בסדר עולה).
 ניקח אוסף גדול ואקראי של פקודות מחשב, ונחלק אותן באופן
 אקראי לתוכניות מחשב, או לשרשראות של פקודות. נפעיל את התוכניות
 שהתקבלו בתהליך זה על קבוצה אקראית של מספרים טבעיים, ונברור את
 אלה מביניהן שביצעו את המיונים הטובים ביותר הן מבחינת טיב המיון
 והן מבחינת יעילותו או המהירות שבוצע בה. חלק מהתוכניות ששרדו
 את תהליך הברירה הזה נכליא בזוגות, בחלק אחר שלהן נכניס שינויים
 אקראיים קלים, ואז נפעילן על קבוצה אקראית של מספרים טבעיים. נברור
 את התוכניות שביצעו את המיון באופן הטוב ביותר, נכליא את חלקן,
 נכניס שינויים קלים בחלקן האחר, נפעילן על קבוצה אקראית של מספרים
 טבעיים וחוזר חלילה. בתום מספר רב של תהליכי ברירה, הכלאה, הכנסת
 שינויים אקראיים קלים והפעלה חוזרים ונשנים מעין אלה תתקבל תוכנית
 שמבצעת את המיון באופן מושלם ויעיל. למעשה, תוכניות למיון מספרים
 טבעיים שהתקבלו בדרך זו התגלו כיעילות הרבה יותר מכל תוכנית למיון

 מספרים טבעיים שהתקבלה בדרך של תכנון.

 4.4 יצירת מעוכות מורכבות בדרך אבולוציונית

 תהליך אבולוציוני הדרגתי, שבו שינויים אקראיים קטנים בחלק ממחזורי
 השכפול מצטברים לאורך מחזורי השכפול, וקונים לעצמם דומיננטיות מכוח
 אילוצים סביבתיים אקראיים, יכול להצמיח ברבות הימים(במונחי זמן אנושיים,
 אך לאו דווקא במונחי זמן גאולוגיים) מערכות מורכבות מאוד (כמו העין
 האנושית) ממערכות פשוטות יחסית (כמו תאים שרגישים לאור). לתהליכים
 אבולוציוניים יש, לדברי הגנטיקאי סטיב גיונס, טקטיקה מעולה, אבל אין להם
 אסטרטגיה. ״אולם כשפועלים על פי טקטיקה בלי להתחשב במחיר ובזמן
 ממושך דיו, אפשר להגיע למקומות שאף אסטרטג לא היה יכול לחלום עליהם,,
 (שפת הגנים, עמ, 224). ואכן, נראה שמקור כל המערכות הביולוגיות בעולם,



 מורכבות ככל שתהיינה, הוא בתהליכים ממין זה, שבהם יכולים להשתלב
 גם תהליכים כמו סחף גנטי. למעשה, חשוב ככל שיהיה תפקיד הסחף הגנטי
 בתהליכים אבולוציוניים, ביולוגים ״תמימי דעים בכך שמה שאפשר לראות
 כ׳תכנוך באורגניזמים נגרם על ידי ברירה טבעית,, (״הרעיון המוזר של דנט״).
 לכן, ברירה טבעית היא המנגנון האבולוציוני המרכזי והמשמעותי ביותר
 בהקשר הדיון הנוכחי, ״המפתח [אם תרצו] להבנת העולם האורגני,, (דרווין בלא

 נחת, עמ, 165).

 אציין גם שלמן שלהי המאה ה־20 מצטברות יותר ויותר ראיות לכך
 שבמהלך האבולוציה התקבעו בכל האורגניזמים כמה תהליכי ליבה שלא
 השתנו מאז התקופה הקמברית, כלומר, זה כ־500 מיליון שנה לערך, ושביחד
 עם מנגנונים שמכווינים או מווסתים אותם, ואשר משתנים מסוג אורגניזם
 אחד למשנהו, קובעים את אופי האורגניזמים שמשתייכים לסוג. ראיות אלה,
 וההתקדמות הניכרת בשני העשורים האחרונים בהבנת תהליכי ההתפתחות
 של אורגניזמים, נותנות יסוד להשערה שהשינויים הגנטיים שמשחקים תפקיד
 בהתפתחות האבולוציונית של אורגניזמים למן התקופה הקמברית הם שינוים
 אקראיים שמשפיעים על מנגנוני ההכוונה או הוויסות של תהליכי הליבה, ולא
 על תהליכי הליבה עצמם. הם אינם יצירתיים כשלעצמם, אלא רק מעוררים
 את ״היצירתיות שמובנית לתוך המנגנונים המשומרים,, (הסבירות של החיים,
 עמ, 227). כלומר, מקור השוני בין תוצרי תהליכי ההתרבות של אורגניזמים,
 שוני שמניע את האבולוציה, בשינויים אקראיים באופני השימוש במרכיבים
 שאינם משתנים בעצמם, ולא ביצירה של מנגנונים או מרכיבים חדשים לגמרי
 שעומדים בבסיס השינוי. מטעם זה, למרות אקראיות השינויים הגנטיים
 שעומדים בבסיס השוני בין אורגניזמים שמניע את האבולוציה, שוני זה עצמו
 אינו אקראי לגמרי, אלא מאולץ על ידי ״מה שכבר קיים״(הסבירות של החיים,

 עמ, 220).
 אבולוציה היא אפוא גורם מכריע בהתפתחות העולם האורגני, ובעצם
 ״המשחק היחיד [שמתקיים בו], הגדולה בהצגות תבל״(ההצגה הגדולה בתבל,
 עמ, 408). מנגד, תנאי השכפול העצמי שנדרש ממערכות שמתפתחות בדרך
 אבולוציונית, והעובדה שמערכות מעשי ידי אדם כמו מטוסים, שעונים,
 ומכשירי רדיו לא עומדים בו, יכולים להסביר, ולו חלקית, מדוע מערכות ממין

 זה לא מתפתחות באופן אבולוציוני ומחייבות תכנון ובנייה אנושיים.



 4.5 כמה יתרונות משמעות״• וחסרון בולט

 במבט ראשון נראה שיצירת מורכבות וסדר בדרך של תכנון מדוקדק וקפדני
 מראש עדיפה על פני היווצרות של מורכבות וסדר בדרך אבולוציונית אקראית.
 במחשבה שנייה ומעט מעמיקה יותר, נראה שלמערכות שנוצרות בדרך
 אבולוציונית יש כמה יתרונות בולטים על פני מערכות שנוצרו בכוונת מכוון,

 ושהן יכולות בהחלט להיות עדיפות עליהן:

 א. מערכות שנוצרות בדרך אבולוציונית אינן מוגבלות על ידי המגבלות
 הקוגניטיביות של מתכנן כזה או אחר.

 ב. קשה מאוד לחזות מראש ליקויי תפקוד של מערכת מורכבת, בעיקר

 כשבתכנונה יכולים להיות מעורבים מתכננים רבים, וכשמידת הסיבוך
 שלה היא כזו שאף מתכנן יחיד לא יכול לתפוס אותה במלואה. בתהליך
 אבולוציוני מערכות נוצרות באופן אקראי ממערכות אחרות, כשרק
 המערכות שעומדות באופן הטוב ביותר באילוץ תפקודי מסוים שורדות
 בכל שלב. לכן, תהליך כזה לא צריך כלל לחזות מראש ליקויי תפקוד:
 מערכות הסובלות מליקויי תפקוד נוצרות בזמן התהליך, אך הן אינן
 שורדות. ככל שהתהליך מתקדם, המערכות שנוצרות בו הן יותר ויותר

 חפות מליקויי תפקוד.

 בסיכומו של דבר, מערכות שנוצרות בדרך אבולוציונית אקראית ־יכולות
 להפגין יציבות, עמידות ויעילות גדולות יותר ממערכות שנוצרות בתהליך

 הנדסי תכנוני.
 עם זאת, כשהאבולוציה מחוללת חידוש חשוב במערכת, אין הדבר מתבסס
 בדרך כלל על מרכיב אחר של המערכת שמבצע את אותו התפקיד, אלא
 מתחיל ממשהו שונה לגמרי, שביצע פעם תפקיד אחר לחלוטין. כך, למשל,
 המעבר של אבותינו הדגים לנשימת אוויר לא היה כרוך בשינוי הזימים שלהם
 והפיכתם לריאות - כפי שאירע לכמה דגים נושמי אוויר בני זמננו כמו האנבס
- אלא בשינוי כיס שנמצא בקרביהם. בדומה, שלפוחית השחייה של הדגים
 הכליל־גרמיים, שכוללים למעשה כמעט את כל הדגים הקיימים למעט הכרישים
 ודומיהם, התפתחה מהריאה, וזו התפתחה בתורה לפני כן באבות אבותיהם
 שנשמו אוויר לפעמים(שלפוחית השחייה היא שלפוחית פנימית ממולאת בגז,
 שעל ידי שינוי נפחה יכול הרג לשמור על שיווי משקל הידרוסטטי בכל עומק

 רצוי).



 בשל היבט זה של התהליכים האבולוציוניים, ובשל המקריות שבה הם
 כרוכים, יש בהם במקרים רבים מההטלאה, מחוסר האלגנטיות הארגונית
 ומהתיקון האד־הוקי של הקיים לאחר מעשה. כדברי הביולוג קולין פיטנרריג,
 האבולוציה אינה אלא ״מעשה טלאים של אלתורים על גבי אלתורים, מאוחים
 כביכול מכל הבא ליד, שהתקבל על דעת הברירה הטבעית בדיעבד ולא
 במחשבה תחילה,, (ההצגה הגדולה בתבל, עמ, 357). דוגמה בולטת לצד זה של
 תהליכים אבולוציוניים היא עצב בית הקול החוזר, שבמקום להתחבר ישירות
 מהמוח לבית הקול, כמו שעושה שלוחה אחרת של עצב בית הקול, יורד תחילה
 לבית החזה, מתקפל בלולאה סביב עורקים שונים שיוצאים מהלב, ושב ועולה
 בצוואר אל מחוז חפצו(בעוד שאצלנו אורך המעקף הוא סנטימטרים לא רבים,
 אצל הג,ירף אורכו עשוי להגיע לכחמישה מטרים). ההסבר לחוסר אלגנטיות
 מבנית זו הוא התפתחותו האבולוציונית של עצב בית הקול החוזר מעצבים
 ששירתו את הזימים של אבות אבותינו הדגים, ועיוותים מבניים שנוצרו במהלך

 תהליך התפתחות זה.

 4.6 הבדל חשוב מסף והשלכה מטרידה

 מערכת שתוכננה באופן הנדסי ניתנת תמיד לפירוק למדרג של חלקים מובנים:
 לכל חלק יש תפקיד מוגדר היטב משלו, שהוא אמור למלא בדרך ספציפית
 ומוגדרת היטב אף היא. כמו כן, פעולות הגומלין בין החלקים מבוקרות וצפויות
 מראש.,,בהנדסה, הדרך הנוחה לטיפול במורכבות היא פירוק לגורמים. מרגע
 שהבינונו את פעולתו של כל חלק בפני עצמו, אנחנו יכולים להבין את פעולות
 הגומלין בין החלקים,, (התבנית שבאבן, עמ, 127). מנגד, מערכות שנוצרו בדרך
 אבולוציונית נטולות בדרך כלל מבנה מדרגי, ולא תמיד אפשר להבין את דרך
 פעולתן על יד פירוקן למרכיבים ובחינת אופן הפעולה הספציפי של המרכיבים
 הללו. זה, למשל, המצב הרווח במקרה של אלגוריתמים אבולוציוניים כמו זה

 שתואר ב־4.3, ולכן אופני פעולתם נבצרים בדרך כלל מבינתנו.
 מגבלת הבנה זו היא אולי פועל יוצא של קוצר היד של התבונה האנושית;
 אולי תבונה משוכללת יותר לא תסבול ממנה. אבל לא מן הנמנע שהיא משקפת
 מגבלה עקרונית ועמוקה יותר, ושתהליכי היווצרות אבולוציוניים יכולים להוליד
 מערכות שאינן ניתנות להבנה באופן עקרוני. חשוב לציין שאף שמגבלת ההבנה
 שבה מדובר כאן בולטת במיוחד בהקשר של האלגוריתמים האבולוציוניים
 היא יכולה להתגלות גם במקרה של מערכות ביולוגיות שהתפתחו בדרך



 אבולוציונית. כך, למשל, לא מן הנמנע שבשל אופן היווצרותו האבולוציונית,
 המוח האנושי, שהינו המערכת הביולוגית המורכבת ביותר שנוצרה באופן זה,
 ואשר רחוק עדיין מלהיות מובן לנו, אינו ניתן בסופו של דבר להבנה על ידינו

 או אף בכלל. וכאן עולה מיד נקודה מתקשרת חשובה.
 על פי תזה פילוסופית מרכזית, שהורתה ביוון של המאה ה־6 לפנה״ס
 ושיאה בעידן הנאורות במאה ה־18, אפשר להגיע באמצעות התבונה עדי חקר.
 כלומר, אפשר להבין או להסביר כל מרכיב של העולם(ולו עקרונית). בגלגולה
 כעקרון הטעם המספיק, תזה זו רווחה בתקופת ערש המדע המודרני בקרב
 רציונליסטים כשפינוזה וכלייבניץ, ובגלגול מתקשר היא מהווה עיקרון מנחה
 חשוב של המדע בן ימינו. אולם, אם אכן יש מרכיבים של העולם שבשל אופן
 ההיווצרות האבולוציוני שלהם לא ניתנים להבנה באופן עקרוני, אין בה ממש,

 לפחות לא כתזה חובקת כול.

 5. תגובה לגרסת האנלוגיה של הטיעון על פי הבחנה

 הנחת מפתח של גרסת האנלוגיה היא ״שלתוצאות דומות אלו לאלו [...] סיבות
 דומות״. אולם כפי שעולה מהביקורת על בסיס תורת האבולוציה שהפניתי
 כלפי הגרסה המסבירה של הטיעון על פי הכוונה, הנחה זו חסרת שחר, לפחות
 ככל שהדבר קשור בדוגמאות המובהקות ביותר של מרכיבי העולם שעליהם
 מוחלת גרסת האנלוגיה - כלומר, מערכות ביולוגיות מורכבות: בה, בשעה
 שמערכות מעין אלה יכולות להיות דומות מבחינות רבות למכונות מעשי ידי
 אדם, הדרך האבולוציונית שבה הן יכולות להיווצר, ולמיטב ידיעתנו נוצרות
 בפועל, שונה לגמרי מהדרך שבה נוצרות מכונות מעשי ידי אדם. למעשה,
 האופן האבולוציוני שבו התפתחו המערכות הביולוגיות בעולם ממחיש גם שתי

 דיס־אנלוגיות מהותיות בין מערכות אלה למכונות מעשה ידי אדם:
 ראשית, יכולת שכפול עצמי - מערכות שנוצרות בדרך אבולוציונית
 ניחנות ביכולת שכפול עצמי, ואילו מכונות פרי תכנון הנדסי אינן ניחנות
 ביכולת זו(ועל כן גם אינן עונות על אחד המאפיינים העיקריים, אף כי לא

 היחידים, של חיים).
 שנית, מדרגיות - מכונות פרי תכנון הנדסי ניתנות לפירוק למדרג של
 חלקים מובנים, ואילו מערכות שנוצרו בדרך אבולוציונית אינן ניתנות בדרך

 כלל לפירוק מעין זה.
 מובן שדיס־אנלוגיות אלה יכולות להתבטל בעתיד, אם תפותחנה מכונות



 בעלות יכולת שכפול עצמי, שמתפתהות באופן אבולוציוני וכתוצאה מכך
 הינץ נטולות מדרגיות ולא ניתנות אולי להבנה. למעשה, כפי שגורס המהנדס
 והממציא דניאל היליס, ״ייתכן מאוד שגדול הישגיה של הטכנולוגיה שלנו
 יהיה יצירת הכלים שיאפשרו לנו להגיע אל מעבר להנדסה - יאפשרו לנו

 ליצור דברים שאיננו מבינים,, (התבנית שבאבן, עמי 124).

 6. תגובה לתגובות לגרסאות הקלאסיות של הטיעון הטלאולוגי

 דין וחשבון אבולוציוני להיווצרות מערכות ביולוגיות מורכבות מראה איך
 מערכות כאלה יכולות להיווצר בתהליך אקראי ובלא יד מכוונת. בכך יש
 כדי להפריך הנחה בסיסית של הגרסה המסבירה של הטיעון על פי הכוונה
- ההנחה שמערכות מורכבות אינן יכולות להיווצר בתהליך אקראי ובלא
 יד מכוונת - ולהפיל לפיכך גרסה זו של הטיעון, או להראות שאין בה כדי
 להוכיח את מסקנתה בדבר בורא עולם. ואולם, אין בכך כדי להראות שבורא
 עולם אינו קיים, שכן גם אם כל המערכות הביולוגיות בעולם התפתחו בתהליך
 אבולוציוני אקראי שאינו זקוק עקרונית ליד מכוונת שתתכנן ותוציא אותו
 אל הפועל, עדיין ייתכן שתהליך אבולוציוני אקראי זה עצמו, או תנאי הרקע
 הכימיים והפיסיקליים שמאפשרים אותו, תוכננו ובאו לעולם בכוונת מכוון.
 מטעם דומה, הפנייה לתורת האבולוציה לשם הפרכת הגרסה האנלוגית של
 הטיעון על פי הכוונה לא מוכיחה שהעולם לא נברא בכוונת מכוון. התגובה
 האבולוציונית לגרסאות הקלאסיות של הטיעון על פי הכוונה מפילה טיעונים

 אלה, אך לא מראה שאין יד מכוונת או כוונת מכוון בעולם.
 אולם האם אפשר להראות שהתהליך האבולוציוני האקראי שבאמצעותו
 התפתחו כל המערכות הביולוגיות בעולם, או תנאי הרקע הכימיים והפיסיקליים
 שמאפשרים אותו, אכן נוצרו בכוונת מכוון? בנקודה זו נכנסת לזירה הגרסה
 המודרנית של הטיעון הטלאולוגי, שמנסה להראות כי תנאי הרקע הכימיים
 והפיסיקליים שמאפשרים את התהליכים האבולוציוניים שהתרחשו ומתרחשים

 בעולמנו מעידים על כוונת מכוון.

 7. הגרסה המודרנית של הטיעון הטלאולוגי("טיעון הכוונון העדין")

 א. ביקום מתקיימים תנאים שמאפשרים היווצרות מערכות ביולוגיות מורכבות
 או חיים בדרך אבולוציונית, כפי שמעידה באופן חותך העובדה שיש בפועל

 ביקום מערכות ביולוגיות מורכבות שהתפתחו בדרך זו.



 ב. על פי הידע הפיסיקלי/הקוסמולוגי שמצוי בידינו כיום, סבירות ההיווצרות

 של יקום מאפשר חיים נמוכה מאוד. על מנת שיתקיימו ביקום התנאים
 שמאפשרים היווצרות חיים, מאפיינים של היקום כמו קצב התפשטותו
 לאחר רגע היווצרותו במפץ הגדול, עוצמת הכוחות הבסיסיים - הכוח
 הגרעיני החלש והחזק, אלקטרומגנטיות וגרביטציה, המסות של חלקיקים
 אלמנטריים שונים, הערכים של קבועים פיסיקליים שונים כמו הקבוע
 הקוסמולוגי וכר - צריכים להיות במידה רבה כפי שהם בפועל. סטיות
 קלות מערכיהם בפועל היו גורמות לכך שהיקום יקרוס סמוך להיווצרותו,
 או שלא תיווצרנה גלקסיות, או שלא ייוצר אף אחד מהיסודות הכימיים, או
 שלא ייוצרו היסודות הכימיים שנחוצים ליצירת חיים, או שהכוכבים יהיו
 קרים מדי, או חמים מדי, או שהם יבערו מהר מדי, או שהגלקסיות ומרכיבי
 החומר הגלקטי כמו פרוטונים וניוטרונים ״יקרעו לגזרים,, וכיוצ״ב. ואולם,
 הסבירות כי מבין אינספור היקומים האפשריים פיסיקלית דווקא היקום

 שאלה מאפייניו יהיה זה שנוצר בפועל, נמוכה עד מאוד.

 ג. ההנחה שהיקום נוצר בכוונת מכוון מגדילה מאוד את הסבירות לכך שדווקא
 יקום מאפשר חיים נוצר בסופו של דבר. במילים אחרות, ההתקיימות של
 משהו מאוד לא סביר נעשית סבירה ובעצם מוסברת בהינתן ההתקיימות

 של דבר אחר.

 ד. אין כל טעם מיוחד לא לקבל את ההנחה שהיקום נוצר בכוונת מכוון, ואין

 לכאורה היפותזה אחרת שהתקיימותה הייתה יכולה להגדיל במידה דומה
 את סבירות ההיווצרות של יקום מאפשר חיים.

 לכה

 ה. סביר להניח שהיקום נוצר בכוונת מכוון.

 להמחשת הטיעון חשבו על מקרה שבו(א) מספר הרישוי של מכוניתי מורכב
 מתאריך הלידה שלי. הסבירות להתקיימות א, קטנה מאוד. כמו כן, התקיימות
 ההנחה(ב) שגרמתי לכך בכוונת מכוון מגדילה מאוד סבירות זו. בנתונים אלה,
 התקיימות א, נותנת טעם טוב לקבל את התקיימות ב, אם מתקיימים גם שני
 התנאים הבאים:(1) אין כל טעם מיוחד לא לקבל את ב, - כמו, למשל, שאני
 קנאי מאוד לפרטיותי, ואיני מעוניין לחשוף את תאריך לידתי או לספק כל רמז
 שיכול לסייע בחשיפתו.(2) אין בנמצא היפותזה אחרת שהתקיימותה יכולה
 אף היא להגדיל מאוד את סבירות ההתקיימות של א, - כמו, למשל, תקנה של



 משרד התחבורה על פיה מספרי הרישוי של מכוניות יורכבו מתאריך הלידה
 של בעליהם.

 מנגד, חשבו על מקרה שבו(א) סוחר תופס בד שהוא מציג ללקוח שלו,
 בדיוק בחור שקיים בבד. הסבירות שהסוחר יתפוס את הבד בדיוק בחור באקראי
 נמוכה מאוד. ההנחה(ב) שהסוחר התכוון לתפוס את הבד בחור בוודאי מגדילה
 מאוד את הסבירות של א, והופכת התרחשות לא סבירה זו לסבירה. אולם
 מכך לא נובע שסביר להניח שהסוחר התכוון לתפוס את הבד בחור, אם אנחנו
 יודעים שלסוחר אין כל מניע לתפוס את הבד בחור, או שיש לו אף מניע חיובי
 לא לתפוס את הבד בחור ועל ידי כך להסתירו(אם אנחנו יודעים, למשל, שחור
 אקראי בבד נחשב במקום שבו פועל הסוחר לדבר בעל ערך אסתטי שאינו
 פוגם בערך הבד או באיכותו, ואולי אף מעלה ערך זה וכר). אין זה גם סביר
 להניח ש־ב,, בהסתמך על כך שהתקיימות ב, מגדילה מאוד את הסבירות של
 א/ אם יש בנמצא היפותזה נוספת שהתקיימותה יכולה להגדיל משמעותית את
 הסבירות של א,. למשל, שהכדים בחנותו של הסוחר תלויים על ווים, שעלולים
 ליצור בהם חורים בדיוק בנקודה שבה הם תלויים, נקודה שבה יש לתפוס את

 הבדים כדי להורידם מהוו.

 8. תגובה לטיעון הטלאולוגי המודרני

 מדוע היווצרות היקום בכוונת מכוון עושה את היווצרותו של יקום מאפשר
 חיים לסבירה יותר מהיווצרותו של יקום נטול חיים? מה טעם יש לייחס לבורא
 היקום בכוונת מכוון העדפה של בריאת יקום מאפשר חיים על פני יקום שלא

 מאפשר חיים? נראה שאין טעם כזה, ושאין בסיס להנחה גי.
 יתרה מזאת, גם אם יש טעם לייחס לבורא היקום בכוונת מכוון העדפה של
 בריאת יקום מאפשר חיים, אין זה ברור כלל ועיקר שהנחת קיומו של בורא
 יקום בכוונת מכוון הופכת לסבירה את קיומו של יקום מאפשר חיים. ישות
 המסוגלת לתכנן באופן תבוני משהו מורכב ובלתי סביר כמו היקום חייבת
 להיות לא סבירה לפחות כמו היקום. היתלות באלוהים כפתרון לחידת האי
 סבירות של היקום מאפשר החיים ״אינה אך ורק,/ כפי שגורס ריצ,רד דוקינס,
 ״הזרה על הגדרת הבעיה, אלא הגברה גרוטסקית שלה,, (יש אלוהים? עמ, 214).
 הסבירות הנמוכה להתקיימות ישות המסוגלת לתכנן באופן תבוני משהו מורכב
 ובלתי סביר כמו היקום נותנת בסיס לדחיית החלק הראשון של הנחה ד, של

 הטיעון.



 לבסוף, גם החלק השני של הנחה ד׳ אינו נכון. היפותזה קוסמולוגית,
 שקונה לה בשנים האחרונות יותר ויותר תומכים בקרב קהילת הקוסמולוגים,
 היא שהיקום שלנו אינו יקום יחידי, אלא חלק ממגה־יקום שמורכב מריבוי
 עצום ורב של יקומים בעלי מגוון גדול ועצום של תכונות פיסיקליות. היקום,
 בלשונו של פיסיקאי חשוב כלאונרד ססקינד, שתומך בהיפותזה זו, ״הוא נוף
 של אפשרויות שמאוכלס על ידי מגה־יקום של ממשויות״(הטף הקוסמי, עמי
 347), או ״ארוחה שבה אפשר למצוא את כל המאכלים האפשריים״(יקומים,
 עמי 8), בניסוח המעט ציורי יותר של אנדרי לינדה, מהוגיה העיקריים של
 ההיפותזה. אם היפותזה זו מתקיימת, יש בכך כדי להגדיל מאוד את סבירות
 ההתקיימות של יקום שמאפשר חיים. כך שכל זמן שהיא עומדת על הפרק
 כאפשרות בהחלט סבירה, יש בכך כדי להפריך את החלק השני של הנחה
 ד/ על פיו אין בנמצא היפותזה חלופית להיפותזת ההיווצרות המכוונת של
 יקום מאפשר חיים כשלנו, היפותזה שיכולה למלא את התפקיד שאמורה
 למלא ההיפותזה האחרונה בהגדלת סבירות ההיווצרות של יקום מאפשר חיים.
 למעשה, אם היפותזת המגה־יקום נכונה, אי אפשר להחזיק עוד בהנחות ב,
 ו־ג׳ הגורסות במפורש (הנחה בי) או במשתמע (הנחה ג,) שסבירות ההיווצרות
 של יקום מאפשר חיים נמוכה מאוד. ״כשלפניכם מלאי גדול של בגדים, לא
 תופתעו למצוא חליפה שתואמת אתכם. כשיש הרבה יקומים [בעלי תכונות
 שונות], אחד מהם [...] יתאים [מן הסתם] להתקיימות חיים״, כדברי האסטרונום

 המלכותי הבריטי מרטין ריס (עולמות מקבילים, עמי 253).
 אבל, יקשה השואל, האם אין תהליך ההיווצרות של המגה־יקום עצמו
 מחייב כוונון עדין של תנאים שמאפשרים אותו? ואם כך, האם אין בזאת כדי
 להראות שהיפותזת המגה־יקום עצמה חשופה לטיעון הכוונון העדין - כלומר,
 שהיא לכל היותר דוחה את השיקולים שבהם כרוך הטיעון שלב אחד אחורה?

 על פי המסגרת התיאורטית שמקובלת כיום בקרב קוסמולוגים בנוגע
 להיווצרות היקום - מסגרת המכונה ״התיאוריה האינפלציונית״ משום שעל
 פיה היקום התנפח לממדים עצומים בשבריר של שבריר (35"10 בקירוב) של
 שנייה - התנאים להיווצרות התהליך שמוביל לבריאת יקום הם אכן תנאים
 נדירים. אבל הם לא צריכים להתקיים אלא במקטע זערורי שבזערוריים ביקום
 הקדמון - מקטע בסדר גודל של 26־10 ס״מ - וסביר שהם ייווצרו באופן אקראי
 במקום כלשהו בו. למעשה, כפי שגורס לעדה, סביר שהם ייווצרו אקראית
 ביותר ממקום אחד ביקום הקדמון, ושהם ימשיכו להיווצר אף ביקומים שנוצרו
 בעקבות היווצרותם וחוזר חלילה. כמו כן, סביר שחלק ממיקומים אלה יהיו



 שונים במידה ניכרת בתכונותיהם הפיסיקליות אלה מאלה ומהיקום שלנו. כך
 שבתהליך כמו זה שבו נוצר היקום שלנו בעצם נוצרים באקראי יקומים על גבי

 יקומים, ובכללם יקומים על גבי יקומים ששונים בתכונותיהם הפיסיקליות.
 יתרה מזאת, לא מן הנמנע - או כך לפחות סבור אלן גרת, אבי התיאוריה
 האינפלציונית - שאפשר עקרונית, ובעתיד יהיה אפשרי אף מעשית, ליצור
 תנאים אלה במעבדה, ובדרך זו להתחיל תהליך אינפלציוני של בריאת
 מגה־יקום. בהינתן שזה אכן המצב, בריאת מגה־יקום אינה מחייבת תבוניות־על
 ־ די בתבוניות מוגבלת כשלנו לשם כך. כך שגם אם שיקולים מהסוג של טיעון
 הכוונון העדין תופסים לגבי תהליך ההיווצרות של המגה־יקום, לא ניתן להסיק
 בהיסתמך עליהם כי הייתה מעורבות של תבוניות־על ביצירת המגה־יקום, או

 שהעולם נושא חותם של תבוניות מעין זו.
 למרות הצלחותיה ההסבריות המרשימות ואישושים תצפיתיים כבדי
 משקל להם היא זכתה, הצלחות ואישושים שהובילו לכך שהיא הפכה למסגרת
 התיאורטית השלטת כיום בקוסמולוגיה, ולכך שיש רבים הרואים בעידן שלנו
 את תור הזהב של התחום, התיאוריה האינפלציונית עדיין טעונה פיתוח ואישוש
 נוספים. כך, למשל, אף שאולי אכן יתברר ״שהתפיסה האינפלציונית כופה
 עלינו למעשה את רעיון ריבוי היקומים״ כפי שגורס גות(עולמות מקבילים, עמי
 15), עדיין אין הכרעה ברורה בין גרסת ריבוי היקומים של תפיסה זו, שעליה
 שמתי את הדגש עד כה, לגרסאות אחרות, חד־יקומיות שלה. כמו כן, עדיין
 אין הכרעה ברורה בין התפיסה האינפלציונית לתיאוריה קוסמולוגית חלופית

 להיווצרות היקום - הדגם המעגלי - שהוצעה לאחרונה.
 שתי הנקודות האחרונות קשורות לכך שאין עדיין בנמצא תיאוריה טובה
 דייה של אותם מקטעים זערוריים ביקום הקדמון, כמו זה שתהליך היווצרותו
 של היקום שלנו החל בו, אף שתורת המיתרים, המנסה לאחד בין ״החוקים של
 הגדול [תורת היחסות הכללית] לחוקים של הקטן [מכניקת הקוונטים]״(מארג
 היקום, עמי 337), היא לדעת רבים צעד חשוב בכיוון זה. לתיאוריה כזו יש

 חשיבות גדולה מעין כמוה בהבנת היקום ותהליכי היווצרותו. מטעם זה יהיו לה
 מן הסתם השלכות חשובות לגבי טיעון הכוונון העדין, הן מבחינת האור שהיא
 יכולה לשפוך על התפיסה האינפלציונית, והן מבחינת החלופות התיאורטיות
 להיווצרות היקום שהיא עשויה להוליד(למעשה, הדגם המעגלי שהזכרנו פותח
 על בסיס כיוון תיאורטי שיוצא מתורת המיתרים). בפרט, היא נחוצה לבלימה
 סופית של שיקולים מסוג שיקולי הכוונון העדין - כלומר, על מנת להראות
 שהחוקיות ששולטת במקטע היקום הזערורי שבו מתחיל תהליך אינפלציוני



 של בריאת יקום, או בתהליך המעגלי של בריאת יקומים, לא כרוכה בעצמה
 בכוונון עדין(אם משום שהיא היחידה האפשרית, או משום שהיא אחת ממגוון

 מוגבל של אפשרויות, ועל כן התקיימותה אינה לא סבירה, וכיוצ״ב).
 מכל מקום, הצלחות התפיסה האינפלציונית עד כה - היא בוודאי מסוג
 ההסברים שפיסיקאים מתארים ״כיפה מדי כדי להיות שגוי,, (מארג היקום, עמ,
 233; עולמות מקבילים, עמ, 14) - וההתפתחויות הניכרות בתורת המיתרים
 נותנות מקום לאופטימיות. רלוונטית בהקשר זה גם המגמה המובהקת של
 המדע המודרני בכלל ושל הפיסיקה בפרט לא להסתמך על עובדות לא
 מוסברות: ״פיסיקאים חשים שתיאוריה היא במידה רבה לא טבעית אם הצלחתה
 תלויה במרכיבים שמכווננים בדיוק רב, ושלהם אין בידינו הסבר בסיסי,,,
 כדברי הפיסיקאי בריאן גרץ (מארג היקום, עמ, 292), ועיקרון מנחה שלהם
 שהוכיח עצמו עד כה (ושהוזכר בסעיף 4.6) הוא לא להשאיר רכיבים כאלה
 בתאוריות שהם בונים. לאור זאת, נראה גם שעמדה כמו זו שהביע לאחרונה
 האפיפיור בנדיקטוס ה־16, שלמרות ההצלחות הניכרות של המדע בכלל ושל
 הקוסמולוגיה בפרט, יש היבטים של העולם הנמצאים מעבר ליכולת ההסבר
 המדעית, ושכדי להסבירם יש צורך בהנחת קיום האל, חסרת בסיס בשלב זה.

 מלבד זאת, אין זה ברור כלל ועיקר איזה מעמד יש לעיקרון שעומד בבסיס
 עמדת האפיפיור - עקרון הטעם המספיק, שניתן להסביר כל היבט של העולם
- מלבד היותו עיקרון מנחה של המדע. כך שאם עיקרון זה אכן לא חל במדע
 ויש היבטים של העולם שלא ניתנים להסבר מדעי, לא ברור שניתן ילהסתמך
 על העיקרון כבסיס לדרישת הסבר שחורג מהמדע להיבטים הללו. אולם גם
 אם לעיקרון תוקף מחייב יותר מאשר כעיקרון מנחה של המדע, עדיין לא ברור
 שבמקרה של כישלונו במדע ניתן יהיה להסתמך עליו להסקת גורם מסביר
 אחרון של הדברים בעולם כמו אלוהים: האם דרישת ההסבר שתתחייב במקרה
 זה מהעיקרון לא תצטרך לחול גם על אלוהים, ועל כן הנחת קיומו לא תספק
 בסופו של דבר את המענה להסבר שהעיקרון דורש ושהמדע לא יכול לספק?

 מקוצר היריעה לא אוכל לדון בתהיות הללו, אף שאציין שיש מסורת
 פילוסופית ארוכה של דיון מעמיק ומתוחכם בהן. כך או כך, די ביתר הדיון
 בסעיף כדי להראות שהטיעון הטלאולוגי המודרני אינו נותן בסיס להניח כי

 העולם נוצר בכוונת מכוון.



 9. בחזרה לסעיף 6 - האם אין הכללים שעל פיהם מתנהל תהליך
 אבולוציוני, וכן תנאי הר7!ע הכימיים והפיסי7!ליים שמאפשרים

 אותו, מעידים על כוונת מכתה או על כך שהעולם נושא חותם של
 תבוניות־על?

 נראה שהתשובה לתהייה זו היא: לא באי רבתי, לפחות ככל שהדבר קשור
 בגרסת הטיעון הטלאולוגי המודרני שבחנתי. כשמצרפים מסקנה זו למסקנתי
 בנוגע לגרסאות הטיעון הטלאולוגי הקלאסי שבחנתי, משמעותה היא שאף
 אחד מהטיעונים הטלאולוגיים שבחנתי אינו מראה שניתן לגזור ממאפיינים
 של העולם את קיום האל בתורת גורם־על תבוני שתכנן וברא את העולם; אף
 אחד מטיעונים אלה אינו מצליח להוכיח שהעולם נושא חותם של תבוניות־על.
 ״חיפשתי בשחקים, ובשום מקום לא מצאתי סימן לאלוהים,, (עידן הפליאה,
 עמ, 198), אומר האסטרונום הצרפתי החשוב בן המאה ה־18, ג,רום ללנד, וזו

 במידה רבה גם מסקנת דיוני.


