
  

 האבולוציההפרכות נוספות לתאוריית 
 בנוסף להפרכות ידועות

  

 חורים בתיאוריה
מלאה בחורים ובטלאים. קפיצות אבולוציוניות לא  האבולוציה תיאוריית

זוכות להסבר ולתשומת לב מניחים את הדעת, כמו גם העובדה שמשך החיים 
ן על פני הפלנטה בסופו של דבר אינו ארוך דיו מכדי לספק את מגוו

מעל לכל תבונה  ןת בגאונותות מופת המורכבוהאפשרויות הדרוש ליציר
מיליארד  4-אנושית )גם אילו הערכת המדע המטריאליסטי את גיל העולם ב

במציאות של  הרעיון. שנים הייתה נכונה(. ההיגיון הבריא מתקומם כנגד
כל איבר  כנגדש חיים יש לצפות-כשבוחנים בעל ברירה טבעית מקרית,

איתו כמה וכמה איברים חסרי תכלית שאינם  בגופו הוא יסחובי שימוש

 של בעלי החיים הוא אסתטי ושימושיבפועל, גופם  פוגמים בכושר הישרדותו.
איברים משוכללים לפי התיאוריה דורשים היווצרות בתהליך להפליא. 

עומדת  ,מה שאינו שימושי אינו שורד""לפיה שההנחה הדרגתי ממושך, ולכן 
 .עצמה לתיאוריה בסתירה

 

 אלמוות

אילו האבולוציה הייתה מקרית, באופן בלתי נמנע חייבת הייתה להופיע מדי 
פעם אצל כל מין בן תמותה, מוטציה שמבטלת את הזיקנה והמוות. אף על פי 
שמדובר במוטציה פשוטה למדי מבחינה גנטית, היצורים היחידים שאצלם 

האלמוות" והידרה. הלובסטר  היא התגלתה הם הלובסטר, מדוזה זעירה "בת
מגבלת מספר שכפולי התא עקב )מהווה הוכחה לכך שגבול הייפליק 

אינו מהווה  (התקצרות הטלומרים בשכפול הכרומוזום לקראת החלוקה

במעבדה  םא .סיבה למניעת אלמוות בצורות מורכבות בעלות רבייה מינית
יהם של עכברים להאריך את חי 0202הצליח פרופסור רונלד דה פיניו בשנת 

י החדרת אנזים הטלומראז לגופם, מדוע האבולוציה שיצרה את יד-לע
הלובסטר, את העכברים וגם את פרופסור דה פיניו אינה מסוגלת לעשות זאת 

מה? תומכי התיאוריה כמובן יזדרזו להזכיר לנו בארשת חשיבות על בעצ
אך השאלה פניהם כי האבולוציה היא עיוורת ואינה מציבה לעצמה מטרות, 

בעינה עומדת, כיוון שמבחינה סטטיסטית מדובר במה שבהכרח חייב היה 
 להופיע לפי התיאוריה.

כאשר תומכי התיאוריה מניחים הנחות כגון זו שלפיה הרבייה המינית  
כורתים את האלמוות כדי לאפשר גיוון גנטי נרחב, הם  תפסה את מקומו של



  

יה ימייחסים לאבולוציה רא , שכן בלי משים הםהענף שעליו הם יושבים
 פעולה לפי תוכנית, יד מכוונת.ולטווח רחוק 

הם מאמציו של המדע המטריאליסטי לנצח במאבק כנגד הזיקנה והמוות  
שלונו החרוץ של המדע יחוסר הבנתו את החיים ותכליתם. כל עדות

המאבק כנגד  , קריהמטריאליסטי בזירה שבה היה אמור להשיג ניצחון קל
 מכוונת. ההזדקנות והמוות, הינו כשלעצמו ראיה נוספת למציאותה של יד

 
 נוספות נקודות

המדע המטריאליסטי מתייחס כאקסיומות לתופעות שאינו מסוגל או שלא 
כיצד נקבעו כללי הבסיס, הכוחות  ל:נוח לו להתמודד ולחקור אותן. למש

מדוע שאטומים יימשכו ) יםהפועלים ביקום ומהווים תנאים להיווצרות חי
אחד לשני ולא ידחו זה את זה?(. מדובר במספר תנאים שכל אחד מהם 

 .למציאותו של בוראנסיבתית הכרחי לקיום החיים, ושילובם יחד הינו ראיה 
המדע המטריאליסטי, למרות ההילה שאופפת אותו הוא בסופו של דבר מדע 

: "אנחנו לא יודעים כיוםמודים ספקולטיבי בלבד. הכנים שמבין המדענים 

 ."הרבה

לזכותו של צ׳ארלס דארווין יש לציין את כנותו ויושרו המקצועי שהוכיח  
כאשר נסוג מהתיאוריה שהגה לנוכח גילוי המאובנים משכבת הקמבריון. 

, והם ו והגיונו הבריאלמרבה הצער ממשיכי דרכו לא ירשו ממנו את כנות
שלל "עדכוני גירסא" שאף אחד מהם ב ים שבתיאוריההענקי כיסו על הפערים

אינו מניח את הדעת וחלקם עומדים בעצמם בסתירה לתיאוריה. הם מנסים 
לאחוז בחבל משני קצותיו, לטעון מצד אחד ששינויים אבולוציוניים עשויים 
להתרחש במהירות רבה הרבה יותר ממה שהונח בתחילה, ומצד שני להמשיך 

 .ולטעון שהשינויים הללו הם אקראיים

 

 יכוםס

מציאותה של יד מכוונת ניכרת בכל מקום בטבע. מחקר רציני והגיוני חייב 
-ללהוביל למסקנה שאבולוציה אכן קיימת ושלפי כל הראיות היא מונחית ע

תה ידועה אנושית. מחקר רציני יזהה את המגמה הברורה שהיי-תבונה על ידי
י של שכלול רוחנ, שהאבולוציה פועלת בכיוון עתיקותהכבר זמן רב בתורות 
 והתפתחות התודעה.

ות חכתיאוריית הברירה הטבעית עתידה להיזכר כאחת האמונות המגו 
. היא ממשיכה להילמד של המין האנושי ביותר שהופיעו במהלך ההיסטוריה

הקיימות,  בבתי ספר מכיוון שהיא מסייעת להמשך קיומן של המערכות
  .במקום אחר ר הוסבר, כפי שכבים בעלי ענייןידי גורמ-הנשלטות על




