התפיסה השגויה של השרשרת הגדולה של הקיום
מאת ד"ר אסף מרום
א .קריקטורה של מצעד
בתמונה שהפכה לא פחות מאשר לקריקטורה של האבולוציה ,נראה קוף שוכן עצים (מצד שמאל ,בדרך
כלל) קופץ אל האדמה ,ואחריו הולכים בטור קופים נוספים .אחד אחרי השני ,בהדרגה ,הם מזדקפים,
מאבדים משיער גופם ומקבלים מראה המזכיר יותר ויותר את דמותו של ההולך — זקוף לגמרי — באופן
כה מלכותי בראש המצעד ,הלא הוא האדם המודרני ,הומו ספיאנס .אני בטוח שגם אם לא הייתי מוסיף
את הציור (ראו תמונה  ,)1בעיני רוחם של רוב הקוראים היתה עולה מיד התמונה המפורסמת .חיפוש קל
במרשתת של הערך "אבולוציה" יציג דווקא סמל זה ,על צורותיו המגוונות ,יותר מאשר כל סמל אחר של
מדע האבולוציה .הסידור ההדרגתי של היצורים הקופיים משמאל לימין ,הקצב האחיד של השתנות
תכונותיהם (ההזדקפות ,שיער הגוף ,התבלטות הלסתות ,נפח הגולגולת ועוד) — ומעל הכל נוכחותו
המרשימה של האדם בתפקידו כמנהיג המנווט את התהלוכה — כל אלה הם ,כנראה ,גם סוד הקסם של
הקריקטורה המפורסמת ,אשר אינה יותר מאשר ביטוי שגוי מיסודו לרעיון הדארוויני .מעניין לציין ,שגם
בקרב אלה אשר "מאמינים" בנכונותה של התיאוריה הדארווינית או כאלה המחשיבים את עצמם כמבינים
אותה ,יש שישתמשו בקריקטורה כאילו היתה תמצית המסר של הרעיון ושל משמעותו לגבי תולדות המין
האנושי.
כאמור למעלה ,לקריקטורה המדוברת ישנן וריאציות רבות (ביניהן ,אגב ,יש כאלה אשר התרחקו לגמרי
ממחוזות המדע והאבולוציה) .בצורתה המוכרת ביותר ,הקריקטורה מוגבלת לעולמם של הפרימאטים,
ונמצאים בה רק קופים ובני אדם .אך ניתן למצוא גם צורה מורחבת יותר ,שבה נראה כי התהלוכה
שתיארתי היא רק החלק היבשתי של תהלוכה ארוכה בהרבה ,שראשיתה בעומק הים ,מתחת לאדמה
שעליה צועדים קופים ואנשים (ראו תמונה  .)2בגירסה זו שוחים להם דגים קדמוניים בזה אחר זה ,ובאופן
הדרגתי ובקצב אחיד אשר נדמה כאילו הוא מתואם עם קצב "התפתחותם" של הקופים יושבי היבשה ,גם
הם משנים אט אט את צורתם ולובשים סנפירים יותר ויותר בשרניים ,עד שנדמה שאי אפשר להצביע על
המקום שבו הם הופכים לגפיהם של ההולכים על ארבע .עד מהרה מוצאים יצורי המים שזה עתה יצאו מן
הים את מקומם כשהם צועדים — איך לא — לפני אבותינו הקופים.
ובכן ,אפשר שבצורתה המורחבת הקריקטורה מנסה לדייק ולתאר גם את מה שמכונה "היציאה מן המים"
או "העליה אל היבשה" ,אירוע מוכר ומתועד בעבר הביולוגי של כדור הארץ .אחדים מאיתנו אולי אפילו
יצליחו לזהות את אחד מהיצורים החוצים את קו המים עם ( ]1[,Tiktaalikראו תמונה  )3אך למרבה הצער
בבסיס הרעיון לצייר שרשרת ארוכה כזו עומדת אותה השגיאה בתפיסה של רעיון ההשתנות של המינים
כפי שניסח אותו דארווין.
מדוע מייצגת הקריקטורה תפיסה שגויה ואף מזיקה של תיאוריית האבולוציה? מדוע כה מפתה לראות בה
ביטוי משכנע של התיאוריה? האם הוא מבטל אותה כליל? ולמרות כל זאת ,כיצד מדע האבולוציה מעריך
את מקומה (הנכון) של הקריקטורה ושל מה שהיא מנסה להביע? שאלות אלה קשורות לעקרונות
היסודיים ביותר של התיאוריה הדארווינית ,ועליהן אנסה להשיב ברשימה שלפנינו ,אך בטרם נסביר את
השגיאה ונציע לה פתרון ,נביא מעט דברי רקע שיבהירו מה מקורה ומדוע אולי אף טבעי לשגות בה.
ב" .השרשרת הגדולה של הקיום"The Great Chain of Being :
ביסודו של הרעיון הפשוט שניסח דארווין בשנת  ,1859ואשר הביא עימו בשורה עצומה למדעי החיים היתה
התובנה שמגוון המינים — וגם השונות המאפיינת את הפרטים השייכים לאותו מין — אינם קבועים,
אלא הולכים ומשתנים לאורך הזמן .במילים אחרות ,המגוון שמאפיין את עולם החי של היום אינו זהה
למגוון של לפני מיליון שנה (למשל) ,וזה של לפני מיליון שנה אינו זהה למגוון של עולם החי מלפני שני
מיליון שנה .בהתאם לכך ,מינים שהיו קיימים פעם עשויים (או עשויים שלא) להיות קיימים היום .באופן

דומה ,מינים שלא היו חלק מהמגוון הביולוגי בעבר עשויים להיות קיימים בהווה .קיצורו של דבר :עולם
החי הולך ומשתנה .המגוון הולך וגדל ,ובה בעת גם משתנה .דארווין לא הסתפק בתצפית הזו ,והיה זה
שהצליח באופן מעורר קנאה בפשטותו גם להציע לו הסבר .למנגנון שהציע דארווין להשתנות המתמדת של
עולם החי הוא קרא "ברירה טבעית" ,ומשמעותה בחירה ש"מתבצעת" על ידי הטבע .על סמך התצפית
וההסבר (המנגנון) ,העריך דארווין כי בין המינים החיים כיום ישנם קשרים הנובעים מן המקור המשותף
שהם חולקים ,וקשרים כאלה מתוארים באמצעות עצים אבולוציוניים ,המכונים לפעמים גם עצי
התפתחות .עצים התפתחותיים המתארים קשרי קרבה או מרחק אבולוציוניים בין יצורים חיים,
המבוססים על הפנוטיפים שלהם (למשל :על תכונותיהם האנטומיות) ]2[,מזכירים בצורתם קנים של חנוכיה
או ענפים של עץ (ראו תמונה  :)4הציר האופקי מתאר את המרחק האנטומי ,והציר האנכי הוא ציר הזמן.
אירוע של התפצלות ענף חדש מתחיל בשינוי יחסית מהיר (זהו הקטע האופקי של הענף) ,שבו כמות
השינויים האנטומיים יחסית לזמן היא רבה .המשכו האנכי המזדקף מתאר שלב של התייצבות האנטומיה
והאטה בקצב השינויים ,כלומר שלב שבו כמות השינויים יחסית לזמן היא מועטה .חלק מקוי ההתפתחות
נמשכים עד לזמן ההווה ,וכמובן מייצגים את מגוון המינים החיים כיום ,בעוד שקווי התפתחות אחרים,
שאינם מגיעים עד להווה מייצגים מינים מאובנים ,שכבר אינם מהווים חלק מעולם החי .כך למשל ,ניתן
לראות בעץ ייצוג לכך שהמין החי הקרוב ביותר לאדם הוא השימפנזה .אילו לא היה השימפנזה שורד
ומגיע עד ההווה ,היתה הגורילה המין החי הקרוב ביותר לאדם ,ועוד זאת :אילו היה האדם הניאנדרתאל
שורד ומגיע עד הההווה — היה הוא ולא אחר המין החי הקרוב ביותר לאדם ,ולעניין האדם הניאנדרתאלי
נתייחס בקצרה בהמשך .כפי שנראה כעת ,מציור העץ לפי הכללים שתיארנו עולות מספר בעיות ,ונתייחס
לשתיים מהן.
ראשית ,אם מתארים באופן זה את עץ ההתפתחות (אולי היה נכון יותר להתייחס אליו כאל שיח רב
ענפים) ,על הסתעפויותיו השונות ,ומסתירים את ההיסטוריה הביולוגית של המינים (ראו תמונה  ,)5נראים
רק קצוותיו — אלה הם המינים הקיימים היום על פני כדור הארץ .במצב עניינים זה ,יהיה מפתה מאוד
לחשוב ,שאם יש למינים קרובים החיים כיום היסטוריה ביולוגית משותפת ("מוצא האדם מן הקוף" הוא
הביטוי הנפוץ ביותר לכך) ,אזי ניתן למתוח קו המקשר ביניהם (ראו תמונה  .)6דארווין עצמו מתריע בפנינו
בספרו כי מתיחת קו כזה תהיה שגיאה מהותית להבנתנו את הקשרים שבין יצורים חיים ,מפני שהיא
מבטלת באחת את הדרך הארוכה שעשו המינים עד ההווה ,כלומר את השינויים שהם צברו עד הגיעם
הלום .במילים אחרות ,הקשר בין האדם של היום לבין השימפנזה של היום קיים גם קיים ,אלא שהוא
עובר בהכרח דרך נקודת הפיצול בשורש העץ .במילים אחרות אחרות ,מתיחת קו כזה שקולה לטענה:
"האדם (של היום) מוצאו מן הקוף של היום" ,טענה שבינה לבין רעיון מוצא המינים אין ולא כלום .מוצאו
של האדם הוא ביצור שבסבירות גבוהה מאוד דמה מאוד לקוף (של היום) ,אך ישנה משמעות עצומה לכך
שאין זהות בין השימפנזה לבין האב הקדום המשותף לאדם ולשימפנזה .ועל מה נשענת האבחנה ,שהאב
הקדום לאדם ולשימפנזה דומה מאוד לשימפנזה? התשובה לכך היא כמובן עדות המאובנים ]3[.בימים
שבהם הגה דארווין את התיאוריה שלו ופרסם אותה ,בטרם היו בנמצא עדויות לאבולוציה של האדם
בצורת מאובנים ,העץ המייצג את השערת האפס לגבי השתנות האדם (והשימפנזה) היה צריך להיות לכל
הפחות עץ סימטרי ,אשר צורת ענפיו הסימטריים מבטאת את ההנחה שהמרחק האנטומי בין האדם לבין
האב הקדום המשותף שווה למרחק האנטומי בין השימפנזה לבין אותו אב קדום משותף .ואולם ,מאובני
אדם (על קו ההתפתחות האנושי וגם על ענפים צדדיים שלו) ,כמו גם מאובני שימפנזים ,מגלים לנו כי על קו
התפתחותם השתנו השימפנזים מעט מאוד ,הרבה פחות מאשר השינויים שהתרחשו על קו התפתחותו של
האדם .העץ הוא אם כן אסימטרי ,והאסימטריה שלו היא ביטוי לעובדה שמרחקו של האדם מהאב הקדום
המשותף גדול ממרחקו של השימפנזה ממנו.
הבעיה השניה העולה מתוך ציור העץ קשורה לנטיה השגויה להעניק לעץ את תכונת הכיווניות
( ,)directionalityתכונה שבאופן מהותי לרעיון האבולוציה — אין לו .אפשר היה לקחת כאן כדוגמה כל
חלק מעץ ההתפתחות של החיים בכל קטגוריה היררכית שהיא (מערכה ,סדרה ,מחלקה וכדומה) ,אולם

כדי לפשט את הקושיה נתייחס הפעם למחלקות ( )classesהמוכרות ביותר של מערכת בעלי המיתר
( :)chordatesאלה הם כמובן הדגים ,הדו-חיים ,הזוחלים ,העופות והיונקים .אם ננסה לצייר את העץ
ההתפתחותי של קבוצות בעלי חיים אלה נראה שלכאורה אין כל קושי להעניק לעץ את תכונת הכיווניות
(למשל :התפתחות בכיוון היונקים) ,אם אנחנו כוללים בציור רק את הקבוצות המוליכות אותנו אל
היונקים — ואת קבוצת העופות ניאלץ להשמיט ממנו ]4[.הסיבה היא כמובן התפצלותם של העופות
מקבוצת הזוחלים בכיוון אחר מהכיוון שהועדנו לעץ מלכתחילה (ולגמרי מתוך שרירות לב) .במילים
אחרות ,לא ניתן לצאת מתוך קבוצת הדגים ולהגיע אל קבוצת היונקים תוך שאנחנו עוברים בקרב העופות,
בכך יכול כל אחד להיווכח בקלות.
נחזור כעת לתרגיל המחשבתי שבו אנו מסתירים לרגע את עברם האבולוציוני של קבוצות בעלי החיים
האלה ומתבוננים רק בקצוות העץ .בדוגמה הפשוטה שהבאתי כאן נראית בקלות שרשרת של יצורים שיש
לה ,לפחות למראית עין ,סדר הגיוני וגם כיוון :החל בדגים ,דרך הדו-חיים ,ומשם אל הזוחלים וכלה
ביונקים .השרשרת המסקרנת הזו זכתה לכינוי "השרשרת הגדולה של הקיום" ]5[.כפי שמיד נראה ,שרשרת
כזו היא (במקרה הטוב) בעלת משמעות ביולוגית אם נוסיף לה תוספת חשובה ונכנה אותה "השרשרת
הגדולה של קיומם של היונקים" .במקרה זה ,תתייחס השרשרת — מתוך מניעים סובייקטיביים השמורים
למצייר אותה — לרצף ההתפתחותי של היונקים בלבד ,אך אין חולק שניתן היה לחשוב גם על "השרשרת
הגדולה של קיומם של העופות" או של הנמלים או של כל קבוצה אחרת ,ומכל מקום אין שרשרת אחת
יחידה כזאת .נדגיש כי העופות בהכרח נעדרים מן השרשרת המובילה אל היונקים ,ועניין זה כשלעצמו
מספיק כדי להסביר מדוע היא בוודאי לא "השרשרת הגדולה של הקיום" ,לפחות לא כזו הכוללת את
כולם .מכיוון שכל מין ביולוגי (וכל פרט באוכלוסיה השייכת לו) חי את חייו ומתמודד עם בעיותיו בלי קשר
לאירועים האבולוציוניים העתידיים ,לחשוב שהיצורים המסודרים ב"שרשרת" צועדים אל עבר עתידם
הביולוגי כיצורים "מתקדמים" הוא לכל הפחות רעיון מגוחך .האם חשב לעצמו אי פעם הומו ארקטוס כי
הוא "חוליית ביניים" בין אבות האדם הקדומים לבין האדם המודרני שיחיה על פני כדור הארץ מיליון שנה
לאחר זמנו? האם תאר לעצמו  Tiktaalikכי הוא "חוליית ביניים" בינו לבין הפילים? ואם נפליג בדימיון
ונניח שכן ,למה שיבחר דווקא בפילים? למה שלא יחשוב עצמו לחוליית הביניים בינו לבין האדם? ולבסוף
— האם האדם עצמו רואה בעצמו "חוליית ביניים" אשר תתפתח למין נשגב יותר ממנו? ואם נפליג
בדימיון ונניח שכן ,למה שיהיה זה רק מין אחד?[]6
אם נחזור לרגע לקריקטורה שבה התחלנו את הדיון ,הייתי ממליץ על שני תיקונים לכל המעוניין לצייר
אותה :ראשית ,פניו של כל אחד מהיצורים בה צריכות להיות מופנות אל דרכו שלו ,ולא לכיוון שאליו
מועדות פניו של הומו סאפיאנס .שנית (זה המצב וזו גם הטעות בשרשרת התיאולוגית) ,קצב ההליכה של
כל אחד מהצועדים עשוי להיות אחר ,כלומר הם אינם נמצאים בהכרח באותו מקום באופן יחסי זה לזה
(ראו תמונה  .)7מסקנות אלה נובעות ישירות מההבנה שהאדם איננו "המילה האחרונה" באבולוציה :אין
כוונה בביולוגיה ליצור אותו דווקא יותר מאשר את השימפנזה ,את הלוויתן או את כל אחד מהמינים
החיים היום .בעיה נוספת של העץ נובעת מן ההנחה השגויה שבקצוותיהם של הענפים ,המייצגים את
המינים החיים כיום (העופות ,הזוחלים והאחרים) נמצאים יצורים זהים לאלה הממוקמים בנקודות
ההתפצלות — כלומר ,האב הקדום המשותף ליונקים ולזוחלים ,האב הקדום המשותף לזוחלים ולעופות,
וכן הלאה (ראו תמונה  .)8כפי שראינו לעיל בדוגמה של הקשר בין האדם והשימפנזה ,גם אם סביר להניח
שהיצור בקצה הענף דומה מאוד ליצור בנקודת הפיצול ,הרי שהם אינם זהים ,ובהכרח הקשר שבין שני
מינים קרובים (או שתי קבוצות בעלי חיים קרובות) אינו יכול להיות הקו האופקי שדארווין מזהיר אותנו
מפניו ,וקשר זה בהכרח עובר דרך נקודת הפיצול.
ג .כיצד בכל זאת מתייחסת התיאוריה האבולוציונית לשרשרת הגדולה של הקיום?
השרשרת הגדולה של הקיום היא אם כן ביטוי שגוי לרעיון של השתנות המינים ומוצאם המשותף .המינים
החיים כיום לא התפתחו האחד מהשני ,אלא הם חולקים אבות קדומים משותפים ,וכפי שראינו אין כאן

הבדל סמנטי או צורני אלא הבדל מהותי .באחד מספריו הטובים[( ]7והרבים) מסביר חוקר האבולוציה
והאתולוג האנגלי ריצ'רד דוקינס את אחת ההשלכות הגרועות של המחשבה כי מינים קרובים עכשוויים
התפתחו זה מזה .כאשר אנו מותחים את אותו קו אופקי בין יצורים שחיים כיום ,אנו מבטלים כאמור את
העבר הביולוגי שלהם ,במהלכו היתה להם פעם נקודה משותפת .במצב עניינים זה מתבקש (גם-כן באופן
שגוי ,כמובן) שקיים "מין ביניים" בין שני המינים הקרובים ,כאשר צורת ביניים זו נדרשת לתכונה שהיא
בבחינת ניגוד מוחלט לכללי הביולוגיה :צורת הביניים ,פשוטו כמשמעו ,צריכה להיות עשויה כך ש"חצי"
ממנה מזכיר את המין האחד ,וה"חצי" האחר את המין השני (ראו תמונה  .)9זהו בעצם הבסיס המדעי
לאחד הלהטוטים הפסאודו-מדעיים השכיחים ביותר בקרב בריאתנים ]8[,אשר מציגים בצד אחד של
שיקופיותיהם חסר חוליות כמו הלובסטר ובצד השני — דג ,למשל ]9[.לחש הקסם שבו הם ישתמשו אז על
קהל המקשיבים בהרצאתם יהיה שחוקרי האבולוציה טוענים כי המינים הקרובים התפתחו זה מזה
(בהתאם לשגיאה שהסברנו) ומכן קצרה הדרך להציג יצור בלתי אפשרי מבחינה ביולוגית ,אשר חציו דג
וחציו לובסטר ,ולתבוע מחוקרי האבולוציה הוכחות לקיומו ,וכאלה בלתי סביר בעליל למצוא .באותו אופן
תהיה זו שגיה להתבונן על הרווחים שבין קצוות העץ ולנסות לאכלס אותם בצורות ביניים בלתי אפשריות
מבחינה ביולוגית כמו קופרדע (יצור דימיוני שחציו קוף וחצי צפרדע) או ארנגול (יצור בלתי אפשרי אחר
שחציו ארנב וחציו תרנגול)]10[.
העניין הסובייקטיבי של האדם בעצמו ,בתולדותיו וגם בעתידו שלו הוא שמביא אותו לעסוק ביתר שאת
במחקר האבולוציה של קופי האדם ויצורי האנוש .זאת גם הסיבה שבעיני האדם (כאמור ,גם בעיני מי
ש"מאמין" בתיאוריה של דארווין) הקריקטורה מתחילת המאמר נראית משכנעת ביותר .אך כפי שאנו
למדים כאן ,אין כל היגיון ביולוגי בחיפוש אחר יצור שחציו אדם וחצי קוף .השרשרת הגדולה של הקיום
של האדם היא שרשרת בעלת היגיון ביולוגי ,כל עוד מובטח שהחברים בה הם אכן האבות המשותפים
לקופי האדם על הרצף שהוביל אל האדם המודרני .הבעיה היא ,שהבטחה מסוג זה קשה מאוד להבטיח.
למעשה ,רוב המחקרים על הטקסונומיה[ ]11של מאובנים קשורים לויכוח האם מין מאובן מסוים שייך או
לא שייך לרצף ההתפתחותי המוביל אל האדם ,כלומר :האם מוצדק או לא מוצדק למקם אותו על
השרשרת הגדולה של קיומו של האדם .הויכוחים האלה קשים ולעתים מסובכים מאוד ,אך ניתן לתת
דוגמה מוכרת שתבהיר את כוונתי ,אם נבחן בקצרה את המקרה של האדם הניאנדרתאל .עם גילויו בשנת
 ,1856הוא נחשב לאחד מאבותיו הקדומים של האדם ,כלומר נעשה ניסיון למקם אותו על השרשרת.
מחקרים רבים מאז ,בהם אנטומיים וגם גנטיים ,מראים כי האדם הניאנדרתאל הוא מין נפרד בתוך
משפחת האדם ,המהווה ענף צדדי בתוך השרשרת (הספציפית) המובילה אל האדם של היום (ראו תמונה
 .)10כיצד ניתן לצייר את הניאנדרתאל בתוך הקריקטורה המפורסמת? הרי ברור שתהיה זו שגיאה למקם
אותו מאחורי הומו ספיאנס ,מפני שהוא אינו הולך לאותו כיוון ,אם להיות מטאפוריים .שוב אנו נוכחים
לדעת שה"שרשרת הגדולה של הקיום" נכשלת ביכולתה לאפשר מקום לענפים צדדיים .במילים פשוטות,
הם "מפריעים" לרצף .ומדוע זאת? מפני של"שרשרת קיום" כזאת יש משמעות רק אם היא מכוונת כלפי
מין מסוים .לאור אותו היגיון שראינו בדוגמה של מחלקות המיתרניים ,גם כאן לא ניתן לעבור את הרצף
שבין אבותיו הקדומים של האדם המודרני אם רוצים גם לעבור דרך הניאנדרתאל .ענף צדדי מסיט את
הכיוון למקום אחר ,ואינו מאפשר לנו לחשב את המסלול מחדש אל הכיוון שחפצנו בו בהתחלה .נסכם
ונאמר שלשרשרת הגדולה של הקיום יש משמעות ביולוגית אם מצהירים מראש לגבי איזה מין מעוניינים
לבחון אותה ,אם מקבלים את העובדה שהכיוון הנבחר עצמו (למשל :אל האדם) הוא חסר כל משמעות
ביולוגית ונובע אך ורק ממניעים אנתרופוצנטריים (במקרה של האדם) ]12[,ואם מבינים שהמשימה למצוא
מינים מאובנים אשר באמת שייכים לרצף של האבות הקדומים המשותפים היא משימה קשה שתוצאותיה
כלל לא טריוויאליות.

ד״ר אסף מרום הוא חוקר בתר דוקטורט במכון לאנתרופולוגיה של אוניברסיטת ציריך בשווייץ.

[ Tiktaalik roseae ]1הוא מין מאובן בן  375מיליון שנה ,של דגים מקבוצת הסרקופטריגיים (מקור המילה
ביוונית sarx :פירושו בשר;  ptéryxפירושו סנפיר או נוצה .דגים אלה הם בעלי סנפיר בשרני) .הוא מייצג
צורת מעבר בין הדגים והדו-חיים ,והדבר ניכר במיוחד במבנה הגולגולת שלו .בהקשר זה אני ממליץ
לקרוא את ספרו של ניל שובין ( .Your Inner Fish ,)Shubinשובין הוא אחד החוקרים בצוות שגילה את
 .Tiktaalikבחלקים רבים של הספר נמצאות התייחסויות להשלכות שיש לגילוי החשוב על "סידור"
היצורים בעולם החי ,וגם על "שרשרת הקיום הגדולה" ,מושג אליו נגיע מיד.
[ ]2ישנו גם סוג אחר של עץ ,המבוסס על המרחקים הגנטיים בין המינים ,הוא שונה בצורתו מן העץ
המבוסס על האנטומיה ,ולא אדון בו במסגרת רשימה זאת .בהתייחס לעצים המבוססים על האנטומיה
אסייג ואוסיף על קצה המזלג ,שהשימוש בהם כרוך בהנחה שהשונות המאפיינת כל מין היא מוגבלת
( )restrictedמאוד ,וזו הנחה שאינה מקובלת על כל החוקרים .אלה שאינם מקבלים אותה מייחסים
משמעות גדולה יותר לשונות שבתוך כל מין ,מה שמוביל את רובם לאמץ את הגישה לפיה השימוש במושג
"מין" הוא מיותר ומגביל ,ויש להתייחס רק לאוכלוסיות ביולוגיות .הבנות אלה הן היסודות למדע
הביולוגיה של אוכלוסיות (.)poupulation biology
[ ]3לשם הדיוק ,לא רק עדות המאובנים אלא גם התכונות של המינים החיים כיום מסייעות בכך .למשל:
מכך שההליכה על ארבע היא נפוצה בעולם החי (לתכונה כזו קוראים תכונה פרימיטיבית) ,ושההליכה על
שתיים ייחודית במקרה של האדם ,ניתן להסיק ברמת סמך גבוהה מטעמים סטטיסטיים בלבד כי היצור
המשמש אב קדום משותף היה הולך על ארבע ולא יצור זקוף .את אותו מהלך מחשבתי ניתן להפעיל גם על
נפח המוח ,למשל ,ולהסיק כי לאב הקדום המשותף היה נפח מוח קטן (גם-כן תכונה פרימיטיבית) .ההגדרה
והמשמעות של תכונות פרימיטיביות ושל תכונות ייחודיות ומשמעותן בשחזור עצי ההתפתחות חורגת
ממסגרתו של דיון זה.
[ ]4טענה חוזרת המושמעת בהקשר זה היא שאולי לעץ יש כיווניות הנובעת מכך שיונקים הם יצורים
מאוחרים מאשר דגים (במילים אחרות ,הם התפצלו מאוחר יותר מאבותיהם הקדומים ולכן קיימים על
פני כדור הארץ פחות זמן) .ובכן ,בעוד שההבנה שיונקים הם אכן מאוחרים לדגים ,כפי שלמשל גם עופות
מאוחרים לזוחלים ,היא נכונה ,בשום פנים ואופן לא נובע ממנה שלעץ יש כיוון.
[ ]5מקורו של הביטוי איננו מדעי כי אם תיאולוגי ,ובמקור בראש השרשרת עומד אלהים .אחריו בהיררכיה
(למשל לפי הסידור שהציע הכומר האיטלקי תומאס אקווינס ,שפעל במאה השלוש עשרה) מופיעים לפי
הסדר מלאכים ,מלאכים שחטאו (שדים) ,גרמי השמיים ,מלכים ואצילים ,בני האדם הפשוטים ,בעלי
החיים ,הצמחים ולבסוף — העולם האי אורגני .מרתק לראות כיצד אפילו בתוך עולם החומר מסודרות
מתכות יקרות כדוגמת הזהב מעל מתכות בעלות ערך פחות כמו העופרת .מה רב המרחק ,במושגים של
המחשבה האנושית ,בין הסידור השרירותי הזה לבין הטבלה המחזורית של מנדלייב!
[ ]6נזכיר שעד לפני עשרות בודדות של שנים היו על פני הארץ שני מיני אדם.
[ ]7הכוונה כאן לספרו .The Greatest Show on Earth
[ ]8בריאתנים ( )creationistsהם פסאודו-מדענים אשר מתנגדים לרעיון של דארווין ,ומנסים להביא
הוכחות לכך שסיפור הבריאה הוא שמתאר נכון את תולדות היקום ועולם החי .הכתיבה בנושא היא עצומה
ואין בכוונתי לתת כאן תיאור מקיף של התנועה הבריאתנית ושל הזרמים הרבים בתוכה.
[ ]9לפי אחד העקרונות היסודיים ביותר של התיאוריה האבולוציונית ,לכל שני יצורים חיים היה בעברם
אב קדום משותף :כך לקוף ולצפרדע ,למשל ,וכך גם ללובסטר ולדג .אני מביא כאן בכוונה את הדוגמה של
הדג והלובסטר מתוך הרצאה בנושא "מדע הבריאה" שבה נכחתי .הדובר הסתמך (אולי) על כך שהלובסטר
משמש כמאכל ים והסיק שהוא סוג של דג .ריצ'רד דוקינס בספרו "השען העיוור" מעיר על כך בצדק,

שהלובסטר היה יכול לראות בבני האדם דגים ,מפני שדגים קרובים מבחינה אבולוציונית לאדם הרבה
יותר מאשר הם קרובים ללובסטר.
[ ]10חוקרי האבולוציה עצמם שוגים לעתים בעניין זה ,כאשר הם ממהרים לתת את הדוגמה של
הארכיאופטריקס כ"חוליית ביניים" בין הזוחלים והעופות .ובכן ,מחלקת העופות היא לא מחלקה טובה
במובן שהיא אינה כוללת את כל היצורים שהתפתחו מהאב הקדום המשותף לה ולזוחלים (שהוא כמובן
זוחל) ,מפני שישנו הקרוקודיל ,וגם מינים אחדים של דינוזאורים אשר קרובים יותר לעופות מאשר
לזוחלים ,והיו אמורים להיות כלולים במחלקה זאת .כפי שמעיר בצדק ,לדעתי ,בעניין זה דוקינס ,הסיבה
היחידה שחוגגים את ארכיאופטריקס כ"חוליית ביניים" היא שאין היום בנמצא זוחלים עם נוצות או
דינוזאורים מעופפים .אילו היו אלה שורדים עד היום ,כלום היינו נותנים את ארכיאופטריקס כדוגמה
לחוליית ביניים? התשובה היא ,לדעתי ,לא.
[ ]11ענף של מדע האבולוציה שעוסק בעיקר במיון יצורים חיים בהתאם לקטגוריות המקובלות (ממלכות,
מערכות ,סדרות ועוד).
[ ]12או ניאנדרתלוצנטריים ,למשל ,אם הניאנדרתאלים היו שורדים עד ההווה והיו מתעניינים כמונו
בתולדותיהם ,או קניניצנטריים ,אילו היה לכלבים עניין שכזה בעבר הביולוגי שלהם.
תמונות:

תמונה  :1קריקטורת השרשרת הגדולה של הקיום

תמונה 2

תמונה  .Tiktaalik :3חוליה בשרשרת הגדולה של הקיום?

תמונה  :4עץ אבוצוליוני

תמונה  :5נראה שהקריקטורה רומזת לקשר ישיר בין מינים שמתקיימים כיום .מינים אלו מיוצגים בקצוות הענפים של העץ.

תמונה 6

תמונה  :7פניו של כל אחד מהיצורים בה צריכות להיות מופנות אל דרכו שלו ,קצב ההליכה של כל אחד מהצועדים עשוי להיות אחר ,והמרחקים
בינהם עשויים להיות שונים.

תמונה  :8הקריקטורה עשויה להיות נכונה מבחינה ביולוגית רק בתנאי שהיצורים המוצגים בה הם האבות המשותפים הקדומים ליצור מסוים,
ואז היא מהווה את רצף נקודות ההתפצלות על ענף התפתחותו .הציור משמאל למטה מייצג שרשרת התפתחות כזו.

תמונה 9

תמונה 10

