האם רגליו של אפלטון
מסתבכות זו בזו ?

הגיגיות

פרדוקסופיה-זנון

ההתנגדות
לאבולוציה ולדארוויניזם

סאטירה תרבותית

מטרת 'סופיה' היא בראש ובראשונה לתת לסטודנטים
לפילוסופיה במה להתבטא בתחום .אבל מכוח הקשר ההדוק
בין הפילוסופיה – "אם המדעים" – למגוון רחב של תחומים
אחרים ,מטרה נוספת היא להפגיש את הסטודנטים עם
מאמרים מעניינים מתחומים משיקים .לבסוף ,אנחנו מקווים
שהעיתון ישמש כאמצעי להידוק הקשר בין הסטודנטים
הן במחלקה בבן-גוריון ,הן במחלקה בעברית והן בין שתי
המחלקות.
הנושא המרכזי של הגיליון הראשון הוא תורת האבולוציה,
אחד הנושאים המדעיים המרתקים ומרובי ההשלכות ביותר.
היבטים חשובים של התורה כמו גם מקצת מהשלכותיה נדונו
בחודש שעבר בכנס בינלאומי שהתקיים בבן-גוריון ובעברית.
באחד הגליונות הקרובים של העיתון נביא מאמר שעוסק
באחד הנושאים שנדונו בכנס – תאוריית היופי של דרווין,
אבי תורת האבולוציה .אולם בגליון זה בחרנו להביא מאמר
שעניינו השגות מעין-מדעיות על התורה שמקורם בחוגים
דתיים .בנוסף כולל הגליון הנוכחי מדור פרדוקסים ,מדור
תרבות ,והכי חשוב -מדור "אריסטו  "tellהנותן במה פורמלית
לסטודנטים שבאמתחתם רעיונות ודעות חדשים; את יריית
הפתיחה במדור זה סיפק עופר רונן ,סטודנט מהאוניברסיטה
העברית ,ואני מקווה שרבים יבואו בעקבותיו.
תודותיי לכל מי שתרם ליצירת העיתון  -סטודנטים
כמרצים ,ובמיוחד לד"ר יקיר לוין ולפרופסור אביטל וולמן,
על התמיכה בפרוייקט ,לאגודת הסטודנטים על השימוש
בציוד ולעורכת נופר קידר על השימוש במאמרים מתוך כתב
העת למדע ומחשבה "גלילאו".
קריאה מהנה,
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אריסטו tell

מדור סטודנטים כותבים

האם רגליו של אפלטון מסתבכות זו בזו ?
מאת :עופר רונן
סטודנט שנה ב' במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית
"המלכודת קיימת בשביל הארנבת ,מרגע שתפסת את הארנבת,
אתה יכול לשכוח את המלכודת .המכמורת קיימת בשביל הדג,
מרגע שתפסת את הדג ,אתה יכול לשכוח את המכמורת .מילים
קיימות בשביל משמעות ,מרגע שתפסת את המשמעות ,אתה יכול
לשכוח את המילים .איפה אוכל למצוא אדם ששכח את המילים,
כדי שאוכל להחליף איתו מילה או שתיים?"
במילים אלו ,מבקש צ'ואנג טסה ,החכם הטאואיסטי ,לשכוח.
לעומתו ,אפלטון ,הפילוסוף המערבי ,מבקש להיזכר.
"אילו ידעה העז שהיא עז ,היו רגליה מסתבכות זו בזו ...רק האדם
מנסה לדעת בידיעה היודעת "...כותב יואל הופמן במבוא לספר
"קולות האדמה" -מבחר מכתבי צ'ואנג טסה .טענה זו בנוגע לאדם,
מתיישבת עם התפיסה האפלטונית
של האדם .לפי אפלטון ,השאיפה
הנעלה ביותר של האדם היא להגיע
לידיעה .מתוך שאיפה זו ,התבססה
תפיסת הלימוד במערב מאפלטון
ואילך ,כחתירה לידע.
בדיאלוג 'מנון' ,אפלטון
שוטח את תורת ההיזכרות.
בדיאלוג ,סוקרטס חוקר נער,
ומראה לו שהוא יכול להגיע לידיעה
מתוך עצמו לבד ,בלי שהוכנסה אליו
מבחוץ .סוקרטס מצייר לנער ריבוע
שאורך כל אחת מצלעותיו הוא
אמה אחת ,ושואל אותו מה יהיה
אורך הצלע של ריבוע הכפול ממנו
בשטחו .הנער לא יודע בתחילה מה
השטח המבוקש ,אך הוא מעלה
סברות שונות .בעקבות השאלות
של סוקרטס הנער מגיע לתשובה
הנכונה .לאחר מכן פונה סוקרטס
אל מנון (אדונו של הנער):

"

סוקרטס :מה דעתך ,מנון? האם
העלה זה בתשובותיו כל סברה שאינה משלו?
מנון :לא ,משלו השיב.
סוקרטס :אולם היו בו סברות אלו ,או לא?
מנון :כן.
סוקרטס :נמצא כי מי שאינו יודע יש בו סברות נכונות לגבי אותם
העניינים שלא ידעם?
מנון :כך נראה.
סוקרטס :ועכשיו ננערו בו ,כבחלום ,סברות אלו .ואולם אם פעמים
רבות ,ובאופנים רבים ,ישאלו השואל על אותם הדברים עצמם,
ברי שבסופו של דבר ידעם על בורים ,לא פחות מכל אדם אחר.

מנון :כך מסתבר.
סוקרטס :ואם ידעם בלי שילמדנו איש ,אלא לאחר שאלות בלבד,
הרי הוא עצמו מעלה את הידיעה מתוך עצמו?
מנון :כן.
סוקרטס :וכל המעלה ידיעה בתוך עצמו ,האם אין פירושו שהוא
נזכר?
מנון :בוודאי

".

ההיזכרות הנזכרת לעיל היא היזכרות באידיאות .לשם המחשה,
כאשר אני רואה שני מקלות באותו גודל ,כיצד אדע שהם שווים?!
על פי אפלטון ,אני יודע שהם שווים מכיוון שאני נזכר באידיאה
של השווה ,שהיא "השווה לכשעצמו" .אותו "לכשעצמו" הוא
ההגדרה של כל הדברים השווים הקיימים.
בתרגום חופשי לעברית ,השווה לכשעצמו
הוא הרעיון (אידיאה) העומד מאחורי כל
צמד דברים שווים שאני רואה בעיניי .לכל
דבר בעולם ישנה אידיאה -לדברים השווים,
לחכמה ,למיטה .לפני לידתו ,יודע האדם
את כל האידיאות ,ובחייו לאחר מכן ,הוא
ירכוש כל ידיעה על ידי היזכרות באידיאות.
לפיכך ,לפי אפלטון ,הלימוד הוא תהליך של
היזכרות.
לעומת ההסבר המדוקדק של אפלטון לתהליך
הלימוד ,בפילוסופיה הטאואיסטית הלימוד
אינו מוגדר במשנה סדורה .אף על פי כן ,על
פי כמה תפיסות כוללות ,ניתן לגזור כיצד
על הטאואיסט ללמוד ,או ליתר דיוק ,כיצד
לא ללמוד .כפי שאומר לאו צה (מחברו של
ספר הטאו)" ,העוסק בלימוד ,מוסיף ידיעה
מיום ליום .העוסק בטאו ממעיט עשייה מיום
ליום".
המושג המרכזי בטאואיזם שיש להכירו
תחילה הוא כמובן הטאו עצמו .הגדרה אחת
היא '" :דרך" או "שביל"; ברוב המקרים הוא מתורגם כ"הדרך".
החיים על-פי הטאואיזם מהווים יחידה אורגנית אחת שאינה
ניתנת לחלוקה ,והיקום על כל תופעותיו פועל על-פי מערכת חוקים
טבעיים וקבועים ,אשר מיוצגים בזרם בלתי פוסק של שינוי .בני
האדם אינם יכולים לרדת לעומקו של הטאו ,וכל כינוי שיכנוהו לא
יצליח לתפוס את מהותו .אולם ,בהיותם חלק מן האחדות הבלתי
ניתנת לחלוקה הם יכולים ללמוד את החוקים ולכוון עצמם
בהתאם ,כך שחייהם הופכים ל"דרך" .הגישה הטאואיסטית
גורסת שהשלב האולטימטיבי בקיום האנושי הוא להיות אחד עם
הטאו ,להיות חלק מהאחדות ומהזרימה הטבעית ".המשך-
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הגיגיות
המשך-
מושג הטאו נותן לנו אינדיקציה לגבי מהות הלימוד הטאואיסטי.
על האדם להיות חלק מהזרימה הטבעית של הדברים ,או במילות
פשטניות יותר "להתחבר לטבע ".צ'ואנג טסה טוען שאותה עז
שאיננה יודעת שהיא עז ,היא חלק מהזרימה הטבעית של הדברים,
בעוד שהאדם שונה ממנה בכך שהוא חותר לידיעה ,הגורמת לו
לצאת מהזרימה והאיזון הטבעיים.
"כשחרבים המעיינות והדגים מוטלים על היבשה ,הם מלחלחים
זה את זה בקיאם ומרטיבים זה את זה ברוקם .מוטב היה אילו
יכלו לשכוח זה את זה בנהרות ובאגמים ".בציטוט זה מספרו
של צ'ואנג טסה ,אנו נתקלים ברעיון השכחה .שורה זו מציגה את
ההבדל בין הדגים הסובלים מכיוון שיצאו מהזרימה הטבעית,
לבין הדגים שהם חלק מהזרימה (בנהרות ובאגמים) .אמנם בדימוי
זה השכחה היא בין אישית ,כלומר שכחת האחרים ,אך בנמשל,
כלומר באדם ,השכחה היא גם עצמית .עליך לשכוח את היותך
אדם ,את ידיעותיך וחתירתך לידיעות נוספות על מנת להגיע
לזרימה הטבעית.
כאן אנחנו נתקלים בניגוד בסיסי בין אפלטון לטאואיזם.
בשביל אפלטון ,הידיעה משמעה הכרת האידאות ,ואלה נמצאות
בדרגת ממשות גבוהה יותר מהעולם המוחשי של התופעות .על
מנת להגיע אל האידאות ,האדם צריך להתחבר לרוחני שבו ,לנפש,
ולהתעלות מעל הגוף ,כיוון שהוא רק מפריע בדרך להשגת האידאות
(על פי "פידון") .בדיאלוג פידרוס מוצגת תיאורית גלגול הנשמות
האפלטונית ,אשר לפיה ,נשמת האדם ראתה את האידיאות לפני
שנכנסה לגוף ,וכך קיבלה את היכולת להיזכר בהן לאחר מכן.
לעומת נשמת האדם ,נשמות בעלי החיים המוצגות בדיאלוג הן
אלו שלא חזו באידאות .לכן ,בחתירה לידיעה ,בלימוד ,על האדם
להשתמש באותה תכונה שמפרידה אותו מהחיות -היכולת להיזכר
באידאות.
הטאואיזם ,לעומת זאת ,כפי שמסביר משל העז ,טוען שעל האדם
דווקא ללמוד מן החיות כיצד להתחבר לזרימה הטבעית .ועל
כן בלימוד ,על האדם להתחבר דווקא לתכונות המחברות אותו
לחיות .דווקא הצד הרוחני שבו ,המודע" ,הידיעה היודעת" ,הוא
המוציא אותו מדרך הלימוד וגורם ל"רגליו להסתבך זו בזו".
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וכך מגיעים לניגוד המעניין והיפה ביותר בין אפלטון לטאואיזם-
בין השכחה להיזכרות .על פי הנחות מוקדמות ,שונות מאוד אחת
מן השנייה ,שתי הפילוסופיות הללו מגיעות למסקנות מנוגדות
בנוגע למהות הלימוד .אפלטון דורש מהאדם להיזכר באידאות
שפעם ידע .בעוד שצ'ואנג טסה ,בתור מייצג הטאואיזם מבקש
מהאדם לשכוח את כל מה שהוא עלול לדעת.

מדור הגיגים

אין לנו בחירה חופשית
בין החיים למוות היות
ואנחנו במצב שכבר נבחר
בשבילנו -חיים.

מה תועלתני
בחשיבה בכלל?

האם אהבה היא רק
כימיה ופיזיקה?

האם אדם ללא חוש ריח
או מישוש ,וכן עיוור
ותתרן .האם הוא עדיין
נחשב לאדם?

אם כבר אנחנו כאן,
לא עדיף לחיות כמו
אדם וחווה?

ס

פרדוק ופיה

מדור פרדוקסים

הפרדוקסים לסוגיהם השונים (סמנטיים ,מתמטיים ,פיזיקליים ואחרים) ריתקו את האדם החושב מאז
ומתמיד .פרדוקסים מרעידים את הקרקע הבטוחה שמתחת לרגלינו ,מביאים אותנו לתובנות
חדשות ועשויים לשנות את האופן שבו אנו תופשים את העולם ,את מערכות המושגים שלנו ואף
את עצמנו כיצורים תבונ ים .מדור זה יציג מג ון של פרדוקסים קלאסיים ומודרניים ,ויבחן את
הניסיונות השונים לפתור אותם.
המאמר "הפרדוקסים של זנון" הופיע במקורו ב"גלילאו" ,כתב עת למדע ולמחשבה ,גליליאו  ,114פברואר 2008

הפרדוקסים של זנון
במשך למעלה מאלפיים שנה טרדו הפרדוקסים של זנון את מנוחתם של טובי ההוגים,
שהתקשו ליישב את מסקנותיהם המוזרות עם הבנותינו וידיעותינו לגבי מושג התנועה
מאת :ד"ר מריוס כהן
מרצה בתוכנית למדעים קוגניטיבים באוניברסיטת בן גוריון

מבוא
דֹוקס ,בהכללה ,הוא טיעון המוביל מהנחות סבירות
ָּפ ָר ְ
ובדרכי היסק סבירות למסקנה בלתי סבירה (כזו שאינה
תואמת את המציאות ,למשל) ,או צירוף של שני טיעונים כאלו,
שמסקנותיהם אינן מתיישבות זו עם זו .טיעונים כאלה ,אשר
יוצרים דיסוננס הכרתי שמתבקש לו פתרון ,מלווים את החשיבה
הפילוסופית מראשיתה ,כשבמהלך השנים ניתנו להם שמות
ּפֹוריות ,אנטינֹומיות ועוד.
שונים :פרלוגיזמים ,סֹופיזמיםֳ ,א ִ
רק במאה ה 19-התקבעה בעגה המקצועית המלה "פרדוקס",
"מ ֵע ֶבר" ,ו"דוקסה" פירושה
שמקורה יווני" :פארא" פירושה ֵ
"אמונה" .כלומר :פרדוקס הוא
דבר-מה שמעבר לאמונה ,שלא
ייאמן .חלק מהפרדוקסים
המוכרים אינם אלא חידות
שקל לפתרן לאחר מחשבה,
ואילו אחרים ,כדוגמת אלו
שיוצגו במדור זה ,כרוכים
בקשיים מושגיים ועקרוניים,
ולא תמיד יש אחדות דעים לגבי
הדרך הנכונה לפתור אותם ,או
אם הם בכלל פתירים.

רקע היסטורי
זֶנֹון ( )Zenoהיה פילוסוף יווני קדם-סוקראטי ,שחי
בא ֵליָאה ( )Eleaשבדרום איטליה במאה החמישית לפני הספירה,
ֶ
והוא נחשב לאבי הדיאלקטיקה הפילוסופית (שאותה אימץ גם
סוקרטס ,מגדולי הפילוסופים של הזמן העתיק ,שפגש בצעירותו
את זנון) .בהשפעתו של מורו פרמנידס ( ,)Parmenidesאשר טען

שהעולם הוא אחיד ובלתי משתנה ושהריבוי והשינוי אינם אלא
אשליה ,הגה זנון סדרה של פרדוקסים ,שמטרתם להראות ,שאם
מניחים ריבוי או שינוי ,מגיעים לכלל סתירה.
בסך-הכל מיוחסים לזנון עשרות פרדוקסים ,אך רק אחדים מהם
נשתמרו עד ימינו (ואף אין ודאות שזנון עצמו אכן כתב את כל
הפרדוקסים המיוחסים לו) .להלן נציג את שלושת הפרדוקסים
המפורסמים ביותר שלו ,שבאמצעותם ניסה להראות שההנחה
שתנועה היא אפשרית מביאה לכדי סתירה .באמצעותם קיווה
זנון להראות את נכונות עמדתו של פרמנידס שהעולם סטטי,
ושהתנועה אינה אלא אשליה (הצגתם של פרדוקסים אלו מהווה
גם השלמה לפרדוקסים של האינסוף ,שהוצגו בשתי הרשימות
הקודמות במדור זה).

אכילס והצב
הבה נתאר לעצמנו תחרות ריצה בין הגיבור היווני
המיתולוגי אכילס ,אשר נחשב לאתלט יוצא מן הכלל ,לבין צב יבשה
ממוצע ,אשר רחוק מלהוות לו יריב ראוי .אכילס ,אשר משוכנע
בניצחונו ,מאפשר לצב להתחיל את המרוץ מנקודה הקרובה יותר
לקו הגמר ,שאותה נכנה נקודה א' .עם הישמע השריקה מתחילים
שני המתחרים בתנועתם אל קו הגמר ,ואכילס ,בצעדים קלילים
ובטוחים ,מגיע חיש קל לנקודה א' .אלא שהצב ,על אף איטיותו
הרבה ,הספיק בינתיים להתקדם כברת דרך מסוימת (אף כי קטנה
באופן משמעותי מזו שאכילס עבר בזמן זה) ,והגיע לנקודה אחרת,
קרובה יותר לקו הגמר ,שאותה נכנה נקודה ב'.
אכילס מבחין עם הגיעו לנקודה א' ,שהצב עדיין מקדים אותו,
וממשיך בריצתו המהירה ,שמביאה אותו תוך פרק זמן קצר
לנקודה ב' .אולם הצב ,שלא נח לרגע ,הספיק להתקדם בינתיים
כברת דרך נוספת (כמובן קצרה יותר מזו שבין הנקודות א' וב'),
והגיע לנקודה ג' ,הקרובה יותר לקו הגמר מהמקום שבו אכילס

4

ס

פרדוק ופיה
נמצא באותו הרגע .האתלט מבחין כמובן שהצב עדיין מקדים
אותו ,וממשיך בריצתו המהירה ,שמביאה אותו במהירות הבזק
לנקודה ג' .אך בזמן שאכילס רץ מנקודה ב' לנקודה ג' הספיק הצב
אף הוא להתקדם מעט ,והגיע לנקודה ד' ,הקרובה לקו הגמר יותר
מנקודה ג' ,שבה אכילס נמצא כעת ,כך שהצב עדיין מקדים את
הגיבור היווני.
כך ממשיכים השניים בתנועתם ,כשבכל פעם שאכילס מגיע לנקודה
הקודמת שבה היה הצב ,מצליח הצב לעשות כברת דרך קטנה
נוספת .מאחר שאכילס חייב תמיד לעבור דרך הנקודה הקודמת
שבה היה הצב ,ובזמן זה (יהא קצר ככל שיהא) הצב מספיק
להתקדם עוד קצת ,נמצא שאכילס לעולם לא ישיג את הצב,
וזאת בניגוד לידיעתנו הוודאית שלּו תחרות כזו היתה מתרחשת
במציאות ,אכילס המהיר היה מנצח את הצב האטי בקלי קלות!
גרסה אנלוגית לפרדוקס אכילס והצב ,ואשר אנו עדים
לה בחיי היומיום ,היא תנועת המחוגים של שעון קיר .בשעה 12:00
מורים שני המחוגים באותו כיוון ( ,)12ומרגע זה מתחיל ביניהם
מרוץ ,כשמחוג הדקות (אכילס) מנסה להשיג את מחוג השעות
(הצב) ,שניתנת לו בתחילת המרוץ מקדמה של סיבוב שלם .מאחר
שמחוג הדקות נע במהירות הגבוהה פי  12מזו של מחוג השעות,
הרי שבהשלים מחוג הדקות סיבוב אחד ( 60שנתות) ,הספיק מחוג
השעות עצמו להתקדם  5שנתות ,והוא מורה בכיוון המספר  1שעל
לוח השעון .כאשר מגיע מחוג הדקות אף הוא לאותו מקום ,ומורה
בכיוון המספר  ,1הספיק מחוג השעות להתקדם בינתיים עוד
השנֶת ,והוא עדיין מוביל .וכן הלאה וכן הלאה ,בדומה
כמחצית ֶ
לניסיונו של אכילס להשיג את הצב ,מנסה מחוג הדקות להשיג את
מחוג השעות ,אך בכל פעם שהוא מגיע למקומו הקודם של מחוג
זה ,מצליח מחוג השעות
להתקדם עוד קצת ,ויוצא
מכאן שמחוג הדקות לעולם
לא יצליח להשיג אותו.
זאת בסתירה מוחלטת
לידיעתנו שהוא עושה זאת
שוב ושוב במהלך היממה.
זה,
פרדוקס
כמוהו כשאר הפרדוקסים
של זנון העוסקים בתנועה,
הטריד את מיטב ההוגים למעלה מאלפיים שנה ,שכן לא נמצא
כל פגם במהלך הלוגי של הטיעון (אכילס חייב ,בדרכו לקו הגמר,
להגיע לנקודה הקודמת שבה היה הצב ,כשבינתיים הצב מספיק
להתקדם עוד קצת) ,אף שהוא מוביל למסקנה אבסורדית .רק
במאות השנים האחרונות ,עם התפתחותה של המתמטיקה
האינפיניטסימלית וכניסתו לשימוש של המושג "טור אינסופי
מתכנס" ,נראה היה שנמצא הפתרון לפרדוקס :אף שבניסיונו של
אכילס להשיג את הצב עליו לעבור אינסוף קטעי דרך (מנקודת
המוצא לנקודה א' ,מנקודה א' לנקודה ב' ,מנקודה ב' לנקודה
ג' וכן הלאה) ,ואינסוף פרקי זמן (שלאכילס לוקח לעבור קטעי
דרך אלו) ,הרי שבשל העובדה שקטעי הדרך ופרקי הזמן הולכים
וקטנים בקצב קבוע ,סכומם הוא בכל זאת סופי!
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נניח ,למשל ,שבתחילת המרוץ הצב מקדים את אכילס ב 100-מטר,
ושמהירות ריצתו של אכילס גדולה פי  10מזו של הצב .בתנאים
אלו ,בזמן שאכילס עובר את  100המטרים הראשונים ,מספיק
הצב להתקדם  10מטרים .כאשר עובר אכילס גם  10מטרים אלו,

מדור פרדוקסים

מקדים אותו הצב במטר אחד בלבד .בזמן שאכילס עובר גם מטר
זה מתקדם הצב עוד  10סנטימטר ,וכן הלאה .קל לראות שהמרחק
הכולל שעושה אכילס עד שהוא משיג את הצב הוא (במטרים):

100 + 10 + 1 + 0.1 + 0.01 + ...
ואפשר להראות שאף שביטוי זה כולל אינסוף מחוברים ,ערכו הוא

1
9

 111מטר

וזהו המרחק שאכילס עובר (בתנאים שתוארו) עד השיגו את הצב.
כך גם לגבי פרקי הזמן הנדרשים לאכילס כדי לעבור קטעי דרך
אלו :אם נניח שמהירות ריצתו של האתלט היא  10מטרים לשנייה
(ושל הצב – מטר אחד לשנייה) ,הרי שאת מאה המטרים הראשונים
הוא עובר ב 10-שניות ,את קטע הדרך הבא ( 10מטרים) בשנייה

1
אחת ,וכן הלאה .מתקבל הטור האינסופי (בשניות):
9

, 11

ואפשר להראות שערכו של טור אינסופי זה הוא שניות .דהיינו,
אכילס משיג את הצב בפרק זמן זה ,ומיד לאחריו הוא כבר מקדים
אותו בדרך לקו הגמר .באותו אופן אפשר להראות שמספר השנתות
ששעון הדקות עובר עד שהוא משיג את מחוג השעות

5
5
5
+
+ ... = 65
12 144
(האטי ממנו פי  )12הוא11 :

60 + 5 +

מאחר שמחוג זה
עובר ֶשנֶת אחת
בדקה ,הרי שזהו גם
מספר הדקות הנדרש
לו כדי להשיג את
מחוג השעות .יתרונה
של גרסת המחוגים
של הפרדוקס הוא
בכך שהדרך שמחוג
הדקות עושה עד
שהוא משיג את מחוג
השעות מייצגת גם את הזמן הנדרש לו כדי לעשות זאת ,והדבר
מקל את הבנת תופעת ההתכנסות (שאותה אנו יכולים לראות במו
עינינו על-ידי בחינה זהירה של שעון בעל מחוגים).

פרדוקס הדיכוטומיה
לפרדוקס זה ,שנקרא גם "פרדוקס מסלול המרוץ" ,יש
שתי גרסאות (התואמות פרשנויות שונות לנוסח שמופיע בכתבי
אריסטו) ,אך הן דומות זו לזו במהלך הלוגי שלהן ובמסקנתן ,ועל כן
נציג כאן רק אחת מהן (המכונה לעתים "הגרסה הפרוגרסיבית"):
אדם רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב' .לשם כך יהיה עליו לעבור
קודם את מחצית הדרך .אחר-כך תישאר לו כברת דרך נוספת
(המחצית השנייה) ,שכדי לעבור אותה יהיה עליו לעבור קודם גם
את מחציתה של זו (כלומר ,עוד רבע מהדרך המקורית) ,ואחר-כך
את מחצית הדרך שעוד נותרה לו ,וכן הלאה וכן הלאה.

בסך-הכל יהא עליו לעבור אינסוף
קטעי דרך ,שכן לאחר כל קטע דרך
שהוא עובר (מחצית מכברת הדרך
שנותרה לו) ,עדיין נשאר לו מרחק
מסוים שעליו לעבור ,ועל כן לעולם
לא יגיע ליעדו .מאחר שמהלך לוגי
זה אינו תלוי במרחק בין הנקודות א'
וב' ,הרי שאין הוא יכול להגיע ליעדו
גם אם הדרך שהוא מתכוון לעשות
קצרה ביותר .מסקנה :אי-אפשר לעבור מרחק כלשהו – התנועה
היא אשליה.
כאמור ,רק הבנת אופיים של טורים מתכנסים ִאפשרה לפתור
פרדוקסים אלו באופן מספק .גם פרדוקס הדיכוטומיה נפתר כאשר
שאינסוף
מראים
קטעי הדרך שעל
האדם לעבור בדרכו
אחת
מנקודה
לאחרת מתכנסים
לאורכה של הדרך
כולה (שהוא גודל
סופי) ,וסכום פרקי
הזמן שנדרש לו כדי
לעבור קטעי דרך
אלו מתכנס אף הוא
למספר סופי.
אם נניח ,למשל ,שעל אותו אדם לעבור מרחק של  3.6קילומטרים,
והוא צועד במהירות של מטר אחד לשנייה ,הרי שאת 1.8
הקילומטרים הראשונים (מחצית הדרך) הוא יעבור במחצית
השעה; את מחצית המרחק שנותר ( 900מטרים) הוא יעבור ברבע
שעה; את  450המטרים הבאים  -בשמינית השעה ( 7.5דקות) ,וכן
הלאה וכן הלאה .פרק הזמן הכולל שיידרש לו כדי לעבור אינסוף

גם פרדוקס החץ חיכה למעלה מאלפיים שנה עד שמושג התנועה
ואפשר להציע לו פתרון :תנועתו של גוף אינה נקבעת
הובהרִ ,
ברגעים בודדים .גוף נמצא בתנועה אם בשני רגעים סמוכים הוא
נמצא במקומות שונים .אנו אכן מדברים על מהירותו של גוף
ברגע נתון ,אך מהירות זו נקבעת על פי היחס בין המרחק שגוף
זה עובר בין שני רגעים סמוכים לבין פרק הזמן החולף בין רגעים
אלו (גם אם הוא קטן מאוד) .על פי תורת הגבולות ,שהקינמטיקה
(תורת התנועה) עושה בה שימוש ,אפשר לבחור לצורך כך רגעים
הסמוכים זה לזה כרצוננו ,אך עדיין ,בשני רגעים אלו יימצא החץ
במקומות שונים (גם אם סמוכים מאוד) ,ועל כן יש לו מהירות בכל
אחד מהרגעים שבהם הוא נמצא במסלולו.

לקינוח
בפינת הקינוח נציג הפעם פרדוקס נוסף של זנון
(כנראה) ,והוא "פרדוקס החלוקה האינסופית" :מאחר שמבחינה
גיאומטרית אפשר לחלק כל יחידת אורך שהיא לשתיים ,אפשר
להמשיך בחלוקה כזו של מרחק נתון (וסופי) כלשהו עד אינסוף
(חלוקה כזו אינה צריכה להתבצע בפועל ,והיא אינה אורכת זמן;
מדובר בחלוקה גיאומטרית עקרונית) .יש שתי אפשרויות לגבי
תוצאתה של חלוקה כזו :או שאורכו של כל אחד מאינסוף החלקים
שמתקבל הוא  ,0או שיש לו אורך כלשהו השונה מ .0-ואולם,
במקרה הראשון ,טען זנון ,אורכם המשותף של כל החלקים גם
הוא  ,0כי צירוף מספר כלשהו של חלקים שאורכם  0חייב אף
הוא להיות  ,0ואילו במקרה השני אורכם הוא אינסופי ,כי צירוף
אינסוף חלקים שאורכם שונה מ 0-חייב להיות אינסופי .כל אחת
משתי אפשרויות אלו מנוגדת לעובדה ,שחלקים אלו התקבלו
מחלוקתו האינסופית של מרחק נתון סופי.

1 1 1 1
קטעי דרך אלו הוא (בשעות)+ + + + :
2 4 8 16
ואפשר להראות שסכום אינסופי זה מתכנס לשעה אחת .כלומר,
הזמן שיידרש לו לעבור אינסוף קטעי דרך אלו הוא בכל זאת
סופי.

פרדוקס החץ
הבה נהרהר בתנועתו של חץ במסלולו :מאחר שתנועה
כלשהי ,ותהיה קצרה ככל שתהיה ,אורכת פרק זמן מסוים ,הרי
שברגע נתון כלשהו (שמשכו  0יחידות זמן) ,החץ נמצא במנוחה.
במילים אחרות :מאחר שלרגע נתון אין משך ,החץ אינו מספיק
לנוע בו .הדבר נכון לגבי כל אחד מהרגעים שבהם החץ נמצא
במסלולו ,ואולם ,אם החץ אינו נע אף באחד מרגעים אלו ,הרי
שאין הוא נע כלל ,ועל כן תנועתו אינה אלא אשליה.
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המאמר הופיע במקורו ב"גלילאו" ,כתב עת למדע ולמחשבה ,גיליון מספר  ,126פברואר 2009

ולדארוויניזם
לאבולוציה
ההתנגדות
הוויכוחים על המשנה הדארווינית נמשכים עד היום 150 ,שנה לאחר פרסום
פרופ' יוסף נוימן

'מוצא המינים'

"בראשית הוא שקר גדול; אבל הוא גם שיר
גדול; ורחם בת ששת-אלפי-שנים היא הרבה
יותר חמה מזו המשתרעת למרחק שני אלפי
מיליונים"
ג'ון פאולס ,אהובת הקצין הצרפתי ,מאנגלית:
אביבה גור ,ספריית פועלים1978 ,
ב ,1860-שנה לאחר פרסום "מוצא המינים" של דארווין,
במסגרת כנס ה"אגודה הבריטית לקידום המדע" ()BAAS
באוקספורד ,נערך ויכוח סוער מול אולם מלא בכאלף נוכחים.
הבישוף של אוקספורד ,סמואל וילברפורס (( ,Wilberforceהחליט
"למחוץ" את דארווין ,שנעדר מהכנס ,והתעמת עם חוקר האנטומיה
והתומך הנלהב של דארווין ,תומס הנרי האקסלי ( .)Huxleyכמו
רוב המאמינים ,היה הבישוף מחויב להשקפה התנכ"ית שהאדם
נברא בצלם אלוהים .מסופר כי בסיום דבריו פנה אל האקסלי
בשאלה" :האם המוצא שלך מקוף-אדם הוא מצד סבך ,או מצד
סבתך?" האקסלי לא נשאר חייב והשיב שאין לו כל סיבה להתבייש
בסב שהוא קוף-אדם" :לו היה בין אבות-אבותי מי שהייתי בוש
להעלות את זכרו ,היה זה אדם ...שצולל לנבכי שאלות מדעיות
שאין הוא מכירן כהלכה רק כדי לערפל אותן ברטוריקה חסרת
תכלית ,ולהסיח את דעת מאזיניו מן העניין האמיתי בדברי עקיפין
נמלצים ובפניות מלומדות אל המשפטים הקדומים של הדת".
לא היתה זו ההתנגדות היחידה לדארווין ולתורתו .עד שנות
הארבעים של המאה ה 20-היו לה מתנגדים רבים
גם מבין תומכי האבולוציה ,אך בעיקר התנגדו לה
המאמינים בכתבי הקודש .התנגדות זו התבטאה
בשלושה עימותים משפטיים חשובים שנערכו
בארצות הברית מאז  .1925עימותים אלה מדגישים
כיצד משמשת חוקה כמגן מפני עריצות הרוב ,והם
מהווים מסגרת למאמר זה.

שלושה עימותים משפטיים
עימות ראשון – משפט הקופים
אחרי מלחמת העולם הראשונה ,שהסתיימה בשלום
שברירי ובעליית הקומוניזם ,התגלעה מחלוקת עמוקה בחברה
האמריקאית .ערכים ומוסכמות ,שהיו חלק מהאתוס הוויקטוריאני
המקובל ,התערערו .הצעירים מרדו בסמכות ההורים והחברה,
הפרו כל העת את חוק האיסור על מכירת המשקאות החריפים
( )prohibitionונמשכו לבילויים שנחשבו חריגים ,כמו ריקודים
קצביים בליווי מוזיקת ג'אז .זה היה הרקע למלחמת תרבות
ולערעור הסטטוס-קוו.
בתגובה חלה התעוררות בחוגים הפונדמנטליסטים
של הכתות הפרוטסטנטיות ,בעיקר במדינות הדרום ,שהפעילו
לחצים שונים כדי להגביל את לימודי המדעים בבתי הספר
הציבוריים ובמיוחד את הוראת האבולוציה ,בנימוק שהיא
מנוגדת לסיפור הבריאה שבתנ"ך .מה שעורר את זעמם לא היתה
הקביעה שהאדם לא נברא בצלם אלוהים או שהוא בעל נשמה
בת-אלמוות ,אלא הקביעה שהאדם התפתח מיצור נחות ,דעה
מסוכנת המוליכה לכפירה ולדרדור מוסרי .כתוצאה מפעילותם של

הפונדמנטליסיטים ובני בריתם הפוליטים נחקקו בכמה ממדינות
הדרום בארה"ב חוקים האוסרים על הפצת ספרי לימוד שכוללים
את נושא האבולוציה .מדינת טנסי הרחיקה לכת ,וב 1925-חוקקה
חוק שלפיו הוראת האבולוציה היא עבירה על החוק.
כפרי יוזמה מקומית בדייטון ,עיירה שכוחת-אל במדינה
זו ,החליטו כמה אזרחים להעמיד את החוק למבחן משפטי
בתקווה שיבוטל משום שהוא נוגד את חוקת
ארצות-הברית בדבר הפרדת הדת מהמדינה,
ומתוך ציפייה לכך שהמשפט יעלה את העיירה
הנידחת לכותרות .למשימה זו גייסו את ג'ון
תומאס סקופס ( ,)Scopesמורה צעיר למדעים
בתיכון המקומי .כאשר התגלה שסקופס מלמד
אבולוציה ,הואשם על-ידי המדינה בהפרת
החוק ,נאסר והועמד לדין.
ויליאם ג'נינגס בריאן ( ,)Bryanאחד
מהמנהיגים הנערצים של הפונדמנטליסטים,
הצטרף לתביעה מטעם המדינה והכריז ש"ישלם
 100דולר לכל אדם שיוכיח שמוצאו מקוף".
כנואם מחונן ,כשר-חוץ לשעבר וכמועמד שלוש פעמים לנשיאות
מטעם המפלגה הדמוקרטית ,החליט בריאן לייצג את העם ואת
ההורים משלמי המסים ,שזכותם לקבוע את תכניות הלימודים
של ילדיהם ,ולמנוע את חשיפתם למה שנוגד את ערכיהם .בריאן
היה גם לוחם עקבי למתן זכות בחירה לנשים ,ופציפיסט מושבע.
לדעתו ,האבולוציה מטיפה ל"חוק הג'ונגל" ,בבחינת החזק הוא
הצודק ( .)might is rightהוא הזדעזע מהאכזריות של המלחמה
והצביע על פרסומים שלפיהם ראו הגנרלים הגרמנים במלחמה
"חוק טבע" ,המבוסס על רעיון "מלחמת הקיום" של דארווין
(וראו "לקריאה נוספת" ,.Numbers, R.L ,בתוך .)Ruse, 1988
בגלל חשיבותו הערכית של המשפט התגייס "האיגוד האמריקאי
לזכויות האזרח" ()American Civil Liberties Union, A.C.L.U
לסייע בהגנתו של סקופס .כאשר התברר לקלרנס דארו (,)Darrow
אחד הפרקליטים הפליליים המפורסמים ביותר בארה"ב

ולוחם נמרץ למען חירות המחשבה ,כי בריאן הצטרף לתביעה ,לאחר שארצות הברית פיגרה במירוץ לחלל הקדישו מחשבה
עט על ההזדמנות והצטרף להגנה בהתנדבות .כצפוי ,הפך המשפט לפיתוח הוראת המדעים .נושא האבולוציה היווה פרק
לסנסציה רבתי ולמלחמת תרבות.
מרכזי בספרי הביולוגיה .התגובה היתה התעוררות חדשה
של המתנגדים ,שקראו לעצמם "מדעני הבריאה"

ב 11-ביולי  ,1925יומו הראשון של המשפט,
ניסתה ההגנה להביא לביטול החוק בנימוק שהוא
מנוגד לחוקה ,אך השופט פסק נגדה .בהמשך התכוונה
ההגנה לזמן עדים-מומחים מתחומי הביולוגיה
והגאולוגיה ותיאולוגים המתנגדים לפרשנות
המילולית של התנ"ך ,במטרה להראות שהאבולוציה
היא עובדה מדעית מבוססת היטב ושאינה מנוגדת
לאמונה הדתית ,כי אם רק לפרשנות המילולית של
התנ"ך .התביעה התנגדה להופעת עדים אלה בנימוק
שעדויותיהם אינן רלוונטיות לנושא היחיד העומד
להכרעה – האם תומס סקופס עבר על החוק אם
לאו .השופט קיבל את עמדת התביעה .ההגנה מחתה,
ובנקודה זו קיבל המשפט תפנית חדה.

בריאן ,נציג התביעה ,הכריז כי "על במה זו תוכרע
המחלוקת בין הנצרות ותורת האבולוציה" ,ואילו דארו אמר ש"לא
סקופס עומד למשפט אלא עתידה של הציוויליזציה ".הסנגוריה
העלתה את בריאן לדוכן העדים (בהסכמתו ובהסכמת השופט)
כמומחה לתנ"ך .דארו חקר אותו חקירה צולבת חסרת רחמים
והצליח להציגו באור מגוחך ונלעג .בתשובה לאחת השאלות השיב
בריאן שכתבי הקודש הם דברי אלוהים חיים ,ושיש להבינם
כפשוטם; וכן כי חווה היתה האישה הראשונה והיא נוצרה מצלעו
של אדם ,וכי יהושע עצר את השמש בגבעון .דארו ציטט מספר
בראשית (ד' ,י"ז)" :וידע קין את אשתו" ,ופנה אל בריאן" :ומנין
צצה גברת קין? האם מעולם לא חיפשת את גברת קין?" על כך
השיב בריאן" :שהלא-מאמינים יחפשו".
בפסק הדין קבעו המושבעים שסקופס עבר על החוק והשופט
קנס אותו ב .100$-ההגנה הכריזה שתערער על פסק הדין .שישה
ימים לאחר מכן נפטר בריאן וחסידיו האשימו את דארו במותו:
בריאן הפך לקדוש שמת על הגנת דת אבותיו .העיתונאי שסיקר
את המשפט ושהתפרסם בהערותיו העוקצניות ,העיר" :אלוהים
כיוון אל דארו ,החטיא ופגע בבריאן".
המשפט התנהל בנוכחות קהל רב באווירה של קרקס
ושודר (לראשונה) ברדיו מחוף אל חוף .הוא זכה לפרסום עיתונאי
נרחב בארה"ב ובעולם וכונה משפט הקופים .אף כי התביעה זכתה,
נחשב המשפט ברחבי ארצות-הברית לניצחון של חירות המחשבה
על חסידי הפונדמנטליזם הדתי ,ומדינת טנסי הושמה ללעג.
לאחר המשפט חוקקו שתי מדינות נוספות חוקים אנטי-
אבולוציוניים ותוקנו תקנות ברוח דומה על-ידי ועדות חינוך
מקומיות במדינות שונות .רק ב 1968-הגיעה ההתדיינות לבית
המשפט העליון שקבע ,כי האיסור על הוראת האבולוציה בבתי-
ספר וקולג'ים ציבוריים נוגד את החוקה.

מדע הבריאתנות:
מי עשה ,מי ברא?
המציאות היתה שונה מהתיאור
במחזה ובסרט .אחרי משפטו של סקופס
לא פחתה ההתנגדות להוראת האבולוציה,
אבל המתנגדים לא נזקקו לפעולה כלשהי
משום שהנושא נעלם מספרי הלימוד
כתוצאה ממדיניות המול"ים ,שנכנעו ללחץ
ועדי ההורים .על פי סקר שנערך ב1930-
"נושא האבולוציה לא נלמד בשבעים אחוז
מכיתות הלימוד בארה"ב".
כפי שכתבה יוג'ניה סקוט ( )Scottבספרה (וראו "לקריאה נוספת",
עמ'  ,)98מצב זה השתנה לחלוטין כתוצאה מהופעת "גוף מתכתי
קטן בשמיים" .באוקטובר  1957שילחה ברית המועצות בהצלחה
את הספוטניק הראשון והקדימה את ארה"ב במרוץ לחלל .רבים
טענו שהפיגור של ארה"ב נבע מהזנחת הוראת המדעים בבתי
הספר ,ולכן הוחלט להקים מוסדות חדשים להכשרת מורים ולחבר
ספרי לימוד חדשים בענפי המדע – פיזיקה ,כימיה וביולוגיה -
בסיוע טובי המומחים .נושא האבולוציה היווה פרק מרכזי בספרי
הביולוגיה .התגובה היתה התעוררות חדשה של המתנגדים,
שקראו לעצמם "מדעני הבריאה" ושינו את האסטרטגיה שלהם.
למדע הבריאתנות ( )Creation Scienceהיו שתי מטרות :לבסס
את הבריאתנות ,כלומר את סיפור הבריאה על פי ספר בראשית,
באופן מדעי; ולהפריך את הדארוויניזם בהנחה שאם הוא שגוי,
אזי החלופה היחידה היא הבריאתנות.
לצורך השגת מטרות אלה הוקם בראשית שנות השבעים של
המאה הקודמת המכון לחקר מדע הבריאתנות (ICR: The
 .)Institute for Creation Researchבין עמיתיו ישנם בעלי השכלה
ותארים גבוהים בתחומים שונים של המדע והטכנולוגיה ,כישורים
שלא מקנים להם סמכות וכושר שיפוט בנושאים שמעבר לתחום
התמתחותם (התברר גם כי לחלקם תארים מדעיים כוזבים.)2
המכון התמחה בהכנת מרצים ,ב"מחקר" ובפרסום מידע שהופץ
בכתבי-עת ,בספרי לימוד ,בספרים פופולריים וברשתות הרדיו,
במטרה להגיע אל הציבור הרחב בעזרת אנשים בעלי כושר רטורי
ופולמוסי .הבריאתנים אינם שולחים את פרסומיהם לכתבי עת-
המשך-
מדעיים שעוברים ביקורת מטעם מומחים בתחום.

המשפט של סקופס שימש השראה לכמה ספרים ,מחזות וסרטים,
וביניהם מחזה שהוצג בברודווי בשם ( Inherit the Windעל פי
משלי כ"ט ,י"א – "עוכר ביתו ינחל רוח") .המחזה הוסרט ב1960-
בהשתתפות שחקנים נודעים וזכה להצלחה גדולה (הופץ בעברית
בשם "משפט הקופים") .הסרט תקף את הקנאות הדתית ומילא
שליחות חשובה במאבק נגד ההיסטריה האנטי-קומוניסטית
שפשטה בשנות ה 50-בארה"ב בראשותו המאיימת של הסנטור
הידוע לשמצה ג'וזף מקארתי .))McCarthy
קריקטורה של דרווין שהופיעה בעיתון באותה תקופה
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המשך-

מהו מדע הבריאתנות?
לפי פרסום של מכון  ICRמ 1978-שכתב עורך הדין וונדל בירד
( ,)Birdאלה הם עיקריו:
.1בריאה ייחודית של היקום ושל כדור הארץ על-ידי בורא
האנטרופיה (עליה באי-הסדר)
.2כתוצאה מחוק ֶ
חלה השחתה של כדור הארץ והחיים
.3הבורא הוא שיצר/חולל בריאה ייחודית של
חיים
.4הקביעּות של "המינים" ( ,)kinds3מאז שנבראו
בששת הימים של הבריאה
.5מוצאו של האדם נפרד מזה של שאר בעלי
החיים
.6השינויים הגאולוגיים של כדור הארץ נוצרו
כתוצאה ממבול עולמי
.7גיל צעיר יחסית (כעשרת אלפים שנה) של כדור
הארץ.
לפי פרסום זה (ורבים אחרים) טוענים הבריאתנים
שלכל הקביעֹות הללו יש בסיס מדעי.
גלוי לעין שאין הבדל בין קביעֹות אלה ובין הכתוב
בספר בראשית למעט הבדל מילולי מזערי ,המנסה
להסוות את הדמיון הזה .הטענה שלכל הקביעֹות
האלה יש בסיס מדעי ,משוללת כל יסוד.
דוויין ג'יש ( ,)Gishדובר מרכזי אחר של
הבריאתנות ,כתב" :איננו יודעים כיצד הבורא ברא [או] באמצעות
אילו תהליכים ,משום שהוא השתמש בתהליכים שלא פועלים
עתה במקום כלשהו ביקום הטבעי .לכן אנו מכנים את הבריאה
'בריאה ייחודית' .איננו יכולים לגלות על-ידי מחקר מדעי דבר
בנוגע לתהליכי הבריאה ששימשו את הבורא" (וראו "לקריאה
נוספת" בתוך  ,Montaguעמ' .)73
הבריאתנים להוטים לקיים ויכוחים פומביים עם תומכי
הדארוויניזם ,מפני שפעמים רבות ידם על העליונה בוויכוחים אלה
משום הקהל האוהד ובגלל שאין סיכוי שמדענים ישכנעו את הקהל
בטענות המורכבות של הדארוויניזם.
בהתקפותיהם ניצלו הבריאתנים
בצורה מוגזמת ומסולפת את המחלוקות
בין הדארוויניסטים לבין עצמם ,שנוגעות
לפרטים ייחודיים (כגן קשרי המוצא
המתבסס על דמיון מורפולוגי לעומת
אלה המתבססים על ה"שעון" הגנטי,
שינוי אבולוציוני קבוע לעומת "שיווי
משקל מפוסק" או תפקיד הסימביוזה
בתהליך) .הבריאתנים טענו שהזמן
לא הספיק לקיום תהליך האבולוציה,
בהסתמכם על הפיזיקאי החשוב בן
המאה ה 19-הלורד קלווין (ויליאם
תומסון) ,שהעריך את גיל כדור הארץ
ב 100-מיליון שנים לכל היותר (אמדן
שאכן הדאיג את דארווין) .חשוב לציין
כי אמדן זה הופרך עם גילוי תהליכי ההתפרקות הרדיואקטיבית,
שהם מהחשובים שבאמצעים לקביעת גיל סלעי המשקע וגיל
המאובנים ששקעו בתוכם .חישובים אלה מורים שכדור הארץ
עתיק בהרבה וגילו כ 4.5-מיליארד שנים .ישנם בריאתנים
השוללים את שיטת התארוך הרדיואקטיבי בנימוק המופרך
שקצב תהליכי ההתפרקות הרדיואקטיבית השתנה עם הזמן;
יש ביניהם השוללים אפילו את קיבוע מהירות האור .בריאתנים
אלה מתנגדים לא רק לדארוויניזם ,אלא גם לקביעות בסיסיות
של הפיזיקה ,הכימיה ,הגאולוגיה והקוסמולוגיה .לדוגמה ,על פי
התיאוריה הקוסמולוגית המקובלת ,היסודות הכימיים נוצרים לפי
סדר מסוים על-ידי תהליכים גרעיניים בכוכבים; על פי הבריאתנים

הם נבראו בבת-אחת על-ידי הבורא.
טענה נוספת של הבריאתנים היא שאין החיים יכולים להיווצר
מחומר דומם .כך הם מנסים לכרוך יחד את שאלת היווצרות
החיים עם שאלת האבולוציה של המינים ,שהם תהליכים שונים
(ההישגים המרשימים של התיאוריה הדארווינית גם מהווים
תמיכה לפתרון טבעי של בעיית היווצרות החיים).
הבריאתנים שוללים את המנגנון הדארוויני :לטענתם המוטציות,

לא זו בלבד שהן נדירות ,אלא שכולן שליליות ולכן לא יכול
להיווצר באמצעותן אורגניזם מורכב ותפקודי .הבירור הטבעי
הוא בעל חשיבות מזערית ,אם בכלל ,המשמר צורות קיימות
על-ידי המתת הלא-מותאמים ,ואין בכוחו ליצור תכונה חדשה.
זאת ועוד ,אין כל סיכוי שאורגניזם ביולוגי ,שהוא מערכת מאוד
מורכבת ,ייווצר במקרה .הם מתעלמים מכך שהמקרה הוא רק
מרכיב אחד במנגנון המשתלב עם תהליך הבירור הטבעי שהוא
תהליך סלקטיבי ו"אנטי-מקרי" .נוסף לכך ,שום מערכת ביולוגית
מורכבת אינה תוצאה של מוטציה "חיובית" אחת ,אלא היא פרי
בירור מצטבר של מוטציות מועילות רבות מאוד במשך מאות
אלפי ומיליוני שנים.
הבריאתנים אף טוענים כי האבולוציה מנוגדת לחוק
השני של התרמודינמיקה ,שלפיו כיוון התהליכים
בטבע מתבטא בעלייה באי-סדר ,ואילו באבולוציה
הכיוון הפוך; הם מתעלמים מן העובדה שחוק זה
תקף רק לגבי מערכות סגורות המבודדות מן הסביבה
מבחינת מעבר החומר והאנרגיה .הפיזיקאי הדגול
ארווין שרדינגר ( )Schrodingerכתב בספרו What
 is Lifeשהאורגניזם הוא מערכת פתוחה ה"היונקת
סדר" מהסביבה ,מחומרי המזון שהוא ניזון מהם,
ובסופו של דבר מאנרגיית האור של השמש.
לבריאתנים יש השגות רבות בנושא המאובנים.
לדעתם ,העובדה שמיקומם של המאובנים בשכבות
הסלעים השונות ערוך על פי סדר כרונולוגי ,מן
הקדום למאוחר – חד-תאיים ,חסרי חוליות ,דגים,
דינוזאורים ,היונקים הגדולים ,הפרימטים ואבות האדם – אינה
עדות להופעה הדרגתית של קבוצות האורגניזמים עם הזמן ,אלא
תוצאה מהנסיגה ההדרגתית של המים אחרי המבול ,שרק נראית
כאבולוציה .הם טוענים כי אין בין המאובנים "צורות ביניים" בין
קבוצות האורגניזמים השונות .ראוי לציון מיוחד גילוי מאובן של
יצור חי לפני כ 150-מיליון שנה – ה ,Archeopteryx-שהוא חוליית
מעבר בין הזוחלים והעופות .חשוב לציין כי כצפוי ,לא השתמרו
נציגים של כל מיני האורגניזמים ולכן גם לא של כל צורות המעבר
שבין הקבוצות השונות (עובדה שכבר דארווין עמד עליה) ,ואף על
פי כן התגלו וממשיכים להתגלות אורגניזמים שהם צורות ביניים
בין הקבוצות העיקריות של האורגניזמים.

מאובנים רבים התגלו מאז
דארווין ,ובין אלה יש עניין להזכיר
יצורים שמצביעים על קיום פרימטים
"בין" הקוף והאדם (וראו מאמרי
"מהאמבה לאדם? תפישה שגויה ונפוצה
של האבולוציה"" ,גליליאו" .)107
בנוסף ,האבולוציה אינה מסתמכת רק
על קיום מאובנים ,אלא גם על עדויות
מהאנטומיה המשווה ,האמבריולוגיה,
הביוגאוגרפיה ,הגנטיקה ועוד.
טענה מרכזית של הבריאתנים היא כי
הדארוויניזם הוא "רק" תיאוריה ולא
עובדה .על טענה זו משיב סטיבן ג' גולד
(  ,Gouldוראו "לקריאה נוספת" בתוך
 ,Montaguעמ'  )117שהאבולוציה
היא תהליך שהתרחש  −במובן זה היא עובדה (אף על פי שהיא
לא ניתנת לצפייה ישירה) ,ואילו מנגנון התיאור הדארוויני הוא
תיאוריה .עובדות הן נתוני החושים ,ואינן נעלמות בגלל מחלוקות
בין מדענים ביחס להסברן .תיאוריית הכבידה של אינשטיין
החליפה את זו של ניוטון ,אבל תפוחי העץ לא ריחפו בין העץ
לקרקע והמתינו לתוצאת המחלוקת .בני אדם התפתחו מאבות
הקופים ,בין שתהליך זה מוסבר על-ידי הדארוויניזם ובין שהוא
מוסבר על-ידי מכניזם אחר .במדע" ,עובדה" היא קביעה שמעבר
לספק סביר ,אין זאת הוכחה דדוקטיבית כמקובל במתמטיקה
ובלוגיקה.
איך נשכנע את השוללים שהאבולוציה היא עובדה? אין
בידינו פיסת עדות אחת שכתוב עליה "אבולוציה" .למשורר היווני
ארכילוכוס ,שחי במאה השביעית לפני הספירה ,מייחסים את
האמרה" :השועל יודע דברים הרבה ,אבל הקיפוד יודע דבר אחד
גדול" .אלפיים וחמש מאות שנה מאוחר יותר ,במאה ה ,19-תיאר
הפילוסוף הבריטי ויליאם ויוול ( )Whewellאת המדע כשימוש
בשיטות "שועליות" במטרה להגיע למסקנה "קיפודית" .כאשר
מתברר שנתונים שונים ,מתחומים שונים ובלתי קשורים ,מוליכים
לאותה מסקנה ,האמון שלנו בנכונותה מתחזק .לא רק בזכות
מאובן אחד שנחשף אנו יודעים שהאבולוציה התרחשה ,כי אם
בעקבות מספר גדול של עדויות מתחומים שונים ובלתי תלויים.
בשפת היום-יום ,המונח "תיאוריה" פירושו קביעה
שמבחינת הוודאות היא בין עובדה והשערה .במדע ,תיאוריה היא
מבנה מופשט המסביר ומפרש שורה של עובדות .היא מבוססת על
תצפיות ,על ניסויים ועל שיקולים לוגיים ונבחנת על-ידי הקהילה
המדעית ,שאמונה על ביקורת הדדית .תיאוריה עשויה להשתנות
תדיר ואפילו להתחלף בתיאוריה עדיפה .דארווין עצמו הצביע על
ההבחנה בין עובדת האבולוציה לבין המנגנון המניע אותה.
ישנם בריאתנים שאינם נרתעים מהטענה הפנטסטית שהבורא ברא
את העולם לפני עשרת אלפים שנה ,כולל את העדויות התומכות
באבולוציה :המאובנים ,תהליכי ההתפרקות הרדיואקטיבית ,וכו'
וכו'; כל זאת כדי שהעולם ייראה כאילו גילו בן מיליארדי שנים,
על מנת להעמיד
את האמונה שלנו
במבחן .האם הבורא
נהנה לשטות בנו?
האם הוא אכזרי,
זדוני ובעל חוש
הומור מעוות? טענות
מסוג זה יכולות
כמובן "להפריך" כל
ממצא מדעי!

עימות שני :הדרישה "לזמן שווה"
היות שהבריאתנות אף היא תיאוריה ,תובעים
הבריאתנים להקצות זמן שווה בשיעורי הביולוגיה
להוראת הדארוויניזם ולמדע הבריאתנות .על
פניה ,נראית דרישה זו לגיטימית ומבוססת על
העקרונות של "משחק הוגן" וחופש אקדמי (לפי
ההיגיון הזה אפשר לדרוש ללמד אלכימיה יחד
עם הכימיה ,ואסטרולוגיה עם אסטרונומיה )...
כך או כך ,מדינת ארקנסו חוקקה ב 1981-חוק של
"זמן שווה" ,שקבע כי הוראת האבולוציה מחייבת
הקדשת זמן שווה להוראת "מדע הבריאתנות".
עקב חקיקה זו הגיש האיגוד האמריקאי לזכויות
אזרח ( ).A.C.L.Uתביעה לבית המשפט המחוזי נגד
החוק ,בהסתמך על החוקה (המעגנת את הפרדת הדת מהמדינה).
בדומה למשפט מ ,1925-עורר גם משפט זה הד ציבורי רב ,התנהל
בנוכחות קהל גדול וזכה לכיסוי תקשורתי רחב (וראו "לקריאה
נוספת").
שלא כמו משפט הקופים של  ,1925במשפט זה זימן
השופט את עדי שני הצדדים לעימות .ההגנה הציגה את עקרונות
מדע הבריאתנות .בעבור התביעה העידו חוקרי תנ"ך ,גאולוגים,
ביולוגים ופילוסופים שעיסוקם בהיסטוריה ובפילוסופיה של
המדע .התביעה טענה שחוק הזמן השווה הוא ניסיון חסר תקדים
של הגוף המחוקק להשתמש בכוחו ,ראשית ,כדי להכריע בשאלה
מהו "מדע" ,שהיא שאלה פילוסופית; ושנית ,לאכוף את הוראת
עקרונות הדת הנוצרית במסווה של "מדע" .חוקרי התנ"ך מטעם
התביעה העידו שהתכנים של מדע הבריאתנות שבחוק זהים
לתיאור הבריאה בספר בראשית .ההיסטוריון והפילוסוף של
הביולוגיה מייקל רוס ( )Ruseשלל את אצטלת ה"מדעיות" של
הבריאתנות .כן נטען ,כי לבריאתנים אין כל פרסום בכתב-עת
מדעי וכי הם פוסחים על הקהילה המדעית ומנסים להשליט את
השקפתם על בתי הספר באמצעים רטוריים ופוליטיים.
היועץ המשפטי של מדינת ארקנסו הגן על החוק מול
התביעה ,בטענה ש"החוק רק מרחיב את שאלת 'המוצא' [של
היקום ,של החיים ושל מיני האורגניזמים] ,ובמקום 'מודל אחד'
מבקש להציג שני 'מודלים' [האבולוציוני והבריאתני]" ,ובטענה
שהעובדה שקיים דמיון בין מדע הבריאתנות [כמתואר בחוק]
לאמונה דתית מסוימת היא מקרית.
עד אחר מטעם ההגנה ,האסטרונום האנגלי צ'אנדרה ויקראמאסין
( ,)Wickramasingheדחה אמנם את רוב טענות הבריאתנים ,אולם
הסכים איתם שאין הסבר ראוי להיווצרות החיים ולהיווצרות
מינים-ביולוגיים חדשים .על פי השערתו ,מוצאם של החיים על פני
כדור הארץ ממיקרואורגניזמים שהגיעו בתוך שביט מהחלל ,וגם
מינים-ביולוגיים חדשים הופיעו באותו אופן .לדבריו ,היווצרות
מערכת כימית מורכבת (תנאי להיווצרות החיים) כתוצאה מתנועה
אקראית של מולקולות ,היא בעלת סיכוי הזהה ל"היווצרות בואינג
 747מטורנדו שחלף על פני מגרש גרוטאות".
שופט בית המשפט המחוזי ויליאם אוורטון ( )Overtonביטל את
חוק הזמן השווה .אוורטון קבע ,על סמך הציטוטים של מדעני
הבריאה ,שהחוק הוא "מסע צלב דתי תוך ניסיון להסתיר עובדה
זו" וכי הרעיון של המודל הכפול [אבולוציה ומדע הבריאתנות]
מאולץ ,לא סביר ומשולל בסיס מדעי וחינוכי .כשהוא מסתמך
על עדותו של רוס ,שלל השופט את המדעיות של הבריאתנות
מהנימוקים הבאים :קביעות מדעיות מסתמכות על חוקי הטבע;
הסברים מדעיים מתבססים גם הם על חוקי טבע; הקביעות
המדעיות נבחנות על-ידי ממצאים אמפיריים; המסקנות אינן
סופיות אלא טנטטיביות; ומן הדין שהן תהיינה בנות-הפרכה.
אין זה מפתיע כי פסיקה זו והדיונים שהתנהלו על במות שונות לא
שינו את העובדה שבשנת  ,1990לפי הסקרים ,האמינו בין 45-50%
מתושבי ארה"ב שבני אדם נבראו על-ידי האל בצורתם הנוכחית
בעשרת אלפי השנים האחרונות!
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סאטירה-תרבותית

What is Mind? No Matter.
What is Matter? Never Mind

אנחנו לא באמת מצטערים אם המדור יפגע במישהו
ניתן לשלוח בדיחות ,רכילויות ותמונות למייל duekmalc@bgu.ac.il
יש הרבה הנאה בלימודי פילוסופיה,
אבל אין כמו הסיפוק שאתה מרגיש
כשצריכים אותך ,כמו באותם מקרים
שמישהו צועק באמצע הופעה" :יש
פילוסוף בקהל?!"

מי זאת נערת החן העדינה היושבת
בתמונה? אה ,זה רק קידו ( ...תמיר)
 200סטודנטים נעלמו לחלוטין
בתקופת הבחינות .ראש המחלקה
יקיר :הם הפסיקו לחשוב

במבחן מסכם בקורס מרכזי בפילוסופיה
מבחינה המשגיחה בסטודנט שאינו כותב
דבר ,ורק יושב ובוהה באויר .היא ניגשת
אליו ושואלת אם הכל בסדר.
"את אולי לא תאמיני לי ",אומר
הסטודנט במבוכה" ,אבל אני מה זה
חרשתי את החומר .אפילו סיכמתי את
כולו ב 3-עמודים .אחר-כך עברתי עליו
שוב וסיכמתי אותו בעמוד אחד .אחרי
זה שיננתי את העמוד וסיכמתי אותו
בשורה אחת ,ולבסוף סיכמתי את זה
במילה אחת שתזכיר לי את כל החומר.
ועכשיו אני מנסה להזכר במילה הזו ולא
מצליח"...
המשגיחה מתבוננת בו במבט חשדני
ואומרת לו" :מה זה החארטה הזה?"
"תודה ,תודה ",קופץ הסטודנט בשמחה,
"הזכרת לי!"

עוד ניסיון התאבדות לא מוצלח
במחלקה
שלושה סטודנטים סיימו את התואר
ועכשיו הולכים לעבוד.
הסטודנט להנדסה שואל בעבודתו :
כיצד זה פועל?
הסטודנט לכלכלה שואל בעבודתו :
כמה זה עולה?
הסטודנט לפילוסופיה שואל בעבודתו:
תרצה צ'יפס עם זה?

המבאס במחלקה לפילוסופיה
הוא שאף פעם לא שומרים לי
מקום ,וכל מי שאני ניגש לשבת
לידו אומר לי שתפוס( ...אקווינס)

יש למח

זר לאחר השימוש

