
ק ד 0  האליל «
 המהפכה

 דארווין
 וזעולם הדארוויניסטיח ובהסברים שהיא

 נטליגנטי, שרואה את התפתחות החיים כתוצר של
 חלופה תאורטית המגשרת על שגי סוגי הסדקים

ו  וזדארוויניםטי אינו המילה אחרונה בתפיסתנ
 וי!והמודל יוחלף במודל רתב יותר במרוצת

 סדקים בתפיסת העולם הדארוויניםטית
רסת את עצמה ה ההו  א. סענ

 בגישה הדארוויניסטית יש סדק לוגי חמור שאינו מאפשר

 לבדוק אותה. לפי הגישה הדארוויניסטית המניעים, הרגשוו.

 והתודעה האנושית הם תוצר הישרדותי של סביבה מתאימה

 תודעה אנושית היא גם זו שמעלה את הטענה הדארוויניסטית

 שכן, האדם ששרד בסביבה המתאימה לו הוא שמעלה או.

 הטענה. קיומה של הטענה הדארוויניסטית מותנה בהישרדוו.

 האדם. משום כך לא נוכל לשפוט את אמיתות הטענה, שקיומו!

 מותנה בהתאמת דוברה ותודעתו לסביבה, ואין קריטריון מטא

 תאורטי לאמיתותה, שכן, בתוקף הגישה הדארוויניסטית, כי'

 קריטריון כזה הוא תוצר הכרחי של דובר ותודעתו ששורדינ!

 בסביבה מתאימה.

 ב. פונקציונליות, תכליתיות וכוונה

 הסדק השני קיים בחלקיות ההסבר הדארוויניסטי. ההנחה

 הבסיסית הדארוויניסטית היא שכל בעל חיים, או קבוצה

 או כל סוג ומין מונעים להתקיים, ״רוצים״ לשרוד, מונעינ

 למקסם את החיים על ידי הבאת צאצאים. כאן נעצרת התשובו

 הדארוויניםטית. והרי עולה כמובן מיד השאלה: מדוע קיימו

 הנטייה של בעל חיים ״לרצות״ לחיות, להרבות צאצאים

 ומדוע לסוג כולו יש נטייה לשמר את היצורים הבריאים יותר'

 כמובן שאין לענות על כך ב״כי זה יצר הקיום״, שכן זו תשובה

 מעגלית. לכשעצמה, התשובה הדארוויניסטית היא חלקית

 היא מנסה לענות - אך באופן גס ולא מדויק - על ה״איך״.

 תשובה מספקת יותר היא במסגרת הסבר תכליתי: ״כד

 ש...״. נסביר זאת. כבר בגישה הדארוויניםטית קיים הסבו־

 לפי מטרה, או תכלית. לפיה ההסבר לתופעות הוא פונקציונל

 המאמר מציג סדקים בתפיקת
 מציעה. גישת התכגון האי
 איגטליגגציה גבוהה, היא

 האלה. סביר להניח שהמודל
 אח מקור החיים, ורב הסי

 הדורוח הבאים.

 מרדכי רימור

קת רבת שנים התעוררה לאחרונה בין התומכים בגישח ו  מחל
ת היקום  העולם הדארוויניסטית לבין הרואים את התפתחו

 כתוצר של תכנון אינטליגנטי. הראשונים טוענים שמקור בעלי

ן בעל גזע אחד  החיים הוא מאורגניזם חי אחד, לפי מודל ע

 שממנו מתפתחים ענפים ומהם תת ענפים עד לבעלי החיים

 כיום. העיקרון הבסיסי המסביר את ריבוי סוגי בעלי החיים הוא

 שינויים מקריים המתאימים את בעל החיים לסביבתו, מאריכים

 את הישרדותו ומגבירים את סיכוייו להעמדת צאצאים. הרב

 גוניות האדירה והמשתגה תדיר של בעלי החיים היא תוצר ישיר

 של השינויים המקריים והזיקה ביניהם לבין הסביבות המגוונות

 והמשתנות.

 לעומתם רואים האחרונים את מקור החיים כתוצר מכוון

 של תכנון אינטליגנטי המתאים את סוגי בעלי החיים לסביבות

 שונות. גישתם - רחבה יותר מהראשונה - מבטאת ניסיון

 נועז לנפץ אליל מקובל שאין עליו עוררין במדע המערבי. זו

 מהפכה רעיונית. אציג כאן את עיקרי מהפכה זו בשתי רמות.

 ראשית, אציג סדקים בתפיסת העולם הדארוויניםטית, שניתן

 להסבירה באופן רחב יותר. שנית, אציג סדקים בהסבר

 הדארוויניסטי לממצאים שניתן להסבירם גם אחרת. גישח

 התכנון האינטליגנטי, שרואה את התפתחות החיים כתוצר ש7

 אינטליגנציה גבוהה, היא חלופה תאורטית המגשרת על שנ

 סוגי הסדקים האלה. אסתכן להתנבא שהמודל הדארוויניסט

ט י ס  אינו המילה אחרונה בתפיסתנו את מקור החיים, ורב ה

 שהמודל יוחלף במרוצת הדורות הבאים במודל רחב יותר, כפ

 שהמודל האיינשטייני החליף את המודל הניוטוני.



 קדימה, מכנית. הדומם אינו מונע מכוח עצמו אלא מאחור

 מלמטה. החיים מונעים מקדימה, מלמעלה, מהתכלית. תכלית

 או מטרה, מעידות על תוכנית שמעידה על כוונה.

 אמשיך ואסביר את התשובה הרחבה בדרך נוספת. הבנתנו

 מחייבת אותנו להסיק שאם לנו יש אינטליגנציה, קיימח

 אינטליגנציה גבוהה יותר שיצרה אותנו כיצורים אינטליגנטיים,

 אינטליגנציה זו חייבת להיות אינסופית. זאת מכיוון שבמציאותנו

 הלוגית והאמפירית סיבה היא יותר מתוצאה. תוצאה חייבח

 להיות כלולה במובן מסוים בסיבה. מבחינה לוגית אנו מניחיכ

 תמיד שהתוצאה נמצאח - לפחות באופן פוטנציאלי - בסיבתה

 אם לא נניח זאת, המציאות עלולה להיתפס בהפוכה, וקשה לנו

 לחשוב על מציאות הפוכה לוגית.

 אולם, נניח אפילו שיהיו כאלה שיאמרו ש״השלם הוא יותו

 מסכום חלקיו״ כבגישח הגשטלט או ביחסי מיקרו־מקרו

 ונניח אף שהם מבינים זאח לא רק באופן מטפורי ושאמננ

 נוצרת אינטליגנציה גבוהה - אנו - מזו הנמוכה שנמצאה

 בבעלי חיים. אפילו אם כך המצב, הרי שאז אינטליגנציר

 גבוהה כשלנו תשאף תמיד למטרה גבוהה יותר, שחייבת להיוח

ת הוא לרוחניוח  השלמות האינסופית. שכן, כיוון ההתפתחו

 מושלמת - כטענת הגל. כלומר, כך או כך אנו מחויבים להאמי

 באינטליגנציה אינסופית מעלינו.

. א . נ . ד ת ו  ג. משמעו
 הסדק השלישי קיים בתפיסה הדארוויניסטית את משמעוח

 הקוד הגנטי. לסידור הפרוטאינים בד.נ.א. יש משמעות,

 כפי שאותיות מצטרפות למילים ומילים - למשפטים בעלי

 משמעות, כך גם רצף הד.נ.א. מביע משמעות של התפתחוח

 מדויקת של האורגניזם. משפט אינו צירוף מקרי של מילים,

 אלא נוצר ברוחנו עם כוונה. אפסי הסיכוי שצירוף מקרי ש7

 אותיות ומילים ייצור, אפילו לאחר ביליוני שנים וניסיונות, שיו

 של ביאליק. כך אפסי הסיכוי שסידור כה מסובך ובעל משמעוח

 של הד.נ.א. יופיע באופן מקרי בטבע. כוונה של משפט נוצרה

 לדוגמה, לקרני הצבי או לציוץ הציפור יש מטרה, פונקציה

 תפקיד, שהם רחבים יותר מקרני הצבי או מציון הציפורים

 וגם למטרת קרני הצבי(חיזור) או למטרת ציון הציפור(הכרזח

 טריטוריה) יש מטרה רחבה יותר וכך הלאה. אם מניחינ

 הנחה כלשהי לגבי מטרה בתחילת שרשרת העובדות, הנחה זו

 חייבת להיות תקפה עד סוף השרשרת. מספיק שלעובדה אחה

 בשרשרת המציאות יש מטרה, או תכלית, כדי שלכל שרשרה

 העובדות האינסופית במציאות תהיה מטרה. שכן, הסבו

 תכליתי הוא תפיסת עולם של המסביר. אי-אפשר שלמשהו

 תהיה מטרה והיא תיפסק במקום כלשהו בשרשרת המטרות

 זה מחויב לוגית. מטרות כל המציאות עומדות בשרשרת אחר

 עד למטרה האחרונה, האולטימטיבית. מהי? בוודאי שהיןי

 רתבה, גבוהה ומופשטת מהקודמות בכל המובנים. לכן סביו

 להניח שהיא אינסופית ומושלמת. משום כך נוכל לראותה אן

 כאינטליגנציה גבוהה, אינסופית. כך עונה אף הנחת התכנו

 האינטליגנטי לא רק על ה״איך״, אלא גם על ה״מדוע״.

 נכון שקשה כיום להבין מהן המטרות היותר גבוהות ש7

 קיומנו. אך עלינו לזכור שמשך החיים עד עתה הוא אפס

 חסית למיליארדי שנים של קיום היקום, כך שקשה להבחי

 במטרה או בכוונה במשך ״הרף עין״ כזה של קיומנו לעומח

 מיליארדי שנים, או לעומת הנצח. הדארוויניסטים מתעלמינ

 מעובדה זו.

 ננסה להבין זאת שוב באופן שונה. בגישה הדארוויניסטית

 הנחת המטרה היא אימננטית. התפקיד מלכתחילה קובע אח

 התפתחות הפרט. לדוגמה, באדם, נראה לכאורה שהקוד הגנט

ת האיברים. אך למעשה  אחראי ״מלכתחילה״ על כל התפתחו

 הצורה או המטרה קובעים את ההתפחחות. היד שמתפתחר

 לצורתה סופית - סופה קובע את ההתחלה מבחינה גנטית

 השלם קודם לחלקיו. זו, כמובן, סיבתיות תכליתית

 באורגניזמים מתפתחים הסיבתיות היא לאחור, מהמטרד

ת היא מימוש מטרה, יציאתה לפועל. זו  להתפתחות. התפתחו

 סיבתיות הפוכה מזו שבדומם. בדומם הסיבתיות היא לכיוו

ן י  »יןר: נתן הלפרין, התפתרוות האדם מהקוף ו1ל עי תורתן של זאחו



 ה. גנטיקה ולמידה

ועיסטית כיונ ו  הסדק החמישי קיים, כנראה, בתפיסה הדאו

 את השפעת הגנטיקה. לפי גישת דארווין - המנוגדת ללה-מאר7

- אין לרכישת התנהגויות בקרב בעלי החיים כל השפעה /71

 המבנה הגנטי, אלא להפך. לדוגמה, אדם שלומד שפה זרה א

 פיתח שרירים אינו ״מוריש״ זאת לילדיו. במבנה הגנטי טמונו

 רק היכולת ללמוד שפה. אחת הדרכים ״לעקוף״ את הגנטיקו

 היא ״להוריש״ ידיעות על ידי לימוד. אנו לומדים מהדורור

 הקודמים ידיעות ששרדו והתאימו לסביבה התרבותית. כך

 עוברת התרבות בדורות. אנו מעבירים בהוראה ובלימוד ״גנים׳

 של תרבות (memes). כאן אולי מצוי הסדק הנוכחי, שכן קשו

 להאמין שבעולמנו האינטראקטיבי הגנטיקה בלבד משפיעה ע7

 התנהגות ולא להפך. קשה להאמין שאנו מורישים גנים שאיננ

 מושפעים מהסביבה שהגנים פעלו בה במשך חיינו. סביר לשער

 שהד.נ.א. מושפע מהסביבה ולא רק מגיב בהתאם לתכונותי

 הפוטנציאליות. השפעה זו היא כמובן הרבה יותר אטית, שכ

 גבולות ההשפעה ותכניה הם הרבה יותר רחבים(מצבע עיניים

 לדוגמה). בניגוד לגישה הדארוויניסטית, יש לשער שגם לימוד

 משפיע על גנטיקה. ניתן לצפות שלגישת לה-מארק יש מוב

 בהישרדות האדם והידע התרבותי, במקביל לגישת דארווין

יות מדעיות בתחום הזה.  לדעתי, יש לצפות להתפתחו

 סדקים בהסבר הממצאים לפי הגישה
 הדארוויניסטית

 א. מקור החיים

 בעיקרו, כאמור, מקור בעלי החיים לפי הגישו

 הדארוויניסטית הוא מאורגניזם חי אחד. כהשלמה לתהליך

 טוענים הדארוויניסטים כיום, שגם מקור החי האחד בא מעולנ

 החומר הלא חי. לפיהם, חיים התפתחו במשך מיליארדי שנינ

 מערבוב חומרים כימיים לחומצות אמינו, מהן לפרוטאינים

 מהם למרכיבי הד.נ.א., מהם למרכיבי חיים ״פשוטים״ כתאים

 מהם לבעלי חיים נמוכים ומהם לגבוהים יותר עד לאדם. ואמנם

 בראשית המאה ה־20 הצליחו ליצור במעבדה חומצות אמינו

 שהן המרכיבים הבסיסיים של כל רקמות בעלי החיים. בעקבוו

 כך, עלתה ההשערה שעקב חום, ברקים ואנרגיות שונוו

 שפעלו בכדור הארן בתקופה הפרה־ביוטית, התרכבו הגזינ

 באטמוספירה לחומצות אמינו, חומצות שומן וסוכרים. מהנ

 התרכבו בתהליך מקרי מולקולות גדולות יותר, כפרוטאינינ

 וד.נ.א. - מרכיבי היסוד של בעלי החיים.

 פה נפער הסדק הראשון. קטן מאוד הסיכוי שבתקופה הפרה׳

 ביוטית נוצרו חומצות אמינו בדרך שנוצרו במעבדה. התנאינ

 במעבדה שבהם נוצרו חומצות אלה שונים מאוד מהתנאינ

 מחשיבה אינטליגנטית. זאת אנו למדים מהניסיון. כך ר1

 הסיכוי שסידורי הד.נ.א. בבעלי חיים שונים אינם מקריים אל^

 נוצרו מתוך כוונה אינטליגנטית.

 מוטציות בד.נ.א. הן נדירות. זאת למזלם של בעלי החיים,

 כיוון שרובן ככולן מזיקות. כך ניתן אף לצפות, שכן כל שינו

 בהן הוא שינוי במשמעות המסר הגנטי. כפי שרב הסיכוי ששינו

 באותיות משפט יהפוך אותו לבלתי מובן, כך רב הסיכוי ששינו

 במסר גנטי יזיק למבנה בעל החיים. מועט הסיכוי ששינוי מקר

 של אותיות בשיר של ביאליק ייצור שיר אחר. כך גם לגב

 הד.נ.א.

 נזכור גם שמושג המקריות אינו בהיר לנו די צרכו. כל עוז

 איננו יכולים להבדיל בין ״מקריות״ לבין ״סדר״ באופן ברוו

 ומובחן, לא נוכל להכריע אם מקור בעלי החיים הוא ״מקריי

 או ״מתוכנן״. מקריות היא מושג בעייתי ביותר ומרמז על חוסו

 סיבה - מה שחשיבתנו הלוגית לא מוכנה לקבל. לשינוייב

 ״מקריים״ שקורים בחומר יש כמובן סיבה. עולם החומר אינו

 ״מקרי״. ״מקריות״ מסווה את אי-ידיעתנו. שינוי ״מקרי״ אינו

 אירוע פתאומי חד פעמי שמתחיל יש מאין, שכן אז הוא נס,

 לאירוע חומרי יש סיבה מדויקת, כימית או פיסיקלית. מכיוון

 שבזכות הניסיון מושג ה״סדר״ יותר ברור ומובחן לנו ממושו

 המקריות, רב הסיכוי לתכנון מסודר של בעלי החיים ולשינוייכ

 שהם עוברים. מה גם שנזכור, כפי שיובהר בחלקו השני ש7

 המאמר, בסעיף א, שעל אף כל הניסיונות המעבדתיים ליצוו

 מוטציות ״מקריות״ באמצעים כימיים, חום או קרינה, עד היוכ

 לא יצרו המדענים סוגים חדשים של בעלי חיים ממוטציוח

 מעבדתיות.

 ד. מקור ותכנון

 העובדה שקיים דמיון בין בעלי חיים רומזת לכאורה למקוו

 אחד, שכן ייתכן שהיו מתקיימים באופן מקרי מיליוני צומח

 שונות של בעלי חיים ללא דמיון ביניהם. זו הנחת ההסבו

 הדאחויניםטי. אך כאן נמצא אף הסדק הרביעי, שכן הנחח

 התכנון האינטליגנטי נמצאת באותה רמת סבירות. כלומר,

 קיים מקור אחד של תכנון בעלי חיים לפי אותה מתכונת ש7

 מבנים מתואמים לסביבות משתנות. נאמר זאת כך: הדמיו!

 שבין החיות גורם לנו לחשוב על מקור אחד. כאן יש שתי

 אפשרויות: או מקור אחד של בעל חיים בסביבות משתנות, או

 מקור אחד של תכנון. במצב הנתונים כיום כפי שיפורטו בחלקו

 השני של המאמר, ולפי רמת הסיבוך של מבנה הד.נ.א. ובעלי

 החיים, אפשרות התכנון נראית סבירה לפחות באותה מידה.



 ננסי הוא אמנם־אפשרי. שינוי כוה יכול לבוא משינוי במסר

 הגנטי - כלומר, ממוטציות. מוטציות עלולות לקרות עק1

 חום, השפעה כימית, קרינה וכדומה. אך כאן אף מתרתו

 הסדק השני. עד עתה בוצעו אלפי מחקרי מוטציות (לדוגמה

 בובוב הדרווופילה). שינויים רבים נוצרו במעבדה בתוך הסו!

 (לדוגמה, נוצרו זבובים ׳מוזרים׳ מסוגים שונים), אך אין שונ

 עדות עדיין להיווצרות חרקים חדשים בעלי מבנה תדש.

 נזכור גם שלבעל התיים יש מערך תכונות המתאימות זו לזו

 כל שינוי ננטי בודד בתכונה אתת יזיק למערך הכולל. לדוגמה

 אילו התארך צוואר הג׳ירפה בלבד, מבלי לתאם זאת עם ויסוו

 לחצי הדם בצוואר, או עם רגליים ארוכות, היה נוצר בעל

 חיים אומלל, חלוש, שהיה נעלם מיד. הסיכוי שיקרו מספר

 מוטציות בו־זמניות במספר רב של תכונות בעל החיים שכול

 יהיו מותאמות זו לזו הוא כמעט אפסי. מישובים שמרניינ

unn אומדים הסתברות ואת (לדוגמה, שיגוי גנטי בו זמני של 

. אלה מספרים אסטרונומיים שאין לקתתנ 1 0 1 5 : 1 -  תכונות) כ

 ברצינות. כלומר, זו למעשה הסתברות אפס. במערך כל כן

ם של בעל החיים, רב הסיכוי שקיימת תוכנית ראשוניו א ש  מ

 שמתאמת את כל מערך התכונות של בעל החיים. כפי שקיימו

 תוכנית ראשונית לבניין והוא אינו נבנה מלבנה על לבנה לל<

 תוכנית, כך שום בעל מיים לא מתפתח משינוי תכונות כלשה

 בזו אחר זו, אלא מתוכנית יסודית.

 ג. מקור הסוגים

 השונות בתוך סוגי בעלי החיים היא רחבה מאוד. הסיבוו

 לשונות ידועות. סיבות סביבתיות גורמות למספר בעלי חיינ

 מסוג מסוים להיות מבודדים מאוכלוסייתם. לדוגמה, םופוו

 מעיפות ציפורים או חרקים בודדים למרחקים והם אינם יכולינ

 לחזור. זרעים שטים באוקיינוסים ומגיעים לחופים תדשים

 גושי איים נפרדים לפתע ומבודדים בעלי חיים. נחל משנו

 מסלולו ומפריד בין מקומות ובין בעלי תיים. מפולות חוסמוו

 מעברי הרים ומבודדות בעלי חיים. במצבים כאלה, כשתת

 אוכלוסייה מבודדת מאוכלוסיית האם, עולה הסיכוי שבמשך

 הדורות היא תשתנה מאוד עקב התאמה לתנאי הסביבה

 כלומר ישרדו המתאימים. לעתים השונות שמתפתתת הי<

 כה רחבה עד שבעלי החיים מהאוכלוסייה המקורית איננ

 יכולים להתרבות עם אלה שהתפתתו בבידוד, למרות היותנ

 מאותו סוג. השינוי במקרים אלה הוא גדול הרבה יותר מאשר

 באוכלוסיית האם באותו זמן, מכיוון שככל שהפרטים המבודדינ

 הם מעטים, עולה הסיכוי - לפי תורת ההסתברות הםטטיסטיו

- שהם מלכחחילה שונים מאוכלוסיית המקור (זאת, כפ

 שאם נדגום אדם אחד ברחוב בישראל, הסיכוי מועט מאוד

 ששררו בכדור הארן באותן תקופות קדומות. החומרים במעבדר

 נוצרו בסביבה תסרת חמצן. חמצן ידוע כהורס (מחמצן)

 תרכובות. לפי עדויות גאולוגיות ידוע שבאותן תקופות היו

 חמצן באטמוספרה. נזכור שהחום, שהדארוויניסטים משערינ

 שיצר את תרכובות האמינו, יכול היה גם להרסן. בנוסף,

 תומצות אמינו לא בהכרח מתרככות בטבע עם עמיתיהן ליצוו

 תרכובות פרוטאיניות, אלא יכולות להתרכב עם הרבה אתרות,

 שהן, האתרות, כמובן אף הרבה יותר שכיחות בטבע. ולבסוף,

 המבנה המרחבי של המולקולות שנוצרו במעבדה לא היר

 בהכרח זה המרכיב פרוטאינים.

 כיום סדק זה התרתב אף יותר, שכן, במשך מאה השנינ

 האתרונות לערך ובניסיונות רבים לאין ספור, לא הצליחו מדעניפ

 להרכיב פרוטאינים מחומצות אמינו, וכמובן שלא הצליתו ליצוו

 מהם ד.נ.א. ואין אף שום סימן שיש התקדמות בעניין זה.

 ב. גנטיקה ומקרו־אבולוציה

 החידוש בגישת דארווין - בניגוד לגישת לה-מארק קודמו

 שטען שבעל החיים משנה צורתו בהתאם לצרכיו(ג׳ירפה מגדלח

 צוואר ארוך כדי לקטוף עלים) - היה שמשהו בתוכנו(דארווין

 כמובן עוד לא ידע על גנטיקה) מעלה תכונות חדשות, שאב

 הן מתאימות לסביבה, בעל התיים שורד וגדל הסיכוי שהו»

ד  עמיד צאצאים והסוג מחד משתנה ומאידך נשמר. כך, על י

 שיגוי מתמיד, מצרים סוגי תיות חדשים. באופן עקרוני התהלין

 מתתיל בתא בודד. במקביל גילה מנדל בניסוייו על הכלאוח

 אפונים, שהופעת תכונות היא תוצר של משחק אפשרויות בי]

 גנים רצסיביים לדומיננטיים. כך רואים לעתים שמופיעות תכונוח

 חדשות״ שלמעשה אינן חדשות. לכאורה נראה שגילוי זה יבוק

 להסביר את אותו משהו בנו שדארווין התכוון אליו שמעלה חכונוח

 חדשוח. אך למעשה מחליש גילויו של מנדל את גישת דארווין,

 כאן בדיוק הסדק השני בגישתו. זהו סדק אמפירי ואף לוגי. מחון

 מאגר גנטי נתון של סוג בעל תיים יהיה שינוי בנתונים גנטיים אן

 ורק בתוך סוג בעל התיים. ערבוב גנים רצסיביים ודומינגטייפ

 יישאר תמיד בתוך סוג בעל החיים. ניתן כמובן ליצור בע7

 חיים שונה, ואפילו מאוד, בתוך סוג בעל התיים (תשבו ע7

 סוני כלבים שנראים שונים ביותר). אך השינוי הוא אופקי. זו

 מיקרו־אבולוציה בלבד. זו לא מקרו־אבולוציה. אין שום עדוח

 שערבוב גנטי מסוג זה מוביל ליצירת בעלי חיים חדשים אנכית,

 למקרו־אבולוציה. גם לא יכולה להיות עדות כזאת, מהסיבר

 הלוגית שמאגר נתון יישאר לנצח אותו מאגר. בנוסף, משח7

 זה הוא סופי. שכן, עירוב ממושך מתליש את הסוגים החדשיכ

 (תשבו על פגיעותם של כלבים ״מהורי גזע״). למזלנו קיימח

 בטבע נטייה לחזור לצורה הממוצעת.

 למרות זאת, הדארוויניסטים ממשיכים וטוענים ששינוי



 בנוסף", רואים הדארוויניסטים בעובדה שמאובני בעל

 חיים מופיעים בשכבות גאולוגיות קדומות יותר, לעומר

 אלה המופיעים בשכבות מאוחרות, הוכחה לכך שהמאוחרינ

 התפתחו מהקרומים. זו כמובן מסקנה שאינה מחחייבת לוגיו

 מהממצאים. מסקנה שווה לה בתקפותה, לפי הנחת התכנו

 האינטליגנטי, היא שבעלי החיים המאוחרים הופיעו מאוח!

 ביותר בצורתם המלאה, כפי שמראים המאובנים, ואינם בהכרו

 צאצאים של בעלי החיים הקדומים.

ות החלוקה לסוגים נ  ה. עקרו

 עבור הדארוויניסטים, דמיון בין סוני בעלי חיים הוא סימ

 למוצא משותף. לדוגמה, העובדה שלכל היונקים יש אותה תוכניו

 גוף בסיסית(מבנה השלד, מפרקים, בית חוה וכדומה) - שהשתנתו

 במידה זו או אחרת אצל סוג זה או אחר בהתאם לאילוצי סביבו

- מעידה על מוצא משותף. סימן לאבולוציה היא אף הופעת בעל

 החיים במערך היררכי של סוגים ותת-סוגים. (שהרי אפשרי שה

«  מופיעים במערך של סוגים מקריים, או חופפים חלקית.) מו

 משוחף הוא, כמובן, הנחה, אך היא חשובה לדארוויניסטים

 במיוחד לאור העובדה שחסרים ממצאי המאובנים.

 הסדק החמישי נפער בהגדרת דמיון בין בעלי החיים. ניםיו

 לקבוע קריטריונים נוספים לאלה הבולטים (לדוגמה, נוצור

 לציפורים וקשקשים לדגים) נתקל בקשיים. נהוג לסווג לפי דמיו

 במבנה (הומולוגיה) ולא לפי דמיון בפונקציה (אנלוגיה). לדוגמה

 למרות שלציפורים ולחרקים מעופפים יש כנפיים הם לא מסווגינ

 יחדיו כשייכים לאותה קטגוריה, כי ההנחה היא שלאילוצי סביבו

 היה משקל ביצירת כנפיים. זה דמיון פונקציונלי(אנלוגי). המבנו

 של כנפי הציפורים (רקמות, דם ותמיכה מעצמות הציפור) שונו

 מהמבנה של כנפי החרקים (אין רקמות, קיימת ממברנה בלבז

 ובנויים כמבנה העפיפון). כאן אין דמיון במבנה (הומולוגיה) ולכ

 חרקים וציפורים אינם מסווגים יחדיו למרות הכנפיים. אך במקרינ

 רבים, ההבדל בין מבנה לבין פונקציה הוא בעייתי. לדוגמה, כנפ

 העטלף ורגלי הסוס הקדמיות נחשבות כבעלות מבנה דומה

 כלומר כשייכות לאותה אבולוציה, לעומת צורות הדגים וצורו

 הלוויחן שהדמיון ביניהן נחשב כפונקציונלי (אנלוגי) בלבד

 הנובעים מאילוצי סביבה, ולכן אינן שייכות לאותו סוג

 המחפש דמיון ביניהם חש שמשהו פה משובש. מקובל לחשוב

 על פי הדארוויניסטים, שסביבה משפיעה על מערך כללי כגו

 צורה, לעומת מקור אבולוציוני שמשפיע על מבנים ספציפיינ

 (כגון יונקים הגדלים ברחם פנימית - כמו הצבי - לעומת רחנ

 חיצונית - כמו הקנגורו - ולכן שניהם נחשבים כבאים ממקוו

 אבולוציוני שונה). אך מבנים רבים הם מעורבים: אנלוגינ

 והומולוגים כאחד.

 מתוך כך, נראה שפשוט יותר להניח כי חלוקה לסוגי בעל

 שהוא יהיה קרוב ל׳ישראלי הממוצע׳, לעומת דגימה של אלן

 אנשים ברחוב). לכן, באוכלוסיות מבודדות כאלה של בעלי

 חיים, עקב תנאי סביבה שונים והשוני הגנטי של האוכלוסייו

 המבודדת, עולה הסיכוי שהיא תשחנה לכיוונים שונים מאוז

 מאוכלוסיית המקור. אך כמובן שלא ייווצרו בעלי חיים מסח

 חדש, כפי שציפה דארווין, שכן באוכלוסייה זו המאגר הגנטי

 לא גדל, אלא, להפך, המאגר הגנטי הוא קטן יחסית למאגר ש7

 אוכלוסיית המקור. כאן דווקא פוחת המאגר הגנטי. כדי ליצוו

 בעל חיים חדש יש להוסיף למאגר הגנטי. במקרה הנוכחי, לפי

 דימוי הען והענפים, יתרחב הענף, אך לא ייתוסף ענף חדש.

 כאמור, השונות יכולה אמנם לגדול עד כדי כך שהאוכלוסייר

 השונה לא תוכל להתרבות עם אוכלוסיית המקור. אך,שוב, וו

 לא מקרו־אבולוציה, אלא מיקרו־אבולוציה. וה הסדק השלישי

 בטיעון הדארוויניסטי.

 ד. עדויות המאובנים
 הסדק הרביעי מתייחס לעדויות המאובנים. אלה מצביעות ע7

 תופעה מעניינת: הופעה מהירה יחסית של מספר עצום של בעלי

 חיים בתקופה גאולוגית אחת, בעידן הקמבריום. אפיוני בעלי

 החיים מאותה חקופה ואלה מהם הקיימים כיום הם אותם אפיונים.

 לדוגמה, כל מאפייני הדג כיום נמצאים בדג שבתקופת הקמבריום. כן

 גם לגבי הווחלים. כלומר, כשמופיע סוג בעל החיים על כדור האר)

 הוא נשאר קבוע. אין עדויות ממאובנים על רציפות החפתחות,

 לדוגמה, מדגים לדו־ חיים, או מווחלים לציפורים. עובדה וו אומרח

 דרשני. שהרי הציפייה, לפי הגישה הדארוויניםטיח, היא לםוגינ

 מעטים מקוריים של בעלי חיים בתקופות הקדומות, שיתפתחו

 לרבים כאלה כיום. אך לא כך הוא. הציפייה הדארוויניםטית היא

 אף לסוגי מעבר רבים, ולא אלה הם פני הדברים. למרות החיפוי

 הקדחתני במשך מעל מאה שנה, יבול מאובני המעבר דל ביותו

 ובעייתי(לדוגמה, סוגיית הארכיאופטריקס, ה׳ווחל המעופף׳, או

 הטיקטאליק, ה׳חנין הדג-זוחל׳). נראה כי לפי המאובנים, החלוקה

 למינים ולסוגים הקיימת כיום היא אותה חלוקה שהייתה או.

 והו סדק חמור בגישה הדארוויניסטית. גולד ניסה להתמודד עב

 בעיה קשה זו בהשערת ^punctuated equilibrium לפיה

 ההתפתחות היא ב׳קפיצות׳. כלומר, חולפות תקופות ארוכות מאוד

 של אי־שינוי, עם תקופות קצרות ביוחר של הופעת זנים חדשיב

 של בעלי תיים, לפי העיקרון הסטטיסטי דלעיל (ראו סעיף ג)

 של אוכלוסיות קטנות, מבודדות, המשתנות במהירות מאוכלוסייה

 האם. אוכלוסיות כאלה הן, כמובן, דלות מבחינה מספרית, כן

 שהסיכוי שיימצאו מאובנים מהם הוא קטן ביותר. אך נשים לג

 שההשערה של גולד מסתמכת על אי־קיום ממצאים. זו, כמובן,

 חולשה מתודולוגית. גישת התכנון האינטליגנטי יכולה להסביו

 הופעות פתאומיות אלה ביתר פשטות.



 סיווג אמפירי פשוט וסביר אינו רציף - כמצופה לפי

 הדארוויניםטים - אלא לפי קבוצות בעלי חיים בתוך מבנה

 היררכי של קטגוריות עצמאיות אלה מאלה ולא רציפות. כן

 נם מעידים תוצאות המאובנים. וו התמונה לפי הנתת התכנון

 האינטליגנטי. אין הוכחה תותכת שהקבוצות תלויות אלה

 כאלה. כלומר, התמונה היא של קבוצות אורגניזמים עצמאיוח

 בעלות מרכיבים מגדירים.

 לסיום
 גישת דארווין מצטרפת לתהלוכה ארוכה של גישות שהגו

 הוגים חשובים שמבחינה מסוימת עיצבו את רוחה של המאה

 ה־20. נזכיר כמה מהם. לפי פרויד הקיום האנושי הוא תוצר ש7

 מאבק בין אינסטינקטים עיוורים ואגואיםטים - יצר התיים ויצר

 המוות, גישה שעצמה עומדת על גישותיהם של הובס, ״אדם

 לאדם זאב״, או של שופנהאור וניטשה, על עליונות המניעים

 לפי מארקס, התשתית הכלכלית והטכנולוגית היא שקובעה

 את ההתפתתות הרוחנית, או במילים אתרות, שרוותה כלכליח

 לכולם תביא אושר לאדם. לפי דארווין, קיומנו הוא תוצר ש7

 מאבק הישרדות על משאבים סופיים. הוגים אלה עיצבו בכן

 עבורנו תמונת עולם שליליח, אלימה וחומרנית. לאחרונה

 נסדקים לאט אלילים כפרויד ומארקס בסדקים המפוררים את

 הנחותיהם הבסיסיות ואליהם מצטרף אף דארווין. באטיות

 ובעדינות נובטת במדעי החברה מהפכה שקטה, כבפסיכולוגיה,

 ואף במדעי הטבע, כמו בפיסיקת החלקיקים - שהמאמר רומז

 אליה לעבר קיום מעבר לעולם החומר, קיום שהוא יותר

 משמעוחי עבור רובנו.
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 תודה מיומדת לד״ר ריקי רימור על הארותיה המעמיקות.

 חיים - שהייתה קיימת, אגב, הרבה לפני דארווין(ראו אריםט

 או לינאוס) - מקורה בתכנון אינטליגנטי מוקדם של מבנינ

 דומים המתחשב באילוצי הסביבה. כשם שמכשירים רביכ

 מעשה ידי אדם דומים אלה לאלה עקב תכנון השכל האנושי, כן

 אפשרי שצורות ומבנה בעלי החיים דומים אלה לאלה עקב תכנו

 מוקדם. הדמיון בין בעלי התיים (כנפיים, עצמות, מערכות דם

 וכדומה) - הומולוגי ואנלוגי כאחד - יכול להיתפס כתוצר ש7

 שימוש ב״תוליות״ של מערכות מוכנות שתוכננו על פי הצורן

 של בעל התיים לתפקד בים, ביבשה, באוויר וכדומה. כמוב

 ששינויים במיקרו־אבולוציה נשארים בעינם בהתאם לאילוצ

 סביבה ספציפיים יותר.

 הסבר פשוט כזה פותר אף את ההנחה המוזרה והבלת

ת מקרית של אותו  סבירה של הדארוויניסטים על התפתתו

 פונקציה בבעלי חיים שונים. לדוגמה, לפי הדארוויניםטים

 התפתתה תעופה באופן מקרי בנפרד בארבעה סוגים של בעל

 חיים - ציפורים, חרקים, יונקים, וזוחלים (שכיום כבר נכחדו)

 מבחינה סטטיסטית, לא סביר כלל לשער שאותה ברירה טבעיח

 תתרחש בבעלי חיים שונים מאוד ארבע פעמים. הסבירות לכן

 היא כמעט אפסית.

 ו. סיווג מולקולרי

 סיווג מדויק יוחר של בעלי חיים המקובל כיום הוא םיווו

 לפי מבנה מולקולרי של הפרוטאינים, להם יש סוגים פעיליפ

 בתפקוד המערכות השונות של בעלי החיים. לפי מבנר

 הפרוטאינים, חיות הדומות בד.נ.א., או במבנה שרשרוח

 חומצות האמינו שלהן, נחשבות כשייכות לאותו סוג. כך דומו

 סוס יותר לפרה מאשר לציפור. המסקנה מדמיון זה היא שקייב

 ביניהם קשר אבולוציוני.

 כאן נפער סדק נוסף, השישי, שכן ניתן לומר שהדמיון מעיו

 אף על תכנון אינטליגנטי. זאת מכיוון שדמיון במבנה הפרוטאיניכ

 הוא דמיון פונקציונלי - על בעלי חיים דומים לשרוד באותו יקוכ

 ובסביבות דומות. יעיל ולוגי לתכנן בעלי חיים על בסיס ביוכימ

 משותף. סדק זה אף מתרתב, שכן כשמשווים מרתק מולקולר

 של אורגניזמים החיים כיום - מהם מצופה סדר אבולוציוני - ל*

 מוצאים רציפות של סדר ההתפחחות המצופה. לדוגמה, בתסרינ

 האבולוציוני, דג מתפתח לדו־חיים. לכן באנליזה נצפה לגלוח

 שהמבנה המולקולרי של דג הוא הכי דומה לדו־חיים, אך לא כן

 הוא. בעלי חוליות של היום, כצפרדע וסוס, רחוקים מדגים מרח7

 שווה מבתינת מבנה שרשרת הציטוכרום C. אין זאת משום מפנ

 שבעלי החיים של היום עברו את אותו רצף מוטציות אבולוציונ

 עד היום, כפי שכמה מדענים דארוויניסטים טענו, שכן, מחזוו

 ההולדה של צפרדעים, למשל, שונה מאוד מוה של סוסים, או ש7

 עכברים מוה של פילים.


