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وتقدير شكر

الَعرضية األحادية والدراسات الطويلة األكاديمية األبحاث رفاهية عىل اعتاد مؤلٍِّف نظر يف
العديدة؛ واملؤهالت الفنية اللغة رتها وفَّ التي الحماية وعىل صفحة، لخمسمائة تمتدُّ التي
وأسلوبها القصرية املقدمة هذه حجم قيود ليتماىشمع اإلنسان ر تطوُّ تاريخ اختزاُل يُمثِّل
باربرا إسهامات إىل كبري، حدٍّ إىل التحدي، هذا عىل التغلب يف الفضل يرجع كبريًا. تحديًا
وباكون، (آلني البرشية» األجناس «علم كتاب يف معي املساعدين املؤلفني كبري ميلر،
القصرية املقدمة هذه يف الواردة األفكار من وكثري الكتابة أسلوب وضوح كان فقد ٢٠٠٦)؛
مجاَيل يف الَقيِّمة لنصائحهما جودرام فايسوماثيو مارك إىل بالشكر أتقدَّم لتعاوننا. نتيجًة
قدَّمتْه ملا أولينجر مونيكا وإىل التوايل، عىل اإلنسان، أصول أبحاث وتاريخ الوراثة علم
جامعة مطبعة محرر وإىل برينشتاين، روبن زمييل وإىل باألسلوب، يتعلق فيما نُصٍح من
كاملًة الكتاب ملسودة لقراءته املجهول الكتاب مراجع وإىل فيليون، مارشا أكسفورد
املشاركون العليا الدراسات طالب ساهم كما التنقيح. لعمليات َقيِّمًة اقرتاحاٍت وتقديمه
يف ومساعدي واشنطن جورج جامعة يف البرشية البيولوجية الحفريات علم برنامج يف
العثور يف ومساعدتي معلوماٍت تقديم يف قصٍد ودون قصٍد عن ويليامز، فيليب الربنامج،
وجه وعىل النارشين، من لكثرٍي امتناني عن أُعربِّ كما «مفقودة». ومالحظاٍت ملفاٍت عىل
واستخداِمها. قبُل من نُرشْت وأشكاٍل صوٍر بتنقيح يل لسماحهم وبيكون، الخصوصآلني
والشيوخ. منهم الشباب واألموات، منهم األحياء وأساتذتي، لعائلتي الكتاب هذا أُهدي





األول الفصل

مقدمة

السنوات خالل األحياء علماء إليها ل توصَّ التي املهمة رات التطوُّ من كثرٍي اختزاُل يُْمِكُن
كل أي — املنقرضة أو الحية الكائنات كل إن واحدة؛ استعارٍة يف املاضية والخمسني املائة
عاشت التي الكائنات أنواع وكل والفريوسات والجراثيم والفطريات والنباتات الحيوانات

وأغصانها. الحياة» «شجرة فروع عىل ما مكاٍن يف تُوجد املايض— يف
التي الكائنات وكل الحايل، عرصنا يف تعيش التي الكائنات بكل مرتبطون إننا
املوجودة املنقرضة الكائنات أن كما الحياة، شجرة فروع عرب مىض، وقٍت أي يف عاشت
املتبقية، الكائنات أما املنقرضة. أسالفنا هي الشجرة هذه بجذور تربطنا التي الفروع عىل
الحديث، باإلنسان الصلة وثيقة أنواع فهي بفروعنا، مبارشًة ترتبط فروٍع عىل املوجودة

للبرش. أسالًفا ليست لكنها
مليارات ثالثة نحو منذ تبدأ رحلٍة يف اإلنسان ر تطوُّ من «الطويلة» النسخة تتمثَّل قد
قاعدة من صعوًدا ذلك بعد سنمرُّ الحياة. أشكال أبسط مع الحياة شجرة قاعدة عند سنٍة
الحيوانات، كل عىل يحتوي الذي منها نسبيٍّا الصغري الجزء إىل وصوًال الشجرة جذع
نحو وعند الفقري. العمود ذات الحيوانات كل عىل يحتوي الذي الفرع إىل لنصل ونستمر
األربعة، األطراف ذات الفقاريات عىل يحتوي الذي الفرَع سندخل مضت سنٍة مليون ٤٠٠
فرًعا نجد ثم الثدييات، عىل يحتوي الذي الفرَع مضت سنٍة مليون ٢٥٠ نحو عند نجد ثم
قاعدة وعند الرئيسيات. تُسمى التي الفرعية الثدييات مجموعات إحدى عىل يحتوي رفيًعا

سنة. مليون ٦٠ إىل ٥٠ من األقل عىل الحايل العرص عن يفصلنا هذا الرئيسيات فرع
بالتبعية اإلنسان ر تطوُّ رحلة من «الطويلة» النسخة هذه من الثاني الجزء يأخذنا
ما وقٍت يف الحياة. شجرة يف العليا القردة فروع إىل ثم والقردة، السعادين فروع إىل
اإلنسان ظهور إىل أدَّى الذي الصغري الفرع إىل ننتقل مضْت سنٍة مليون و١٢ ١٥ بني
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مليون سنة
ماضية
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٥–٨
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الحديث

الشمبانزي

الشمبانزي
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 القردة األفريقية
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(إنسان الغاب)

١٢–١٥
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رباعيات أطراف أخرىالثدييات

 فقاريَّات أخرىرباعيات األطراف

فقاريَّات

اإلنسان إىل أدَّت التي الفروع عىل يركز الحياة شجرة يف الفقاريات لجزء مخطٌط :1-1 شكل
الحديث.
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مقدمة

سنٍة ماليني و٩ ١١ بني الفرتة يف حاليٍّا. تعيش التي األفريقية والقردة املعارص الحديث
الشمبانزي من كلٍّ أسالف يضم رفيًعا واحًدا فرًعا ليرتك الغوريال فرع انفصل مضت
هذا انقسم سنٍة ماليني ٥ إىل ٨ من يقرب ما ومنذ حاليٍّا. املوجوَدين الحديث واإلنسان
عىل ويحتوي الحياة شجرة سطح عىل أحدهما ينتهي غصنني، إىل للغاية الصغري الفرع
البرشية الحفريات علم إنَّ الحديث. اإلنسان إىل اآلخر ويؤدِّي حاليٍّا، املوجود الشمبانزي

اإلنسان. عىل املقترص الصغري الغصن هذا تاريخ بناءِ إعادَة يحاول الذي العلم هو
بني الواقع الجزء اإلنسان؛ ر تطوُّ رحلة من األخرية املرحلة عىل الكتاب هذا يُركِّز
ومن الحايل. عرصنا يف الحديث اإلنسان وبني والبرش الشمبانزي بني مشرتٍك سلٍف أحدث
إىل اإلشارة من فبدًال العلمية؛ املصطلحات بعض استخدام إىل بحاجٍة نحن هذا َفْهم أجل
ى وتُسمَّ حيوي»، «فرٌع املناسب البيولوجي املصطلح استخدام إىل بحاجٍة نحن «األغصان»
مكاٍن أي يف املوجودة األنواع عىل يُطَلق ثانوية». حيويٌة «فروٌع املنقرضة الجانبية الفروع
األنواع عىل ويُطَلق البرش»، «أشباه الجانبية فروعه عىل أو الرئييس، البرشي الغصن عىل

«البعام». اسم الشمبانزي غصن عىل املوجودة املقابلة
يضطلع كيف رشح محاولة هو األول القصرية؛ املقدمة لهذه أهداٍف ثالثة يُوجد
توصيل هو والثاني اإلنسان، ر تطوُّ لتاريخ فهمنا تحسنِي بمهمة البرشية الحفريات علماء
فكرٍة إعطاء محاولة هو والثالث اإلنسان، ر تطوُّ تاريخ بشأن نعرفه أننا نعتقد عما فكرٍة

معرفتنا. يف الكربى الفجوات وجود أماكن عن
اإلنسان؛ ر تطوُّ لتاريخ فهمنا تحسني أجل من أساسيتني اسرتاتيجيتني نستخدم إننا
البيانات من املزيد عىل الحصول ويمكنك البيانات، من املزيد عىل الحصول يف األوىل تتمثَّل
األدلة من املعلومات من املزيد استخراج أو الحفريات، من املزيد عىل العثور خالل من
املوجودة املواقع من الحفريات من املزيد استخراج ويمكن هذا بالفعل. املوجودة الحفرية
من املعلومات من املزيد استخراج يمكنك كذلك جديدة. مواقع عن البحث أو بالفعل،
واملسح البؤر املتَّحد املجهري الفحص مثل تقنياٍت باستخدام املوجود الحفري السجل
للحفريات الخارجي التكوين عن دقًة أكثَر مالحظاٍت إىل ل التوصُّ أجل من الليزري
والكيمياء الداخيل التكوين عن معلوماٍت جمع يمكن كذلك الحفريات). (مورفولوجيا
الجراحي، غري الطبي التصوير أساليب استخدام بني ما األمر يتنوع للحفريات. الحيوية
األذن مثل تكويناٍت عن معلوماٍت عىل الحصول أجل من امُلحوسب املقطعي التصوير مثل
لألسنان، املجهري الترشيح فحص أجل من املجاهر من جديدٍة أنواٍع واستخدام الداخلية،
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اإلنسان ر تطوُّ

النووي الحمض من صغريٍة كمياٍت رصد أجل من الجزيئي األحياء علم يف تقنيٍة وأحدث
الحفريات. يف إيه) إن (دي األكسجني منقوص

تحسنُي فهي اإلنسان ر تطوُّ تاريخ بشأن َجْهِلنا لتقليل املتبَعة الثانية االسرتاتيجية أما
أساليَب استخدام بني التحسينات هذه ترتاوح لدينا. املوجودة البيانات تحليِل أساليِب
الباحثون يحاول الوظيفي. للتحليل جديدٍة أساليَب واستخدام فاعلية أكثر إحصائيٍة
الحفري السجل يف األنواع عدد بشأن واختبارها الفرضيات بناء طرق تحسني كذلك
والشمبانزي. الحديث وباإلنسان ببعٍض بعضها األنواع هذه عالقة وبشأن البرش، ألشباه

مزيد من األدلة
استخراج ا&زيد منالحفرية

ا&علومات من األدلة
الحفرية ا&وجودة

مزيد من البيانات

التقدم

تحس4 األساليب
التحليلية

البرشية. الحفريات علم أبحاث يف ٍم تقدُّ إحراز يمكن كيف الرسم يُظهر :2-1 شكل

أن العلماء ثم الفالسفة إدراك كيفية تاريخ باستعراض الثانَي الفصل أبدأ سوف
بأن العلماء اعتقاد سبب سأرشح ذلك بعد الطبيعي. العالم من جزء الحديث اإلنسان
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مقدمة

السلف بأن اعتقادهم وسبب الغوريال، من الحديث باإلنسان صلًة أقرب الشمبانزي
مضت. سنٍة ماليني و٥ ٨ بني عاش قد للشمبانزي/اإلنسان املشرتك

التقيصِّ يف استخدامها يمكن التي األدلة مجموعة الثالث الفصل يف سأستعرض كما
ماليني و٥ ٨ بني العمر من يبلغ الذي الحيوي، البرش أشباه لفرع املحتَمل الشكل عن
وما ضعيف؟ نباٍت ِجذْع مثل مستقيم فرع هو أم األوراق»، «كثيف فرع هو فهل سنة.
الذي وما الحديث؟ اإلنسان يف ع التنوُّ دراسة طريق عن منه بنائه إعادة نستطيع ما مقدار
تفسريها؟ ثم عليها والعثور أثريٍة وأدلٍة حفرياٍت عن البحث طريق عن منه ق التحقُّ يجب
التي الحفريات لهذه يؤرخون وكيف للحفريات، جديدٍة مواقَع عن الباحثون يبحث وأين
داخل املوجودة األنواع عدد الباحثون يُقرِّر كيف الرابع الفصل يف سأرشح يجدونها؟
عدد تحديد يف يستخدمونها التي الطرَق كذلك وأستعرض البرش، ألشباه الحيوي الفرع

ببعض. بعضها يرتبط وكيف البرش، ألشباه املوجودة الفرعية الحيوية الفروع
حني»؛ و«املرجَّ «املحتَملني» األوائل البرش أشباه سأستعرض الخامس الفصل يف
«مرشحة» أصنوفٍة كل تُمثِّل التي الحفريات من مجموعاٍت أربَع الفصُل فيستعرض
أفحص السادس الفصل يف ثم الحيوي. البرش أشباه فرع قاعدة عند تقع أنها يُقرتَح
نحٍو عىل تنتمي حفريٍة أصنوفاٍت يف هذه وتتمثَّل و«االنتقاليني»، «القدامى» البرش أشباه
الحديث اإلنسان وبني بينها الشبه يزال ال لكن الحيوي، البرش أشباه فرع إىل مؤكٍَّد شبه
أول أنهم العلماء يعتقد الذين البرش أشباه عىل نظرًة فيُلقي السابع الفصل أما ا. جدٍّ بعيًدا
فأبحث الحديث»؛ «قبل اإلنسان اسم هؤالء عىل ونطلق (الهومو)؛ اإلنسان جنس أعضاء
مع اإلنسان أتتبَّع ثم أفريقيا، من املستخَرجة الحديث قبل لإلنسان الحفرية األدلة أقدم يف

القديم. العالم أنحاء باقي إىل أفريقيا من خروجه
يُعرف ما أو — ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان أصل عىل األدلة الثامن الفصل يعرض
لإلنسان حفريٍة أدلٍة أقدم عىل عثرنا وأين متى التالية؛ وهجراته — العاقل اإلنسان باسم
الحديث اإلنسان إىل الحديث قبل اإلنسان من التحوُّل حدث وهل ترشيحيٍّا؟ الحديث
الحديث اإلنسان ظهر هل أم العالم؟ يف مختلفٍة مناطَق عدة ويف مراٍت عدة ترشيحيٍّا
طريق عن أو الهجرة طريق عن إما انترش، ثم واحد، مكاٍن ويف واحدة مرة ترشيحيٍّا
اإلنسان من املحليني السكان محل النهاية يف الحديث اإلنسان حلَّ بحيث الداخيل؛ التزاُوج

الحديث؟ قبل
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اإلنسان ر تطوُّ

ر «تطوُّ عن ا جدٍّ القصرية املقدمة هذه إن الكتاب؟ هذا عليه يشتمل لن الذي ما أخريًا،
الثاني الجانب هذا اإلنسان. ر لتطوُّ الثقافية وليس الجسدية الجوانب عىل سُرتكِّز اإلنسان»
من منفصل كتاٍب موضوُع وهو التاريخ» قبل ما آثار «علم بمصطلح عادًة إليه يُشار

التاريخ». قبل «ما عنوانه السلسلة هذه
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الثاني الفصل

موضعنا حتديد

بني املتعددة الشبه أَْوُجه عىل املادية األدلة َجْمع يف طويٍل بزمٍن الباحثون يبدأ أن قبل
مندل وجريجور داروين تشارلز يضع أن وقبل األخرى، والحيوانات الحديث اإلنسان
فالسفة كان األحياء؛ عالم يف الرتابط عليها يقوم التي واآلليات للمبادئ فهمنا أُُسس
وليست الطبيعي، العالم من جزءًا كانت الحديثة البرشية أن إىل لوا توصَّ قد اإلغريق
اإلنسان، أصول َفْهم محاولة يف العقل استخدام عملية بدأْت إذْن متى عنه. منفصلًة

اإلنسان؟ ر تطوُّ دراسة يف مرٍة ألول العلمي األسلوب ُطبق ومتى تطوَّرت؟ وكيف
لٍة مسجَّ أفكاٍر ل أوَّ امليالد قبل والسادس الخامس القرنني يف وأرسطو أفالطون قدَّم
بأكمله، الطبيعي العالم أن إىل اإلغريقيان الفيلسوفان هذان أشار إذ البرشية؛ أصل عن
بد ال الحديث اإلنسان أن هذا يعني واحًدا؛ نظاًما يُشكِّل الحديث، اإلنسان ذلك يف بما
الذي لوكريتيوس، الروماني الفيلسوف اقرتح وقد األخرى. الحيوانات مثل تماًما نشأ أنه
الرومان يُشبهون يكونوا لم القدامى البرش أن امليالد، قبل األول القرن يف مؤلفاته كتب
يملكوا ولم الحيوانات، يُشبهون كهوٍف سكاَن كانوا البرش أسالف إن وقال املعارصين،
األدوات ُصنع أن القدامى والرومان اإلغريق املفكرين من كلٌّ رأى لقد لغة. أو أدواٍت
ر تطوُّ فكرة نشأْت ثَمَّ ومن للبرشية؛ أساسية عناُرص الشفهية اللغة واستخدام والنار

مبكر. وقٍت يف الغربي الفكر يف أقدم بدائيٍّ شكٍل من الحديث اإلنسان

املنطق محل يحلُّ اإليمان (1)

األفكار محلَّ حلَّت امليالدي الخامس القرن يف الرومانية اإلمرباطورية انهيار عقب
وبذا التكوين؛ ِسفر يف املذكورُة القصُة والبرشية العالم خلق عن الرومانية اإلغريقية

املنطقية. التفسريات محلَّ الدينيُة التفسرياُت حلَّت



اإلنسان ر تطوُّ

هو رجل، شكل يف البرش هللا خلق فقد معروفة؛ القصة هذه يف الرئيسية األجزاء إن
باللغة يُزوَّدا أن من بُدٌّ يكن لم هللا ُصنع من كانا وحواء آدم وألن حواء. سيدة؛ ثم آدم،
األوائل البرش استطاع اإلنسان، أصول من النسخة لهذه ووفًقا واملثقفة. العاقلة والعقول
تجعلهم التي والُخلقية العقلية القدرات جميع يمتلكون وكانوا انسجام، يف مًعا الحياة

عنها. وتُميِّزهم األخرى الحيوانات من مكانًة أعىل — اإلنجيل لرواية وفًقا —
هاجرت عندما نشأْت أنها فهو الحديث، لإلنسان املختلفة لألعراق اإلنجيل تفسري أما
اإلنجيل. يف املذكور األخري العظيم الطوفان عقب العالم من مختلفٍة أجزاءٍ إىل نُوٍح ذرية
الطوفان». قبل «ما إىل تاريخه يرجع أو «عتيق»، كلمة القدم بالغ يشءٍ أي عىل نُطلق نحن
متتاليٍة فيضاناٍت حدوث عىل تشتمل التي الحية الكائنات عالم خلق لتفسريات كان كما
تُخلق التي الحيوانات فكل الحفريات؛ علم باسم بعُد فيما سيُعرف الذي للعلم دالالٌت
أن أبًدا يمكن ال لذا التايل؛ الفيضان حدوث وقت يف تموت أن بد ال الفيضانات أحد عقب
وسنعود محلها. حلَّت التي الحيوانات مع عاشْت قد الطوفان» قبل «ما حيوانات تكون
موضٍع يف العظيم الطوفان تأثري لنظرية األخرى والدالالت الشأن هذا يف الحديث إىل

الفصل. هذا من الحٍق
أراد هللا إنَّ فيقول البرش؛ لغات يف الغني ع للتنوُّ تفسرٍي عىل أيًضا اإلنجيل احتوى
لغاٍت إيجاِد طريق عن ذلك فعل وإنه بابل، برج يبنون الذين الناس بني االرتباك زيادة
إغواء نجاح كان اإلنسان ألصول التكوين ِسْفر رواية ويف بها. بعًضا بعُضهم يفهم ال
جديٍد من يتعلَّموا أن عىل وذريتَهما أجربهما ما هو عدن جنة يف وحواء آلدم الشيطان
للحياة الالزمة األدوات كل اخرتاع إعادة عليهم لزاًما وكان الحيوانات. وتربية الزراعَة

املتحرضة.
(من مبارشة لها التالية والفرتة الوسطى العصور يف عاشوا الذين الغرب فالسفة أيَّد
تفسريَ — منهم للغاية قليٍل عدٍد باستثناء — عرش) الثاني القرن وحتى الخامس القرن
الطبيعية الفلسفة اكتشاف إعادة مع هذا تغريَّ لكن اإلنسان، ألصول املقدس الكتاب
وقت يمِض لم للمفارقة لكن العلم. بمصطلح بعُد فيما ُعرف ما وهي الرسيع، ونموِّها
عرش التاسع القرنني يف اإلنسان أصول دراسة عىل العلمي املنهج تطبيق بدء عىل طويل
عىل اإلنجيل تفسريَ العلماء ملحاوالت الدينية املجموعات بعض استجابت حتى والعرشين
هذا الفعل رد من ونشأ املقدس. الكتاب حرفية بشأن أكثر د بالتشدُّ َحْرفيًة أقل نحٍو

الَخْلق». «علم ب ً خطأ يُعرف وما الَخْلق، نظرية
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موضعنا تحديد

اإلغريقية النصوص من للغاية قليل عدٌد إال ينُج لم الوسطى العصور خالل
واحرتموها، الباقية النصوص هذه املسلمون والعلماء الفالسفة قرأ أوروبا. يف الكالسيكية
الثاني القرن يف إسبانيا من املسلمون ُطرد وعندما العربية. اللغة إىل منها بعًضا وترجموا
لرتجمة كاٍف فضوٌل املسيحيني الوسطى القرون علماء بعض لدى كان امليالدي عرش
عن يتحدث املخطوطات هذه بعض وكان الالتينية، إىل العربية من املخطوطات هذه
اإليطايل الفيلسوف دمج املثال، سبيل عىل اإلنسان. أصل ذلك يف بما الطبيعي، العالم
واإلنسان الطبيعة عن اإلغريقيَة األفكاَر عرش الثالث القرن يف األكويني توما املسيحي
توما أعماُل وضعت وقد اإلنجيل. عىل القائمة املسيحية التفسريات بعض مع الحديث
العلم إدخال أُعيد عندما النهضة، عرص عليها قام التي األسَس ومعارصيه األكويني

أوروبا. إىل املنطقي والتعلم

العلم ظهور إعادة (2)

نُطِلق بما للمهتمني كبريٍة بدرجٍة ا مهمٍّ اإلنجيلية العقيدة عىل االعتماد عن االبتعاُد كان
لرجٍل كان وقد األرض. وعلوم األحياء علم مثل الطبيعية، العلوم اسم حاليٍّا عليه
يستخدم العلمي. البحث ر تطوُّ أسلوب عىل كبري تأثري بيكون، فرانسيس هو إنجليزي،
عىل املرتتبة العواقب يستنتجون ثم ما باعتقاٍد فيبدءون االستنتاج؛ أسلوب الالهوت علماء
اسم عليها أطلق مختلفٍة بطريقٍة العلماء يعمل أن اقرتح فقد بيكون أما االعتقاد. هذا
يخرتع ثم «بيانات»، أو أدلة أيًضا عليها يُطلق بمالحظات، االستقراء يبدأ «االستقراء».
هذه يختربون ثم املالحظات، هذه تفسري أجل من «فرضية»، عليه يُطلق تفسريًا، العلماء
يف تجارب، إجراء طريق عن أو املالحظات، من مزيٍد إىل ل التوصُّ طريق عن الفرضية
األشياء مع التعامل يف هذا االستقراء وأسلوب واألحياء. والفيزياء الكيمياء مثل علوم حالة

استخدامها. اإلنسان ر تطوُّ أبحاث يف املتضمنة بالعلوم يُفرتض التي الطريقة هو
مجموعٍة يف بها العالم دراسة يجب التي الطريقة بشأن اقرتاحاته بيكون ص لخَّ
لتفسري واقعية «اقرتاحات أو أورجانوم» «نوفوم بعنوان كتاٍب يف عَرضها الِحَكم، من
تفسرٍي عن بالقراءة تَْكتَِف ال بسيطة: فيه رسالته كانت .١٦٢٠ عام يف نُرش الطبيعية»،
وضع ثم بنفسك، الظاهرة يف والبحث مالحظاٍت وتسجيل الخروج فعليك الكتب؛ أحد يف

الفرضيات. هذه واختبار فرضياٍت
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اإلنسان ر تطوُّ

علميٍّا شكًال يتخذ الترشيح (3)

ٌ تغريُّ بالفعل حدث قد كان قرٍن أرباع ثالثة بنحو النصيحة هذه بيكون ينرش أن قبل
وكان اإلنسان، ر تطوُّ لدراسة قربًا الطبيعية العلوم أكثر وهو الترشيح، مجال يف كبريٌ
املنطقة يف ١٥١٤ عام يف فيزاليوس ُولد فيزاليوس. أندرياس لعمل نتيجًة التغري هذا
نفسه العام ويف .١٥٣٧ عام يف الطب يف دراسته وأنهى بلجيكا، باسم حاليٍّا تُعرف التي

إيطاليا. يف بادوفا مدينة يف والجراحة الترشيح لتدريس ُعنيِّ
عىل يجلس األستاذ كان فقد لعرصه؛ التقليدية بالطريقة الترشيح فيزاليوس تعلَّم
كتاٍب من مرتفٍع بصوٍت ويقرأ «كرايس»)، األساتذة مناصب تُسمى ثَمَّ (ومن كرسيه
حه رشَّ برشيٍّ جسٍد من آمنٍة مسافٍة بُعد عىل يجلس وكان فقط. محليٍّا متوافٍر درايسٍّ
هو به األستاذ يخربه ما أن فيزاليوس أدرك حتى طويل وقت يمِض ولم مساعده.
فيزاليوس زار ١٥٤٠ عام ويف مساعده. يِد عىل يرونه عما يختلف الطالب وزمالءه
بالهيكل السعادين ألحد العظمي الهيكل مقارنة مرة، ألول استطاع، حيث بولونيا مدينة
خلٍط عىل تعتمد أساتذته يستخدمها التي الدراسية الكتب أن وأدرك لإلنسان. العظمي
الدقيق الخاص كتابه تأليف قرر لذا والكلب؛ والسعدان اإلنسان ترشيح بني ٍ محريِّ
من يتكوَّن الذي اإلنسان» جسم بناء «حول كتاب النتيجة وكانت اإلنسان. ترشيح عن
مسودات ورَسم الترشيح عمليات فيزاليوس أجرى .١٥٤٣ عام يف ونُرش مجلداٍت سبعة
علم تاريخ يف اإلنجازات أكرب أحد الكتاب هذا كان فقد بنفسه؛ التوضيحية الرسومات
وصوَل دقًة أكثَر الترشيح علم جْعل يف الناجحة فيزاليوس مجهوداُت ضمنْت األحياء.

اإلنسان. جسم تكوين بشأن بها موثوٍق معلوماٍت إىل العلماء

الجيولوجيا علم ظهور (4)

اإلنسان أصول دراسة إىل النهاية يف بالوصول الصلة ذات األخرى العلمية املجاالت أحد
ر تطوَّ وقد األرض»)، «علم ب عادًة الحايل الوقت يف إليه يُشار (الذي الجيولوجيا علم هو
التكوين ِسْفر قصة تفسري دالالت إحدى إن الترشيح. علم من أكثر تدريجيٍّ نحٍو عىل
طويل تاريخ َة ثَمَّ بعيد. زمٍن منذ يوجدا أن يمكن ال اإلنسان، ثَمَّ ومن العالم، أن حرفيٍّا
إيزيدور مثل أشخاٍص من ً بَْدأ اإلنجيل، أساس عىل القائمة الزمنية التقسيمات من
ونُرش التوايل. عىل امليالديَّنْي والسابع السادس القرنني يف املكرم بيدا والقديس اإلشبييل
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موضعنا تحديد

هذا يف يتوىل كان الذي آرش، جيمس يد عىل ١٦٥٠ عام يف اإلطالق عىل ِذكًرا أكثرها
ِسْفر كتاب يف «املواليد» أرقام فاستخدم أيرلندا؛ يف أرماج أساقفة رئيس منصب الوقت
٤٠٠٤ عام يف لحساباته وفًقا كانت التي اإلنسان، خلق سنَة بدقٍة يحسب كي التكوين
إنجلرتا، يف كامربيدج جامعة من اليتفوت جون هو آخر، الهوت عاِلم جاء ثم امليالد. قبل
يف صباًحا التاسعة الساعة يف بالضبط حدث اإلنسان خلق أن وأعلن آرش تقدير ح ونقَّ
جيمس عمل وخاصًة الجيولوجيا، علم قدَّم امليالد. قبل ٤٠٠٤ عام أكتوبر من ٢٣ يوم
بكثري. هذا من أقدم وسكَّانها األرض وجود تاريخ أن إىل فيه أشار بديًال تقويًما َهتون،
الحفر عمليات أعطْت إذ الصناعية؛ بالثورة كثريًا الجيولوجيا علم ر تطوُّ تأثَّر
الحديدية السكك وإقامة القنوات لحفر «مسارات» إنشاء عمليات عليها اشتملت التي
د فمهَّ قبل؛ من مخبأًة كانت التي الصخرية التكوينات لرؤية فرصًة الهواة؛ للجيولوجيني
يف اليل تشارلز أمام الطريَق هتون وجيمس سميث ويليام أمثال الرواد الجيولوجيون
أثَّر الجيولوجيا». «مبادئ كتابه يف األرض تاريخ عن منطقيًة نسخًة ليُقدِّم ١٨٣٠ عام
القائمة التفسريات إنشاء يف وساعد داروين، تشارلز منهم العلماء، من كثرٍي يف اليل كتاب
عن بديلًة تفسرياٍت باعتبارها واحدٍة وتريٍة عىل الكون وَسرْي املائية املجاري حركة عىل
أشارت الطبيعي. املشهد لحالة اإلنجيل يف ورد ما عىل املعتمدة الطوفانية التفسريات
املائية والجداول األنهار بفعل حدث الذي التآُكل أن إىل املائية املجاري حركة تفسريات
معالم تشكيل يف كبريًا دوًرا لعب ثَمَّ ومن األودية؛ ن تكوُّ إىل وأدَّى الجبال ارتفاع من قلَّل
األرض سطح شكَّلت التي العلميات أن إىل أشارت فقد التشكُّل وحدة نظرية أما األرض.
عرصنا يف تأثريها نرى التي نفسها العمليات هي الرباكني، وثوران التآُكل مثل املايض، يف
عامٍّ بوجٍه عمرها يزيد األرض وطبقات الصخور أن مبدأ عن أيًضا اليل دافع الحايل.
الكربى االضطرابات وباستثناء نسبيٍّا. بسيٍط جيولوجيٍّ تسلسٍل أي يف عمقها زاد كلما
أدواٍت أو حفرياٍت أي عىل بالرضورة ينطبق نفسه املبدأ فإن د، املتعمَّ والدفن والواضحة
الصخور، من طبقاٍت يف ما حفريٍة عمق زاد فكلما الصخور؛ هذه داخل موجودٍة حجريٍة

سنٍّا. أكرب تكون أن احتمال زاد
االستشهاد إىل حاجة تُوجد تكن فلم عميقة. الجديد الجيولوجيا علم دالالت كانت
وقد األرض. شكل تفسري أجل من اإللهي ل التدخُّ وال اإلنجيل يف املذكورة بالفيضانات
األرض سطح شكَّلت التي العمليات إن أيًضا الوقت هذا يف الرواد الجيولوجيون قال
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رواية يف ضمنيٍّا إليها املشار آالف الستة السنوات من بكثرٍي أكثر استغرقت قد الحايل
الرواد. الجيولوجيون هؤالء الحظها التي التغيريات إلحداث التكوين ِسْفر

الحفريَّات (5)

األغلب يف وها فرسَّ لكنهم الحفريات، وجود الكالسيكيون والرومان اإلغريق الُكتَّاب أدرك
القرن ويف وأساطريهم. خرافاتهم يف بوضوٍح ظهرت قديمٍة لوحوٍش بقايا أنها عىل
املوجودة الحية الكائنات تُشبه التي التكوينات أن تقبُّل الجيولوجيون بدأ عرش الثامن
وجودها تفسري إىل حاجة ال وأنه منقرضة، ونباتاٍت لحيواناٍت بقايا هي الصخور يف
منقرضٍة غريبٍة لحيواناٍت الحفرية األدلة بني الربط أن كما للطبيعة. خارقٍة بأسباٍب
الطوفان؛ نظرية فعليٍّا دحض قد نفسها الطبقات يف حيٍَّة بنماذَج الصلة قريبة وكائناٍت
الحيوانات بني خلٍط بأي تسمح لم الفصل، هذا يف سابًقا أرشت كما النظرية، هذه إن إذ

العظيم. الطوفان قبل ظهرت التي تلك أو والقديمة الحديثة
بشأن الروَّاد الجيولوجيون إليها ل توصَّ التي املهمة االستنتاجات إىل باإلضافة
والثامن عرش السابع القرنني علماء يف األخرى العوامل من العديد أثَّر األرض؛ تاريخ
كان فقد اإلنسان؛ أصول عن التكوين ِسْفر لرواية بدائل يف التفكري إىل وَدَفَعهم عرش،
يعيشون معارصين لبٍرش مشاهدتهم عن برواياٍت بعيدٍة أراٍض من يعودون املستكشفون
هذا كان الطرائد. وجمع الصيد عىل ويعيشون بسيطًة أدواٍت ويستخدمون بدائيٍة مآٍو يف
الناس وصفوا األوروبيني الرحالة إن حتى أوطانهم؛ يف البرش حال عن البُعد كلَّ بعيًدا
أال بد ال التكوين ِسْفر لرواية ووفًقا «الهمجية». من حالٍة يف يعيشون أنهم رأَْوهم الذين

الحالة. هذه يف هللا خلقه إنساٍن أي يعيش

للحياة مصور دليل (6)

سلوك عن بقصٍص أوروبا إىل عادوا الذين أنفسهم والتجار املستكشفون جاء كذلك
العيِّنات وبعض الغريبة والحيوانات النباتات من للعديد بأوصاٍف البدائيني الناس
أكثر املعروفة والحيوانات النباتات إىل االكتشافات هذه أُضيفت وعندما الحفظ، الجيدة
والحيوانية. النباتية الحياة من محريٌة كبريٌة مجموعٌة ذلك عن نَتََج أوروبا يف املوجودة
ُطرح وينظمها. الكائنات هذه يصف نظاٍم إىل ٍة ماسَّ حاجٍة يف الحيَّة الكائنات عاَلم كان
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فإن ذلك ومع األنواع. مفهوم أدخل الذي راي جون يِد عىل أشهرها النُّظم، من العديد
ويُشتهر لينيه، فون كارل يُدعى سويديٌّ عالٌم اخرتعه السنني مرِّ عىل صمد الذي األسلوب

لينيوس. كارولوس الالتينية بصيغته أكثر
أو اتساًعا أكثر فئاٍت يف مًعا املتشابهة األشياء تجميع التصنيف أساليُب حاولْت
فئات، أو مستويات، سبعة للسيارات إن السيارات؛ لتصنيف التايل املثال يف فكِّْر شموًال.
«املركبات» هي: الفئات هذه صغرية، بمجموعٍة وتنتهي شموًال األكثر الفئة من تبدأ
رولز و«سيارات الفاخرة» و«السيارات و«السيارات» بالطاقة» تعمل التي و«املركبات
يحدد .«١٩٧٠ عام موديل تو شادو سيلفر و«سيارات شادو» سيلفر و«سيارات رويس»
«املركبات» تشبه التي شموًال، األكثر الفئة مستويات؛ سبعة أيًضا لينيوس تصنيف نظام
ثم والجنس، والفصيلة والرتبة والطائفة عبة الشُّ يليها اململكة، هي السابق، املثال يف
لينيوس نظام ع توسَّ شموًال. واألقل اإلطالق عىل األصغر الرسمية الفئة وهو النوع،
وأيًضا والفصيلة، الجنس بني «القبيلة» فئة بإضافة مستوياٍت سبعة من املكوَّن األصيل
وإدخال فوقها، الجديدة الفئة ووضع الفئة اسم عىل «فوق» كلمة إدخال طريق عن
زادت وهكذا تحتها؛ الجديدتني الفئتني ووضع الفئة، اسم عىل و«دون» «تحت» كلمتَي

.١٢ إىل إجماًال الرتبة مستوى تحت للفئات املحتمل العدَد اإلضافاُت هذه
للينيوس الهرمي التسلسل من مستًوى كل يف املوجودة املجموعات عىل يُطَلق
(الجمع «أصنوفة» اسم مميزٍة مجموعٍة كل عىل ويُطلق التصنيفية»، «املجموعات اسم
نوع وكذا أصنوفة، هو سيبيان) (هومو العاقل اإلنسان نوع فإن ثَمَّ من «أصنوفات»)؛
فإن الصلة، ذات الكائنات من مجموعٍة عىل النظام يُطبَّق وعندما األقدم. الرئيسيات
تصنيف يُعَرف التصنيف. عليه فيُقال عادًة ويُخترص لينيوس، تصنيف ى يُسمَّ األسلوب
اسم من لألنواع الالتينية األسماء ن تكوُّ بسبب الثنائي؛ التصنيف باسم أيًضا لينيوس
= تروجلودايتس وبان الحديث، اإلنسان = سيبيان هومو (مثًال: النوع واسم الجنس

الشمبانزي).
كتابة يمكنك لذا النوع؛ اسم اختصار يمكن ال ولكن الجنس اسم اختصار يمكن
يمكن إذ ت.»؛ «بان أو س.» «هومو ليس لكن تروجلودايتس» و«ب. سيبيان» «ه. االسم
«هومو مثل نفسه، بالحرف ويبدأ الجنس داخل واحٍد نوٍع من أكثر اسم يوجد أن

سولونسيس». و«هومو سيبيان»
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العالقات عىل أدلة (7)

سبيل عىل املسيحي، الدين ففي االستخدام؛ الشائعة االستعارات إحدى هي األشجار إن
قمة عىل الحديث اإلنسان يأتي بالشجرة. العظمى الوجود لسلسلة أحيانًا يُرمز املثال،
عىل الشجرة داخل الحايل عرصنا يف تعيش التي الحيوانات توجد حني يف الشجرة، هذه
شجرة ليست املعارصة الحياة علوم يف ذلك، ومع تعقيدها. مستوى مع تتناسب ارتفاعاٍت
الحديثة العلمية الحياة شجرة يف أكثر. حريفٍّ نحٍو عىل تُستخدم وإنما استعارة، الحياة
الحية الكائنات من معينٍة مجموعٍة ألي امُلعطى الشجرة لجزء النسبيُّ الحجُم يعكس
بها العلماء يرى التي الطريقَة الشجرة داخل ب التشعُّ نمُط يعكس كما األصنوفات، عدَد

والحيوانات. النباتات بني صلٍة وجود
عرش، التاسع القرن يف علميٍّ أساٍس عىل القائمة الحياة أشجار أوىل ُوضعت عندما
األدلة باستخدام الحيوانات من نوعني أي بني الصلة قرب مدى تقييم من بدٌّ يكن لم
أو املجردة بالعني دراستها يمكن التي والتكوين)، الشكل من (املستَمدَّة املورفولوجية
التكوينات عدد زاد كلما أنه السائد االفرتاض فكان تقليدي؛ ضوئيٍّ مجهٍر باستخدام
رات التطوُّ عن نتج وقد الحياة. شجرة داخل بعضها من األغصان قرب زاد املشرتكة
أن العرشين القرن من األول النصف خالل الحيوية الكيمياء مجال يف حدثت التي
باإلضافة للجزيئات، الفيزيائية الخصائص عىل األدلة استخدام العلماء باستطاعة أصبح
املعلومات الستخدام األوىل املحاوالت إن هذه. التقليدية املورفولوجية األدلة طريقة إىل
عىل املوجودة الربوتني جزيئات عىل اعتمدْت العالقات تحديِد أجل من الحيوية الكيميائية
األدلة من النوعني هذين أكَّد وقد البالزما. داخل واملوجودة الحمراء الدم خاليا سطح

والشمبانزي. الحديث اإلنسان بني العالقة قرُب
السكريات مثل األخرى، الجزيئات تُصنِّع التي اآللية أساَس الربوتينات تُمثِّل
العضالت مثل أجسامنا، أجزاء منها ن تتكوَّ التي األنسجة النهاية يف تُصنِّع التي والدهون،
كريك، وفرانسيس واطسون جيمس اكتشف ١٩٥٣ عام يف واألسنان. والعظام واألعصاب
أجسامنا يف األساسية البناء عنارص — الربوتينات طبيعة أن فرانكلني، روزاليند بمساعدة
إيه). إن (دي األكسجني املنقوص الريبوزي النووي الحمض جزيء تفاصيل تُحدِّدها —
يحتوي أطفالهما إىل الوالَدين من املنقول إيه إن الدي أن الوقت ذلك منذ العلماء وأظهر
الذي الشكل كبرٍي حدٍّ إىل هذا يحدد الوراثية. الشفرة ى تُسمَّ مشفرة، تعليماٍت عىل
أنه إىل الجزيئي األحياء علم يف رات التطوُّ هذه أدَّت الذُّرية. هذه أجسام عليه ستصبح
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فحص عىل أو للشكل، التقليدية املقارنة عىل األنواع بني العالقة معرفة يف االعتماد من بدًال
الحمض مقارنة طريق عن العالقات تحديد العلماء يستطيع الربوتني، جزيئات شكل

وشكلها. الربوتينات بنية يوضح الذي النووي
الربوتني، جزيئات فحص ثم التقليدي، الترشيح أوًال األساليب؛ هذه تطبيق عند
النووي)، الحمض مقارنة طريقة ييل فيما (سأوضح النووي الحمض ِبنْيَة مقارنة وأخريًا
املتشابهة الحيوانات أنواع أن واضًحا أصبح الحياة شجرة يف الكائنات من املزيد عىل
أنه أيًضا الباحثون أوضح متشابهة. وراثيٌة وتعليماٌت جزيئاٌت أيًضا لديها ترشيحها يف
تماًما، مختلَفنْي يبدوان الرئيسيات من الحيوان وذراع الحرشة جناح أن من الرغم عىل
أن عىل دامغ آخر دليل هذا تكوينهما. أثناء يف تُستخدم نفسها األساسية التعليمات فإن
الوحيد والتفسري واحدة. حياٍة شجرِة داخل ببعٍض بعضها مرتبطة الحية الكائنات كل
أثبتها التي ر للتطوُّ الوحيدة واآللية ر، التطوُّ هو العلمي الفحص أثبته الذي الرتابُط لهذا

الطبيعي. االنتقاء هي العلمي الفحص

الحياة شجرة تفسري ر: التطوُّ (8)

َ التغريُّ دائًما) (وليس عادًة هذا يعني الحيوانات حالة يف التدريجي. َ التغريُّ ُر التطوُّ يعني
هذا معظم أن اآلن نعرف أصبحنا وقد تعقيًدا. أكثر حيواٍن إىل تعقيًدا أقلَّ حيواٍن من
إىل كبريٍة برسعٍة «قديم» نوٌع ل يتحوَّ عندما وهي االنتواع، عملية خالل تحدث التغريات
يمكن الحيوان سلوك أن بفكرة مقتنعني كانوا اإلغريق أن ورغم مختلف. «جديد» نوٍع
منذ تغريَّ قد — اإلنسان ذلك يف بما — الحيوانات تكوين أن يتقبلوا لم فإنهم يتغري، أن
وأثَّرْت تتغري، ال ثابتة الحية الكائنات أن فكرة أفالطون أيَّد الواقع ويف تلقائيٍّا. ظهورها

عرش. التاسع القرن منتصف حتى والعلماء الفالسفة يف آراؤه
الحيوان» علم «فلسفة كتابه يف المارك بابتيست جان يُدعى فرنيس عالم عرض
باإلنجليزية املتحدِّث العالم ويف الحياة. لشجرة علميٍّ تفسرٍي َل أوَّ ١٨٠٩ عام يف نُرش الذي
.(١٨٤٤) للخلق» الطبيعي التاريخ «بقايا بعنوان مؤثٍر كتاٍب يف المارك أفكار انترشت
واالس، راسل وألفريد داروين تشارلز هما رجلني، يف أثَّر الكتاب هذا أن نعرف نحن
ر للتطوُّ املحركة األساسية اآللية أن مفهوم إىل — حدة عىل كلٌّ — ال توصَّ اللذان وهما

الطبيعي. االنتقاء هي
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تمثَّل وإنما ذاتها، ر التطوُّ فكرة طرح يف العلمي داروين تشارلز إسهام يتمثَّل لم
فكما ر. التطوُّ بها يحدث أن يمكن التي الطريقة عن منطقيٍّا مرتابطٍة نظريٍة تقديم يف
شجرة يف التفرُّع ونمط ع التنوُّ من كالٍّ الطبيعي لالنتقاء داروين نظرية تُفرسِّ سنرى،
«مقال مالتوس روبرت كتاب داروين تفكري يف أثَّرْت التي األخرى الكتب ومن الحياة.
مالتوس أكَّد الجيولوجيا». «مبادئ اليل تشارلز وكتاب ،(١٧٩٨) السكان» مبدأ عن
املتاحة املوارد بني التوازن عدم بأن داروين عىل هذا فأشار محدودة؛ املوارد أن عىل
أما ر. التطوُّ حدوث أجل من الرضوري االنتقاء وراء الدافعة القوَة يكون قد عليها والطلب
التكويني التغريُّ كبرٍي حدٍّ إىل يشبه كان فقد األرض سطح لتطوُّر الرتسيبي اليل تفسري
جديدة. أنواًعا لتُنتج الحالية األنواع تغريُّ عن مسئوليته داروين اقرتح الذي التدريجي
بييل كان وفلسفته. بييل ويليام أبحاُث العمل عىل داروين حثَّت التي األشياء من أيًضا
قد يكون أن يمكن ال هذا أن لدرجة بيئتها مع جيًدا متكيفة الحيوانات أن لفكرة مؤيًدا
بد ال الحالة هذه ويف لذلك، مت ُصمِّ تكون أن بد ال أنها اقرتح وقد لصدفة، نتيجًة حدث
يف التفكري عىل داروين بييل حثَّ هللا. يكون أن بد ال املصمم هذا وأن م، مصمِّ من لها

الخلق. فكرة عىل القائمة لتفسرياته بديٍل
وجود بعدم االعرتاف األول ر؛ التطوُّ علم يف ان مهمَّ إسهامان داروين لتشارلز كان
لداروين اآلخر واإلسهام األصل. طبق نسخة يكونا أن يمكن فال متماثَلنْي؛ حيواننَْي
بسبب أنه الطبيعي االنتقاء فكرة تقرتح بإيجاز، الطبيعي. االنتقاء فكرة هو بهذا املرتبط
غريهم من أفضل األفراد بعض سيكون العشوائي، ع التنوُّ وبسبب محدودة، املوارد َكْون
من تَُمكِّنه كافيٍة بميزٍة املتغري النوع هذا سيحظى عندها املوارد، هذه إىل الوصول يف
هذه إىل األحياء علماء يشري نفسه. النوع إىل املنتمني اآلخرين األفراد من أكثر ذريٍة إنتاج
عىل بأدلٍة داروين مالحظات دفاتر تمتلئ الحيوان. «صالحية» يف زيادة أنها عىل امليزة
وتمثَّلْت النباتات. نُو ومهجِّ الحيوانات ُمربُّو يستخدمه الذي الصناعي االنتقاء نوع فعالية

طبيعيٍّا. نفسها العملية بها تحدث أن يمكن طريقٍة يف التفكري يف داروين عبقرية
الذرية ورثت إذا الطبيعي االنتقاء حالة يف فقط ر، التطوُّ ثَمَّ ومن االنتقاء، ينجح
لم ما لكن أكرب. وراثيًة كفاءًة تمنح التي السماِت أو السمَة بدقٍة التزاوج عن الناتجة
يضع كان عندما أنه معارصيه) من مشهوٍر آخر أحياءٍ عالِم أي (وال داروين يدركه
األساسية والقواعد ع للتنوُّ الوراثي األساس كان األنواع»، «أصل لكتابه األخرية اللمسات
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باسم حاليٍّا تُعرف التي املنطقة يف برنو مدينة يف ديٍر حديقة يف بعناءٍ تُدَرس للوراثة
التشيك. جمهورية

الوراثة علم ازدهار (9)

مندل جريجور بها خرج التي االستنتاجات أساس عىل الوراثة علم مجال تأسس
األول اسمه أما أوغسطينيٍّا، راهبًا أصبح عندما عليه حصل الذي االسم هو (جريجور
حديقة يف صناعيٍّا نها هجَّ التي البازالء نباتات من مجموعٍة حول يوهان) كان فقد األصيل
يف الطبيعية العلوم جمعية إىل النبات هذا تهجني عن تجاربه نتائج مندل قدَّم ديره.
للوراثة) وحدٍة أصغر (بمعنى الجني مصطلحات يستخدم لم لكنه ،١٨٦٥ عام يف برنو
مالحظة من أعواٍم تسعة بعد ،١٩٠٩ عام حتى «جني» كلمة تُخرتع لم الوراثة. علم أو
تجاربُه قدَّمت أن مندل حظ حسن من كان وقد الرائدة. مندل لتجارب ر التطوُّ علماء
الجني بني البسيطة األحادية الصلة عىل األمثلة من العديَد النبات تهجني عن املتعددة

الجني». «األحادي التأثري أو الواحد، الجني تأثري باسم هذا ويُعرف والسمة،
اسُم مجعد، أو أملس أخرض، أو أصفر الثنائية؛ مندل انقسامات عىل يُطلق
التعامل عادًة علينا يجب البرش وأشباه الرئيسيات حفريات علم يف «املنفصلة». املتغريات
توزيعات وتُوجد األطراف. أحد عظام ُسمك أو ن السِّ حجم مثل «متصلة» متغرياٍت مع
كيف مندل. بيانات عن الناتجة املتسقة األعمدة تشبه ال املتغريات، لهذه وملساء منحنية
عن اإلجابة تتمثَّل البيانات؟ من منفصلٍة أعمدٍة من متصلٍة منحنياٍت عىل إذْن نحصل
أحد عظام ُسمك أو ن السِّ حجم تحديد يف يدخل الجينات من كثريًا أن يف السؤال هذا

األعمدة. من كثريٍة مجموعاٍت من مزيج الواقع يف هو منحنيًا يبدو ما لذلك األطراف؛

املقربون أقرباؤنا (10)

من كبريًا عدًدا ص يخصِّ أن اإلنسان أصول عن كتاٍب أيِّ شأن من كان قريٍب وقٍت منذ
افرتاض إىل جزئيٍّا هذا ويرجع الرئيسيات. ر تطوُّ عىل الحفرية األدلة لوصف الصفحات
الرئيسيات حفريات إحدى إىل اإلشارة املمكن من الرئيسيات ر تطوُّ من مرحلٍة كل يف أنه
لعدة أنه، نعرف اآلن أصبحنا ذلك، ومع الحديث. لإلنسان املبارش السلف بوصفها
كثرٍي من انحدرْت قد حاليٍّا املوجودة العليا الرئيسيات تكون أن املحتمل غري من أسباب،
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ر التطوُّ عن حاليٍّا نعرفه ما عىل الكتاب هذا سريكِّز ذلك من بدًال األصنوفات. هذه من
القردة عن الغرب علماء عرف متى منذ الكتاب سيستعرض العليا. القردة بني والعالقات
الحديث. وباإلنسان ببعٍض بعضها عالقتها بشأن األفكار ت تغريَّ كيف وسيُظهر العليا،
الحديث. باإلنسان صلًة أقرب حاليٍّا املوجودة العليا القردة من أيٌّ سيستعرض كذلك

عند والتجار املستكشفون رسدها التي الغريبة الحيوانات عن الروايات بني من
الشمبانزي وهي العليا؛ بالقردة اآلن نعرفه ما أوصاف كانت أوطانهم إىل عودتهم
«السعدان» وإىل «الِقَرَدة» إىل أرسطو أشار آسيا. من واألورانجوتان أفريقيا، من والغوريال
نفسها هي إليها أشار التي «الِقَرَدة» وكانت الحيوان»، «تاريخ كتابه يف و«البابون»
الذيل قصرية مكاك ِقَرَدة عن عبارة فكانت األوائل، الترشيح علماء حها رشَّ التي «الِقَرَدة»

أفريقيا. شمال من مأخوذة
بني االختالف ألوجه منظًما عرًضا أجَرْوا من أوائل أحد هكسيل هنري توماس كان
اإلنسان بني العالقات «عن بعنوان مقاٍل ففي والغوريال؛ والشمبانزي الحديث اإلنسان
بعنوان ١٨٦٣ عام الصادر كتابه يف املحوري الجزء شكَّل الذي مكانة»، األقل والحيوانات
اإلنسان بني الترشيحية االختالفات أن استنتج الطبيعة»، يف اإلنسان مكان عىل «دليل
القردة نوعي بني االختالفات من وضوًحا أقلَّ كانت والغوريال والشمبانزي الحديث

األورانجوتان. وبني هذين األفريقية
كي ،١٨٧١ عام يف نُرش الذي اإلنسان» «أصل كتابه يف الدليل هذا داروين استخدم
من الحديث اإلنسان إىل تكوينها يف أقرب كانت األفريقية القردة ألن نظًرا أنه يقرتح
عىل للعثور أكرب احتماٌل َة فثَمَّ العليا، القردة إىل املنتمي آسيا يف املعروف الوحيد القرد
ا مهمٍّ دوًرا االستنتاج هذا لعب آخر. مكاٍن أي عن أفريقيا يف الحديث اإلنسان أسالف
أسالف عىل فيه العثور يُحتمل مكانًا بوصفها أفريقيا نحو الباحثني معظم توجيه يف
الكائنات أقرب األورانجوتان اعتربوا الذين فإن القادم، الفصل يف سنرى وكما البرش.
عىل فيه العثور يُحتمل مكاٍن أكثر بوصفها آسيا رشق جنوب إىل أنظارهم هوا وجَّ إلينا

الحديث. اإلنسان أسالف
من األول النصف يف حدثت التي املناعة وعلم الحيوية الكيمياء يف رات التطوُّ سمحت
والقردة الحديث اإلنسان بني العالقات طبيعة عىل أدلٍة عن البحث ل بتحوُّ العرشين القرن
الستخدام األوىل املحاوالت أُجريت الجزيئات. تكوين إىل للجسم التقليدي التكوين من
أُعلنت لكن مبارشًة، القرن مطلع عقب الرئيسيات بني العالقة تحديد يف الربوتينات
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عالم صكَّ العرشين. القرن ستينيات أوائل يف التحليالت من الجديد الجيل نتائج أوىل
الجزيئية» «األنثروبولوجيا مصطلح باولنج لينوس الشهري األمريكي الحيوية الكيمياء
وقدَّم مهمة. أدلًة ،١٩٦٣ عام يف كالهما نُرش تقريران، قدَّم وقد البحثي. املجال لهذا اسًما
لطريقة وصًفا الجزيئية، األنثروبولوجيا مجال يف آخر رائد عالم وهو زوكرالند، إميل
مكوناته إىل الحمراء الدم خاليا من الهيموجلوبني بروتني تفكيك يف لإلنزيمات استخدامه
صغري، كهربائيٍّ تياٍر باستخدام املكونات هذه فصل عندما أنه ووصف الببتيدية،
والشمبانزي الحديث اإلنسان خاليا من الناتجة الببتيدات أظهرتها التي األنماط كانت
حياته قىض الذي جودمان، موريس يد عىل الثاني اإلسهام حدث متشابهة. والغوريال
علم من مستمدًة تقنياٍت استخدم والذي الجزيئية، األنثروبولوجيا مجال يف العمل يف
تجلُّط عقب يتخلف ما هو (واملصل الدم مصل بروتني من عيناٍت دراسة يف املناعة
إىل ل توصَّ وقد والسعادين، والقردة الحديث اإلنسان من مأخوذة األلبومني، امُلسمى الدم)
والشمبانزي الحديث اإلنسان من كلٍّ من املأخوذة األلبومني بروتينات أن مفادها نتيجٍة

بينها. التمييز إمكانية عدم لدرجة تكوينها يف متشابهة
قد األحيان من كثرٍي ويف األمينية. األحماض من سلسلٍة من الربوتينات ن تتكوَّ
القرن ستينيات يف الربوتني. وظيفة تغيري دون بآخر األمينية األحماض أحد يُستبدل
من حيوية كيمياء عاملا وهما ويلسون، وآالن ساريش فينس استغلَّ وسبعينياته العرشين
الربوتني تكوين يف الصغرية التنويعات هذه واإلنسان، الرئيسيات ر بتطوُّ ان مهتمَّ بريكيل
التطوُّري التاريخ يُفرتَض، كما ثَمَّ، ومن للجزيئات؛ التطوُّري التاريخ تحديد أجل من
والقردة الحديث اإلنسان أن أيًضا هما استنتجا وقد للدراسة. الخاضعة لألصنوفات

وثيقة. عالقة تربطهما األفريقية

الجينوم اختبار (11)

دراسة املمكن من أصبح أنه عىل النووي الحمض لجزيء الكيميائي الرتكيب اكتشاف دلَّ
عىل االعتماد إىل الحاجَة فعليٍّا هذا ألغى الجينوم. مستوى عىل الكائنات بني التشابه أوجه
الربوتينات تكوين أم التقليدي الترشيح علم صورة يف هذا أكان سواءٌ — الكائن تكوين
يمكن وكالء، استخدام من فبدًال الصلة. أوجه عن معلوماٍت عىل الحصول أجل من —
النووي الحمض يوجد النووي. الحمض مقارنة طريق عن الصلة أوجه دراسة للباحثني
التي الُعضيات داخل وإما للنواة، النووي الحمض مثل النواة داخل إما الخلية؛ داخل
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الحمض تتابع تحديد ويف للميتوكوندريا. النووي الحمض حالة يف امليتوكوندريا تُسمى
تُقاَرن. ثم حيواٍن لكل القاعدية التتابعات د تتحدَّ النووي

عدد ويزيد حاليٍّا، املوجودة العليا القردة عىل التتابعات تحديد أساليب ُطبَِّقت
وعدٍد الحديث اإلنسان أفراد من كبرٍي لعدٍد الجينوم تتابع تحدَّد وقد عام. كل الدراسات
للنواة النووي الحمض من كلٍّ من املأخوذة املعلومات وتُشري الشمبانزي، من قليٍل
املوجود التشابُه من أكرب والشمبانزي الحديث اإلنسان بني التشابُه أن إىل وللميتوكوندريا
حفريٍّ دليٍل «أفضل» باستخدام الفروق هذه تُقاس وعندما والغوريال. منهما أيٍّ بني
الحمض يف االختالفات أن افرتضنا وإذا القديم، السعادين عالم عن القردة انفصال عىل
قد والشمبانزي الحديث لإلنسان االفرتايض السلف أن نتوقع أن فلنا محايدة، النووي
يكون أقدم، أخرى قياسات تُستخدم وعندما مضت. سنٍة ماليني و٥ ٨ نحو بني عاش

مضت). سنٍة ماليني ١٠ من أكثر (مثًال كبري حدٍّ إىل أقدم لالنفصال املتوقع التاريخ

البرشي الحفري السجل تفسري دالالت (12)

العظمية الهياكل ترشيح من لكلٍّ الحديثة املورفولوجية التحليالت نتائج كذلك تتفق
للغاية القوي الدليل مع واألعصاب، العضالت مثل الرخوة األنسجة وترشيح واألسنان،
إىل منه الحديث اإلنسان إىل أقرب الشمبانزي أن عىل النووي الحمض من املستمد
املستخدمة التقليدية املورفولوجية األدلة نوعية استخدام محاوالت بعض أن إال الغوريال.
وجود تكتشف لم البرش؛ أشباه أصنوفات حفريات بني املوجودة العالقات فحص يف عادًة
الشمبانزي ُصنِّف ذلك، من بدًال والشمبانزي. الحديث اإلنسان بني بوضوٍح وطيدٍة عالقٍة

الغوريال. مع
أشباه أصنوفات بني العالقات يدرسون الذين للباحثني مهمة دالالٌت األمر لهذا كان
واألسنان والفكوك الجماجم عن املعلومات نوعيِة استخداِم إىل بحاجٍة إما فهم البرش؛
إىل بحاجٍة وإما الحديث، واإلنسان الشمبانزي بني الوطيدة العالقة تأكيد عىل القادرة
عظام شكل عن معلوماٍت مثل املورفولوجية، األدلة من أخرى مصادَر عىل العثور
العالقات عن الكشف إعادة عىل قادرًة البيانات هذه كانت إذا ما ورؤية األطراف،

النووي. الحمض بأدلة مدعومة حاليٍّا املوجودة العليا الرئيسيات بني املوجودة
بعني يأخذان (ب) حديثًا وتصنيًفا (أ) تقليديٍّا تصنيًفا التالية التوزيعة تُظهر
الحديث اإلنسان إىل صلًة أقرب الشمبانزي بأن القائلة والوراثية الجزيئية األدلَة االعتبار
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الطباعة (حقوق العريض بالخطِّ املنقرضة األصنوفات ُكتبت وقد الغوريال، إىل منه
وود): لربنارد محفوظة

القرود العليا: الفصيلة (أ)

الجيبون. جنس الجيبونات: فصيلة
الشمبانزي. جنس – الغوريال جنس – األورانجوتان جنس البُنجيدات: فصيلة

العليا: القردة فصيلة

أسرتالوبيثيكوس جنس أرديبيتيكوس– جنس أسرتاليوبيثيسني»: فصيلة «تحت •
بارانثروبوس جنس أورورين، جنس – كينيا إنسان جنس الجنوبية)، (القردة

السواحيل. تشاد إنسان جنس –
البرش. جنس اإلنسانيات»: فصيلة «تحت •

القرود العليا: الفصيلة (ب)

الجيبون. جنس الجيبونات: فصيلة
العليا: القردة فصيلة

األورانجوتان. جنس األورانجوتانات»: فصيلة «تحت •
الغوريال. جنس الغوريالت»: فصيلة «تحت •

اإلنسانيات»: فصيلة «تحت •
الشمبانزي. جنس والبونوبو): (الشمبانزي البعام قبيلة –

البرش. أشباه قبيلة –
جنس – أرديبيتيكوس جنس األسرتاليوبيثيسني: قبيلة تحت –
بارانثروبوس جنس – أورورين جنس – كينيا إنسان جنس أسرتالوبيثيكوس–

السواحيل. تشاد إنسان جنس –
البرش. جنس الهومينيا: قبيلة تحت –
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الثالث الفصل

البرشوسياقها اكتشافحفرياتأشباه

باسم يُعرف ملا نعطيه لقب هو البرش أشباه اسم فإن األول، الفصل يف رشحنا كما
اإلنسان فرع عىل املوجودة املنقرضة األنواع وكل الترشيحية الناحية من الحديث اإلنسان
ن يتكوَّ التي العنارص أناقش الفصل هذا ويف به. املرتبطة أو الحياة شجرة يف الحديث

وسياقه. دراسته وأسلوب عليه ُعثر وكيف البرش، ألشباه الحفري السجل منها

البرش ألشباه الحفري السجل (1)

الحية الكائنات من فقط صغري جزء ينجو سابق. حيٍّ كائٍن بقايا أو أثر هي الحفرية
األمر هذا كان املتعمد الدفن طريقة البرش انتهاج وقبل حفريات، صورة يف ويُحَفظ
هي نجت التي الحفريات أن من متأكدين شبه فنحن أيًضا؛ البرش أشباه عىل ينطبق
التفصيل من بمزيٍد األمر هذا تبعات وسأرشح للسكان، األصيل التعداد من جزئية عينة
وقد الصخور. يف محفوظة دوًما، ليس ولكن عادًة، الحفريات تكون التايل. الفصل يف
البسيطة الحفريات — الصغرى الفئة تضم الحفريات: من رئيسيتني فئتني العلماء د حدَّ
يف عليها وُعثر سنة، ماليني ٣٫٦ عمرها يبلغ التي األقدام آثار مثل األقدام، آثاَر —
أما املتحجرة، والفضالت السادس، الفصل يف عنها أتحدث التي تنزانيا، يف اليتويل منطقة
نباتات. أو لحيواناٍت ِفْعليٍة بقايا من فتتكوَّن — الحقيقية الحفريات — الكربى الفئة
الحفريات فئة كثريًا يفوق الحفريات عدد فإن البرش ألشباه الحفري السجل حالة يف
الحقيقية. الحفريات بديهيٍّا نقصد فإننا حفرية كلمة نذكر عندما إننا حتى البسيطة،
هذا ويرجع واألسنان. العظام مثل الصلبة األنسجة من عادًة الحيوانات حفريات تتكوَّن
أو الجلد مثل الرخوة األنسجة من للتحلل أكرب مقاومتها تكون الصلبة األنسجة أن إىل
يف إال البرش ألشباه الحفري السجل يف الرخوة األنسجة تُحفظ ولم األمعاء. أو العضالت
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وأماكن الدنمارك يف عليها ُعثر التي املستنقعات جثث املثال سبيل عىل متأخرة؛ مراحل
أوروبا. يف أخرى

ر التحجُّ عملية (2)

للغاية؛ ضئيلة الحفري السجل يف األوائل البرش ألشباه عظميٍّ هيكٍل حفظ ُفَرص إن
كانت الحديثة، والفهود والنمور األسود أسالف مثل اللحم، آكالت أن األكرب فاالحتمال
التي األرضية الحيوانات بعدها وتأتي النافقني، البرش أشباه جثث أجزاء يلتهم من ل أوَّ
ثم حجًما، األصغر والسنوريات الربية والكالب الضباع بقيادة الفضالت، عىل تقتات
فرتة وهي ثالث، أو سنتني خالل ففي البكترييا؛ وأخريًا الحرشات، ثم الجارحة، الطيور
ضخم. ثدييٍّ حيواٍن ألي آثاٍر أي إزالة الكائنات هذه تستطيع مذهل، نحٍو عىل قصرية

البرش أشباه وأسناِن لعظاِم بد ال حفريات، صورة يف لبة الصُّ األنسجة تُحَفظ حتى
برتبٍة أو الشواطئ، أحِد برمال أو املائية، الجداول أحِد بطمِي رسيًعا تُغطَّى أن النافقني
التعرُّض من تكوُّنها ع املتوقَّ الحفريَة األشياءُ هذه تحمي الكهوف. أحد داخل إىل ُجرفت
تحلُّ عندما العظام تحجر عملية تبدأ التحجر. عملية بحدوث وتسمح التحلل، من ملزيٍد
األنسجة داخل املوجودة العضوية املواد محل املحيطة الرواسب من الكيميائية املواد
يف املوجودة العضوية غري املواد محلَّ تحل الكيميائية املواد تبدأ بعُد وفيما لبة، الصُّ
الطريقة وبهذه السنوات، من للعديد هذه اإلحالل عمليات تستمر واألسنان. العظام
أو عظاٍم عىل متكونة صخوًرا األساس يف الحفريات تكون حفرية. إىل العظام ل تتحوَّ
تتميَّز صخور. إىل بالحفرية املحيطة نفسها الرواسب ل تتحوَّ نفسه الوقت ويف أسنان.
فيها يحدث الكيميائي اإلحالل لكن طويل، لوقٍت حالها عىل وتبقى بصالبتها األسنان

أيًضا.
تحدث التي التغريات جميع وصف يف العلماء يستخدمها التي الكلمة هو ر التحوُّ
مواقع من املستخَرجة الحفريات عىل تظهر ر. التحجُّ عملية خالل واألسنان للعظام
بسبب ر التحجُّ من متفاوتة درجاٌت نفسه، املوقع من مختلفٍة أجزاءٍ من وحتى مختلفة،
لبة، الصُّ الصخور يف الحفريات تُحَفظ عندما الكيميائية. بيئتها يف الطفيفة الفروق
للتآكل تعرضت إذا لكن للغاية. طويلٍة ملدٍة باقيًة تظل فإنها حديثًا، تُكتشف وعندما
هشة تصبح قد رة املتحجِّ العظام فإن الوقت، من مدٍة ألي واألمطار الرياح بفعل
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الهشة العظام حقن الباحثني عىل يجب الحاالت هذه يف مبلل. ورقيٍّ منديٍل مثل تماًما
أن الواضح من التفتُّت. من الحفرية منع أجل من يشبهه، ما أو السائل، بالبالستيك
األسباب أحد وهذا جيدة، حالٍة يف العظمية الهياكل حفظ فرصة من يزيد د املتعمَّ الدفن
مضت. سنٍة ألف ٧٠ إىل ٦٠ نحو منذ كثريًا البرشي الحفري السجل ن تحسُّ يف الرئيسية
خلَّفتها التي الرواسب من تكوَّنت صخوٍر يف البرش أشباه حفريات معظم تُكتشف
األقدم الصخور تقع عام، بوجٍه الكهوف. قاع يف أو البحريات، شواطئ عىل أو األنهار،
األحدث الصخور وتكون السفىل، الطبقات يف عليها) تحتوي التي الحفريات (وبالتبعية
النسبية الحركة فإن ذلك، ومع الرتاكب. بقانون املبدأ هذا ى ويُسمَّ السطح؛ من قربًا أكثر
يف الصدوع طول عىل يحدث الذي التمزُّق مثل — والضغط الشد عن الناتجة للصخور
التي الرسوبية الصخور وتكون هذا العام. املبدأ هذا دحض بإمكانها — األرضية القرشة
الذي املاء فبإمكان تعقيًدا؛ أكثر نحٍو عىل لالختالط عرضًة أيًضا الكهوف داخل ن تتكوَّ
تجاويف هذا عن وينتج إذابتها. ثم القديمة الرواسب تلينُي الكهف سطح من يترسب
تكون قد لذلك أحدث؛ برواسَب بعُد فيما تمتلئ السويرسي، الجبن يف املوجودَة تشبه

عمًرا. األقدم تلك تحت موجودًة الكهوف داخل الحديثة الرواسب
الكيميائي وتركيبها وملمسها الصخور شكل األرض ِعلم يف املتخصصون يستخدم
باسم الطبقات إحدى إىل يشريون قد املثال، سبيل عىل وتصنيفها؛ وصفها يف املميز
وكما الطيني». «الرمل اسم أخرى طبقٍة عىل يُطِلقون أو الزهري»، الربكاني «الصخر
يف الطبقات لتسمية وأعراف قواعد تُوجد الجديدة، الكائنات أنواع لتسمية قواعد تُوجد
لينيه. لتصنيف مكافئ للصخور تصنيف فيوجد حديثًا، املكتَشفة الرسوبية التكوينات
الرئييس». «األفق باسم فيها مدفونة الحفرية تكون التي الصخرية الطبقة إىل يُشار
نفس من معينٍة صخريٍة طبقٍة داخل عليها يُعثر التي البرش أشباه حفريات وتُعترب هذا
كما قصد. عن فيها ُدفنت أنها عىل واضحة أدلة توجد لم إن هذا الطبقة، هذه عمر
يف اكتُشفت قد بأنها الصخور إحدى داخل مدفونة عليها يُعثر التي الحفرية تُوَصف
مكانها من نُقلت قد البرش أشباه حفريات معظم فإن هذا، ومع الطبيعي». «موضعها
نربط وحتى السطح». «اكتشافات الحفريات هذه عىل ويُطلق الرئييس، أفقها تآكل بفعل
أجزاء بعض زالت ما إذا املفيد من يكون األصيل، وأفقه السطح اكتشافات أحد بني بثقٍة
ال ولهذا بداخلها؛ مطمورًة تزال ال أو بالحفرية، ملتصقًة القالب، أو الرئييس، الصخر

بالكامل. الصخري القالب عن الحفريَة الحذرون العلماء أبًدا يفصل
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البرش أشباه حفريات عىل العثور (3)

تشارلز أشار األوائل؟ البرش ألشباه حفرياٍت عن البرشية الحفريات علماء بحث أين
الحديث باإلنسان صلًة الكائنات أقرب ألن نظًرا أنه إىل عرش التاسع القرن يف داروين
من إذن أفريقيا، عىل وجودها يقترص — والغوريال الشمبانزي — حاليٍّا تعيش التي
طوال لذلك أفريقيا؛ يف أيًضا عاش قد الحديث لإلنسان املشرتك السلف يكون أن املحتمل
مجال اهتماِم مركز أفريقيا كانت األخرية، الخمسني السنوات سيما وال مضت، سنًة ٧٥
أفريقيا؛ أنحاء جميع يف البحث يستطيعون ال الباحثني أن إال اإلنسان. أصول عن البحث

البرش؟ أشباه حفريات عىل فيها العثور ح يُرجَّ معينة أماكن توجد فهل
مناسب عمٍر ذات صخور بها تظهر التي املناطق يف البرشية الحفريات علماء يبحث
تتعرض مناطق يف التعرية تحدث الطبيعية. التعرية بفعل مثًال) سنٍة ماليني ١٠)
اليابسة، من ضخمٍة كتٍل اصطدام عند ق والتشقُّ التحدُّب إىل األرضية القرشة فيها
الضخمة، الشقوق بني الواقعة املنطقة تُدَفع ببعض. بعضها التكتونية، األلواح ى تُسمَّ
الضخمة الصدوع جانبَي عىل املوجودة األرضية القرشة وترتفع األسفل، إىل الصدوع، أو
املوجودة الصدوع تكون وأحيانًا الصدوع. أودية وجدران قاع يتكون وهكذا األعىل؛ إىل
األرض باطن يف املنصهرة املادة تخرج بحيث للغاية عميقًة الصدوع أودية جانبَي عىل
يحدث كما يخرج للغاية عاٍل ضغٍط إىل املنصهر األرض باطن يتعرَّض عندما عربها.
املنصهرة. الربكانية الحمم من ٍق تدفُّ صورة يف ب» «يترسَّ أو الربكاني، االنفجار يف
البوتاسيوم بمواد غنيٍّا يكون التفرا) ى (يُسمَّ رماد عىل عادًة الربكانية االنفجارات تشتمل
بالصخور هذا الرماد طبقات من تتكوَّن التي الصخور ى وتُسمَّ الكيميائية، واألرجون
أشباه حفريات مواقع من كثرٍي لتأريخ الخام باملواد الربكانية الصخور تمدنا الربكانية.
املميز، الكيميائي بطابعها أيًضا الربكانية الصخور هذه تتسم أفريقيا. رشق يف البرش
فقط ليس الربكانية الصخور إحدى بتتبُّع الجيولوجيا لعلماء هذا ويسمح «بصمتها»، أو

آلخر. موقٍع من الكيلومرتات مئات عرب وإنما للحفريات، كبرٍي موقٍع داخل
ن تكوُّ يف فالسبب األرض؛ عىل وليس املاء عىل الساخن الربكاني الرماد يسقط أحيانًا
يف ليستخدموه الناس يشرتيه الذي الربكاني الخفاف حجر ُكتَل يف املوجودة الثقوب

املاء. سطح عىل الساخن الرماد سقوط عند ن تتكوَّ التي الهواء فقاعاُت حماماتهم؛
املياه جداوُل تنحُت عندما وقاعها املتكوِّنة الوديان جوانب عىل الحفريات تظهر
هذه مثل عىل يُطلق الصدوع. سطح عىل ُقذفت التي الرواسب كتل عرب طريَقها واألنهار
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املواقع هذه يف حفرياٍت عىل فيها ُعثر التي األماكن عىل ويُطلق التعريض»، «مواقع املواقع
ذات صخوٍر يف البرش ألشباه حفرياٍت عن العلماء يبحث أفريقيا رشق يف املواضع. اسم
التكتونية، الحركة يُسمى الذي الربكاني، النشاط من لكلٍّ نتيجًة ظهرْت مناسٍب عمٍر
جورج أولدوفاي منطقة تكون وربما وحوله. الصدع وادي داخل يحدث الذي والتآكل
املناسب العمر ذات الصخور فيه ُكشفت صدع لوادي موقٍع عىل مثاٍل أشهر تنزانيا يف

والتآكل. التكتونية الحركة من كلٍّ بفعل
جنوب يف تماًما مختلٍف جيولوجيٍّ سياٍق يف البرش أشباه حفريات أوىل عىل ُعثر
الشقوق عرب األمطار مياه جريان عند ن تتكوَّ التي الكهوف يف عليها ُعثر إذ أفريقيا؛
الحجم، كبرية شقوًقا لتصبح الصغرية الشقوق تتمدَّد الجريي. الحجر يف املوجودة
يف تكون كهوًفا لتصبح التجويفات هذه وتنتدمج تجويفات، إىل الشقوق هذه وتتحول
تنمو التي األشجار النموُر تستخدم السطح. من داخلها إىل ُجرفت برتبٍة مليئة الوقت هذا
كأوكار. املداخل هذه الضباع وتستخدم الجثث، إلخفاء كمكاٍن الكهوف هذه مدخل يف
أفريقيا جنوب كهوف يف عليها ُعثر التي البرش أشباه حفريات معظم أن العلماء ويعتقد

النيص. مثل للعظام الجامعة الحيوانات أو الضباع، أو النمور هناك إىل أخذتها قد
كذلك تكن لم فإنها امليداني، للعمل رئيسيٍّا مركًزا حاليٍّا أصبحت أفريقيا أن رغم
الحفريات عن البحث كان الوقت هذا فقبل العرشين؛ القرن من متأخٍر وقٍت حتى
ما عصور علماء فيه عاش الذي املكاَن أوروبا كانت وآسيا. أوروبا يف يُجرى البرشية
فرصٍة أي من يستفيدوا أن ع املتوقَّ من كان لذا عملهم؛ ومارسوا األوائل التاريخ قبل
غرابة. أكثَر أماكَن يف ألسالفنا الحفرية البقايا عن البحث قبل منطقتهم يف أمامهم تُتاح
إرنست اقرتح البرشية، مهد هي أفريقيا أن ١٨٧١ عام يف داروين تشارلز ع توقَّ فكما
األورانجوتان، وجود أن ١٨٧٤ عام يف الطبيعي، التاريخ يف بارز أملاني عالم وهو هيكل،
اسم عليها يُطلق كان التي املنطقة يف العليا، القردة من األفريقي غري الوحيد النوع وهو
مهًدا املنطقة هذه جعل إندونيسيا)؛ يف وسومطرة بورنيو (حاليٍّا الهولندية الرشقية الهند
الطبيعي التاريخ عالم أدرج املؤثر، هيكل كتاب نرش من عامني وقبل للبرشية. محتمًال
يف وعاداته األورانجوتان تكوين عن تفصيليًة معلوماٍت (١٨٧٢) واالس راسل ألفريد

املاليو. ألرخبيل الطبيعي التاريخ عن كتابه
جرَّاٍح اهتمام أثارا لألورانجوتان الحيوي واالس ووصف هيكل منطق أن يبدو
عرش التاسع القرن ثمانينيات أواخر يف إنه حتى دوبوا، يوجني هو شاب، متدرٍب
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أحد سوارتكرانس، يف الطِّباقي التصوير يستعرض برين كيمربلني تشارلز :1-3 شكل
األوائل. البرش ألشباه بقايا عىل ُعثر حيث الجنوبية األفريقية الكهوف مواقع

عىل عثر وقد البرش. أسالف عن البحث من يتمكَّن حتى املنطقة يف بوظيفٍة َقِبل
عند ناتئة فيها الجبهة منطقُة كانت كائٍن جمجمة من العلوي الجزء اكتشافاته، أشهر
عام يف الحديث، لإلنسان عليه ُعثر مماثٍل جزءٍ أي يُشبه يكن لم ما وهو الحاجبني؛
املكتَشفة البرش أسالف تقترصحفريات لم جاوة. جزيرة يف ترينيل نهر ضفة عىل ١٨٩١
الشهرية بكني إنسان حفريات استُخرجت فقد األنهار؛ تزيلها التي الرواسب عىل آسيا يف

الصني. يف بكني من بالقرب زوكوديان حاليٍّا عليه يُطَلق موقٍع يف كهٍف من

الجماعي العمل (4)

إثيوبيا أو تشاد يف البرش أشباه حفريات عن حاليٍّا تبحث التي الفرق تضم أن يجب
وعلماء البرشية الحفريات علماء إىل فباإلضافة الخرباء؛ من كبريًا عدًدا إريرتيا أو
البقايا عىل التعرُّف يستطيعون الذين الحفريات وعلماء التأريخ وخرباء الجيولوجيا
أن يجب وتفسريها؛ البرش أشباه مع عليها يُعثر التي والنباتات للحيوانات املتحجرة
وقد الحفري، السجل يف تؤثر التي العوامل يف خرباءَ التخصصات املتعدُد الفريُق يضم
من للرتبات الكيميائي الرتكيب تفسري بإمكانهم األرض علم يف متخصصني أيًضا يضم
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بعيدٍة أماكَن إىل السفر الفريق أعضاء عىل يجب القديمة. البيئات إنشاء إعادة أجل
يساعدون الذين املستأَجرون املحليون والعمال هم — فيها يحتاجون خطرٍة وأحيانًا
ويجب والوقود، والغذاء املاء من إمداداٍت إىل — واستخراجها الحفريات عن البحث يف
مؤهالتهم إىل باإلضافة جيدٍة تنظيميٍة بمهاراٍت االستكشافية الحمالت قادة يتمتع أن
يصعب التي الحفريات مواقع إىل الضخمة االستكشافية الحمالت يف السفر يكون العلمية.
للحمالت السنوية امليزانيات تصل إذ التكلفة؛ عايلَ آسيا ورشق وسط يف إليها الوصول
أفريقيا جنوب يف املوجودة الكهوف مواقع أما الدوالرات. من اآلالف عرشات إىل الكربى
يستغرق منطقٍة يف معظمها يقع إذ األحيان؛ معظم يف أسهل إليها الوصول فيكون
يمكِّن بريتوريا. من أو جوهانسربج من بالسيارة واحدة ساعة مدتها رحلًة إليها الذهاب
املدن يف واملتاحف الجامعات يف عملهم أثناء يف البحث عىل اإلرشاف من العلماءَ هذا

القريبة.

اكتشافها امُلعاد الحفريات (5)

دوًما املفيد فمن املتاحف؛ يف البرش أشباه لحفريات املثرية االكتشافات من بعٌض يحدث
أشباه حفريات مواقع من املستخَرجة البرشية» «غري الحفريات مجموعات يف البحث
ملئات فرزهم أثناء يف األشياء بعَض الحفريات علماء أفضُل حتى يغفل قد إذ البرش؛
البرش أشباه لحفريات مهمة اكتشافات تحدث كانت عندما املايض يف العظمية. األجزاء
الحرص يُتخذ لم وإذا تقييمهم، عىل الحصول أجل من خرباء إىل تُرسل أحيانًا كانت
املثال، سبيل عىل خاطئ. نحٍو عىل تُصنَّف أو تختلط أن العيِّنات لهذه يمكن الشديد
نياندرتال لطفل مذهٍل نحٍو عىل مكتمٍل عظميٍّ هيكٍل استخراج عند أنه السجالت تُظهر
عمره. تحديد أجل من بويل مارسيلن الحفريات عالم إىل أُرسل لوموستييه، موقع من
عظام عىل الباحثني أحد عثر حتى ُفقد قد العظمي الهيكل لهذا أثٍر كل أن بدا هذا، ومع
ما العظام بعض كانت الحظ، لحسن ليزيزي! موقع من حجريٍة أدواٍت بني وليٍد طفٍل
عرب يمرُّ الذي فيزير، نهر يف املوجودة الصخور مع تطابق الذي األصيل قالبها يف تزال

لوموستييه. موقع
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البرش أشباه حفريات تأريخ (6)

موقٍع داخل املوجودة للحفريات الزمني التسلسل معرفَة عادًة الجيولوجيون يستطيع
يبعد مواقَع يف عليها يُعثر التي الحفريات أعمار نقارن كيف لكن للحفريات. صغرٍي
من ُمستخَرجٍة حفرياٍت أعمار نقارن وكيف الكيلومرتات؟ مئات بعٍض عن بعضها
طرٍق إىل بحاجٍة نحن األسئلة هذه عن اإلجابة أجل من مختلفة؟ قاراٍت يف تُوجد مواقَع

ونسبي. مطلق قسمني: إىل التأريخ وينقسم للتأريخ.
حفريات فيها تُكتَشف التي الصخور عىل األغلب يف املطلق التأريخ طرق تُطبَّق
عىل ويجب نفسه، األفق من امُلستخَرجة البرشية غري الحفريات عىل أو البرش، أشباه
بطبقٍة ما حفريًة تربط التي األدلة عىل الحفاظ أجل من الشديد الحذر ي توخِّ الباحثني
العمليات تستغرقه الذي الوقت معرفة عىل املطلق التأريخ طريقة تعتمد معينة. صخريٍة
بأحداٍث الحفرية أفق تربط أو دورتها، تستكمل حتى الذري، التحلل مثل الطبيعية؛
يمكن السبب ولهذا لألرض. املغناطييس املجال اتجاه انقالب مثل بدقة؛ محددٍة عامليٍة
املطلق التأريخ طرق أشهر تتناسب معينة. سنواٍت يف ة بِدقَّ املطلقة التواريخ تحديد
فبعد اإلنسان؛ ر تطوُّ من املتأخرة املراحل مع فقط امُلِشع، بالكربون التأريخ وهي هذه،
موجوًدا كان الذي ١٤ الكربون مقدار نصف يتحوَّل أقل) أو أزيد سنة ٤٠) سنة ٥٧٣٠
حياة» «نصف اسم الفرتة هذه عىل يُطلق (ولهذا ١٤ نيرتوجني إىل الكائن وفاة عند
العاقل اإلنسان حفريات تأريخ يف بنجاٍح املشع بالكربون التأريخ استُخدم الحفرية).
سنة ألف ٤٠ من األقدم املشع الكربون تواريخ لكن وأوروبا، أسرتاليا من امُلستخَرجة
يتعذَّر بحيث للغاية ضئيلة املتبقية املشع الكربون كمية ألن نظًرا بها؛ الوثوق يمكن ال

بدقة. قياسها
مثل أفريقيا، رشق يف مواقَع من امُلستخَرجة البرش أشباه حفريات معظم تنتمي
بني يقع أفٍق إىل إثيوبيا، يف وهدار كينيا، يف فورا وكوبي تنزانيا، يف جورج أولدوفاي
ونظًرا واألرجون. البوتاسيوم بنظائر الغني — التفرا أو — الربكاني الرماد من طبقاٍت
ببطءٍ الوليدة منتجاتهما إىل يتحلالن) (أو يتحوَّالن ني املشعَّ واألرجون البوتاسيوم ألن
يف وأرجون/أرجون بوتاسيوم/أرجون تأريخ طرق تُستخدم فقد ،١٤ الكربون من أكثر
السجل من األقدم الجزء إىل تنتمي حجريٍة وأدواٍت حفرياٍت عىل تحتوي التي الصخور

سنة). ألف ١٠٠ من (أقدم البرش ألشباه الحفري

38



وسياقها البرش أشباه حفريات اكتشاف

التي لالنقالبات املعقَد السجلَّ لألرض القديمة باملغناطيسية التأريخ يَستخدُم
اتجاه كان األرض، تاريخ من طويلٍة لفرتاٍت لألرض. املغناطييس املجال اتجاه يف حدثت
«الطبيعي» الحايل االتجاه ى يُسمَّ تماًما. الحايل اتجاهه عكس يف املغناطييس املجال
ات التغريُّ هذه يف لألرض السائل اللب يف املوجودة التيارات وتتسبَّب «املقلوب»، والعكيس
صخرٍة تشكيل قبل املعلَّقة الُجسيمات تستقر فعندما املغناطييس؛ املجال اتجاه يف
الجسيمات هذه داخل مغناطييسٍّ معدٍن من صغريٍة كمياٍت وجود يعني ُصلبة، رسوبيٍة
اتجاه مع تصطفُّ الجسيمات هذه تستقر وعندما املغناطيس. مثل منها كلٌّ ف يترصَّ أن
مغناطيسيٍّا اتجاًها ككلٍّ الصخرة وتعطي الوقت، هذا يف لألرض املغناطييس املجال
االتجاه يف التغريات تسلسل الباحثون يقارن القطبية. يُسمى ما أو رصده، يمكن
بالسجل البرش، أشباه حفرية عىل تحتوي التي الرواسب داخل املحفوظة املغناطييس
(تُسمى عمًقا املحيطات أكثر قاِع من املأخوذة الجوفية العيِّنة يف املحفوظ املغناطييس
التسلسالت بعض تُرى تطابُق. أفضل عىل العثور ويحاولون القديمة) املغناطيسية أعمدَة
تأريٍخ طريقة استخدام أمكن، إن املفيد، من لذلك املرجعي؛ العمود يف مرٍة من أكثر
الرتكيز بهم يجدر القديمة املغناطيسية سجل من جزء أيُّ الباحثون ليعرف أخرى مطلٍق
عىل ويُطَلق «الكرون»، القديمة املغناطيسية يف االستقرار من طويلٍة فرتٍة عىل يُطَلق عليه.
الكرون». «تحت الكرون داخل املغناطييس املجال اتجاه يف نسبيٍّا األجل القصري التغريُّ
طريقة باستخدام يؤرَّخ األوائل البرش ألشباه موقٍع َل أوَّ جورج أولدوفاي منطقة وكانت
ولم الكرون تحت فرتات عىل أسماءٌ تُطَلق كانت وعندما املغناطيسية، الطبقات دراسة

أولدوفاي». «حدث أحدها عىل أُطلق اآلن، حالها هي كما م تُرقَّ تكن
مراسمة تأريخ اسم عليها يُطلق املطلق، التأريخ طرق من أخرى مجموعٌة تَستخدم
املثال، سبيل عىل الساعة. عمل لتعمل الحيويَة الكيميائيَة التفاعالٍت األميني، الحمض
كل يكون القرشة ن تكوُّ عند ليوسني. ى يُسمَّ أمينيٍّ حمٍض عىل البيض قرشة تحتوي
الصورة هذه تتحوَّل الوقت بمرور ذلك، مع (ل). الصورة يف البداية يف املوجود الليوسني
لتظهر ما حدٍّ إىل ثابٍت بمعدٍل — راسيمي خليٍط إىل تتغريَّ أو — الليوسني من (ل)
معدل إىل باإلضافة الصورتني، بني النسبة فإن ثَمَّ، ومن (د)؛ الصورة ى تُسمَّ بديلة نسخة
أشباه حفريات مواقع من كثري يحتوي القرشة. ن تكوُّ وقت يحدد بتاريٍخ يمدانا ل، التحوُّ
وضعنا وإذا النعام، بيض قرش من أجزاءٍ عىل متأخٍر وقٍت يف ظهرت التي األفريقية البرش
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ا(غناطيسية األرضية القديمة

علم التأريخ الحيوي

الكربون ا(شع

ا(سارات االنشطارية

البوتاسيوم/األرجون واألرجون/األرجون

سلسلة اليورانيوم

التألق الحراري
 رنE العزم ا(غزيل لإللكرتون

مراسمة الحمض األميني

مليون سنة مضت
٠١٢٣٤٥

التي الزمنية والفرتات البرش أشباه حفريات تأريخ يف امُلستخَدمة الطرق بعض :2-3 شكل
تغطيها.

نفسه الجيولوجي العمُر له يكون ما أفٍق يف املوجود البيض قرش أن املنطقي االفرتاض
بطريقٍة نا يمدَّ أن يمكنه النعام بيض قرش تأريخ فإن فيه، موجودين بٍرش أشباه ألي
(الطرق طرق عدة من واحدة هو النعام بيض باستخدام التأريخ إن محتَملة. مفيدٍة
والتأريخ الدم، يف الرتسيب رسعة وتحليل لإللكرتون، املغزيل العزم رنني هي األخرى
تقع التي البرش أشباه حفريات مواقع تأريخ يف العلماء يستخدمها اليورانيوم) بسالسل
الطرق هذه تكون واألرجون. بالبوتاسيوم والتأريخ املشع بالكربون التأريخ نطاقات بني
سنة ألف ٣٠٠ بني عمرها يرتاوح التي املواقع تأريخ يف الخصوص وجه عىل مفيدًة

سنة. ألف و٤٠
التي البرشية غري الحفريات مضاهاة عىل األغلب يف النسبي التأريخ طرق تعتمد
نحٍو عىل بالفعل تأريخه تَمَّ آخر موقٍع من مشابهٍة أدلٍة مع املواقع أحد يف عليها يُعثر
ُعثر التي الحيوانية الحفريات كانت فإذا املطلق. التأريخ أساليب باستخدام موثوٍق
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أن افرتاض املمكن فمن (ب)، املوقع يف عليها ُعثر التي تلك تُشبه (أ) املوقع يف عليها
طرق تُقدِّم املطلق، التأريخ بطرق ومقارنًة (ب). املوقع عمر نفس يف تقريبًا (أ) املوقع
يف الحيوانات بقايا استخداُم كان وقد للحفريات. تقريبية أعماًرا فقط النسبي التأريخ
يف الخصوص وجه عىل ا ُمهمٍّ الحيوي»، التأريخ «علم اسم عليه يُطلق الذي التأريخ،
أفريقيا. جنوب يف الكهوف مواقع من استُخرجت التي األوىل البرش أشباه حفريات تأريخ
الحيوانات هذه ألن ونظًرا وسعادين، لظباء حفرياٍت عىل تقريبًا املواقع هذه كل فتحتوي
رئيسيٍة مواقَع يف املطلق التأريخ بطريقة إليها تنتمي التي العصور تحدَّدت قد نفسها
عىل تحتوي التي الطبقات عىل التواريخ هذه تطبيق الباحثون يستطيع أفريقيا، رشق يف
تأريخ يف أيًضا الحيوي التأريخ علم استُخدم أفريقيا. جنوب كهوف يف مماثلٍة حفرياٍت

جورجيا. يف دمانييس موقع ويف تشاد يف املوجودة البرش أشباه حفرياِت مواقع
التأريخ أجل من األشجار حلقات استخدام وهو — الشجري التأريخ استخدام جرى
لألشجار السنوية الحلقات حساب إن بالكربون. التأريخ ة ِدقَّ تحسني أجل من — النسبي
تأثَّرت التي بالكربون التأريخ تواريخ تصحيح يف استُخدم لذا للغاية؛ به موثوق أسلوب
نظائر مستويات يف — البرشية التغيريات أو — مؤخًرا اإلنسان سبَّبها التي بالتغيريات

الجوي. الغالف يف الكربون

القديمة البيئات إنشاء إعادة (7)

السنوات، من ماليني عدة منذ عليه كانت ا عمَّ اآلن األرض سطح معالم تختلف مثلما
عرصنا يف نراها التي نفسها هي بالرضورة ليست املناطق إحدى يف القديمة البيئات فإن
والحفرية، الجيولوجية األدلة باستخدام القديمة البيئات إنشاءَ الباحثون يُعيد الحايل.
يستطيع جافة. أم رطبٍة صورٍة يف الرتبة كانت إذا ما ملعرفة الكيميائي التحليل ويُستخدم
التي الحيوانية الحفريات أنواع من املنقرضة البيئات عن الكثري معرفة الحفريات علماء
والثدييات الضخمة الثدييات من كالٍّ يستخدمون فهم البرشية؛ الحفريات مع عليها يُعثر
الثدييات تكون القديمة. البيئات بناءِ إعادِة يف والريابيع) الفرئان (مثل الصغر املتناهية
من أكثر محدود الجغرايف وجودها نطاق ألن كثريًا؛ مفيدًة الصغر املتناهية الصغرية
أكثر عليها باالعتماد البيئة بناء إعادة تكون أن املحتمل من لذا الضخمة؛ الثدييات
عن للمعلومات جيًدا مصدًرا البومة تتقيؤها التي الحيوانات بقايا حفريات تُعترب دقة.
صغرٍي نطاٍق داخل املوجودة الصغرية الثدييات يصطاد البوم ألن املجهرية؛ الثدييات
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يف الرئيسيات مثل حجًما األكرب الثدييات يستخدمون الذين الباحثني عىل ويجب نسبيٍّا.
كانت لألجداد البيئية التفضيالت أن افرتاض من الحذر ي توخِّ القديمة البيئات بناء إعادة
سعادين أن من الرغم عىل املثال، سبيل فعىل الحايل؛ العرص يف أحفادهم تفضيالت تُشبه
فقد الكثيفة، الغابات يف وتعيش األشجار أوراق آكالت من األساس يف الحالية كولبس
يبلغ موقٍع يف كولبس سعادين وجود فإن لذا أكثر؛ مفتوحٍة بيئاٍت يف أسالفها عاشت

املعارصة. كولبس سعادين عىل العثور داللة نفس يحمل ال سنة ماليني ٥ عمره

العاملي املناخ تغريُّ (8)

الباحثون يدرس العاملي. املناخ يف كربى تغرياٍت وقوع وقت يف البرش ر تطوُّ حدث
كائنات توجد البحار. أعماق من املأخوذة الجوفية العيِّنات دراسة طريق عن املناخ تغريُّ
شكلني تمتصُّ املنخربات وهذه العالم، محيطات مياه يف عالقة املنخربات ى تُسمَّ مجهرية
وهو ١٨ أكسجني واآلخر وزنًا، األخف وهو ١٦ أكسجني أحدهما األكسجني؛ نظائر من
األخف األكسجني من املزيد يتبخر أعىل العاملية الحرارة درجات تكون عندما وزنًا. األثقل
عندما يحدث والعكس األثقل؛ النظري إىل األخف األكسجني نظري نسبة تقلُّ لذا وزنًا؛
األكسجني نظائر من النوعني هذين الباحثون يستخدم العاملية. الحرارة درجات تنخفض
للمناخ كممثٍِّل املحيط مياه حرارة درجة ويستخدمون املحيطات، حرارة درجة تتبُّع يف
العاملي املناخ بني معقدٍة تفاعالٍت نتيجَة يكون ما منطقٍة يف املناخ أن إال العاملي.

الجبال. من سالسل ووجود واالرتفاع العرض دائرة مثل املحلية؛ والتأثريات
نحو األمد طويل اتجاٍه بدايَة مضت سنة ماليني و٨ ٥ بني الفرتة يف األرض شهدت
وقِت يف أفريقيا يف البرش ألشباه املبكر التطور حدث الحرارة. درجة وانخفاض الجفاف
املناخي التغري لهذا املحتَملة اآلثاَر ق التعمُّ من بمزيٍد وسنبحث املناخية، التغريات هذه

الخامس. الفصل يف البرش أشباه ساللة أصل عىل
تُقاس التي العاملي، املناخ يف الدورية التغريات طغت البرش ر تطوُّ ِمن الحٍق وقٍت يف
انخفاض نحو األمد الطويل االتجاه هذا عىل البحار، قاع من جوفيٍة عيناٍت باستخدام
حارة/جافة لدوراٍت عرضة العاملي املناخ كان سنة ماليني ٣ فقبل الحرارة؛ درجات
إىل الدورات هذه تواتر تغريَّ سنة ماليني ٣ نحو ومنذ سنة، ألف ٢٣ مدتها وباردة/رطبة
تحدث التغريات هذه فأصبحت أخرى؛ مرًة التواتر تغريَّ سنٍة مليون ومنذ سنة، ألف ٤١
املسئولة هي سنة ألف ١٠٠ إىل مدتها تصل التي الدورات وهذه سنة. ألف ١٠٠ كلَّ
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مناخ أكثر
دفئًا

مناخ أكثر
برودة

العرص (مليون سنة)
٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

التقلبات يف نسب نظائر األكسج9 األثقل وزنًا (أكسج9 ١٨) واألخف
وزنًا (أكسج9 ١٦)، واالتجاه العام نحو انخفاض درجة الحرارة

سنة ماليني الستة خالل األكسجني نظائر مستويات يف للتذبذبات مخطٌط :3-3 شكل
انخفاض نحو عامٌّ اتجاٌه العاملي املناخ يف ظهر مضت سنة ماليني ٣ منذ أنه يظهر املاضية،

الحرارة. درجة

املاضية. سنة املليون خالل الشمايل الكرة نصف يف لت ُسجِّ التي الشديد الربد فرتات عن
كبرية كميات تُحتجز عندما ألنه اإلنسان؛ ر تطوُّ عىل آخر تأثريٌ الطويلة الدورات ولهذه
البحر ملستوى بد ال والجنوبي، الشمايل القطبني يف املوجود الجليدي الغطاء يف الجليد من
القاري. الرصيف اسم عليه نُطلق مما كبرٍي جزءٍ ظهور إىل هذا وسيؤدي ينخفض، أن
الحديث اإلنسان ألسالف القدر بهذا البحر سطح مستوى يف االنخفاضات وسمحت

الجديد. والعالم أسرتاالسيا من كلٍّ إىل القديم العالم من بالهجرة

43





الرابع الفصل

البرشوتفسريها حفرياتأشباه حتليل

الحفرية األدلة أهمية معرفة أجل من الطرق من العديَد البرشية الحفريات علماءُ يستخدم
محددة، أصنوفات، أو أصنوفة، إىل البرش أشباه حفريات تُنسب أن يجب حديثًا. املكتَشفة
وحيَّة، متحجرٍة أخرى بأصنوفاٍت عالقاتها وتُحدد األصنوفات هذه تُصنَّف أن بد وال

سلوكها. بناء ويُعاد

التصنيف وعلم التصنيف (1)

العالُم ١٧٥٨ عام يف اخرتعه ملخطٍط وفًقا الحية الكائنات جميَع الغربية العلوُم تُصنِّف
املخطط هذا يف األساسية الوحدة لينيوس. كارولوس الطبيعي التاريخ يف السويدي
بعضهم أفرادها يتزاوج التكوين يف املتشابهة الحيوانات من مجموعة وهو النوع، هي
األنواع وتُجمع ما، نوٍع إىل حاليٍّا املوجودة الفردية الحيوانات جميع تنتمي بعض. مع
آخره، إىل فصائل، داخل والقبائل قبائل، داخل األجناس وتُجمع أجناس، داخل املتشابهة
إىل — العاقل اإلنسان — الحديث اإلنسان ينتمي املمالك. مثل فئاٍت إىل الوصول حتى

البرش». «أشباه وقبيلة «اإلنساني»، والجنس «العاقل»، النوع
الطريقة وصف يف «التسمية»، ى يُسمَّ التصنيف، يف الفرعية املجاالت أحد ص تَخصَّ
عملية لتنظيم رسميٌّ ميثاق َة ثَمَّ لينيوس. نظام يف بها األسماء استخدام يجب التي
القواعد د تُحدِّ اتباُعه. جديًدا نوًعا اكتشفوا أنهم يَرْون الذين العلماء عىل ويجب التسمية،
الجديدة. األجناس أو األنواع إىل إعطاؤها يمكن التي األسماء نوعيَة امليثاق يف املوجودة
استخدام املقبول غري فمن التجارية؛ املنتجات أسماء استخدام يُْحذَر املثال، سبيل عىل
من البرش. أشباه من جديٍد لنوٍع ثنائيٌّ اسٌم أنه عىل أيبودينسيس» «برجركينج اسم



اإلنسان ر تطوُّ

ألصنوفٍة قصٍد دون بالفعل موجودٍة أصنوفٍة اسم استخدام عدم من التأكد أيًضا املهم
بينهما. َخْلط حدث وإال جديدة،

لتكون واحدٍة حفريٍة اختيار عليهم يجب جديد، نوٍع إدخال الباحثون يُقرِّر عندما
الحفريات بني من نسبيٍّا الحفظ جيدة حفرية تُختار ما عادًة له. «القياسية» العينَة
نموذجي لعضٍو الحفرية تكون أن ينبغي وال األول، االكتشاف وقت يف عليها يُعثر التي
يرتبط األصنوفة اسم أن يف القياسية العينة هذه أهمية تتمثَّل النوع. من (عادي)
«إنسان لنوع القياسية العينة أن ُوجد إذا املثال، سبيل عىل لذا، ثابت؛ نحٍو عىل بها
نََسِب من إذن بد فال نفسه، النوع ضمن امُلدرجة الحفريات كل عن مختلفة نياندرتال»
اسم استخدام يمكن فال جديًدا؛ اسًما إعطاؤها وسيتحتم جديد، نوٍع إىل الحفريات بقية
االسم حملت ذهبت، فأينما القياسية؛ العينة عن منفصٍل نحٍو عىل نياندرتال» «إنسان
تأخذ فإنها جديد، نوٍع إىل محددٍة عينٍة نقل رضورة النهاية يف الباحثون قرَّر وإذا عينه.
عينتني بوجود الحال انتهت فإذا التسمية؛ نظام يف للعمر أهمية وتوجد معها. نوعها اسم

استخدامه. يجب الذي االسم هو األقدم االسم فإن نفسه، النوع داخل نموذجيتني
يكتب عندما لكن أصنوفات، هي لينيوس فئات فكل األصنوفة؛ عىل مثاٌل النوع إن
التي الطريقة عىل ويُطلق ما. نوٍع إىل إشارًة عادًة هذه تكون «أصنوفة» عن الباحثون
األنواع) من وأكرب أكرب (مجموعات شموًال أكثر هرميٍّ تسلسٍل داخل األنواع بها تُصنَّف
عمليُة هو التصنيفي والتحليل لألصنوفات». «مخطط حرفيٍّا وهو التصنيف»، «علم اسم
يُقرِّر أن يجب أوًال، تحتها. البرش أشباه حفريات إدراج يجب التي األصنوفة تحديِد
املوجودة البرش أشباه أصنوفة إىل تنتمي حديثًا املكتَشفة الحفرية كانت إذا ما الباحثون
املوجودة األنواع أحد إىل تُنَسب أن يمكن ال بأنها يقتنعون حني وفقط ال. أم بالفعل
عىل نفسها املبادئ تنطبق جديد. باسم جديٍد نوٍع اخرتاع يف التفكري يف يبدءون بالفعل
جنٍس إنشاء عدم الباحثني عىل يجب لذا الهرمي؛ لينيوس تسلسل يف كلها األعىل الفئات
أشباه أجناس من أيٍّ إىل نسبته يمكن ال الجديد النوع بأن اقتنعوا إذا فقط، إال، جديٍد

الهرمي. لينيوس تسلسل يف صعدنا كلما وهكذا الحالية، البرش
تحليٍل عىل ييل فيما املرشوحة األخرى التحليل وطرق التصنيفي التحليل يعتمد
الحفرية شكل هو الظاهري، نمطها أو الحفرية، فتكوين الحفرية؛ لتكوين ٍل مفصَّ
دون رؤيته للعني يمكن واضًحا، يكون أن التكوين لهذا يمكن مًعا. والداخيل الخارجي
الباحثون يُِعدُّ املجاهر. من متنوعٍة بأنواٍع رؤيته يمكن مجهريٍّا، تكوينًا يكون أو عناء،
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هذه عن التعبري يحاولون أيًضا ولكنهم وشكلها، الحفرية لحجم مفصلة نوعية أوصاًفا
األوصاف أشكال أبسط تشتمل ي. َكمِّ وصٍف بمثابة تكون قياساٍت شكل يف املعلومات
القياسات عليها ويُطلق الحفرية، عىل محددٍة ترشيحيٍة عالماٍت بني املسافات عىل الكمية
الطبي التصوير من املأخوذة التقنيات من وغريها الليزر أشعة تسمح حاليٍّا، الخطية.
أكثر نحٍو عىل للحفريات والداخيل الخارجي التكوين عن تفاصيل عىل بالحصول للباحثني
جلني البرشية الحفريات عالم كان املثال، سبيل عىل املايض. يف الحال عليه كانت مما ًة ِدقَّ
واشنطن جامعة يف يعمالن اللذان فانيري، تشارلز الطبي التصوير ومتخصص كونروي
الداخيل التكوين دراسة يف املحوسب املقطعي التصوير استخدم من َل أوَّ لويس، سانت يف
وفيما أفريقيا. جنوب يف تونج مدينة من استُخرجت البرش أشباه ألحد متحجرٍة لجمجمٍة
الحفريات وعالم أوترخت، من زونيفيلد فرانز الطبي التصوير متخصص أَدخل بعد
بحيث الطرق؛ هذه عىل التطوير من املزيَد الجامعية، لندن كلية من سبور فريد البرشية
هذه الباحثون يستخدم الداخلية. األُذن عن بمعلوماٍت نا تمدَّ أن اآلن باستطاعتها أصبح
هيئتهم بناء إعادة ويف أنواع، إىل البرش أشباه حفريات تصنيف يف لتساعدهم البيانات

بها. يسمعون التي والكيفية
حجَم بدقٍة تعكس للحفريات املأخوذة القياسات أن من الباحثون يتأكد أن يجب
لدورات تعرضت إذا واألسنان العظام تتشقق ر. التحجُّ قبل وشكلها األسنان أو العظام
صناعيٍّا وتزيد الشقوق هذه داخل الصخرية الحبيبات تدخل اليومية. والربودة الحرارة
مكشوفة املتحجرة العظام إحدى ظلَّت إذا باملثل، األسنان. أو العظام أبعاد حجم من
وبعدها، ر التحجُّ عملية قبل والعاصفة الجافة الجوية الظروف يف األرض سطح عىل
جزءًا وتُزيل الرميل» «السفح تأثري لها يكون الرياح تحملها التي الرمال حبيبات فإن
طبيعيٍّ غري نحٍو عىل التآكل هذا يُقلِّل القرشية. العظام من الخارجية الطبقة من
غري التكوينية وبنيتها حديثًا املكتَشفة الحفرية قياسات تُقاَرن املتحجرة. العظام حجَم
ما وعادًة بالفعل. موجودٍة حفريٍة أصنوفاٍت يف مشابهٍة عيناٍت وأشكال بقياسات املرتية
يعني البرش أشباه حالة (يف الحياة قيد عىل املوجودة الشبه القريبة الحيوانات تُستخَدم
املسموح ع التنوُّ كمِّ تحديد يف تساعد كنماذج األفريقية) والقردة الحديث اإلنسان هذا
نيويورك جامعة من الرئيسيات دراسة عالم جويل، كليف أن إال الواحد. النوع داخل به
املميزة، البابون مجموعات بني الفاصل الحدِّ يف يحدث ما دراسة يف عاًما ٣٠ قىض الذي
البرش؛ أشباه ر تطوُّ عىل مثاٍل خري الجوانب بعض يف املقربون وأقاربه البابون إن ويقول
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يشبه ولكنه والغوريال، الشمبانزي من انتشاًرا أكثر فقط ليس البابون أن إىل فيشري
وتوقيته. الحديث رهم تطوُّ تاريخ بنمط يتعلق فيما البرش أشباه أيًضا

األثرية البقايا من كاملٍة حفرياٍت بناء إعادة (2)

يف السنوات من ماليني عدة عمرها يبلغ التي البرش أشباه حفريات عىل يُعثر ما نادًرا
الحيوانات تطأهما أن ويسهل البالغة بالهشاشة والوجه الدماغ ِقحف فيتسم جيدة. حالٍة
من يبقى ال وأحيانًا الكهوف. أسقف من الساقطة الصخور وتهشمهما الحوافر ذات
األجزاء من املزيد يبقى قليلٍة حاالٍت يف الدماغ. ِقحف هو فقط واحد جزء إال الجمجمة
يُشبه تحديًا. يمثل جمعها إعادة فإن للغاية صغرية الِقَطع كانت إذا لكن محفوًظا،
صورة وال ُسُحب بها وليس منها، كبريًا حيًزا السماء تشغل مقطعٍة صوٍر أحجية األمر
لكن بيديك، بعناءٍ الِقَطع تجميع تعيد أن املتاحة الخيارات أحد تجميعها. يف تساعدك
كل يعرف الترشيح علم يف ماهر خبري به قام إن حتى الساعات، مئات يستغرق قد هذا

الجمجمة. تفاصيل
معهد من زوليكوفر وكريستوف ليون دي بونس مارسيا من كلٌّ يتمتع
«األنثروبولوجيا يُدعى جديٍد بحثيٍّ مجاٍل يف كبريٍة بخربٍة زيورخ جامعة يف األنثروبولوجيا
يف اإللكرتونية الربامج تصميم يف والتقدُّم الكمبيوتر قدرة استخدما فقد االفرتاضية».
للمسح الحفرية فتتعرض باأليدي. البرش أشباه حفريات تجميع إلعادة بديل اخرتاٍع
يستطيع عندها الكمبيوتر. شاشة عىل لها «افرتاضية» نسخة وتُعرض الليزر باستخدام
يسمح املناسبة. القطع أيُّ ملعرفة اتجاٍه أي يف وتدويرها قطعٍة كل تحريك الباحثون
طريق عن الجمجمة جوانب أحد يف مفقودٍة قطعٍة أي باستبدال أيًضا الربنامج هذا
زوليكوفر استخدم وقد اآلخر. الجانب من مشابهٍة لقطعٍة منعكسٍة صورٍة استخدام
تشاد «إنسان لجمجمة افرتاضيٍة نسخٍة ُصنع يف الطرق هذه مؤخًرا ليون دي وبونس
مشابهة إلكرتونية برامج وتسمح املحتَملني. البرش أشباه أوائل أحد وهو السواحيل»،
العظام داخل عميًقا مدفونٍة تكويناٍت برؤية املحوسب املقطعي بالتصوير مصحوبة
جذور أو الداخلية األذن يف املوجودة العظمية القنوات أو الهوائية الجيوب مثل بوضوح،

األسنان.
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والجنس العمر تحديد (3)

والعمر الجنس تحديد فإن مكتمل، شبه أو مكتمًال العظمي الهيكل كان إن حتى
الصعوبات هذه تزداد صعبًا. أمًرا يكون قد البرش ألشباه الحفرية للبقايا ري التطوُّ
ر املتحجِّ الفرد عمر تحديد فيصعب الجمجمة؛ من صغريًة أجزاءً البقايا كل تكون عندما
غري األفراد عمر تحديد يف األسنان نمو يساعد قد بدقة. الوفاة عند النمو املكتمل
الدليل يكون جذورها، كل وتكوُّن األسنان كل ظهور اكتمال بمجرد لكن الناضجني،

نفًعا. أقلَّ منها املستَمد
الحوض وحجم العضالت، عالمات وحجم وشكلها، واألسنان العظام حجم يمثل
املعتادة الطرَق البرش) ألشباه الحفري السجل يف نادرة الحوض أجزاء أن (رغم وشكله
الذكور لكون نظًرا أنه يف األسايس االفرتاض فيتمثَّل األفراد؛ أحد حفرية جنس تحديد يف
أشباه ذكور أن املحتمل من إذن البرشية، غري الرئيسيات من كثرٍي يف اإلناث من أكرب
وهو الجنيس، الشكل ازدواجية مظاهر أحد هذا اإلناث. من أكرب أيًضا كانوا األوائل البرش
عندما هذا ومع معني. جنٍس إىل املنتمني األفراد بني االختالفات ة كافَّ إىل يُشري مصطلح
عىل به موثوًقا دليًال دوًما يكون ال الكيل الحجم فإن متناثٍر حفريٍّ سجلٍّ مع تتعامل

الجنس.
املوجودة الجنيس الشكل ازدواجيَة تفكرٍي دون أسقطنا إذا أيًضا تعقيدات تُوجد
اإلنسان لدى يُوجد املثال، سبيل عىل األوائل. البرش أشباه عىل الحديث اإلنسان لدى
متطلبات بني التوفيق بسبب الحوض شكل يف الجنسية االزدواجية من كثريٌ الحديث
ذوي أطفاٍل والدة أجل من الحوض يف مساحٍة إىل اإلناث واحتياج قدمني عىل السري
البرش أشباه عىل تنطبق ال قد هذه نفسها الشكل ازدواجية أن إال الحجم. كبرية أدمغٍة
فقد الحديث؛ اإلنسان مثل قدمني عىل يسريوا لم الذين الصغرية، األدمغة ذوي األوائل

الجنيس. الشكل ازدواجية من فريد نمط أحواضهم عىل يبدو

وتحديدها األنواع (4)

بعاِلم املرتبط الحيوي النوع مفهوم هو للنوع واسٍع نطاٍق عىل مستخَدٍم تعريٍف أكثر إن
التعريف هذا يشري ماير. إرنست الراحل هارفرد، جامعة من البارز ري التطوُّ األحياء
فتكون بعض، مع بعضها طبيعيٍّا تتزاوج التي األفراد من «مجموعة هو النوع أن إىل
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عندما ا جدٍّ مفيد التعريف هذا لها.» املشابهة األخرى املجموعات عن تكاثرها يف منفصلًة
اآلخر، مع يتزاوج أيها وتعرف الحياة، قيد عىل املوجودة الحيوانات مراقبة تستطيع
السجل يف األنواع عىل التعرُّف نحاول عندما تنجح لن الطريقة هذه أن البديهي من لكن
مع وليس بعٍض مع بعضهم نفسه النوع أعضاء لتزاوج نظًرا ذلك، ومع الحفري.
أي إىل املنتمني باألفراد شبههم من أكرب يكون بينهم الشبه فإن األخرى، األنواع أعضاء
الشكل استخدام نستطيع التزاوج، عادات عن معلوماٍت غياب ظل يف وعليه، آخر؛ نوٍع
لحفرية محفوظ) نوويٍّ حمٍض أي وجود حال (يف الوراثي والتكوين والبنية الخارجي

األنواع. ألحد نسبتها يف لتساعدنا األفراد أحد
السجل عىل الطرق هذه تطبيق محاولة عند مشكالٍت يواجهون الباحثني أن إال
ألشباه الحفري السجل يف مكتملٍة حيواناٍت وجود عدم يف األوىل املشكلة تتمثَّل الحفري.
مثل الرخوة األنسجة فئتني؛ إىل للحيوانات املكونة العنارص تقسيم املعتاد من البرش.
السجل يقترص واألسنان. العظام مثل لبة الصُّ واألنسجة والرشايني، واألعصاب العضالت
عظاٍم شظايا مجرد منها وكثري لبة، الصُّ لألنسجة بقايا عىل البرش ألسالف الحفري
إحدى نسبة كيفية هي البرشية الحفريات علماء تواجه التي املشكلة فإن لذا وأسنان.
أسناٍن بضعة مجرد لديهم املتوافر الوحيد الدليل يكون عندما ما نوٍع إىل الحفريات

الفخذ. عظمة من جزءٍ أو الفك، من قطعٍة أو مكسورة، أو متآكلٍة
ووسط (االنتواع) بداية له تاريخ له نوٍع فكلُّ الوقت؛ يف الثانية املشكلة تتمثَّل
تصبح وإما (تنقرض)، مبارشة ذُرِّيٍة أيَّ ترتك أن دون تموت إما واألنواع ونهاية.
العادية املتحجرة الثدييات أنواع تبقى أكثر. أو جديٍد «وليٍد» لنوٍع املشرتكَة األسالَف
املحتمل غري من الطويل التاريخ هذا وخالل سنة. ومليونَي مليوٍن بني ترتاوح لفرتٍة
واستجابته العشوائي ع التنوُّ فسيتسبَّب هو. كما النوع لهذا الخارجي املظهر يظل أن
إال يتزاوجوا لم النوع أفراد دام ما لكن شكله. تغريُّ يف املناخية للتغريات املورفولوجية
أحد قىض إذا هذا، ومع متمايًزا. يظل أن يجب النوع هذا فإن نفسه، النوع أفراد من
بذلك سيدرس فإنه الحياة، قيد عىل فقط واحٍد نوٍع مراقبة يف املهنية حياته كل العلماء
يف تراه الذي ع التنوُّ فإن لذا وجوده. كامل من للغاية قصريٍة فرتٍة خالل النوع هذا
مدار عىل ُجمعت حديثٍة أنواٍع إىل تنتمي التي العظمية الهياكل من املتاحف مجموعات
عينٍة يف به املسموح ع التنوُّ كمِّ لتحديد مناسبًا نموذًجا ليس شابه، ما أو السنوات، مئات

السنني. من اآلالف مئات عدة إىل تعود مواقَع من ُجمعت حفرياٍت من مكوَّنٍة
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ساكنٍة واحدٍة صورٍة بمنزلة هي فالحفرية الَعْدو؛ سباقات الجيدة التشبيهات من
تؤخذ قد طويلٍة لفرتاٍت تعيش التي األنواع أن إال الطويلة. املسافات َعْدِو سباقات ألحد
ل التوصُّ إىل البرشية الحفريات علماء ويحتاج تاريخها. مدار عىل مراٍت عدَة عيناٌت منها
صوًرا أم نفسه، الَعْدو لسباق صوٍر عدة يفحصون كانوا إذا ما بها يحددون ُطِرٍق إىل
من مجموعاٍت فحَص هذا يعني اإلنسان ر تطوُّ حالة يف مختلفة. َعْدٍو لسباقات فردية
الحجم يف ع التنوُّ استخدام ثم العليا، للرئيسيات العظمية والهياكل الحديث، اإلنسان
التغريات عدد عىل كدليٍل الحياة قيد عىل تزال ال التي األصنوفات هذه داخل والشكل
نوٍع إىل تنتمي التي الحفريات من مجموعٍة داخل بها السماح للباحثني يمكن التي
توجد إذن الحياة، قيد عىل املوجودة األصنوفات يف املالَحظ من أقلَّ ع التنوُّ كان إذا واحد.
فقط. واحٍد نوٍع عن تُعربِّ الحفريات من املجموعة هذه أن الستنتاج منطقية أسباب
البرشية الحفريات علماء يحاول الحفريات عينات تستغرقه الذي اإلضايف الوقت وبسبب
الحفرية العينة داخل به للسماح املستعدين ع التنوُّ مقداَر مدروٍس نحٍو عىل نوا يَُخمِّ أن
هذا لكن واحد. نوٍع داخل حرصه يمكن ال بحيث للغاية» «هائل ع التنوُّ أن إعالنهم قبل

مدروس. تخمنٍي مجرد
البرش أشباه حفرياِت من مجموعٍة يف امُلمثَّلة األنواع عدد تحديد صعوبة زادت
البرش، أشباه حفريات ذلك يف بما البرش، أشباه بني املوجود الحيوي ع التنوُّ ألن األوائل؛
تخضع مسألة هي الحفرية األصنوفات بني الحدود وضع مكان فإن ثَمَّ ومن مستمر؛
طرٍق إدخاُل أو جديدٍة حفرياٍت اكتشاُف عادًة يعني والنقاش. املنطقي العلمي للرأي
البرشية الحفريات علماء عىل يجب أو ها، تغريُّ من بد ال الحدود هذه أن جديدٍة تحليليٍة
حال يف فقط جديٍد نوٍع إنشاء ويجب وتصنيفاتهم. فئاتهم جدوى يف التفكري إعادة
موجوٍد نوٍع أي إىل ينتمي ال الجديد الحفري الدليل أن العتقاد بالفعل جيدٍة أسٍس وجود

جديد. جنٍس إنشاء أجل من أقوى أدلٍة وجود من بد وال بالفعل.

االنتواع (5)

يشمل الذي التدريجي التغريُّ نتيجَة تظهر الجديدة األنواع أن الباحثني بعض يعتقد
شكل ويُعرف الساليل»، ج «التدرُّ اسم لالنتواع التفسري هذا عىل يُطَلق بأكمله. النوع أفراَد
نتيجًة يحدث االنتواع أن آخرون يرى بينما التجددي». «التخلق باسم به املرتبط االنتواع
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من جغرافيٍّا محصورٍة فرعيٍة مجموعٍة يف مرتكزٍة الرسيع التطوُّري التغريُّ من لدفعاٍت
يف املتقطع». «التوازن نموذج اسم لالنتواع التفسري هذا عىل يُطَلق الواحد. النوع أفراد
التطوُّري التغريُّ فرتات بني املوجودة الطويلة الفرتة يف يُوجد أال بد ال الثاني النموذج هذا
يف «عشوائية» تقلباٍت مجرد بل املورفولوجي؛ ر التطوُّ اتجاه يف ثابتٍة هاٍت توجُّ أيُّ الرسيع
ويُستخدم التفرعي» «التخلق اسم الطريقة بهذه األنواع ن تكوُّ عىل يُطَلق املورفولوجيا.
االنتواع. نوبات بني تحدث التي املورفولوجي الثبات فرتات وصف يف «الثبات» مصطلح
التطوُّر يف يحدث الذي املورفولوجي التغريُّ معظم أن فكرة حاليٍّا الباحثني جميع يتقبل

االنتواع. فرتة يف يقع
الوراثي النمط يف النطاق واسعة اٍت لتغريُّ نتيجًة االنتواع يكون قد الظروف بعض يف
أن احتمال إىل الباحثون أشار وقد هذا الكروموسومات. ترتيب إلعادة نتيجًة تحدث

العليا. الرئيسيات يف االنتواع عليها اعتمد التي اآلليَة هي هذه تكون

التدرج
الساليل

من
لز

ا

التوازن
ا'تقطع

االختالفات ا'ورفولوجية

توقيت بشأن املتقطع» و«التوازن الساليل» «التدرج األساسيتان الفرضيتان :1-4 شكل
ر. التطوُّ عملية أثناء يف يحدث الذي املورفولوجي التغري

«اإلشعاعات الخصوص وجه عىل املكثفة ع والتنوُّ األنواع نشأة فرتات تُسمى
عند تعني أو جديدة، بيئٍة الستغالل بفرصٍة مصحوبًة الفرتات هذه تكون التكيُّفية».
يف متاحًة أصبحت تكيفيًة فرًصا َة ثَمَّ أن أخرى مجموعاٍت يف انقراٍض حاالت حدوث
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أكثَر أنواٍع إنشاء إىل السالالت بعض تميل األوقات هذه مثل يف بالفعل. موجودٍة بيئاٍت
األنواع». «وفرية أنها عىل إليها ويُشار غريها، من

موضع إنما النهاية. يف منقرضًة الحديث، اإلنسان ذلك يف بما األنواع، كل ستصبح
للنوع، الفطرية الخصائص االنقراضتحددها حاالت كانت إذا فيما يتمثَّل الحايل الخالف
هذه اختبار يمكن مًعا. االثنتني من خليط أم البيئة، يف التغريات مثل خارجية عوامل أم
رسيعة كائنات فيها تُحفظ التي الظروف تغيري طريق عن املخترب يف املتنافسة الفرضيات
السجل مقارنة طريق عن صحتها من ق التحقُّ أيًضا يمكن الفاكهة. ذبابة مثل ر التطوُّ

املايض. يف املناخ يف حدثت التي التغريات عن املستقلة باألدلة الحفري

والتقسيميون الكليُّون (6)

أنواع من نسبيٍّا كبرٍي بعدٍد القصرية املقدمة هذه يف املستخَدم التصنيف علم يعرتف
عىل يُطَلق العديدة. األنواع هذه بمثل يعرتفون الباحثني كل ليس لكن البرش، أشباه
«التقسيميون»، اسم األنواع من بالعديد تعرتف تصنيفاٍت يف يُشاركون الذين الباحثني
من املجموعتني كلتا تفحص «الكليُّون». عليهم فيُطَلق أقل بأنواٍع يعرتفون الذين وأما
االختالف أوجه معظم فرتجع مختلف؛ نحٍو عىل تفرسها لكنها نفسها، األدلَة الباحثني
البرشي الحفري السجل يف بها املعرتَف األنواع عدد حول البرشية الحفريات علماء بني
يؤكدون الذين الباحثون يفضل عام، بوجٍه ع. للتنوُّ تفسريهم طريقة يف اختالفاٍت إىل
يؤكدون الذين يعرتف بينما األقل، األنواَع الحفري السجل داخل االستمرارية أهمية عىل
الحقائق جميع وضع عند ذلك، مع األنواع. من باملزيد الحفري السجل داخل التقطُّع عىل
يمكن تصنيفهم، العلماء رشح فإذا افرتاضات. هي التصنيفات جميع فإن االعتبار، يف
يوضح منهم كالٍّ أن دام ما يشاءون، طريقٍة بأي األدلة تفسري إعادة آخرين لعلماء

بها. االعرتاف يختار التي األنواع أصنوفات إىل ينسبها التي الحفرية العينات

الحيوي الفرع تحليل (7)

تتطلب التالية. املرحلة إىل الباحثون ينتقل جديد، اكتشاٍف تصنيف من االنتهاء بمجرد
أصنوفة ترتبط كيف معرفة أجل من الحيوي الفرع تحليل طرق استخدام املرحلة هذه

البرش. ألشباه متحجرٍة أخرى وبأصنوفاٍت الحديث باإلنسان البرش ألشباه متحجرة
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املنحدرة أقل) وال أكثر (ال الكائنات جميع إىل الحيوي» «الفرع الفني املصطلح يشري
الفروع أكرب أما أصنوفتني، من حيويٍّ فرٍع أصغر يتكون حديث. مشرتٍك سلٍف من
ملقدار وفًقا األصنوفات الحيوي الفرع تحليل يصنف الحية. الكائنات كل فيضمُّ الحيوية
نوٍع من تكون أن بد ال التكوينية الصفات هذه لكن بينها، املشرتكة التكوينية الصفات
بد ال ببعض، بعضها الصلة قريبة أنواٍع بني العالقات معرفة يف تساعد وحتى معني.
أن بد ال لكنها أكثر، أو أصنوفتني بني مشرتكًة املستخَدمة التكوينية الصفات تكون أن
هذه تقسيم يف استخدامها يمكن حتى للبحث، الخاضعة املجموعة داخل أيًضا تتفاوت
كل تجعل التي الصفات املثال، سبيل عىل حيوية. فروٍع أو فرعيٍة مجموعاٍت إىل املجموعة
يف استخدامها يمكن ال الحار، والدم الحلمات وجود مثل الثدييات، من العليا الرئيسيات
استخدام يمكن ال أخرى، ناحيٍة من لكن العليا. القردة بني التفصيلية العالقات تصنيف
األصنوفات. بني العالقات معرفة يف فقط واحدٍة أصنوفٍة يف املوجودة التكوينية الصفات
باألصنوفتني متخصصٍة تكوينيٍة صفاٍت يف تشرتكان اللتني األصنوفتني إىل يُشار
(عىل خاصة شقيقة أصنوفة الشقيقة األصنوفات من الزوج لهذا ويوجد الشقيقتني.
الحيوي)، «الشمبانزي/اإلنسان» لفرع الشقيقة األصنوفة هي الغوريال املثال، سبيل
يمكن الحيوي. ع التفرُّ مخطط اسم هذا عن الناتج بي التشعُّ املخطط عىل ويُطلق وهكذا.
الهاللية األقواس من مجموعاٍت استخدام طريق عن كتابًة نفسها العالقات عن التعبري

الغاب)). إنسان الغوريال) الشمبانزي) (((اإلنسان، (مثًال الشقيقة للمجموعات
األصنوفتني هاتني أعضاء كان إذا أنه افرتاض عىل الحيوي الفرع تحليل يرتكز
السلف من ورثوها قد يكونوا أن بد ال فإنهم نفسها، التكوينية الصفات يف يشرتكون
نعلم فنحن دوًما. ليس لكن ُمربًَّرا، االفرتاض هذا يكون ما عادًة نفسه. الحديث املشرتك
ر تُطوِّ عمليٌة وهي تقاُربيٍّا، تطوًرا شهدت قد العليا، الرئيسيات ذلك يف بما الرئيسيات، أن
مصطلح ويشري هذا منفصل. نحٍو عىل متشابهًة تكوينيًة صفاٍت املختلفُة السالالُت فيها
لكنها نوعني يف تُالَحظ التي املتشابهة التكوينية الصفات إىل والشكل التقويم تجانُس
مينا طبقة أن املحتمل من املثال، سبيل عىل حديث. مشرتٍك سلٍف من إليهما تنتقل ال
أحد يجعلها مما اإلنسان؛ ر تطوُّ عملية طوال مرٍة من أكثر تطوَّرت قد السميكة األسنان

البرش. ألشباه الحيوي الفرع داخل والشكل التقويم تجانس أشكال
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وتفسريها البرش أشباه حفريات تحليل

الحفري النووي الحمض (8)

أشباه أصنوفات ارتباط كيفية معرفة يف املستخدم التحليل من شكٍل أحدُث يعتمد
أقرب يشرتك عائلتك، يف وتحليله. النووي الحمض استخراج عىل ببعٍض بعضها البرش
أقاربك من النووي الحمض من أكرب مقداٍر يف معك وأخواتك، إخوتك مثل إليك، األفراد
األصنوفة داخل األفراد يشرتك ما فعادًة األصنوفات؛ عىل نفسه األمر وينطبق األبعد.
أصنوفاٍت من فردين بني املشرتك من أكرب النووي الحمض من مقداٍر يف الواحدة
تتسبب ر التحجُّ عملية فإن حياتنا، يف النووي الحمض أهمية ورغم هذا، ومع مختلفة.
إال تبقى لن سنة، ألف ٥٠ عقب املثال، سبيل عىل النووية. األحماض تحلُّل يف رسيًعا
أجزاءٍ صورة يف متكرسة تكون الكميات هذه وحتى النووي، الحمض من قليلة كميات
بالنك ماكس معهد من الجزيئية األحياء عالم بابو، سفانتي بقيادة فريق كان قصرية.
ألشباه حفريٍة من نوويٍّا حمًضا استخرج َمن أوَل اليبتسيج، يف رية التطوُّ لألنثروبولوجيا
أتحدث عندما ر املتحجِّ النووي الحمض دليل عن االستفاضة من بمزيٍد وسأتحدث البرش،

السابع. الفصل يف نياندرتال إنسان عن
توخي املتحجر النووي الحمض تحليل أسلوب يتَّبعون الذين الباحثني عىل يجب
من الحفريات، مع الناس يتعامل فعندما ورصده؛ العينة نقاء عدم ملنع البالغ الحذر
محتمًال مصدًرا الخاليا هذه وتكون الحفرية عىل وجلٍد شعٍر خاليا يرتكوا أن املحتمل
الذي النووي الحمض يرصدون أنهم من العلماء يتأكد أن بد فال العينة. نقاء لعدم
أُجريت دراسٍة ففي أخرى؛ مصادَر من نوويٍّا حمًضا وليس املتحجر البرش شبه أنتجه
للحمض مختلٍف تتابٍُع عرشين من أكثَر الباحثون رصد الكهوف ُدبِّ حفرية عن مؤخًرا
إن عرشات، يكون أن بد ال الكهوف. لدب واحدٍة حفريٍة عىل الحديث لإلنسان النووي
ُعثر التي ة خاصَّ البرش، أشباه حفريات معظم مع تعاملوا قد األشخاص مئات، يكن لم
النووي الحمض تتابعات من أيٌّ معرفة يف التحدِّي ويكمن عديدة. سنواٍت منذ عليها

اإلنسان. هذا إىل بالفعل ينتمي الحديث اإلنسان حفرية من املأخوذة العديدة

األصناف (9)

حيوية. فروٍع يف األوائل البرش أشباه لتصنيف محاوالتنا والشكل التقويم تجانس د يُعقِّ
تعتمد فئة هو والصنف أصناف. يف البرش أشباه أصنوفات تصنيف هو لذلك والبديل
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األصناف

الفروع الحيوية

القردة العليا

أشباه البرش

البنجيدات

إنسان الغابالغوريالالبعام

الرئيسيات عىل ينطبقان كما واألصناف الحيوية الفروع مصطلَحي بني مقارنة :2-4 شكل
الحياة. قيد عىل املوجودة العليا

املثال، سبيل عىل لذلك رية؛ التطوُّ عالقاته عىل اعتمادها من أكثر الحيوان يفعله ما عىل
األخرى السيارات كافة تُشبه بينما الصنف، األغراض املتعددة الرياضية السيارة تُشبه
املتعددة الرياضية السيارات مجموعة ذلك يف بما — للسيارات فورد رشكة تُنتجها التي
ال لكنها حيوية، فروًعا أيًضا تكون أن لألصناف يمكن الحيوي. الفرع — األغراض
صنف هي األشجار ألوراق اآلكلة السعادين املثال، سبيل عىل بالرضورة. كذلك تكون
عىل والحديث، القديم العالم من األشجار ألوراق اآلكلة السعادين ألن حيويٍّا؛ نوًعا وليست
والحديث. القديم العالم لسعادين أكرب حيويٍة فروٍع من فقط واحد ن مكوِّ هي التوايل،
بعٍض فقط وليس مشرتك، سلٍف من املنحدرين كل عىل الحيوي الفرع يشتمل أن بد فال
عىل اتفاقهم من أكثر األصناف عىل البرشية الحفريات علماء يتفق أن املرجح من منهم.
الحياة شجرة يف التفرُّع نمط تحديد وراء السعي من لهم بد ال لكن الحيوية، الفروع
الجدلية املوضوعات هذه من بعٍض عن وسأتحدث للجدل. مثرية النتائج كانت إن حتى

التالية. الفصول يف
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والسلوكي الوظيفي التكوين (10)

الحيوي للفرع مخطٍط يف وترتيبها تصنيفها أجل من الحفريات تحليل إىل باإلضافة
الحفري السجل أيًضا البرشية الحفريات علماء يستخدم الساللة، ر لتطوُّ مخطٍط يف ثم
محاولة خالل من ذلك يفعلون وهم البرش، أشباه أنواع لدى التكيُّف عمليات معرفة يف
يجمعون ثم نفسها، األصنوفة إىل املنتمون األفراد بها عاش التي الطريقة تصوير إعادة
مع النوع هذا تكيُّف كيفية عن فرضياٍت ويُكوِّنون البيئة عن أدلٍة مع املعلومات هذه
بقدر املنقرض الحيوان عن املعلومات من كبرٍي قدٍر معرفة الباحثون فيحاول بيئته.
كانت كيف يأكل؟ كان ماذا الحياة. قيد عىل املوجود الحيوان عن معرفته يتوقعون ما
علماء يحاول وحيًدا؟ يعيش كان أم اجتماعية، مجموعاٍت يف يعيش كان هل حركته؟
أو الوظيفي التكوين فحص طريق عن األسئلة هذه عن اإلجابة البرشية الحفريات

السلوكي.
كانت التي الوظيفة ومعرفة األسنان أو العظام دراسَة الوظيفي التكوين يعني
عظاِم إىل الفرد سيحتاج املثال، سبيل عىل األوقات. معظم ويف وجٍه أفضل عىل تؤديها
تكون لذلك األشجار؛ بفروع اإلمساك يف طويًال وقتًا يقيض كان إذا فقط مقوَّسٍة أصابَع
يقدم الحيوان. هذا حركة من جزءًا كان التسلق أن عىل عالمًة املقوَّسة األصابع عظام
أشباه إحكام مدى عن معلوماٍت واإلبهام األصابع وطول أيًضا األصابع مفاصل شكل
محكمة، قبضٍة إىل املطرقة بمقبض اإلمساك فيحتاج األشياء؛ عىل قبضتَهم األوائل البرش
إىل تحتاج واستخدامها وحادٍة صغريٍة حجريٍة بأداٍة اإلمساك عىل القدرة أن حني يف
الصغرية والعضالت والساعد الذراع عضالت من مختلفٍة ومجموعٍة باليد محكٍم إمساٍك
أطرافها عىل وزنها كلَّ تحمل التي الحيوانات يف الفخذ عظام فإن باملثل، اليدين. يف

األربعة. أطرافها عىل وزنها يتوزع التي الحيوانات عن شكلها يف تختلف الخلفية
ألشباه الغذائي النظام تصوير إعادة يف أيًضا الوظيفي التكوين يساعد أن يمكن
الضخمة فاألسنان تتناوله. كانت الذي الطعام نوَع األسنان شكُل فيعكس األوائل. البرش
أنها املحتمل من املينا من سميكٍة بطبقٍة املغطاة املدببة املستديرة القصرية األطراف ذات
طعاٍم أو املضغ، صعبة أطعمٍة عىل يحتوي غذائيٍّ نظاٍم مع التكيُّف أجل من تطوَّرت قد
كرسه من بد ال والذي املكرسات، قرشة مثل القايس، الخارجي الغطاء من بنوٍع مغلٍَّف
للغاية الصغرية الخدوش فحص يف املجاهر العلماء يستخدم عليه. يحتوي ما تناُول قبل
التي الدرنات مثل أطعمًة إن األسنان. جميع عىل املوجودة املجردة بالعني تُرى ال التي
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الحبيبات هذه وترتك الصغرية، الرمل حبيبات من كثرٍي عىل تحتوي األرض تحت تنمو
يضغط عندما للخدش األسنان تتعرَّض أحيانًا املينا. سطح عىل واضحًة تجويفاٍت
النوع هذا لكن الرياح. بفعل القاسية الرمل حبيبات بها ترتطم عندما أو عليها، الحيوان
ن. للسِّ اإلطباقي، أو العلوي، السطح فقط وليس الجوانب عىل يؤثر أن يجب الرضر من
البحث طريق عن األوائل البرش ألشباه الغذائي النظام عن معلوماٍت أي عن البحث عند
يتأكد أن بد ال السطح)، خدوش (تُسمى الطعام تركها مجهريٍة خدوٍش أي عىل أدلٍة عن
تحدث التي والخدوش الوفاة عقب تحدث التي الخدوش بني الخلط عدم من الباحثون

املوت). عىل السابقة السطح (خدوش الفرد حياة أثناء يف
تحليل من يتناولونها البرش أشباه كان التي األطعمة نوعية عىل املبارشة األدلة تأتي
داخل والكربون والنيرتوجني األكسجني نظائر التحليل هذا يقيس املستقرة. النظائر
املالَحظة األنماط مع الحفرية يف املوجود النمط يضاهي ثم أسنانها أو الحفرية عظام
سبيل عىل معروفة. الغذائية نظمها تكون التي الحياة قيد عىل املوجودة الحيوانات يف
عىل تتغذى التي تلك عن تمييزها يمكن األشجار أوراق عىل تتغذى التي الحيوانات املثال،
أظهرت الطريقة هذه باستخدام للحوم. آكلًة األساس يف تكون التي تلك وعن الحشائش
يف اآلثار علوم قسم يف تعمل التي النظائر يف املتخصصة الكيميائية يل-ثورب، جوليا
من يبلغون الذين بارانثروبوس البرش أشباه لدى يوجد أنه وزمالؤها برادفورد، جامعة
يمكن ال مستقرة نظائر أنماُط سوارتكرانس، من واملستخرجني سنة، مليون ١٫٥ العمر
النظر وجهات يف النظر إعادة إىل الباحثني هذا دفع ثَمَّ ومن اللحوم؛ تناول من إال تأتَي أن
حرصيٍّا، يكن لم إن األساس، يف هؤالء البرش أشباه أن إىل تذهب كانت التي السابقة

نباتيُّون.

البرش ألشباه الحفري السجل يف والتحيز الفجوات (11)

األفراد آالف من البرش ألشباه حفرياٍت البرشية الحفريات علماء ع جمَّ العقود مرِّ عىل
مبهًرا، الرقم هذا يبدو قد بينما ماضية. سنٍة ماليني و٧ ٦ إىل تاريخهم يرجع الذين
هذا إىل باإلضافة البرش. ألشباه الحفري السجل من األخري الجزء يف يرتكز معظمه فإن
التحيُّز من أخرى أشكاٍل عىل يحتوي البرش ألشباه الحفري السجل فإن الزمني، التحيُّز
تصحيحها ويحاول هذه التحيُّز أشكال بمعرفة يختص الذي والعلم الضعف. ونقاط
األجزاء أكثر من بعٌض يظهر حني يف الحفريات. ن تكوُّ عملية دراسة علم موضوع هو

62



وتفسريها البرش أشباه حفريات تحليل

الحفري السجل يف جيٍد نحٍو عىل السفيل والفك األسنان مثل العظمي الهيكل يف لبة الصُّ
واألطراف، الفقري العمود عىل املشتمل القحف، تحت العظمي الهيكل فإن البرش، ألشباه
النسبية فالصالبة جيد؛ نحٍو عىل يظهر ال واألقدام، واأليدي الفقري العمود وخاصًة
ويتكوَّن ُسمًكا أكثر عامٍّ بوجٍه يكون السفيل الفك (مثًال املختلفة العظمي الهيكل ألجزاء
ألجزاء املختلف الحفظ عن جزئيٍّا مسئولة تكون الفقرات) من كثافًة أكثر عظاٍم من
التي الفيضانات يف تنجرف أن املحتمل من الفقرات مثل وزنًا األقل فالعظام الجسم؛
األسماك بعظام فيها تختلط حيث بحريٍة إىل تؤخذ ثم الغزيرة، األمطار هطول تعقب
يف القاع إىل وزنًا األثقل العظام تسقط ذلك، من العكس وعىل رة. املتحجِّ والتماسيح
ثَمَّ ومن النهر؛ أو املائي املجرى قاع يف املوجودة الصخور داخل وتُحبس الفيضان، مياه

األخرى. األرضية للحيوانات الوزن ثقيلة العظام تحفظ التي الرواسب داخل تُحفظ
الجثة أجزاء أي هو للحفريات املتباين الحفظ يف تؤثِّر التي األخرى العوامل أحد
كانت وإذا وأقدامها، السعادين أيدي تناول النمور تحب لتناولها. املفرتسات تغري
من األجزاء هذه فإن التفضيالت، هذه تُشبه املنقرضة الضخمة اللحم آكالت تفضيالت
أشباه أسنان ر تطوُّ عن نعرف فإننا ثَمَّ، ومن الحفريات؛ يف شحيحًة ستكون البرش أشباه
الجسم لحجم فإن كذلك وأقدامها. أيديها ر تطوُّ عن نعرفه مما أكثر املتحجرين البرش
األصنوفات ر تحجُّ احتمال فيزيد ال؛ أم حفري سجل لها األصنوفة كون يف ا مهمٍّ تأثريًا
ذات األفراد ر تحجُّ احتمال يزيد كما الصغري، الجسم ذوات عن الضخم الجسم ذات
وجيهة أسباب توجد فيها. جسًما األصغر األفراد عن األصنوفة داخل األضخم الجسم

البرش. ألشباه الحفري السجل يف ستؤثر التحيزات هذ مثل أن يف لالعتقاد
بيئاٍت من أكثر الالحق واالكتشاف التحجر إىل البيئات بعض تؤدَي أن املرجح من
من الحفرية األدلة من املزيد عىل العثور أن افرتاض نستطيع ال نحن ثَمَّ ومن أخرى؛
املكان؛ هذا أو الوقت، هذا يف األفراد من املزيد وجود يعني معنٍي مكاٍن أو معينٍة حقبٍة
يف منها للتحجر أكرب بدرجٍة مواتيًة ما موقٍع يف أو ما حقبٍة يف الظروف كانت فربما
يف البرش ألشباه الحفرية األدلة غياب فإن وباملثل، أخرى. أماكَن يف أو أخرى، أوقاٍت
الدليل «غياب تقول: فالحكمة وجودها. داللة نفس لها ليس معنٍي مكاٍن أو معنٍي وقٍت
قد األصنوفات تكون أن احتمال إىل مشابٌه منطٌق يشري الوجود.» غياب عىل دليًال ليس
أحدث عقب بقيت قد تكون وربما الحفري، السجل يف مرٍة ألوَّل ظهورها قبل نشأْت
ظهور، آخر ومعلومة ظهور، أول معلومة فإن ثَمَّ ومن الحفري؛ السجل يف لها ظهوٍر
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وقت بشأن متحفظًة ترصيحاٍت تكون ربما البرش ألشباه الحفري السجل يف لألصنوفات
وانقراضها. األصنوفة نشأة

املؤكد شبه من الحفريات. ملواقع الجغرايف التوزيع عىل نفسها ظات التحفُّ تنطبق
األحيان أغلب ويف املوجودة. الحفرية املواقع من أكثر مواقع يف عاشوا قد البرش أشباه أن
التي العالم من فاألجزاء الحايل؛ وقتنا يف نراها التي عن مختلفًة املايض يف البيئات كانت
املايض، يف النحو هذا عىل بالرضورة تكن لم جذابٍة غري مواطن أنها عىل اآلن نراها

صحيح. والعكس
تكون الرتبة أنواع فبعض واألسنان؛ العظام حفظ عىل البيئات كل تساعد ال أخريًا
افرتاض استمرَّ طويٍل لوقٍت فيها. واألسنان العظام تظل ما ونادًرا الحموضة شديدة
بسبب األشجار الكثيفة القديمة البيئات يف عليها يُعثر أن أبًدا يمكن ال الحفريات أن
مواقع َة ثَمَّ لكن خاطئة، فكرة هذه أن واتضح الهيوميك. لحمض املرتفعة املستويات
فيها يعثروا ولم بعضها، مع وعظاٍم حجريٍة أدواٍت عىل فيها العثور اآلثار علماء ع توقَّ

رها. تحجُّ إمكانية قبل واألسنان العظام ذابت فقد فقط؛ حجريٍة أدواٍت عىل إال
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حون واملرجَّ املحتَملون البرشاألوائل أشباه

األنهار تتخللها كثيفٍة بغاباٍت مغطاًة أفريقيا أنحاء معظم كانت سنٍة ماليني ثمانية قبل
سنٍة ماليني ٥ إىل ٨ بني الفرتة وخالل األشجار. الرئيسيات معظم وسكنت والبحريات،
الجفاف حدث والربودة. الجفاف نحو األمد طويل ٍه توجُّ بداية األرض شهدت مضت
تمتد بدأت التي الجليدية األلواح داخل األرض يف الرطوبة من متزايٍد كمٍّ احتباس بسبب
فكان أفريقيا، يف حتى الحرارة، درجات انخفضت والجنوبي. الشمايل القطبني عن بعيًدا

املرتفعة. املناطق يف الربودة قارص حتى أو برودة، أكثر والليل بارًدا النهار
املتزايد، للجفاف ونتيجًة املناخية. التغريات هذه وقت يف أفريقيا يف البرش ر تطوُّ بدأ
بني تظهر املراعي مناطق وبدأْت املفتوحة. الغاباُت بالتدريج الكثيفة الغابات محل حلَّت
حياة مع املتكيفة الحيوانات بأن االعتقاد إىل نميل ونحن األشجار. من الكبرية املساحات
الظباء مثل الحايل، عرصنا يف املوجودة األفريقية بالسافانا حاليٍّا نربطها والتي املراعي،
فيها تعيش التي والسافانا الحيوانات هذه أن إال دوًما. موجودًة كانت الوحيش؛ والحمار
املوجود والشمبانزي الحديث لإلنسان املشرتَك السلف عاش ربما نسبيٍّا. حديثة ظواهر
األرض عىل الحياة مع يتكيَّف ساللته من بعض بدأ هذا، ومع الكثيفة. الغابات يف حاليٍّا

أكثر. مفتوحٍة ظروٍف يف
األدلُة تشري مواقَع يف البرش أشباه ل أوَّ يكون أن يُحتمل ملا الحفري الدليل عىل ُعثر
وبحرياٍت ومراعَي غاباٍت البيئات؛ من مجموعًة كانت أنها إىل األخرى والكيميائية الحفرية
األوائل البرش ألشباه محتَملٍة حفرياٍت عىل يُعثر فلم األنهار، طول عىل الدهاليز وغابات
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تنتمي الحفريات هذه كانت إذا أنه إىل هذا يُشري الكثيفة. الغابات عىل تقترص بيئٍة يف
الحياة مع متكيفني كانوا هؤالء األوائل البرش أشباه فإن األوائل، البرش أشباه إىل بالفعل
األعشاش، لبناء وأماكَن بالفاكهة تمدُّهم األشجار كانت فقد األرض؛ وعىل األشجار عىل
للغذاء جديدٍة بمصادَر تمدهم كانت فقد املراعي قطع أما املفرتسات. من وتحميهم
عىل العثور ورغم والرخويات. باألسماك واألنهار البحريات أمدَّتهم حني يف الدرنات، مثل
البرش أشباه أن املحتمل غري من فإنه الكهوف، يف األوائل البرش أشباه حفريات من بعٍض
بالحرارة اإلمداد يف عليها يُعتمد مصادر وجود فدون الكهوف؛ داخل عاشوا قد األوائل

للرئيسيات. جذابًة مواطَن الكهوف تكن لم والضوء،

األوائل والبعام البرشاألوائل أشباه بني التمييز (1)

اإلنسان وهيكل الحايل للشمبانزي العظمي الهيكل بني االختالفات من الكثري يُوجد
والحوض واليدين واألسنان الجمجمة وقاعدة والوجه الدماغ قحف يف خاصًة الحديث،
الحديث لإلنسان العظمية الهياكل بني الفروق من الكثري أيًضا يُوجد والقدم. والركبتني
إىل بحاجٍة لكنك لألطراف، النسبية واألطوال والنضج، النمو معدالت مثل والشمبانزي،
من املبكرة املراحل يف عادًة تُرى التي تلك من أفضل نحٍو عىل محفوظٍة عظميٍة هياكَل

هذه. الفروق أنواع رصد من لتتمكن البرش ألشباه الحفري السجل

املوجود والشمبانزي الحديث لإلنسان العظمية الهياكل بني الرئيسية االختالفات :1-5 جدول
الحياة. قيد عىل

الشمبانزي الحديث اإلنسان  

منخفضة االنحدار شديدة الجبهة
ناتئ مسطح الوجه

القاعدة عند أوسع ألعىل اتساًعا أكثر الدماغ تجويف
صغري ضخم املخ حجم
ضخمة صغرية األنياب

استقامة أكثر مقوس الجمجمة قاع
مخروطي مستقيمة جوانبه الصدر
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الشمبانزي الحديث اإلنسان  

٣-٤ ٥ القطنية الفقرات
مقوسة مستقيمة األطراف عظام

قصرية السفىل األطراف طويلة السفىل األطراف األطراف أبعاد
حركة أكثر حركة أقل املعصم

طويلة، واألصابع مسطحة،
قصري واإلبهام

طويل واإلبهام الشكل كأسية اليد

الكبرية واإلصبع مسطحة
مقوسة

الكبرية واإلصبع مقوَّسة
مستقيمة

القدم

اتساًعا أكثر الوالدة فتحة ضيقة الوالدة فتحة الحوض
رسيع بطيء واألسنان العظام – النمو

األعضاء بني اختالفات هي 1-5 الجدول يف الواردة االختالفات جميع فإن ذلك، مع
يفكر أن بد ال البرش. وأشباه للبعام الحيوية الفروع من الحياة قيد عىل املوجودين
البرش أشباه عن سنٍة ماليني ٥ إىل ٨ من فرتة إىل ترجع رواسَب يف يبحثون الذين العلماء
األوائل البرش أشباه بني موجودًة كانت التي االختالفات ما مختلف: سؤال يف األوائل
بني نراها التي من وضوًحا أقلَّ كانت االختالفات هذه أن املحتمل من األوائل؟ والبعام
يكن لم للشمبانزي/اإلنسان املشرتك السلف أن ورغم املعارصين. والبعام البرش أشباه
عىل يتَّفقون الباحثني معظم فإن الحديث، اإلنسان وال حاليٍّا املوجود الشمبانزي ال يشبه
كالتايل: املنطق هذا يسري الحديث. اإلنسان من الشمبانزي إىل شبًها أقرب كان ربما أنه
حاليٍّا املوجودة الحيوانات أقرب هي الغوريال أن إىل واملورفولوجية الوراثية األدلة تشري

للشمبانزي/اإلنسان. املشرتك بالسلف صلًة
املوجودة الصفات من أكثر الشمبانزي مع تكوينيٍة صفاٍت يف الغوريال تشرتك
الشمبانزي وعظام الغوريال عظام بني الخلط احتمال (يزيد الحديث اإلنسان وبني بينها
ثَمَّ، ومن وأسنانه)؛ الحديث اإلنسان عظام وبني بينها الخلط احتمال من أكثر وأسنانه
الشمبانزي إىل شبًها أقرب كان ربما الحديث واإلنسان للشمبانزي املشرتك السلف فإن
العظمي هيكله يف ستظهر كانت األرجح وعىل الحديث. لإلنسان منه حاليٍّا يعيش الذي
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مقوَّسة أصابعه كانت ربما املثال، سبيل عىل األشجار. عىل الحياة مع تكيُّفه عىل أدلة
عىل السري من كلٍّ مع متكيفًة أطرافه سنجد كنَّا وربما باألغصان، باإلمساك له لتسمح
مثل مسطًحا وليس خطم، ذا وجهه كان وربما فقط. الخلفية وأطرافه األربعة أطرافه
نسبيٍّا الحجم متوسطة أسناٍن عىل الطويالن فكَّاه احتوى وربما الحديث، اإلنسان وجه

املنتصف. يف ضخمٍة علويٍة قاطعٍة وأسناٍن ناتئٍة وأنياٍب للمضغ،

البرشاألوائل أشباه (2)

املشرتك السلف بني نسبيٍّا طفيفٍة تغرياٍت سوى تحدث لم األرجح عىل أنه العلماء يعتقد
مختلفني األوائل البرش أشباه كان نحٍو أيِّ عىل لكن األوائل. والبعام للشمبانزي/اإلنسان
األوائل، البعام عكس عىل أنه، الباحثون ع يتوقَّ األوائل؟ البعام وعن املشرتك السلف عن
كانت ربما ُسمًكا. أكثر كان السفيل وفكه كبرية، مضٍغ وأسنان صغرية، بأنياٍب كان ربما
الوقت من املزيد بقضاء ترتبط العظمي والهيكل الجمجمة يف التغريات بعض أيًضا تُوجد
قدمني. عىل السري أجل من الخلفية األطراف عىل أكثر وباالعتماد املنتصب، الوضع يف
الذي املكان وهي األمام، إىل العظمى الثُّقبة ل تحوُّ عىل أيًضا التغريات هذه اشتملت وربما
جذُعه جسٍم عىل أفضل موقٍع يف الرأس يكون بحيث الشوكي، والحبل الدماغ بني يربط

ثباتًا. أكثر وقدماه استقامة، أكثر وركبتاه اتساًعا، أكثر وأرداُفه أكثر، منتصب

التعقيد مقابل يف البساطة (3)

األوىل املراحل عن أذهانهم يف تماًما مختلفة نماذج والُكليِّني التقسيميني لدى يُوجد
من لحفريٍة فقط احتماالٍت ثالثة يف إال التفكري يمكنه ال الُكيل فالعاِلم البرش؛ ر تطوُّ من
والشمبانزي الحديث اإلنسان إىل شبًها أقرب سنٍة ماليني ٨–٥ إىل ترجع العليا الرئيسيات
للشمبانزي/اإلنسان، املشرتك السلف إىل تنتمي إما فهي األورانجوتان؛ أو الغوريال من
أشباه ألحد هي أو حاليٍّا، املوجود الشمبانزي أسالف البدائية البعام ألحد هي أو
أن يعتقد الذي التقسيمي، العاِلم أما الحديث. اإلنسان منهم املنحدر البدائيني البرش
السالالت من عدٍد من ساللتني مجرد كانوا ربما البدائيني البرش وأشباه األوائل البعام
ماليني ٨–٥ إىل ترجع التي نفسها للحفرية أخرى خياراٍت يف فسيفكر الصلة، الوثيقة
إىل الحفرية هذه تنتمي ربما سابًقا، املذكورة الخيارات إىل إضافًة إليه، فبالنسبة سنة؛
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 الغوريالالشمبانزياإلنسان الحديث

 الغوريالالشمبانزياإلنسان الحديث

؟

؟

؟

؟ ؟

؟؟

؟

؟

؟
؟

(أ)

(ب)

العليا الرئيسيات لفرع (ب) و«تقسيمية/معقدة» (أ) «ُكلية/بسيطة» تفسريات :1-5 شكل
الحياة. شجرة يف
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الشمبانزي/اإلنسان لفرع شقيقة أصنوفة كانت التي املنقرضة الحيوية الفروع أحد
البرش وأشباه املنقرضة للبعام الفرعية الحيوية الفروع من أكثر أو واحٍد إىل أو الحيوي،

املنقرضني.
والشكل التقويم تجانس حاالت عىل أدلٍة عىل العثور أيًضا التقسيميون يتوقع قد
من والشكل التقويم تجانس د يُعقِّ مضت. سنٍة ماليني ٥ إىل ٨ من الفرتة هذه يف
نحٍو عىل رْت تطوَّ قد تكون ربما التي األصنوفات عن الفعليني البرش أشباه فصل مهمة
إال تظهر ال أنها الباحثون افرتض التي من أكثر أو صفٍة يف تشرتك ثَمَّ ومن مستقل؛
من أفضل أدلٍة إىل بحاجٍة أننا منهم، واحد وأنا الباحثني، بعض يعتقد البرش. أشباه لدى
درجٍة بأي غريهم عن األوائل البرش أشباه فصل من نتمكن حتى حاليٍّا لدينا املوجودة

الثقة. من

البرشاألوائل أشباه لقب عىل املتنافسون (4)

إحدى إن األوائل. البرش أشباه لتكون أجناٍس ثالثة إىل تنتمي أنواٍع أربعة الباحثون ح رشَّ
ال أم البدائيني البرش ألشباه بالفعل الحفريات كانت إذا ما تحديد يف الرئيسية املشكالت
الحفرية األدلة وضع بسهولٍة فيمكن لدينا؛ املوجودة الحفرية األدلة من الصغري الَكمُّ هي
العربة. يف فسيح مكان َة ثَمَّ ويظل التسوق، عربات إحدى داخل األربعة األنواع هذه عىل
نفسه الحفري الدليل عىل التسوق عربة تحتوَي أن الرضوري غري من ذلك، إىل باإلضافة
من عدٍد من وأجزاء مشوهة جمجمة حاليٍّا لدينا فيوجد األربعة؛ املتنافسني من لكلٍّ
اليد عظام من وبعٌض أسناٌن الغالب ويف األنواع، هذه أحد وأسنان السفلية الفكوك
الثالث، للنوع الفخذ عظام من وأجزاءٌ أسناٍن من وبعٌض آخر، لنوٍع الصغرية واألقدام
للنوع املفيدة األطراف عظام من قليٍل مع واألسنان، السفيل والفك الجمجمة من وأجزاءٌ

الرابع.

السواحيل تشاد إنسان (1-4)

البرش أشباه حفريات من ُعرف وقد السواحيل، تشاد إنسان هو املتنافسني أقدم أحد
طرق باستخدام عمرها تحدد وقد .٢٠٠١ عام منذ وفريقه برونيت مايكل اكتشفها التي

مضت. سنٍة ماليني و٦ ٧ بني ما إىل النسبية الحيوي التأريخ
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موقٍع يف عليه ُعثر أنه أولها، أسباب؛ لعدة مهمة أصنوفة السواحيل تشاد إنسان إن
منطقة من جزء املنطقة هذه أفريقيا. وسط غربي يف تشاد يف توروس-ميناال ى يُسمَّ
كانت سنٍة ماليني ٧-٦ منذ لكن الحايل. وقتنا يف شماَلها الكربى الصحراء وتقع الساحل،
قد املحتملني البرش أشباه أن إىل والحفرية الجغرافية األدلة فتشري مختلفة؛ املنطقة هذه
نحن الغابات. تحفها وأنهاٍر عشبيٍة وغاباٍت بحرياٍت من تتكوَّن مركبٍة بيئٍة يف عاشوا
من بقايا عىل التعرُّف بإمكانهم الصخور يدرسون الذين الجيولوجيني ألن هذا نعلم
التي الفقاريات ألن ونظًرا بحرية، شاطئ عىل إال ُوضعْت قد تكون أن يمكن ال رواسب
الغابات يف تعيش حيواناٍت من ونماذَج عذبٍة مياٍه أسماَك ت ضمَّ املوقع يف عليها ُعثر
لكنها رائٍع نحٍو عىل مكتملًة جمجمًة البرش أشباه اكتشافات تضمُّ ثانيًا، واملراعي.
اكتشافات تفسري يف املشرتكون الباحثون واستخدم سفليني. فكني إىل باإلضافة مشوهة
هذا ويسمح الجمجمة. شكل «تصحيح» أجل من افرتاضيًة أنثروبولوجيًة تقنياٍت تشاد
وبالشمبانزي. الحٍق وقٍت يف جاءوا آخرين بٍرش بأشباه أكثر مفيٍد نحٍو عىل بمقارنتها

لكن الشمبانزي، مخ حجم نفس هو السواحيل تشاد إنسان جمجمة مخ حجم إن
أشباه لدى املوجود يُشبه الحاجبني منطقة عند ناتئ جزء به وجهه من العلوي الجزء
ُسمًكا أكثر بأنه السفيل الفك يمتاز عمره. نصف الجيولوجي عمرهم يبلغ الذين البرش
عند وليس أطرافها من فقط متآكلة األنياب أن كما حاليٍّا، املوجود الشمبانزي فك من
الحاجبني، منطقة عند الناتئ الجزء يُمثِّل هل الشمبانزي. لدى حالها مثل أيًضا الجوانب
إنسان أن من للتأكُّد كافيًا دليًال فقط األطراف عند املتآكلة واألنياب القوي، السفيل والفك
واإلنسان، للشمبانزي املشرتك السلَف وليس البدائيني، البرش أشباه أحد السواحيل تشاد

منقرض؟ آخر حيويٍّ فرٍع يف فرًدا أو البعام، ساللة يف فرًدا أو
أشباه أحد السواحيل تشاد إنسان بأن البرشية الحفريات علماء جميع يقتنع ال
كان وإذا غوريال. حفرية أنه مؤكًدا، يكون خطؤها يكاد نظر، وجهة فتُوجد البرش؛
يف عليه العثور موقع فإن األوائل، البرش أشباه أحَد بالفعل هو السواحيل تشاد إنسان
من أفريقيا يف أوسع مساحًة شغلوا قد األوائل البرش أشباه أن يعني أفريقيا وسط غربي

السابق. يف البرشية الحفريات علماء اعتقدها التي
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األورورين (2-4)

االسم وهو توجنسيس»، «أورورين هو البدائيني البرش ألشباه املحتملة األنواع أقدم ثاني
وقد كينيا. شمايل يف توجن تالل يف رواسب يف عليها ُعثر التي الحفريات عىل أُطلق الذي
عينة اكتُشفت سنة. ماليني ٦ بنحو البوتاسيوم/األرجون تأريخ باستخدام عمرها تحدَّد
منذ أخرى عينًة ١٢ عىل ُعثر ثم ،١٩٧٤ عام يف طاحنة، سنٍّ من الناتئ الجزء واحدة،

.٢٠٠٠ عام
بنى فقد محبط؛ نحٍو عىل مكتملٍة غريَ توجنسيس أورورين عىل األدلة تزال ال
يف يعمالن اللذان البرشية الحفريات عاملا بيكفورد؛ ومارتن سينوت بريجيت مكتِشفاه،
أشباه أحد توجنسيس األورورين بأن استنتاجهما باريس، يف فرانس دو كوليج مؤسسة

قحفي. تحت واآلخر قحفي أحدهما دليلني؛ عىل البرش
كثيفة مينا طبقة أنها ومارتن بريجيت من كلٌّ ادَّعى فيما القحفي الدليل يتمثَّل
بمثل مينا طبقة إن قاال فقد والضاحكة؛ الطاحنة توجنسيس األورورين أسنان تُغطي
الالحقني الحيوي البرش أشباه فرع أفراد لدى إال توجد وال البعام لدى توجد ال مك السُّ هذا
األكرب دليلهم استمدوا توجنسيس األورورين عىل عثروا الذين الباحثني أن إال املعروفني.
املتسلقة الرئيسيات فلدى الورك؛ مفصل أسفل يقع الذي الفخذ عظمة من الجزء من
بأكمله، الفخذ عظمة عنق حول مك السُّ متساوية اللحائية، أو الخارجية، العظمة تكون
عظمة عنق أعىل يف ُسمًكا أكثر فتكون قدمني عىل السري اعتادت التي الكائنات لدى أما
اللحائية العظمة أن بيكفورد ومارتن سينوت بريجيت من كلٌّ يدَّعي وأسفله. الفخذ
العظمة عنق أعىل يف أيًضا مك السُّ زيادة إىل تميل توجنسيس األورورين فخذ عظام لعنق
عنق تصوير يف املقطعي التصوير الستخدام محاولتهم عن نَتَجت األسف، مع وأسفله.
حول العظم ُسمك من التأكُّد املمكن غري من فأصبح واضحة؛ غري صوٌر الفخذ عظمة

الفخذ. عظمة عنق
أشباه إىل تنتمي الحفريات هذه إن تقول التي النظر وجهة منتقدي رأي يتلخص
توجنسيس األورورين فخذ عظمة تكوين إن يقولون أوًال: نقاط؛ ثالث يف األوائل البرش
عىل تتحرك التي الرئيسيات لدى املوجودة الفخذ عظمة تكوين عن كثريًا يختلف ال
فرع عىل حكٌر السميكة األسنان مينا أن العليا الرئيسيات لدى يثبت لم ثانيًا: األشجار.
فإن بيكفورد، ومارتن سينوت بريجيت من كلٌّ اعرتف كما وثالثًا، الحيوي. البرش أشباه

بالِقَرَدة». «شبيه توجنسيس األورورين أسنان تكوين معظم
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اعتباره األفضل من توجنسيس، األورورين عن األدلة من املزيد لدينا يصبح حتى
كافية أدلة توجد ال لكن البرش، وأشباه للشمبانزي املشرتك بالسلف الصلة وثيق كائنًا

البرش. أشباه من أنه من للتأكُّد

أرديبيتيكوس (3-4)

األوائل البرش أشباه إىل تنتمي ربما التي الحفريات من األخريان املجموعتان تندرج
الحفريات من األقدم املجموعة عمر يرجع «أرديبيتيكوس». نفسه الجنس تحت البدائيني
من واستُخرجت كادابا» «أرديبيتيكوس النوع إىل وتنتمي سنٍة ماليني ٥٫٧–٥٫٢ إىل
تحت العظام وبعض وأسنانًا سفليٍّا فكٍّا الحفريات ت ضمَّ إثيوبيا. يف أواش منطقة وسط
واملدببة، الطويلة العلوية األنياب مثل الحفري، الدليل جوانب بعض تُشبه القحفية.
هذه ضمن املوجودة الحفريات بني ضئيل إال مورفولوجي تشابه يوجد ال الشمبانزي.
أرديبيتيكوس كون عىل األدلة إن الحًقا. سأعرضهم الذين القدامى البرش وأشباه املجموعة

قوية. أدلًة ليست البرش أشباه أحَد كادابا
وسط منطقتي من استُخرجت فقد أرديبيتيكوس حفريات من الثانية املجموعة أما
وربما مضت سنٍة ماليني ٤٫٥ نحو إىل الحفريات هذه عمر يرجع إثيوبيا. يف وجونا أواش
أسنان، عىل الحفريات مجموعة تشتمل مضت. سنٍة ماليني ٤ نحو إىل وجودها استمرَّ
السفيل الجانب من وجزء الصغرية، والقدم اليد عظام وبعض فكوك، عدة من وأجزاء
يُسمى منفصٍل نوٍع يف لكن أرديبيتيكوس، جنس إىل املجموعة هذه تنتمي للجمجمة.
من القرد بأنياب شبًها أقلُّ أنيابه أن يعتقدون مكتشفيه ألن راميدوس»؛ «أرديبيتيكوس

كادابا. أرديبيتيكوس أنياب
ذلك عىل دليٍل وأقوى البرش؛ بأشباه راميدوس أرديبيتيكوس سمات عدة تربط
الشمبانزي من أكثر األمام نحو الفتحة هذه تُوجد النوع هذا ففي العظمية؛ الثقبة وضع

الحديث. اإلنسان لدى الحال هي كما كثريًا األمام إىل متقدمة ليست أنها رغم
األدلة أن كما راميدوس، األرديبيتيكوس مخ حجم عن معلومات حاليٍّا تنقصنا
كادابا أرديبيتيكوس من كالٍّ فإن الحجم حيث من ضئيلة. وحركته وقفته شكل عىل
نحو وزنه يبلغ الحجم، صغري حديثًا بالًغا شمبانزي يشبهان راميدوس وأرديبيتيكوس
جمجمته وقاع راميدوس األدريبيتيكوس أسنان شكل يف التغريات ورغم رطًال. ٧٠–٨٠
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(١٥) ماكابانسجات: أوسرتالوبيثيكوس األفريقي

(١٦) جوندولن: بارانثروبوس روبستوس
(١٧) كرومدراي: بارانثروبوس روبستوس

(١٨) دريمولن: بارانثروبوس روبستوس
(١٩) ستXكفونتاين: أوسرتالوبيثيكوس األفريقي
(٢٠) سوارتكرانس: أوسرتالوبيثيكوس األفريقي

(٢١) جالديسفيل: أوسرتالوبيثيكوس األفريقي
(٢٢) كوبر: بارانثروبوس روبستوس

(٢٣) تونج: أوسرتالوبيثيكوس األفريقي

البرش. أشباه لحفريات والقديمة األوىل املواقع ح توضِّ ألفريقيا خريطة :3-5 شكل
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أقرب كان العام مظهره فإن الحًقا)، هذا (سنعرض القدامى البرش بأشباه تربطه التي
الحديث. اإلنسان من الشمبانزي إىل شبًها

لكن قوية، أسباٌب تُوجد البرش أشباه من كونُها املحتَمل األربعة األنواع بني من
أشباه لفرع راميدوس وأرديبيتيكوس السواحيل تشاد إنسان من كلٍّ لضمِّ مختلفة،
استخدمتها التي الثنائية األسماء «التقسيميون» سيستخدم وبينما الحيوي. البرش
أن إما األربعة األصنوفات هذه أن فكرة سيتبنَّْون «الُكليني» فإن األربعة، لألصنوفات
نوٍع إىل كلها تنتمي أو — أرديبيتيكوس — واحد جنٍس داخل مختلفًة أنواًعا تكون
«باملعنى أي التو» «سينسو التقني باملصطلح ى (يُسمَّ راميدوس أرديبيتيكوس — واحد

الواسع»).

للشمبانزي تقريبًا حفري سجل ال (5)

منهما كلٌّ الحياة قيد عىل املوجودين األقارب أقرب والشمبانزي الحديث اإلنسان كان إذا
وكما الوقت. من نفسها للفرتة منفصٍل نحٍو عىل تطوَّر قد كليهما فإن إذن اآلخر؛ إىل
بكثرٍي أفضل ضخم، حفري سجل لديه الحديث اإلنسان فإن التالية، الفصول يف سنرى
ال للشمبانزي الحفري السجل أن إال األخرى. الثدييات من لكثرٍي الحفري السجل من
أسنان هو سنٍة ماليني ٨ آخر طوال البعام عىل الوحيد الحفري فالدليل فعليٍّا؛ له وجود

كينيا. يف بارينجو ى يُسمَّ موقٍع من استُخرجت سنٍة ألف ٧٠٠ عمرها منفصلة
الغابات، يف الشمبانزي لحياة نظًرا بأنه هذا « «ُفرسِّ املايض يف بالتأكيد. غريب؟ أمر
توجد ال ثَمَّ ومن الحفريات؛ لظهور سبيل يوجد ال الغابات، يف التعرية فرص قلة وبسبب
املستويات إن آخرون ويقول التعرية. عملية إثر فيها الظهور للحفريات يمكن أماكن
أيٌّ ليس رها. تحجُّ إمكانية قبل العظام يذيب الغابات تربة يف الهيوميك لحمض املرتفعة
لكنها الغابات، يف حفرياٍت عىل العثور الصعب فمن بالكامل، مقنًعا التفسريات هذه من
قبيلة إىل تنتمي حفرياٍت أي عىل اشتمالها عدم فحسب تصادف وقد بالفعل. موجودة
واألورورين األرديبيتيكوس إىل املنسوبة الحفريات بعض تكون أن يمكن بالطبع البعام.
كونه فرصة عن بالتخيل أحد يهتم لم لكن البعام، قبيلة من السواحيل تشاد وإنسان

األوائل. البعام مكتشف يكون أن سبيل يف األوائل البرش أشباه مكتشف
من كان األحياء لعلم نطاًقا األوسع االهتمام نظر وجهة من ألنه غريب؛ أمر هذا
حفريٍة أدلٍة عىل العثور من األول البعام سلف عىل حفريٍة أدلٍة عىل العثوُر لالهتمام املثري
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فسيعني األوائل، البعام شكل معرفة استطعنا فإذا اآلخرين. األوائل البرش أشباه أحد عىل
أسباب تُوجد «الحقيقيني». البرش أشباه لتحديد أفضل بفرصٍة الباحثون يحظى أن
أن الباحثون يفرتض الحايل العرص ففي األوائل؛ البعام عىل الباحثني عثور لفائدة أخرى
الشمبانزي؛ يُشبهون جميًعا كانوا األوائل، والبعام والبعام، البرش ألشباه املشرتك السلف
عنها، «تخمينات» وضع من بدًال األوائل البعام شكل «نعرف» أن كثريًا األفضل من فكان
تجانس صور عىل التعرُّف يحاولون الذين الباحثني أيًضا املعلومات هذه وستساعد

الحيوي. الشمبانزي/البرش فرع يف والشكل التقويم

ختامية نقاط

والبعام البرش أشباه فرَعي ظهور إىل أدَّى الذي االنقسام توقيت عىل الجزيئية األدلة كانت إذا •
أشباه بعض فإن سنة؛ ماليني ٨ من سنٍة ماليني ٥ إىل أقرب البرش أشباه ظهور تضع الحيويني
عملية تاريخ سبق وجودها ألن تُستبعد؛ ربما السواحيل، تشاد إنسان مثل املحتَملني، األوائل البرش

االنقسام.
إذا ما أكثر ستوضح فإنها سنٍة ماليني ٨ إىل ٥ من الحفرية األدلة من املزيد لدينا يوجد عندما •

«معقدة». أم «بسيطة» البرش أشباه ر تطوُّ من األوىل املرحلة كانت
من املزيد من عيناٍت عىل تحتوي مناسٍب عمٍر ذات صخوٍر موقع تحديد الباحثون استطاع إذا •
للشمبانزي حفرياٍت عىل األدلة من املزيد عىل العثور من يتمكنون ربما فإنهم الغابات، سكان

للغوريالت. حفريٍة وأدلٍة
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السادس الفصل

واالنتقاليون البرشالقدامى أشباه

مع تشرتك إذ البرش؛ أشباه من أنها املؤكد شبه من كائناٍت عن الفصل هذا يف أتحدث
الشمبانزي. مع به تشرتك مما بكثرٍي أكرب التكوينية صفاتها من كمٍّ يف الحديث اإلنسان
التي وشكله الجسم حجم ويف واألسنان الفك حجم يف التغريات عليها تظهر ال ذلك ومع
اسم عليها نطلق لذلك «الهومو»؛ جنس تحت نصنفها التي البرش أشباه أنواع تميز
البرش أشباه من مجموعًة أيًضا أستعرض الفصل هذا نهاية ويف «القدامى». البرش أشباه
البرش أشباه اسم عليهم نطلق لذا البرش؛ وجزئيٍّا القدامى البرش أشباه جزئيٍّا يُشبهون

«االنتقاليني».

أفريقيا رشق من القدامى البرش أشباه (1)

بني راميدوس، أرديبيتيكوس عىل الجيولوجي بالتوقيت سنٍة مليون نصف مرور بعد
اكتماًال أكثر حفريٌّ سجلٌّ لديه كائٍن عىل عالماٍت نرى بدأنا مضت، سنٍة ماليني و٤ ٣
الكائن، هذا ى يُسمَّ السابق. الفصل يف عنهم تحدثنا محتَملني بدائيني بٍرش أشباه أي من

أفارينيسيس». «أوسرتالوبيثيكوس البرش، أشباه من شكٍّ دون هو الذي
تنزانيا يف اليتويل منطقة من امُلستخرجة الحفريات عىل ١٩٧٨ عام االسم هذا أُطلق
عىل أفارينيسيس لألوسرتالوبيثيكوس الحفري السجل يشتمل اإلثيوبي. عفار موقع ومن
يكفي األطراف عظام من وعدٍد ُسفلية، فكوٍك وعدِة الحفظ، جيدِة جماجَم وعدة قحٍف

ووزنه. الجسم حجم عن بها موثوٍق تقديراٍت إلعداد
الشهري، «لويس» هيكل عفار منطقة يف عليه ُعثر الذي املجموعة من الجزء يضمُّ
أجراه الذي االكتشاف هذا تصدَّر بالغة. ألنثى عظميٍّ هيكٍل نصف من يقرب ما وهو



اإلنسان ر تطوُّ

الباحثون فيها يَستخرج مرٍة أوَّل كانت ألنها الصحف؛ عناويَن وفريقه جوهانسن دونالد
كلها العظام أن معرفة كانت النحو. هذا عىل جيًدا املحفوظني األوائل البرش أشباه أحد
بعظام واألسنان الفكني مقارنة من الباحثون يتمكن أن تعني نفسه الفرد إىل تنتمي
طول معرفة يستطيعون أنهم أيًضا هذا يعني الساق؛ بعظام الذراع وعظام األطراف،

لألطراف. النسبي والطول ووزنه الجسم
أن أفارينيسيس أوسرتالوبيثيكوس البرش شبيه عن تظهر التي الصورة تُخربنا
سنتيمرت و٥٠٠ ٤٠٠ بني دماغه حجم ويرتاوح رطًال. و١٢٥ ٧٥ بني يرتاوح وزنه
امُلقدر الحجم من بكثرٍي وأكرب الشمبانزي لدماغ املتوسط الحجم من أكرب وهو مكعب،
هذا، ومع مكعبًا. سنتيمرتًا و٣٢٥ ٣٠٠ بني يرتاوح الذي السواحيل تشاد إنسان لدماغ
اإلنسان دماغ من أكرب دماغه األزرق (الحوت الجسم بحجم الدماغ حجم مقارنة عند
أكرب أفارينيسيس األوسرتالوبيثيكوس دماغ أن نجد فإننا منا) أكثر يزن لكنه الحديث،
األربع (األسنان القاطعة أسنانه أن كما الحجم. يف له املساوي الشمبانزي دماغ من بقليل
لكن الشمبانزي، أسنان من بكثرٍي أصغر الناس) يبتسم عندما فكٍّ كلِّ يف تظهر التي
رضوس وثالثة الضواحك من (اثنني أفارينيسيس األوسرتالوبيثيكوس لدى املضغ أسنان
بشدة يضحك ما شخًصا تجعل أن بد ال الفك، من الخلفي الجزء يف جانٍب كل عىل
عىل الغذائي نظامه احتواء إىل هذا يشري الشمبانزي. لدى املوجودة من أكرب تراها) حتى
الحوض بقايا شكل ويشري هذا الغذائي. الشمبانزي نظام من أكثر املضغ صعبِة أشياءَ
السري عىل قادًرا كان أفارينيسيس األوسرتالوبيثيكوس أن إىل وحجمها السفىل واألطراف

فقط. قصريٍة ملسافاٍت ربما لكن قدمني عىل
أشباه آلثار حفرياٍت وأقدم البرش، أشباه أقدام آلثار محفوظٍة مساراٍت أقدم إن
يف اليتويل يف ليكي ماري واكتشفتها سنة، ماليني ٣٫٦ العمر من تبلغ التي تلك هي البرش
تركتها التي اآلثار من العديد ضمن فقط واحدة هي البرش أشباه أقدام آثار إن تنزانيا.
آثار ُحفظت وقد الربية. واألرانب الخيول بني حجمها يرتاوح وصغرية، ضخمة حيوانات
مغطاٍة مسطحٍة منطقٍة فوق الحيوانات سري تصادف بسبب جيًدا والحوافر األقدام
الربكاني الرماد نوع إن مطرية. عاصفٍة بفعل حديثًا امُلبلل الربكاني الرماد من بطبقٍة
جففت عندما لذلك اإلسمنت؛ مثل يجعله كيميائيٌّ محتًوى له اليتويل يف املوجود الناعم
امُلستخدم األسلوَب العملية هذه تشبه الحجارة. مثل قاسيًة أصبحت الطبقة هذه الشمس
تمدنا األفالم. لنجوم والقدم الكف بصمة حفظ أجل من هوليوود مطاعم أحد خارج
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معهد يف شميت بيرت يد عىل (A.L.288) العظمي «لويس» هيكل تكوين إعادة :1-6 شكل
زيورخ. جامعة يف األنثروبولوجيا

الفرتة، لهذه املعارصين البرش أشباه أحد أن عىل تصويريٍة بأدلٍة رة املتحجِّ اآلثار هذه
يتماىش قدمني. عىل السري عىل قادًرا كان أفارينيسيس، أوسرتالوبيثيكوس أنه املفرتض
عظام استُخدمت التي الجسم ارتفاع تقديرات مع الخطوة وطول األقدام آثار حجم
عند األفراد طول أن إىل يُشري مما إليها؛ ل للتوصُّ أفارينيسيس أوسرتالوبيثيكوس أطراف

أقدام. و٤ ٣ بني يرتاوح كان الوقوف
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ويرجع — كانابوي يُدعى كينيا يف موقٍع من امُلستخرجة الحفريات تنتمي
هو البرش أشباه من مختلٍف نوٍع إىل — مضت سنٍة ماليني ٣٫٩–٤٫٢ إىل تاريخها
تشبه أفارينيسيس. أوسرتالوبيثيكوس سلف يكون ربما الذي أنامنسيس»، «أسرتالوبيتك
أفارينيسيس، أوسرتالوبيثيكوس أنياب من أكثر الشمبانزي أنامنسيس أسرتالوبيتك أنياب
أشباه حفريات نُسبت كثريًا. الشمبانزي أسنان عن لديه املضغ أسنان تختلف هذا ومع
بحر من ُجمعت والتي سنٍة مليون ونصف ماليني ثالثة العمر من تبلغ التي البرش
إنسان فيه سيُكتشف الذي املوقع عن بعيًدا ليس — ١٩٩٥ عام يف تشاد يف الغزال
بعض يَدَّعي هذا مع الغزال»، بحر «أوسرتالوبيثيكوس إىل — بعد فيما السواحيل تشاد
أشباه من منفصٍل نوٍع إىل تنتمي ال البقايا هذه أن صحيح، نحٍو عىل ربما الباحثني،

أفارينيسيس. األوسرتالوبيثيكوس من جغرافيٍّا مختلٍف نوٍع إىل وإنما البرش،
«أوسرتالوبيثيكوس أفريقيا، رشق يف القدامى البرش أشباه من الرابع النوع أما
عدة من األغرب فهو إثيوبيا، يف أواش منطقة وسط يف بوري يف عليه ُعثر الذي جارحي»
عىل يسري كان أنه إىل الحفرية مع عليها ُعثر التي األطراف عظام تشري حيث جوانب؛
األوسرتالوبيثيكوس أنواع لدى املوجودة من بكثرٍي أكرب لديه املضغ أسنان لكن قدمني،
حفريات مع حجريٍة أدواٍت عىل يُعثَر لم أفريقيا. رشق يف عليها ُعثر التي األخرى الثالثة
مقربٍة عىل عليها ُعثر التي الحيوانات عظام عىل تظهر لكن جارحي، أوسرتالوبيثيكوس
الجلد بإزالة يَسمح أن يمكن فال حادة؛ بأداٍة أُزيل قد الجلد أن عىل واضحٌة عالماٌت منه
أقدم هو هذا وحاليٍّا، البرش. أشباه استخدمها حادة حجرية ِقطع إال الدقة هذه بمثل
جلَد عمٍد عن يُزيلون كانوا سنٍة مليون ونصف مليونني منذ البرش أشباه أن عىل دليٍل

الحيوانات. جثث

أفريقيا جنوب من القدامى البرش أشباه (2)

وسط أو رشق يف اآلن حتى عرضتُها التي األوسرتالوبيثيكوس أصنوفات كل عىل ُعثر
بالرضورة البرش أشباه عىل العثور مواقع تكن لم مفتوحة. أماكَن يف مواقَع يف أفريقيا
تجمعت الطبيعي املشهد يف أماكَن ببساطٍة كانت فقد فيها؛ خيَّموا أو عاشوا التي األماكَن
بفعل هناك إىل انتقلت فربما البرش؛ أشباه من أكثر أو واحٍد عظاُم آلخر، أو لسبٍب فيها،
قريبًا املوقع هذا كان ربما أو املطرية، العواصف إحدى عن الناتجة األمطار مياه فيض
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طريق عن املواقع هذه معظم تاريخ تحدد وقد عرينه. أو املفرتسات أحد طعاِم مخبأ من
التي نفسها الطبقة يف إما املوجود الربكاني الرماد عىل بالنظائر التأريخ طرق تطبيق
املوجودة الطبقات يف أو منها، استُخرج قد البرش ألشباه الحفري الدليل يكون أن يُحتمل

وتحتها. بالحفريات الغنية الطبقة فوق
إىل املنسوبة البقايا اكتشاف من سنًة خمسني نحو قبل ،١٩٢٤ عام يف أنه إال
جنوب يف البرش أشباه من طفٍل جمجمة اكتُشفت أفارينيسيس، األوسرتالوبيثيكوس
كهٍف من أُخذت عظاٍم من أجزاءٍ بني عليها ُعثر فقد تماًما؛ مختلٍف سياٍق يف أفريقيا
تونج. مدينة يف ووركس اليم بكستون موقع يف التعدين عمليات خالل ظهرت صغرٍي
خبرٍي َل أوَّ كان الذي دارت، رايموند الربوفيسور اهتماَم هذا الجديد البرش شبيُه َلَفت

أهميته. يدرك
الذي األفريقي»، «أوسرتالوبيثيكوس اسم الجديدة األصنوفة هذه عىل دارت أطلق
يف مقاًال الجديد االكتشاف هذا عن كتب عندما أفريقيا». من الجنوبي «القرد حرفيٍّا يعني
يجهلون، إما الباحثني معظم كان فقد حماسيٍّا؛ ترحيبًا يتلقَّ لم ،١٩٢٥ عام نيترش مجلة
تكوين من دارت تمكَّن هذا، مع البرشية. منشأ هي أفريقيا بأن داروين توقع تناَسْوا، أو
حفريات جمعه طريق عن اشتُهر الذي بروم روبرت الحفريات عاِلم مع مميٍز تحالٍُف
ا مهمٍّ رابًطا اكتشف دارت بأنَّ للغاية مقتنًعا بروم كان الثدييات. تُشبه التي الزواحف
تحتوي ربما أخرى كهوٍف عن بحث إنه حتى الحديث، واإلنسان القرود من أسالفنا بني

تُشبهه. كائناٍت أو األفريقي، األوسرتالوبيثيكوس عظام عىل
عىل يحتوي لكهٍف آخَر موقٍع اكتشاف قبل الزمن من عقٍد من ألكثر بروم بحث
الباحثون يفرسها بقايا عىل املوقع هذا احتوى ستريكفونتاين. يُسمى البرش، أشباه
كهفني يف اكتشافاٌت الفور عىل هذا تبع تونج. طفل نوع نفس إىل تنتمي بأنها حاليٍّا
أسنان عن وفكوكها أسنانها تختلف لكائناٍت وسوارتكرانس، كرومدراي هما آخرين،
هو مختلَفنْي ونوٍع جنٍس إىل البقايا هذه نُسبت األفريقي. األوسرتالوبيثيكوس وفكِّ
حجًما األكرب املضغ وأسنان روبستوس». املوازي») «اإلنسان تعني (التي «بارانثروبوس
الضخمة» األسنان ذوي القدامى البرش «أشباه فئة تحت تقريبًا يندرج تجعله ما حدٍّ إىل
جنوب يف أخرى كهوٍف مواقِع يف البرش أشباه حفريات عىل مؤخًرا ُعثر إلينا. املنتمني
الحديثة االكتشافات هذه جميع أن يبدو لكن وجالديسفيل)، دريمولن (مثل أفريقيا

روبستوس. البارانثروبوس أو األفريقي األوسرتالوبيثيكوس إىل إما تنتمي
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أفريقيا جنوب البرشمن أشباه تفسري (3)

أفريقيا جنوب كهوف من امُلستخَرجني البرش أشباه تفسري يف املوجودة املشكالت إحدى
مواقَع من امُلستخرجة الحفريات مثل به موثوٍق نحٍو عىل عمرهم تحديد عىل القدرة عدم
تختلط أفريقيا جنوب يف املوجودة هذه الكهوف مواقع جميع ففي أفريقيا؛ رشق يف
وجدران لبة الصُّ الصخور يف أخرى حيواناٍت بعظام البدائيني البرش أشباه حفريات
مطلٍق تأريٍخ طرق عىل العثور الباحثون يحاول الربيشة. أو بالعظام املليئة الكهف
إال املواقع هذه معظم تؤرَّخ لم ذلك غضون يف لكن الكهوف، بريشة عىل تطبيقها يمكن
يف عليها ُعثر بحفرياٍت الكهوف داخل عليها يُعثر التي الثدييات بقايا مقارنة طريق عن
تحتوي التي الربيشة عمر تحدد هكذا أفريقيا. رشق يف أفضَل نحٍو عىل مؤرخٍة مواقَع
ُعثر وقد هذا مضت. سنٍة ماليني و٣ ٢٫٤ بني ما إىل األفريقي األوسرتالوبيثيكوس عىل
مكاٍن من ،Stw 573 رقمه البرش، أشباه ألحد مذهٍل نحٍو عىل مكتمٍل عظميٍّ هيكٍل عىل
لكن سنة، ماليني ٤ نحو إىل يرجع بكثري، أقدم يكون ربما ستريكفونتاين كهف يف عميٍق
أشباه أن كما األفريقي. أوسرتالوبيثيكوس إىل ينتمي بأنه الترصيح للغاية املبكر من
عمًقا أكثر أماكَن من واستُخرجوا األفريقي أوسرتالوبيثيكوس يشبهون الذين البرش
عىل عمرهم يزيد ربما كافرن؛ جاكوفيك موقع من ستريكفونتاين، كهوف مجموعة يف

سنة. ماليني ٤
الجسمانية بنيته أن األفريقي األوسرتالوبيثيكوس عن الحالية فكرتنا إن
أكرب لديه املضغ أسنان لكن أفارينيسيس، األوسرتالوبيثيكوس كثريًا تُشبه كانت
من قليًال أكرب فهو دماغه حجم متوسط أما القرود، جمجمة تُشبه ال وجمجمته
أنه إىل القحفي تحت العظمي الهيكل ويُشري هذا أفارينيسيس. األوسرتالوبيثيكوس
أيًضا قادًرا كان فإنه قدمني، عىل السري عىل األفريقي األوسرتالوبيثيكوس قدرة رغم
عليها ُعثر التي النباتات وبقايا األخرى الحيوانات حفريات وتُشري األشجار. تسلُّق عىل
الصورة تختلف العشبية. الغابات كان موطنه أن إىل األفريقي األوسرتالوبيثيكوس مع
مضت؛ سنٍة مليون و٢ ١٫٥ بني عمره يرتاوح الذي البارانثروبوس عن لدينا املوجودة
يعتقد قليًال. أكرب ودماغه أعرض ووجهه أكرب، لديه املضغ أسنان كون حيث من
حركة عن مختلفًة كانت ربما روبستوس البارانثروبوس حركة أن الباحثني بعض

ذلك. من للتأكُّد كافية أدلة تُوجد ال لكن األفريقي، األوسرتالوبيثيكوس
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روبستوس البارانثروبوس أو األفريقي األوسرتالوبيثيكوس أن عىل عالمة توجد ال
وإما النمور، يد عىل الكهوف مداخل يف سقطت إما فعظامهما الكهوف؛ داخل عاشا قد
اكتماًال، األكثر البقايا بعض تنتمي وربما الكهوف. داخل إىل النيص أو الضباع أدخلتها
سقطوا إما أفراٍد إىل ستريكفونتاين، يف عليه ُعثر الذي العظمي Stw 573 هيكل مثل
منها. الخروج من كثريًا أسهل فيها الدخول أن ووجدوا استكشفوها وإما الكهوف داخل

أفريقيا يفرشق األسنان ضخام قدامى بٍرش أشباه (4)

يف األفريقي األوسرتالوبيثيكوس عن يختلف البارانثروبوس أن عىل آخر دليٌل ظهر
العمر من تبلغ مفتتة جمجمة ليكي ولويس ماري من كلٌّ اكتشف عندما ١٩٥٩ عام
يف املوجودة املضغ أسنان كانت تنزانيا. يف جورج أولدوفاي منطقة يف سنة مليون ١٫٩
القواطع لكن روبستوس، البارانثروبوس من بكثرٍي أكرب وفكاها ،OH 5 الجمجمة، هذه
ما كان فأيٍّا والرضوس. الضواحك بحجم ومقارنًة املطلق يف صغرية، كانت واألنياب

لقضمه. ضخمٍة قواطَع إىل بحاجٍة يكن لم أنه الواضح فمن الكائنات، هذه تأكله
معظم لكن بويزي»، «لزينجينثروبوس القياسيَة العينَة OH 5 الجمجمة أصبحت
يف عليها ُعثر التي األصنوفة هذه ويُدرجون زينجينثروبوس جنس يُسقطون الباحثني
باسم إليها سأُشري لذلك البارانثروبوس؛ أو األوسرتالوبيثيكوس تحت إما أفريقيا رشق
سفيلٍّ فكٍّ اكتشاف مع بويزي البارانثروبوس عىل آخر دليٌل ظهر بويزي. بارانثروبوس
عىل بنينج نهر يف صغريٍة وأنياٍب وقواطَع ضخمة، مضٍغ وأسناِن وقوي، ضخٍم جسٍم مع
املنسوبة الحفريات من املزيد عىل ُعثر الحني ذلك منذ تنزانيا. يف النطرون بحرية ضفاف

وماالوي. وكينيا إثيوبيا يف مواقع ويف أولدوفاي، يف بويزي بارانثروبوس إىل
وأسنانه؛ السفيل وفكه جمجمته يف بويزي بارانثروبوس تميِّز التي السمات تُوجد
مضٍغ أسناِن مع مسطٍح عريٍض ضخٍم وجٍه بني يجمع الذي الوحيد البرش شبيه فهو
دماغه فإن املضغ، وأسنان َفكَّيه حجم ِكَرب ورغم صغرية. وأنياٍب وقواطَع ضخمٍة
مثل األوسرتالوبيثيكوس، فصيلة دماغ حجم نفس يف مكعبًا) سنتيمرتًا ٤٥٠ (نحو
رشق يف عليه ُعثر البارانثروبوس عىل دليل أقدَم وكان األفريقي. أوسرتالوبيثيكوس
ينسب القرد. إىل شبًها أقرب قحفه وقاعدة أكرب وقواطع نتوءًا أكثر وجه له لنوٍع أفريقيا
منفصٍل نوٍع إىل سنة مليون ٢٫٣ من أبعد إىل ترجع التي الحفريات هذه الباحثني بعض

األثيوبي». «بارانثروبوس هو
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قحفية تحت بقايا أي تُكتشف لم بويزي، للبارانثروبوس القحفية األدلة ِغنى رغم
مؤكدة، أدلة لدينا توجد ال لذلك إليه؛ تنتمي أنها من التأكُّد يمكن القحفية البقايا مع

حركته. أو وقفته عن تخمينات، مجرد فقط
السميكة الطبقة ذات الضخمة املضغ أسنان البرشية الحفريات علماء معظم يفرس
ويفرسون عريضة، بأجساٍم الكائنات هذه بتمتُّع الضخمة السفلية والفكوك املينا من
نظام خصوصية عىل دليل أنها عىل الضخمة األفراد جماجم عىل املوجودة الثنيات
الفاكهة أو البذور من فقط ن يتكوَّ كان ربما للغاية، الغذائي بويزي البارانثروبوس
ربما البارانثروبوس إن ويقولون هذا مع آخرون يختلف الصلبة. الخارجية القشور ذات
الضخمة املضغ أسنان مكنتها وربما اآلجام. خنزير مثل تماًما الرئيسيات أعىل كانت
تضم الغذائية العنارص من واسٍع نطاٍق مع التكيف من الضخم السفيل وفكها لديها

والحرشات. النباتية واألطعمة اللحوم
لدى متوسطٍة زيادٍة وجود لنرى والقحوف الجماجم من كاٍف عدد لدينا يوجد
يفرسعدم مورفولوجي سبب يوجد ال الوقت. بمرور الدماغ حجم يف بويزي بارانثروبوس
فيظهر بدائية؛ حجريًة أدواٍت روبستوس بارانثروبوس أو بويزي بارانثروبوس صنع
يُحدثه الذي يُشبه تآكٌل روبستوس البارانثروبوس مع ُوجدت التي املدببة العصا عىل
النمل تالل اقتحام يف العصا استخدامهم عند املعارصون الطرائد وجامعو الصيادون

بالطاقة. والغني الشهي األبيض النمل عىل الحصول أجل من األبيض
ضعف تقريبًا بالتأكيد، لذكوٍر كانت التي بويزي، بارانثروبوس عينات أكرب كانت
رطًال). ٧٥ بنحو مقارنًة رطًال ١٥٠ (نحو أنثى يكون أن يُحتمل الذي األفراد، أصغر وزن
بنظاٍم الجسم حجم يف الواسع التفاوت هذا مثل يرتبط حاليٍّا املوجودة الرئيسيات ويف
الرئيسيات بني اإلناث. إىل الوصول أجل من الذكور بني منافسة فيه تُوجد اجتماعيٍّ
تُسوَّى تهديداٍت طريق عن الهرمي التسلسل هذا الذكور يرسخ حاليٍّا املوجودة الشبيهة
البارانثروبوس لدى الضخمة األنياب غياب ويشري الضخمة. األنياب إظهار طريق عن
البارانثروبوس ذكور أن بد فال الذكور، لهيمنة هرميٍّ تسلسٍل وجود حال يف أنه إىل
ربما مع الكبري، وجوههم حجم كان ربما لرتسيخه. أخرى أساليب يستخدمون كانوا
ترسيخ يف استخدموها التي الطريقة األورانجوتان، لدى املوجودة تُشبه التي الجلد طيات

الهرمي. التسلسل يف مكانهم
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كينيا إنسان (5)

كينيا إنسان عليهما يُطلق جديَديْن ونوٍع جنٍس إىل للبرش مكتََشٍف شبيٍه أحدث نُسب
ليكي ميف ٢٠٠١ عام يف أطَلَقتْه الذي االسم هو وهذا باليتوبس». «كينيانثروبوس
بطريقة تاريخها تحدد طبقاٍت من استُخرجت الحفريات من مجموعٍة عىل وزمالؤها
النوع لهذا عينٍة أفضل إن ماضية. سنٍة ماليني و٣٫٥ ٣٫٣ بني ما إىل املطلق التأريخ
وباقي الوجه يف املتغلغلة بالحجارة املليئة الشقوق من بالعديد ُمَشوٌَّه لكنه قحف، هي
األوسرتالوبيثيكوس وجه تُشبه ال للوجه سمات تُوجد الشقوق هذه ورغم القحف. أجزاء
أن ليكي ميف فريق يقتنع الزمنية. الحقبة هذه خالل األشهر البرش شبيه أفارينيسيس،
التشابه أوجه إىل أيًضا ويشريون أفارينيسيس، األوسرتالوبيثيكوس عن ُمْختَِلٌف اكتشافهم
رودولف بحرية إنسان هي القادم؛ الجزء يف عنها سأتحدث أخرى أصنوفٍة وبني بينه
إذا مما متأكدين غري بحثهم من املرحلة هذه يف فإنهم هذا، ومع رودولفينسيس». «هومو
هذا أن أم مشتقة) (صفة حديٍث مشرتٍك سلٍف من موروثًة الوجه يف التشابهات هذه كانت
والشكل). التقويم (تجانس أصنوفتني يف منفصٍل نحٍو عىل نشأ قد للوجه املشرتك التكوين

البرشاالنتقاليون أشباه (6)

قحف استخراج موقع من بالقرب جورج، أولدوفاي منطقة يف ١٩٦٠ عام يف
من سلسلٍة أوَّل ليكي وماري لويس أجرى ،١٩٥٩ عام يف بويزي البارانثروبوس
البرش أشباه من الحاليني البرش إىل األقرب البرش شبيه أنه اعتقدا ملا املذهلة االكتشافات
إذا فيما الباحثون يتجادل الحايل وقتنا يف حتى اآلن. حتى عنهم تحدثُت الذين القدامى
أنها أم إليه، ننتمي الذي «الهومو» جنس من بدائيٍّ نوٍع إىل تنتمي البقايا هذه كانت

حجًما. األكرب األدمغة ذوي القدامى البرش أشباه أحد إىل تنتمي
وبعض القحف أعىل من وجزءٍ األسنان، بعض عىل األوىل االكتشافات اشتملت
عىل ليكي وماري لويس عثر التايل العام ويف اليرسى. القدم أجزاء ومعظم األيدي عظام
تُظهر لم وأسنان. سفيلٍّ وفكٍّ القحفية األجزاء من واملزيد ملراهق، مكتملٍة غري جمجمٍة
ذوي بويزي بارانثروبوس أفراد تُميِّز التي العظمية الثنايا عىل عالمٍة أي القحفية البقايا
البارانثروبوس أسنان من بكثرٍي والرضوسأصغر الضواحك كانت كما الضخمة، األجسام
بارٍز ترشيٍح عالم توبياس، وفيليب ليكي لويس فإن الدماغ، حجم صغر ورغم بويزي.
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ليكي وماري لويس البداية يف به استعان فيتفاتررساند جامعة من أفريقيا جنوب من
بأن مقتنَعني كانا ١٩٥٩؛ عام يف اكتشفاه الذي الزينجينثروبوس قحف وصف أجل من
الدماغ من الجزء بروكا، منطقة عىل دليًال تُقدِّم القحف تجويف داخل املوجودة اآلثار
املستخدمة العضالت يف الوحيد التحكم مركز كان أنه الوقت هذا يف العلماء اعتقد الذي

الكالم. يف
هذه إن الترشيح، عاِلم زميلهم نابري، وجون توبياس وفيليب ليكي لويس قال
املاهر»، «اإلنسان حرفيٍّا يعني الذي هابيليس» «هومو هو آخر، نوٍع إنشاء تربر األشياء
دماغ حجم يكون بأن تقيض اآلراء جميع كانت هذا اقرتاحهم قبل الهومو. جنس داخل
يف األدمغة كانت هذا، ومع مكعبًا. سنتيمرتًا ٧٥٠ األقل عىل الهومو جنس أنواع كل
أشار مكعب. سنتيمرت و٧٠٠ ٦٠٠ نحو بني فقط ترتاوح الحديثة أولدوفاي اكتشافات
الوظيفية املعايري تستويف املاهر اإلنسان عىل أولدوفاي أدلة أن إىل وزمالؤه ليكي لويس
املاهر اإلنسان بأن مقتنعني كانوا الوقت هذا يف (ألنهم املهارة وخاصًة الهومو، لجنس
املستويات يف عليها ُعثر التي الحجرية األدوات صنع من هو بويزي البارانثروبوس وليس

بالكامل. قدمني عىل والحركة املنتصبة والوقفة أولدوفاي)، يف نفسها
أفريقيا رشق يف أخرى مواقَع من مشابهة حفرياٍت عىل ُعثر الحني ذلك منذ
كينيا. يف فورا كوبي يف موقٍع من استُخرجت املجموعة إىل إضافٍة أكرب لكن وجنوبها،
مكعب سنتيمرت ٥٠٠ من أقل بني املاهر لإلنسان امُلكربة للعينة الدماغ حجم يرتاوح
يتَّسم حني يف ونتوئها، حجمها بِصَغر الوجوه بعض تتَِّسم مكعب. سنتيمرت ٨٠٠ ونحو
تُظِهر وأشكاله. السفيل الفك أحجام تتفاوت كما وتسطُّحه، حجمه بِكَرب اآلخر البعض
كان العظمي هيكله أن املاهر اإلنسان قحف بقايا مع عليها ُعثر التي األطراف عظام
ساقيه. بطول مقاَرنًة طويلٍة أذرٍع وجود حيث من القدامى البرش أشباه هيكل يُشبه
أبعاد عن تختلف ال وهي األطراف، أبعاد تقدير من تُمكِّن كافية حفرية أدلة وتُوجد هذا

أفارينيسيس. أوسرتالوبيثيكوس
املاهر اإلنسان يميِّز ما بالكاد نجد االعتبار، يف الجديدة األدلة كافة وضع عند
وأسنانه فكه حجم نقارن فعندما األوسرتالوبيثيكوس؛ القدامى البرش أشباه جنس عن
من باألوسرتالوبيثيكوس شبًها أقرب املاهر اإلنسان أن نجد لجسمه، التقديري بالحجم
قادًرا كان املاهر اإلنسان أن استنتاُج اعتمد وقد هذا بعده. ظهر الذي الهومو جنس
لم التي اللغة، وإنتاج املخ يف بروكا منطقة بني املزعومة العالقات عن التحدُّث عىل
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جميع يف أوسع نطاٍق عىل موزعة اللغة وظيفة أن نعرف أصبحنا إذ صحيحة؛ تَُعْد
عن ضئيًال اختالًفا القحفي تحت العظمي املاهر اإلنسان هيكل يختلف املخ. أجزاء
منطقة يف عليها ُعثر التي اليد عظام وتُشري والبارانثروبوس. األوسرتالوبيثيكوس هيكل
الحجرية األدوات لصنع املطلوبة اليدوية املهارة لديه كانت املاهر اإلنسان أن إىل أولدوفاي
والبارانثروبوس أفارينيسيس أوسرتالوبيثيكوس عىل أيًضا ينطبق هذا لكن واستخدامها،

روبستوس.
مما تنوًُّعا أكثر وأسنانه وَفكَّيه املاهر اإلنسان أنياب أن عىل كذلك الباحثون يتفق
إىل كلهم، ليس لكن حاليٍّا، الباحثني من كثريٌ مها ويقسِّ واحد. نوٍع يف وجوَده املرء يتوقع
«باملعنى بمعنى سرتيكتو» «سينسو فنيٍّا ى يُسمَّ (الذي الصحيح املاهر اإلنسان نوعني:
املاهر باإلنسان مقارنًة رودولفينسيس». «هومو رودولف بحرية وإنسان الحقيقي»)
كما مكعب)، سنتيمرت ٧٠٠–٨٠٠) حجًما أكرب بدماٍغ الثاني النوع هذا يتمتع الصحيح
أن إىل يشري مما حجًما؛ أكرب لديه املضغ وأسنان أكثر ومسطٌح وأعرض أكرب وجهه أن
أطراف عن مؤكًدا شيئًا نعلم وال املاهر. اإلنسان عن مختلًفا كان ربما الغذائي نظامه

رودولف. بحرية إنسان

ختامية نقاط

وأوسرتالوبيثيكوس أنامنسيس أسرتالوبيتك أن الحفرية األدلة من املزيد يُظِهر ربما •
أنواٍع عىل أمثلٌة بويزي، وبارانثروبوس األثيوبي بارانثروبوس إىل باإلضافة أفارينيسيس،

التجددي. التخلق ى تُسمَّ انتواٍع عملية إثر تكوَّنت جديدٍة
يف عليهم ُعثر الذين الضخمة األسنان ذوو البرش أشباه كان إذا ما املؤكد غري من زال ما •
البرش أشباه من آخر نوٍع بأي صلتهم من ببعٍض بعضهم صلًة أقرَب وجنوبها أفريقيا رشق
الستخدام جديدٍة طرٍق عىل أو جديدة، حفريٍة أدلٍة عىل بالعثور األمر هذا وسيَُحل املنقرضني.
غري من البارانثروبوس أصنوفات كل يف املوجودة السمات أن إظهار أجل من املوجودة، األدلة

والشكل. التقويم لتجانس أشكاًال تكون أن املحتمل
رودولف، بحرية وإنسان املاهر اإلنسان االنتقاليني، البرش أشباه أصنوفات إبقاء أسباب ستحظى •
اإلنسان عظام تُشبه رودولف بحرية إنسان أطراف عظام كانت إذا كبرٍي بدعٍم الهومو جنس داخل

رودولف. بحرية إنسان إىل ينتمي عظميٍّ هيكٍل واستخراَج اكتشاَف هذا يتطلَّب العامل.
إعادة أجل من النظائر ودراسات ووظيفيٍة مورفولوجيٍة دراساٍت من أدلًة الباحثون يستخدم •
التكوينية صفاتهم كانت إذا ما تحديد أجل من البارانثروبوس ألنواع الغذائي النظام ر تصوُّ
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أنواع عىل الرتكيز إىل لحاجتها استجابًة تطوَّرت قد بويزي) بارانثروبوس صفات (خاصًة املشتقة
املختلفة. الطعام أنواع من العديد مع للتكيف كطريقٍة أم «بديلة»، أطعمة بوصفها جديدٍة أطعمٍة
هذا يكون قد القدامى. البرش أشباه صنعها التي الحجرية األدوات أنواع معرفة الباحثون يود •
يصعب بحيث للغاية ضيٍق نطاٍق عىل كانت ربما األدوات لصنع املبكرة املراحل ألن صعبًا؛ أمًرا

التقليدية. األثرية املواقع يف ظهورها
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السابع الفصل

احلديث قبل اإلنسان

نسبيٍّا صغريٌة اآلن حتى عنها تحدثُت التي املتحجرة البرش أشباه أصنوفات جميع إن
دماٍغ حجَم نعرف وال الحديث. اإلنسان أفراد بمعظم مقارنًة رطًال) ٦٠–١٢٠ (تقريبًا
القدامى البرش أشباه أصنوفات إىل املنتمني األفراد من قليٍل لعدٍد إال أطراٍف أبعاَد أو
تقريبي ولو تقدير إىل للوصول كافية معلومات بها التي الحاالت جميع ويف واالنتقاليني.
ألصنوفات النسبي أو املطلق الحجم من أقل تكون أدمغتها جميع فإن الدماغ، لحجم
الحديث. اإلنسان من أقرصنسبيٍّا سيقانها األصنوفات جميع أن كما عليها. التالية الهومو
ظلُّوا أنهم يعني لكنه قدمني، عىل السري يف منا كفاءًة أقلَّ جعلهم أْن هذا شأن من كان
املضغ أسنان وتشري هذا والغذاء. الحماية يف األشجار استخدام عىل القدرة يمتلكون
واالنتقاليني، القدامى البرش ألشباه السميكة السفلية الفكوك ذات واألجسام الضخمة
إىل الضخمة؛ األسنان ذوي القدامى البرش أشباه لدى للغاية الضخمة املضغ وأسنان
أو صالبًة أكثر طعاٍم عىل آلخر، وقٍت من أو الدوام، عىل احتوى الغذائي نظامهم أن
البرش وأشباه القدامى البرش أشباه جميع أن يبدو الحديث. اإلنسان أطعمة من قسوًة
يف يظهر وأين متى إذْن، الحديث. اإلنسان عن مختلٍف صنٍف إىل ينتمون االنتقاليني

الحديث؟ باإلنسان شبًها أقرب كائناٍت عىل دليٍل أول اإلنسان ر تطوُّ تاريخ

العامل) (اإلنسان إرجاسرت هومو (1)

كوبي من امُلستخَرجة الحفريات بعض يف نرى بدأنا مضت سنٍة مليونَي من أقل قبل
كائناٍت عىل دليٍل ل أوَّ — كينيا شمايل يف موقعان كالهما — توركانا بحرية وغرب فورا
االسم أصبح االنتقاليني. أو القدامى البرش أشباه من أيٍّ من الحديث لإلنسان شبًها أقرب



اإلنسان ر تطوُّ

منفصٍل نوٍع اسَم الباحثني كل يستخدم ال العامل. اإلنسان الحفري الدليل لهذا الرسمي
إريكتوس «هومو إىل تنتمي أنها عىل إليها يشريون ذلك من وبدًال املادة؛ هذه إىل لإلشارة

املبكر». األفريقي
شبًها أقرب وشكله جسمه حجم يكون للبرش شبيٍه أوَّل العامل» «اإلنسان يُعترب
بحجم ومقارنًة االنتقاليني. أو القدامى البرش ألشباه أصنوفٍة أي من الحديث اإلنسان إىل
القدامى البرش أشباه لدى املوجودة من حجًما أصغر وفكَّيه أسنانه أن نجد جسمه
نظام عن مختلًفا كان الغذائي العامل» «اإلنسان نظام أن إما هذا ويعني واالنتقاليني.
كان لكنه نفسه الطعام أنواع يتناول كان أنه أو واالنتقاليني، القدامى البرش أشباه
هي الفم خارج الطعام ملعالجة البديهية والطريقة داخله. من بدًال فمه خارج يعالجه
للبرش شبيٍه أول كان ربما العامل اإلنسان أن الباحثني من كثري فاقرتح طهيه، طريق عن
األكل، يف أسهل القاسية األطعمة بعض يجعل فالطهي روتيني. نحٍو عىل الطعام يطهو
املغذية األطعمة تجعل ذلك بخالف التي الكيميائية املواد من كثرٍي عمل يوقف وكذلك

سامة.
األدوات عىل العثور مكان من بالقرب األرض احرتاق عىل دليٍل أول تاريخ يرجع
دليل أنه عىل هذا تفسري املغري ومن مضت. سنٍة ومليونَي مليوٍن بني ما إىل الحجرية
جذع بقايا فإن ويحرقها، األشجار إحدى الربق يرضب عندما لكن د، متعمَّ حريٍق عىل
ما عادًة موقد. داخل فيه متحكٍَّم حريٍق بقايا وبني بينها الخلط يمكن املحرتق الشجرة
من أعىل فيه املتحكَّم الحريق يف األشجار جذوع لها تتعرض التي الحرارة درجة تكون
حريق من الطبيعي الحريق بقايا تمييز نظريٍّا املمكن من بينما لكن الطبيعي، الحريق
أول ظهر حاليٍّا السهولة. هذه بمثل دوًما يكون ال األمر فإن فيه، املتحكَّم البرش أشباه
جرس يف سنٍة ألف ٨٠٠ نحو عمُره موقٍع يف النار يف التحكُّم عىل القدرة عىل أثريٍّ دليٍل
نحو (منذ بعد فيما إال الحجرية املواقد عىل األدلة تظهر ولم إرسائيل؛ يف يعقوب بنات

األثري. السجل يف سنة) ألف ٣٠٠
السيقان تسمح الحديث. اإلنسان أطراف العامل لإلنسان السفىل األطراف تُشبه
أن الواضح من بكفاءة. طويلٍة ملسافاٍت باالنتقال قدمني عىل تسري التي للكائنات الطويلة
املكرسات عىل والحصول األشجار تسلُّق يف ماهرون الحديث اإلنسان من البالغني بعض
األشجار. عىل كبريٍة مسافاٍت ألي ل التنقُّ مهارة لديه ليس الحديث اإلنسان لكن والعسل،
عىل بالقرود الشبيهة القدرة فقدت أذرعهم أن كما تعيقهم، الطويلة سيقانهم إن
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العامل اإلنسان أن نجد النواحي هذه جميع من الحركة. يف بفاعلية األغصان استخدام
الدماغ حجم — املهمة الجوانب أحد من ذلك، ومع األوائل. البرش أشباه من تخصًصا أكثر
دماٍغ أكرب صاحب وهو وحسب، رودولف بحرية إنسان عىل طفيًفا تقدًما يُظهر نجده —
حتى الكبرية األدمغة ظهور عدم سبب يزال ال االنتقاليني. البرش أشباه أصنوفتَي بني
بتجنُّب هذا ارتبط وربما البرشية، الحفريات علماء عىل لغًزا البرش ر تطوُّ من متأخٍر وقٍت
وحجمه، الحقيقي الحوض شكل إن الحمل. من املتقدمة املراحل يف اإلضافية األخطار
اإلنسان رضيع دماغ حجم عن البالغني أدمغة أحجام من استنباطه يمكن ما إىل إضافًة
عىل بالعرض اتجاهه ليكون يكفي بما صغريًا كان الرأس أن إىل جميعها تشري العامل؛
الحوض. مدخل عرب مروره عقب تدويره إىل حاجة توجد ال ثَمَّ ومن الوالدة؛ قناة طول
إلعاقة الشائعة األسباب أحد من العامل اإلنسان لدى بفاعليٍة التخلُص هذا شأن من كان

الحديث. اإلنسان لدى الوالدة

ومتى؟ َمْن أفريقيا: من الخروج (2)

تقترص البرش ألشباه واألثرية الحفرية السجالت كانت مضت سنٍة مليونَي من أقل حتى
االنتباه من لنا بد ال لذا الوجود»؛ غياب عىل دليًال ليس الدليل «غياب لكن أفريقيا. عىل
قبل أفريقيا خارج البرش أشباه عىل أدلٍة عن البحث عن التوقُّف فخِّ يف الوقوع عدم إىل

الوقت. هذا
من أفريقيا خارج البرش أشباه عىل جيٍد حفريٍّ دليٍل أقدم ظهر الحايل الوقت يف
املوقع، هذا من املستخرجة للرواسب مطلقة تواريخ توجد ال القوقاز. يف دمانييس موقع
املتحجرة والحيوانات الرواسب تحت املوجودة الربكانية الحمم يف املشعة النظائر عمر لكن
سنة. مليون و١٫٨ ١٫٧ بني يرتاوح عمرها أن إىل يشري البرش؛ أشباه مع عليها ُعثر التي
ينتمون أنهم يبدو لكن بالتفصيل، هناك عليهم ُعثر الذين البرش أشباُه بعُد يُدرس لم
األدوات أن لالهتمام املثري فإن هذا، ومع العامل. اإلنسان يُشبه نسبيٍّا بدائيٍّ كائٍن إىل
دمانييس يف البرش أشباه عىل فيها ُعثر التي نفسها الطبقة من استُخرجت التي الحجرية
الحضارة إىل تنتمي إنها اآلثار علماء يقول التي األوىل األفريقية الحجرية األدوات تُشبه
عليها ُعثر الذي املوقع تنزانيا، يف جورج أولدوفاي إىل نسبًة كذلك (ُسميت األولدوانية
البرش أشباه وجود عىل جيًدا ٍخ مؤرَّ دليٍل أقدم ثاني يأتي دمانييس، بعد مرة). ألول فيه
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حتى لكن إرسائيل، يف العبيد تلِّ يف سنة مليون ١٫٥ إىل عمره يرجع موقٍع من املنطقة يف
البرش. أشباه أسنان من قليٍل عدٍد عىل إال املوقع هذا يف يُعثر لم اآلن

املنتصب اإلنسان (3)

اإلنسان البرش، أشباه من جديٍد نوٍع عىل دليٍل عىل ُعثر مضت سنٍة مليون نحو منذ
أن جميعهم، وليس الباحثني، بعض يقتنع وإندونيسيا. والصني أفريقيا يف املنتصب،
مضت، سنٍة مليون ١٫٧ منذ مبكٍر وقٍت يف مرٍة ألول إندونيسيا إىل وصل املنتصب اإلنسان
قد األرجح عىل فإنه صحيًحا، هذا كان إذا مضت. سنٍة مليون ١٫٩ منذ ذلك قبل وربما
الحجرية األدوات تُعترب وحاليٍّا الوقت. ببعض هذا قبل اآلسيوية القارة يف وجوده رسخ
البرش أشباه وجود عىل به موثوٍق دليٍل أوَل سنٍة مليون ١٫٥ إىل تاريخها يرجع التي

الحديثة. بالصني حاليٍّا يُعرف فيما
اإلنسان وبني بينه تخلط أن املحتمل غري فمن الشارع يف املنتصب اإلنسان قابلَت إذا
أو القدامى البرش أشباه ِمن أيٍّ من الحديث اإلنسان إىل شبًها أقرب لكنه الحديث،
نهر طول عىل مواقع من املنتصب اإلنسان عىل الحفرية األدلة أشهر تأتي االنتقاليني.
الصني. يف زوكوديان) باسم حاليٍّا (املعروف بكني إنسان موقع ومن إندونيسيا يف سولو
املنتصب اإلنسان حفريات أوىل عىل دوبوا يوجني عثر الثالث، الفصل يف رأينا وكما
ى يُسمَّ موقٍع يف سفيلٍّ فكٍّ من صغريٍة قطعٍة عىل بعثوره دوبوا تشجع فقد جاوة؛ يف
نهر فيه كشف جاوة أجزاء أحد إىل اهتمامه ل حوَّ لذا جاوة؛ شمايل يف بروبوس كيدونج
فنظَّم مضت. سنٍة مليونَي نحو إىل ترجع ربما أنها حاليٍّا نعرف أصبحنا رواسَب سولو
الجفاف موسم خالل النهر ضفتَي عىل ظهرت التي للرواسب مستفيضًة تنقيٍب عملياِت
والجزء فخٍذ وعظمة األسنان بعض املنقبون اكتشف ١٨٩١ عام ويف ترينيل. قرية بجوار
تنتمي القلنسوة أن اعتقد البداية يف قلنسوة). فعليٍّا ى يُسمَّ (الذي الجمجمة من العلوي
عامني بعد ،١٨٩٤ عام يف ألنه رأيه غريَّ أنه الواضح من لكن منقرض، عمالق جيبون إىل
«إنسان مختلف؛ جنس اسم فيه عليه يُطلق بحثًا نرش االكتشاف، عىل األول اإلعالن من
تَذكَّر الهومو. جنس ضمن جاوة إنسان حاليٍّا الباحثون يدرج (بيثكانثروبوس). جاوة»
اإلنسان إىل تنتميان املعروفتان الوحيدتان البرش أشباه أصنوفتا كانت ١٨٩٤ عام يف أنه
ترينيل من امُلستخرجة العينة تفتقر نياندرتال. وإنسان العاقل اإلنسان وهما الحديث،
بلغ الحديث. اإلنسان يميِّزان اللذين املستدير الطويل الدماغ وقحف الضخم الدماغ إىل
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(٢) ماور

(٣) سوانسكومب
(٤) بوكسجروف
(٥) سانت سيزار

(٦) لوموستييه
(٧) أتابويركا

(٨) ثافارايا
(٩) شتاينهايم
(١٠) دمانييس

(٢١) كابوي
(٢٢) سوارتكرانس

(٢٣) ستFكفونتاين
(٢٤) كوبي فورا

(٢٥) هاثنورا
(٢٦) زوكوديان
(٢٧) نجاندونج

(٢٨) ترينيل
(٢٩) ليانج بوا

(١١) بيرتالونا
(١٢) تيجنيف
(١٣) سيربانو

(١٤) جرس بنات يعقوب
(١٥) بويا

(١٦) بوري
(١٧) جونا    

(١٨) ناريوكوتوم
(١٩) بنينج

(٢٠) أولدوفاي جورج

الحديث». و«قبل و«االنتقايل» «القديم» لإلنسان الرئيسية باملواقع خريطة :1-7 شكل

الفخذ عظمة لكن الحديث، اإلنسان دماغ حجم متوسط من املائة يف ٦٠ نحو دماغه حجم
أطلق السبب ولهذا الحديث، اإلنسان فخذ عظمة مثل بدت منه بالقرب عليها ُعثر التي
ومع إريكتوس». «بيثكانثروبوس املنتصب جاوة إنسان اسم الجديد النوع هذا عىل دوبوا
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إىل تنتمي فربما القلنسوة؛ عمر نفس يف الفخذ عظمة بأن الباحثني كل يقتنع ال هذا،
البرش أشباه عن البحث استمرَّ النهر. حىص يف دفنها» «أُعيد وربما أحدث، عظميٍّ هيكٍل
عليها ُعثر املوقع من استُخرجت البرش ألشباه قطعٍة وآخر الزمن، من عقٍد ملدة ترينيل يف

.١٩٠٠ عام يف
النهر منبع عند جاوة يف البرش أشباه بقايا عن البحث من التالية املرحلة تركزت
عاِلم بدأ املنطقة هذه يف سانجريان. قبة رواسب عرب سولو نهر يمرُّ حيث ترينيل، يف
البرش، أشباه ر تطوُّ عىل أدلٍة عن بحثه كونينجسفولد فون رالف األملاني الحفريات
الدماغ حجم لكن ترينيل، من استُخرجت التي الجمجمة قلنسوة يشبه قحًفا فاستخرج
لكن األخرى، العينات بعض استُخرجت ترينيل. قلنسوة حجم من حتى أصغر كان
دفن البحث. عمليات لجاوة اليابانيني واحتالل الثانية العاملية الحرب قلَّصت ذلك بعد
عن إخفائها أجل من حدائق يف البرش أشباه حفريات مؤقتًا كونينجسفولد فون رالف
يزال وال الثانية، العاملية الحرب عقب األوائل البرش أشباه عن البحث وتجدد اليابانيني.
من والعديد سفلية فكوًكا الباحثون استخرج وحولها. سانجريان قبة يف مستمرٍّا البحث

القحفية. تحت األدلة وبعض القحوف
بدأ جاوة، يف البحث نشاط يف خموًدا العرشين القرن عرشينيات شهدت حني يف
عاِلم فنقب نفسه؛ القرن عرشينيات أوائل يف األوائل البرش أشباه عن البحث الصني يف
زدانسكي أوتو منه األصغر النمساوي وزميله أندرسون جونار السويدي الحفريات
قبل من يُنطق كان (الذي زوكوديان كهف يف و١٩٢٣ ١٩٢١ عاَمْي يف فصَلنْي ملدة
أنهما يبدو لكن الكوارتز، من مصنوعاٍت االثنان استخرج بكني. من بالقرب تشوكوتيان)
زدانسكي كان عندما ١٩٢٦ عام يف ذلك، مع البرش. ألشباه حفرياٍت أي عىل يعثرا لم
مصنفتنَْي حفريتنَْي َة ثَمَّ أن أدرك مدينةرأوبساال، إىل املشحونة امُلستخرجة يستعرضاملواد
األسنان هذه ُصنَفت البرش. أشباه أحد إىل تنتميان ١ املوقع من «قرد» أسنان اسم تحت
عام يف بالك دافيدسون الترشيح عالم يد عىل — سفلية ضاحكة وسن علوي رضس —
اليسار جهة يف الحفظ جيِد دائٍم سفيلٍّ رضٍس أول إىل باإلضافة بالك، نسبها وقد ،١٩٢٦

بكني». «إنسان هو جديَديْن ونوٍع جنٍس إىل ،١٩٢٧ عام يف عليه ُعثر
التنقيب بولني وأندرس وانهاو وينج الصيني زميله مع بالك استكمل نفسه العام يف
توقفت حتى التنقيب عمليات واستمرَّت ،١٩٢٩ عام يف قحف أول عىل ُعثر زوكوديان. يف
١ املوقع من استُخرجت التي الحفريات كل ُفقدت وقد هذا الثانية. العاملية الحرب بسبب
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وال قط، تصل لم لكنها املتحدة، الواليات إىل شحنها املقرر من كان فقد الحرب؛ خالل
البحرية من وحدة تأخذها أن يُفرتض كان يبدو ما عىل اآلن. حتى لغًزا مكانها يزال
قبل ُفقدت قد الحفريات هذه كانت إذا ما الواضح غري ومن آمن؛ مكاٍن إىل األمريكية
قد أنهم يدَّعون أناس يوٍم كل يظهر البحر. يف ُفقدت أنها أم امليناء، إىل البحرية وصول
ومن األوائل، البرش ألشباه بثمٍن تُقدر ال بحفرياٍت مليئًا صندوًقا أقاربهم أحد من ورثوا
للتاريخ األمريكي املتحف يف الحفريات لهذه ممتازة نماذج ُصنعت فقد الحظ حسن
لهذه دقيًقا وكميٍّا نوعيٍّا وصًفا فايدنرايش، فرانز املتحف، علماء أحد وأعدَّ الطبيعي،
النواحي من كثرٍي يف لكن املميزة، التكوينية الصفات بعض النوع هذا لدى كانت املواد.
املنتصب جاوة إنسان إىل املنتمية الحفريات تُشبه بكني إنسان حفريات كانت األخرى
ضم ١٩٤٠ عام يف فايدنرايش فرانز اقرتح هذا توضيح أجل ومن جاوة. من امُلستخرجة
ومنذ إريكتوس). (هومو املنتصب» «اإلنسان اه سمَّ واحٍد نوٍع تحت الحفريات مجموعتَِي
وإنسان جاوة إنسان إىل تنتمي التي تلك تُشبه حفرياٍت عىل ُعثر الثانية العاملية الحرب
النتيان)، (مثل والصني وسامبونجماتشان)، نجاوي (مثل جاوة يف أخرى مواقَع يف بكني
أواش، ووسط كونتوري، ميلكا (مثل ورشقها سوارتكرانس) (مثل أفريقيا جنوب ويف

وبويا). جورج، وأولدوفاي
وأماكن والصني جاوة من القحوف من نسبيٍّا كبرٍي عدٍد استخراج من الرغم عىل
املنتصب. اإلنسان أطراف عن قليلة معلومات إال تتضح لم املايض، القرن طوال أخرى
تمثَّلت للغاية. مهمة قحفيٍة تحت أدلة أفريقيا رشق يف اكتُشَفت حني الوضع هذا تغري
وشظايا ،(OH 28) جورج أولدوفاي من فخٍذ وعظمِة حوٍض استخراج يف األدلة هذه
وهيكٍل ،(KNM-ER و1800 KNM-ER 803) فورا كوبي من مفتتنَْي عظميَّنْي هيكَلنْي
.(KNM-WT 15000) توركانا بحرية غرب من استثنائيٍّ نحٍو عىل الحفظ جيد عظميٍّ

الحديث والتاريخ موجوكرتو/برينينج، من امُلستخرج الطفل قحف ِقدم تأكد إذا
رشق من امُلستخَرج العامل اإلنسان استُبعد إذا حتى فإنه نجاندونج، لبقايا للغاية
الزمني املدى أن إىل يشريان التاريَخنْي فإن القياسية، املنتصب اإلنسان عينة من أفريقيا
مضت. سنٍة ألف ٥٠ ونحو مضت سنٍة مليون ١٫٩ نحو بني يرتاوح املنتصب لإلنسان
اتساٍع أكرب وجود مع ارتفاعها، بانخفاض املنتصب اإلنسان قحوف جميع اتسمت
فوق نتوء، أو متصلة، ما حدٍّ وإىل كبرية عظمية حافة توجد السفيل. الجزء يف للقحف
من ناتئة) حافة (أو حادة غري وحافة خلفهما، تجويف أو وانخفاض العينني، تجويَفِي
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ى ويُسمَّ الدماغ، قحف من الخلفي الجزء وحتى األمامي الجزء من املنتصف يف تمر العظم
بوجود الزاوية الحادة القذالية املنطقة تتسم القحف خلف ويف الشكل. سهميَّ نتوءًا هذا
صفيحتني، أو طبقتني، من الدماغ قحف جدران تتكوَّن فوقها. بدقٍة محدٍد تجويٍف
والخارجية الداخلية اللوائح الطبقتان، هاتان تكون املنتصب اإلنسان ولدى العظام. من
بني املنتصب اإلنسان لدى القحف تجويف حجم ويرتاوح هذا سميكتني. القحف، لقبة
D2282 ضممنا إذا مكعبًا سنتيمرتًا (و٦٥٠ OH 12 لدى مكعبًا سنتيمرتًا ٧٣٠ نحو
(Solo V) ٦ نجاندونج لقلنسوة مكعبًا سنتيمرتًا ١٢٥٠ ونحو دمانييس) من امُلستخَرج

نجاندونج. من امُلستخرجة
حيث (من أبعادها يف الحديث اإلنسان أطراَف املنتصب اإلنسان أطراف تُشبه
يف القوية الطويلة املتوسطة األجزاء لكن األطراف)، ألجزاء والنسبية املطلقة األطوال
آخر إىل جانٍب ومن الفخذ) (عظمة الخلف إىل األمام من تسطيًحا أكثر تكون العظام
رأس أجل من ضخٍم تجويٍف عىل الحوض يحتوي الحديث. اإلنسان من القصبة) (عظم
بالُعرف الحقي التجويف تربط التي العظمة أن كما الحقي) (التجويف الفخذ عظمة
مستوى نفس يف جسمك جانبَي عىل بهذا الشعور (تستطيع ُسمًكا أكثر الحرقفي
بالسري الخطوة مدى واتساع املنتصبة الوقفة اعتياد مع السمتان هاتان تتفق الوركني).
كان إذا لكن املنتصب، اإلنسان مهارة بتقييم يتعلق حفري دليل يوجد ال قدمني. عىل

مهارته. عن ضمنيٍّا يُعربِّ قد فهذا اليدوية، الفئوس صنع قد املنتصب اإلنسان
امُلستخرج الدليل بسبب الخصوص وجه عىل (واألخرية وإندونيسيا الصني أن يبدو
تُوجد أفريقيا ففي املنتصب؛ اإلنسان انتشار أماكن آخر ضمن كانتا نجاندونج) من
قبل اإلنسان شكل ليتخذ ر تطوَّ ربما بعد فيما جاء الذي املنتصب اإلنسان أن عىل أدلة
يبدو إندونيسيا يف لكن هايدلبريجنسيس)، (هومو هايدلبريج» «إنسان صورة يف الحديث
احتمال يجعل وهذا تخصًصا. أكثر كان بعُد فيما جاء الذي املنتصب اإلنسان شكل أن
األرجح فعىل للغاية، ضعيًفا القديم اإلنسان جنس إىل اإلندونيسيني البرش أشباه ر تطوُّ

نوعه». «نهاية اآلسيوي املنتصب اإلنسان كان

هايدلبريج إنسان (4)

وكابوي إثيوبيا يف بودو مثل مواقع يف نرى بدأنا مضت، سنٍة ألف ٦٠٠ منذ أفريقيا يف
فوق املوجودة املميزة السميكة األفقية الحواف إىل تفتقر بٍرش ألشباه أدلًة زامبيا يف
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هذه يف الدماغ قحف حجم متوسط يبلغ املنتصب. اإلنسان لدى تُوجد والتي الحاجبني،
سنتيمرت ٨٠٠ من أقل تبلغ التي املتوسطات عكس عىل مكعب، سنتيمرت ١٢٠٠ الجماجم
التوايل. عىل املنتصب واإلنسان العامل اإلنسان من لكلٍّ مكعب سنتيمرت ألف ونحو مكعب،
تحت العظام تفتقر أيًضا املضغ. وأسنان الفكوك حجم يف التضاؤل من املزيد كذلك حدث
جسم مثل العظمي، املنتصب اإلنسان لهيكل الخاصة املميزات من بعٍض إىل القحفية
وأقوى ُسمًكا أكثر هايدلبريج إنسان أطراف عظام فإن هذا مع لكن املسطح، العظم
غريبًا هايدلبريج» «إنسان اسم يبدو الحديث. اإلنسان من أكرب املفاصل وأسطح بكثرٍي
ألن نستخدمه لكننا األفريقي، الحفري السجل يف مرٍة ألول ظهر متحجٍر بٍرش شبيه عىل
عىل ينتمي أملانيا يف هايدلبريج من بالقرب ١٩٠٨ عام يف مرٍة ألول عليه ُعثر الذي الفك

نفسها. األصنوفة إىل األرجح

نياندرتال إنسان (5)

باسم كذلك املعروف نياندرتال، إنسان هو الحديث» قبل «اإلنسان فئة يف نوٍع أشهر إن
ألن نظًرا لكن «نياندرتال»، الحديث األملاني االسم الباحثني بعض ل (يفضِّ نياندرثال
التهجية عىل فيها الحفاظ من بد ال التي الثنائية لينيوس تسمية من مأخوذ االسم
يف مميزًة سماٍت نياندرتال إنسان يمتلك فنيٍّا). صحيح «نياندرثال» اسم فإن األصلية،
اقترص قد نياندرتال إنسان أن ويبدو القحفي. تحت والجزء وأسنانه قحفه تكوين
يف تميًزا األكثر النوع، هذا أفراد تعرَّض وقد لها، املجاورة واملناطق أوروبا عىل وجوده
مشهٍد يف الربودة الشديد الطقس من طويلٍة لفرتاٍت بعد، فيما جاءوا الذين تكوينهم

التندرا. من فعليٍّا طبيعيٍّ
إنسان جسم أجزاء تكيُّف عىل عالماٍت يُظهر البرش ألشباه دليٍل أقدم استُخرج
املوقع هذا يف أتابويركا. يف أويسوس لوس دي سيما ى يُسمَّ إسبانيا يف موقٍع من نياندرتال
لويس خوان بقيادة أصبح واآلن أجريي، إيميليانو البداية يف قاده إسباني فريق اكتشف
٣٠٠–٤٠٠ إىل تقريبًا البقايا هذه ترجع البرش. أشباه حفريات من دفينًا كنًزا أرسواجا،
جديدة. حديديًة سكًة يبنون بناءٍ عمال كان عندما ُفتح كهٍف يف عليها وُعثر سنٍة، ألف
عظمي هيكل القياسية، عينته ألن نياندرتال»؛ «إنسان اسم النوع هذا عىل أُطلق
وادي يف فيلدهوفر كهف يف ١٨٥٦ عام عليها ُعثر ،١ نياندرتال ى يُسمَّ بالغ جزئي
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اإلنسان ر تطوُّ

إلنسان يُكتشف دليٍل أوَل يكن لم هذا أن نجد األمر يف التفكري عند أملانيا. يف نياندر
اسمه بلجيكا يف موقع يف ١٨٢٩ عام يف عليها ُعثر طفل جمجمة أيًضا تُعربِّ إذ نياندرتال؛
عن طارق؛ جبل يف فوربس محجر من ١٨٤٨ عام يف استُخرج بالٍغ وقحُف إنجيس،
كهف يف أثريٍة أو حيوانيٍة أدلٍة أي وجود عن يُعَلن لم نياندرتال. إلنسان املتميز التكوين
األوقات. من وقٍت أي يف املعلومات هذه مثل عىل الحصول املتوقع من يبدو وال فيلدهوفر،
استطاع البرشية، الحفريات علم يف األرشيفي البحث إسهام عىل رائٍع مثاٍل يف ذلك ومع
إىل العودة أجل من الكهف مكان عن كافيٍة معلوماٍت جمع تيسني ويورجن شميت رالف
الكهف رواسب من املتبقي مكان وتحديد التغريات، من لكثرٍي تعرَّض الذي نياندر، وادي
عام يف أُْجِريَت التي التنقيب أعمال عن نتج وقد .١٨٥٦ عام يف املنجم عمال رماها التي
«اكتشاف عن وأعلنوا برشيٍة عظاٍم من وأجزاءٍ ومصنوعاٍت حيواناٍت اكتشاف ١٩٩٧
لقمة من الجانبي الجزء مع بالضبط (NN 13) برشيٍّ عظٍم من صغريٍة قطعٍة تواُفق
املزيد استُخرج ٢٠٠٠ عام ويف «.١ نياندرتال إنسان يف اليسار جهة يف الوحشية الفخذ
جزأين … انتماء و«اكتُشف البرش أشباه هياكل من وأجزاء واألثرية الحيوانية البقايا من
امُلعاد الرواسب من ظهرت التي التواريخ تشري األصلية.» ١ نياندرتال لقلنسوة قحفيني

سنة. ألف ٤٠ نحو يبلغ نياندرتال إلنسان القياسية العينة ُعمر أن إىل اكتشافها
مارافيا يف نياندرتال إلنسان التايل االكتشاف كان القياسية العينة اكتشاف عقب
(١١٨٦ عام سباي (يف بلجيكا اكتشافات توالت ثم .١٨٨٠ عام يف شيبكا كهف يف
(١٩٢٥ حتى ١٩٠٨ من (إيرنجزدورف وأملانيا (١٨٩٩–١٩٠٦ يف كرابينا (يف وكرواتيا
جزر من أيًضا نياندرتال إنسان بقايا استُخرجت كما ،(١٩٠٨ يف (لوموستييه وفرنسا
إنسان ل أوَّ عىل ُعثر ١٩٢٤ عام ويف .(١٩١١ عام يف بريالد (سانت اإلنجليزية القناة
الحني ذلك ومنذ القرم. جزيرة شبه يف كيك-كوبا يف أوروبا غرب خارج نياندرتال
ثم ،١٩٢٩ عام يف الشام بالد يف الكرم جبل يف الطابون كهف يف اكتشافاٌت ظهرت
يف موقَعنْي يف ظهرت نفسه الوقت يف .١٩٣٨ عام يف تيشيك-تاش يف آسيا وسط يف
إلنسان بقايا (١٩٣٩ عام يف وجواتاري/تشريتشيو ١٩٢٩ عام يف (ساكوباستور إيطاليا
(شاندر العراق من أوًال الثانية؛ العاملية الحرب عقب األدلة من املزيد أُضيَف نياندرتال.
١٩٦١ عام يف (العامود إرسائيل يف الشام بالد يف املواقع من املزيد من ثم ،(١٩٥٣ عام يف
ويستمر هذا .(١٩٩٣ عام يف الديدرية (كهف وسوريا (١٩٦٤ عام يف كبارة ومغارة
يف املثال سبيل عىل آسيا؛ وغرب أوروبا يف نياندرتال إلنسان جديدٍة حفريٍة أدلٍة اكتشاف

104



الحديث قبل اإلنسان

الكونيس ويف ،١٩٨٣ عام يف إسبانيا يف زفاريا ويف ،١٩٧٩ عام يف فرنسا يف سيزار سانت
.١٩٩٩ عام يف اليونان يف

فتحتا ذلك يف بما املميز، تكوينه صور بكافة النمو مكتمل نياندرتال إنسان يُوجد
األعىل من املستدير وقحفه املنتصف، خط يف الناتئ االنسيابي ووجهه الكبريتان، أنفه
وعظام الحديث، اإلنسان تجويف من املتوسط يف حجًما األكرب قحفه وتجويف والخلف،
يف األحيان أغلب يف الضخمة؛ املفاصل وأسطح السميكة األجدال ذات املميزة أطرافه
الرشق ومن أوروبية أصنوفة تُمثِّل إنها سنة. ألف و١٠٠ ٣٠ بني ما إىل ترجع مواقع
كان فربما إسكندينافيا؛ يف نياندرتال إلنسان حفريٍة أي عىل يُعثر فلم األساس؛ يف األدنى
نياندرتال إنسان احتلَّ وقد البرش. فيه يعيش أن استحال بحيث الربودة شديد الطقس
الطقس من سنٍة ألف ١٠٠ ل تمتد لدوراٍت عرضًة سنٍة مليون آخر خالل كانت منطقًة

دفئًا. أكثر فرتات تتخللها البارد
الحديث؛ واإلنسان نياندرتال إنسان بني العالقة عن متعارضتان فكرتان توجد
لهم يكن لم بحيث للغاية متخصص نياندرتال إنسان أجسام تكوين إن إحداهما تقول
وبني بينهم االختالفات وإن الحديث، لإلنسان الجينية التجميعة يف قط ملحوظ إسهام
املضادة الفكرة أما العاقل. لإلنسان ضمهم يصعب بحيث للغاية كبرية الحديث اإلنسان
الحديث اإلنسان وبني بينهم املوجودة املورفولوجية االختالفات هذه أن فرتى الفكرة لهذه

العاقل. لإلنسان ضمهم وتدعم ما حدٍّ إىل تافهة

نياندرتال إنسان من امليتوكوندري النووي الحمض (6)

تصنيف تحديد أجل من متوافرًة األدلة من أخرى مجموعٌة أصبحت الحظ لحسن
النووي الحمض من قصريٍة رشائَح استخراج الباحثون استطاع إذ نياندرتال؛ إنسان
ناجٍح استخالٍص ل أوَّ عن تقريرهم ففي نياندرتال؛ إنسان حفريات من للميتوكوندريا
كرينجز ماثياس رشح البرش، ألشباه حفريٍة أي من امليتوكوندري النووي للحمض
أجزاءٍ استخراج يف نجحوا قد أنهم اليبزيج يف بابو فانتي مخترب من آخرون وباحثون
.١ نياندرتال القياسية العينة عضد عظم من امليتوكوندري النووي الحمض من قصريٍة
امليتوكوندري النووي للحمض الفردي املتحجر التتابع هذا يف النيوكليوتيدات تسلسل كان
استُخرج ثَمَّ، ومن الحديث؛ اإلنسان من متنوعٍة عينٍة من املأخوذة األنواع نطاق خارج
النموذجي املوقع من مؤخًرا استُخرجت أخرى حفريٍة من امليتوكوندري النووي الحمض

105



اإلنسان ر تطوُّ

من حفريتنَْي ومن روسيا، يف ميزمايكايا من لطفٍل عظميٍّ هيكٍل ومن أعاله)، (انظر
ومن بلجيكا، يف إنجيس من استُخرجت نياندرتال طفل بقايا ومن كرواتيا، يف فينديجا
يف سانت أوه الشابيل موقع من نياندرتال إلنسان امُلكتشفة العظمية الهياكل أوائل أحد
امليتوكوندري النووي للحمض املتحجرة األجزاء بني املوجودة االختالفاُت تُشبه فرنسا.
األفريقي الحديث اإلنسان حفريات من نفسه العدد بني املوجودَة االختالفاِت ُدرست التي
لدى امليتوكوندري النووي الحمض وبني بينها االختالفات لكن عشوائيٍّا، اختريت التي
ُدرست التي امليتوكوندري النووي الحمض أجزاء تتسم وواضحة. كبرية الحديث اإلنسان
الجينوم من أخرى أجزاءٍ يف الدراسات هذه نتائج ظهور تكرَّر إذا لكن قصرية، بأنها
كبري. بدعٍم سيحظى الحديث اإلنسان عن منفصٍل نوٍع يف نياندرتال إنسان وضع فإن
ليصبح ر تطوَّ قد نياندرتال إنسان أن إىل طويلٍة لفرتٍة التقليدية الحكمة أشارت
من ملجموعٍة أُعطيت التي األصلية التواريُخ التفسريَ هذا دعم وقد الحديث. اإلنسان
حفريات أن إىل القديمة التواريخ هذه أشارت فقد األدنى؛ الرشق يف البرش أشباه حفريات
الحفريات من أقدم كانت العمود ووادي الطابون كهَفي يف عليها ُعثر التي نياندرتال
طرق أن إال القفزة. جبل مثل مواقع من استُخرجت التي الحديث باإلنسان شبًها األقرب
أن إىل دليٍل أحدث فيشري النقيض؛ إىل التقليدي التفسري هذا ت غريَّ دقًة األكثر التأريخ
يف نياندرتال إنسان بقايا تسبق الحديث باإلنسان شبًها األكثر القفزة جبل حفريات

الزمن.
تدفن البرش أشباه من مجموعٍة أوائل أحَد األول، يكن لم إن نياندرتال، إنسان كان
عند أفضل وكميته البرش ألشباه الحفري السجل جودة السبب ولهذا بانتظام، موتاها
مراسم، عىل أدلًة القبور بعض تُظهر كذلك منه. األقدم البرش أشباه من نياندرتال إنسان

بالفن. ا مهتمٍّ كان نياندرتال إنسان أن أيًضا الباحثون وادَّعى
املتعلقة التفسريات من كبرٍي عدٍد إىل الخصوص وجه عىل نياندرتال إنسان تعرَّض
سانت، أوه الشابيل من امُلستخرج العظمي الهيكل املثال، سبيل عىل األمراض؛ بعلم
بالغًة إصابًة مصابًا كان النووي، امليتوكوندريا حمض استخالص يف استُخدم والذي
التصوير إعادة عمليات أشهر من واحدٍة يف استخدامه تصادف لكن العظمي، بالفصال
منحنية ظهورهم كانت نياندرتال إنسان أفراد جميع أن افُرتض لذا نياندرتال؛ إلنسان
مصابًا حديثًا إنسانًا كان نياندرتال إنسان أن بشدٍة اقُرتح كذلك مستديرة. وأكتافهم
أساس عىل االستنتاج هذا وجاء الفدامة. أيًضا ى يُسمَّ الدرقية، الغدة يف خلقيٍّ بقصوٍر
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املمتد املعارص الدرقي» التضخم و«حزام نياندرتال مواقع توزيع بني التقريبي التشابه
عالقة بني الفرق تجاهل عىل مثال هذا أن إال األدنى. الرشق إىل وصوًال أوروبا عرب
العظمي الهيكل عىل مميزة آثار الفدامة عن فينتج والنتيجة»؛ «السبب وعالقة االرتباط

املتحجرة. نياندرتال إنسان عظام يف تُرى ال

ختامية نقاط

من «دفقة» أول مجرد كان هذا فإن أفريقيا، يرتك بالبرش شبيٍه أوَّل هو العامل اإلنسان كان إذا •
أوراسيا إىل انترشت ثم أفريقيا، يف نشأت التي والسلوكي التكويني االبتكار من عديدة «دفقات»
عىل يحتوي الحديث لإلنسان الوراثي النمط أن الباحثون يدَّعي العالم. أجزاء جميع إىل وأخريًا
عن املعلومات من املزيَد الجزيئية األحياء علماء جْمع ومع التغريات، هذه من العديد عىل أدلٍة

األدلة. من املزيد يظهر ربما الحديث لإلنسان النووي الجينوم يف اإلقليمي ع التنوُّ
املزيد جمع يمكنهم حيث دمانييس؛ مثل املواقع من املزيد عىل العثور يف بشدٍة الباحثون يرغب •
أن الباحثني بعض يتوقع أفريقيا. خارج مرٍة ألول انتقلوا الذين البرش أشباه عن املعلومات من
الهجرة. هذه عن املسئوَلني النهاية يف كانا اللحوم أكل عىل االعتماد مع أوسع مساحٍة إىل الحاجة
البحث طريق عن الفرضية هذه صحة باختبار واألثرية الحفرية األدلة من املزيد وسيسمح هذا

املنظم. الصيد عىل أدلٍة عن
ومصريهم. هايدلبريج، إنسان مثل القدامى، البرش أشباه أصل عن قليلة أكيدة معلومات توجد •
بني فرتاٍت من جيًدا مؤرَّخة للغاية قليلة حفرية أدلة توجد لكن أفريقيا، يف عليهم دليٍل أقدم ظهر
الحفريات هذه ارتباط كيفية فحص من الباحثني تمكني يمكنها مضت سنٍة ألف و٣٠٠ ٥٠٠

العاقل. واإلنسان نياندرتال إنسان مثل عليها تاليٍة بأنواٍع
فما والسلوك. والنسبي املطلق الدماغ حجم بني الصلة يجهلون لألسف، الباحثون، يزال ال •
ثابٍت مصدٍر عىل اعتمادهم قبل تََخطِّيها البرش أشباه عىل تَحتَّم التي والسلوكية اإلدراكية العقبات

اللحم؟ مثل الطعام من الجودة وعايل
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الثامن الفصل

احلديث اإلنسان

التقليدية الحكمة (1)

الحديث اإلنسان أصل عن التقليدية الحكمة كانت املايض القرن من األكرب الجزء طوال
حدٍّ إىل مستقلٍّ نحٍو عىل حدث الحديث اإلنسان إىل القديم اإلنسان من التحوُّل إن تقول
لذلك، وآسيا؛ وأوروبا أفريقيا وهي الرئيسية، القديم العالم مناطق من منطقٍة كل يف ما
األوروبي، الحديث اإلنسان ليصبح نياندرتال إنسان ر تطوَّ أوروبا يف املثال، سبيل عىل
اآلسيوي. الحديث اإلنسان ليصبح املنتصب اإلنسان من املوجودين آخر ر تطوَّ آسيا ويف
لحسن حاليٍّا أصبحت التي الفكرة هذه املناطق د تعدُّ فرضية تتبنَّى املتطرف شكلها يف
الحديث لإلنسان املختلفة الجغرافية األشكال بأن القائلة صحتها يف مشكوًكا الحظ
كانت الحديث) اإلنسان إىل بالنسبة تقريبًا بيولوجيٌّ معنًى له ليس «عرق» (مصطلح

بوضوح. مختلف تطوُّري تاريخ لها منفصلة أنواًعا
(الذي فايدنرايش فرانز مثل باحثون املناطق د تعدُّ فرضية من أضعف شكًال تبنَّى
بني الشكل هذا جمع زوكوديان). من املنتصب اإلنسان بقايا تحليل يف ا مهمٍّ دوًرا لعب
منها كلٌّ ر تطوَّ قد القديم اإلنسان من املختلفة اإلقليمية األشكال إن تقول التي الفرضية
اإلقليمية األشكال هذه ر تطوُّ عقب إنه يقول الذي واالقرتاح الحديث، اإلنسان ليصبح
طريق عن (إما الجينات ق تدفُّ إثر النهاية يف بينها االختالفات تضاءلت املستقل املختلفة
املعارصون املؤيدون يقول هذا، ومع املناطق. هذه بني الداخيل) التزاوج أو الهجرة
كل احتفظت الجينات تدفق رغم إنه املناطق د تعدُّ فرضية من الضعيف الشكل لهذا
مميَّزين فيها الحديث اإلنسان أفراد لتجعل الخاص طابعها من يكفي بما منطقٍة
يَرْون ألنهم املناطق؛ د تعدُّ فرضية من الضعيف الشكل هذا يؤيدون إنهم ومعروفني.



اإلنسان ر تطوُّ

يف الحديث واإلنسان الحديث قبل اإلنسان أفراد بني االستمرارية عىل مورفولوجيٍّا دليًال
القحفية األدلة أن يدَّعون هم املثال، سبيل عىل الرئيسية. العالم مناطق من منطقٍة كل
الوجه تكوين وأن الحديث، األسرتايل باإلنسان املنتصب اإلنسان تربط األسنان وأدلة

الحديث. األوروبي باإلنسان نياندرتال إنسان يربط املميز
مثًال نياندرتال إنسان بني التمييُز الحديث اإلنسان ر لتطوُّ السيناريو هذا يف يصعب
آسيا. يف األول الحديث واإلنسان املنتصب اإلنسان وبني أوروبا، يف األول الحديث واإلنسان
جانب إىل التدرجات، هذه إن املناطق د تعدُّ فرضية من الضعيف الشكل مؤيدو يقول
اإلنسان وضع تفرس الجغرافية، املناطق بني حدث الذي الجينات تدفق يف الخلط تأثري
وإذا واحد. نوٍع يف بعده من جاءت التي اإلقليمية البرش أشباه أنواع وجميع املنتصب
فإن عليه، التالني البرش أشباه وجميع املنتصب اإلنسان يضم واحٍد نوٍع وجود افرتضنا
اإلنسان عىل لينيوس أطلقه الذي النوع فاسم العاقل. اإلنسان يكون أن يجب النوع هذا
نياندرتال إنسان (مثل األخرى األسماء كل من غريه عىل تاريخية أفضلية له الحديث

الحديث. قبل اإلنسان أنواع عىل بعُد فيما أُطلقت التي هايدلبريج) وإنسان

البرشية الحفريات علم يف األوروبية املركزية (2)

العظمي الهيكل استخراَج األرجح عىل هو عنه يُعلن برشيٍة لحفريٍة اكتشاٍف أول كان
عىل بافيالند يف كهٍف من الحمراء) باملغرة مصبوغة العظام (كانت الحمراء» «السيدة
ذلك، ومع و١٨٢٣. ١٨٢٢ عاَمي يف ويلز يف سوانزي مدينة غرب جوير، جزيرة شبه
عىل حفريٍّ دليٍل ل أوَّ بوصفه الوقت طوال تقريبًا به يُستشهد الذي االكتشاف فإن
كروماجنون مخبأ يف ١٨٦٨ عام يف حدث قد أوروبا يف العاقل) (اإلنسان الحديث اإلنسان
التاريخية األسبقية أشارت وقد هذا فرنسا. يف دوردوني إقليم يف إيزي ليس يف الصخري
صغريٍة حجريٍة مثاقَب يف املتمثلة األثرية، األدلة مع كروماجنون، لكهف الواضحة
مواقع من استُخرجت التي العظام، من مصنوعٍة أسماٍك صيد وخطاطيف وإبر متطورة،
الحضارة مهد فحسب تكن لم األوروبية القارة أن الباحثني من العديد إىل أوروبية؛
إليه. ننتمي الذي العاقل اإلنسان ونوع البرشي جنسنا منشأ أيًضا كانت وإنما الحديث،
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الحديث اإلنسان

أوروبا أفريقيا آسيا

أوروبا أفريقيا آسيا أوروبا أفريقيا آسيا

أوروبا أفريقيا آسيا

فرضية الخروج من
 أفريقيا حديثًا القوية

فرضية الخروج من
أفريقيا حديثًا الضعيفة

فرضية تعدد
ا4ناطق القوية

فرضية تعدد
ا4ناطق الضعيفة

حديثًا والخروج املناطق د تعدُّ نموذَجي من و«الضعيفة» «القوية» النسختان :1-8 شكل
الحديث. اإلنسان بأصل املتعلقني أفريقيا من

األوروبية املركزية تحدِّي (3)

الحديث. اإلنسان ر تطوُّ موقع كانت أوروبا إن تقول التي السابقة الفكرَة ران تطوُّ تحدَّى
الربع يف وازداد عرش التاسع القرن من األخري الجزء يف بدأ الذي االعرتاف، يف األول تمثَّل
إنسان من بدائيًة أكثر البرش ألسالف حفريٍّ دليٍل بوجود العرشين، القرن من الثاني
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ر تطوُّ من األوىل املرحلة أن إدراك بالطبع بعد فيما ظهر ثم آسيا. يف املوجود نياندرتال
أفريقيا. يف األرجح عىل حدثت قد البرش أشباه

القرن ثالثينيات يف هذا بدأ إنجلرتا. يف كامربيدج جامعة يف الثاني ر التطوُّ حدث
حفريٍة لبقايا — كامربيدج يف بارزة آثار عاملة — جارود دوروثي اكتشاف مع العرشين
هذا يف تُعرف كانت التي املنطقة يف الكرمل جبل يف كهوٍف يف الحديث اإلنسان تُشبه
تُشبه حفرياٍت استخراج إىل باإلضافة الكرمل، جبل اكتشافات إن فلسطني. باسم الوقت
ويف ليكي، وماري لويس يد عىل كينيا يف الِقدم واضحة حجريٍة وأدواٍت الحديث اإلنسان
بجامعة اآلثار قسم إىل أيًضا جميًعا (املنتسبني تومسون كيتون جريترود يد عىل مرص
بأن الخارج يف البحث إىل ميًال األكثر األوروبيني اآلثار علماء إقناع يف بدأت كامربيدج)؛
قد تكون ربما اإلنسان ر تطوُّ من واملتأخرة املبكرة املراحل من كلٍّ يف املهمة األحداث
ما «عاَلم بعنوان منهًجا جارود دوروثي أدخلت ١٩٤٩ عام ويف أوروبا. خارج حدثت
جراهام خليفتها واستمر كامربيدج، جامعة يف اآلثار علم طالب منهج إىل التاريخ» قبل
الهدف إن أفريقيا. يف التنقيب عىل الجامعيني الطالب بتشجيع نفسه النسق عىل كالرك
القرن وستينيات خمسينيات فرتة يف أنه توضيح هو التاريخ قبل ما إىل ل التحوُّ هذا من
وقوع بفكرة بالفعل مقتنعني اإلنسان ر لتطوُّ الدارسني الطالب بعض كان العرشين

أوروبا. خارج الحديث اإلنسان ر تطوُّ تاريخ يف املهمة األحداث

جزيئية وأدلة جديدة وتواريخ اكتشافات (4)

بعض لتحث األدلة من مجموعاٍت ثالث اجتمعت العرشين القرن ثمانينيات فرتة يف
الحديث اإلنسان ً منشأ تكون ربما أفريقيا بأن الثوري االقرتاح ل تأمُّ عىل الباحثني

ثانوي. ثقايفٍّ ومكاٍن ر للتطوُّ ثانويٍّ موضٍع مجرد ليست وأنها وسلوكياته،
مجموعاِت تأريخ إعادة يف الثالثة الجديدة األدلة هذه من مجموعٍة أول تمثَّلت
إنسان حفريات كون من بدًال أنه هذا أوضح الشام. بالد يف البرش أشباه حفرياِت
شبًها األقرب الحفريات من أقدم العمود ووادي كيبارا من امُلستخَرجة نياندرتال
فقد معكوًسا؛ الوضع كان وقفزة، سخول مغارتَي من امُلستخَرجة الحديث باإلنسان
من أقدم قفزة كهف من امُلستخَرجة الحديث باإلنسان شبًها األقرب الحفريات كانت
إىل انتماؤها الواضح من التي العمود ووادي كيبارا منطقة من امُلستخَرجة الحفريات
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التأريخ دليِل استخدام يستطيعون ال الباحثني أن هذا معنى القديمة. اإلنسان أنواع أحد
الحديث. اإلنسان ليصبح ر تطوَّ قد نياندرتال إنسان أن إلثبات

يف الحديث اإلنسان تُشبه حفرياٍت اكتشاِف يف األدلة من الثانية املجموعة تمثَّلت
كالسيس نهر مصب يف ١٩٦٨ عام يف مؤثٍِّر اكتشاٍف أكثر حدث وإثيوبيا. أفريقيا جنوب
العالم أمام بدت جمجمٍة من أجزاءٍ عىل الباحثون عثر املكان هذا يف أفريقيا؛ جنوب يف
ألف ١٢٠ العمر من تبلغ ربما كانت أنها إال الحديث، اإلنسان إىل تنتمي أنها لو كما أجمع
موقٍع من استُخرج الحديث اإلنسان يُشبه لقحٍف البداية يف لهذا مشابه تاريٌخ اقُرتح سنة.
ضعيٍف حيويٍّ تأريخيٍّ دليٍل عىل وِبناءً إثيوبيا. جنوب يف أومو منطقة يف كيبيش ى يُسمَّ
لتأريخ حديثة محاولة اقُرتحت لكن سنة، ألف ١٢٠ بنحو ١ أومو قحف تاريخ ُقدِّر
سنة ألف ٢٠٠ من يقرب ما بكثري، أقدم تأريًخا النظائر تأريخ باستخدام ١ أومو قحف
ى يُسمَّ آخر إثيوبيٍّ موقٍع من استُخرجت الحفريات من مجموعة كذلك وأشارت مضت.
موجودين كانوا الحديث اإلنسان إىل شبًها األقرب املتحجرين البرش أشباه أن إىل هريتو

مضت. سنة ألف و١٥٠ ٢٠٠ بني الفرتة يف أفريقيا يف
تطبيق من وإنما البرشية، الحفريات علم من ليس األدلة من الثالثة املجموعة جاءت
يف الرائدة الدراسة نُرشت الحديث. اإلنسان ع تنوُّ دراسة عىل الجزيئية األحياء طرق
ويلسون، وآالن ستونكينج ومارك كان ريبيكا يد عىل ١٩٨٧ عام يف الطرق هذه تطبيق
أسباب، لعدة الدراسة، هذه ركزت بريكيل. يف كاليفورنيا جامعة يف الجزيئية األحياء علماء
تحدث الطفرات إنَّ للنواة. النووي الحمض عىل وليس امليتوكوندري النووي الحمض عىل
للنواة، النووي الحمض يف حدوثها من أرسع بمعدٍل النووي املتيوكوندريا حمض يف
بني امليتوكوندري النووي الحمض توزيع يُعاد ال للنواة النووي الحمض عكس وعىل
اآلليات جميع عىل يحتوي ال فإنه كذلك الجنسية، الخاليا انقسام عند الكروموسومات
تطافره معدل يف هذا يُسهم وقد النواة، داخل املوجودة النووي الحمض إلصالح الفطرية
امليتوكوندري النووي الحمض يف الطفرات تحدث متى أنه ويفرسمالحظة ارتفاًعا، األكثر
املأخوذ امليتوكوندري النووي الحمض وزمالئها كان دراسُة قارنت موجودة. تظل فإنها
جنوب من و٢٠ األدنى، والرشق أفريقيا وشمال أوروبا من ٤٦ حديثًا؛ إنسانًا ١٤٧ من
أسرتاليا. من و٢١ الجديدة، غينيا من و٢٦ آسيا، من و٣٤ أفريقيا، يف الكربى الصحراء
هذه رتَّبوا ثم امليتوكوندري، النووي الحمض من مختلفة نسخة ١٣٣ الباحثون وجد
كان ممكن. عدٍد أقل إىل الطفرات عدد تقليل مع األنواع كافة تربط أقرصشجرٍة يف النسخ
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لالختالفات الجغرايف التوزيع مثل تماًما مذهًال، نتائجهم من كوَّنوها التي الشجرة شكل
فرٍع عىل الشجرة احتوت املتعددة. امليتوكوندري النووي الحمض أنواع بني املوجودة
ُعثر التي امليتوكوندري النووي الحمض أشكال عىل احتوى آخر وفرٍع عميٍق أفريقيٍّ
يف ع التنوُّ يكن لم الكربى. األفريقية الصحراء جنوب خارج من أشخاٍص لدى عليها
داخل املوجود ع التنوُّ كان فقد الشجرة؛ عرب حتى موجوًدا امليتوكوندري النووي الحمض
العالم أنحاء باقي يف املوجود من أكرب الشجرة يف الكربى األفريقية الصحراء جنوب فرع
النووية األحماض أشكال معظم أن بدا وإنما فحسب، هذا عىل األمر يقترص لم مجتمعة.

أفريقي. أصل لها كان امليتوكوندرية

امليتوكوندرية حواء (5)

عاش الحديث اإلنسان أن أولهما: كليهما؛ أو أمرين أحد إما تعني النتائج هذه كانت
يف الحديث اإلنسان أفراد عدد أن والثاني: العالم. يف آخر مكاٍن أي من أكثر أفريقيا يف
كلما ألنه منطقي؛ أمٌر وهذا مجتمعة. العالم أنحاء جميع يف عددهم من أكرب كان أفريقيا

طفرات. حدوث احتمال زاد األفراد، عدد زاد
ُمفرتًَضا كان ألنه نظًرا أوًال: بحثهم؛ يف أخرى مزاعَم ثالثَة وزمالؤها كان ذكرت
تكن لم امليتوكوندري النووي الحمض يف االختالفات أن واسع نطاق عىل الوقت ذلك يف
معظم ألن ونظًرا «محايدة»)، الطفرات كون (بمعنى الطبيعي االنتقاء لتأثري خاضعة
التي الخلوية اآللية جينات وظيفة يف تؤثر ال امليتوكوندري النووي الحمض اختالفات
تراكم الذي امليتوكوندري النووي الحمض يف اختالفاٍت أي أن يعني هذا فإن رها، تُشفِّ
هاتني خضوع مدة لطول نتيجة ببساطٍة هي األفراد من مجموعتني من عيِّنتني بني

منفصل. ٍر لتطوُّ املجموعتني
جنوب يف الحديث اإلنسان مجتمعات بني االختالفات إن وزمالؤها كان قالت ثانيًا:
ثَمَّ ومن لترتاكم؛ سنة ألف ٢٠٠ نحو استغرقت ربما األخرى واألماكن الكربى الصحراء
وثالثًا: سنة. ألف ٢٠٠ نحو منذ أفريقيا يف نشأ قد الحديث اإلنسان أن توقعهم كان
اإلنسان ترك عندما أنه إىل أشار امليتوكوندري النووي الحمض أشكال توزيع أن ادَّعوا
قابلها أنه بد ال التي القديمة املجتمعات ِمن أيٍّ مع داخليٍّا يتزاوج لم أفريقيا الحديث
أن وزمالؤها كان ادَّعت القديم. العالم يف الرئيسية األخرى املناطق إىل انتقاله أثناء يف
الجينية التجميعة ظهور يف أسهمت التي فقط هي األفريقية القديم اإلنسان مجتمعات
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أشباه إسهام عدم يف املتمثلة الطبيعية النتيجة أيًضا يؤيدون ثَمَّ ومن الحديث؛ لإلنسان
كان رأت الواقع يف الحديث. اإلنسان جينوم يف األخرى العالم أجزاء يف الُقدامى البرش
إال لديهم يكن لم سنة ألف ٢٠٠ بعد ظهروا الذين البرش أشباه جميع أن وزمالؤها

أفريقية. جينات
فإن أمهاتنا، من امليتوكوندري النووي الحمض من العظمى الغالبية نرث ألننا نظًرا
من لذا األم؛ جهة من املرياث تاريخ فعليٍّا هو امليتوكوندري النووي الحمض ر تطوُّ تاريخ
«حواء فرضية وزمالئها كان تفسري عىل والباحثون الصحافة تطلق أن املستغَرب غري
كانت كلها البرشية أُم أن الضمنية معانيها أحد ألن هذا عليها أُطلق وقد امليتوكوندرية».
أنها عىل الفرضية هذه إىل سأشري مضت. سنة ألف ٢٠٠ نحو إىل ترجع أفريقية أنثى
الباحثني معظم فإن ييل فيما سنرى كما لكن حديثًا، القوية أفريقيا من الخروج فرضية
الحديث اإلنسان بأصل يتعلق فيما أفريقيا» من الحديث «الخروج نموذج يؤيدون الذين

تطرًُّفا. أقلَّ نسخًة حاليٍّا يؤيدون

املعركة بداية (6)

الضعيفة، املناطق د تعدُّ فرضية نجد األيمن» «الجانب عىل املعركة؛ خطوط تحددت هكذا
بعض أن تذكَّر الضعيفة. أفريقيا من حديثًا الخروج فرضية نجد األيرس» «الجانب وعىل
أكثر كانوا املناطق د تعدُّ فرضية من القوية النسخة تأييد يف يرغبوا لم الذين الباحثني
باملثل، املناطق. بني الجينات ق تدفُّ عىل اشتمل الذي الضعيف التفسري تأييد إىل ميًال
أكثر جزيئيٍة طرٍق باستخدام وزمالئها كان نتائج تكرار آخرون باحثون حاول عندما
تشري النتائج هذه ظلَّت مختلفة. نتائَج إىل لوا توصَّ دقة، أكثر إحصائيٍة وأساليَب حداثًة
امليتوكوندري النووي الحمض أنواع من كبرٍي عدٍد أصَل بوصفها أفريقيا إىل أيًضا
اإلنسان أن عىل أدلٍة وجود إىل الدراسات هذه من العديد أشار لكن الحديث، لإلنسان
امليتوكوندري النووي الحمض جينوم يف أيًضا أسهم قد أفريقيا خارج من الحديث قبل

الحديث. لإلنسان

والنووية الذكورية النظر وجهة (7)

التي الحديث اإلنسان أصول عىل األدلة لتنقية أساليَب إىل ل التوصُّ عىل باحثون عمل بينما
الحديث، لإلنسان امليتوكوندري النووي للحمض اإلقليمية األنواع من استخالصها يمكن

115



اإلنسان ر تطوُّ

الجينوم أجزاء أحد الجينوم. من أخرى أجزاءٍ تناوِل يف أخرى بحثية مجموعات رشعت
الكروموسوم جزء من املأخوذ النووي الحمض هو خاصٍّ باهتماٍم حظيت التي النووي
أو األنثوي، الكروموسوم يف له نظري يُوجد ال الذي واي، الكروموسوم أو الذكوري،
يف املوجود النووي الحمض فإن له، أنثويٍّ نظرٍي وجود عدم وبسبب إكس. الكروموسوم
الفني واملصطلح الجنسية؛ الخلية انقسام خالل توزيعه يُعاد ال واي الكروموسوم جزء
يُعاد «ال مناطق كليهما أن هو امليتوكوندري النووي والحمض النووي الحمض لهذا
يُشبه واي لكروموسوم النووي الحمض من الجزء فهذا إذن الجينوم. يف توحيدها»
وليس الذكور طريق عن التايل إىل جيٍل من ينتقل أنه عدا امليتوكوندري النووي الحمض

اإلناث.
الحمض دراسات نتائج تُشبه واي كروموسوم دراسات عن الصادرة النتائج كانت
من وعرشين سبعٍة أصل من نوًعا وعرشون واحد نشأ فقد امليتوكوندري؛ النووي
من أكثر األفارقة لدى واي كروموسوم يف أكرب ع تنوُّ وُوجد أفريقيا، يف واي كروموسوم
الحمض نتائج تكررت ثَمَّ ومن األخرى؛ العالم أجزاء من الذين األشخاص لدى املوجود
لكن النووي، الجني دراسات من كثرية مشابهة نتائج ظهرت امليتوكوندري. النووي
النووي الجني دراسات قدمت واي وكروموسوم امليتوكوندري النووي الحمض مثل تماًما

والحديث. القديم لإلنسان الوراثية األنماط بني الخلط عىل دليًال
الحمض من مأخوذًا كان إذا أنه النووي، الحمض دراسات من السائدة الرسالة إن
العادي؛ الجسمي النووي الجينوم أو واي، كروموسوم من أو امليتوكوندري، النووي
الرسالة أفريقيا. يف نشأت قد كلها، ليس وبالطبع الحديث، اإلنسان جينات معظم فإن
ر تطوُّ من «دفقات» مصدر كانت أفريقيا أن يبدو مضت سنٍة مليونَي طوال أنه األخرى
العامل باإلنسان الشبيه البرش شبيه هجرة يف األوىل الدفقة تمثَّلت الحديث. البرش أشباه
الهجرة من موجات عدة ربما ثم الخارج، إىل هايدلبريج بإنسان الشبيه البرش شبيه ثم
مختلًفا شكلهم يكن لم ربما الذين الحديث، باإلنسان شبًها األكثر البرش ألشباه الجماعية
عام اتفاق حاليٍّا ويوجد مختلفة. ثقافيٍة ومهاراٍت بقدراٍت يتمتعون كانوا لكنهم كثريًا،
ألف ٥٠–٤٥ نحو منذ نسبيٍّا، حديثٍة جماعيٍة هجرٍة من نشأ قد الحديث اإلنسان أن عىل
إىل املهم إسهامه أشار الذي الباحث تمبلتون، آالن أطلق أفريقيا. رشق خارج إىل سنة،
أفريقيا خارج «إىل املناسب: العنوان بحثه عىل الجماعية، الهجرات من سلسلٍة عىل أدلٍة

وتكراًرا». مراًرا
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للجينات؟ تدفق أم هجرة (8)

أخذها البرش فيستطيع بطريقتني؛ أفريقيا خارج إىل الوصول الجديدة الجينات تستطيع
اآللية هذه تتطلَّب الداخيل. التزاوج طريق عن نقلها يمكنهم أو هجرتهم، عند معهم
يتزاوج ثم القديم، العالم من املجاورة املناطق يف أناٍس مع األفارقة تزاوج األخرية
وبهذه وهكذا. أفريقيا، عن بعيدٍة مناطَق من آخرين أشخاٍص مع بدورهم الناس هؤالء

التتابع. سباق يف العصا مثل الجينات تنتقل الطريقة
عن النظريات أحدث إحدى يف ضمنيٍّا إليه املشار هو الجينات انتقال من النوع هذا
إن وتقول االنتشار»، موجة «فرضية باسم النظرية هذه تُعرف الحديث. اإلنسان أصول
توضح حديثٍة دراسٍة نتائِج مع النظرية هذه تتفق موجات. يف تنترش الجديدة الجينات
طريٍق ألقرص باألميال الفعلية واملسافة الوراثية» «املسافة بني قويٍة تبادليٍة عالقٍة وجود

األفريقية. والقارة الحديث اإلنسان عينة استخراج موقع بني بريٍّ

أفريقيا خارج الحديث اإلنسان (9)

أوروبا إىل سواءٌ أفريقيا، خارج مكاٍن أي إىل الحديث اإلنسان وصول عن نقاشان يُوجد
بعبارٍة نفسه. الحديث اإلنسان يُشبهون أناٍس بوصول األول يتعلَّق آخر. مكاٍن أي أو
سلوك بوصول يتعلَّق الثاني والنقاش الحديث. اإلنسان عىل حفريٍة أدلٍة أقدم أخرى
اآلثار علماء يقتنع أشياءَ الناس فعل عىل أثريٍة أدلٍة ل أوَّ أخرى بعبارٍة الحديث. اإلنسان

ِفْعلها. عىل القادَر الوحيَد كان الحديث اإلنسان بأن
الحديث اإلنسان سلوك يُشكِّل ما حول النقاشات تكون أن املفاجئ من يكن لم
الحفريات علماء تمكُّن وبمجرد الحديث. اإلنسان بتكوين املتعلقة تلك من احتداًما أكثر
اإلنسان وتكوين الحديث اإلنسان تكوين بني املساواة ك َرشَ من الهروب من البرشية
العالم أجزاء يف الحديث اإلنسان عىل التعرُّف عليهم األسهل من أصبح الحديث، األوروبي
مما أكثر أشياء يضم الحديث اإلنسان سلوك أن أيًضا اآلثار علماء أدرك وقد املختلفة،
كان املثال، سبيل عىل مضت. سنة ألف ٤٠ نحو من بدايًة أوروبا يف أسالفنا يفعله كان
مصدًرا كونها من أفريقيا الستبعاد كافيًا الكهوف داخل الفنية األعمال يف املزعوم النقص
أولهما: الحجة؛ هذه لرفض منطقيان سببان يوجد الحديث. اإلنسان لسلوك محتمًال
الكايف. بالقدر يبحثون اآلثار علماء يكن فلم أفريقيا؛ يف الكهوف داخل فنيٍة أعماٍل وجود
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كثرٍي يف كهوف توجد وال كهوف، وجود من بد ال الكهوف داخل فنٌّ يُوجد حتى وثانيٍّا:
أفريقيا. أجزاء من

أوروبا يف الحديث اإلنسان (10)

أوروبا رشق جنوب يف موقٍع من أوروبا يف الحديث اإلنسان عىل حفريٍّ دليٍل أقدُم يأتي
ونحن َمَضت، سنة ألف ٣٥ نحو إىل تاريخه يرجع الذي رومانيا، يف العظام كهف ى يُسمَّ
منذ كينت، كهف يف إنجلرتا، إىل وصلوا قد الحديث اإلنسان يُشبهون أفراًدا أن نعلم
يف الحديث لإلنسان سلوٍك عىل دليٍل أقدُم استُخرج وحاليٍّا، مضت. سنة ألف ٣٠ نحو
٤٣ بني ما إىل تاريخها يرجع وتيمناتا، كريو باتشو اسمها بلغاريا يف مواقع من أوروبا
غرب عرب املواقع من العديد سنة ألف ٤٠ من أقلَّ منذ ويُوجد ماضية، سنة ألف و٤٠
إنسان مع الحديث اإلنسان تداَخل الحديث. اإلنسان سلوك عىل أدلٌة فيها تظهر أوروبا
عىل األدلة أحدث استُخرجت املوقع. عىل بناءً أقل، أو سنة آالف ١٠ لنحو نياندرتال
وفينديجا إسبانيا، يف وزفاريا فرنسا، يف سيزار سانت مثل مواقع من نياندرتال إنسان

سنة. ألف ٣٠ نحو إىل كلها ترجع التي كرواتيا يف

نياندرتال. وإنسان الحديث اإلنسان بني الرئيسية التكوينية الفروق :1-8 جدول

نياندرتال إنسان الحديث اإلنسان  

    التكوينية الصفة
للغاية ضخم ضخم الدماغ حجم

ومقوسة سميكة ضعيفة الحاجبني حافة
ناتئان مسطحان الوجه ومنتصف األنف

ممتلئة جوانب مستقيمة جوانب القحف قبة
ممتلئة مستديرة القذالية املنطقة
ضخمة صغرية القواطع
عريض ضيق الصدر

وعريض ضخم وضيق صغري الحوض
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نياندرتال إنسان الحديث اإلنسان  

مقوسة مستقيمة األطراف عظام
ضخمة صغرية األطراف مفاصل
طويلة قصرية اليد إبهام
رسيع بطيء واألسنان العظام – النمو

    السلوك
وأبسط أكرب ومتخصصة صغرية حجرية أدوات

ال نعم مركبة أدوات
ال نعم العظام شكل عىل أدوات
ال ومتطورة نعم الشخصية الزخارف

وأوقيانوسيا ساهول آسيا: يف الحديث اإلنسان (11)

أجزاء من أكثر، أو جزءًا، احتلَّ قد يكون ربما الحديث اإلنسان أنَّ إىل الباحثون أشار
نحو منذ وتسمانيا، وأسرتاليا غينيا بابوا تضم التي األرضية الكتلة وهي ساهول،
والجبال القطبية الجليدية الصفائح داخل املاء من كبرٍي كمٍّ احتجاز فمع سنة؛ ألف ٤٠
تغمرها حاليٍّا وأصبحت الرصيف من جزء هي التي — األرض كانت ربما الجليدية،
عن بعضها تفصل املياه أصبحت التي األرضية الكتل بني جافًة وصالٍت توفر — املياه
سنة، ألف ٤٠ منذ ساهول يف عاشوا قد البرش أشباه كان إذا الحايل. عرصنا يف بعٍض
والجزر آسيا رشق جنوِب أرَض تضمُّ أرضية كتلة وهي سوندا، يف عاشوا أنهم بد فال

الوقت. هذا قبل إلندونيسيا، املكوِّنة الحالية
املنطقة، هذه يف املنتصب اإلنسان حفريات آلخر األخرية التواريخ كانت إذا
اإلنسان بني تداُخٍل حدوث يعني هذا فإن صحيحة؛ وجاوة، نجاندونج من امُلستخرجة
من «قزمة» صورة وهو فلوريس، إنسان اكتشاف أن إال منتصب. إنساٍن وآخر الحديث
بأن يُذكرنا فلوريس جزر عىل مضت سنة ألف ١٨ حتى استمرَّت املنتصب اإلنسان
مختلفة أنواع عاشت فربما وجودها؛ نطاقات تداُخل بالرضورة يعني ال الزمني التداخل
ببعض. بعضها احتكت قد تكون أن بالرضورة وليس منفصلٍة جزٍر عىل البرش أشباه من
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السفر عىل القدرة لديه كان سوندا يف عاش الذي ل األوَّ الحديث اإلنسان أن بد ال
جيٍد نحٍو عىل األقل عىل أياٍم عدة قضاء وعىل املراكب، من آخر شكل أو أطواف، عىل
٣٥ بني الفرتة يف وساهول. سوندا بني املفتوحة املياه عبور من يتمكن حتى البحر يف
بما ماهًرا اًرا بحَّ الهادئ املحيط منطقة يف الحديث اإلنسان كان مضت سنة ألف و٣٠
تيمور جزيرة ذلك يف بما أوقيانوسيا، منطقة يف النائية الجزر من كثرٍي إىل ليصل يكفي

أيرلند. نيو وجزيرة بريتن نيو وجزيرة امللوك وجزر

ساهول يف الحديث اإلنسان (12)

الوحيَد كان الحديث اإلنسان أن إىل البرش ألشباه حاليٍّا املوجود الحفري السجل يشري
إىل سبيل ال لذلك ساهول؛ اسم عليها نُطلق منطقة دخل الذي البرش أشباه بني من
غري أسرتاليا إىل مرٍة ألول الحديث اإلنسان وصول تاريخ إن أقدم. مجموعاٍت مع تداخله
كان لكنه سنة، ألف ٥٠ منذ وصل ربما أنه عىل الحفرية األدلة وتشري هذا معروف.
عرصنا من رطوبًة أكثر املناخ كان عندما مضت سنة ألف و٣٥ ٤٠ بني هناك بالتأكيد

الحايل.
تمتع فقد كبريًا؛ مورفولوجيٍّا تنوًُّعا أسرتاليا يف الحديث اإلنسان حفريات تُْظهر
أطول دماغيٍة وقحوٍف منحدرٍة ِبِجباٍه مونجو بحرية حول مواقع يف عاشوا الذين البرش
شمايل يف كريك وكوبول كاو مستنقع يف عاشوا الذين تمتع حني يف مسطحة، ووجوٍه
الباحثني بعض يفرس ناتئة. أقرصووجوٍه دماغيٍة وقحوٍف انحداًرا، أكثر بجباٍه فيكتوريا
املهاجرين، من واحدٍة موجٍة من أكثر وجود عىل دليل أنها عىل املورفولوجية الفروق هذه
منطقٍة عرب جديٍد نوٍع انتشار حال يف ع املتوقَّ من أكثر تنوًُّعا آخرون يرى ال حني يف

أسرتاالسيا. مثل واسعٍة جديدٍة

الجديد العالم يف الحديث اإلنسان (13)

واالنتقال برينج، مضيق عرب الجديد؛ العالم إىل القديم العالم من طرٍق ثالث يُوجد كان
الطرق أصبحت حاليٍّا األطلنطي. املحيط عرب أو ألوتيان، جزر عرب ألخرى جزيرٍة من
مضت سنة ألف ٤٠–٣٠ خالل كثريٍة فرتاٍت يف لكن بحرية، برحلٍة القيام تتطلب الثالث
الشديدة الظروف عن الناتج السميك والجليد البحر سطح مستوى يف االنخفاض كان
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عرب الرحلة وجْعل ألوتيان جزر بعض بني والربط برينج مضيق غلق بإمكانه الربودة
الذي الشديد الربد الثالث الحاالت هذه يف املشكلة كانت رعبًا. أقل األطلنطي املحيط

الرحلة. بهذه يقومون من له يتعرَّض
ألف ٢٧ إىل الشمالية القطبية الدائرة الحديث اإلنسان احتالل عىل دليٍل أول يرجع
الفرتة هذه خالل املدى. طويِل احتالٍل عىل دليٌل ظهر سنة ألف ١٥ ومنذ ماضية، سنة
إىل قصٍد دون دخل املهاجرة املاموث لقطعان تتبُّعه يف الحديث اإلنسان أن املحتمل من
أالسكا يف الحديث اإلنسان احتله موقٍع عن دليٍل أي عىل نعثر لم لكننا الجديد، العالم
عىل جنوبًا اتجهوا املهاجرين إن التقليدية الحكمة تقول مضت. سنة ألف ١٢ حتى
جميع ليسكنوا استمروا ثم كندا، وغربي أالسكا يف الجليد من نسبيٍّا خاٍل ممرٍّ طول
عىل قليلة أدلة توجد ذلك ومع نسبيٍّا. برسعٍة وجنوبها ووسطها أمريكا شمال أنحاء
بعض ويستخدم الجنوب. نحو املزعوم الطريق طول عىل البرش وجود عىل ملحوٍظ نحٍو
اقرتاح منها أخرى، سيناريوهاٍت دعم يف السلبيَّ الدليَل هذا الجديد العالم يف اآلثار علماء

أوروبا. من مبارشًة إليه سافروا ربما الجديد للعالم األوائل السكان أن
التي كلوفيس، ثقافة هو الجديد العالم يف الحديث اإلنسان عىل أثريٍّ دليٍل أشهر إن
كلوفيس مواقع أقدم ترجع الحادة. كلوفيس أدوات ى تُسمَّ مميزٍة حجريٍة بأدواٍت اتسمت
من وفرٍي َكمٍّ عىل قصريٍة بفرتٍة الوقت هذا بعد ُعثر وقد بقليل، سنة ألف ١١ قبل ما إىل

الشمالية. أمريكا يف املتجمدة غري املناطق معظم يف الحادة كلوفيس أدوات
اإلنسان وجود عىل دليٍل أقدم هي كلوفيس مواقع أن اآلثار علماء اعترب طويلٍة لفرتٍة
عىل أدلًة اكتشفوا أنهم األخرية الفرتة يف باحثون ادَّعى لكن الجديد. العالم يف الحديث
ثقافة عىل السابقة املواقع هذه أشهر وتعترب كلوفيس. من بدائيًة أكثَر حجريٍة صناعٍة
الصبار وتل بنسلفانيا يف وميدوكروفت أالسكا يف دوكتاي الشمالية أمريكا يف كلوفيس
هي املواقع أشهر فإن الجنوبية أمريكا يف أما كارولينا. جنوب يف وتوبر فرجينيا يف
هذه معظم أُرِّخ شييل. يف فريدي ومونت الربازيل يف فورادا وبيدرا فنزويال يف تايما-تايما
ميدوكروفت هما موقعني، تواريخ يف الثقة يمكننا لكن النسبية، الطرق باستخدام املواقع
إىل ميدوكروفت منطقة يف املشع الكربون تواريخ فتشري كبري. حدٍّ إىل فريدي، ومونتي
منذ مبكٍر وقٍت يف حتى وربما األقل، عىل سنة ألف ١٤ منذ بالسكان مأهولة كانت أنها

سنة. ألف ٢٠
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اإلنسان سلوك عىل ممتاٍز نحٍو عىل محفوظٍة بأدلٍة فريدي مونتي موقع يمدنا
التي الحبال حتى ُحفظت فقد سنة؛ ألف ١٢٫٥ نحو منذ الجنوبية أمريكا يف الحديث
عىل ليحتوي يكفي بما كبريًا كان مسكٍن وبقايا باألعمدة، الجلود ربط يف استُخدمت
دليٍل أقدم فإنه لذا العام؛ طوال مأهوًال فريدي مونتي موقع كان لقد شخًصا. ٢٠–٣٠

الجديد. العالم يف ملوقٍع الدائم شبه االحتالل عىل
الجديد العالم احتل من أول كلوفيس شعب كون فرضية يف دائمة مشكلة توجد
وكندا. املتحدة الواليات من الرشقي الجزء يف تقع كلوفيس مواقع معظم أن يف تتمثَّل
فكيف الوقت، هذا يف ُوجد الذي األريض برينج جرس عرب جاء قد كلوفيس شعب كان فإذا

املواقع؟ هذه توزيع نفرس أن لنا
التابع الطبيعي للتاريخ الوطني املتحف من ستانفورد دنيس هو آثار، عالم اقرتح
األوائل السكان إن الفرضية هذه تقول جوهريٍّا. مختلفًة فرضيًة سميثسونيان، ملعهد
هذه مؤلف فيشري إسبانيا؛ من جاءت الحديث اإلنسان من مجموعاٍت كانوا الجديد للعالم
أدوات يف الرقائق وبعض السولوتري األيبريي النمط بني التشابُه أوُجه أن إىل الفرضية
«أيبرييٍّا» الشمالية أمريكا استوطن الذي الحديث اإلنسان مصدر كون تدعم كلوفيس

«سيبرييٍّا». وليس
فقد الجديد؛ العالم إىل الحديث لإلنسان هجرة تيارات عدة األرجح عىل حدثت
ع التنوُّ يف منها كلٌّ وأسهم مختلفة، فرتاٍت مدى عىل مختلفة مجموعات واستقرَّت وصلت
اإلنسان وصل وكيف وأين متى يهم ال الجديد. العالم سكان لدى والثقايف الوراثي
نطاٍق عرب رسيًعا انترش حتى طويًال وقتًا يستغرق لم إذ الجديد؛ العالم إىل الحديث
عمرها برشيٍة أقداٍم آثار اكتشاف عن األخري اإلعالُن أضاف ذلك ومع البيئات. من متنوٍع

بالفعل. للجدل مثرٍي موضوٍع إىل للجدل مثريًا آخر زعًما املكسيك يف سنة ألف ٤٠

ختامية نقاط

ألف ٣٠٠ بني الفرتة إىل ترجع أفريقيا يف املواقع من املزيد عىل العثور عىل الباحثون يتلهف •
أن يف الباحثني بعض يثق به. موثوٍق نحٍو عىل لتأريخها طرق عىل والعثور الحايل، وعرصنا سنة
التي مثل القحوف من مجموعاٍت خالل من العاقل اإلنسان ليصبح ر تطوَّ قد املنتصب اإلنسان
البساطة. مفرط تفسريًا يكون ربما هذا أن إال إثيوبيا. يف وبودو زامبيا يف كابوي من استُخرجت
البرش. أشباه عىل أدلٍة عن ألفريقيا املجاورة املناطق يف أيًضا البحث يف الباحثون يستمر أن بد وال
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من املزيد فحُص املمكن من سيصبح الجيني، التتابُع تحديد تكنولوجيا ن تحسُّ استمرار مع •
الجينات عىل اهتمامهم الباحثون وسريكز منطقة. كل من األفراد من أكرب أعداٍد وفحص الجينات،
أكثر أو طفيف إسهاٌم األفريقي غري الحديث قبل اإلنسان لجينات كان إذا ما ملعرفة النووية

الحديث. لإلنسان الجينية التجميعة يف أهميًة
بني العالقات من متأكدين غريَ اإلنسان ر تطوُّ من األخرية باملراحل املهتمون الباحثون يزال ال •
سبيل عىل ثقافية؟ بتغرياٍت الجمجمة شكل يف التغريات ارتبطت فهل والسلوك؛ الجسم تكوين
بأنه الجزم يمكننا وهل املعقدة؟ املنطوقة اللغة استخدام الحديث اإلنسان بدأ مرحلة أي يف املثال،
أدواٍت صنع إىل التحوُّل كان وهل وحجمه؟ الدماغ شكل فحص بمجرد املرحلة هذه إىل وصل قد
بالكامل؟ إدراكيًة االبتكارات هذه كانت أم اليدين، يف لتغريات نتيجًة ومعقدٍة صغريٍة صخريٍة
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العلمية واألعامل لألفكار زمني جدول
ره وتطوُّ اإلنسان بأصل املعنية

الطبيعي. العالم من جزء أنهم عىل البرش مع اإلغريق الفالسفة تعامل امليالد قبل السادس القرن
الكهوف سكان من كانوا البرش أسالف أن لوكريتيوس اقرتح

الهمجيني.
امليالد قبل األول القرن

املقدس. الكتاب تفسري سيادة امليالدي الخامس القرن
املقدس. الكتاب ورواية اإلغريقية األفكار بني ق يوفِّ األكويني توما امليالدي عرش الثالث القرن

الحديث. اإلنسان لترشيح ودقيٍق مفصٍل وصٍف أوَل فيزاليوس إعداد ١٥٤٣
العلمي. لألسلوب األساسية العنارص يعرض بيكون فرانسيس ١٦٢٠

ويضع الحية للكائنات شامٍل تصنيٍف أول ع يُجمِّ لينيوس كارولوس
الحديث. لإلنسان ثنائية تسمية باعتباره العاقل» «اإلنسان اسم

١٧٥٨

العلمي. الحفريات علم مبادئ يضع كوفييه جورج ١٨٠٠
الحياة. لشجرة علميٍّ تفسرٍي أول يعرض المارك بابتيست جون ١٨٠٩

جزيرة شبه عىل بافيالند يف متحجٍر حديٍث إنساٍن أول اكتشاف
ويلز. يف سوانزي مدينة غرب جوير،

١٨٢٢-١٨٢٣

إنجيس يف نياندرتال طفل جمجمة بأنه بعد فيما ُعرف ما اكتشاف
بلجيكا. يف

١٨٢٩

األرض. أصل عن علمية نسخة يقدم اليل تشارلز ١٨٣٠
يف بالٍغ نياندرتال إنسان جمجمة بأنه بعد فيما ُعرف ما اكتشاف

طارق. بجبل فوربس محجر
١٨٤٨



اإلنسان ر تطوُّ

فيلدهوفر. كهف يف نياندرتال إلنسان عظمي هيكل اكتشاف ١٨٥٦
أن حدة، عىل كلٌّ داروين، وتشارلز واالس راسل ألفريد استنتاج

الطبيعي. االنتقاء هي التطوُّر لتفسري طريقٍة أفضل
١٨٥٨

نياندرتال. إلنسان القياسيَة العينَة العظمي فيلدهوفر هيكل أصبح ١٨٦٤
املنفصلة. الصفات وراثة عىل تجاربه نتائج ينرش مندل ١٨٦٥

كروماجنون مخبأ يف الحديث اإلنسان عىل حفريٍة أدلٍة اكتشاف
فرنسا. يف دوردوني إقليم يف إيزي ليس يف الصخري

١٨٦٨

كيدونج يف آسيا من للبرش مبكٍر شبيٍه ألول دوبوا يوجني اكتشاف
جاوة. ترينيل، يف قلنسوة دوبوا اكتشف وقد جاوة، يف بروبوس،

١٨٩٠ / ١٨٩١

املنتصب. جاوة إلنسان القياسية العينة ترينيل قلنسوة يجعل دوبوا ١٨٩٤
أملانيا. يف ماور قرية يف البرش ألشباه سفيلٍّ فكٍّ اكتشاف ١٩٠٧

إلنسان القياسيَة العينَة ماور يف املكتَشف السفيل الفك أصبح
هايدلبريج.

١٩٠٨

أفريقيا. يف للبرش مبكٍر شبيٍه أول تونج طفل جمجمة اعتبار ١٩٢٤
لألوسرتالوبيثيكوس القياسيَة العينَة تونج جمجمَة دارت رايموند جعل

األفريقي.
١٩٢٥

امُلستخَرجة الحفريات البرشضمن ألشباه أسناٍن عىل العثور من التأكد
تشوكوتني. كهف باسم الوقت هذا يف يُعرف كان مما

١٩٢٦

إلنسان القياسيَة العينَة تشوكوتني أسنان أحد يجعل بالك ديفيدسون
بكني.

١٩٢٧

لبارانثروبوس القياسيَة العينَة TM 1517 الحفرية يجعل بروم روبرت
روبستوس.

١٩٣٨

إىل بكني وإنسان املنتصب جاوة إنسان ل يُحوِّ فايدنرايش فرانز
إريكتوس). (هومو املنتصب اإلنسان

١٩٤٠

ليكي لويس ليكي؛ وماري لويس يد عىل OH 5 الحفرية استخراج
بويزي. لزينجينثروبوس القياسيَة العينَة OH 5 الحفرية يجعل

١٩٥٩

لإلنسان القياسيَة العينَة OH 7 الحفرية يجعلون وزمالؤه ليكي لويس
املاهر.

١٩٦٤

العينَة Omo 18.18 الحفرية يجعالن كوبنز ويفيز آرامبورج كاميل
األثيوبي. لبارانثروبوس القياسيَة

١٩٦٨
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KNM-ER 992 الحفرية يجعالن مازاك وفراتيسالف جروفز كولني
العامل. لإلنسان القياسيَة العينَة

١٩٧٥

القياسيَة العينَة LH 4 الحفرية يجعلون وزمالؤه جوهانسن دونالد
أفارينيسيس. ألوسرتالوبيثيكوس

١٩٧٨

القياسيَة العينَة KNM-ER 1470 الحفرية يجعل أليكسيف فالريي
رودولف. بحرية إلنسان

١٩٨٦

ليصبح الهومو جنس إىل رودولف بحرية إنسان ل يُحوِّ جروفز كولني
رودولفينسيس». «هومو اسمه

١٩٨٩

القياسيَة العينَة ARA-VP-6/1 الحفرية يجعلون وزمالؤه وايت تيم
راميدوس. ألوسرتالوبيثيكوس

١٩٩٤

إىل راميدوس األوسرتالوبيثيكوس يُحوِّلون وزمالؤه وايت تيم
الحفرية يجعلون وزمالؤها ليكي وميف راميدوس، أرديبيتيكوس

أنامنسيس. لألسرتالوبيتك القياسيَة العينَة KNM-KP 29281

١٩٩٥

القياسيَة العينَة KT 12/H1 الحفرية يجعلون وزمالؤه برونت مايكل
الغزال. بحر أوسرتالوبيثيكوس

١٩٩٦

ATD الحفرية يجعلون وزمالؤه كاسرتو دي بريموديز ماريا خوسيه
أنتيسيسور. للهومو القياسيَة العينَة 6-5

١٩٩٧

العينَة BOU-VP-12/130 الحفرية يجعلون وزمالؤه أسفاو برهيني
جارحي. ألوسرتالوبيثيكوس القياسيَة

١٩٩٩

العينَة BAR 1000’00 الحفرية يجعلون وزمالؤها سينوت بريجيت
يجعلون وزمالؤه برونت ومايكل توجنسيس؛ ألورورين القياسيَة
تشاد إلنسان القياسيَة العينَة TM 266-01-060-1 الحفرية

السواحيل.

٢٠٠١

ALA-VP-2/10 الحفرية يجعلون وزمالؤه ساليس هيال يوهانز
كادابا. ألرديبيتيكوس القياسيَة العينَة

٢٠٠٤

إلنسان القياسيَة العينَة LB 1 الحفرية يجعلون وزمالؤه براون بيرت
فلوريس.

٢٠٠٥

للبعام حفرياٍت أول عن تعلنان جابلونسكي ونينا ماكربيرتي سايل
كينيا. يف بارينجو مقاطعة من تُستخرج
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Gregor Mendel’s plant-breeding xperiments, and deals with how
Mendel’s work was rediscovered.

E. Mayr, What Evolution Is (Basic Books, 2001): a good introduction to
the principles of, and evidence for, evolution.

J. A. Moore, Sience as a Way of Knowing (Harvard University Press, 1993):
beginning with the Greeks it traces the history of the major develop-
ments in biological research.

M. Pagel, Encyclopedia of Evolution (Oxford University Press, 2002): con-
tains detailed articles about the main elements of evolutionary
science.

M. Ridley, Evolution (Blackwell, 2003): includes both evolutionary theory
and the evidence for evolution.



اإلنسان ر تطوُّ

الثالث الفصل

J. Kalb, Adventures in the Bone Trade: The Race to Discover Human

Ancestors in Ethiopia’s Afar Depression (Springer-Verlag, 2001): fo-
cuses on the competition among scientific teams searching for early
hominin fossils.

V. Morrell, Ancestral Passions (Simon & Schuster, 1996): describes
the Leakey family and many of their important discoveries.

P. Shipman, The Man Who Found the Missing Link: Eugene Dubois and his

Lifelong Quest to Prove Darwin Right (Simon & Schuster, 2001): de-
scribes the efforts made by Eugène Dubois to find fossil hominins in
Java.

C. S. Swisher III, G. H. Curtis, and Roger Lewin, Java Man: How Two Geo-

logists’ Dramatic Discoveries Changed our Understanding of the Evo-

lutionary Path to Modern Humans (Scribner, 2000): chronicles efforts
to generate absolute dates for the Javan hominins.

السادس الفصل إىل الرابع الفصل من

E. Delson, I. Tattersall, J. van Couvering, and A. Brooks, Encyclopedia of

Human Evolution and Prehistory (Garland, 2000): detailed entries for
nearly all the fossils and hominin species included in these and later
chapters.

J. K. McKee, The Riddled Chain: Chance, Coincidence, and Chaos in Human

Evolution (Rutgers University Press, 2000): argues that the evidence
linking events in hominin evolution with changing climates is weak.

R. Potts, Humanity’s Descent: The Consequences of Ecological Instability

(Avon, 1997): argues that much of human evolution is a response to
an increasingly unstable climate.

130



إضافية قراءات

C. Stringer and P. Andrews, The Complete World of Human Evolution

(Thames & Hudson, 2005): an excellent up-to-date account of
the hominin fossil evidence and the methods used to interpret it.

I. Tattersall, The Fossil Trail: How we Know What we Think we Know about

Human Evolution (Oxford University Press, 1995): a very readable ac-
count of the history of the discovery and interpretation of the ho-
minin fossil record.

I. Tattersall and J. H. Schwartz, Extinct Humans (Westview Press, 2000):
excellent illustrations of the hominin fossil record.

السابع الفصل

J. L. Arsuaga, The Neanderthal’s Necklace: In Search of the First Thinkers

(Four Walls Eight Windows, 2001): the leader of the research at Ata-
puerca traces the rise and fall of the Neanderthals.

J. L. Arsuaga and I. Martinez, The Chosen Species: The Long March of

Human Evolution (Blackwell, 2005): an up-to-date summary of hu-
man evolution that concentrates on the later part of the hominin fos-
sil record.

الثامن الفصل

J. H. Relethford, Reflections of our Past: How Human History is Revealed

in our Genes (Westview, 2003): a clear and even-handed account of
the implications of the inter-regional and inter-individual DNA dif-
ferences among modern humans.

مهمة ويب مواقع

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/.

131



اإلنسان ر تطوُّ

This is the web site of the Human Origins Program at the Smithsonian
Institution. It is careful, up-to-date, and authoritative.

http://www.msu.edu/˜heslipst/contents/ANP440/index.htm.
This is a time-space chart of hominin fossils.

http://www.becominghuman.org.
This website is maintained by Arizona State University’s Institute of
Human Origins. The information is reliable and the images are care-
fully selected. You can see and learn about the hominin fossil record
here.

http://www.talkorigins.org.
This website summarizes the major hominin fossil finds.

http://www.sciam.com.
This site has links to biographies of scientists.

http://www.ucm.es/paleo/ata/portada.htm.
This site has details of the important excavations at Atapuerca in
Spain.

http://www.neanderthal.de.
An excellent site that features the discoveries from the Neanderthal
Valley, near Dusseldorf, Germany.

http://www.chineseprehistory.org.
Provides images and background to fossil hominin discoveries from
China.

http://www.leakeyfoundation.org.
The Leakey Foundation website has excellent links to other sites
where readers can find information about the hominin fossil record.

132



الصور مصادر

(1-1) © Bernard Wood.
(1-2) © Bernard Wood.
(3-1) © Bernard Wood.
(3-2) Adapted from C. Stanford, J. S. Allen, and S. Antón, Biological

Anthropology p. 250 (Pearson/ Prentice Hall, 2005).
(3-3) http://delphi.esc.cam.ac.uk/coredata/v677846.html.
(4-1) Adapted from Miller and Wood, Anthropology (Allyn & Bacon).
(4-2) © Bernard Wood.
(5-1) © Bernard Wood.
(5-2) © Adapted with permission from Miller and Wood, Anthropology

p. 179 (Allyn & Bacon).
(5-3) © Adapted with permission from Miller and Wood, Anthropology

p. 179 (Allyn & Bacon).
(6-1) (AL 288) by Peter Schmid of the Anthropological Institute of Zurich.
(6-2) © Adapted with permission from Miller and Wood, Anthropology

p. 179 (Allyn & Bacon).
(7-1) © Adapted with permission from Miller and Wood, Anthropology

p. 197 (Allyn & Bacon).



اإلنسان ر تطوُّ

(7-2) © Adapted with permission from Miller and Wood, Anthropology
p. 197 (Allyn & Bacon).

(7-3) © Adapted with permission from Miller and Wood, Anthropology
p. 209 (Allyn & Bacon).

(8-1) Adapted from L. Aiello, ‘The Fossil Evidence for Modern Human Ori-
gins in Africa: A Revised View’,American Anthropologist, 95/1 (1993),
73–96.

134


