Darwin til diskussion
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eller med Storm P-maskinen: Hvis blot én enkelt del mangler, kan systemet slet ikke fungere. Men analogien til disse maskiner har den
skavank, at levende systemer har alternativer:
Forsøg har vist, at man godt kan gå ind og ødelægge nogle systemer, uden at organismen dør
af det, der er mange måder at klare et stofskifte
på, ja, der findes en overflod af muligheder,
fremførte CE.
Så hovedindvendingen mod Behes argumentation er, at da der findes så mange muligheder,
må der også være mange flere tilfældige måder,
hvorpå den naturlige selektion kan finde frem
til de komplicerede systemer på.
CE fremførte også som et argument mod
Behes teori om intelligent design, at der findes
mange eksempler på dårligt design, men CEs
vigtigste argument mod Behe var nok den, at
intelligent design-teorien stopper forskningen. Hvis der skal en transcendent forklaring
til at forstå disse komplekse systemer, så stopper forskningen. Og det synes CE naturligt nok
er kedeligt. Men som nævnt ovenfor vender vi
tilbage med en mere detaljeret anmeldelse af diskussionen.
Knud Aa. Back

Fra debatten
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