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יש הטועני כי מדעני גדולי ה בדר #כלל פילוסופי קטני.
אול לאחר קריאת ספר זה מתפוגג רוש זה לגבי איינשטיי  .מתו#
השפע העצו של כתביו ,התכתבויותיו ,הופעותיו בתקשורת וכו' אנו
מוצאי התבטאויות פילוסופיות והתייחסויות לפילוסופי ידועי.
ידועה הפילוסופיה של המרחב והזמ של איינשטיי הכרוכה בתורת
היחסות ,או מחשבותיו על מהות המדע .כא אנו עדי לפ נוס& של
חשיבתו :הקשר בי הדת למדע ויחסו המיוחד לדת.
פרופ' משה ימר מדגיש את הרקע הביוגרפי
לדתיותו נטולת המצוות והטקסי של איינשטיי .
בחוויה הרליגיוזית שלו התמזגו "מוזיקה ,טבע
ואלוהי" .הקשר בי מוזיקה ואלוהי מומחש
על ידי האירוע בו חיבק איינשטיי את יהודי
מנוחי בתו קונצרט כאשר הוא קורא" :עכשיו
אני יודע שיש אלוהי בשמי!" המילה
"מוזיקה" מתייחסת במקרה זה למנוחי המנג
אלברט איינשטיי את בא ,#בטהוב וברהמס ,ולאו דווקא למוזיקת
פופ .הוא מעיד על הדתיות העמוקה אליה הגיע
מתו #הינתקותו מהבלי העול הזה החומריי .ובכ #מותר האד מ
הבהמה – בהיותו יצור חושב ומרגיש.
מרד הנעורי שלו התבטא בכפירתו בסמכות מסורתית ובמיוחד
בסירובו לעבור טקס ברֿמצווה .הא קיי קשר בי מרדנות זו לבי
כפירתו במוסכמות שהובילה למהפכה המדעית הגדולה שחולל מספר
שני מאוחר יותר ע תורת היחסות? ימר מציי כי כמה ביוגרפי

רואי בספקות שהתעוררו אצלו בצעירותו לגבי אמיתותו של התנ"#
את המקור לחופש המחשבה שלו בכל הנוגע לחשיבה מדעית
"ואפילו מחשיבי אות][ לתנאי הכרחי לגילוי תורת היחסות".
בספרי מהאמבה עד איינשטיי אני מציי כי אחד מהגורמי
ליצירתיות במדע הוא ניתוק מהקהילה המדעית – מה שמאפשר
למדע להגיע לרעיונות חדשניי שאינ תלויי בהסכמה רחבה .ואכ
ידועה העובדה שאיינשטיי החל את הקריירה שלו מחו לאקדמיה –
במשרד הפטנטי – כאשר הגה את תורת היחסות .כא אנו למדי על
הקשר בי יצירתיות לבי נטייתו של היוצר לספקנות ולכפירה
במוסכמות .שני הגורמי הללו – הניתוק מהקהילה המדעית
והאיֿקונפורמיז – השתלבו זה בזה אצל איינשטיי והעצימו את
היצירתיות .בהקשר זה מביא ימר את דברי איינשטיי האומר כי
"הגורל העניש אותי על הבוז שלי לסמכות בכ #שהפ #אותי עצמי
לסמכות".
בהיותו סטודנט בצירי #הושפע איינשטיי מעמיתי אשר ראו
באידיאולוגיות של מרקס ומא #תחלי& לדת המקראית .יש הרואי
בהשפעות אידיאולוגיות מהפכניות אלה את הכוח המניע למהפכה
המדעית של תורת היחסות .ימר מגיע מכא להשערה כי ההתנכרות
לסמכות הדת היא מקור ההישג הגדול ביותר בתולדות החשיבה
האנושית .אול ,מציי ימר ,איינשטיי לא ראה את המדע והדת
כמנוגדי זה לזה אלא כמשלימי זה את זה :וכי "כל ההשערות
המעמיקות ביותר בתחו המדע צומחות מרגש דתי עמוק ,ובהעדר
רגש כזה היה נבצר מה להיות פוריות" .כא איינשטיי נסח&
במקצת .וכי מהו "רגש דתי עמוק"? ידוע שג שיקולי אסתטיי
מהווי לעיתי גור נכבד בבחירת תיאוריה מדעית ובהצלחתה.
הרגש הדתי אמנ יכול להוות שיקול בבחירת תיאוריה ,אול השיקול
הדתיֿקוסמי האיינשטייניאני קרוב למדי לשיקול אסתטי .כאשר
איינשטיי שא& להגיע לתיאורית השדה המאוחד שלו ,הוא חיפש
תיאוריה אחת שתקי& את כל התופעות הפיזיקליות .רעיו זה – רעיו
אחדות הטבע – קרוב לרעיו האל האחד בדתות המונותיאיסטיות.
מצד שני ,התיאוריה המאוחדת מגלמת בתוכה את עקרו פשטות
הטבע ,ותיאוריה פיזיקלית פשוטה נחשבת ג ליפה .נית אפוא

להגיע למסקנה שהחוש האסתטי במדע והרגש הדתיֿקוסמי מתמזגי
זה בזה אצל איינשטיי  .ימר אינו מדגיש נקודה זו.
קשה לומר שהפילוסופיה הדתית של איינשטיי כפי שהיא
משתקפת בספר הייתה סיסטמתית ועקיבה .על השקפותיו ודעותיו
השונות בנושאי שוני ומשוני נית ללמוד מתו #שפע של
מקורות :אמירות ,אמרות ,שירי ,צילומי ,מכתבי ,מאמרי,
הרצאות ,שיחות וראיונות לכלי התקשורת .על כ #יעידו  39עמודי
ההערות ומראי מקו בספר הכולל  169עמודי טקסט .לדוגמה ,קטע
משיר המוקדש לשפינוזה:
מה אהבתי את האיש האציל הזה
לא אוכל לתאר זאת במלי
א #חוששני שהוא נותר לבדו
ולראשו הילת קדושי שכולה שלו.
לקטע זה מצור& הסבר פילוסופי קצר :עלֿפי שפינוזה ,ביקו שולט
סדר קוסמי שהוא מכני או מתמטי ,ללא מגמתיות כלשהי או עקרונות
מוסריי הקיימי רק לגבי בני אד .זהו תיאור מקוצר של ההסבר
הקצר של ימר .ומוסי& ימר כי איינשטיי לא ראה את עצמו מומחה
לשפינוזה ,וכי "לא די באהבה לשפינוזה להתיר את הכתיבה עליו".
בניגוד לפיזיקאי רבי לפניו ואחריו לא הרשה לעצמו איינשטיי ,
במקרה זה ,להתפלס& בנושא שאינו מומחה בו .ואומנ ,יש הטועני
כי פיזיקאי רבי מרשי לעצמ לעיתי ,בהסתמ #על הישגיה
בפיזיקה ,להביע דעות נחרצות בנושאי פילוסופיי ,דעות המעוררות
גיחו #אצל הפילוסופי .אי אנו יכולי לומר זאת על איינשטיי ,
לפחות במקרה זה בו הוא מפגי צניעות ראויה.
רגשי ההזדהות וההערצה שחש איינשטיי כלפי שפינוזה מזכירי
לי את התפעמותו מנגינתו של מנוחי  .אי זה יחס כלפי ההגות של
שפינוזה בלבד .מעורבי כא רגשות אישיי עמוקי .איינשטיי
מתגלה כא כרומנטיק  .בצד הפילוסופי תופס איינשטיי  ,בדומה
לשפינוזה ,את "אלוהי כישות מופשטת ,ברוח הציווי המקראי 'לא
תעשה ל #פסל וכל תמונה'" .הוא האמי באלוהי נוסח שפינוזה ולא

באל אישי שמגלה עניי באד ,בגורלו ובמעשיו .דתו לא הייתה
קשורה לבתי תפילה ומוסדות .ולגבי הקשר בי דת למדע ,מצטט ימר
את אמירתו "מדע בלי דת צולע; דת בלי מדע היא עיוורת" ,היכולה
לשמש מוטו לספר ,ומותיר את הפרשנות לקורא .א ננסה לפרש את
החלק הראשו של האמירה ,הרי את המילה "צולע" נית לפרש
כ"לאֿמושל" .כי הדת )הקוסמית( באה להשלי את מה שהמדע
אינו עוסק בו :את התשובה לשאלה מדוע תופעות הטבע מצייתות
לחוקי מתמטיי פשוטי ואלגנטיי מוצאי בדת :ההשגחה
העליונה היא האחראית לכ #שישנ סדר וחוקיות בעול .המדע
מנסה ,נית לפרש ,לגלות את הסדר והחוקי הללו .ואילו בחלק השני
של האמרה הנ"ל נית לפרש את המילה "עיוורת" בכ #שהדת אינה
יכולה לגלות את הסדר והחוקי .היא זקוקה למדע .הדת והמדע
משלימי אפוא זה את זה.
לאחר שסיי לפתח את תורת היחסות הכללית שנחלה הצלחה
משמעותית ניסה איינשטיי להגיע לנוסחה או לתיאוריה מקיפה אחת
שתסביר את מכלול התופעות שהיו ידועות אז ,כמו תופעות הכבידה
והאלקטרומגנטיות ,ובמשימה זו ,לה הקדיש את מירב מאמציו במש#
שני רבות ,הוא נכשל שוב ושוב .הוא האמי שתיאוריה זו –
תיאורית השדה המאוחד – חייבת להתגלות בסופו של דבר .ימר
מצביע על הסבר אפשרי לעקשנותו של איינשטיי  ,לנוכח אכזבותיו
הרבות .הדבר נובע מאמונתו הדתית של איינשטיי ברוח הכרתו של
שפינוזה באחדות הטבע" :אלוהי הוא אחד ,מכא שמטבע הדברי
יש רק הוויה אחת בטבע" .א ימר צודק ,אזי השני הרבות שהקדיש
איינשטיי לתיאוריה הכושלת שלו נבעו מאמונתו הדתית .ג כיו
מחפשי הפיזיקאי את התיאוריה שתאחד את כל כוחות הטבע
הידועי ,כ #שבסופו של דבר ,יתכ ומטרתו של איינשטיי תושג בכל
זאת .ובכלל ,התפתחות מדעית אינה תוצר פעילותו של מדע בודד
אלא תוצר של תהלי #קולקטיבי בו משתתפי מדעני רבי ,תהלי#
הנמש #לעתי שני רבות – מעבר לשנות חיי מדע אחד.
איינשטיי האמי בדטרמיניז נוסח שפינוזה ,דהיינו שכל
האירועי בטבע נקבעי בהתא לחוקי של סיבה ותולדה .לכ ,
טוע ימר ,הוא התנגד למכניקת הקוונטי שאינה דטרמיניסטית אלא

הסתברותית ,כלומר אינה קובעת את התנהגות של חלקיקי בודדי.
כא באה התבטאותו המפורסמת :ש"אלוהי אינו משחק בקוביה".
עד היו חשבתי ש"אלוהי" מופיע כא בצורה מטפורית בלבד
ושביטוי זה משק& את איֿיכולתו של אבי תורת היחסות לעכל את
התפיסה ההסתברותית של מכניקת הקוונטי .כעת ,לאחר קריאת
הספר ,נראה לי כי בהחלט יתכ שאיינשטיי התכוו כא לאלוהי
ברצינות.
איינשטיי שלל האנשה )אנתרופומורפיז( של מושג האלוהי.
וכא טוע ימר כי איינשטיי יכול היה לראות בעמדה זו תולדה
הגיונית של הדיבר השני בעשרת הדיברות "שאוסר על עשיית צל
מוחשי של האלוהי" .אומר איינשטיי כי מושג האלוהי יכול
להיתפס רק דר" #הרציונליות והמובנות של העול שנמצאות מעבר
לכל עבודה מדעית מסדר גבוה" .כלומר ,ג מחקר מדעי מתקד ככל
שיהיה אינו יכול לקרבנו לתפיסת מושג האלוהי .מושג זה "מורכב
מרגש עמוק יחד ע אמונה בתודעה עילאית" .אול ככל שאיינשטיי
מנסה לעטו& את דבריו במילי גבוהות ,קשה להבי את פשר
מחשבותיו .אי הוא משתמש כא בשפה מדעית וג לא בשפה
פילוסופית .הוא חש ברגשות נשגבי מבינתנו; הניסוחי המילוליי
של רגשות אלה אינ ברורי .למה התכוו כאשר דיבר למשל על
"תודעה עילאית"? בהסבריו על מקור הדת הוא משתמש בשפה
מובנת ולא בשפה פרטית .הוא טוע למשל שמקור הרעיונות
והטקסי הדתיי הוא בפחד מרעב ,מחיות טר& ,מחולי וממוות.
איינשטיי נתקל כנראה בכמה השערות של אנתרופולוגי וחוקרי
דתות ,אול מתקבל הרוש מדברי ימר שהוא לא היה מומחה בתחו
זה )כש שלא ראה את עצמו מומחה לשפינוזה( .התיאוריה שלו על
התפתחות הדת התבססה על השערות סבירות אול ללא ביסוס מוצק.
עלֿפי תיאוריה זו ,לאחר שלב הפחד שהוא מקור הדת בא השלב
השני בהתפתחות הדת :התפיסה החברתית או מוסרית לפיה "אלוהי
הוא גור שגומל ומעניש ,מנח בעת מצוקה ומשמר את נשמות
המתי" .איינשטיי שואב את הרעיונות אלה מהתנ" #והברית
החדשה אי ימר מציי מה היו הרעיונות האלטרנטיביי .בקיצור,
איינשטיי אינו מציג ביסוס מדעי להשערותיוֿקביעותיו .וספק א

הוא רואה את תחו חקר הדת – התיאולוגיה – כמדע בכלל .לכ הוא
יכול להפריח השערות ולהסתמ #על אחרי הנוהגי כ .#ימר אינו
משכילנו בעניי זה .הוא רואה את תפקידו רק בהבאת אמירות
והשערות שונות מפי אנשי דת ,תיאולוגי ופילוסופי של הדת אשר
מחלק שאב איינשטיי את קביעותיו ,בנוס& לרעיונות תיאולוגיי
פרי מחשבתו הוא.
כא בא השלב השלישי של החוויה הדתית אליבא דאיינשטיי :
הופעת "הרגש הדתי הקוסמי" .זוהי הגרסה של החוויה הדתית אותה
הוא מאמ ,ושוב הוא חוזר לניסוחי עמומי ולא מדעיי .לדברי
איינשטיי מצב זה קשה מאוד לתיאור "בעיקר מפני שאי שו תפיסה
אנתרופומורפית של אלוהי שמתאימה לו" .האד החווה רגש זה
"רוצה לחוות את היקו כמכלול משמעותי אחד" .זהו רגש קשה
להעברה למישהו שלא התנסה בו בעצמו .מי שפתוח לרגש זה יכול
לחוותו תו #עיסוק באומנות ובמדע .חוויה זו מזכירה לנו את
התרוממות הרוח שמעוררת ההאזנה למוזיקה קלאסית ,או היופי
המתגלה בתגליות תיאורטיות גדולות בפיזיקה .ימר מצטט את
איינשטיי הטוע "שחוויה דתית קוסמית היא הכוח המניע החזק
והאציל ביותר מאחורי מחקר מדעי" .חוויה זו דומה לאירוע
האבריקה ) (eurekaהארכימדי של הארה לאֿצפויה ,שבעקבותיה
מתגלה פתרו לבעיה שעד עתה הייתה בלתי פתירה.
ימר מתאר את הדיו הנרחב שהתעורר בתקשורת בעקבות מאמרו
של איינשטיי "דת ומדע" שפורס ב"ניו יורק טיימס" בֿ.1930
מאמר זה עורר תגובות רבות .בי השאר הותקפה עמדתו בדבר
הדטרמיניז הבלתי מוגבל ,שמוציא מכלל חשבו את חופש הרצו ,
ולכ ג את עשיית החטא .נית לומר אפוא שעלֿפי הדת הקוסמית
של איינשטיי אלוהי אינו משחק בקובייה ולכ החטא הוא בלתי
אפשרי ואי מקו לעונש ולגמול על התנהגות "רעה" .ואילו תורת
הקוונטי עלֿפי הפרשנות ההסתברותית המקובלת מאפשרת לבני
האד לחטוא .התפיסה ההסתברותית הזאת יוצרת את ההבדל בי
חיית הטר& לאד .הנחש מתנהג באופ דטרמיניסטי ולכ מושג
החטא או הרוע אינו חל עליו .רק האד יכול לחטוא .אול איינשטיי
אינו מקבל הבחנה זו :ימר מתאר התכתבות ע רב שהציע לו "לרכ#

את חומרת הדטרמיניז שלו באמצעות אימו התיאוריה
ההסתברותית של מכניקת הקוונטי" .איינשטיי השיב שהוא "נותר
דטרמיניסט אית בדעתו משו שאי לו ספק כי 'הבסיס התיאורטי
למכניקת הקוונטי יוחל& בבוא העת בתיאוריה דטרמיניסטית'".
האמו בדטרמיניז בלתי מוגבל או בסיבתיות בלתי מוגבלת הוביל
אותו למסקנה שאינו יכול לשנוא את אויבו כי האויב חייב לעשות את
אשר הוא עושה .ומכא נית להגיע למסקנה שכש שאינ #יכול
לשנוא את הנחש הארסי אינ #יכול לשנוא את אויב.#
אול זוועות השואה קטעו את הדיו הזה והעבירו אותו מהמישור
המופשט למישור המוחשי .איינשטיי גרס כי הגרמני אחראיי
למעשי הרצח ההמוניי ועליה להיענש כע .הוא שנא את מבצעי
הפשעי האלה ,בניגוד למה שאומר הדטרמיניז הבלתי מוגבל בו
האמי  .מה ההבדל בי הנחש הארסי המכיש את קורבנותיו לבי
היטלר? הדטרמיניסט הבלתי מתפשר חייב להתייחס אל שניה
באותה צורה :שניה ,הנחש והיטלר ,אינ אחראי לתוצאות
מעשיה ואינ נושאי באשמה .אול כאשר שנא את הצורר ,הוא
התייחס אליו כאחראי למעשיו .מתקבל הרוש מדברי ימר
שאיינשטיי סבל כא מ"פיצול אישיות" .כמדע האמי בדטרמיניז
בלתי מוגבל ובאלוהי הקוסמי .אול כאשר נודעו זוועות השואה
ראה את הגרמני כע אחראי למעשי הרצח ההמוניי .יש כא
נסיגה מהדטרמיניז הבלתי מוגבל.
על היחס בי המדע לדת אומר איינשטיי  ,בניסוחו של ימר:
"מכיוו שהמדע עוסק רק במה שישנו א #לא במה שצרי #להיות ,אי
שו אפשרות לניגוד או עימות בי השניי" .אול ידוע העימות בי
הכנסייה לבי גלילאו בו טושטשו הגבולות בי המדע לדת .תחו
מדעי נוס& בו היו התכתשויות בי הדת למדע הוא הדרוויניז .היבט
נוס& לחלוקת העבודה בי המדע לדת ,על פי איינשטיי  :הדת מציבה
את היעד ,ואילו המדע מראה את האמצעי להשגתו .היעד הוא
החתירה לאמת ולהבנה .יעד זה מושג באמצעות השיטה המדעית.
איינשטיי לא האמי באלוהי אישי הגומל ומעניש ,אול הוא לא
היה אתאיסט והג בתוק& על דתיותו הקוסמית .בהקשר זה מספר ימר
על הקשר בי איינשטיי לישראל .דוד ב ֿגוריו  ,בדומה לאיינשטיי ,

היה מערי מושבע של שפינוזה והאמי ב"ישות בלתי מושגת,
שאיֿאפשר להגדירה ,אפילו לראותה בדמיו  ,א #היא נעלה
לאי ֿשיעור מכל מה שאנו יודעי ומסוגלי לתפוס בהכרתנו ,אמונה
שלא הייתה שונה בהרבה מאמונתו של איינשטיי " .תפיסה זו של
אלוהי מלווה בתחושה עמומה שאינה ניתנת לתיאור מילולי או
פלסטי .איינשטיי תיאר חוויה זאת בהשראת המוזיקה של המלחיני
הגדולי וההרמוניה המופלאה של היקו כפי שהיא משתקפת
בתיאוריות הגדולות של הפיזיקה .אול נראה כי מושג האלוהי
שביטא ב ֿגוריו בעקבות שפינוזה היה בעל דרגת ההפשטה הגבוהה
ביותר.
ימר מתאר את גל התגובות של אנשי דת על מאמר של איינשטיי
משנת  ,1940בו דחה את מושג האלוהי האישי והטי& לאלוהי
הקוסמי בו האמי  .באחת מהתגובות ,שהתפרסמה בכתבֿעת קתולי,
נאמר שכש ש"סנדלר צרי #להישאר צמוד לאימו הנעליי שלו"
כ" #צרי #מדע להישאר צמוד למדע שלו" .ומי שמדבר על הדת צרי#
לפחות להתפלל באופ סדיר .א "תהליכי החשיבה של פרופסור
איינשטיי בתחו המדע אינ חדי יותר מכפי שה בתחו
הפילוסופיה ...אי לי אלא להפו #לספק בכל הנוגע לתורת היחסות".
ואומנ מתקבל הרוש שאיינשטיי "ניצל" לעתי את עובדת היותו
מדע וכוכב תקשורת כה מפורס על מנת להביע דעות החורגות
בהרבה מתחו מומחיותו ,לרבות בנושאי תיאולוגיי ופילוסופיי.
ימר מביא סדרת ציטוטי מפי מבקרי של מושג האלוהי הקוסמי,
בהקשר של מאמר של איינשטיי שהופיע בספטמבר  .1940אחד
מהמבקרי כותב כי איינשטיי מנסה לתפוס את אלוהי בכלי
מדעיי ומבלבל בי אמונה לידע .אול ,כפי שראינו ,איינשטיי
מתאר את חווית האלוהות הקוסמית באמצעות המוזיקה של
המלחיני הגדולי וההרמוניה המופלאה של היקו שאיֿאפשר
לאפיינ ככלי מדעיי .מה שנית לומר הוא שהחוויה הדתית
הקוסמית מתעוררת בהשראת המוזיקה הקלאסית והתיאוריות
הגדולות של הפיזיקה .מבקר אחר טוע כנגד דחיית מושג האלוהי
האישי בנימוק שההשקפה הדטרמיניסטית הגלומה במושג האלוהי

הקוסמי מסירה מעל היטלר את האחריות האישית לגירוש יהודי
גרמניה )יש לזכור שמדובר על התקופה שלפני מחנות המוות(.
ימר טוע שהרגש הדתי הקוסמי" ,שתחושת המסתורי טמונה
בחובו" ,עומד ביסוד הפילוסופיה הדתית של איינשטיי  .בהזדמנויות
אחרות הוא מדגיש שאיינשטיי אינו מיסטיק  .בֿ 1955כותב
איינשטיי שאנו מתייחסי למבנה המפואר של הטבע ,שאנו מביני
רק באופ חלקי" ,בתחושת ענווה ושפל רוח .תחושה זו היא הרגש
הדתי האמיתי שאי לו ולא כלו ע מיסטיציז" .ימר מציי בעניי
זה כי איינשטיי "מעול לא ראה את 'הרגש הדתי הקוסמי' שלו
כתחלי& לחשיבה רציונלית" .א נתרג "חשיבה רציונלית"
ל"חשיבה מדעית" ,נית לראות את הרגש הדתי הקוסמי כמשלי
לחשיבה המדעית; רגש זה מלווה בתחושת התפעמות ,מצד אחד,
ותחושת ענווה ושפל רוח ,מצד שני ,כאשר התחושה הראשונה
מובילה לתחושה השנייה.
נראה כי האלוהי הקוסמי של איינשטיי ממלא תפקיד דומה לזה
שממלאת תורת השדה המאוחד בפיזיקה שלו .ימר מביא את דברי
התיאולוג פרידרי #שליירמאכר כי "תחושת האחדות שביסוד כל
הדברי הסופיי והזמניי" היא שמולידה את רעיו האלוהי.
איינשטיי לא הצליח להגיע לתיאוריה המאוחדת ,אול נית לומר
שהתיאוריה האידיאלית שתסביר ותאחד את כל התופעות ,היא
התגשמות ה"מונותיאיז" בתחו הפיזיקה שמשמעותו היא המעבר
מתיאוריות חלקיות לתיאוריה מאוחדת המכסה את כל התופעות .ימר
אינו עומד במפורש על הקבלה זו שבי חזו התיאוריה המאוחדת של
איינשטיי לבי אמונתו בדת הקוסמית או באל אחד לא אישי השולט
ביקו .ימר מציי בכל זאת את היחס הדומה הנית עלֿידי איינשטיי
לדת ולמדע" :הפילוסופיה הדתית ...היא מערכת חשיבה
רציונליסטית ובתור שכזאת אפשר להעמיד אותה – כמעט כמו הייתה
תיאוריה מדעית – לביקורת עלֿפי קריטריוני מתודולוגי של
עקיבות הגיונית פנימית" .כא נוקט ימר בגישה המיושנת שעלֿפיה
המדע כפו& ללוגיקה ומתודולוגיה נוקשה ,אול זה שני רבות
שמרבית הפילוסופי של המדע אינ גורסי כ .#למשל ,מדעני
המאמצי תיאוריה הנחשבת יפה בעיניה ימשיכו להחזיק בה למרות

שאינה תואמת לכאורה את כל העובדות עלֿפי הקריטריוני
המתודולוגיי היבשי .אול מיד לאחר מכ  ,הוא מביא מדברי רוי
מוריסו  ,פרופסור לתיאולוגיה פילוסופית ,על הפילוסופיה הדתית של
איינשטיי  .על פיו איינשטיי אימ עמדה אחת לגבי הדת,
הפילוסופיה והמדע .עמדה זו "מניעה את החתירה לאידיאלי
האתיי הרמי ביותר ולהבנת היקו העמוקה ביותר שבגדר
האפשר" .איינשטיי רואה את עקרונות היסוד האתיי והמדעיי
כהמצאות חופשיות של הדמיו המדעי ולא כמוכתבי באופ
אֿפריורי נוסח קנט.
הפרק האחרו של הספר ד בהשלכות התיאולוגיות של תיאוריות
מרכזיות כמו תורת היחסות ותורת המפ הגדול ,דיו זה כרו#
בנושאי פיזיקליי מורכבי שלא אעסוק בה במסגרת זו .ימר
מסכ את גישתו של איינשטיי לקשר שבי המדע לדת בכ #שגילוי
חוקי הטבע וההרמוניה השולטת ביקו מביאה לתחושת התפעמות
ויראת כבוד ובכ #מקד המדע את הדת.
אהרו קנטורובי ,ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה ,אוניברסיטת
תלֿאביב

