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 أصل اإلنسان والسجل الحفري 

  تطور البشر من مخلوق شبيه 
نا علماء التطور بشكل معتاد بأن الدليل األحفوري عل نظرية داروين ف  يخير

عالم   يشهد  المثال  سبيل  فعل  الجدل،  يقبل  ال  "رونالد بالقرد  اإلنسان(  أصول    
ف  )العالم  وبولوجر   األنير

عام   تكساس  والية    
ف  والتعليم  بية  الير مجلس  أمام  نجتون"  التطور 2009ويير بأن  القول  الممكن  "من   :

للفجوات وال   العالم، ال وجود    
ف  الثدييات  بي   كل  من   

ً
اكتماال األكير  األحافي   من  بسلسلة  مثبت  ي  البشر

  األحافي   
  األحافي  االنتقالية أو فجوة يوجد نقص ف 

االنتقالية ... ولذلك عندما يتحدث الناس عن نقص ف 

[ ية"  البشر نهائيا وخصوصا لساللتنا  فهذا غي  صحيح  األحافي     سجل 
أصل  1ف    

ف  البحث  فإن  ولذلك   ،]

ينغتون    -االنسان   لويير التطو   -بالنسبة  التغي   بشأن  داروين  ضه 
يفير ما  عل   

ً
جيدا  

ً
مثاال ري "يقدم 

 [1]."التدريجر  

يصفه   عما  تماما  مختلفة  قصة  لنا  يكشف  الموضوع  حول  العلمية  المنشورات  تفاصيل    
ف  التوغل  إن 

عل  األحفورية  الدالئل  أن  الفصل  هذا  سيوضح  العامة،  المناقشات    
ف  التطوريي    من  ه  وغي  ينغتون 

ويير

ال   
ف  نزاعات ساخنة.  اإلنسان مجزأة ويصعب فك رموزها وه  محط  عبارة  تطور  ترديد  وبعيدا عن  واقع 

 بي   
ً
ات التطورية التدريجية" فإن السجل األحفوري يكشف انقطاعا جوهريا "المثال النموذجر  عل التغي 

  السجل األحفوري فجأة ودون  
، تظهر حفريات أشباه البشر ف  حفريات أشباه القردة وحفريات أشباه البشر

 .نسان اعتمادا عل األحافي  أمرا مشكوكا فيهأسالف تطورية واضحة، مما يجعل فرضية تطور اإل 

 

ية   التحديات أمام علماء األحافي  البشر

تحت  ك  المشير سلفهما  من  تنحدر    
التر الحية  الكائنات  وجميع  والشمبانزي  البشر  التطور  علماء  يصنف 

يي    البشر ية،  hominins   مجموعة  البشر األحافي   علم  حفريات   paleoanthropology ويدرس  بقايا 

  سعيهم إلعادة بناء قصة 
ية يواجهون العديد من التحديات ف  يي   القديمة، إال أن علماء األحافي  البشر البشر

يي     .تطور البشر

 :التحدي األول

  
يي   المتباعدة، ومن غي  المعقول أال نجد سوى عدد قليل من األحافي  التر تم   يوجد القليل من أحافي  البشر

ض حدوث تطور البشر فيها   من المفير
ة الطويلة التر   تعود لتلك الفير

 .رصدها والتر

جوهانسون"   "دونالد  ية  البشر األحافي   عالم  لوس    -كتب  عام    -مكتشف  إدجر  بالك  أن    1996وزميله 

بأي   موثقة  غي   تظل  سنة(  ماليي    بثالث  )تقدر  البشر  ظهور  سبقت    
التر الزمنية  المدة  أحفورة "نصف 

ة   ة الماليي   األربعة األخي 
  تعود لفير

  حي   تم العثور عل عدد قليل من األحافي  غي  المصنفة التر
ية ف  بشر

ة تطور عائلة األناس  منذ مطلعها(، لذلك فإن بيانات السجل األحفوري مجزأة [ ويقول  1ومتشظية" ] )فير

أنه: "  " ليونير  الحيوان من جامعة هارفارد "ريتشارد  أحافي   عاِلم  أحفورة مكتشفة من  أي  اعتبار  يمكن  ال 

 للبشر 
ً
ا  مباشر

ً
 [2]"عائلة األناس  سلفا



ي 
 :التحدي الثان 

مما  متفرقة  عظمية  شظايا  تكون  بالكاد  يي    البشر فأحافي   نفسها،  األحافي   عينات    
ف  يتمثل  التحدي  هذا 

من أصحاب هذه    يجعل من الصعب استخالص استنتاجات حاسمة بشأن شكل وسلوك وعالقات العديد 

أجزاء من  يي   ليست سوى  البشر أحافي   قال عالم األحافي  ستيفن جاي غولد "فإن معظم  العينات، وكما 

ة ال تكاد تنته    [3] ."أفكاك وبقايا جماجم، رغم أنها تستخدم كأساس لحكايات وتكهنات كثي 

 :التحدي الثالث

ال وشكلها  المنقرضة  الكائنات  وذكاء  سلوك  بناء  إعادة  )العلم  هو  المقدمات  علم  من  مثال    
فف   ، داخل 

المختص بدراسة رتبة الرئيسيات( الحظ عالم المقدمات "فرانس دي وال" أن الهيكل العظم  للشمبانزي 

 ، بينهما كبي  السلوك   االختالف  أن  إال  الشمبانزي(  من  قريب  )قرد  البونوبو  هيكل  تقريبا  يطابق  المعروف 

  ظل وجود عدد  
اح ويقول دي وال: "ف  قليل فقط من العظام والجماجم لم يجرؤ أحد عل تقديم أي اقير

  السلوك بي   الشمبانزي والبونوبو 
 [4] ."يعير فيه عن االختالف الكبي  ف 

لكائنات   تفاصيل سلوكية وحياتية  يبنون  الذين  لعلماء األحافي   قويا  إنذارا  بأن هذا يعط   ويحتج دي وال 

أ  عل 
ً
بناءا بعيد  يمتلك  منقرضة منذ زمن    

التر بالحالة  لها. يختص مثال دي وال  جزاء من أحافي  وجدت 

أوكسنارد"   .إي.  شيكاغو "س  بجامعة  ي    ح  التشر عالم  ويوضح  األجزاء،  هياكل عظمية كاملة  الباحثون  فيها 

اضات بغياب المزيد من العظام فيقول  :كيف تزداد صعوبة بناء هذه االفير

ابطة من  " عظام قدم من منطقة أولدوفاي )مكان يضم أحافي  من فصيلة  لقد تمت إعادة بناء سلسلة مير

قدم   بشكل  بنائها  إعادة  األسلوب  بنفس  ويمكننا  ية،  البشر بالقدم  الشبه  وثيقة  لتصبح  الجنوبية(  القردة 

 [5]."شمبانزي غي  مكتملة

إ الممكن  فمن  عادة،  الشديد  للتحي    عرضة  المنقرضي    يي    للبشر الخارجر   المظهر  بناء  إعادة  خفاء إن 

الشهرة  عالية  المدرسية  المناهج  أحد  يصور  البهيمية،  الحالة  وتضخيم  للبشر  الذكية  الذهنية  القدرات 

[ والثقافة  واللغة  المختلفة  الرسومات  آثاره  من  لو كان  حتر  الذكاء    
بدان  نياندرتال" ككائن  [،  6"إنسان 

القحف أن عظام تحت    رغم 
المنحت  المنتصب بدور األخرق  اإلنسان  بما عند   ويصور  عنده شبيهة جدا 

بمنحها لمحات   -األشبه بالقردة   -[، وبالمقابل، يصور الكتاب نفسه القردة اإلفريقية  7اإلنسان المعارص ]

  تتكلم حول أصل  
  الكتب المصورة التر

اتيجية متبعة ف    العيون، وهذه اسير
ي والمشاعر ف  من الذكاء البشر

 ]9[ ]8اإلنسان. ]

 

    -ناثان ماركس" )من جامعة كارولينا الشمالية  يحذر عالم األحافي  "جو 
تشارلوت( من هذه الترصفات التر

الشهي   الجسمية  وبولوجيا 
األنير عالم  تزال كلمات  ال  فيقول:   ، البشر "قردنة"  أو  القردة  "بأنسنة"  توهم 

 :صحيحة -من جامعة هارفارد -إرنست هوتون 



ية القديمة  " له قيمة علمية ضئيلة، بل ربما ليس له أي قيمة نهائيا إن إعادة البناء المزعوم لألنماط البشر

 [10] ."سوى تضليل العامة

اإلنسان   أصول  فرضياتهم حول  بعرض  يقوموا  أن  التطور  علماء  من  نتوقع  فإننا  المعطيات،  لهذه  بالنظر 

  بعض األحيان ]
.  11بشكل متواضع ومكبوت وهذا ما نجده ف 

ً
  الحقيقة عكس ذلك غالبا

[، لكننا نجد ف 

أحافي   ندرة  بقدر  التطورية  وبولوجيا 
األنير علم  حقل    

ف  العلمية  والموضوعية  الهدوء  تجد  أن  النادر  من 

ية إلطالق   يي   نفسها، إن الطبيعة المجزأة للبيانات مع وجود الرغبة لدى علماء األحافي  البشر أشباه البشر

الم هذا    
ف  حادة  خالفات  إىل  يؤدي  ي  البشر التطور  حول  واثقة  إليه  عبارات  أشارت  ما  وهو  ضمار، 

  مقالتها لمجلة
ية Science كونستانس هولدن ف   ."بعنوان "سياسات علم األحافي  البشر

ية لبناء تاري    خ تطور اإلنسان   تقر هولدن بأن "الدليل العلم  األوىل  الذي يعتمد عليه علماء األحافي  البشر

ة جدا من العظام. يشبه أحد علماء ا وبولوجيا ذلك بإعادة بناء رواية  هو عبارة عن حزمة صغي  السلم   -ألنير

 [12] "صفحة عشوائية منها فقط  13بوجود  -والحرب 

بما يجعل من   
ً
تافهة جدا "أدلة  نتائجهم عل:  لبناء  الباحثي    تماما الضطرار  يعود  فإن ذلك  لهولدن  وفقا 

 [12] ."الفات الحادةالمستحيل إبعاد التحي   الشخص  عن النتيجة العلمية، فيبفر المجال عرضة للخ

"دونالد  ف  ويعير للغاية،  شخص   ية  البشر األحافي   علم  حقل    
ف  اع  الي   أن  قال  إن  البعض  يخط   ال 

من   يجعل  والمكانة  والتمويل  الشهرة  عن  الطويل  والبحث  الطموح  بأن  إدغر"  و"بليك  جوهانسون" 

ف بخطئه عندما يرتكبه، حيث   ية أن يعير  :يقوالنالصعب عل عالم األحافي  البشر

  أحيانا مع تكرار ثابت لنفس وجهات النظر حول أصولنا. نحتاج للكثي   "
إن ظهور األدلة المتناقضة يلتفر

توضع  ذلك  غضون    
وف  الجديدة،  المعلومات  واستيعاب  البالية  النظريات  من  للتخلص  الوقت  من 

 [1]."المحكالمصداقية العلمية والتمويل للمزيد من األعمال العلمية حول الموضوع عل 

 PBS بل إن رغبة الباحث بالشهرة قد تغريه بازدراء الباحثي   اآلخرين، يعلن المنتج "مارك ديفيس" لقنوات

NOVA   عام   
ف    

وثائفر فيلم  إلجراء  ية  البشر األحافي   علماء  من  لعدد  مقابلته  اء    2002بعد  خير أن كل 

، إن لم ي
ً
 [13]"كن من "النياندرتال أنفسهمالنياندرتال يعتقدون أن آخر شخص كلمته منهم أحمقا

عند   مقبولة  عالمية  نظريات  عدة  وجود  مع  بالتعارضات  مفعم  حقل  ية  البشر األحافي   علم  أن  عجب  ال 

الباحثي   فيه، حتر أن هذه النظريات األكير قبوال ألصول اإلنسان قد تكون مبنية عل أدلة ناقصة محدودة 

مجلة   محرر  يقول  عام    Scienceوغي  كافية.    
ف   " جر  ي  األ 2001"هي  الدليل  "إن  تاري    خ  :  عل  حفوري 

 [14تطور اإلنسان مجزأ ومفتوح أمام العديد من التكهنات". ]

  



 القصة المعيارية ألصول اإلنسان التطورية

نشأة   حول  معتمدة  معيارية  قصة  هناك  أن  إال  ا، 
ً
آنف ذكرناها    

التر والتناقضات  الواسعة  المعارضة  رغم 

  عدد كبي  من المراجع ومقاالت األخ
  الشكل  اإلنسان مذكورة ف 

تمثيل لشجرة   1.1بار والكتب الثقافية، ف 

يي   األكير قبوال.]  ]18[ ]17[ [16التطور السالىل  للبشر

الجنوبية  بالقردة  مرورا  صعودا  وتتحرك  اليسار  أسفل    
ف  األوائل  يي    بالبشر الشجرة  تبدأ 

Australopithecus    البشر جنس  إىل  وصوال  الدليل  HOMOثم  القسم  هذا  يراجع  ويقيم  .  األحفوري 

، وتبيان أن الدليل يقف معارضا لهذه القصة حيث وجد.  ضة حول تطور البشر  دعمه لهذه القصة المفير

 

يي   األوائل   أحافي  البشر

حول  اإلعالم  وسائل    
ف  ة  الكبي  اإلعالمية  الضجة  رغم 

أحافي  أشباه البشر إال أنها مجزأة للغاية ومحط تجاذبات  

التالية  الفقرات    
ف  ، سنفحص  العلم  المجتمع    

ف  ة  كبي 

اضات المبنية عليها.   من هذه األحافي  واالفير
ً
 عددا

  جمجمة توماي –التشادي شبيه البشر القرد الساحل  

Sahelanthropus tchadensis 

  عام  
العالم   2002تم اكتشاف هذه الحفرية ف  بواسطة 

الفرنس  ميشيل برونيه. ورغم أن هذا النوع ال يعرف إال 

فإنه  الفك  من  أجزاء  وعدة  وحيدة  جمجمة  خالل  من 

عل   ة  مباشر يتوضع  وهو  يي    البشر بي    من  األول  يعتير 

. غي  أنه ال يتفق جميع العلماء عل هذه الرواية، إذ عندما أعلن عن األحفورة للمرة األوىل  خط   ساللة البشر

  متحف التاري    خ الطبيع  بباريس: "اعتدت عل التفكي  أن    -قالت "بريدجيت سينات" 
الباحثة المشهورة ف 

[ ."  [ 19هذه الجمجمة تعود لغوريال أنتر

زمالئها  مع  سينات  مجلة  John Hawks و Martin Pickford و Milford H. Wolpoff وكتبت    
ف 

أو   Nature الطبيعة الغوريال  أو  بالشمبانزي  العينة  تربط    
التر السمات  من  العديد  "وجود  الحظوا  أنهم 

منتصبا عل    
المسر ا عل  مجير يكن  لم  النوع  هذا  بأن  أيضا  واحتجوا   ،" األناس  بعائلة  ليس  ولكن  كليهما 

، لقد كان  . ]قدمي    ال أكير
ً
 [20هذا النوع بالنسبة لهم قردا

الوطنية  األكاديمية  محارص     
ف  البارزين  ية  البشر األحافي   علماء  من  عدد  أعلن  حتر  الجدل،  هذا  استمر 

تعود   بأنها  القول  أو  العينة  لتصنيف  كافية  غي   وحدها  واألسنان  الجمجمة  أجزاء  أن  للعلوم  األمريكية 

يي     :للبشر

ضة لل شجرة التطور المعيارية 1.1الشكل  1شجرة التطور السالىل  المعيارية   1.1الشكل  يي   المفير  بشر



عدم  " نتائجنا  والقحف  تظهر  األسنان  صفات  عل  االعتماد  اليوم-إمكانية  إىل  تستخدم    
رسم  -التر   

ف 

[ ." يي     ذلك البشر
يي   وعالقتها بأنواع وأجناس الرئيسيات العليا بما ف   [ 21األشجار الساللية للبشر

نغتون"    والية تكساس شهد "رونالد ويير
  واحدة من جلسات االستماع حول نظرية التطور ف 

: "كل وف 
ً
قائال

[ اإلطار"  ذلك  تخرج عن  قبل وجودها وال  ضه  نفير الذي  التسلسل  تدعم  نجدها  لكن هذه 22أحفورة   ،]

  عام 
  كشف عنها ف 

 لهذه الشهادة 2002األحفورة التر
ً
 .تعتير مثاال صارخا معاكسا

  مجلة
توماي ف  برنارد وود من جامعة جورج واشنطن عل جمجمة  ال Nature يعلق  افتتاحية    

مقال: ف 

  قد تغي  من طريقة بنائنا لشجرة الحياة جذريا". ]
 [ 23"إنها األحفورة المفردة التر

أوائل  التشادي كأحد  الساحل   القرد  لتصنيف  فقط كدليل كاف  القطع  بهذه  قبولنا  "إن  قائال:  تابع  ثم 

إن ونشأته.  اإلنسان  المرتب ألصل  النموذج  المعارصين سيدمر  البشر  أصل ساللة    
ف  أحد   األناس   ظهور 

الكائن وجها  يملك هذا  ، لن  األناس  بدائية فقط من عالمات  أن يظهر عالمات  القدم يجب  بهذا  األناس  

  أصل 
النوع يقع ف  أن هذا  ، وإن قبلنا  الثلثي   مماثال لألناس  إال إن كان أحدث من عمره المسجل بمقدار 

  تبدو  
وفق قانون   -جمجمتها أكير بدائية منه  شجرة عائلة األناس  فيجب أن نتخل عن كل الكائنات التر

  عدد األشكال االنتقالية  
  الشجرة التطورية    -االقتصاد ف 

  تقبع اآلن عل طول ساللة البشر ف 
وهو    -والتر

 [ 23عدد كبي  من األنواع. ]

  جذع ساللتهم التطورية فلن يمكن القبول بكون  
أي إن قبلنا بأن جمجمة توماي تمثل نوعا سلفا للبشر ف 

ه من األنواع المتأخرة ال أسالفا للبشر وتنتم  لنفس الساللة التطورية، يستنتج  -كالقردة الجنوبية   -عديد غي 

أمر معقد  التطورية  اقتفاء آثار ساللتنا  أن  التشادي تظهر دليال حاسما عل  القرد الساحل   أن أحافي   وود 

 وصعب كاقتفاء أصول أي نوع آخر. 

 

 Orrorin tugenensisأحافي  أورورين 

وهو   األصل"  "اإلنسان  الكينية  المحلية  اللغة    
ف  أورورين    كلمة 

تعت 

أجزاء   من  بتشكيلة  عليه  تعرفنا  الشمبانزي،  بحجم  الرئيسيات  أحد 

السفل  وبعض األسنان   اليد والفخذ والفك  عظام تشمل فقط عظام 

)الشكل  17] ت  1.2[  نشر اكتشافه  وبمجرد  تايمز  (.  نيويورك  صحيفة 

ي األقدم" ]   قد تكون الرابط البشر
[  24موضوعا بعنوان "األحافي  التر

[، وبالرغم 25وأعلنت أنها "قد تكون للسلف األقدم لعائلة اإلنسان" ]

   
ف  مقال  لكتابة  دفعت  الزائدة  الحماسة  أن  إال  االكتشاف  تواضع  من 

"يجب   Nature مجلة فيه:  وجاء  ة  مباشر االكتشاف  من  بعد  الحد 

ماليي   سنة   6الحماسة الدافعة ألحدنا عند االدعاء أن أحفورة عمرها  

 [ 26ه  سلف مباشر لإلنسان المعارص". ]

 أجزاء أورورين  1.2الشكل  



  عل األرض منتصبا 
أنه " كائن يمسر أورورين يشي  إىل  ية أن عظم فخذ  يدع  بعض علماء األحافي  البشر

  مطل
ية" ]عل قدمي   وهو ما يتفق مع صفات المجموعة الموجودة ف  ت جامعة27ع الساللة البشر   [ ونشر

Yale  [ "األورورين  
 [ 28الحقا بحثها قائلة: "عل كل حال يوجد اآلن دليل ثمي   صغي  عل كيفية مسر

  عل قدمي   هو االختبار الحاسم النتماء نوع ما إىل خط  
ية التطوريون أن المسر ض علماء األحافي  البشر

يفير

، لكن إن كان األور    منتصبا عل قدمي   منذ أكير من  تطور البشر
ماليي   سنة فهل   6ورين شبيها بالقرد يمسر

من   العديد  األحفوري  السجل    
ف  إن  بل   

ً
مطلقا األمر كذلك  ليس  ؟  البشر أسالف  من  ليكون  ذلك  يرشحه 

ي   أماكن بعيدة عن خط التطور البشر
  يصنفها علماء التطور ف 

 .القردة المنتصبة عل قدمي   والتر

 

  عام 
 : أن -من جامعة سان دييغو  -الحظ عالم األحياء كريستوفر ويلز  1999فف 

منذ  " عاش  قرد  فهناك  التطوري،  بخطنا  مختصة  ليست  المنتصبة  جزيرة    10الوضعية    
ف  سنة  ماليي   

 [29بنفس الصفة، وقد يكون اكتسبها بشكل منفصل". ] Oreopithecus bambolii شدينيا ويعرف ب 

 

  
 :أن أحفورة هذا القرد ScienceDaily موقعويثبت مقال أحدث ف 

ات الهيكل العظم  الذي يبدو أنه  "   ذلك مي  
تظهر العديد من التشابهات مع أسالف اإلنسان األوائل بما ف 

ي    ح هذا الكائن لنعرف أنه    عن تشر
، ويالحظ المؤلفون أننا نعلم ما يكف    عل قدمي  

كان متكيفا مع المسر

 [ 30إال أنه حصل عل تلك السمات الشبيهة بسمات البشر بشكل مستقل". ]أحد األقارب البعيدة للبشر 

ي هاريسون" عام   ها "برنارد وود" و "تي  ح ورقة علمية نشر   مجلة  2011وتشر
مقتضيات وجود  Nature ف 

 :قردة منتصبة عل قدمي   دون أن يكون لها عالقة بأصل البشر قائال

  نتلقاها من ا"
يي    Oreopithecus ل  إن النتيجة النموذجية التر هو رفض ادعاء العالقة التطورية بي   البشر

يي   قد يكتسبها بعض القردة     تعتير خاصة بالبشر
المزعومي   األوائل، ونستنتج منها كيف أن السمات التر

   
  األرض 

امن مع سلوكيات مرتبطة بالمسر يي   بالير  بشكل مستقل ضمن خط تطوري منفصل عن خط البشر

ورة به". ]عل قدمي   دون أن   [31تكون محصورة بالرص 

الجنوبية بالقردة  باإلطاحة  توماي  جمجمة  هددت  فإن  Australopithecus وكما  التطوري  خطنا  من 

فرع  ليست سوى  وأنها  الجنوبية  بالقردة  أيضا  اإلطاحة    
يعت  أسالفنا  أحد  األورورين  بفرضية كون  القبول 

 [ 32كفورد وزمالؤه ]كما يرى بي  hominid جانتر  منقرض من تطور األناس  

الجنوبية كأسالف   للقردة  الحاجة  بسبب  ية  البشر األحافي   علماء  أوساط    
ف  قبوال  الفرضية  هذه  تلق  لم 

لجنسنا مجلةHomo تطورية    
ف  أخرى  دراسة  ب  وترص   ، Nature   اآلراء معالجة  كيفية  حول   

ً
مثاال

بيكفورد   اتهام شجرة  ية من خالل  البشر بأنها "تتعارض بشدة مع المتناقضة ضمن علم األحافي   التطورية 

  العديد من التناقضات والشكوك". ]
 [ 33األفكار العامة حول تطور البشر وتخف 



المنتصب عل   المخلوق  إمكانية ظهور  ية  البشر ح فيه األورورين عل علماء األحافي  
الذي يقير الوقت    

وف 

  
  وقت انفصال البشر عن الشمبانزي ف 

ك إال أننا نعلم القليل عن ذلك قدمي   والذي عاش ف  سلفهما المشير

  ضمن شجرة التطور حتر 
  أو مكانه الحقيفر

  األرض 
 .لنطلق ادعاءات مؤكدة حول قدرته عل المسر

 

 Ardipithecus ramidusالقرد آردي 

مجلة أحفورة   2009عام   Science أعلنت  عن 

ل    تعود  العلماء  انتظرها  سنة   4.4لطالما  مليون 

مكتشف  وأطلق   رفع  آردي،  القرد  اسم  عليها 

من  -األحفورة   وايت  تيم  ية  البشر األحافي   وعالم 

كل   سقف توقعاته منها بكونها تعود "لقرد -جامعة بي 

لفك  رشيد  حجر  تكون  ألن  تصلح  بحيث    
استثنان 

 [  " قدمي   عل    
المسر الورقة 34ش  نشر  وبمجرد   ]

العامة  وتبشي   لها  بالدعاية  العلم   المجتمع  قام 

 .أحقية نظرة داروين من خاللهاب

"آردي،  بعنوان  االكتشاف  ديسكفري  قناة  وأعلنت 

اقتبست كالما  ثم   ،" للبشر األقدم  السلف   اكتشاف 

لتيم وايت يقول فيه: "كم أصبحنا قريبي   من إيجاد  

ك األخي  مع الشمبانزي" ]
  حي   35سلفنا المشير

[ ف 

" وذكرت تحت العنوان  نشر  ت األسوشيتد برس الخير بعنوان "الكشف عن هيكل أقدم سلف انتقاىل  للبشر

[ قديم"  واحد  ك  مشير سلف  من  والشمبانزي  البشر  تطور  عل  الدليل  يوفر  الجديد  "الكشف  [ 36أن 

القرد  وعنونت لذلك ب  "الكشف عن    2009آردي باالكتشاف العلم  األكير لعام   Science وسمت مجلة

  الشكل 
 [38[ ]37( ]1.3آردي: نوع جديد من األسالف" )يمكن رؤية إعادة بناء لجمجمة أردي ف 

 

  الواقع هو اختيار لغوي خاط  من قبل مجلة
نظرا ألن  Science غي  أن تسمية هذه األحفورة بالجديدة ف 

 سنة؟ 15آردي مكتشفا منذ مطلع التسعينيات، فلماذا تأخر الكشف عن آردي ألكير من 

مجلة   
ف  مقالة  حت  ومسحوقة   2002عام   Science شر وطرية  مهشمة  األحفورة  عظام  بأن  ذلك 

 : -مكتشفها-وطبشورية، ويقول وايت 

"   
عندما قمت بتنظيف أحد حوافها تآكلت الحافة ولذا كان عل صياغة كل قطعة من القطع المكسورة ف 

 [39قالب إلعادة بناء األحفورة". ]

 Ardipithecusمنظر أمام  لجمجمة  1.3الشكل 



تقارير أخرى عن أن "بعض أجزاء هيكل آردي وجدت مسحوقة إىل فتات وكان ال بد من    األمر ذاته تذكره

اضية الرقمية"، لقد كان الحوض أشبه بالحساء. ] كيب االفير  [ 40القيام بالكثي  من أعمال إعادة الير

مجلة تقرير  نا  تالشت    2009لعام   Science ويخير "لقد  لألحفورة:  الضعيفة  الجودة  عن  مذهلة  قصة 

حتر  حما لمسها،  بمجرد  تتفتت  العظام  المريعة، كانت  لحالتها  نظرا  األحفورة  اكتشف  الذي  الفريق  سة 

ة ألكير من     100وكأنها ماتت مدهوسة عل الطريق، لقد كانت أجزاء من الهيكل العظم  مسحوقة ومبعير

 [41سم فقط. ] 4قطعة، والجمجمة مسحوقة ليبلغ ارتفاعها 

ا "اكتشاف  بعنوان  مقالة    
مجلةوف    

ف  العلم   المحرر  يقول   " البشر لسلف  األقدم  العظم    لهيكل 

National Geographic: 

العواشب، " الحيوانات  من  ها  النهر وغي  أفراس  أقدام  الطي   تحت وطأة    
ف  موتها  بعد  آردي  دفنت جثة 

لقد كان ه السطح،  إىل  المحطم  العظم   الهيكل  والتعرية  الحت  أخرجت عوامل  السني    شا  وبعد ماليي   

 [ 42للغاية لدرجة أن يتحول إىل غبار بمجرد لمسه". ]

  عل األرض عل 
البد من قياس دقيق لشكل العظام المختلفة لالدعاء بأن كائنا من عائلة األناس  كان يمسر

" إن     عل قدمي  
  فهم حالة المسر

، كيف لنا إذا الوثوق باالدعاءات حول أردي لتكون "حجر رشيد ف  قدمي  

م العظام  ية كانت  البشر األحافي   علماء  من  كثي   يعتير  لمسها؟  بمجرد  لغبار  وتتحول  لفتات  حطمة 

  
 : Science  المتشككي   أن هذه ادعاءات ال يمكن تصديقها، وكما ورد ف 

المهشمة  " الحوض  عظام  إظهار  حقيقة    
ف  يشك  بعضهم  النتائج،  بهذه  الباحثي    من  العديد  يثق  ال 

  
يحية الزمة إلثبات المسر ية كارول وورد  لتفاصيل تشر ، وتقول عالمة األحافي  البشر من جامعة   - عل قدمي  

  عل قدمي   وال تستطيع تأكيد ذلك،    -ميسوري بكولومبيا
ح المسر   أحسن أحوالها تقير

أن عظام الحوض ف 

  عل قدمي   كان عليه أن  
  أنه عندما كان يمسر

كما أن قرد أردي ال يظهر توضع الركبة فوق الكاحل، بما يعت 

ية ويليام جنغرز  ين ، كما أن عالم األحافي  البشر   بروك بوالية   -قل وزنه إىل أحد الطرفي  
من جامعة ستون 

  هذا شكل فريد    -نيويورك  
، فيقول: "صدقت    عل قدمي  

غي  متأكد من أن هذا الهيكل العظم  لكائن يمسر

  للقطع بهيئة الكائ
، إن القحف األمام  وحده ال يكف    عل قدمي  

". ]من المسر ي حسب رأن    [ 43ن البشر

 

  ورقة علمية  
ويقول عالم المقدمات )علم المقدمات هو الذي يدرس رتبة الرئيسيات( إستيبان سارمينتو ف 

 : أن Science بمجلة

  عل أرب  ع  "
ورية لحيوان يمسر   عل قدمي   رص 

  ذكرت أنها توج  بأن القرد آردي كان يمسر
كل الصفات التر

ال  القدم  قطعة  وإن  حيوان أقدام،  وهو  الغوريال:  قدم  من  الوظيفية  بقرابتها  توج   آردي  للقرد    وجدت 
تر

  عل قدمي   اختياريا".]
  عل أرب  ع أقدام وال يمسر

  يمسر
  أو نصف أرض 

 [44أرض 

، عندما أعلن عن القرد آردي ألول مرة قال  وينتقد البعض فكرة أن القرد آردي هو أحد أسالفنا نحن البشر

أ  "أعتقد  وود:  موضع برنارد  الجسد  بقية  لكن   ، يي   البشر مجموعة  من  الحيوان  مع كون  متفق  الرأس  ن 

[ "  [45تساؤالت أكير



  مجلة
  كتابة ورقة علمية ف 

تفصل هذه االنتقادات ومالحظا أنه:  Nature وبعد ذلك بعامي   شارك وود ف 

  أن  
يي   وأحد أسالف البشر المعارصين فهذا يعت  األحفورة تملك درجة عالية "إن كان القرد آردي أحد البشر

مع القردة العليا المنقرضة، أي أن القرد آردي يملك الكثي  من السمات   homoplasy من التطور التقارنر  

يملك  آردي  القرد  فإن  التطوريي    ية  البشر األحافي   علماء  من  العديد  تفضيالت  وإن طرحنا جانبا  القردية، 

["  [46سمات أقرب للقردة الحالية من البشر

  
   ScienceDaily ووفقا لمقال آخر ف 

فإن: “االدعاء بأن أردي هو أحد أسالف   Nature يناقش ورقة وود ف 

 [47البشر ادعاء بسيط ومخترص جدا لحقيقة ما جرى" ]

آردي كان  أن  أعتقد  "ال  فيقول:  المسألة  ريتشارد كلي   من جامعة ستانفورد  وبولوجيا 
األنير عالم  ويلخص 

 وال 
ً
". ]  أحد األناس  أصال   عل قدمي  

 [ 48كان يمسر

بعنوان   التايم  مع مجلة  مقابلة    
فف  القردة،  البشر وعن  أن آلردي صفات مختلفة عن  ويالحظ سارمينتو 

 :)أردي: سلف البشر الذي لم يكن سلفا( قال فيها سارمينتو 

  تك "
لم عنها وايت لم يعط تيم وايت أي دليل عل أن أردي ينتم  لساللة البشر التطورية، إن الصفات التر

  نعتير أنها ال تنتم  لساللة تطور  
  أحافي  القردة التر

عل أنها مختصة بالبشر موجودة أيضا عند القردة وف 

[ ."  [49البشر

وايت   ارتكبه  الذي  األكير  الخطأ  البحثية  -إن  للورقة     -وفقا 
ف  قديمة  ومبادئ  سمات  استخدام    

ف  كان 

  تحديد اللمحات التشر 
، ويطرح سارمينتو تصنيف آردي والفشل ف    تبعد آردي عن ساللة البشر

يحية التر

عند  الحال  هو  كما  مفتوح  الفك  لمفصل  الداخل   السطح  أن  إذ  آردي  جمجمة  من  ذلك  عل  مثاال 

ما   اإلفريقية، وهو  والقردة  البشر  الحال عند  الجمجمة كما هو  ببقية  ملتحما  والغيبون وليس  األورانغوتان 

ح انفصال آردي عن الخط ك للبشر والقردة يقير  .السالىل  قبل ظهور هذه السمة عند السلف المشير

أيا يكن آردي، فإن الجميع متفقون عل أن هذه االحفورة مهشمة للغاية وتحتاج أعمال إعادة بناء مكثفة،  

ء قريب من ذلك وأنه    
ومع هذا يتعصب مكتشف هذه األحفورة عل أنها تعود ألحد أسالف البشر أو سر

عل   
يمسر االدعاءات  كان  بتصديق  ملزمون  نحن  هل  لكن  سيستمر،  الجدل  هذا  أن  شك  ال   ، قدمي    

  اإلعالم؟ ال يعتقد سارمنتو ذلك، ووفقا لمجلة التايم فإنه يعتير أن 
  يطلقها مكتشفو أردي ف 

العريضة التر

 [49"الضجة اإلعالمية المرافقة ألردي مضخمة للغاية". ] 

 

  



 ما يىلي ذلك من أفراد العائلة

الوبيثكس  -القردة الجنوبية    Australopithecusأوسير

أبريل     
ف  جيوغرافيك  ناشيونال  مجلة  ت  تمثل   2006نشر أحفورة  وجدنا  العلماء:  "يقول  بعنوان:  مقاال 

[ "   سلسلة تطور البشر
[ وأعلنت فيه اكتشاف ما وصفته األسوشيتد برس ب  "السلسلة 50الرابط المفقود ف 

ي حتر اآلن"، تعود هذه األحافي  لنوع القردة الجنوبيةاألكير اكتماال للتطور    Australopithecus البشر

anamensis  وه  تربط بي   القرد أردي وبي   ساللته من جنس القردة الجنوبية. 

 

 فما الذي ُوجد بالفعل؟

  تعلن عن االكتشاف فإن هذه االدعاءات مبنية  
وفقا للورقة العلمية التر

نابية م أسنان  المتوسط، واستخدم لذلك  عل عدة  الحجم  تفرقة من 

 [51لفظ: "القوة الماضغة المتوسطة"  ]

غي  أن نفس الدراسة توضح قائلة: "إن كان زوج من األسنان متوسطة  

ي    4الحجم عمرها   ماليي   سنة ه  السلسلة األكير اكتماال للتطور البشر

متو  ي  البشر التطور  الدليل عل  يكون  أن  البديه   فمن  اآلن  اضع حتر 

 [ 52للغاية." ]

التطورية   الشجرة    
ف  ة  فراغات كبي  بوجود   

ً
دائما التطور  علماء  ف  يعير

ف  تعير الفراغات،  تلك  يسد  الذي  الدليل  وجدوا  أنهم  ظنوا  ولو  حتر 

"كان  بالقول:  المكتشفة  األحفورية  األسنان    تصف 
التر التقنية  الورقة 

ال تناثر  نتيجة  مشوشا  قريب  لوقت  الجنوبية  القردة  سجل أصل 

 [ 52األحفوري" ]

الجنوبية   القردة  أصل  ''إن   :
ً
أيضا الدراسة  نفس  الذي -وتقول  الجنس 

ي البشر للجنس  سلفا  الغالب    
ف    -Homo يعتير 

ف  محورية  مشكلة 

عن  ملحوظ  بشكل  الجنوبية  القردة  تختلف  ي.  البشر التطور  دراسات 

المنقرضة  القردة   لألناس  -اإلفريقية  المرشحة  أردي -األسالف  كالقرد 

[ "   [52وأورورين والقرد الساحل 

  إفريقيا  Australopithecus القردة الجنوبية
، عاشت ف  ض أنها من عائلة األناس  مجموعة منقرضة يفير

ية الذين ماليي   سنة وحتر مليون سنة مضت. قام علماء التقسيم )علماء األ   4منذ ما يزيد عل   حافي  البشر

ية  ة ضمن السجل األحفوري( وعلماء التجميع )علماء األحافي  البشر عون لتفصيل األحافي  إىل أنواع كثي   
يي 

للقردة   متعددة  تصنيفية  نماذج  ببناء  األنواع(  من  ممكن  عدد  أقل  إىل  األحافي   لتجميع  عون   
يي  الذين 

من تقريبا  عليها  متفق  أنواع  أرب  ع  هناك  العفاري  الجنوبية،  الجنونر   القرد   : القردة وه   afarensis هذه 

 البقايا الهيكلية من األحفورة لوس   1.4



  
اإلفريفر الجنونر   القوي africanus والقرد  الجنونر   بويزي robustus والقرد  الجنونر   ، boisei والقرد 

أشباه   جنس  ضمن   )
ً
)سابقا أحيانا  وتصنف  األنواع  بقية  من  وأقوى  أكير  عظام  والبويزي  القوي  للنوعي   

أن Paranthropus [53] البشر  تمثل فرعا عاش وانقرض دون  فإنها  التقليدي  التطوري  للتفكي   ، ووفقا 

ك عقبا له، إن األنواع األخرى األضعف   ة لوس    -يير   تضم األحفورة الشهي 
  والعفاري، والتر

عاشت   -اإلفريفر

ان لإلنسان   وقت سابق وتصنف ضمن جنس القردة الجنوبية، يعتقد أن هذين النوعي   سلفان مباشر
 . ف 

 األحافي  اكتماال من بي    من  
أشهر أحافي  القردة الجنوبية المعروفة حتر اآلن أحفورة لوس  ألنها إحدى أكير

يي    البشر الجنس) كل  لظهور  وتصلح (Homo السابقي    رجلي    عل    
يمسر بالقرد  شبيه  أنها كائن  يبدو   ،

 .لتكون سلفا نموذجيا لإلنسان

  التشكك بكون لوس   
   هناك بعض المنطق ف 

  عرض مصور ف 
ا أو تعود لعينة واحدة، فف 

ً
ا واحد

ً
تمثل فرد

ة عل سفح تلة ووجد  ف مكتشف األحفورة دونالد جوهانسون أنه وجد عظام األحفورة مبعير المعرض يعير

  مكان واحد
  الموقع، وكتب جوهانسون أنه لم يجد العظام مجتمعة ف 

 :عظاما أجنبية ف 

  م"
العظام غي  موجودة ف  السفح، ال  ونظرا لكون    

ف  أعل  أي مكان  أتت من  أنها  الممكن  كان واحد فمن 

حول   احتمالية  جمل  وضع  هو  نستطيعه  ما  وكل  المكتشفة،  العظام  من  أي  حول  قالب  ألي  وجود 

 [ 54ذلك".]

)آن   وتقول  واحد،  هيكل  شكل  عل  ببعضها  مرتبطة  تكن  ولم  التلة  سفح  ة عل  منتشر العظام  لقد كانت 

" ]جيبونز( أن   [ 55"فريق جوهانسون قد انتشر عل طول المجرى الصخري لجمع عظام لوس 

ح جوهانسون أنه لو حدثت عاصفة مطرية أخرى لما كان باإلمكان إيجاد عظام لوس  نهائيا، ال يولد  ويشر

العواصف   فعلته  الذي  فما  العظام،  أثر  أخرى ستمحو  إن كانت عاصفة   : العظم  الهيكل  بوحدة  ثقة  هذا 

ألم تخلطها مع هياكل عظمية أخرى؟ من يدري؟ هل تمثل لوس  أكير من فرد أو أكير    المطرية السابقة؟ 

 من نوع؟ 

الرد التقليدي هو عدم وجود أي عظمة مكررة من عظام لوس  بما يوج  أنها لفرد واحد، هذا ممكن بكل 

ا ناقصة بشكل حاد فال معت  لهذا  العينة  أما وأن  العينة كاملة،  نهائًيا، من الصعب تأكيد لو كانت  لجواب 

تعود لشخص    -كنصف الحوض ونصف الفخذ-القول بثقة عالية أن األجزاء المفتاحية من الهيكل العظم   

لوس  كانت   أن  الباحثون    
يستفر ومنهما  وأهمية  دراسة  األكير  هما  العظمي    هذين  فإن  ذلك  ومع  واحد، 

  منتصبة، وكما يدع  مركز الباسيفيك العلم  فإن نوع  
  عل قدمي   كما نفعل نحن  تمسر

لوس  "كان يمسر

" وأن هيكله العظم  "عبارة عن جمجمة شبيهة بجمجمة الشمبانزي مركبة عل جسد شبيه بجسد   البشر

 ."البشر 

جر   بي  لت    ويالحظ  الشمبانزي،  تشبه جمجمة  ة  جامعة -للوس  جمجمة صغي  ية من  البشر األحافي   عالم 

( بنفس درجة نتوء وجه الشمبانزي المعارص" ]أن: "وجه لوس  أفقم  –ويتووترشاند   [ 56)فك نانر 

نارد وود سوء    المقابل هناك معارضة قوية لفكرة كون لوس  هجينا شكليا من البشر والقردة، يرفض بي 
ف 

 :الفهم هذا فيقول



 يفهم البعض بشكل خاط  أن للقردة الجنوبية خليطا من صفات البشر المعارصين والقردة المعارصين، أو "

، ليست القردة الجنوبية بهذا وال ذاك". ]  [ 57يظن البعض ظنا أسوأ أنها مجموعة فاشلة من البشر

 

  عل رجلي   
  نحن، أو عل األقل تمسر

  كما نمسر
يرفض العديد من العلماء االدعاء بأن لوس  كانت تمسر

  مجلة
ىل  آيللو ف 

 :أن Nature بشكل ما، يالحظ مارك كولالرد ولي  

األكير  " المنحنية  الجزء  الطويلة  باألصابع  يتعلق  فيما  وخصوصا  القردة  بجسد  شبيه  لوس   جسد  من 

  
واأليدي الطويلة والصدر قمع  الشكل، نستنتج بشكل أفضل من هذه العينة وعظام يدها أنها كانت تمسر

 [58عل مفاصل أصابع يدها كما يفعل الشمبانزي والغوريال اليوم". ]

  القول أن علماء األح
  عل رجلي   من الغت 

ية الذين يريدون من لوس  أن تكون سلفا للبشر يمسر افي  البشر

ان أن    باالعتماد عل مفاصل أصابع اليد، ينتم  كولالرد وآيللو لهذا الصنف، إذ يعتير
فضون فكرة المسر سي 

 
ً
قادرا  ) )لوس  العفاري  الجنونر   القرد  يكون  أن  حان 

للمنطق ويقير إليه مخالف  الذي وصال  عل   االستنتاج 

اض ضعيف ألن كل واحدة    عل مفاصل أصابع يده وتسلق األشجار، لكن هذا االفير
 والمسر

ً
  منتصبا

المسر

عل     
المسر عل  لوس   قدرة  بقاء  ضان  يفير لكنهما  األخرى،  وجود  من  مانعة  هذه  االنتقال  أشكال  من 

ء موروث من األسالف، وليس آلية االنتقال الرئيسية ]  
 [59مفاصل األصابع كسر

 

احي فاس سبب الشك بهذا االقير م  شي  ح المحرر العلم  جي   :شر

خصائص  " عدة  امتلكت  قد  وأخواتها  لوس   أن  ألقدامها  يدها  صابع 
ً
أ من  لوس   عينة    

ف  ء   
ح كل سر يقير

عند األناس   -رغم تراجعها-مناسبة للتسلق عل األشجار، يمكن اكتشاف تكيفات مماثلة لتسلق األشجار  

  وادي أولدوفاي، يمكن  Homo habilis ان الماهرالمتأخرين كعينة اإلنس
  سنة ف 

المكتشفة بعمر مليون 

  العيش عل األشجار، لكن الحيوانات 
االحتجاج بأن تكيف لوس  مع تسلق األشجار هو بقايا من تاريخها ف 

تفسي    يجعل  ذلك  من  سنة    
مليون  بعد  عينات    

ف  وجودها  وإن  تستخدمها،  ال  سمات  عادة  تمتلك  ال 

 [ 60ا بأنها بقايا سابقة غي  ممكن". ]وجوده

ح ريتشارد ليك  وروجر لوين أن القرد الجنونر  العفاري  
ه من القردة الجنوبية  -يقير لم يكن متكيفا مع  -وغي 

وبولوجيا بيير شميد   ، واقتبسا قول عالم األنير   عير الخطو والركض كما يفعل البشر
   -المسر

عالم أحافي  ف 

وبولوجيا بزيو  ية لدى الهيكل العظم  للقرد لوس  -ري    خمعهد األنير  :حول كمية الصفات غي  البشر

  تجميعه من أجل العرض .. وعندما بدأت بتجميع  "
ِلب مت 

ُ
رِسل لنا جزء من الهيكل العظم  للوس  وط

ُ
أ

   
لكت   ، بالبشر شبيه  متحرص   لوس  ككائن  عن  يتكلم  فالكل   ، لبشر الناتج  الهيكل  يكون  أن  توقعت  الهيكل 

نت بما  ، صدمت    ويركض عل رجلي  
القرد الجنونر  ليس ما تود رؤيته من كائن يمسر اه من 

، ما سير ج مع 

بالمنظور  مالئمة  غي   بطريقة  متأرجحة  اليد  يجعل  بما  الشكل  قمع   بالصدر  ومدمجة  عالية  األكتاف 

ي، لم تكن لوس  قادرة عل رفع الصدر من أجل أخذ نفس عميق كما نفعل نحن أثناء الركض، ال بطن البشر

[ ." وري لمرونة عملية الركض لدى البشر  [ 61عظيم وال وجود للخرص وهو الرص 



تؤكد دراسات أخرى اختالفات القردة الجنوبية عن البشر وتشابهها مع القردة، للقردة الجنوبية قناة سمعية  

ي   يملكها الجنس البشر
ولكنها   Homo داخلية )مسؤولة عن التوازن ولها عالقة بالحركة( مختلفة عن التر

ها من القردة العليا.]   لدى غي 
 [ 62تشبه تلك التر

)سمات  قدمها  بأصابع  باألشياء  اإلمساك  عل  وقدرتها  الجنوبية  القردة  لدى    
الجنيت  النمو  سمات  إن 

  مجلة
 :للقول بأن Nature موجودة أيضا لدى القردة العليا( هو ما دفع أحد المراجعي   العلميي   ف 

يي   أو ال-القردة الجنوبية  "   -وبغض النظر عن تصنيفها تطوريا ضمن البشر
تعتير من القردة وفق البيئة التر

 [63تعيش فيها". ]

 

  عام  
  مجلة  1975ف 

مستخدما تحليالت إحصائية متعددة   Nature نشر )تشارلز أوكسنارد( ورقة علمية ف 

ا مع  الجنوبية  القردة  لهياكل  األساسية  السمات  بي    للمقارنة  ات  وجد  المتغي  حية،  تزال  ما    
التر ألناس  

لدى    
التر بتلك  الشبيهة  والسمات  لها  ة  الممي   السمات  من  خليطا  تملك  الجنوبية  القردة  أن  أوكسنارد 

 :األورانغوتان، ثم استنتج أوكسنارد

" ."  من خط أسالف البشر
ً
إن كانت هذه التقديرات صحيحة فسيتضاءل احتمال كون القردة الجنوبية جزءا

[64] 

)ت البنية خلص  أن  إىل  الشأن،  هذا  ف   ببحثه  اشتهر  والذى  للتطور  المؤيد  ي    ح  التشر عالم  أوكسنارد(  شارلز 

الوبيتيكيات مماثلة لقردة "أورانجوتان" الموجودة حاليا ]  [64الهيكلية لألسير

 

عينات   عل  أوكسنارد(  )تشارلز  وفيسور  والير زوكرمان(  )اللورد سوىل  العالمان  أجراه  مكثف  بحث  توصل 

لمدة  مت األحافي   لعظام هذه  دراسة  بعد  وذلك  النتيجة،  نفس  إىل  الوبيتيكيات  األسير من  سنة      15نوعة 

يطانية   حيث توصل اللورد زوكرمان وفريق من خمسة أخصائيي   إىل  وذلك بفضل منح من الحكومة الير

ت لم  وأنها  العادية  القردة  من  نوع  إال  ه  ما  الوبيتيكيات  األسير أن  مفادها  رجلي    نتيجة  عل  تمسر  كن 

 [65كاإلنسان ]

  مجلة
ت ف  ، إذ تعلن ورقة علمية نشر  حتر أسنان لوس  وجدت مناقضة لفرضية كونها أحد أسالف البشر

Proceedings of the National Academy of Sciences  األمريكية أن: 

"  
ي    ح فك القرد الجنونر  العفاري مشابه لفك الغوريال بشكل صادم وهو ما يلفر

بالشك عل دور القرد    تشر

 [66الجنونر  العفاري كسلف للبشر المعارصين". ]

ىل  آيللو 
  جامعة لندن-تقول لي  

وبولوجيا ف  أنه : "عندما يتعلق األمر بالتنقل والحركة فإن -رئيسة قسم األنير

ي البشر الجنس  أفراد  يتحرك  حي      
ف  تتحرك كالقردة،  الجنوبية  لقد حدث   Homo القردة   ، ء  كالبشر  

سر

ي ء آخر يضاف إىل تطور الدماغ" ]Homo جوهري عندما تطور الجنس البشر  
 [67، سر

 



مؤخرا  التطورية  المصادر  بعض  بها  قبلت  حقيقة  لإلنسان  سلفا  تعد  أن  يمكن  ال  الوبيتيكات  األسير كون 

س إي ف  
ْ
نا من الموضوع عنوا Science et vie .فلقد جعلت المجلة الفرنسية العلمية ذائعة الصيت سين

مايو   بتاري    خ  الصادر  العدد  لوس1999لغالف  وداعا   " بجملة  لها  الرئيس  العنوان  افتحت  حيث   . " 

Adieu lucy   الوبيتيكس البد أن تزال من شجرة عائلة   وذكرت المجلة فيه األدلة عل أن قردة النوع أسير

 .اإلنسان

ت أسالفا لإلنسان ير
ُ
ة والتر اعت تم استبعادها من معادلة شجرة العائلة هذه    تقول المقالة "الرئيسيات الكبي 

انتظار  ف   ين  المباشر اإلنسان  فأسالف  الفرع  نفس  عل  يظهران  ال  الوبيتيكس  واألسير ى  البشر فالنوعي     .

 [68الكشف عنهم" ]

أنها  الدراسات  آخر  تشي   حيث  الجنوبية،  والقردة  لوس   عن  الفكرة  هذه   
ً
أيضا الحديثة  الدراسات  تؤكد 

 !ن الوقت عل األشجار و ماتت إثر سقوطها من شجرةقضت الكثي  م

  عام  
،   2016تقول الدراسة المنشورة ف  : "رغم أنها كانت ثنائية الحركة مشت باعتدال عل الير عن لوس 

فإن السلف القديم للبشر المعروف بلوس  كانت لها بنية عضلية أكير من البشر الحديثي   و كان لها ذراعان  

ح أن   تسلق األشجار" ]قويان مما يقير
 [70[ ]69ها قضت الكثي  من الوقت ف 

  عام 
 ف 
ً
ح دراسة أخرى، أيضا أن لوس  كانت متسلقة أشجار ماهرة فتقول: "نتائجنا تظهر أن  2016كما تقير

الذين  البشر  عند  العكس  وجود  مع  للتسلق،  يستخدمها  ألنه  بنويا  صلبة  للشامبانزي  العلوية  األطراف 

   
ذرع. يقوليقضون وقتا أكير ف 

ّ
  و لديهم أرجل صلبة بنويا أكير من األ

أن النتائج بالنسبة للوس    Ruff المسر

[ كما ترجح دراسة أخرى أن لوس  قد ماتت  71مقنعة وبديهية" وه  نتائج أقرب للشمبانزي من اإلنسان ]

ح أنها ماتت إثر سقوطها من ف وق شجرة" إثر سقوطها من عل شجرة فتقول '"كسور قاتلة عند لوس  تقير

[72] 

  

 جنس الهوموهابيليس 

الخاصة   والجماجم  العظمية  الهياكل  بنية  بي    الكبي   التشابه  إن 

دعوى   بتهاوى  مقرونا  بالشيمبانزى  الخاصة  وتلك  الوبيتيكيات  باألسير

الوبيتيكيات مشت منتصبة قد وضع علماء التطور ف  إشكالية   أن األسير

ة.   كبي 

الهومو  فإن  التخيل  التطورى  للمخطط  وفقا  أنه  ذلك  ف   والسبب 

الوبيتيكيات. ذلك أن إسم الجنس "هومو"  إيريكتس جاءت بعد األسير

األنواع  أحد  هو  إيريكتس  الهومو  أن  يتضمن   ) اإلنسان  يعت   والذى   (

ية وأنه مسر منتصبا. كما أن سعة الجمجمة لديه تعادل ضعف  البشر

من سعة   المباشر  فالتحول  ولذلك  الوبيتيكيات.  األسير  الهوموهابيليسجمجمة  1.5جمجمة 



ال   عظميا  هيكال  يمتلك  والذى  إيريكتس  الهومو  إىل  الشيمبانزى  تشبه  قردة  ه  والتر  الوبيتيكيات  األسير

ء عن هيكل اإلنسان المعارص هو أمر غي  مطروح أو غي  وارد حتر بالنسبة لنظرية التطور.  يختلف ف  سر

حا ثمة  كان  فقد  مفهوم ولذا  نشأ  فقد  ذلك  عل  وبناءا  انتقالية(،  )أنماط  وصل  لحلقات  ماسة  جة 

ورة  !الهوموهابيليس من هذه الرص 

وه عائلة  The Leakeys صدر تصنيف الهومو هابيليس ف  سيتينيات القرن المنرصم بواسطة آل ليك

أ الذى صنفوه عل  الجديد  النوع  فإن هذا  لهم  الحفريات. ووفقا  المنقبي   عن  نه هومو هابيليس كان  من 

الحجرية   األدوات  واستعمال  االنتصاب  ف  وضع    
المسر للقدرة عل  إضافة  نسبيا  يمتلك جماجم ضخمة 

 لإلنسان
ً
 .والخشبية، وعليه "فربما" كانت سلفا

ت هذه الفكرة   غي  أن حفريات جديدة لهذا النوع تم الكشف عنها ف  نهاية الثمانينيات من نفس القرن غي 

نصوا  C. Loring Brace و لورنج براس Bernard Wood ض الباحثي   من أمثال برنارد وودتماما< فبع

تلك  عل  ذلك  ف   معتمدين  هابيليس!  الوبيتيكس  أسير أنها  عل  تصنف  أن  البد  هابيليس  الهومو  أن  عل 

القردة   مع  الصفات  من  كثي    
ف  ك  يشير الهوموهابيليس  أن  ذلك  حديثا،  المكتشفة  الحفريات 

ال الوبيتيكوس تماما االسير ة وهياكل عظمية تشبه االسير  .وبيتيكوس. فلديها أذرع طويلة وأرجل قصي 

كما أن أصابع اليد والقدم كانت مالئمة للتسلق كما أن الفك لديها كان كثي  الشبه بفك القردة الحالية وسعة  

حواىل   متوسطها  يبلغ  والتر  لديها  ا  600الجمجمة  سياق  ف   أيضا  مكعب ه  عل كونها سنتيمير  لداللة 

الوبيتيكوس   .مجرد قردة عادية ال تختلف عن االسير

أن  عن  وبراس  وود  العالمي    به  قام  الذى  العمل  تلت  التر  السنوات  ف   أجرى  الذى  البحث  أسفر  وقد 

فالحفرية  الوبيتيكوس.  األسير عن  مختلفة  بالفعل  تكن  لم  عن  OH62 الهوموهابيليس  عبارة  ه  والتر 

أظهرت أن هذا النوع كان يمتلك جماجم   Tim White والتر عير عليها تيم وايتجمجمة وهيكل عظم  

تفعل  والتر مكنتها من تسلق األشجار كما  ة  أذرع طويلة وأرجل قصي  لديها  أنه كان  ة كما  ذات سعة صغي 

 .القردة الحالية

ه األمريكية  اإلنسانيات  عالمة  بها  قامت  التر  المفصلة  التحليلة  الدراسات  أثبتت   Holly وىل سميثثم 

Smith     ية بالمرة بل باألحرى وبشكل قاطع قردة. فف  معرض   1994عام أن الهومو هابيليس ليست بشر

والهومو   إيريكتس  والهومو  هابليس  والهو  الوبيتيكيس  األسير أسنان  عن  التحليلية  الدراسات  عن  حديثها 

الوبيتيك وس والهوموهابيليس تظل مصنفة عل  نياندرتالينسيس قالت سميث: "إن أنماط نمو أسنان األسير

 [7أنها ف  إطار القردة األفريقية" ]

ي    ح فريد سبور  Bernard Wood وبرنارد وود Fred Spoor وف  نفس العام توصل كل من علماء التشر

من خالل منهجية مختلفة تماما إىل نفس النتيجة. ارتكزت منهجية  Frans Zonneveld وفرانز زونيفيلد

ف  األذن الداخلية لكل   semicircular canals التحليل المقارن للقنوات النصف الدائرية  هذا البحث عل

النتيجة  إىل  زونيفيلد  و  وود  و  سبور  وتوصل  توازنها.  عل  الحفاط  من  تمكنها  والتر  والقردة  اإلنسان  من 

 :التالية

 



أقدم نوع يظهر الشكل الخارجر " ية فإن  أنها بشر لإلنسان  morphology ضمن الحفريات المصنفة عل 

األذن  modern human العرصى ف   الدائرية  شبه  القنوات  أبعاد  فإن  المقابل  إيريكتس وف   الهومو  هو 

وبوس أنير والبارا  الوبيتيكوس  لألسير تنتم  أنها  ويعتقد  الجنوبية  أفريقيا  ف   عليها  عير  لجماجم   الداخلية 

Paranthropus  اقية حالياتشبه تلك الخاصة بالقردة الضخمة الب" 

أال وه الهوموهابيليس  بدراسة عل عينة من  الباحثي    قام  تعتمد   Stw 53 ثم  أن هذه كانت  لهم  وتبي   

الوبيتيكوس. وهذا يعت  أن الهوموهابيليس كانت تشبه  عل المسر عل قدمي   بشكل أقل حتر من األسير

الوبيتيكوس. ومن ثم توصلوا إىل نت ال تمثل نمطا   Stw 53 يجة مفادها أن القردة بحد أبعد حتر من األسير

الوبيتيكوس والهومو إيريكتس. ]  [73وسيطا بي   الشكل الخارجر لألسير

 

 جنس الهوموإريكتس 

ينقسم   ي  البشر للتطور    
اض  االفير المخطط    

ف  ورد  حسبما 

 ،
ً
( ألنواع اإلنسان إىل األقسام اآلتية: أوال اإلنسان التطور )الداخل 

النياندرتاىل   واإلنسان  العتيق   
الهوموسابيي   ثم  القامة،   منتصب 

Homo sapiens neanderthalensis اإلنسان النهاية  وف    ،

هذه (Cro-Magnon) الكرومانون   كل  فإن  ذلك،  ومع   ،

ما ه    الواقع-التصنيفات    
متفردة، وال    -ف  ية  أجناس بشر سوى 

 
ً
بينها عن االختالف مثال  بي   األسكيمو واألفارقة يزيد االختالف 

  العرص الحاىل  
 قزم وأورونر  ف 

  .أو بي  

 

أنواع  أكير  بوصفه  إليه  يشار  والذي  القامة،  منتصب  اإلنسان 

 Homo erectus البشر بدائية، وكما يدل االسم فإن مصطلح

اضطر  وقد  القامة.  منتصب    
يمسر الذي  اإلنسان    

يعت 

سابقي عن  اإلنسان  هذا  تميي    إىل  صفة  التطوريون  بإضافة  ه 

لَحظ  
ُ
االنتصاب؛ ذلك أن كل الحفريات المتاحة لإلنسان منتصب القامة تتسم باستقامة الظهر بدرجة لم ت

  أية عينة من عينات
، وال يوجد أي فرق بي   الهيكل العظم Homo habilis أو Australopithecus ف 

 .وبي   اإلنسان الحديث، باستثناء الجمجمة إريكتس للهومو 

  هو سعة جمجمته ) السبب ا
  900لرئيس  الذي جعل التطوريون يصفون اإلنسان منتصب القامة بأنه بدان 

حاجبه  3سم  1100  - نتوءات  وكذلك  الحديث،  اإلنسان  لدى  السعة  متوسط  من  أصغر  تعتير    
التر  ،)

السعة  نفس  لديهم  اليوم  العالم    
ف  يعيشون  الذين  األشخاص  من   

ً
ا هناك كثي  فإن  ذلك،  ومع  الغليظة. 

الدماغية لإلنسان منتصب القامة ) األقزام عل سبيل المثال(، وهناك أجناس أخرى لديها حواجب بارزة  

  سعة الجمجمة ال 
اليا األصليي   عل سبيل المثال(، ومما هو متفق عليه عامة أن االختالفات ف 

)سكان أسير

 جمجمة الهوموإريكتس 1.6



  الذكاء أو القدرات، فالذكاء يعتمد 
ورة عل وجود اختالفات ف  عل التنظيم الداخل  للمخ أكير    تدل بالرص 

 [74من حجمه ]

  
( و)إنسان جاوة( ف  إن الحفريات التر جعلت االنسان منتصب القامة معروف للعالم كله هما )إنسان بكي  

آسيا، غي  أنه بمرور الوقت فإن هاتي   الحفرتي   لم يعد ممكنا االعتماد عليهما؛ ألن إنسان بكي   يتكون من 

من الجص و التر فقدت أصولها، و إنسان جاوة يتكون من جزء من جمجمٍة أضيف   بعض العنارص المكونة

إليه عظمة من الحوض تم العثور عليها عل بعد ياردات من الجمجمة دون دليل عل أن هاتي   القطعتي    

   
ف  عليها  عير    

التر القامة  منتصب  اإلنسان  حفريات  حظيت  السبب،  لهذا  المخلوق.  نفس  إىل  تنتميان 

ايدة أفريقي  .ا بأهمية مير 

  أفريقيا لإلنسان منتصب القامة ه  حفرية
 Narikotome homo erectus أشهر العينات المكتشفة ف 

توركانا أن   (Turkana Boy) أو غالم  التأكيد عل  تم  وقد    كينيا. 
ف  توركانا  ة  بحي  من  بالقرب    وجدت 

التر

   
  الثانية عشر من عمره كان سيصبح طوله ف 

كيب    1.83سن المراهقة  الحفرية لغالم ف  . وال يختلف الير مير

 .الهيكل المنتصب للحفرية عن ذلك الخاص باإلنسان العرصي

أالن واكر األمريك   القديمة  اإلنسانيات  أي عالم   Alan Walker يقول عالم  أن    
ف  وبولوجر  أإنه يشك    نير

 . العرصي يستطيع أن يذكر الفرق بي   الهيكل العظم  لهذه الحفرية وذلك الخاص باإلنسان

واكر قال  للجمجمة  بالنسبة  اإلنسان   Walker أما  بجمجمة  تكون  ما  أشبه  ألنها  رآها  عندما  أنه ضحك 

المنتصب اإلنسان  فإن  ثم  ومن  العرصي(  اإلنسان  أجناس  )أحد  هو جنس  homo erectus النياندرتاىل  

[ 
ً
ي عرصى أيضا  . [76[ ]75بشر

ليك   ريتشارد  التطورى   
منتصب    يقول   Richard Leakeyوحتر اإلنسان  بي    الموجودة  االختالفات  أن 

 من مجرد تفاوت بي   االجناس
 :القامة وبي   اإلنسان العرصي ليست أكير

الوجه وغلظة الحواجب، وغي  ذلك. ولكن  "   شكل الجمجمة ودرجة بروز 
 اختالفات ف 

ً
أيضا المرء  ى  سي 

   
التر االختالفات  من  األرجح  عل  بروزا  أكير  ليست  االختالفات  المنفصلة هذه  األجناس  بي    اليوم  نراها 

بعضها  عن   
ً
جغرافيا الجماعات  تنفصل  عندما  البيولوجر   التنوع  هذا  ويظهر  العرصي.  لإلنسان  جغرافيا 

ات زمنية طويلة"]  [ 77لفير

وفسور وليام الفلن فحوصات   Connecticut من جامعة كونكتكت William Laughlin وقد أجرى الير

شاملة   يحية  مع  تشر عادية  غي   بصورة  تتشابه  الشعوب  هذه  ان  والحظ  أليوت  جزر  وسكان  لألسكيمو 

ة ه    Laughlin اإلنسان منتصب القامة. واالستنتاج الذي توصل إليه الفلن هو أن كل هذه األجناس الممي  

  الواقع أجناس مختلفة من ال
 :أي اإلنسان العرصي، فيقول Homo sapiens ف 

 

  من  عندما نتأمل االختالف"
ات الشاسعة الموجودة بي   المجموعات النائية أمثال األسكيمو والبوشمان، التر

ال نوع  إىل  تنتم   أنها  الHomo sapiensالمعروف  أن  نستنتج  أن  ر  َّ المير من  يبدو   ، Sinanthropus 

 [ 78)عينة منتصبة( تنتم  إىل نفس هذا النوع المتنوع"]



األمريك  العالم  مجلة  ونتيجة   American Scientist وف   الموضوع  هذا  حول  المناقشة  تلخيص  تم 

 :ف  الكلمات اآلتية 2000المؤتمر المنعقد بخصوصه عام 

للهومو  " التصنيف   الوضع  حول  حامية  مناظرة  ف   انخرطوا  ج  سينكينبي  مؤتمر  ف   المشاركي    أغلب  إن 

اوة لفكرة أن الهوموإيريكتس ليست له أية صالحية   ف  أن يكون نوعا مستقال إيريكتس، فلقد انترصوا برص 

ى منذ مليون  عام وحتر اآلن ه نوع واحد متنوع  البشر المنتمية للجنس  . فاألعضاء 
ً
أن يمج كلية والبد 

أية أقسام فرعية. ولذلك فموضوع المؤتمر  ( بال  )الهوموسابيي   وهو    لدرجة عالية وواسع اإلنتشار أال وهو 

 من األ ل ،الهومو إيريكتس
ً
 يوما

ً
 [79يام" ]م يكن موجودا

 

 جنس الهومو إرجاسير 

أن تصنف    إفريقيا يجب 
القامة ف  تعود إلنسان منتصب  أنها  يقال  التر  الحفريات  أن  العلماء  يعتير بعض 

إسم   تحت  بتصنيفها  البعض  قام  ولذلك  منفصل،  جنس  بعض    Homo ergasterتحت  بواسطة 

، لكن هناك عدم اتفاق بي   العلماء حول هذه المسألة وذلك للتشابه الشبه تام بينها وبي     الهومو التطوريي  

  الحقيقة تتبع هومو إيركتس. 
 إيركتس، فكلها ف 

 

جينسيس   Archaic Homo sapiensالهومو سابيي   العتيق   Homoوالهومو هايدلبي 

heidelbergensis   واإلنسان الكرومانونMagnon Man-Cro 

التطورى االفير  ة قبل اإلنسان العرصى ف  المخطط  العتيق هو الخطوة األخي    
  لإلنسان.  الهوموسابيي 

اض 

وف  الواقع فإن التطوررين ليس لديهم الكثي  ك يقولوه عن هذه الحفريات حيث أن الفروقات بينها وبي   

العرق اليزالون عل  أن ممثلي   عن هذا  الباحثي   أوضحوا  للغاية، حتر إن بعض  اإلنسان العرصى طفيفة 

اليا األصليي   
ين إىل أهل أسير  يومنا هذا مشي 

كمثال. فكما هو الحال بالنسبة لإلنسان العتيق   قيد الحياة ف 

اليي   األصليي   لديهم حواجب بارزة وغليظة وبنية الفك جانحة نحو الداخل والسعة الدماغية  
فإن األسير

 .أضأل بشكل طفيف

ء عن الهومو   جنسيس ف  الكتابات التطورية ال تختلف حقيقة ف  سر والمجموعة المسماة هومو هايديلبي 

الع كانوا  سابيي    أناسا  أن  ترجح  جنسيس  هايديلبي  الهومو  تصنيف  تحت  المدرجة  الحفريات  فكل  تيق. 

منذ   عاشوا  الحديث  العرص  ف   لألوربيي    يحية  التشر الناحية  من  جدا  منذ   500.000مشابهي    حتر  أو 

ا وأسبانيا 740.000  . سنة ف  إنجلير

قبل   عاش  الكرومانون   اإلنسان  أن  المقدر  وقد   30.000ومن  وجبهة    سنة  القبة  يشبه  دماغ  لديه  كان 

( وه أكير بقليل من متوسط السعة الدماغية لدى اإلنسان    3سم    1600عريضة والسعة الدماغية لديه )  

 .العرصى



بعض الكشوفات الحديثة المتعلقة بعلم اإلنسانيات القديمة أظهرت أن العرقي   الكرومانون  والنياندرتاىل 

ء اختلطا ببعضهما البعض ووضعا   لبنة األعراق الموجودة ف  يومنا هذا. وبناءا عل ما سبق فليس هناك سر

 الواقع نوعا بدائيا، فلقد كانوا آدميي   مختلفي   عاشوا ف  أزمان مبكرة، وإما 
من تلك الكائنات اآلدمية هو ف 

 [ 80أنهم قد تم استيعابهم ودمجهم أو اختلطوا باألعراق األخرى. ]

 

يي   )هومو( نظرية االنفجار   الكبي  لظهور البشر

يي   أشباه القردة     تربط البشر
لو أن البشر قد تطوروا من أسالف شبيهة بالقردة فما ه  األنواع االنتقالية التر

ية من الجنس ية كاملة الهيئة البشر   السجل  Homo )الذين ناقشناهم آنفا( وبي   األنواع البشر
الموجودة ف 

 األحفوري؟ 

ية نوع اإلنسان الماهرال يوجد أي نوع مرش   ح ليكون هذا الرابط، يذكر العديد من علماء األحافي  البشر

Homo habilis    مليون سنة( كرابط انتقاىل  بي   القردة  1.9)المستخدم لألدوات، ويؤرخ ظهوره ب

ي ، لكن هناك الكثي  من األسئلة حول عينات هذا النوع، يقول إيان  Homo الجنوبية وجنسنا البشر

( أن تصنيف هذا النوع "يصلح ليكون تاتر    المتحف األمريك  للتاري    خ الطبيع 
وبولوجيا ف  سال )عالم أنير

[ " يي   [، ويعود 81سلة مهمالت لعملية التصنيف حيث أنه يستقبل تشكيلة متنوعة من أحافي  البشر

  عام 
لماهر "يمثل  ويكتب مع جيفري شوارتز أن نوع اإلنسان ا 2009تاترسال ليؤكد وجهة النظر هذه ف 

 [83[ ]82تشكيلة من أنواع األناس  المختلفة". ]

 

ية آالن والكر   :الجدل الشديد حول هذا النوع-من جامعة والية بنسلفانيا-يفش عالم األحافي  البشر

البعض " إن  بل  فقط،  عليها  االتفاق  ويصعب  مجزأة  )الهومو(  النوع  هذا  أحافي   أن    
ف  المشكلة  ليست 

[ أحد األسباب الرئيسية لهذا االختالف  84ملة ضمن أنواع أو حتر أجناس مختلفة" ]يصنف الجماجم الكا

هو أن جودة األحافي  سيئة، ويقول ولكر: "رغم كل الكالم المنشور حول هذا النوع إال أنه ال وجود لدليل 

 [ 84عظم  يدعم كل هذا القدر من الخيال". ]

  تواجه اإلقرار بأن اإلنس
ان الماهر نوع موجود حقا توجد مشكلة زمنية أخرى تجعل  بتجاهل الصعوبات التر

أفراد  ظهور  الماهر  اإلنسان  أحافي   تسبق  ال  ي،  البشر لجنسنا  سلفا  يكون  أن  النوع  لهذا  الممكن  غي   من 

ي   السجل األحفوري منذ   Homo الجنس البشر
  تظهر ف 

مليون سنة(، أي ال يمكن لإلنسان الماهر    2)والتر

 [85. ]أن يكون سلفا لجنسنا 

 

الجنوبية   القردة  بي    وسيطة  انتقالية  مرحلة  الماهر  اإلنسان  إمكانية كون  عدم  الشكلية  الدراسات  تؤكد 

  
ت ف  ي" نشر البشر   مراجعة علمية موثوقة بعنوان "الجنس 

ي، وف  البشر  -  1999عام   Nature والجنس 

ومارك كوالرد   وود  برنارد  البارزين  ية  البشر األحافي   عالم   قبل  الجنس  يُ   -من  عن  يختلف  الماهر  أن  ذكر 



  الفك واألسنان واألنماط النمائية وحجم المخ، 
ي بحجم الجسم وشكله ونمط حركته، إنه يختلف ف  البشر

 [ 86ويجب إعادة تصنيفه ضمن القردة الجنوبية ]

  مجلة
الجنوبية    2011لعام   Science وتذكر مقالة منشورة ف  للقردة  يتحرك بطريقة مشابهة  الماهر  أن 

ا نظام لوس  مقارنة مع اإلنسان المنتصبأ    يشابه كثي 
 كير من تشابه حركته مع البشر كما أن نظامه الغذان 

H. erectus  الماهر ك  يشير الجنوبية    -،  القردة  اكه   -كما  اشير من  أكير  المعارصة  القردة  مع  بصفات 

، ووفقا لوود فإن أسنان الماهر "تنمو بشعة موازية لشع  ة نمو أسنان القردة اإلفريقية بالصفات مع البشر

[ ." ء لألسنان عند البشر  [ 83مقارنة مع النمو البط 

  
  دراسة أخرى ف 

ر و روبرت مارتن أن   The Journal of Human Evolution وف  من قبل سيغريد شي 

القبول  الصعب  "من  أن  واستنتجا   " "لوس  ك   الجنوبية  القردة  من  الحية  بالقردة  أشبه  الماهر  هيكل 

اإلنسان   وبي    العفارية  اإلفريقية  القردة  بي    ا 
ً
وسيط شكال  الماهر  اإلنسان  فيه  يكون  تطوري  بتسلسل 

[  " البشر الحرك  مع  الماهر  تكيف  يمكن 87المنتصب بشكل كامل، نظرا لعدم تشابه  ر: "ال  ح شي  [ وتشر

المتأ واألفراد  الماهر  بي    القحف  مقدمة  تشابهات  عل  تبت     
التر التوقعات  الجنس  إثبات  من  خرين 

ي". ]  [88البشر

مع القردة اإلفريقية أكير من تشابهه مع  -من ناحية توزي    ع األطراف -وبالمقابل يظهر الماهر تشابهات أشد "

بي     انتقاىل   الماهر كرابط  لكون  تشي     
التر السابقة  ات  للتفسي  بالنظر  متوقعة  النتائج غي   إن هذه   ، لوس 

 "البشر والقردة الجنوبية

 بي   القردة الجنوبية والجنس بغياب الم
ً
ا يي   لتكون رابطا مباشر اهر، من الصعب إيجاد أحفورة ألحد البشر

ي، وإنما يظهر اإلنسان بشكل مفاجر    .البشر

  سنة مما   1998عام   Science ذكرت مقالة لمجلة
بالنمو الشي    ع منذ مليون  أن سعة الجمجمة أخذت 

  [ ووجدت مقالة  89أدى إىل تضاعف حجم الدماغ ]
أن صفة واحدة   1999لعام   Science وود وكوالرد ف 

يي   مرشحة لتكون صفة وسيطة بي   البشر والقردة الجنوبية: إنها حجم الدماغ    أحد أحافي  البشر
فقط ف 

  أنها دليل عل Homo erectus لدى اإلنسان المنتصب
، وحتر بوجود هذه الصفة االنتقالية فهذا ال يعت 

  أحافي  األناس  ال يتفق مع تطور البشر من أناس  أقل  
ح وود و كوالرد: إن تسلسل حجم الدماغ ف  ذكاء، يشر

 حجم الدماغ النستر  ومنطقة حدوث التكيف.  
ح هذا أن العالقة معقدة بي  

تسلسل الصفات األخرى، يقير

[90[ ]86] 

بكثي   أعقد  وهو  للدماغ  الداخل   بالتنظيم  بشكل كبي   يتحدد  الذكاء  أن  أيضا  هما  غي  يكون    وأظهر  أن  من 

  مجلة
 International Journal of متعلقا بمتغي  واحد كحجم الدماغ، وكتبت إحدى األوراق العلمية ف 

Primatology   الدماغ تنظيم  االنتخابية إلعادة  الفوائد  ثانوًيا مقارنة مع   
ً
أمرا يكون  الدماغ قد  أن "حجم 

اض أن البشر قد تطوروا من   داخليا"، لذا فإن إيجاد عدة جماجم متوسطة الحجم ال يعتير  كافيا لدعم افير

 [91أسالف أكير بدائية ]

والبشر  الجنوبية  القردة  حوض  عظام  حول  دراسة  ضت  افير فقد  الدماغ،  لحجم  بالنسبة  الحال  هو  وكما 

ي" ] امن مع ظهور الجنس البشر ا تير 
ً
ة من التطور الشي    ع جد [ بينما تظهر الدراسة المنشورة 92وجود "فير



  
 عن الجنس   Journal of Molecular Biology and Evolution ف 

ً
أن القردة الجنوبية تختلف إحصائيا

ات    حجم الدماغ ووظائف األسنان ومتانة دعامة الجمجمة وتمدد طول الجسم باإلضافة للتغي 
ي ف  البشر

  المقال: "نحاول  
نا   -البرصية والتنفسية، وجاء ف  يج  إلظهار أن ا  -كغي  إلنسان العاقل تفسي  الدليل التشر

وكل   H. sapiens األول العظم   الهيكل  من  جزء    كل 
ف  وذلك  الجنوبية  القردة  عن  بشكل كبي   يختلف 

[."  [ 93ترصف سلوك 

البطيئة  التطورية  بالخط  مقارنة  التطورية  ات  التغي    
ف    

الحقيفر "التسارع  ب   البشر  ظهور  الدراسة  سّمت 

هذا   مثل  بأن  الجنوبية" ورصحت  اإلنسان للقردة  عينات  ي    ح  تشر "يشي   جذرية:  ات  تغي  يتضمن  التحول 

التطورية   عة  للي   طبيعيا  امتدادا  ليست  السلف  الجينوم  عل  هامة  تعديالت  حدوث  إىل  األول  العاقل 

، إن هذه التوليفة من الصفات لم تظهر من قبل  
 ."للجينوم عند القردة الجنوبية خالل العرص البليوسيت 

 

 

 

 

 

 

ة جينيا تدع ب  "الثورة الجينية" بحيث "ال يصلح أي نوع من أنواع  ات الشيعة واالستثنائية والكبي  إن التغي 

[ "  [93القردة الجنوبية كنوع انتقاىل 

 

مان ليير "دانيل  ية  البشر األحافي   علماء  رانغهام" من جامعة هارفارد ويؤكد  "ريتشارد  و  بيلبيم"  "ديفيد  و   "

ي  ض من القردة الجنوبية إىل الجنس البشر  :عل نقص الدليل األحفوري عل حدوث هذا االنتقال المفير

ي بال  "   شهدها تطور اإلنسان فإن االنتقال من القردة الجنوبية إىل الجنس البشر
من بي   كل االنتقاالت التر

االن هو  فهناك شك  الهامة  التطورية  األحداث  من  العديد    
ف  الحال  هو  وكما  األهم،  اآلثار  وله  األكير  تقال 

أخبار جيدة وسيئة، الخير الست   هو اختفاء التفاصيل االنتقالية نظرا لندرة األحافي  واآلثار، أما الخير الجيد 

ن حدوث هذا االنتقال من القردة فهو أنه عل الرغم من نقص الكثي  من التفاصيل حول كيفية وزمان ومكا

  
بما يكف  االنتقال    تل  هذا 

  تسبق والتر
التر البيانات  الكثي  من  أننا نملك  ي إال  البشر الجنوبية إىل الجنس 

لبناء استدالالت حول الطبيعة العامة لهذا االنتقال"، أي أن السجل األحفوري يقدم وصفا للقردة الجنوبية 

ي    لغياب الدليل شبيهة القردة وللجنس البشر
ً
من أشباه البشر ولكنه ال يوثق أي أحافي  انتقالية بينهما، نظرا

ي ه  محض "استدالالت" من دراسة   األحفوري، فإن االدعاءات التطورية حول االنتقال إىل الجنس البشر

  "وقت ما". 
اض حدوث هذا االنتقال "بشكل ما" و"بطريقة ما" ف   [ 94]أحافي  "غي  انتقالية" ومن ثم افير

ا جيدا عل الذكاء أو العالقات التطورية، مثال: للنياندرتال متوسط حجم جمجمة أكير من جمجمة اإلنسان المعارص، ك 1.7الشكل  ما أن  حجم الدماغ ليس مؤشر
  لدى البشر المعارصين يمكننا بناء سلسلة متدرجة من الجم 

ا بي   أفراد النوع الواحد. وبالنظر لوجود تنوع جيت  ة نسبيا إىل  حجم الجمجمة يختلف كثي  اجم الصغي 
  الحقيقة ناتجة عن

ة باستخدام البشر األحياء اليوم فقط، سيعط  هذا انطباعا خاطئا عن تسلسل تطوري ضمن هذه السلسلة بينما ه  ف  طريقة التعامل مع   الكبي 
، الدرس المستفاد من ذلك أال نكون متأثرين بما تعرضه كتب المراجع وعناوين األخ   أحجام الجماجم من  البيانات ال أكير

بار ووثائقيات التلفاز من وجود تدرج ف 
 .  الصغي  للكبي 



االنتقالية  األدلة    
ف  بالنقص  تاترسال"  "إيان  يسلم  اإلنسان،  أصل  حول   

ً
مقنعا  

ً
تطوريا  

ً
دليال هذا  يعتير  ال 

مر   بالتدري    ج، فعل   
ً
قيا مير يكون  أن  بدل   

ً
 مشتتا

ً
الحيوي حدثا تاريخنا  "لقد كان  فيقول:  البشر  إىل  وصوال 

األناس   من  جديدة  أنواع  ظهرت  السني    من  الخمسة  بيئات   الماليي    واستعمرت  وتشاركت  وتنافست 

من   الحافل  التاري    خ  هذا  عير  لنشوئنا  األضعف  التصور  البشر  نحن  نملك  ذلك،    كل 
ف  فشلت  أو  جديدة 

 [95االبتكارات الحيوية" ]

ي من أشباه   بعبارة أخرى فإن السجل األحفوري يقدم وصفا للقردة الجنوبية شبيهة القردة وللجنس البشر

يوث ال  ولكنه  التطورية  البشر  االدعاءات  فإن  األحفوري،  الدليل  لغياب   
ً
نظرا بينهما،  انتقالية  أحافي   أي  ق 

ثم  ومن  انتقالية"  "غي   أحافي   دراسة  من  "استدالالت"  محض  ه   ي  البشر الجنس  إىل  االنتقال  حول 

  "وقت ما
اض حدوث هذا االنتقال "بشكل ما" و"بطريقة ما" ف   ."افير

 

 

 

 

 

 

 

ي المفاجر  فيما كتبه عام   :2004يقر عالم األحياء التطورية أيضا إرنست ماير بالظهور البشر

 Homo erectus ولإلنسان المنتصب Homo rudolfensis إلنسان رودلفاألحفورة األقدم للبشر ه  "

، كيف لنا  Australopithecus الذين ينفصالن عن جنس القردة الجنوبية ة خالية من األحافي  بفجوة كبي 

  يمكن أن تلعب دور الشكل االنتقاىل  فإن علينا االعتماد  
أن نفش هذا القفز الظاهري؟ بغياب األحافي  التر

 [ 96الطرق المقدسة لعلوم التاري    خ، أال وهو بناء الرواية التاريخية". ]عل 

ي ] " لظهور جنسنا البشر   إيجاد نظرية "انفجار كبي 
ه فإن الدليل يقتص  ض غي 

 [ 97وكما يفير

  

 أحجام الجماجم تظهر أن النياندرتال له جمجمة أكير من اإلنسان الحاىل  : مقارنة بي   1.8الشكل 

 ( Aاإلنسان المنتصب )- (Bإنسان نياندرتال ) - (Cاإلنسان المعارص )



 كل أفراد العائلة 

المع نياندرتال واإلنسان  المنتصب وإنسان  )اإلنسان  ي  البشر الرئيسية من الجنس  ارص( إىل  تتشابه األنواع 

  الشكل  
(، إن درجة الشبه بيننا وبي   هذه 1.6حد كبي  بخالف القردة الجنوبية )انظر مقارنة الجماجم ف 

العاقل اإلنسان  نوع  ضمن  األنواع  هذه  يصنفون  ية  البشر األحافي   علماء  بعض  جعلت   Homo األنواع 

sapiens.  [98[ ]93[ ]99[ ]100 ] 

  السجل  
  سنة، يشابه اإلنسان المنتصب اإلنسان  يظهر اإلنسان المنتصب ف 

األحفوري منذ أكير من مليون 

ء من عنقه إىل أسفل قدمه ]  
ويعتير النوع األول الذي يملك الشكل المعارص لألقنية    [101المعارص بكل سر

  وهو ما ال نجده عند القردة الجنوبية واإلنسان   [102السمعية الداخلية )المختصة بالتوازن أثناء الحركة( ]

الماهر، ووجدت دراسة أخرى أن "اإلنفاق الكل  للطاقة )مؤشر معقد يتعلق بحجم الجسم وجودة الغذاء  

الجنوبية"   القردة  مع  مقارنة  المنتصب  اإلنسان  عند  بشكل كبي   ازداد  قد  الغذاء(  عل  الحصول  وكيفية 

با من القيمة العالية إلنفاق الطاقة الكل  عند البشر المعارصين. ]
 [103مقير

عام   أوكسفورد  جامعة  منشورات  من  أخرى  دراسة  اإلنسان    2007وتقول  امتالك  من  الرغم  "عل  أنه 

ة وفك صغي  إال أنه كان أكير حجما بكثي  من القردة الجنوبية وهو أشبه بالبشر من  المنتصب ألسنان صغي 

المنت اإلنسان  دماغ  حجم  متوسط  أن  ومع  وتقسيماته،  ووزنه  وقوامه  الجسم  شكل  من  ناحية  أقل  صب 

البشر المعارصين إال أن سعة جمجمة اإلنسان المنتصب تندرج ضمن التنوعات الطبيعية لسعة جمجمة  

 [ 104(. ]1.7اإلنسان المعارص )الشكل 

اوج بنجاح مع اإلنسان   عل الير 
ً
 اليوم لكان قادرا

ً
ح دونالد جوهانسون أن اإلنسان المنتصب لو كان حيا يقير

  المعارص إلنجاب ذرية خصي
ً
المنتصب لتم اعتبارنا نوعا أننا لو لم نكن منعزلي   زمنيا عن اإلنسان  بة، أي 

أنه  إال  المعارص    لإلنسان 
بدان  النياندرتال قد صنف كسلف  أن  اوج واإلنجاب، ورغم  الير   عل 

ً
قادرا  

ً
واحدا

 تذكر ]
ً
  الشارع فلن تكتشف فروقا

 لنا لدرجة أنك لو مشيت بجانبه ف 
ً
ح و 105مشابه جدا ود وكوالرد [ يشر

هذه النقطة بلغة علمية تقنية: "إن العدد الهائل من الهياكل العظمية إلنسان نياندرتال يشي  إىل أن شكل  

 [106الجسم ضمن مجال التنوعات الطبيعية لإلنسان المعارص".]

يكون  "قد  فيقول:  واشنطن  جامعة  من  ترينكوس"  "إريك  ية  البشر األحافي   عالم  ذلك  بمثل  يحتج 

"  للنياندر 
ً
 وتكاثريا

ً
 واجتماعيا

ً
 سلوكيا

ً
ة لكنهم كالبشر تماما تال حواجب أسمك أو أنوف أعرض أو بنية مكتي  

من    
ً
عقليا أدن   النياندرتال  بأن  القائلة  األسطورة  ترينكوس رفض  مع  بوست  الواشنطن  أجرتها  مقابلة    

وف 

معشر  النياندرتال  أن  تظن  الناس  من  العامة  أن  "رغم  فقال:  المعارصين  يوجد  البشر  ال  أنه  إال  وغتر   بليد   

ة ولهم  سبب مقنع يدفع لالعتقاد بأنهم أقل ذكاء من اإلنسان المعارص األحدث، صحيح أن لهم أبدانا مكتي  

البشر   لدى    
التر تلك  عن  تختلف  ال  العقلية  قدرتهم  أن  إال  ناتئة  وفكوك  حادة  وأسنان  حواجب كثيفة 

 [ 108[ ]107المعارصين كما يبدو". ]

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عام     
فف  ذكية،  غي   بهائم  النياندرتال    

ف  ترى    
التر ه   فقط  العوام  ظنون  مجلة  2003ليست   تتبعت 

Smithsonian     األوائل األوروبيي    وبولوجيا 
األنير علماء  عند  مصدرها  لتجد  األسطورة  الذين هذه 

 :حرضتهم فكرة داروين عن "البشر الدون" وجاء فيها

سميث فريد  الجسدية  وبولوجيا  األنير عالم  يدرس يقول     DNA الذي 
ف  لويوال  جامعة  من  النياندرتال، 

 :شيكاغو 

لإلنسان  " تجسيد  أنهم  مرة  ألول  النياندرتال  درسوا  الذين  األوروبيي    وبولوجيا 
األنير علماء  ذهن    

ف  كان 

ال   
التفكي  البدان  الكالم وال  أدوات بدائية وال يستطيعون  أنهم نابشوا فضالت يصنعون  دون"، كان يعتقد 

التكيف مع مجموعة  القدرة عل  الذكاء وله  النياندرتال عاىل   بأن   يعتقدون 
الباحثي   أما اآلن فإن   ،  

الذهت 

  
ف  لتساعده  الوظيفية  عالية  أدوات  وتصنيع  المتنوعة  البيئية  المناطق  من  بارع   واسعة  نوع  إنه  التكيف، 

 [ 109بامتياز. ]

يستخدم  النياندرتال  "كان  ويقول:  الكلمات  هذه  بوردو  جامعة  من  إرريكو  فرانسيسكو  اآلثار  عالم  ويؤكد 

  كان يستخدمها اإلنسان العاقل المعارص له، كما كان يستخدم الرموز الذهنية بنفس  
التقنيات المتطورة التر

 [110الطريقة". ]

الدليل   حجم  يدعم  متوسط  "يقدر  مولنار":  "ستيفن  وبولوجيا  األنير عالم  يقول  االدعاءات،  هذه  القوي 

مل   1345مل وهو أكير بقليل من حجم جمجمة اإلنسان المعارص الذي يبلغ    1450جمجمة النياندرتال  

  مجلة111]
ح ورقة علمية ف  متطورة بشكل  أن "األساس الشكل  لقدرة البشر عل الكالم   Nature [ وتقير

  أماكن تحوي عالمات عل الثقافة والفن 112كامل لدى النياندرتال" ]
[ بل لقد وجدت بقايا النياندرتال ف 

[ المعقدة  األدوات  تصنيع  وتقنيات  ]113والمدافن   ]114[  ]115[  ]116[ إحدى 117[  وتظهر   ]

قد أعلنت   Nature ن مجلة[ بل إ118المصنوعات أن النياندرتال قد صنع آلة موسيقية تشبه المزمار ]

ضة  1.9 الشكل   السلسلة التطورية المفير
 سعة القحف للكائنات الحية والمنقرضة ف 



الزرد    1908عام   يرتدي درعا من  بالنياندرتال  اكتشاف هيكل شبيه  اكتشاف قديم وغي  مؤكد    -عن  وهو 

[ وبغض النظر عن صحة هذا الكشف من عدمه إال أنه من الواضح أن النياندرتال متشابهون عقلًيا 119]

 مع معارصي  هم من اإلنسان العاقل، وكما يقول عالم ا
ً
آلثار التجريتر  "ميتي   إيرين": "عندما يتعلق األمر جدا

[ قدرتنا"  نفس  لهم  أو  ذكائنا  درجة  بنفس  األحوال  بكل  النياندرتال  فإن  األدوات  وبالمثل، 120بصناعة   ]

، لكننا 
ً
يقول ترينكوس أنه عندما تقارن األوروبيي   القدماء مع النياندرتال فإن كليهما "يبدو لنا متسخا ومنتنا

، هناك سبب جيد لالعتقاد أنهم كانوا كذلك".]نعلم أن    [121كال منهما بشر

  تظهر مزيجا من الصفات لدى كل من 
  الهياكل العظمية التر

أحد هذه األسباب هو وجود التنوع الشكل  ف 

  تشي  إىل "انتماء النياندرتال واإلنسان المعارص لنفس النوع وأنهما  
اإلنسان الحديث وإنسان نياندرتال والتر

اوج بحرية". ]ق  [122ادران عل الير 

عام     
مجلة  2010ف  واسمات Nature أعلنت  اكتشاف  اإلنسان  DNA Markers عن  عند  النياندرتال 

  لقرابة  
شخص حول العالم إىل تزاوج أفراد من نوع النياندرتال مع   2000المعارص: "يشي  التحليل الجيت 

ي مرتي   تاركي   جيناتهم ضمن  [123 اليوم". ]البشر  DNA نوعنا البشر

النياندرتال كليا  يختف  "لم  نيومكسيكو:  جامعة  من  لونغ"  "جيفري  الوراثية  وبولوجيا  األنير لعالم  ووفقا 

اض بأن النياندرتال    كل البشر األحياء اليوم تقريبا"، أدت هذه المالحظات لالفير
ألنهم قد تركوا آثارهم ف 

ي". ]  [ 124هم أحد األعراق ضمن نوعنا البشر

ييقول   البشر الجنس  ومجموعة  القردة،  يشبهون  الجنوبية  "القردة  أن  آيللو"  ىل  
يشبهون   Homo "لي  

[ "   المجموعات الرئيسية للجنس125البشر
 مثل اإلنسان المنتصب Homo [ وهذا يتفق مع ما رأيناه ف 

H. erectus    األ بي    االختالفات  تفسي   الممكن  فمن  ر"  شي  "لسيغريد  ووفقا  نياندرتال،  نواع  وإنسان 

  تنتم  للجنس
ة Homo الشبيهة بالبشر والتر ات التطورية الصغي   microevolutionary من خالل التأثي 

  
الجيت  واالنزياح  المناخية  والضغوط  الحجم  تنوعات     genetic drift نتيجة 

التفريفر  والتعبي  

differential expression   ة أي د كة، ال تقدم هذه الفروق الصغي 
ليل عل تطور البشر  للجينات المشير

 [ 126من مخلوقات سابقة شبيهة بالقردة. ]

 الخالصة 

ه الناقصة والمجزأة، وقد رأينا الظهور المفاجر  للقردة   يي   بأحافي  يبدو واضحا تمي   السجل األحفوري للبشر

  حي   يظهر الجنس 4-3الجنوبية )من أشباه القردة( منذ 
مليون سنة،   2منذ  Homo ماليي   سنة، ف 

وبأسلوب مفاجر  أيضا ودون أي دليل عل حدوث انتقال تدريجر  من أشباه القردة، يشبه األفراد التالون 

ة Homo لذلك ضمن الجنس ات تطورية صغي   .البشر المعارصين وتعود اختالفاتهم إىل تغي 

وبولوجيا من   مطلع هذا المقال مقولة لعالم األنير
نغتون" يخير " SMU اقتبسنا ف 

بها لجنة رونالد ويير

  من 
  والية تكساس بأن السجل األحفوري يحوي سلسلة "كاملة" تثبت تطورنا التدريجر  الدارويت 

التعليم ف 

  األدب العلم   
  ضوء الدليل الفعل  المذكور ف 

نغتون هذه ف  أنواع شبيهة بالقردة، لقد ناقشنا شهادة ويير

يي   ب "، هناك العديد  المنشور ووجدنا أنه يمكننا وصف السجل األحفوري للبشر
ً
ء إال بكونه "كامًل  

كل سر



حتر من قبل  -من الفراغات وال يوجد أي أحفورة انتقالية مقبولة بكونها السلف المباشر للبشر بشكل عام 

  تطلق من قبل علماء التطور أمام العامة مخالفة للواقع، إن 
علماء التطور أنفسهم. لذا فإن االدعاءات التر

  السجل األ 
حفوري غي  متدرج وال يبدو أنه بسبب العمليات الداروينية التطورية، إن العقيدة  ظهور البشر ف 

التطورية القائمة عل أن البشر قد تطوروا من نوع سلف شبيه بالقرد تتطلب استنتاجات تتجاوز األدلة وال  

 .يدعمها السجل األحفوري 
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