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المقدمة
ّ
البشرية مفتونة بأصولها .مع ذلك ،هذا االفتتان يقود البشر إلى طريقين
مختلفين.
بعضهم يبدأ بفهم أن البشر يجدون أصولهم في مخلوقات مجهولة الهوية
شبيهة بقرود عاشت من ماليين السنين .وبالتالي ،هؤالء الذين يقبلون
هذا التفسير ،يؤمنون أن أثار أصولهم من الماضي هي من كائن وحيد
الخلية زعموا أنه عاش من باليين السنين.
ُوجدت األدلة الحفرية التي تستخدم للكشف عن تفسير تطور اإلنسان
ناقصة بعدة طرق .على الرغم من عدم وجود اتفاق على ترتيب تطور
اإلنسان ،فان الفكرة العامة مقبولة ويتم العمل على إيجاد التفاصيل.
على الرغم من الغش المتعمد والخلط المستمر ،فإن أسالفنا الشبيهة بالقرود
تم إعالنها على غالف المجالت وحتى إلى تدريسها في الفصول الدراسية.
يعطينا الكتاب المق ّدس رؤيــة تختلف اختالفًا تــا ًمــا .فاإلنسان
ليس من ساللة أشباه القرود التي تطورت بمرور الزمن ،لكنه مخلوق
فريد من قِبَل هللاُ ،خلق على شبه هللا وصورته .إن أصول مجموعات
البشر المختلفة يمكن فهمها من خالل األحداث المحيطة بقصة برج بابل
(تكوين  )11فقيمة حياة اإلنسان ترتكز على القيمة التي أعطاها له الخالق.
هل ما تعتقد فيه عن أصل اإلنسان يؤثر في طريقة نظرتك لمن حولك؟
هل يجب أن تعطي الشمبانزى نفس مكانة اإلنسان؟ يعطينا الكتاب المق ّدس
إرشادًا لإلجابة عن هذه األسئلة وأسئلة أخرى عديدة.

ّ
حـــقـــا تــــطــــورت الــبــشــر
هــــل
من مخلوقات شبيهة بالقرود؟
بقلم David Menton
كــثــرت األفــــام الــوثــائــقــيــة عــن تــطــور اإلنـــســـان .وهـــذه بعض
من األفالم األكثر انتشارًا في السنوات الحالية ،السير مع رجال الكهف
 )2003( Walking With Cavemenإنتاج  BBCوتم بثها على قناة
 ،Discoveryرحلة اإلنسان :ملحمة جينية (The Journey )2003
 of Man: A Genetic Odysseyإنتاج قناة ناشيونال جيوجرافيك.
اللغز الخاص بنا  ،)2005( The Mystery of Usإنتاج قناة ناشيونال
جيوجرافيك أيضًا .تقدم كل هذه البرامج تطور اإلنسان من المخلوقات شبيهة
القردة على مدى عدة ماليين السنين .إنهم ي ّدعون أن علماء األنثروبولوجي
(علم اإلنسان) قد وجدوا روابط في سلسلة تطور اإلنسان وأن العلماء
قد أثبتوا أن نظرية التطور حدث فعالً عن طريق الحمض النووي ودراسات
أخرى .لكن ما هو الدليل الحقيقي لتطور اإلنسان؟ ما هو الدليل الذي
لم نسمع عنه؟ في هذا الفصل ،سنبحث كيف كان علماء األنثروبولوجي
يجعلون األمر يبدو إما ّ
أن اإلنسان نتيجة لتطور القرود أو القرود نتيجة
لتطور اإلنسان .ومرة أخرى ،سوف نستنتج أن األدلة تشير إلى أن اإلنسان
مخلوق فريد ،مخلوق على صورة هللا.
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ربما تكون أكثر األمور مرارة ألي مسيحي عند محاولته التصالح
مع نظرية دارويــن (النشوء واالرتقاء) هو قبول افتراض أن أصول
اإلنسان تعود إلى القرود .حتى ّ
أن كثيرًا من المسيحيين الذين يقبلون دون
فحص دقيق أن نظرية التطور هو «طريقة هللا للخلق» يحاولون بطريقة ما
أن يرتقوا بأصل اإلنسان ،أو على األقل بروحه ،أسمى من البهائم .ويحاول
أنصار نظرية التطور تخفيف وطأة األمر بالتأكيد أن اإلنسان لم يتطور
حرفيًا من القرود (القرود بدون ذيل) بل باألحرى من أشباه القرود.
ومن المفترض أن العديد من أسالف اإلنسان ،من أشباه القرود ،هم قرود
لها أسماء علمية ،التي تتضمن كلمة بيثيكيوس ( pithecusمستمدة من
المعنى اليوناني «قــرد» .)»ape« ،الكلمة األكثر روا ًجــا لـ «أسالف
اإلنسان» هي معروفة عادة بـ «لوسي »،على سبيل المثال ،االسم العلمي
استرالوبيثكس افيرينسيس ( Australopithecus afarensisتعني
«القرد الجنوبي من المثلث البعيد في أثيوبيا») .لكن ماذا يقول الكتاب
المق ّدس عن أصول اإلنسان؟ وما هو الدليل العلمي الذي ي ّدعو به أنصار
نظرية التطور عن أصولنا من القرود؟

المقدس المبدئية
افتراضات الكتاب
ّ
يخبرنا هللا أنــه خلق كــل الحيوانات التي تمشي على األرض
في نفس اليوم (اليوم السادس) ،وخلق اإلنسان بشكل منفصل على صورته
بهدف أن يكون لإلنسان السلطان على سائر المخلوقات في األرض
(تكوين  .)28-26 :1ومن هنا يتضح أنه ليس هناك حيوان يتساوى
باإلنسان ،ومن المؤكد أنه ليس من أسالفه.
وهكذا عندما عرض هللا الحيوانات على آدم لتسميتها ،الحظ آدم
س ِه فَلَ ْم يَ ِج ْد ُم ِعينًا نَ ِظي َرهُ» (تكوين  .)20 :2وأثبت الربّ
أن « َوأَ َّما لِنَ ْف ِ
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يسوع تميز الرجال والنساء عندما أعلن أن الــزواج يكون بين رجل
وامـــرأة ألن « ِمـــنْ بَـــ ْد ِء ا ْلـ َ
ـخـلِــيـقَـ ِةَ ،ذ َكــــ ًرا َوأُ ْنــثَــى َخلَقَ ُه َما هللاُ»
(مرقس  .)6 :10وهذا ال يسمح بوجود فكرة ما قبل اإلنسان أو فكرة باليين
السنوات في نظرية التطور الكوني قبل ظهور اإلنسان على األرض.
فاختار آدم اسم «حواء» لزوجته ألنه أدرك أنها ستكون «أُ ُّم ُك ِّل َح ٍّي»
(تكوين  .)20 :3صرح الرسول بولس بوضوح أن اإلنسان ليس حيوانًا:
س ٌد َ
آخ ُر،
احدٌَ ،ولِ ْلبَ َهائِ ِم َج َ
س َج َ
س ٍد َج َ
س ُك ُّل َج َ
«لَ ْي َ
س ٌد َو ِ
سدًا َو ِ
احدًا ،بَ ْل لِلنَّا ِ
آخ ُرَ ،ولِلطَّ ْي ِر َ
س َم ِك َ
آخ ُر» (كورنثوس األولى .)39 :15
َولِل َّ

افتراضات نظرية التطور المبدئية
نرى أنه في حين ّ
أن المسيحيين المؤمنين بحرفية الكتاب المق ّدس يبدأون
أن كلمةَ هللا حقيقية ّ
بافتراض ّ
وأن أسالفَ اإلنسان تعو ُد إلى اإلنسان الكامل
آدم وحواء فحسب ،فإن أنصار نظرية التطور يبدأون بافتراض أن اإلنسان
بالفعل قد تطور من القرود .وال يوجد أحد من علماء دراسة مستحثات
أسالف البشر «( »paleoanthropologistsهؤالء الذين يدرسون الدليل
الحفري ألصل اإلنسان) يجرؤ على طرح السؤال« ،هل تطور اإلنسان
من القرود؟ «فالسؤال الوحيد المسموح به هو «من أية قرود تطور
اإلنسان؟»
وبما أن أنصار نظرية التطور ال يؤمنون ،بشكل عام ،أن اإلنسان
قد تطور من أي قرد على قيد الحياة اآلن ،فإنهم ينظرون إلى حفريات البشر
والقرود على أنها تمدهم بدليلهم المنشود .وعلى وجه التحديد ،فإنهم يبحثون
عن أي سمة تشريحية والتي قد تبدو «وسطية» (بين تلك التي للقرود
ولإلنسان) .وحفريات القرود التي لها مثل هذه السمات يتم اإلعالن عنها
بأنها أسالف اإلنسان (أو على األقل أقارب مباشرة) ويتم تسميتهم «أشباه
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اإلنسان» .»hominids« ،وعلى الجانب اآلخر ،فإن القرود األحياء اآلن
ال يُعتبروا أشباه إنسان ،ولكنهم يُس ّمون «أشباه البشر» «»hominoids
(قرود) ألنهم يتشابهوا فحسب مع البشر ولكنهم لم يتطوروا إلى بشر.
ورغم ذلك ،فإن أنصار نظرية التطور على استعداد لقبول التشابهات
البسيطة بين حفريات عظام القرود المنقرضة وبين عظام البشر األحياء
«كإثبات» على أسالفنا القرود.

ما هو دليل نظرية التطور البشري؟
رغم وجود العديد من التشابهات بين القرود األحياء والبشر ،فإن الدليل
التاريخي الوحيد والذي يمكنه تدعيم سلف القرود لإلنسان البد وأن يأتي
من الحفريات .ولسوء الحظ ،فإن السج ّل الحفري لإلنسان والقرود ضئي ٌل
للغاية .فحوالي  %95من الحفريات المعروفة كلها من الالفقاريات البحرية،
وحوالي  %4.7من الطحالب والنباتات ،وحوالي  %0.2من الحشرات
والالفقاريات األخرى و %0.1فقط من الفقاريات (حيوانات لها عظام).
وأخيرًا ،فإن أصغر جزء يمكن تخيله من حفريات الفقاريات هو للرئيسيات
«( »primatesالبشر ،والقرود ،والليمور).
وبسبب ندرة حفريات أشباه اإلنسان ،فإن العديد من المتخصصين
في تطور اإلنسان لم يروا حفرية شبيه إنسان أصلية بالفعل ،وعدد أقل جدًا
أُتيحت له الفرصة للتعامل مع أو دراسة واحدة .وغالبية المقاالت العلمية
عن تطور اإلنسان مبنية على جمع العينات األصلية (أو حتى صورهم
أو قياساتهم أو مواصفاتهم المنشورة)ّ .
إن الوصول إلى حفريات أشباه
اإلنسان األصلية مقصو ٌر للغاية على من اكتشفوها وفي الغالب يقتصر
على قليل من أنصار نظرية التطور الذين يتفقون مع تفسير المكتشفين
للحفرية.
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وبــمــا ّ
أن هــنــاك اعــتــبــار كــبــيــر الكــتــشــاف ســلــف لــإنــســان
 Paleoanthropologistsعن اكتشاف سلف للقرود الحية اآلن (أو
األسوأ من ذلك ،مجرد القردة المنقرضة) ،فهناك ضغط هائل على علماء
دراسة مستحثات أسالف البشر أن يعلنوا أن أية حفرية للقرود هي «ألشباه
اإلنسان» .وكنتيجة لذلك ،فإن القرود الحية اآلن قد أُهمل البحث عن
أسالفها.
ويتم تعليم العديد من الطلبة عن نظرية التطور البشري (في الغالب
في فصول الدراسات االجتماعية والعلوم البيولوجية!) على أيدي مدرّسين
لديهم القليل من المعلومات عن تشريح جسم اإلنسان وال شيء عن تشريح
القرود .ولكنه أمر ال طائل منه أن تأخذ في االعتبار الدليل الحفري لتطور
البشر من القرود بدون الفهم أوالً عن االختالف التشريحي والوظائفي
األساسي بين الهياكل العظمية لإلنسان والقرد.

الفكين واألسنان
بسبب صالبتهم النسبية ،فإن غالبية حفريات الرئيسيات Primates
التي ُعثر عليها هي لقطع األسنان والفك .وبالتالي ،فإن الكثير من األدلّة
على األصل القردي لإلنسان مبني على التشابهات في األسنان والفكين.
وعلى نقيض البشر ،فإن القرود لديها أسنان قاطعة وأنياب أكبر
من الضروس .وألسنان القرود طبقة «مينا» رفيعة (أصلب طبقة سطحية
لألسنان) ،بينما البشر لديهم طبقة «مينا» أكثر سٌم ًكا .وأخيرًاّ ،
فإن الفكيّن
يميالن ألخذ شكل حرف  Uفي القرود وشكل قطعي مكافئ ()Parabolic
أكثر في اإلنسان.
والمشكلة في إعالن ّ
أن حفرية قردية ما هي سلف للبشر (أي ،شبه
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إنسان) على أساس سمات محددة
لألسنان مشابهة لإلنسان هي ّ
أن
بعض القرود الحية اآلن لديها نفس
السمات هذه وال تُعتبر من أسالف
اإلنسان .وبعض األنواع من قرود
البابون ،على سبيل المثال ،لديها
أسنان قاطعة وأنياب صغيرة نسبيًا
وضــروس كبيرة نسبيًا .وبينما
يمتلك معظم القرود طبقة «مينا»
رفيعة ،فإن بعض القرود مثل قرود
إنسان الغاب ( )orangutansلديها
طبقة «مينا» سميكة نسبيًا .ومن الواضح أن األسنان تخبرنا أكثر عن طعام
الحيوان وعاداته الغذائية عن تطوره المفترض .ومع ذلك ،فإن طبقة المينا
السميكة هي أحد أكثر المعايير المستخدمة شيوعًا إلعالن أن حفرية قرد
ما هي إال لشبيه اإلنسان (.)hominid
لقد استُخدم الخيال الفنّي لرسم «اإلنسان القرد» كامالً من ال شيء سوى
سن واحد .ففي أوائل عشرينيات القرن العشرين ،فإن «اإلنسان القرد»
سن واحد) تم رسمه كامالً
( Hesperopithecusوالذي احتوى على ّ
في جريدة  London Illustrated Newsمع زوجة تخيلية (وكل هذا
مبني على اكتشاف ِسنّة واحدة) وأبناءه وحيواناته األليفة وكهفه! واستخدم
الخبراء هذا السن ،والمعروف باسم «إنسان نبراسكا» ،Nebraska Man
كدليل على تطور اإلنسان أثناء تجارب «سكوبس»  Scopesفي .1925
وتم العثور على أجزاء من الهيكل العظمي في  1927مع األسنان ،وتم
اكتشاف أن إنسان نبراسكا كان حقًا شبيه خنزير منقرض (خنزير وحشي)!
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الجماجم
ربما تكون الجماجم أكثر حفريات الرئيسيات  Primatesإثارة لالهتمام
ألنها تحوي المخ وتمنحنا فرصة ،بمساعدة فنانين مبتكرين ،للنظر
في وجه أسالفنا المفترضين .ويسهل تمييز الجمجمة البشرية من بين جميع
القرود الحية اآلن ،رغم وجود تشابهات بالطبع.
إن فجوة الجمجمة كبيرة في البشر بسبب مخهم الكبير نسبيًا بالمقارنة
بالقرود .ورغم ذلك ،فإن حجم المخ الطبيعي لإلنسان البالغ يختلف
على مــدى قــدره ثالثة أضــعــاف .وال يرتبط
االختالف في حجم المخ البشري مع الذكاء.
فإن القرود البالغة لديها أمخا ًخا أصغر من أصغر
عقل بشري بالغ وال يمكن مقارنتها بالطبع
على مستوى الذكاء.
ربما تكون أفضل طريقة لتمييز جمجمة قرد
عن جمجمة إنسان هي فحصها من مشهد جانبي.
ومن هذا المنظور ،فإن وجه اإلنسان رأسي
تقريبًا ،بينما وجه القرد يميل قليالً من أعلى وجهه
إلى ذقنه.

عظام الساق
ّ
إن أكثر األدلة المرغوبة بشغف في حفريات أشباه اإلنسان هي أي سمة
تشريحية يمكنها أن تقترح ثنائية الحركة ( bipedalityالقدرة على السير
على قدمين) .وبما أن البشر يسيرون على قدمين ،فأي دليل على ثنائية
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الحركة في قرود الحفريات يعتبرها أنصار نظرية التطور كدليل دامغ
على أسالف اإلنسان .ولكن علينا األخذ في االعتبار أن الطريقة التي يسير
بها القرد على قدمين هي طريقة مختلفة تما ًما عن طريقة سير اإلنسان
على قدمين .إن طريقة سير اإلنسان المميزة تتطلب تكامل معقد لسمات
هيكلية وعضلية عديدة في فخذيه وساقيه وقدميه .وبالتالي ،فإن أنصار
نظرية التطور يختبرون بدقة عظام الحوض ( )pelvisوعظام الفخذ
( )femurوعظام الساق ( )tibia, fibulaوعظام القدم للقرود الحفرية
في محاولة لتحديد أية سمات تشريحية يمكن أن تقترح ثنائية الحركة.
إن أنصار نظرية التطور مهتمون بالتحديد بالزاوية التي فيها تلتقي
الح ْمل carrying
عظمتي الفخذ والساق عند الركبة (التي تس ّمى زاوية ِ
 .)angleوالبشر يمكنهم الحفاظ على وزنهم فوق قدميهم أثناء السير
ألن عظمتي الفخذ تتقاربان باتجاه الركبتين مك ّونة زاوية حمل قدرها
 9درجات تقريبًا مع عظمة الساق (بكلمات أخرى ،نحن لدينا التصاق
في الركبتين) .وفي المقابل ،فإن الشمبانزي والغوريال لديهما قدمان
مبتعدتان بشدة مع زاوية حمل قدرها صفر درجة .هذه الحيوانات استطاعت
الحفاظ على وزنها فوق قدميها أثناء السير عن طريق تمايل جسدها
من جنب إلى آخر بالطريقة المعروفة «بمشية القرد».
ويفترض أنصار نظرية التطور أن قرود التطور الذين لديهم زاوية
ِح ْمل عالية (مثل البشر) كانوا ثنائ ّي الحركة وبالتالي تطوروا إلى إنسان.
يُعتبر ّ
أن بعض األسترالوبيثسين ( australopithecineكائنات شبيهه
بالقرود) قد ساروا مثلنا وبالتالي يكونوا أسالفنا ألنه كان لديهم زاوية ِح ْمل
الح ْمل الكبيرة ال تقتصر على البشر – فهي موجودة
كبيرة .ولكن زوايا ِ
في القرود الحديثة والتي تمشي برشاقة على جذع األشجار ولكن ليس
بنفس القدرة على األرض.
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«ح ْمل» كبيرة (بقدر مماثل
إن القرود األحياء اآلن والذين لديهم زاوية ِ
لإلنسان) ويشملون القرود مثل إنسان الغاب ( )orangutansوالقرد
العنكبوتي ( – )spider monkeyكالهما ماهر في تسلق األشجار وقادر
ان على السير على األرض بحركة ثنائية مشابهة للقرود .والمقصود هنا
هناك قرودًا ساكنة األشجار وأحياء اآلن لديهم نفس السمات التشريحية
التي يعتبرها أنصار نظرية التطور كأدلة مؤكدة على ثنائية الحركة،
رغم أنه ال يوجد من بين هذه الحيوانات من يسير مثل اإلنسان وال يقترح
أحد أن هؤالء أسالفنا.

عظام القدم
ّ
إن قَــد َم اإلنسان فريدةٌ من نوعها وليست حتى قريبة في الشكل
أو الوظيفة من قدم القرد .فإن إصبع القَدم األكبر مواز للقدم وال يبرز
من الجانب مثل القرود .وإن عظام أصابع قدم اإلنسان مستقيمة نسبيًا
عن أصابع القرد المنحنية.
وأثناء السير ،فإن كعب القدم البشري يمس األرض أوالً ،ثم يتم توزيع
الوزن من الكعب إلى الحافة الخارجية للقدم إلى أن يصل إلى إصبع القدم
الصغير .ومن إصبع القدم الصغير يتوزع الوزن داخليًا عبر بدايات
األصابع إلى أن يصل إلى إصبع القدم الكبير .وال يوجد من بين القرود
من لديه قدم أو دفعة قدم مثل التي لإلنسان؛ وبالتالي ،فال يوجد قرد قادر
على السير مثل مشيتنا المميزة ،أو صنع بصمة قدم بشرية.

عظام الحوض
إن الحوض (عظام الحوض) تلعب دورًا بالغ األهمية في المشي،
وتتطلب ال َم ْشيَة المميزة لإلنسان حوضًا مختلفًا تما ًما عن القرود .وبالتأكيد
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فإن أي شخص يمكنه فحص الحوض حتى يتحقق إذا كان باستطاعة القرد
أن يمشي مثل اإلنسان.
يمكننا الشعور بجزء من عظمة الحوض أسفل حزامنا يس ّمى الشفرة
الحرقفية  .Iliac Bladeوإذا نظرنا لها من أعلى فإن هذه الشفرات
مقوسة لألمام مثل مقابض ذراع التوجيه في الطائرة .وعلى نقيض ذلك،
فإن الشفرات الحرقفية للقرد تبرز مستقيمة باتجاه الجانب مثل مقود
الــ  .Scooterوببساطة ،فال يمكن المشي مثل البشر في حالة وجود
حوض مشابه للقرد .واعتمادًا على هذه السمة وحدها فيمكن ألي أحد
التفريق بين القرود والبشر.

ثالث طرق فقط لصناعة اإلنسان القرد
نعرف من النصّ الكتابي أن هللا لم يخلق اإلنسان القرد ،وهناك ثالث
طرق يمكن ألنصار نظرية التطور أن يخلقوا بها اإلنسان القرد:
 .1دمج عظام حفرية القرد مع عظام حفرية اإلنسان وإعالن أن كالهما
لكائن واحد – إنسان قرد حقيقي.
 .2التأكيد على بعض الصفات البشرية في عظام حفرية القرد،
ومع بعض التخيل يمكن تحديث القرود ليشابهوا اإلنسان.
 .3التأكيد على بعض الصفات القردية في عظام حفرية اإلنسان،
ومع بعض التخيل يمكن تخفيض تصنيف اإلنسان ليشابه القرد.
الثالث طرق السابقة تعتبر كل المحاوالت التي قام بها أنصار نظرية
التطور لملء الفجوة بين القرود والبشر بحفريات اإلنسان القرد.

هل ً
حقا تطور اإلنسان من كائنات شبيهة بالقرود؟ 17

دمج البشر مع القرود
إن أشهر مثال لإلنسان القرد الذي أُثبت أنه خليط من عظام القرد
واإلنسان هو إنسان بلتداون ( .)Piltdown manففي  1912اكتشف
تشارلز داوسون  ،Charles Dawsonطبيب بشري وعالم حفريات
هــاوي ،ف ًّكا سفليًا وجزء من جمجمة في منجم حصى بقرب بلتداون
 ، Piltdownإنجلترا .كان الفك السفلي يشبه القرد ولكن به أسنان لها نمط
مشابه لنمط اإلنسان .وعلى الجانب اآلخر ،كانت الجمجمة شبيهة باإلنسان
للغاية .وهاتان العينتان تم خلطهما لت ّكونا ما يعرف «ب َرجُل داون»،
والذي تم حساب عمره ليكون  500.000سنة.
واتضح أن كل هذا عبارة عن خدعة متقنة .فالجمجمة كانت بشرية
بالفعل (عمرها  500سنة) ،بينما الفك كان إلنسان الغاب ()orangutans
أنثى حديثة والتي من الواضح أنه تم تهذيب أسنانها لتتشابه مع نمط
اإلنسان .وبالتأكيد فإن أنياب القرد الطويلة تم تهذيبها لدرجة ّ
أن هذا َك َشف
غرفة اللب (العصب) ،والتي تم ملؤها فيما بعد إلخفاء األذى الذي حدث
لها .ويبدو أنه في حالة قيام أي عالم مختص بفحص هذا السن كان سيصل
ألحد االستنتاجين ،إما أن األمر خدعة أو أنه اكتشاف ألول قناة جذرية
السنّة  !root canalإن نجاح هذه الخدعة ألكثر من خمسين عا ًما،
في ِ
رغم الفحص الدقيق ألفضل الهيئات العالمية ،قد تسبب في قول السير
سولي زاكرمان« Sir Solly Zuckermanأشك إذا كان هناك أي علم
1
على اإلطالق في رحلة البحث عن حفريات أسالف اإلنسان».

18

اإلنسان القرد

صناعة اإلنسان من القرود
إن الكثير من «اإلنسان القرد» بالكاد قرود ،حاول أنصار نظرية التطور
عمله لملء الفجوة بين القرود والبشر .وتتضمن جميع األسترالوبيثسين
( australopithecineكائنات شبيهه بالقرود) باإلضافة لمجموعة
أخــرى من القرود المنقرضة مثل أرديبيتيكوس ،Ardipithecus
أورورين  ،Orrorinإنسان ساحل التشادي  ،sahelanthropusإنسان
كينيا  .kenyanthropusجميعهم لديهم جماجم قرد ،وعظام حوض قرد
وأيدي وأقدام قرد .ومع ذلك ،فإن األسترالوبيثسين australopithecine
(وباألخص أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس Australopithecus
 )afarensisيتم تصويرهم على أنهم لديهم أيــدي وأقــدام متماثلة
مع اإلنسان الحديث ،بوقفة معتدلة ومستقيمة ومشية إنسان.
إن أشهر عينة لألوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس Australopithecus
 afarensisهي الحفرية المعروفة باسم «لوسي» . Lucyتمثال لوسي،
الموجود في معرض عالم األحياء الموجود في حديقة حيوان سانت لويس
بالواليات المتحدة األمريكية ،يُظهر جسد أنثى ُمشعرة لها يدان وقدمان
بشرية ولكن رأسها لها شكل القرد .إن لوسي طولها ثالثة أقدام وتقف
منتصبة في وقفة متأملة بعمق واضعة إصبع اإلشارة ليدها اليمنى أسفل
ذقنها ،وعينيها متأملة لمسافة بعيدة وكأنها تفكر مثل نيوتن.
ويعي القليل من الزوار أن هذا تضليل جسيم لما نعرفه عن حفرية
القرد أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس .Australopithecus afarensis
هذه القرود معروفة بطول ذراعيها وذات مشية رباعية األطــراف
مع ضم المعصمين (الرسغ) .جميع أيدي وأقــدام هذه الكائنات شبيهة
الــقــرود بــوضــوح .إن عَالِما دراســة مستحثات أســاف البشر جاك
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ستيرن  Jack Sternورانـــدال ساسمان Randall Sussman
قد ذكرا أن يدي هذا النوع «مشابه بشكل مدهش لليدين الموجودتين
في النهاية الصغيرة من نطاق الشمبانزي البيجمي -الشمبانزي الشائع».
لقد ذكرا أن القدمين ،مثل اليدين« ،طويلتين ومقوستين ومشعرة بغزارة»
مثل الرئيسيات  Primatesالذين يسكنون األشجار .ويستنتج المؤلفون
أنه ال يوجد من الرئيسيات  Primatesاألحياء من لديه مثل هذه األيدي
واألقدام «ألي غرض سوى تلبية احتياجات الحياة الشجرية سواء كانت
مؤقتة أو دائمة».
2

ورغم تناقض األدلة ،فإن أنصار نظرية التطور والمتاحف يستمرون
في تصوير لوسي (أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس  )A.afarensisبأرجل
بشرية (رغم أن بعضهم يظهرون األيدي ذات األصابع الطويلة المعقوفة).

صناعة القرود من اإلنسان
في محاولة لملء الفجوة بين القرود والبشر ،فإن حفريات بشرية معينة
تم اإلعالن أنها «مشابهه للقرود» ( )apelikeوبالتالي ،من أسالف اإلنسان
«الحديث» .ويمكنك قول أن هذه المجهودات المتأخرة تسعى لصناعة
«القرد» من اإلنسان .إن الحفريات البشرية التي تم اإلدعاء أنها «اإلنسان
القرد» تم تصنيفها تحت جنس هومو ( Homoوالذي يعني «نفس»).
وهي تشمل اإلنسان المنتصب  ،Homo erectusوإنسان هايدلبيرغ
 ،Homo heidelbergensisونياندرتال .Homo neanderthalensis
إن أشهر الحفريات البشرية هي إلنسان الكرومانيون Cro-magnon
(والــذي يمكن العثور على رسوماته الرائعة على جــدران الكهوف
في فرنسا) وإنسان النياندرتال .كالهما بشر بشكل واضح وتم تصنيفهما
كإنسان العاقل األول  .Homo sapiensوفــي السنوات األخيرة،
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تم تقليل تصنيف النياندرتال إلــى نــوع مختلف من الــ نياندرتال
.Homo neanderthalensis
اكتشف بعض العمال أول إنسان نياندرتال في عام  1856أثناء حفرهم
في كهف حجر جيري في وادي نياندر  Neanderقرب داسيلدورف
 ، Dussseldorfألمانيا .وفحص عالم التشريح (البروفيسور شافهوسين
 )Schaafhausenعظام الحفرية واستنتج أنها إلنسان.
وفــي البداية ،لم تحظى هــذه االكتشافات بالكثير من االهتمام ،
ولكن مع نشر كتاب أصل األنواع لداروين في  ،1859بدأ البحث عن
«األسالف شبيهة القرود» التخيلية لإلنسان .وجادل أنصار داروين أن
إنسان النياندرتال كان كائنًا شبيهًا بالقرد ،في حين أن العديد من نقّاد داروين
(مثل عالم التشريح العظيم رودولف فيرتشو )Rudolph Virchow
جادلوا بأن النياندرتال كانوا بشرًا بكل معنى الكلمة ،رغم أن بعضهم
كان يبدو عليه اإلصابة بالكساح والتهاب المفاصل.
تم اكتشاف أكثر من  300عينة من النياندرتال منتشرة في جميع
أنحاء العالم ،شاملة بلجيكا والصين ،وإفريقيا الوسطى والشمالية،
والعراق وجمهورية التشيك والمجر واليونان وشمال غرب أوروبا
والشرق األوسط .إن ساللة اإلنسان كانت تتميز بنتوء حاجب العين بارز
(مثل السكان األصليين ألستراليا) ،وجبهة منخفضة ،وجمجمة ضيقة
وطويلة وفك علوي بارز وفك سفلي قوي مع ذقن قصيرة .وكانوا أشخاصًا
ذو قفص صدري عميق وعظام كبيرة مع بنية جسمية قوية .ولكن يجب
التأكيد على أنه ال توجد سمة من هذه السمات تقع خارج النطاق التشريحي
لإلنسان الطبيعي .وما يثير االهتمام ،أن حجم مخ إنسان النياندرتال
(بنا ًء على سعة تجويف الجمجمة) كان في الواقع أكبر من المتوسط
في حالة هذا اإلنسان الحديث.
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ونتجت غالبية المفاهيم الخاطئة عن النياندرتال من إدعاءات مارسيلين
بول الفرنسي  Marcelin Bouleالذي قام عام  1908بفحص اثنين
مــن الــهــيــاكــل العظمية لــلــنــيــانــدرتــال والــلــذيــن ُوجــــدا فــي فرنسا
(الدير  Le Moustierوكنيسة القديسين .)La Chapelle-aux-Saints
وأعلن بول أن إنسان النياندرتال يعتبر من المتوحشين تشريحيًا وعقليًا
ويقترب من القرود عن البشر .كما أكد أنه كان لديه وقفة متراخية ،وله
ترتيب لفقرات العمود الفقري «مشابه للقرد» وا ّدعى أيضًا أن قدميه كانت
من «النوع القابض» (مثل تلك التي للغوريال والشمبانزي) .واستنتج
 Bouleأن إنسان النياندرتال لم يكن ليستطع المشي مستقي ًما ،ولكن البد
وأنه كان يمشي بأسلوب أخرق  .Clumsyوسادت وجهات النظر هذه،
المنحازة للغاية وغير الدقيقة والتي تم تطويرها على يد العديد من أنصار
نظرية التطور اآلخرين ،حتى منتصف خمسينيات القرن العشرين.
في  ،1957فحص عالمي التشريح ويليام ستراوس William Straus
وأ.جـ .كايف  A.J. Caveأحد النياندرتال الفرنسيين (نياندرتال كنيسة
القديسين) وقررا أن هذا الشخص عانى من التهاب مفاصل حاد (كما اقترح
فيرتشو  Virchowذلك قبلها بمائة عام تقريبًا) ،مما أثر على الفقرات
وتسبب في الوقفة المنحنية .وقد تأثر الفك أيضًا .وتتماشى هذه المالحظات
مع طقس العصر الجليدي والــذي عاش فيه النياندرتال .ربما بحثوا
عن مأوى في الكهوف ،ومع سوء التغذية ونقص أشعة الشمس ،ربما قاد
ذلك إلى مرض ما أثر في العظام مثل الكساح.
وإضافة إلى الدليل التشريحي ،فهناك مجموعة متزايدة من الدالئل
الثقافية للحالة البشرية الكاملة للنياندرتال .لقد دفنوا موتاهم وكان لهم
أعرافًا جنائزية دقيقة مثل ترتيب وضع الجسد وتغطيته باألزهار .وصنعوا
العديد من األدوات الحجرية المتنوعة واشتغلوا بالجلود والجلود المدبوغة.
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واِكتُشف حديثًا مزمار خشبي وسط بقايا النياندرتال .هناك أيضًا دليل يقترح
أنه اشتغل في العناية الطبية .وإن بعض عينات النياندرتال تظهر ً
دليل
على البقاء ألعمار كبيرة رغم العديد من اإلصابات ،والعظام المنكسرة،
والعمى والمرض .وهذا يقترح أن هؤالء األشخاص تم االعتناء بهم
ورعايتهم على يدي آخرين ممن أظهروا التعاطف اإلنساني.
والزالت الجهود مستمرة في نزع الصفة البشرية من النياندرتال.
ويص ّر العديد من أنصار نظرية التطور اليوم على أن إنسان النياندرتال
ال يرتبط حتى بارتباط مباشر مع اإلنسان الحديث بسبب بعض االختالفات
في أجــزاء صغيرة في الحمض النووي! في الواقع ،ال يوجد شيء
في النياندرتال يجعله أدنى من اإلنسان الحديث بأي طريقة .وأحد أوائل
مــن لهم وزن بخصوص دراســـة الــنــيــانــدرتــال ،إريـــك ترينكوس
 ،Erik Trinkausيستنتج اآلتي« :إن المقارنات التفصيلية لبقايا الهيكل
العظمي للنياندرتال مع تلك التي لإلنسان الحديث قد أظهرت أنه ال يوجد
شيء في تشريح النياندرتال يدل بشكل قاطع أن أي من القدرات الحركية
3
والمعالجية والفكرية واللغوية هي أدنى من التي لإلنسان الحديث».

الخالصة
لماذا إذن هناك جهودًا مستمرة لصناعة القرود من اإلنسان وصناعة اإلنسان
من القرود؟ ففي واحدة من أكثر التقييمات صراحة ووضوح بشكل ملحوظ
للموضوع بأكمله ولمنهجية علم مستحثات أسالف البشر ،فإن الدكتور ديفيد
بيلبيم ( David Pilbeamأستاذ بارز في علم األنثروبولوجي) قد اقترح اآلتي:
ربما يكون جيل من الطلبة الدارسين للتطور البشري،
بــمــا فيهم أنـــا ،كــمــن كـــان يــضــارب الــهــواء فــي الــظــام؛
إن قاعدة البيانات الخاصة بنا ضئيلة للغاية من أن تكون قادرة على
صياغة نظرياتنا .باألحرى ،فإن النظريات عبارة عن تصريحات

هل ً
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متعلقة بنا وبفكرنا أكثر من كونها متعلقة بالماضي .إن علم
مستحثات أسالف البشر  Paleoanthropologyيكشف أكثر
عن كيفية نظرة البشر ألنفسهم عن كيفية مجيء البشر.
4
ولكن هذه هرطقة.
إن هذه الكلمات التي تتحدث عن الهرطقة تم طباعتها على كل كتاب ومجلة
ومقال بجريدة وتمثال يفترض أنه يتعامل مع األصل الوحشي لإلنسان!
كال ،فنحن لم ننحدر من القرود .باألحرى ،فقد خلق هللا اإلنسان كتاج لخليقته
في اليوم السادس .نحن خليقة خاصة هلل ،مخلوقين على صورته ،لنمجده .ما
أروع اإلعالن الذي يمكن أن يصنعه هذا الحق ،إذا ف ِه َمتُه حقًا ثقافتنا التطورية!

المراجع:
& 1. S. Zuckerman, Beyond the Ivory Tower (London: Weidenfeld
Nicolson, 1970), p. 64.
2. American Journal of Physical Anthropology 60 (1983): 279–317.
3. Natural History 87 (1978): 10.
4. American Scientist 66 (1978): 379.

ديفيد منتون  David Mentonحصل على درجة
الدكتوراه في علم حياة الخلية من جامعة براون .وقبل
تقاعده ،عمل الدكتور منتون كفني في البحوث الطبية
الــحــيــويــة بــالــمــركــز الــطــبــي Mayo Clinic
ثــم كــأســتــاذ مساعد للتشريح بكلية طــب جامعة
واشــنــطــن (ســانــت لــويــس) ألكــثــر مــن  30سنة.
وكــان محررًا استشاريًا في علم األنسجة لقاموس
ستيدمان  Stedman’sالطبي ،وحصل على الكثير من الجوائز العلمية في
مجال تدريس التشريح .إن الكتور منتون متحدث بارز لهيئة أجوبة من سفر
التكوين وقد تحدث في جميع أنحاء الواليات المتحدة وكندا عن قضايا الخلق/
التطور لما يقرب من عشرين عا ًما.

اإلنسان :الدليل الحفري
بقلم جارى باركر Gary Parker
ماذا عن أنفسنا؟ ما الذي يمكننا االستدالل عليه من الدليل الذي يتعلق
بأصل اإلنسان؟ يعطينا أنصار نظرية التطور اآلن خياريْن 1.إما أن يكون
اإلنسان نتيجة الزمن ،والمصادفة ،والنضال المتواصل من أجل البقاء،
أو نكون قد بدأنا كـ «حيوان له فرص أفضل من اآلخرين» .لكن وفقًا
ألنصار الخلق الكتابي ،تشير األدلة إلى أننا هنا بخطة ،وغاية ،وأعمال
إبداعية مميزة من هللا.
تذ ّكرت مشاركتي في برنامج تلفزيوني عن تطور الخلق من إنتاج
شركة اإلذاعة الكندية العالمية ( 2.)CBCبدأ البرنامج بأميرة من القرون
الوسطى تتجول في حديقة قصر ،وكان يبدو أنها تبحث عن شيء .ثم دارت
الكاميرا إلى حافة صخرية حول بركة .وكان هناك ضفدعًا بأعين منتفخة
كبيرة .وانحنت األميرة وقبَّلت الضفدع أمام أعيننا مباشرة .فتألألت النجوم
عبر شاشة التلفزيون ،ثم ظهر أمير وسيم .حينها تعانق األمير واألميرة،
ودخل الراوي إلى المشهد بهذا التقديم :إن اعتقدتم ّ
أن الضفدع تح ّول
إلى أمير في الحال ،فهذه خرافة؛ وإن اعتقدتم ّ
أن الضفدع تح ّول إلى أمير
في  300مليون سنة ،فهذا هو التطور.
عندما كنت مؤمنًا بنظرية التطور ومــد ّر ًســا لــه ،لم أرى األمر
بهذه الطريقة بالطبع .لكن كنت أنظر إلى الماضي وأدرك أن هذه القصة
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تعكس ما كنت أُدرّسه حقًّا .ووفقًا ألنصار نظرية التطور ،فإن انتظرت
ببساطة وقتًا كافيًا ،فالزمن والمصادفة والصراع (الطفرة واالختيار)
سوف يُح َّولوا بعض البرمائيات تدريجيًا ،مثل هذا الضفدع ،إلى زواحف
وثدييات وقرودًا وأخيرًا اإلنسان ،مثل هذا األمير.
يُمكن أن يفهم العلماء كيف تم تجميع ماكينة ذات أجزاء معقدة ومترابطة
مثل اإلنسان بتصميم مبدع وذكــي .فهل يمكن للمصادفة أو النضال
على مدى واسع من الزمن أن تفعل نفس الشيء بدون أي مساعدة خارجية
وبدون تخطيط ُمسبق؟ ال شيء في خبرتنا العلمية يشير إلى أن الزمن
والمصادفة لهما هذه القدرة اإلبداعية ،على الرغم من أن كثيرًا من تجاربنا
المشتركة تثبت أن الزمن والمصادفة يمكنهما تدمير التصميم! وإلقناع
العلماء والمتشككين ،فمن الواضح أن عبء اإلثبات يقع على عاتق أنصار
نظرية التطور في أن يجدوا مجموعة من اإلرشــادات الحفرية تقترح
التحول من ضفدع إلى أمير ،أو على األقل من قرد إلى إنسان.
إن أول الحفريات المقترحة كروابط بين القرود والبشر كانت «رجال
الكهف» الملقّبين النياندرتال .و ُوصف النياندرتال في األصل بـ «بوحش
ذا حواجب الخنفساء ،وصدر منتفخ ،وقدمين متقوستين» (إن لم يكن شيئًا
آخر فهو سلف مناسب لقاطع الطريق!) .يجيب أنصار نظرية التطور
هذه األيام« ،انتظر قليالً .النياندرتال هو إنسان عادى ،بعض منهم مصاب
بأمراض عظمية» .وأول إنسان بدائي تم اكتشافه جاء من بيئة داخلية
قاسية في أوروبا ،حيث كان من السهل لهم أن يصابوا بتشوهات في الهيكل
العظمي (مثل هنود السهول األمريكية) ،خاصةً من نقص اليود في النظام
الغذائي ونقص فيتامين د الناتج من أشعة الشمس والالزم المتصاص
الكالسيوم طوال فصول الشتاء الطويلة.
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ال تظهر المالمح المنحنية الضخمة على النياندرتال من منطقة
فلسطين .فحجم مخ النياندرتال أكبر قليالً من حجم مخ اإلنسان هذه األيام،
وكان للنياندرتال ثقافة متطورة ،وفن ،ودين .وفي الوقت الحالي ،يتفق
تما ًما أنصار نظرية التطور مع أنصار الخلق على أن النياندرتال كانوا بشرًا
عاديين ،ولم يكونوا أكثر اختالفًا من االختالف بين شعبين في عصرنا هذا.
فماذا كان «رجال الكهف»؟ هم مجرد بشر عاشوا في كهوف( .و بأسعار
المساكن اليوم ،ربما تكون هذه الفكرة جيدة مرة أخرى!).
هناك متحف عالمي في ألمانيا حيث ألبس أمين المتحف النياندرتال
الشمعي حُلّة عمل وربطة عنق .وسبب فعله هذا هو قوله أنه حان الوقت
للتوقف عن خداع العامة .فالنياندرتال كان إنسان عادي .في الواقع يصنّف
العلماء النياندرتال بالهومو سابيانز  ،Homo sapiensوهو نفس االسم
العلمي الذي يُطلق علينا اآلن.
وبشكل مأساوي ،فلم يعتبر النياندرتال الشعب الوحيد غير اآلدمي
«الروابط المفقودة» .تمت إعادة طباعة مقالة في مجلة تاريخ الطبيعة
 Natural Historyعن قضية فكرة نظرية التطور ،كتب فيها هنري
فيرفيلد اوسبورن  Henry Fairfield Osbornمقالة قصيرة لكنها
مؤسفة جــدًا 3.ويقول  Osbornأن هناك عالِم حيوان محايد تخيلي
من المريخ يُصنّف البشر بعدة أجناس متميزة وأنــواع عديدة .ويقول
 Osbornأن الزنوج يجب أن يصنّفوا كنوع مستقل ،لم يتطور بعد ليصل
إلي مكانة اإلنسان .وكتب  Osbornما يس ّمى بواقع نظرية التطور
«إن مستوى ذكاء الزنجي البالغ يساوي مستوى شاب في الحادية عشر
من عمره من نوع ( Homo sapiensوهو النوع القوقازي فقط بالنسبة
لـ  .»)Osbornوكان  Osbornعالم تطور رائد في عشرينيات القرن
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الماضي ،ومن السهل رؤية كيف أن نوعه من مؤيدي فكرة نظرية التطور
(المرفوضين من أنصار فكرة نظرية التطور الحديثة) مهدوا الطريق
لعنصرية هتلر  Hitlerالنازية في الثالثينيات واألربعينيات( .انظر
إلى غولد  Gouldأيضًا ،في العلوم المزيفة لـ «قياس الجماجم» وتطبيقاتها
4
الرهيبة).
كان السكان األستراليون األصليون يُعا َملون كروابط تطورية دون
مستوي البشرُ .ذبح سكان تاسمانيا  Tasmaniaاألصليين بتعمد على يد
المستعمرين الذين برروا ذلك بأنه من الطبيعي قتل الكالب البرية مثل
آفات الحقل ،إذن لماذا ال نقتل أيضًا غير البشريين؟ طَلَبَ ْ
ت تروجانيني
 Truganiniوفقًا ألمنيتها عند الموت أن تُدفن مع «شعبها »،وهي آخر
من بقيت حية من تاسمانيا  ،Tasmaniaوأال تُحنَّط كنموذج في متحف.
وعندما ماتت تم تحنيطها وبقيت محفوظة كرابط تطوري( .تنبيه :وقف
قليل من المسيحيين ضد هذا العمل اإلجرامي ،ربما ألن كثير من الكنائس
قد قبلوا بالفعل فكر نظرية التطور في معتقداتهم).
في عام  ،1912تحولت التضاربات حول سلف اإلنسان إلى إنسان
بلتداون  ،Piltdown Manوالمبجّل باالسم العلمي (ايونثروبس داوسوني
 .)Eoanthropus dawsoniويعرف الجميع تقريبًا أن إنسان بلتداون
 Piltdown Manتبين أنه خدعة متعمدة .لكن لم يظهر إنسان بلتداون
 Piltdown Manأنه خدعة حتى الخمسينيات من القرن الماضي.
وكانت الرسالة الخفية للكتب المدرسية واضحة ألكثر من أربعين عا ًما:
يمكنك اإليمان بالخلق إذا أردت ذلك ،ولكن الحقائق كلها تشير إلى نظرية
التطور .وتبيَّن ّ
أن الحقائق في هذه الحالة عبارة عن قطعة من فك قرد
مع جمجمة إنسان ملونين لجعلهما يبدوان أقدم ُعمرًا.
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اللغز هنا هو من ارتكب خدعة إنسان بلتداون ،Piltdown Man
لكن اللغز الحقيقي هو لماذا اقتنع به أحد؟ فهو لم يكن لغ ًزا ذكيًا بشكل
واضح .كما يشير غولد  5 Gouldإلي أنه عندما ينظر البشر إلى األسنان
باالفتراض العقلي الصحيح« ،فإن أدلة التآكل المصطنعة (الحشو) تقفز
في الحال أمام أعيننا .فكان األمر واضحًا تما ًما لدرجة تطرح التساؤل
 كيف لم يالحظوا ذلــك من قبل؟» تم تلوين التاريخ بشكل متقن،لكن حفريات الثدييات المجلوبة من الخارج واألدوات اليدوية ال ُمصنّعة
كانت خدعة أخرى واضحة .لقد أراد البشر االعتقاد بنظرية التطور،
لذا كان في استطاعتهم رؤية ما أرادوا االعتقاد به«( .مشكلة بشر» يمكن
حلها فقط عن طريق النظرة الصادقة إلى الجوانب البديلة في المشكلة).
يسألني البعض أحيانًا كيف يمكن ألنصار نظرية التطور في العالم
أن يكونوا مخطئين لهذه الدرجة في مسألة مهمة كأصل البشرية.
واإلجابة :إنها لن تكون المرة األولى .فالعلم هو مسعى اإلنسان ،واإلنسان
يخطئ .وتتجاوز نظرية التطور حدود العلم بشدة ،وتتأثر بسهولة شديدة
بتحيز اإلنسان .أعلم ذلك على المستوى الفكري والشخصي ألني ذات يوم
كنت قابالً للتحيز التطوري وطريقة نظرتها لألدلة.
ويــظــهــر «الــعــامــل الــبــشــري» فــي دراســــة أصــــول اإلنــســان
بالتعدد والــتــنــوع فــي تفسير إنــســان جـــاوة  Javaوإنــســان بكين
(« )»Peking Man («Homo erectusوالذي رُويت قصته في كتاب
ســهــل الـــقـــراءة ومــوثــق جـــيـــدًاُ ،كــتــب بــواســطــة مــارفــن لوبينو
6
 ،Marvin Lubenowتزاحم العظام .Bones of Contention
ّ
إن ضم النياندرتال ،والسود ،والسكان األصليين Aborigines
في أستراليا ،وإنسان بلتداون  Piltdown manكشهود مقترحين لتطور

30

اإلنسان القرد

اإلنسان في تجربة  Scopesالشهيرة عام  ،1925كان إنسان نبراسكا
 .Nebraska Manسُمي إنسان نبراسكا  Nebraskaباالسم العلمي
 ،Hesperopithecus Haroldcookiiلكنه بن َي على اكتشاف ضرس
واحد.

الشكل رقم 1
أ .تبين أن النياندرتال إنسان عادي ،بعض
منهم عانى من أمراض العظام .وبالمالبس
المناسبة لن يُلفت انتباه أحد هذه األيام.
ب .كان إنسان بلتداون (Piltdown Man
 (Eoanthropus dawsoniخدعة متع َّمدة
(لكن ليست ذكية) دُست كدليل علي «نظرية
التطور» للتالميذ علي مدار جيلين .تبين أنها
جزء من فك قرد وجمجمة إنسان تم تعتيقها
صناعيًا.
ت .يعود إنسان نبراسكا (Nebraska Man
 (Hesperopithecusوالــذي أُعيد بنائه،
وكل عائلته ،إلى ضرس ـــ ضرس تم الحقًا
اكتشاف أنه لخنزير!

بالتخيل يمكننا أن نري أنه تم وضع الضرس في الجمجمة ،وتم وضع
الجمجمة في الهيكل العظمي ،وتم إعطاء الهيكل العظمي لحم ،وشعر،
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وعائلة! يتضمن الشكل رقم  1صورة إلنسان نبراسكا Nebraska Man
رُسمت في صحيفة بلندن ونُشرت في عام تجربة .Scopes
وبعدها بسنتين ،عاد إنسان نبراسكا  Nebraska Manإلي كونه مجرد
ضرس .تم العثور علي الضرس في الجمجمة الحقيقية ،ملتصقة بالهيكل
العظمي الحقيقي .وتبيّن أنه لم يكن ضرسًا ألسالف اإلنسان أشباه القرود،
لكنه ضرس خنزير منقرض!
تعلَّم أغلب أنصار نظرية التطور منذ وقت طويل أن ال يُضخموا
مــن شــأن األســنــان .فإنه لــم يتم إعـــادة بناء هــذا الرامابيثيكيوس
 Ramapithecusكحيوان ذو قدمين حتى عام « 1979علي أساس
األسنان والفك فقط» ومن ث ّم تم إسقاطها كـ «بداية خاطئة لمسيرة اإلنسان»
(زيهلمان  Zihlmanولوينستين .)7 Lowenstein
اكتشف المتحف القومي األسترالي بمدينة سيدني  Sydneyحالً
لمشكلة الروابط التطورية المفقودة بين القرود واإلنسان .ففي يونيو
عام  ،1993تم استقبالنا بعرض يصف خمسة أنــواع للقرود :ليمور
 ،lemursاورانج  ،orangsغوريال  ،gorillasشمبانزي ،chimps
وإنسان .فال حاجة للنظر في الروابط بين القرود والبشر إذا كان اإلنسان
ال يزال من القرود! يصف أحد العروض سلوك الرعاية لعديد من القرود،
بما في ذلك البشر .ويُظهر آخر أن اإلنسان والشمبانزي هما نوعي القرود
الوحيدة التي تقتل أبناء جنسها .ويصور عرض ثالث ممارسة الحب بين
البشر والقرود األخرى .وذكرت النصوص أن بعض القرود لها زوجة
واحدة وأخرى متعددة الزوجات أو غير أخالقية ،وأن بعض الرجال
يحبون الغوريال ،وآخرون يحبون الشمبانزي  ،chimpsالخ .لقد كانت
عروضًا ملهمة وتهذيبية حقًا! وبالطبع سيكون معظم أنصار نظرية
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التطور مشمئزين تما ًما من هذا العرض مثل أي شخص آخر يحترم للعلم
(أو المنطق السليم).
وترتكز التكهنات الحديثة عن أسالف الجنس البشري علي مجموعة
من الحفريات تسمى أسترالوبيثكس  .Australopithecusوترتبط
هذه الحفريات باألخص في الفكر العام بعمل عائلة ليكي Leakey
ودونلد جوهانسن  Donald Johansonفي إفريقيا ونموذجه الشهير،
«لوسي ( »Lucyالشكل رقم  2صفحة )32
واالسم استرالوبيثكس  Australopithecusيعني «القرد الجنوبي»،
ويبدو أن القرود ليست سوى ما هي عليه .يود جوهانسن Johanson
أن يــشــيــر إلـــى أنـــه أيــنــمــا وجــــدت عــظــام اســتــرالــوبــيــثــيــســيــن
ُ Australopithecineوجد أيضًا الكثير من الحيوانات األفريقية العادية
(وحيد القرن ،والبواء ،وأفراس النهر ،والقرود [ ،]monkeysإلخ،).
لكن ليس القرود ( )apesمطلقًا .فهل يمكن أن تكون القرود ()apes
هي بالضبط ما كان يجده طوال الوقت؟ فسماتها شبيه القرود بوضوح
 باستثناء ادعاء البعض أن لوسي  Lucyوالـ Australopithecineتسيران بطريقة مستقيمة.
كيف يكون الحسم في تحديد أن اإلنسان يمشي مستقي ًما نسبيًا؟
قال فينسنت سارتش  Vincent Sarichوادريان زيهلمان Adrienne
 Zihlmanبجامعة كاليفورنيا في بيركيلي  Berkeleyأنه إذا أردت
شيئًا يسي ُر مستقي ًما فانظر إلى الشمبانزي القزم pygmy chimpanzee
الحالي ،بان بانيسيس  .Pan paniscrsهذا الشمبانزي النادر من الغابات
المطيرة هو فقط أقصر قليالً من الشمبانزي العادي ،لكنه يمضي قدرًا كبيرًا
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من الوقت وهو يسير بشكل مستقيم( .لقد رأيتهم في حديقة الحيوان
بــســان ديــيــجــو  .)San Diegoوبــمــا أن كــل الــســمــات األخـــرى
للـ  Australopithecineمثل أشباه القرود ،فربما اكتشف جوهانسن
 Johansonوعائلة ليكي  Leakeysأسالف الشمبانزي القزم الحالي!
لكن هل سار  Australopithecineبشكل مستقيم بالفعل؟ يقول
تشارلز اوكسنارد  ،8 Charles Oxnardفي كتاب معلم األحياء األمريكي
:American Biology Teacher
بإحساس ما يمكنك أن تفكر أنه ليس هناك مشكلة .اتفق
غالبية علماء األنثروبولوجي أن الـــAustralopithecine
النحيلة  ...هي في ساللة اإلنسان الرئيسية  ...هذه هي الفكرة
المقدمة في غالبية الكتب الدراسية؛ أتوقع أن هذا ما تعلّمته
في الفصول الدراسية؛ وتم إذاعتها على مستوى واسع
في اإلعالم مثل «مسلسل الوقت والحياة» والقصة التلفزيونية
الجميلة «صعود اإلنسان» .مع ذلك ،فإن السمات التشريحية
في بعض من هذه الحفريات تقدم تحذيرًا من القبول المبكر
جدًا لهذه القصة ...
وجزء من هذا التحذير ،يذ ّكر أوكسنارد  Oxnardالقرّاء باألخطاء
الفادحة التي حدثت في حاالت إنسان بلتداون  Piltdown Manوإنسان
نبراسكا .Nebraska Man
تابع  Oxnardفحص األدلــة .وهو مؤهل جدًا لدراسة ذلك كأستاذ
في علم التشريح بجامعة كاليفورنيا الجنوبية .يشير أوالً إلى أن العالقات
التشريحية ال يمكن تأسيسها بآراء شخصية.
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الشكل رقم .2
االســـتـــرالـــوبـــيـــثـــيـــســـيـــنـــز
،A u s t r a l o p i t h e c i n e s
بما في ذلك «لوسي  »Lucyالتابعة
لـــ جوهانسن  Johansonوليكي
 Leakeyال ُمكتشفة فــي أفريقيا،
هــم المرشحين الحاليين ألســاف
اإلنسان .لكن يقول الـ  USCتشارلز
اوكــســنــارد Charles Oxnard
أن الــحــفــريــات «تــزودنــا بتحذير
من القبول المب ّكر جدًا لهذه الفكرة».
لقد وصل إلى استنتاجين ،أحدهما
علميًا «إذا سارت االسترالوبيثيسينز
 Australopithecinesمستقيمة،
فلم تكن بنفس طريقة اإلنــســان».
واالستنتاج الثاني تعليميًا «كن ناقدًا» .يجب علينا أن نشجع تالميذ العلم
أن يفحصوا األدلة بنقد أكبر ،ويقول ـــ وقد أضيف ،أن هذا كل ما يتعلق بهذين
النموذجين الخلقيين للتطوريين.

بالنظر إليها من زاوية واحــدة ،على سبيل المثال ،يبدو أن العظام
الحوضية للـ  Australopithecineمتوسطة بين اإلنسان والقرد.
لكن مجرد النظر إلى العظام من زاوية مختلفة تجعل هذه العينات بعيدة
عن اإلنسان مثل بُعد عن القرود األخــرى عنه ،لكن يقول Oxnard
في رأي آخر« ،ربما نقترح أن الحفريات نشأت من القرود األفريقية
بواسطة اإلنسان الحديث!» ـــ بكلمات أخرى ،كان البشر هم الروابط
المفقودة بين القرود والـ !Australopithecine
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وألنه كان دقيقًا للغاية في المشكالت الخطيرة المتعلقة بالتفسيرات غير
الموضوعية ،واصل  Oxnardوصفه بتفاصيل مبهرة لتقنية الكمبيوتر
«تحليالت المتغيرات المتعددة  .»Multivariate analysisوهو يذهب
إلى كل من تطبيقاتها العملية والنظرية ويصل إلى استنتاجين.
أوالً ،استنتاجه العلمي :لو أن الـ Australopithecineسار مستقي ًما،
فلم يكن بنفس طريقة اإلنسان .ولو شابهت حالتهم أي مخلوقات أخرى،
لكان على األرجح إنسان الغاب ( .)Orangutanوصل  Oxnardأيضًا
إلى استنتاج ثاني للمعلّمين« :كن ناقدًا» وهذا هو أن تفحص كل األدلة
المتصلة .انظر لها من وجهات النظر المختلفة .هذه هي الطريقة الوحيدة
للحفاظ على أنفسنا من االنحياز في العلم أو أي مسعى آخر لإلنسان :رغبًة
في التحقق من االفتراضات باستمرار واالستماع باحترام ألراء اآلخرين.
أثق أن هذا ما نفعله في هذا الكتاب ،وأتمنى لكل الدارسين حول العالم
أن يتمتعوا بنفس التحرر الستكشاف جانبي قضية نظرية التطور الخلقي.
بدأ لويس ليكي  Leakeyاالهتمام الحديث بالـ Australopithecine
(ولفت انتباه ناشيونال جيوجرافيك )National Geographic
منذ عــام  1959بـ «اإلنــســان الــقــرد» الخاص بــه ،زينجانثروباس
 .Zinjanthropusمنذ ذلك الحين تم إعادة تصنيف الـ Zinjanthropus
إلى  ،Australopithecus boseiوهو يعتبر اآلن من أشباه القرود بشكل
صارخ ،قرد منقرض ال يرتبط باإلنسان على اإلطالق.
في الواقع ،لم تكن مالمح الهيكل العظمي هي التي جذبت االنتباه لـ ليكي
 Leakeyفي المقام األول .فقد كانت األدوات .فاألدوات تدل على صانعها.
ومنذ أن ُوجــدت األدوات مع  ،Australopithecusافترض لويس
ليكي  Louis Leakeyأن هذه المخلوقات هي التي صنعت األدوات.
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وبعد ثالثة عشر عا ًما ،وجد ريتشارد ليكي ّ Richard Leakey
أن أباه
قد اكتشف أسفل العظام ّ
أن «العظام ال يمكن تمييزها عمليًا عن عظام
اإلنسان الحديث» .وربما وجد ذلك حالً للغز صانع األدوات .وفي ذلك
الوقت ،قال ريتشارد ليكي  Richard Leakeyأن اكتشافه حطّم المعتقدات
الثابتة في نظرية التطور.
وفي الواقع ،فإن االكتشافات الحفرية كانت تحطم المعتقدات الثابتة
في نظرية التطور بانتظام رتيب .فكل شيء تم اإلشــادة به في يومه
كـ «برهان علمي» أن البشر تطوروا من حيوانات أشباه القرود ،لكن
كل المرشحين الذين تم اقتراحهم في وقت ما كأسالفنا التطورية خرجوا
من القائمة .وتفترض قصة الغالف في مجلة تايم  Timeفي  14مارس
 ،1994أن نظرية التطور هي حقيقة مطلقة 9،لكنها تلخص القضية التي
تتبخر لتتطور اإلنسان بهذه الكلمات الدرامية:
ولكن على الرغم من مرور قرن من الزمن على الحفر،
تظل السجالت الحفرية ضئيلة بشدة .وبوجود أدلة مادية
قليلة ،حتى لو كانت عظمة واحــدة غير مالئمة للصورة
فيمكنها أن تحبط كل شيء .فعليًا ،كل اكتشاف كبير وضع
شر ًخا عميقًا في الحكمة التقليدية وأجبر العلماء أن يخترعوا
نظريات جديدة ،وســط جــدل غاضب حــول قضية نشأة
اإلنسان.
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الشكل رقم .3
آثــار األقـــدام أكثر تميي ًزا لإلنسان
من أجزاء العظام .لو تم قبول آثار
األقدام في األعلى على أنها بشرية،
فيمكن أن يقول أنصار نظرية التطور
أن اإلنــســان ُوجــد «قــبــل» أســاف
اإلنسان المفترضة .ويقول أنصار
نظرية التطور أن آثار األقــدام هذه
(وعظام كاستينيدولو Castenedolo
وكانابوي  )Kanapoiتشير ببساطة
إلى أن اإلنسان كان دائ ًما اإلنسان،
بدئًا من أول إنسان في الخلق.

من المحزن أن تطور اإلنسان الزال يُــدرَّس كـ «واقــع» ألطفال
المدارس ،وطالب الجامعة ،والجمهور العام ،في حين أن «كل اكتشاف
كبير» شكك في ما يطلق عليه دليل وأثبت بطالن نظرية النشوء واالرتقاء.
واألكثر حزنًا هو أن العلماء الذين يعرفون األدلة و«أجبروا على اختراع
نظريات جديدة» يخترعون نظريات جديدة فقط عن كيفية حدوث تطور
اإلنسان ،غير راغبين في السؤال عن حدوث التطور من األساس والعمل
على النظريات الجديدة غير التطورية التي تتطلبها األدلة.
ال يمكن أن يكون الـــ  Australopithecineأسالفنا ،بالطبع،
بما أن البشر كانوا يسيرون قبل أن تصبح لوسي وأسرتها متحجرة -
وهناك دليل يشير إلى هذا فقط .إن الحفريات الخاصة بالبشر العاديين
الــمــوجــودة فــي صخرة تعود لمنتصف العصر الثالث عثر عليها
في كاستينيدولو  ،Castenidoloفي إيطاليا ،في أواخر القرن التاسع
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عشر ،والحظ السير أرثر كيث  Sir Arthur Keithأن القبول باكتشاف
«أشباه القرود» سيحطم اعتقاده في نظرية التطور (أو على األقل دعمها
العلمي) .ولفت اوكسنارد  10 Oxnardولوبنو  11 Lubenowاالنتباه
إلى كانابوي هومينيد  ، The Kanapoi hominidوهي عظمة أعلى
ذراع اإلنسان تم العثور عليها في صخرة ستراتا  strataفي أفريقيا
وضعت قبل الذين دفنوا بقايا الـ.Australopithecine
بعد ذلك كان هناك دليل آثــار األقــدام .وفي الواقع ،لدينا الكثير
من السمات المشتركة مع القرود (وهو ما ستؤكده زيارة إلى حديقة
الحيوان) ،وال يجب أن تكون مفاجأة أن بعض العظام يصعب تصنيفها.
لكن القرود واإلنسان لهما آثار أقدام مختلفة إلى حد كبير .فالقرود لها
«أربعة أيادي» في األساس ،بإصبع قدم كبير يمكن التعرف عليه ألنه
يجعل آثار أقدامهم مختلفة بشكل كبير عن أقدامنا .ولهم أيضًا طريقة مشي
مختلفة بشكل كبير وقابلية لالنخفاض والسير المفصلي على األربع أيادي.
تصف مــاري ليكي  Mary Leakeyفي ناشيونال جيوجرافيك
13
 12 National Geographicوفي أخبار العلوم Science News
أثر اإلنسان في الرماد البركاني بالقرب من اليتولي  Laetoliفي شرق
أفريقيا .والشكل رقم  ،3والذي تم رسمه من المذكور أوالً ،يظهر نظرية
ماري ليكي عن كيفية تشكيل وحفظ اآلثار ونوعية القدم التي فعلتها.
وإذا فحصت المقال ،ستجد أن القدم تشبه قدمك أو قدمي.
هناك صفحتين تم طيهما في وسط مقالة ناشيونال جيوجرافيك
 .National Geographicوتشكل الفيلة ،والزرافات ،ودجاج غينيا،
وأشجار السنط .تبدو أنها مأخوذة من فيلم طرازان  Tarzanفيما عدا
البراكين .وهناك مسار تسلسل ألشباه اإلنسان في وســط المركز.
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ويمكنك أن تفاجأ عن ما يضعه ال ُمخادعون في تسلسل األحــداث.
وبالمناسبة ،كان على فنان فعل ذلك ألنه ليس لدينا عظم قدم متصلة بعظم
الساق ،الخ ،إلخبارنا ماذا فعل هذا التسلسل .ربما يكون أكثر استنتاج
منطقي ِمن هذه المالحظات أنها من تخيالت البشر .كانت الخطوة قصيرة
جدًا ،لكن ربما كانت إلنسان صغير أو حذر في سيره عبر الرماد البركاني
الرطب.
مع ذلك فإن غالبية أنصار نظرية التطور يمنعون أنفسهم من االعتقاد
بأن هذا التسلسل من صنع اإلنسان ،ألنهم ال يعتقدون أن البشر تطوروا حتى
وقت الحق .لكن يقترح الكانابوي هومينيد The Kanapoi hominid
أن البشر كانوا موجودين وتسببوا في هذه اآلثار بشكل كبير .ويعيش البشر
(األقزام) اليوم بالقرب من هذا الموقع في أفريقيا وهم ليسوا أطول بكثير
كالبالغين عن صانعي هذه اآلثار من االيتولي .Laetoli
ولفهم اآلثار المترتبة على اكتشاف اليتولي  ،Laetoliفقد قام أحد
العلماء بالبحث (شبه يائسًا) عن دليل أن بعض الحيوانات ،وليس اإلنسان،
ربما يكونوا صانعي هذه اآلثار .حتى أنه جعل دبًا يرقص صعودًا وهبوطًا
في الوحل ،على أمل ّ
أن آثار أقدام الدب قد تشابه آثار اليتولي !Laetoli
وماذا عن استنتاجه؟ من المستحيل أن نميز آثار اليتولي  Laetoliمن آثار
أقدام إنسان عادي .وكونه واحد من أنصار نظرية التطور فإنه يستخدم
هذه الصفات كشيء «مشين» و»مزعج» و»مقلق» لوصف النتائج التي
توصل إليها ،ألنه وال واحدة من «الروابط» التطورية الشهيرة ،بما فيها
القرد «لوسي» ،يمكن أن تكون ألسالف اإلنسان ،لو أن البشر كانوا
يتجولون قبل أن يتحجر ما يسمى باألسالف .بالنسبة إلى أنصار نظرية
التطور فإن األدلة تؤكد ببساطة أن البشر كانوا دائ ًما بش ًرا ،والقرود كانوا
دائما ً قرود ،بالقدر الذي تعود إليه األدلة.
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بدأ جاري باركر  Gary Parkerمهنة التدريس
كملحد ومــن أنــصــار نظرية الــتــطــور .واستمر
في مسيرة الحصول على شهاداته في علم البيولوجية
الكيميائية والبيولوجية الفسيولوجية ،ثم بعد ذلك
دكتوراه في التعليم  EdDفي البيولوجية الجيولوجية،
وحصل دكتور  Parkerعلى العديد من الجوائز
األكاديمية ،تتضمن القبول في فاي بيتا كابا ( Phi Beta Kappaالمجتمع
التعليمي الوطني المرموق) ،واالختيار في المجتمع األمريكي لعلم الحيوان
(ألبحاثه عن الضفادع الصغيرة) ،وزمالة جامعية لمدة خمسة عشر شهرًا
من مؤسسة العلوم الوطنية .قد نشر خمسة كتب دراسية في البيولوجي
وستة كتب في علم األصول (واألخير تم ترجمته إلى ثمانية لغات) ،وظهر
في العديد من األفالم والبرامج التلفزيونية ،وقد ناقش وحاضر عن الخليقة
في جميع أنحاء العالم.
قامت خدمة «ذهن جديد» بنشر وطباعة كتيّب بعنوان من التطور إلى
الخلق  -شهادة شخصية من مؤيد لنظرية التطور تحول إلى اإليمان بحقيقة
الخلق الكتابي.

ماذا عن التشابه بين الحمض
النووي لإلنسان والشمبانزي؟
بقلم David A. DeWitt
أول شيء أريد فعله هو إزالة اعتقاد خاطئ – باألخص بين الكثير
ممن في داخل الكنيسة .يعتقد الكثيرون خطئًا بنظرة عالمية تطورية
أن اإلنسان تطور من الشمبانزي .ولذلك فإنهم يتساءلون «إذا جاء اإلنسان
ً
سؤال
من الشمبانزي ,فلماذا ال يزال هناك شمبانزي؟» ومع ذلك فإنه ليس
جيدًا لطرحه ألن النظرة التطورية للعالم ال تُعلِّم ذلك .ألن أنصار نظرية
التطور بوجه عام يُعلّمون أن البشر والشمبانزي كالهما «أبناء عم»
في األساس ولهم أسالف مشتركة في ماضينا .وإذا عدت بعيدًا للوراء
ستجد كل الكائنات الحية على األرجح لهم سلف واحد مشترك في النظرة
التطورية .وهذا ال يتماشى مع تكوين .2-1
كثيرًا ما يجزم أنصار نظرية التطور أن التشابه في تسلسالت
الحمض النووي  DNAيمدنا بدليل أن كل الكائنات الحية (خاصة البشر
والشمبانزي) تنحدر من سلف مشترك .مع ذلك فإن تشابه الحمض النووي
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 DNAيمكن تفسيره كنتيجة لخالق مشترك.
يقوم مصممو البشر بــإعــادة استخدام نفس المبادئ والسمات،
ولكن مع التعديل .بما أن كل الكائنات الحية تتشارك في عالم واحد،
فإنه من المتوقع أن يكون بعالمهم أوجــه تشابه في الحمض النووي
حيث أن الكائنات الحية لها نفس االحتياجات .وفي الواقع ،فإنه سيكون
من الغريب جدًا إذا كان كل شيء حي له تسلسل مختلف في كل بروتين
 خاصة تلك التي لها نفس الوظيفة .والكائنات الحية التي لها وظائفواحتياجات فسيولوجية متشابهة للغاية ،سيكون من المتوقع أن تحصل
على درجة من تشابه الحمض النووي.

ما هو الحمض النووي DNA؟
تــحــتــوي كـــل خــلــيــة حــيــة عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي DNA
( )deoxyribonucleic acidالذي يزودنا باإلرشادات الوراثية ليبقي
كل شيء حيًّا ،وينمو ،ويتكاثر .ويتكون الحمض النووي من مواد كيميائية
تدعى القواعد ،التي تقترن وتُ َج َّمع معًا في سالسل لولبية مزدوجة.
وهناك أربع قواعد مختلفة ممثلة بالحروف  .A، T، C، Gألن  Aدائما ً
تقترن بـ Tو Cدائما ً تقترن بـ ،Gويمكن لسلسة واحدة من الحمض النووي
أن تعمل كنموذج لصنع سالسل أخرى.
يُن َسخ الحمض النووي إلى سلسلة واحدة من  nucleotidesتسمى
( RNA (ribonucleic acidوهو بعد ذلك سمي بتسلسل الحمض
األميني  amino acidللبروتين .بهذه الطريقة فإن تسلسل القواعد
في الحمض النووي يحدد تسلسل الحمض األميني  amino acidللبروتين
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الذي بدوره يحدد تركيب البروتين ووظيفته.

الشكل 1
يتشكل جــزيء الحمض النووي لولبي اإلزدواج باقتران  Aمع  Tو Gمع .C
وهذا التسلسل يحدد تركيب البروتين.

هناك ثالثة باليين قاعدة مــزدوجــة للحمض الــنــووي وعشرون
ألف ( Geneالمناطق التي ترمز إلى البروتين) في الجينوم البشري
( genomeمجموع المعلومات الوراثية في نواة الخلية) .ومن المدهش
أنه هناك حوالي  %1فقط من الحمض النووي يرمز إلى البروتين .والباقي
من الحمض النووي ال يرمز لشيء .بعض من هذا الحمض النووي
يضم مناطق التحكم  -وهي شرائح الحمض النووي المسئول عن تشغيل
الجينات وإيقافها ،متحك ًما في مقدار وتوقيت إنتاج البروتين .وهناك أجزاء
من الحمض النووي تعمل كدور هيكلي .وتبقى أجزاء أخرى من الحمض
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النووي غير معروف وظيفتها حتى اآلن.

ما هي النسبة المئوية الحقيقية للتشابه
بين اإلنسان والشمبانزي؟
الحظ أنصار نظرية التطور منذ وقت دارويــن  ،Darwinأوجه
التشابه في التشريح (الجسدي/المرئي) بين البشر والقرود الكبيرة
بما فيها الشمبانزي ،والغوريال ،وإنسان الغابة  .orangutansوانضم
علماء البيولوجية الجزيئية إلى النزاع على مدى العقود الماضية ،مشيرين
إلى التشابه في تسلسل الحمض النووي .وتشير التقديرات السابقة للتشابهات
الجينية بين اإلنسان والشمبانزي أنها متطابقة بنسبة تتراوح بين -98.5
1
.% 99.4
اعتبر أنصار نظرية التطور أن الشمبانزي «أقرب قريب ح ّي لنا نحن
البشر» بسبب هذا التشابه .ونُفذت الدراسات النسبية األقدم على الجينات
فقط (مثل تسلسل  ،)cytochrome c proteinوالتي تمثل نسبة ضئيلة
جدًا بما يقرب من ثالثة باليين قاعدة مزدوجة والتي تشمل المخطط
الوراثي الخاص بنا .وعلى الرغم من أن تسلسل الجينوم البشري صار
متاحًا منذ عام  ،2001فإن تسلسل جينوم الشمبانزي لم يصر متاحًا في ذلك
الوقت .وبالتالي فإن الكثير من العمل السابق بُني على جزء من الحمض
النووي الكلي.
وفي خريف عام  ،2005في قضية خاصة بمجلة الطبيعة Nature
مخصصة للشمبانزي ،قدم الباحثون تقريرًا عن مسودة التسلسل الخاص
بجينوم الشمبانزي 2.في هذا الوقت أطلق بعض الباحثين عليها اسم «التأكيد
األكثر إثارة حتى اآلن» 3لنظرية داروين  Darwinبأن اإلنسان تشارك
بسلف مشترك مع القرود .وكانت أحد العناوين« :كان تشارلز داروين
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 Charles Darwinعلى حق وخريطة جينات الشمبانزي تثبت ذلك».

4

إذا ما هو هذا «الدليل» القوي والساحق بأن الشمبانزي واإلنسان لهم
سلف مشترك؟ وجد الباحثون تشابه جيني بنسبة  %96واختالف بيننا بنسبة
 .%4وهذا دليل من نوع غريب جدًا ألنه في الواقع ضعف االختالف الذي
ادعاه أنصار نظرية التطور بالنسبة المئوية لعدة سنوات! 5مع ذلك بغض
النظر عن مقدار اختالف النسبة المئوية ،سواء كانت  %2أو  %4أو ،%10
فإنهم كانوا سي ّدعون أن داروين كان على حق ليُد ّعموا رأيهم العالمي.
عالوة على ذلك ،فإن استخدام النسبة المئوية يحجب أهمية االختالفات.
على سبيل المثال ،فإن  %1.23من االختالفات هي استبدال قاعدة مزدوجة
واحدة 6.وهذا ال يبدو كثيرًا إلى أن تدرك أنها تمثل حوالي  35مليون
اختالف! ولكن هذه مجرد بداية .فهناك من  40إلى  45مليون قاعدة
موجودة عند اإلنسان وغير موجودة عند الشمبانزي وتقريبًا نفس العدد
موجود عند الشمبانزي وال وجود له عند اإلنسان .وتسمى هذه الـDNA
 nucleotidesالزائدة بـ»اإلدراج» أو «الحذف» ألنه يُعتقد أنها أضيفت
إلى ،أو فُقدت من التسلسل الرئيسي( .تمت مقارنة االستبدال واإلدراج
بطريقة صحيحة) .وهذا يجعل الرقم الكلي الختالفات الحمض النووي
 125مليون تقريبًا .ولكن بما أن اإلدراج يمكن أن يكون بمقدار أكبر
من  nucleotideواحد ،فهناك حوالي  40مليون طفرة منفصلة كليًا
والتي من شأنها الفصل بين النوعين بحسب النظرة التطورية.
لوضع هذا الرقم في منظور ،فإن الصفحة النموذجية للكتابة ذات
األبعاد  11 × 8.5يمكنها أن تحتوي على  4.000حرف وفراغ (مسافة).
فسوف نحتاج لـ  10.000صفحة كهذه مليئة بالكلمات للوصول إلى 40
مليون حرف! لذلك يتضمن االختالف بين اإلنسان والشمبانزي تقريبًا
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 35مليون قاعدة حمض نووي مختلفة ,وحوالي  45مليون في اإلنسان
ال وجود لها في الشمبانزي ،وحوالي  45مليون في الشمبانزي ال وجود
لها في اإلنسان.
يعتقد أنصار الخلق الكتابي أن هللا خلق آدم من تراب األرض مباشرةً
كما يقول الكتاب المق ّدس في تكوين  .2ولذلك فال يمكن لإلنسان والقرد
أن يكون لهما سلف مشترك .وبافتراض أنه كان لهم سلف مشترك،
من أجل تبرير هذا الجدال ،فإن  40مليون طفرة مختلفة كان يفترض
حدوثها وتصير من الثوابت بين سكان العالم في  300.000جيل
فقط .وبهذا يكون المتوسط  133طفرة تحدث في الجينوم في كل جيل.
واحتواء هذا العدد المذهل من الطفرات في عدد صغير نسبيًا من األجيال
7
فهذه مشكلة يشار إليها كـ «»Haldane’s dilemma
A
G
T
C

T
A
C
C

A
G
T
C
A
T
A
C
C

Insertion/deletion
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G
T
C
G
T
A
C
C

A
G
T
C
A
T
A
C
C

Substitution
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المقارنة بين «استبدال» القواعد و»اإلدراج والحذف» .يمكن المقارنة بين تسلسلين
في الحمض النووي .لو كان هناك اختالف في ( nucleotidesمثال A :بدالً من )G
ً
استبدال .في المقابل لو كان هناك قاعدة nucleotide
في موضع محدد فهذا يدعى
مفقودة فهذا يعتبر إدراج/حذف .فمن المفترض أنه تم إدراج  nucleotideفي أحد
التسلسالت أو تم حذف أحدها من األخرى .فإنه غالبًا ما يكون من الصعب تحديد
إن كان االختالف نتيجة اإلدراج أو الحذف من ثم يمكن تسميتها «.»indel
ويمكن أن تكون  indelمن أي طول تقريبًا.

االختالفات تصنع االختالف
هناك اختالفات أخرى كثيرة بين جينات الشمبانزي واإلنسان والتي
ال يمكن قياسها كنسبة مئوية 8.واألمثلة الواضحة لهذه االختالفات تشمل:
توجد سلسلة في نهاية كل  chromosomeمن تسلسالت
الحمض النووي المكررة تُسمى  .telomeresولدى
الشمبانزي وقرود أخرى  23.000قاعدة مزدوجة للحمض
النووي في  telomeresالخاص بهم .واإلنسان فريد بين
الرئيسيات  Primatesبـ  telomeresأقصر طوالً بطول
9
 10.000فحسب.
بينما يتطابق  18زوجًا من الـ  ،chromosomeفإن الـ chromosome
 ،4و ،9و 12يظهرون الدليل على «تغير بنيتهم 10».بمعنى آخر يمكننا
القول أن الجينات والدالالت في هذه الـ  chromosomesليست بنفس
الترتيب في اإلنسان والشمبانزي .فيمكن لهذه أيضًا أن تكون اختالفات
جوهرية كما لو أنها لمخلوق مختلف ،بدالً من تغير بنيتها كما يقترح
أنصار نظرية التطور.
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ولكن حتى مع هذا التشابه في الجينات فيمكن أن يكون هناك اختالفات
في مقدار إنتاج البروتينات المحددة .والتشابه في تسلسالت الحمض
النووي ال يعني أن يتم إنتاج نفس المقدار من البروتينات .فيمكن لمثل
هذه االختالفات في البروتينات أن تسفر عن استجابات مختلفة في
الخاليا .فيظهر ما يقرب من  %10من الجينات المدروسة اختالفات هامة
11
في مستويات التعبير بين الشمبانزي واإلنسان.
والعائالت الجينية هي مجموعات من الجينات التي لها تسلسالت
ووظائف متشابهة .وكشفت مقارنة العلماء لعدد الجينات في العائالت
الجينية عن اختالفات هامة بين اإلنسان والشمبانزي .فلدى اإلنسان
 689جين  Geneغير موجود لدى الشمبانزي ولدى الشمبانزي 86
جين  Geneغير موجود لدى اإلنسان .وتعني هذه االختالفات أن %6
من التكملة الجينية تختلف بين اإلنسان و الشمبانزي ،بغض النظر
12
عن القواعد المزدوجة للحمض النووي الفردية.
وبالتالي فإن النسبة المئوية لتماثل الحمض النووي هو مقياس واحد
لكيفية تشابه اثنين من الكائنات الحية ،وليس مقياسًا جيدًا في ذلك أيضًا.
فهناك عوامل أخرى بجانب تسلسل الحمض النووي تحدد النمط الظاهري
( )phenotypeللكائنات الحية (كيفية التعبير عن الخصائص الظاهرية
بدنيًا) .في الواقع ،على الرغم من أن للتوائم المتشابهة نفس تسلسل الحمض
13
النووي ،فعندما يكبرون في العمر يظهرون اختالفات في تعبير البروتين.
ولذلك يجب أن يكون هناك بعض التفاعل بين الجينات والبيئة.
والنقطة األهم هي أن ليست كل البيانات مدعمة لفكرة أن للشمبانزي
واإلنسان سلف مشترك كما يقترح أنصار نظرية التطور بشكل واضح.
وعلى وجه الخصوص فإنه عندما قام العلماء بمقارنة دقيقة بين جينومات
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( )genomesاإلنسان ،والشمبانزي ،والغوريال ،وجدوا عددًا كبيرًا
من العالمات الوراثية تتشابه مع الغوريال أكثر منها مع الشمبانزي!
في الواقع إنه فيما بين  %18إلى  %29من العالمات الوراثية ،سواء
كانت بين اإلنسان والغوريال أو بين الشمبانزي والغوريال بها تطابق أكثر
14
من التطابق بين الشمبانزي واإلنسان.
وهذه النتائج ليست النتائج المتوقعة بالتأكيد وفقًا لمقياس نظرية التطور.
فمن المفترض أن يتشارك الشمبانزي واإلنسان في سلف مشترك أحدث
من الذي لكالهما مع الغوريال .ولمحاولة تفسير التوزيع لغير المتوقع
للصفات المشتركة والتي يمكنها أن تتعارض مع التوقعات التطورية،
وضع مؤلفو هذه الدراسة اقتراحًا غريبًا :ربما انفصل الشمبانزي واإلنسان
من سلف مشترك ،لكن الحقًا فإن ذرية كالهما تزاوجوا ليك ّونوا هجن
اإلنسان-الشمبانزي .ويظهر هذا النوع من «التفسير» كمحاولة إلنقاذ
مفهوم السلف المشترك للشمبانزي واإلنسان أكثر من تقديم األدلة لتأكيد
هذا االفتراض.

كل أوجه التشابه ليست متساوية
ال تتساوى درجــة عالية من تشابه التسلسل بوجود نفس الوظيفة
أو الــدور للبروتينات .وعلى سبيل المثال ،فإن بروتين ،FOX2P
وهو ما ثبت اشتراكه في اللغة ،لديه  2فقط من أصل  700حمض
15
أميني  amino acidsتقريبًا تختلف بين الشمبانزي واإلنــســان.
وهذا يعني أنهم متطابقين بنسبة  .% 99.7وبينما قد يبدو هذا االختالف
تافهًا ،فانظر إلى نوعية هذه االختالفات بالضبط .ففي بروتين ،FOX2P
يكون لدى اإلنسان  amino acid asparagineبدالً من threonine
فــي الــمــوضــع  303وأيــضــا ً  serineبـــدالً مــن asparagine
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في الموضع  .325على الرغم من التغييرات الطفيفة الظاهرية ،فإن التغير
16
الثاني يمكن أن يصنع اختالفًا ها ًما في طريقة عمل البروتين وتنظيمه.
وبالتالي فيمكن لدرجة عالية من تشابه التسلسل أال تكون ذات صلة
بالموضوع إذا كان الـ amino acidالمختلف له دور حاسم .وفي الواقع
إن الكثير من العيوب الوراثية هي نتيجة تغير واحد في amino acid
واحد .وعلى سبيل المثال ،فإن فقر الدم المنجلي sickle cell anemia
ينتج مــن أن  valineيحل محل  glutamic acidفــي بروتين
 .hemoglobinوال يهم إن كان كل  amino acidآخر بنفس التطابق.
يعتقد الناس عادةً أن االختالفات في تسلسل الـ  amino acidفقط تغير
الشكل ثالثي األبعاد للبروتين .ويوضح  FOX2Pكيف يمكن الختالف
في  amino acidواحد أن يسفر عن بروتين تم تنظيمه بشكل مختلف
أو تغيرت وظائفه .فلذلك ال يجب أن نقلل من شأن االختالفات في تسلسل
الجينات حتى الصغيرة منها .ومن ناحية أخرى فإن االختالفات الطفيفة
في المناطق التي ال ترمز للبروتينات يمكن أن تؤثر في كيفية تنظيم
مستويات البروتينات .و يمكن لهذا التعديل أن يغير مقدار البروتين ال ُمنتَج
أو وقت إنتاجه .وفي مثل هذه الحاالت ،فإن الدرجة األعلى للتشابه تكون
بال معنى بسبب هذه االختالفات الوظيفية الهامة التي تَنتج عن تغيّر
مستويات البروتين.

مــاذا عن تشابه « »junk DNAفي الحمض
النووي لإلنسان والشمبانزي؟
اقترح أنصار نظرية التطور أن هناك «أخطاء منتحلة» «plagiarized
 »mistakesبين جينوم اإلنسان والشمبانزي وأن أفضل طريقة
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لتفسيرها هي السلف المشترك .فعندما يكتشف المدرس أخطاء متماثلة
في ورقتين لتلميذين فهو يميل علي نحو صحيح في االعتقاد أن التلميذان
قد قاما بالغش .والتفسير األفضل لورقتين بهما أخطاء متماثلة
هو أن كلتاهما من نفس المصدر .وبنفس الطريقة اقترح بعض أنصار
نظرية التطور أن أفضل تفسير لالختالفات أو للجينات غير الفعّالة
المشتركة بين اإلنسان والشمبانزي هو السلف المشترك .فإنهم ي ّدعون
أن البديل الوحيد هو خالق وضع نفس األخطاء في نوعين مختلفين
من الكائنات الحية ـــ وهم يقولون أنه إ ّدعاء ال يُص ّدق (ألنهم يرفضون هللا
الخالق).
يمكن أن يعتبر أنصار نظرية التطور أن شيئًا ما خطًأ عندما يكون
هناك سبب قوي جدًا لم يُفسّر بعد .فإنهم يستنتجون أن األخطاء هي نتيجة
طفرة قديمة بنا ًء على االفتراضات التطورية .عالوة على ذلك ،عندما نأتي
إلــى الحمض الــنــووي ،فيمكن أن تكون هناك نقاط جينية ساخنة
« »hotspotsمعرضة لنفس الطفرة .فعلى سبيل المثال ،يتشارك اإلنسان
وخنازير غينيا خطأ مزعوم لـجين كاذب (موروث كاذب) pseudogene
17
في فيتامين ج بدون سلف مشترك حديث.
وكأمثلة عن «األخطاء المنتحلة» «»plagiarized mistakes
المزعومة فهي ( - endogenous retroviruses (ERVsوهي جزء
من ما يسمى « .»junk DNAإن الـ  ERVsهي امتدادات للحمض
النووي الذي يمكنه أن يَنقسم (يُقطع) ،ويُنسخ ،ويُدرج في مواقع أخرى
بداخل الجينوم .وهناك العديد من األنواع المختلفة لهذه األجزاء المتنقلة
18
من الحمض النووي.
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إن  ERVsليست دائ ًما متناسقة مع التوقعات التطورية .فعلى سبيل
المثال ،قام العلماء بتحليل جينات العنصر المكمل ( C4جانب من جوانب
جهاز المناعة) في مجموعة متنوعة من الرئيسيات  19.Primatesولدى
كال الشمبانزي والغوريال  C4 Geneقصير .ولكن الجين الخاص
باإلنسان كان طويالً بسبب  .ERVومن المثير لالهتمام أن لدى إنسان
الغابة  orangutansوالقرود الخضراء نفس الـُ ERVمدخلة في نفس
النقطة .ولهذا أهمية خاصة ألنه من المفترض أن يكون لإلنسان أسالف
مشتركة أحدث مع الشمبانزي والغوريال وأقدم مع إنسان الغابة .وحتى اآلن
فإن نفس  ERVفي نفس الموضع بالتحديد قد يعني أنه لدى اإلنسان
وإنــســان الــغــابــة األســـاف المشتركة األحــــدث .وهــنــا حــالــة جيدة
حيث ال يتماشى الـ  ERVsمع التعاقب التطوري المتوقع .وعلى الرغم
من ذلك فإنهم ال يزالون يتمسكون بها كدليل على السلف المشترك.
وتقترح األدلة اإلضافية أن  ERVsيمكن أن يكون له وظائف.
21
أحد الوظائف المهمة جدًا له عالقة بثبات الجنين أثناء الحمل.

20

ماذا عن االنصهار المزعوم للكروموسوم 2
في اإلنسان؟
لدى اإلنسان عادةً  23زوجًا من الكروموسومات بينما لدى الشمبانزي
 .24ويعتقد العلماء من أنصار نظرية التطور أن الكروموسوم  2لدى
اإلنسان تَش ّكل عن طريق انصهار اثنين من الكروموسومات الصغيرة
في سلف من أشباه القرود في ساللة اإلنسان بدالً من االختالف الجوهري
الناتج عن خلق منفصل .وبينما يمكن لهذا أن يفسر االختالف في عدد
الكروموسوم ،فإن هناك افتقارًا لتقنية واضحة وعملية لمعرفة كيفية
حدوث الشذوذ الكروموسومي بشكل عالمي في عدد كبير من السكان.
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ويمكن أن يكون االنصهار قد حدث مرة واحدة لشخص بمفرده .ويتوجب
أن يكون كل إنسان على األرض من ساللة هذا الشخص .وألنه ليس هناك
ميزة انتقائية لكروموسوم منصهر ،فيصير هذا أصعب ألنصار نظرية
التطور في تفسيره بما أن االنتقاء الطبيعي ليس من العوامل المؤثرة.
ّ
إن مــؤيــدي نظرية التطور الــذيــن يــص ـرّون على أن انصهار
الكروموسوم  2يثبت أن اإلنسان والشمبانزي يتشاركان في سلف واحد
يقومون بتوظيف شيئًا منافيًا للمنطق يعرف بتأكيد المتالحقات .فتأكيد
المتالحقات يتبع هذا النموذج:
إذا كانت «ب» ،إذن هناك «ك»
«ك»
بالتالي« ،ب»
بعبارة أخرى،
إذا تشارك اإلنسان والشمبانزي في سلف واحد،
إذن سيكون هناك دليل على انصهار الكروموسوم.
هناك دليل على انصهار الكروموسوم.
وبالتالي يتشارك اإلنسان والشمبانزي في سلف واحد.
وفيما يأتي أسباب كونها مغالطة منطقية :على سبيل النقاش،
دعونا نقترض أن اإلنسان ينحدر من أسالف لديها  48كروموسوم
مثل القرود ،وأنه كان هناك سلف مشترك منذ  5مليون سنة .فالبد أن
انصهار الكروموسوم  2المزعوم قد حدث بعد أن انفصال ساللة اإلنسان
عن الشمبانزي وتم تمريره لكل البشر على الكوكب .ولكن حتى في تصور
تطوري ،فإن انصهار الكروموسوم ال يقدم ً
دليل لالستمرارية بين اإلنسان
22
والشمبانزي ألنه يربط فقط بين األشخاص الذين تشاركوا في االنصهار.
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بعبارة أخــرى ،ليس هناك دليل إضافي يمكن أن يقدمه انصهار
الكروموسوم ّ 2
أن لإلنسان سلف مشترك مع الشمبانزي .إن األمر
ليس مقنعًا أكثر من كون اإلنسان والشمبانزي لديهما نفس العدد 48 -
كروموسوم .ويمكن ألحد أن يجادل بأن األسالف المشتركة مع الشمبانزي
هي أقل إقناعًا بسبب االنصهار المزعوم للكروموسوم رقم .2

الخالصة
إن تشابه الحمض النووي بين اإلنسان والشمبانزي هو حقيقي من وجهة
نظر متلقّيها .فإذا نظرت للتشابهات فيمكنك أن تجدها .ولكن إذا نظرت
لالختالفات فيمكنك أن تجدها بوضوح أيضًا .فهناك اختالفات جوهرية
بين جينات اإلنسان والشمبانزي والتي ال يمكن تفسيرها بسهولة في تصور
أنصار نظرية التطور.
يتوقع أنصار الخلق الكتابي كل من التشابهات واالختالفات،
وهذا ما نجده بالفعل .وإن حقيقة أن عديد من البشر ،والشمبانزي،
ومخلوقات أخــرى تتشارك فــي جينات ال يجب أن تكون مفاجئة
للمسيحيين .ألن االختالفات أيضًا جوهرية .ويميل العديد من المقتنعين
بعالم التطور أن يناقشوا التشابهات بينما يتجاهلون االختالفات .فالتركيز
على النسبة المئوية للتشابه في الحمض النووي يجعلنا ال ندرك األمر
ألنه يتجاهل كل من مقدار االختالفات الفعلية وأيضًا أهمية الدور الذي
يمكن أن يلعبه تغيّر  amino acidواحد.
وأرجــو أن نضع في االعتبار اآلثــار المترتبة على وجهات النظر
العالمية المتعارضة فيما يتعلق بأصل اإلنسان .فالكتاب المق ّدس يعلّم
أن اإلنسان ُخلق بشكل فريد وجُعل في صورة هللا (تكوين 1و .)2فصنع
الربُ الرج َل األول آدم من التراب مباشرةً والمرأة األولى حواء من جانب
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آدم .لقد كان مشار ًكا بشكل حميم منذ البداية ومازال كذلك حتى اآلن.
ويجب أن نضع في اعتبارنا أن المسيح تدخل في التاريخ ليصير رجالً -
وليس شمبانزي  -ويقدم عطية الخالص المجاني للذين يقبلوه.
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 .21هناك جدال بين أنصار الخلق الكتابي حول ما إذا كان دليل انصهار الكروموسوم 2
في اإلنسان دليل قهري .يعتقد البعض أنه اختالف جوهر؛ ويميل آخرون إلى أنه حدث
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الذي يربط بين اإلنسان والشمبانزي المبني على انصهار الكروموسوم.
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اإلنسان البدائي ()Nianderthal
بقلم Marvin Lubenow
لقد مضت مائة وخمسون سنة منذ اكتشاف أول حفرية للنياندرتال
سنة  1856في وادي نياندر Neanderفي ألمانيا .وتم اكتشاف أكثر
من  490بقايا حفرية ألفراد نياندرتال .علينا التعرف عليهم جيدًا .ولدينا
حفريات وآثار لهم أكثر من أي مجموعة حفرية أخرى ،ليس ذلك فحسب،
لكنهم عاشوا في أحدث األزمنة قبل اإلنسان المعاصر .لكن بالنسبة ألنصار
نظرية التطور ،فالزالوا غامضين ،مع وجود العديد من األسئلة المتعلقة
بهم دون إجابة.
وبالنسبة ألنصار خلق األرض الفتية (حديثة الزمن) ،فالنياندرتال
ليسوا غامضين ،بل مثيرين لالهتمام بشكل مذهل .نحن ننظر للنياندرتال
كأسالف كاملي البشرية لإلنسان المعاصر ،ربما لبعض األوربيين
واآلسيويين ،حيث عاش النياندرتال .وبالتالي ،فنحن أنصار الخلق الكتابي
نشير إليهم باسم هومو سابيانز سابيانز Homo sapiens sapiens
أو كنوع فرعي (ساللة) لإلنسان المعاصر :هومو سابيانز نياندرتالنسيز
 .Homo sapiens Neanderthalensisعلى أي حال ،فنحن نعتقد
أنهم قادرون تما ًما على التكاثر مع اإلنسان المعاصر إذا كانوا أحياء اليوم.
لقد كانوا بشرًا في فترة ما بعد طوفان سفر التكوين ،من العصر الجليدي،
متخصصون في صيد حيوانات المراعي الكبيرة والتي كانت متوفرة
في نهاية العصر الجليدي وما بعده.
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وعندما تم اكتشاف النياندرتال في أول األمر ،تم اعتبارهم كنوع
( )speciesمنفصل ،هومو نياندرتالنسيز .Homo Neanderthalensis
وبما ّ
أن القدرة التناسلية هي في مستوى النوع ( ،)speciesفإن أهمية
التصنيف األصلي كانت في اعتبارهم مختلفين عن اإلنسان المعاصر
على أنه ليس لديهم القدرة على التكاثر معنا.
في ستينيات القرن الماضي ،كشفت دراسات جديدة عن النياندرتال
ّ
أن تميزهم الهيكلي ليس بهذه األهمية وأنهم أخذوا مرتبة النوع الفرعي
(الساللة) مع اإلنسان الحديث .Homo sapiens Neanderthalensis
وظل هذا الوضع قائ ًما حتى أصبح من الممكن دراسة الحمض النووي
في عظام الحفرية .واستنادًا على أبحاث الحمض النووي للحفرية،
ي ّدعي علماء مستحثات أسالف البشر  Paleoanthropologistsاآلن
ً
منفصل وممي ًزا عن اإلنسان الحديث .وفي هذا
أن النياندرتال كانوا نوعًا
الفصل ،سوف نفحص في البداية دليل الحمض النووي ،ثم دليل الحفرية،
وأخيرًا الدليل األثري لنرى أن النياندرتال كانوا بشرًا بشكل كامل.

دليل الحمض النووي
كان اكتشاف تقنيات التحديد والتعامل مع المادة الوراثية باستخدام
تفاعل البوليميراز المتسلسل (Polymerase Chain Reaction (PCR
بمثابة نقطة التح ّول في أبحاث الحمض النووي .وكان هذا االكتشاف عبارة
عن اختراق رائع في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة والذي جعل جائزة
نوبل في الكيمياء لعام  1993من نصيب  Kary B. Mullisالختراعه
هذه التقنية.
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وقبل الــ  ،PCRكان هناك نقص في المادة الوراثية لعمل االختبارات
الوراثية عليها .وكان هناك صعوبة شديدة في الحصول على هذه المادة
ألنها كانت دائ ًما جز ًءا ال يتجزأ من الخلية الحية .فكان من الصعوبة
الحصول على جــزيء سليم لحمض نــووي طبيعي من أي كائن عدا
من الفيروسات البسيطة للغاية .إن تقنية الــ  PCRتُم ّكن الباحثين من عمل
نسخ ال نهائية من أي تسلسل حمض نووي محدد بشكل مستقل عن الكائن
الحي الذي أتت منه.
وألن الحمض النووي (الشفرة الوراثية) هو عبارة عن جزيء معقد
ٌ
كائن حي فإن حمضه النووي يتحلل بشكل سريع.
للغاية ،فعندما يموت
وفــي نهاية األمــر فــإن سالسل الجزيء قصيرة لدرجة أنــه ال يمكن
استخراج معلومات منها .فإن الـ ،PCRوقدرتها على نسخ سالسل قصيرة
من الحمض النووي ،فتحت الباب إلمكانية الحصول على معلومات وراثية
من المواد الحفرية ،رغم أن هذه المواد قد تحللت .وبالتالي فكانت االستعادة
الناجحة للحمض النووي للميتوكوندريا ( )mtDNAمن الهيكل العظمي
للنياندرتال الذي تم العثور عليه في وادي نياندر بألمانيا .وهذه االكتشاف
المثير تم اإلعالن عنه في جريدة « الخلية»  Cellفي  11يوليو .1997
وألن هذا االكتشاف أعلن االختالف بين الـــ mtDNAللنياندرتال
وبين الـ mtDNAلإلنسان الحديث ،فإن أنصار نظرية التطور فسروا
النتائج بأنها تعني أن سالسة النياندرتال قد انفصلت عن الساللة التي تقود
إلى اإلنسان الحديث بـــ 600.000سنة مضت وأن النياندرتال ماتوا
بدون نقل أي  mtDNAلإلنسان الحديث .واآلثار التي ترتبت على ذلك
هي أن النياندرتال لم يتطوروا إلى اإلنسان الحديث وأنهم كانوا نوعًا
مختلفًا تما ًما عن اإلنسان الحديث.
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ورغم إشراقة استعادة الـ mtDNAمن حفرية النياندرتال فإنها معيبة
في االفتراض األساسي ،في المنهجية ،وفي تفسير نتائجها .وسنقوم بتغطية
بعض من هذه الموضوعات بشكل موجز.
 .1اســتــعــادة الـــــ mtDNAمعيبة فــي االفــتــراض األساسي.
ففي التعامل مــع عينة النياندرتال ،فــإن الفريق العلمي قــد بحث
عن الـ mtDNAبدالً من الحمض النووي للنواة (.)nuclear DNA
هناك نسختين فقط من الحمض النووي في نواة كل خلية ،ولكن هناك
حوالي  750نسخة تقريبًا من الــــ mtDNAفي كل خلية .وبالتالي
فكانت االحتمالية أكبر في الحفاظ على الــــ mtDNAللنياندرتال.
وعلى عكس الحمض النووي للنواة ،فإن أنصار نظرية التطور قد افترضوا
أن الـــ mtDNAقد انتقلت بدون تغير من ٍأم لذريتها .وبما أن جميع
التغيرات في الـ mtDNAيُعتقد أنها نتيجة طفرات بدالً من إعادة تركيب
وراثي مع األب ،فإن أنصار نظرية التطور يعتقدوا أن الـmtDNA
هو عبارة عن سجل أكثر دقة للتاريخ التطوري .وعــاوة على ذلك،
بما أن الــــ mtDNAال يمكنه إصــاح نفسه ،فطفرات الـــmtDNA
تحدث بمعدل  10مرات أكثر من الحمض النووي للنواة ،فإن ذلك يجعله
(في اعتقادهم) سجالً أكثر دقة للزمن.
إن االفتراض الحاسم في مهنة بناء شجرة عائلة نظرية التطور
على أســاس الـــ mtDNAهو االعتقاد بأن الــــ mtDNAينتقل فقط
من األم وبالتالي فجميع التغيرات في الـ mtDNAعبارة عن طفرات
والتي تُم ِّكن أي أحــد من بناء خط زمني للتاريخ التطوري .وهذا
االفتراض قد أُثبت زيفه من خالل التجربة على يدي أحد قادة علماء
األحياء التطورية ،الراحل ( John Maynard Smithجامعة ساسيكس
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 .)Sussexوعزز هذا األمر علماء أحياء آخرون .وعبّر سميث عن إحباطه
من أن مؤسسة التطور قد تجاهلت استنتاجاته 1.وسبب هذا الموقف نحو
الدليل الجديد هو أن ك ًّما ً
هائل من المؤلفات قد أنشأت تعامل ما مع العالقات
التطورية مبني على الـ .mtDNAوبما ّ
أن أنصار نظرية التطور يعتقدون
بأن هذا يمدهم «ببرهان» التطور الذي بحثوا عنه لمدة  150عام،
فإن التخلّي عن هذا المعتقد هو مثل سؤال مدمن التخلّي عن عادته.
والتجارب السابقة لم تكن حساسة بما يكفي لتكشف ّ
أن بعض الـmtDNA
الخاص باألب يمكنه أن ينتقل هو األخر .أما التجارب الحديثة ،شكرًا
لــلـــ ،PCRفكشفت ّ
أن الــــ mtDNAالخاص بــاألب يمكنه أن ينتقل
هو اآلخر لذريته ،وبالتالي إبطال كل أشجار التطور والجداول الزمنية
المبنية على الـ .mtDNAوتجاهل أنصار نظرية التطور البيانات الحديثة.
 .2استعادة الـــــ mtDNAمعيبة فــي تفسير البيانات .وبنا ًء
على اختالف ما بين الـ mtDNAللنياندرتال وبين الـ mtDNAلإلنسان
الحديث حوالي  ،2 %0.123فإن التجريبيين ي ّدعون أن النياندرتال
واإلنسان الحديث نوعان متميزان عن بعضهما .ويوحي هذا اإلدعاء
أننا نعرف كمية بدائل التي نحتاجها لفصل نوع ما عن اآلخر .وتشير
ماريلين ريفولو ( Maryllen Ruvoloجامعة هارفارد )Harvard
أن االختالفات الوراثية بين التسلسالت الحديثة وتسلسالت النياندرتال
هي في نطاق نوع واحد آخر من الرئيسيات  .Primatesوتواصل
حديثها قائلة ...« :ال يوجد مقياس لالختالف الوراثي والــذي يمكنك
تعريف النوع من خالله» 3.وبكلمات أخرى ،فنحن ال نعرف كمية بدائل
الـــ mtDNAالتي نحتاجها بين النياندرتال واإلنسان الحديث لجعل
الخصوبة مستحيلة .إن التمييز بين األنواع مبني على القدرة على التزاوج،
وليس على عدد االختالفات في الـ .mtDNAوبالتالي ،فإن االدعاء
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بأن النياندرتال هم نوع منفصل ليس له أساس من الصحة وكان يمكنه
أن يكون مجرد رأي شخصي.
 .3استعادة الـ mtDNAمعيبة في المنهجية .العيب ّ :1#
أن القدرة
على دراسة المادة الوراثية بمساعدة الـ PCRهي قصة نجاح مذهلة.
ولكن هناك مشكلة واحدة خطيرة .ففي تحليل الحمض النووي القديم
(أو الـ )mtDNAهناك دو ًما المشكلة الخطيرة بأن يتلوث بالحمض النووي
الحديث .وهذا التلوث يمكن أن ينتج من المئات الذين تعاملوا مع حفرية
النياندرتال المذكورة منذ اكتشافها في  ،1856من فنيي المعمل ،والمعدات
المعملية ،وحتى من نظام التسخين والتبريد في المعمل .وحتى خلية واحدة
إلنسان حديث يمكن أن تسبب تلوثًا وتحدث مضاعفة عمياء وتفضيلية
لحمضها النووي عن طريق الـ PCRبسبب حالة الحفاظ ذات األفضلية
عن حمض النياندرتال النووي األقدم .ويضع توماس ليندال Tomas
 Lindahlسلطة الحمض النووي :إن تقنية الـ« PCRمعروفة بحساسيتها
للتلوث» 4.وأثناء عملية اكتشاف ،ونقل ،ودراسة أي حفرية سيقوم العديد
من البشر بالتعامل معها .ورغم اتخاذ الحيطة بتنظيف الحفرية من تلوثها
بالحمض النووي لإلنسان الحديث ،فال تزال المشكلة خطيرة لدرجة
أن بعض التلوث من الحمض النووي الحديث يستحيل إزالته.
على سبيل المثال ،إذا استخدم أحد ما الـ PCRالستعادة الحمض النووي
للديناصور في حفرية ديناصور ،فإن بعض الحمض النووي البشري
الملوث سوف يظهر .وبما أنه ال يمكن القبول بوجود حمض نووي بشري
في الديناصور ،فإنه من المنطقي جدًا االفتراض بأن كل الحمض النووي
البشري الذي ُعثر عليه وسط الحمض النووي للديناصور هو نتاج التلوث
البشري.
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ولكن كلما اقترب الحمض النووي المستهدف (وفــي هذه الحالة
فهو  mtDNAللنياندرتال) إلــى  mtDNAلإلنسان الحديث،
كلما أصبحت مشكلة التمييز بينهما أكثر صعوبة .وبكلمات أخرى،
إنه من األسهل بكثير تمييز التلوث بالحمض النووي لإلنسان الحديث
في عينات غير بشرية قديمة عن العينات البشرية القديمة .فكلما اقتربت
تسلسالت الحمض النووي البشري القديم إلى تسلسالت الحمض النووي
البشري الحديث ،كلما ازدادت صعوبة التمييز ما إذا كانت قديمة حقًا أم أنها
نتاج التلوث باإلنسان الحديث .ويُظهر الدليل الحفري أن النياندرتال كانوا ذو
صلة وثيقة باإلنسان الحديث تشريحيًا .وبالتالي سيكون من الطبيعي التوقع
بأن الحمض النووي الخاص بهما سيكون متشابهًا أيضًا .ويمكن أن تظهر
مشاكل خطيرة ضمن مساحة البحث للتمييز بين ( )1الحمض النووي
للنياندرتال القديم األصلي و( )2التلوث بالحمض النووي لإلنسان الحديث.
وقد رأيت مشكلة خطيرة أثناء دراستي للمنهجية التي استخدمها مؤلفو
مقال جريدة الخلية (.)Cell
يكشف مقال جريدة الخلية بعض االفتراضات الغريبة .ففي التضخيمات
التي يقوم بها الـ PCRحصل الباحثون على ( mtDNA )1لإلنسان
الحديث ،والــذي افترضوه ،وبال دليل ،أنه بأكمله عبارة عن تلوث
من اإلنسان الحديث ،و( mtDNA )2آخر مختلف قليالً عن الـ mtDNA
لإلنسان الحديث ،والذي افترضوه ،وبال دليل ،أنه هو وحده الـ mtDNA
القديم للنياندرتال .ثم استخدموا بعدها فتائل مشتعلة لكي تض ّخم فقط
ّ
تضخم ،وبالتالي
ما يعتقدون أنه الـ mtDNAالقديم حقًا للنياندرتال وال
تص ّغر من شــأن ،الـ mtDNAالـــذي يعتقدون أنه للتلوث باإلنسان
الحديث .وبما أنه من المستحيل تما ًما أن نعرف على وجه اليقين
ما إذا كان الـ  mtDNAالذين ص ّغروا من شأنه حقًا ملوثًا أو هو بالفعل
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جزء حقيقي من الـ mtDNAالقديم للنياندرتال ،فمنهجيتهم الخاطئة ضمنت
أن تُظهر نتائجهم أن النياندرتال كانوا على مساف ٍة جيني ٍة ما من اإلنسان
الحديث .وبدون معرفة المسافة الجينية الالزمة للبرهان بأن النياندرتال
هم نوع منفصل ،فإن باحثي مقالة جريدة الخلية أعلنوا بشكل غير منطقي
أن النياندرتال هم كذلك بالفعل – نوع منفصل.
وبما أنني متابع لهذه األمور عن قرب ،فقد اندهشت أنه لم يعلّق أحد
على ما يبدو أنه عيب واضح في المنهجية (عدا بند صغير في [مجلة]
العالم األمريكي  .)Scientific Americanومع مالحظة أن نتائج استعادة
الـ  mtDNAتدعِّم نظرية «خارج إفريقيا».
ولــكــن بــعــض عــلــمــاء األنــثــروبــولــوجــي يشتكون
أنه لكي يضمنوا أن التسلسالت أتت بالفعل من النياندرتال
وليس من التلوث الحديث ،فإن علماء األحياء الجزيئي
يقبلون فقط بصحة التسلسالت التي تقع خارج نطاق اإلنسان
الحديث .وبالتالي فإن هذا المطلب يعبّر عن دالئل كثيرة ضد
النياندرتال الذين يمكن أن يكون لهم حمض نووي مثلنا،
وهذا ما يتوقع أن يراه هؤالء الذين يناصرون نظرية التطور
5
متعدد األقاليم.
 .4استعادة الـ mtDNAمعيبة في المنهجية .العيب  :2#التكرار
أمر مركزي بالنسبة للعلم .إنه أمر أساسي بالنسبة للمنهجية العلمية
ّ
أن أي تجربة صحيحة البد وأن تكون قابلة للتكرار تحت نفس الظروف.
وي ّدعي الباحثون في مقالة جريدة الخلية أن عملهم تم تكراره بنجاح وتم
معمل في جامعة والية بنسلفانيا .ولكن ت ّدعي مجموعة
التحقق منه في
ٍ
من العلماء األستراليين أن األمر لم يكن كذلك .إنهم يصرّحون بأن «...
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نتائج التسلسل المستقل لم تتحقق  ...إلى أن تم استخدام الفتائل ،بنا ًءا
على تسلسل الــنــيــانــدرتــال مــن المعمل األول  .»...ويــؤكــدون
ً 6
على أن هذا ال يشكل تكرارًا مستقل.
 .5استعادات الـــ mtDNAاألخرى ال تدعم نتائج جريدة الخلية
 .the Cellمنذ االستعادة األولية للـ mtDNAمن عينة النياندرتال لعام
 ،1856كان هناك عدد من االستعادات األخرى من حفريات بشرية
والتي يبدو أنها تشير إلى أن الـ mtDNAالبشري ليس له عالقة بالتمييز
النوعي .وهذا يشمل:
·

حفريات شخصين حديثين من الناحية التشريحية ،من الكرومانيون
 ،Cro-magnonمن إيطاليا ،لديهما  mtDNAمشابه تما ًما
7
لإلنسان الحديث الذي يعيش اليوم.

·

حفرية شخص حديث من الناحية التشريحية من أستراليا ،.إنسان
المونغو [بحيرة]  ،Mungo Man 3 3لديه  mtDNAمختلف
8
تما ًما عن اإلنسان الحديث الذي يعيش اليوم.

·

ثالثة اكتشافات للنياندرتال (ذات شكل قوي) تظهر mtDNA
9
مختلف نوعًا ما عن اإلنسان الحديث الذي يعيش اليوم.

·

حفريات لعشر أشخاص أستراليين لديهم شكل قوي لهم mtDNA
10
مشابه تما ًما لإلنسان الحديث الذي يعيش اليوم.

إذا افترضنا أن هــذه كانت استعادات  mtDNAأصلية،
فإن االستنتاج الوحيد المشروع هو ّ
أن الـ mtDNAليس مؤشرًا للشكل
البشري ،وال هو مؤشر للتمييز النوعي.
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 .6عــادة ما تتك ّون التمييزات النوعية للمساعدة في تعريف
العبارات التي تتعلق بشأن االستمرارية أو عدم االستمرارية اإلنجابية.
وبالتالي فإننا نتوقع أن تسميات األنواع المختلفة سوف تعكس تفسيرات
مختلفة للتدفق الجيني (اإلنجابية) بين النياندرتال واإلنسان الحديث.
ولكن هناك دراســة ألعمال عدد من علماء دراســة مستحثات أسالف
البشر  Paleoanthropologistsتكشف عدم اتساق في هذا المجال.
فإن تعريفات األنواع غامضة بشكل عام .في حين أن هناك نقاش حماسي
يتعلق بالتسمية المناسبة لألنواع التي يجب أن تُمنح للنياندرتال ،وهناك
نقاش قليل جدًا يتعلق بالمعنى الحقيقي لهذه التسميات النوعية.
على سبيل المثالّ ،
فإن سي .لورنج برايس ( C. Loring Braceجامعة
ميتشجن  )Michiganيعتقد أن التدفق الجيني حدث بين النياندرتال
اإلنسان الحديث ،في حين ّ
أن أيان تاترسال ( Ian Tattersallالمتحف
األمريكي للتاريخ الطبيعي ،نيويورك) يعتقد أنه لم يحدث أي تدفق جيني.
وبالتالي يبدو طبيعيًا أن برايس يعتقد أنهما ينتميان لنفس النوع بينما يعتقد
تاترسال أنهما نوعان مختلفان.
إال ّ
أن جي برويار  G. Brauerوفريد أتش سميث Fred H. Smith
(جامعة لويوال  ،Loyolaشيكاغو) لديهما آراء مشابهة فيما يتعلق بالتدفق
الجيني بين النياندرتال واإلنسان الحديث .لكنهما يفضالن التسمية النوعية
المختلفة.
واألكثر إربا ًكا هو ّ
أن ( Chrisopher Stringerمتحف التاريخ
الطبيعي ،لندن) هو مؤيد رئيسي لنموذج «خــارج إفريقيا» للتطور
البشري ،بينما ( Milford Wolpoffجامعة ميتشغان )Michigan
هو المؤيد األول لنموذج االستمرارية متعددة األقاليم .إن االتساق يفرض
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على  Stringerاالعتقاد في عدم وجود اختالط جيني بين النياندرتال
واإلنسان الحديث ،بينما و  Wolpoffعليه أن يعتقد في كثير من االختالط.
إال أن كالهما يتفقان على ّ
أن بعض االختالط الجيني قد حدث بين النياندرتال
واإلنسان الحديث .ورغــم اعتقاد  Stringerأنهما نوعان مختلفان،
فإن  Wolpoffيعتقد أنهما ينتميان لنفس النوع.
ّ
إن حقيقة اعتقاد غالبية علماء دراســة مستحثات أســاف البشر
 Paleoanthropologistsأن النياندرتال كانوا نوعًا مختلفًا وأن غالبيتهم
يعتقدون أيضًا ّ
أن النياندرتال كان لديهم القدرة على مشاركة الجينات
مع اإلنسان الحديث ،تمثّل عدم اتساق جذري في تفسير الحفرية البشرية
والدليل الجيني .فإن التعليم الكتابي بأن البشر ُخلقوا على صورة هللا
اس َهم» يتماشى مع السج ّل الحفري ومع فكرة
وأنهم يتكاثرون « َكأ َ ْجنَ ِ
11
أن النياندرتال والبشر هم أعضاء من نفس «الجنس» كتابيًا.
ّ
إن غــالــبــيــة عــلــمــاء دراســـــة مــســتــحــثــات أســـــاف الــبــشــر
 Paleoanthropologistsيعتقدون اليوم أن النياندرتال كانوا نوعًا
ّ
وأن أثر كونهم نوع منفصل هو أنه
منفصالً عن اإلنسان الحديث.
إذا كان النياندرتال على قيد الحياة اليوم ،فإنهم ربما لن يستطيعوا التكاثر
معنا .ولكن كما أشرنا سابقًا ،فإن غالبية علماء دراسة مستحثات أسالف
البشر  Paleoanthropologistsيعتقدون أيضًا أنه كان هناك درجة ما
على األقل من التزاوج بين النياندرتال واإلنسان الحديث .ويبدو ّ
أن هذين
االعتقادين يمثالن تعارضًا في مفهوم النوع في نظرية التطور البشري
والذي يتطلب توضيحًا.
إن دراسة الحمض النووي هي األساس الرئيسي الذي نعتمد عليه
في اعتبار النياندرتال كنوع منفصل .وقد أظهرنا في الجزء األول
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أن مقارنات الحمض النووي ال تمثل «أداة» مناسبة لتحديد عالقات
األنواع .إن «األداة» الوحيد لتحديد عالقات األنواع هي الخصوبة .ومن
الواضح أنه مع وجود حفريات األفراد فهذا التحديد يعتبر مستحيالً.
ولكن هناك خطّين من األدلة ،أكثر موضوعية من تفسير الحمض
النووي ،واللذان ي ّدعما حقيقة أن النياندرتال كانوا أسالفًا كاملي البشرية
لإلنسان الحديث ،األوروبيون باألخص .وهذان الخطّان هما:
 .1الدليل الحفري بأن النياندرتال عاشوا في ترابط وتكامل وثيق
مع اإلنسان الحديث.
 .2الدليل الثقافي بأن سلوك وفكر النياندرتال كان كامل البشرية.
إن كم األدلة في هاتين المنطقتين كثير للغاية.

الدليل الحفري
كتجمع سكاني
النياندرتال واإلنــســان الحديث
ّ
متكامل
يختلف النياندرتال «الكالسيكي» إلى حد ما عن اإلنسان الحديث
النموذجي  -فجمجمة النياندرتال أكثر انبساطًا وممدودة ،والذقن دائرية
بشكل أكبر والهيكل العظمي أكثر صالبة .ولكن هناك الكثير من التداخل.
وفي الواقع ،لم يكن من المفترض وجود تساؤل عن وضع النياندرتال
في العائلة البشرية .وعندما اكتُشف أول نياندرتال في عام ،1856
فحتى «أحد العلماء المتحمسين لنظرية دارويــن» ،توماس هاكسلي
 ،Thomas Huxleyأدرك أنه بشري بالكامل وليس من أسالف نظرية
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التطور .وكتب دونالد جوهانسون  ،Donald Johansonوالذي اكتشف
الحفرية الشهيرة ،لوسي :Lucy
استطاع  ،Huxleyباستخدام مجموعة من الجماجم
البشرية الحديثة ،أن يختار مجموعة منها ذات سمات تقود
«عن طريق تــدرج غير مــدرك» من عينة حديثة عادية
إلى جمجمة نياندرتال .وبكلمات أخرى ،فلم تكن مختلفة
نوعيًا عن هومو سابيانز  Homo sapiensالعصر
12
الحالي.
ما اكتشفه  Huxleyمنذ  150عا ًما – التدرج من النياندرتال
إلى اإلنسان الحديث – يُمكن رؤيته بوضوح في السجل الحفري اليوم.
ونحن ال نشير إلى تح ّول تطوري من النياندرتال األول إلى اإلنسان الحديث
الالحق .فنحن نشير إلى التدرج المورفولوجي (الشكلي) بين النياندرتال
واإلنسان الحديث حيث عاش كالهما في نفس الزمن معاصران لبعضهما
ليمثال تج ّمعًا سكانيًا واحدًا .وبينما نجد أن أنصار نظرية التطور قد اختاروا
تقسيم هؤالء األوروبيين إلى فئتين – النياندرتال والهومو سابيانز Homo
 sapiensالحديث تشريحيًا ،فإن حفريات األفراد ال تتناسب جيدًا مع هاتين
الفئتين .وهناك مدى واسع من االختالف فيما بين اإلنسان الحديث ،وهناك
أيضًا اختالف كبير بداخل فئة النياندرتال .وهناك عدد من الحفريات بداخل
كل مجموعة يعتبروا قريبين للغاية من خط وهمي يفصل المجموعتين.
ووضع هذا الخط يعتمد على تقييم كل عالم دراسة مستحثات أسالف
البشر .وبما أن حفريات األفراد هذه يمكن تصنيفها في أي من االتجاهين،
فإنها تشكل تدرجًا سلسًا بين النياندرتال واإلنسان الحديث .وبالتالي
فإنها تظهر أن التميز الذي يصنعه أنصار نظرية التطور هو تميز زائف.
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ومن بين الحفريات التي تُصف عادة كنياندرتال يوجد على األقل  26فردًا
من  6مواقع مختلفة يعتبروا قريبن للخط الوهمي الذي يفصل النياندرتال
عن الهومو سابيانز  Homo sapiensالحديث تشريحيًا .وتشكل هذه
الحفريات جز ًءا من االستمرارية أو التدرج .ويميز أنصار نظرية التطور
هذه الحفريات بأنها بعيدة عن شكل النياندرتال الكالسيكي ويصفوهم بأنهم
نياندرتال «متقدمون» أو «متطورون» .وفي بعض األحيان يتم تفسير
شكلهم بأنه نتيجة للتدفق الجيني (تهجين) مع التجمعات السكانية األكثر
حداثة .ويمكن لهذا أن يتعارض مع تفسير الـ mtDNAوالحمض النووي
للنواة ( )nuclear DNAبأن النياندرتال واإلنسان الحديث ليسا من نفس
النوع – ألن القدرة التناسلية هي في مستوى النوع.
واستكماالً لتلك االستمرارية أو التدرج من النياندرتال إلى اإلنسان
الحديث فيوجد على األقل  107فرد من  5مواقع والذين عادة يُوضعون
في نفس المجموعة مع الحفريات المصنفة باإلنسان الحديث تشريحيًا.
لكن بما أنّهم قريبون لهذا الخط الوهمي الذي يفصلهم عن النياندرتال،
فإنهم عادة ما يُوصفون «بالحديثين القدماء» أو يصرّح بأن لهم «انتماءات
للنياندرتال» أو «سمات النياندرتال».
ويحافظ أنصار الخلق الكتابي على ّ
أن االختالفات التي ُوجدت
في المادة الحفرية بين النياندرتال واإلنسان الحديث هي نتيجة الجغرافيا،
وليس نتيجة نظرية التطور .ومــن بين الحفريات الفردية الـــ133
والتي تعتبر «قريبة من الخط» بين النياندرتال والشكل األوروبي الحديث،
فإنها كلها من أوروبــا الشرقية والوسطى عدا أربعة منها .وإذا كانت
االختالفات بين النياندرتال واألوروبيين الحديثين نراها في األفراد الذين
يعكسون درجة ما من االنعزال الجغرافي ،فربما تكون أوروبا الشرقية
هي المكان الذي بدأ في التهجين أو التجانس.
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إذا كانت الحفريات المذكورة أعــاه يمكنها أن تشكل تدرجًا
داخل تجمع سكاني واحد (متنوع وراثيًا) ،فالسؤال الواضح هنا هو:
«لماذا يضعهم أنصار نظرية التطور في نوعين منفصلين؟» واإلجابة
هي أن نظرية التطور تتطلب مثل هذا الفصل .فالبشر يُزعم أنهم تطوروا
من الــــ – australopithecinesمجموعة من الرئيسيات Primates
المنقرضة .وبكلمات أخرى ،لقد تطورنا من أصول ليس فقط من خارج
نوعنا ولكن أيضًا من خارج جنسنا .وبالتالي على أنصار نظرية التطور
أن يخترعوا فئات وأنواع وحلقات وسطية بين الـaustralopithecines
واإلنسان الحديث في محاولة لخلق تسلسل تطوري .والحفريات المتشابهة
تم وضعها في نوع واحد .والحفريات التي تختلف قليالً عن المجموعة
األولى تم وضعها في نوع ثاني.
يتوجب على أنصار نظرية التطور أن يخترعوا أنــوا ًعــا ،سواء
كانت منطقية أم ال ،في محاولة إلظهار المراحل أو الخطوات التي
يعتقدون أننا مررنا من خاللها في تطورنا من الرئيسيات Primates
األدنى .وبالتالي فمعظم أنصار نظرية التطور اليوم يضعون النياندرتال
في نوع منفصل عن اإلنسان الحديث .ويعتقد بعض أنصار نظرية التطور
أن النياندرتال تطوروا إلى (بعض) أشكال اإلنسان الحديث .ويعتقد آخرون
أن النياندرتال كانوا تجارب تطورية فاشلة لم يستطيعوا النجاح والوصول
إلى البشرية الكاملة وانقرضوا .وفي كلتا الحالتين ،فال يعتقد غالبية أنصار
نظرية التطور أن النياندرتال كانوا هم أنفسهم بشرًا كاملين ،على األقل
من المنظور السلوكي .ويقترح الدليل الحفري عكس ذلكّ .
إن النطاق
الكامل لالختالف الجيني والسلوكي في العائلة البشرية يشمل النياندرتال.
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ممارسة النياندرتال للدفن
تم اكتشاف  475حفرية ألفراد النياندرتال على األقل ،إلى اآلن،
في حوالي  124موقعًا في أوروبــا والشرق األدنــى وآسيا الغربية.
وهذا العدد يشمل حفريات الـ Homo sapiensاألوروبية القديمة والتي
تُسمى اآلن بالنياندرتال أو ما قبل النياندرتال .ومن بين الـــ 475فرد
نياندرتال 258 ،فرد منهم على األقل (بنسبة  )%54موجودون في مدافن
– مدفونين في كهوف أو مالجئ صخرية .وعالوة على ذلك ،فمن الواضح
أن الكهوف كانت تستخدم كأرض لمدافن عائلية أو مقابر ،كما تظهر العديد
من المواقع.
وسبب وجود الكثير من حفريات النياندرتال هو أنهم كانوا يدفنون
موتاهم( .وبالتالي كانت أجسادهم محمية من هجوم الحيوانات المتوحشة).
ويدرك غالبية علماء األنثروبولوجي أن الدفن تصرف بشري وديني للغاية.
ويكتب ريتشارد كلين ( Richard Kleinجامعة ستانفورد :)Stanford
13
«تمثل مقابر النياندرتال أفضل وضع للنياندرتال روحيًا ودينيًا .»...
فالبشر فقط يدفنون موتاهم.

معا
النياندرتال والبشر مدفونين ً
ربما يكون أقوى دليل على أن النياندرتال كانوا بشرًا كاملين ومن نوعنا
حسب الكتاب المق ّدس هو أنه ُعثر على أناس لهم شكل النياندرتال وآخرون
لهم شكل اإلنسان الحديث مدفونين معًا في أربعة مواقع .وفي الحياة كلها
هناك بضعة رغبات أقوى من الرغبة في الدفن مع األهل .إن كهف سكال
 ،Skhul caveفي جبل الكرمل  Mount Carmelفي فلسطين ،يعتبر

اإلنسان البدائي (79 )Nianderthal

موقع دفن لألفراد الـ Homo sapiensالحديثين تشريحيًا .ومع ذلك،
فإن حفريات الجماجم في سكال  Skhul IV 4وسكال Skhul IX 9
أقرب إلى شكل النياندرتال عنه إلى اإلنسان الحديث 14.ويعتبر قافزي
 ،Qafzehالجليل  ،Galilieeفي إسرائيل ،موقع دفن لإلنسان الحديث
تشريحيًا .إال أن الجمجمة  Qafzeh 6من الواضح أنها نياندرتال
في شكلها 15.ويعتبر كهف طابون أو مغارة الطابون Tabun Cave
في جبل الكرمل  Mount Carmelأحــد مواقع الدفن الكالسيكية
للنياندرتال .لكن الفك السفلى في كهف  Tabun C2 2يعتبر أقرب
16
في الشكل للفك السفلي لإلنسان الحديث الذي عثر عليه في مكان آخر.
إن الملجأ الصخري في كرابينا  ،Krapinaفي كرواتيا ،هو أحد أكثر
مواقع الدفن للنياندرتال دراسة .ويوجد على األقل  75فردًا مدفونين فيه.
والبقايا أجزاء صغيرة (شظايا) تُصعّب عملية التشخيص .لكن بإضافة
عدة شظايا معرّفة حديثًا إلى جمجمة ( Krapin Aوالمعروفة اآلن
باسم  )Krapina 1تك َّشف أنها تبدو أحدث مما كان يُظن عنها ،مشيرة
17
إلى أنها وسطية في الشكل بين النياندرتال واإلنسان الحديث.
إن دفن النياندرتال مع اإلنسان الحديث يش ِّكل دليالً قويًا أنهما عاشا
معًا ،وعمال معًا ،وتزاوجا ،وقُبلوا كأعضاء من نفس العائلة ،والعشيرة،
والمجتمع .إن التمييز الزائف الذي صنعه أنصار نظرية التطور اليوم
لم يصنعه القدماء .وإن دعوة النياندرتال بـ»رجال الكهف» لهو إضفاء
إن العائلةَ
لصورة زائفة لما كانوا عليه وألهمية الكهوف في حياتهمّ .
اح ٍد [إنسان واحد] ُك َّل أُ َّم ٍة
البشرية عائلةٌ موحّدةَ « .و َ
صنَ َع (هللا) ِمنْ د ٍَم َو ِ
ض ( »...أعمال الرسل .)26 :17
س يَ ْ
س ُكنُونَ َعلَى ُك ِّل َو ْج ِه األَ ْر ِ
ِمنَ النَّا ِ
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ممارسة النياندرتال للدفن وممارسة الدفن في فترة
سفر التكوين
في مقارنتي لممارسة النياندرتال للدفن مع سفر التكوين ،فأنا ال أود
أن أوحى بأن إبراهيم أو أسالفه أو نسله كانوا نياندرتال .فنوعية العالقة
التي كانت – إذا كان هناك عالقة – بين الناس في التكوين وبين النياندرتال
ال نعرفها .ويميل أنصار خلق األرض الفتية (الحديثة الزمن) لالعتقاد بأن
النياندرتال كانوا أناسًا في مرحلة ما بعد الطوفان .وما نجده مثيرًا للدهشة
هو أن ممارسة الدفن لدى النياندرتال تبدو متطابقة مع ممارسة أناسًا
في مرحلة ما بعد الطوفان في سفر التكوين.
ويسجل تكوين  20 -17 :23عملية تجارية بين إبراهيم وبين عقرون
من الحثيين .حيث أراد إبراهيم أن يشتري األرض حتى يدفن سارة .فنقرأ
اآلتي:
سا َرةَ ا ْم َرأَتَهُ فِي َم َغا َر ِة َح ْق ِل
َوبَ ْع َد ذلِ َك َدفَنَ إِ ْب َرا ِهي ُم َ
ض َك ْن َعانَ ،
ا ْل َم ْكفِيلَ ِة أَ َما َم َم ْم َرا ،الَّتِي ِه َي َح ْب ُرونُ  ،فِي أَ ْر ِ
ب ا ْل َح ْق ُل َوا ْل َم َغا َرةُ الَّتِي فِي ِه ِإل ْب َرا ِهي َم ُم ْل َك قَ ْب ٍر ِمنْ ِع ْن ِد
فَ َو َج َ
بَنِي ِح َّ
ث.
وعندما مات إبراهيم (تكوين ُ ،)11 -7 :25دفن في نفس الكهف.
وفي تكوين  32 -29 :49يكلّف يعقوب أبناؤه أن يُدفن هو أيضًا في نفس
الكهف حيث ُدفن إبراهيم وسارة .ونرى بعدها أن يعقوب دفن زوجته
لئية هناك ،وأن إسحق ورفقة قد ُدفنا هناك .فنجد أن إبراهيم وسارة،
وإسحاق ورفقة ،ويعقوب وليئة قد ُدفنوا جميعًا في حقل المكفيلة حيث يذكر
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تكوين  20 :23أن إبراهيم اشتراه «كموقع دفن» .وسارة كانت الوحيدة
التي ماتت في المساحة الجغرافية للكهف .أما الباقون فتوجب نقلهم لمسافة
ما كي يُدفنوا هناك ،وتوجب نقل جسد يعقوب من مصر .كان األمر مه ًما
وقتها ،كما هو اليوم ،أن يُدفن المرء مع عائلته وأحبائه .وبالتأكيد إذا كانت
ممارسة دفن النياندرتال مشابهة لما كان يفعله الناس في تكوين ،فهذا
يقترح أن النياندرتال كانوا مثلنا بشكل كبير .إن دفن لعازر والربّ يسوع
في كهوف لم يكن اعتباطًا (يوحنا 38 :11؛ متى  ،)60 :27وهذه الممارسة
استمرت في ثقافات عديدة حتى العصور الحديثة.

الدليل األثري
إن االدعاء بأن النياندرتال كانوا ضعيفي الثقافة هو أمر يدعو لالندهاش
آخذين في االعتبار الدليل المتاح حاليًاُ .ز ِع َم أن النياندرتال كانوا أقل
من البشر الكاملين ألنه لم يكن لديهم صمغ أو مواد الصقة لصناعة
األدوات ،وال أعمال فنية ،وال مراكب ،وال زوارق أو سفن ،وال سهام
وأقواس ،وال رسومات كهف ،وال حيوانات ونباتات مستأنسة ،وال خطاف
أو شبك أو رماح للصيد ،وال مصابيح ،وال تعدين ،وال صحون ومدقات،
وال آالت موسيقية ،وال إبر أو دبابيس للخياطة ،وال حبال لحمل األشياء،
وال تماثيل ،وال تجارة بعيدة المسافات عبر البالد.
إن هنود تييرا ديل فيجو  ،Tierra del Fuegoفي أقصى جنوب أمريكا
الجنوبية ،كانوا صيادين .تم اعتبارهم أكثر شعوب األرض بدائية .وكتبت
آشلي مونتاجو ( Ashley Montaguجامعة برينستون )Princeton
ّ
أن هؤالء الهنود:
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 ...يعيشون في أسوأ طقس في العالم ،طقس قارص
البرودة ،مع ثلوج وصقيع وأمطار غزيرة غالبية الوقت،
رغم ذلك يظلون عادة عراة تما ًما .وأثناء الطقس شديد
البرودة فيمكنهم ارتداء رداء فضفاض من الفرو ويدهنون
18
أجسامهم بالشحوم.
عندما تحرك تشارلز دارويــن  Charles Darwinفي رحلته
الشهيرة حول العالم ،زار الفيوجيانز  .Fuegiansوفي عمله الرائع،
 ،The Voyage of The Beagleيصف داروين حياة وثقافة الفيوجيانز
 .Fuegiansومن الصعب مقارنة من كانوا يعيشون في العصور التاريخية
مع من نعرفهم من الحفريات والبقايا الثقافية فحسب .ومع ذلك ،يمكن تقديم
حجة قوية بأن المستودع الثقافي للـ Fuegiansكان أقل تعقيدًا وغزيرًا
عن المستودع الثقافي للنياندرتال .رغم ذلك ،فلم يعتبر أحد الـ Fuegians
أنهم أقل من أن يكونوا بشرًا كاملين ،عدا داروين ،والذي اعتقد أنهم كانوا
بدائيين للغاية (دون اإلنسان) ألن تتم الكرازة لهم .وتم إثبات خطأ داروين
على أيدي المرسلين الذي كرزوا لهم .وإنصافًا لداروين ،فقد اعترف
19
فيما بعد بخطئه فيما يتعلق القدرة الروحية للـ.Fuegians
إحدى الحلقات الوحشية في التاريخ البشري كانت اإلبادة الجماعية
لجنس التازمانيانز  Tasmaniansذوو الدم النقي منذ قرن مضى.
تم السماح باإلبادة ألن أنصار نظرية التطور ا ّدعوا أن الـ Tasmanians
ليسوا بشرًا بالكامل .وكان سبب الشك في كمال بشريتهم هو أن أنصار
نظرية التطور طبقوا تجربة ثقافية مزيفة .ويصرّح جاريد داياموند Jared
( Diamondجامعة كاليفورنيا ،في لوس أنجلوس) في مقالته «عشرة
آالف عام من العزلة» «»Ten Thousand years of Solitude
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أن أي عالم أنثروبولوجي سوف يصف الـــ Tasmaniansبأنهم «أكثر
شعب بدائي الزال على قيد الحياة في القرون األخيرة» 20.ومن بين شعوب
العالم كله تم اعتبارهم األقل تقد ًما تكنولوجيًا .وبالتالي ،تم اعتبارهم أقل
تطورًا عن شعوب أخرى.
ومــثــل هــنــود  ،Tierra del Fuegoفــإن المستودع الثقافي
لــلـــ ،Tasmaniansكما وصفه داياموند  ،Diamondكان أقل تعقيدًا
وغزيرًا عن المستودع الثقافي للنياندرتال .ورغم ذلك فإن الـTasmanians
أثبتوا أنهم بشرًا كاملين .وكيف أثبتوا ذلك؟ لقد تجاوزوا اختبار الخصوبة.
ورغم عدم وجود أي  Tasmaniansمن أصحاب الدم النقي ،فهناك الكثير
من الـ Tasmaniansذوو الدم المختلط اليوم ألنه في تلك األيام المبكرة
تزوج العديد من الرجال القوقازيين من نساء الـ.Tasmanians
وتقترح البنو ُد التالية البشريةَ الكاملة للنياندرتال.

النياندرتال كصيادين متمرسين
يمكن تلخيص نمط حياة النياندرتال في كلمة واحدة – الصيد .وعندما
تدرس مواقع النياندرتال مع مجموعاتهم ذات أكبر تعداد للحيوانات
فذلك يعطيك االنطباع الغامر أنهم كانوا صيادين متمرسين .إن حفريات
الحيوانات الكبيرة تم العثور عليها برفقة حفريات النياندرتال في أكثر
من نصف مواقع النياندرتال.
ويمكن تلخيص األدلة كاآلتي:
 .1أكبر مجموعة من الحيوانات ُعثر عليها في مواقع النياندرتال
هي نفس نوع الحيوانات التي يستخدمها البشر للطعام اليوم.
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 .2عادة ما تكون هذه الحيوانات حيوانات رعاية ضخمة جدًا ،من غير
المحتمل أن تكون محمولة لهذه المواقع على يد الحيوانات آكلي
اللحوم.
 .3تظهر على الكثير منهم جروح حدثت بسبب األدوات الصخرية
إشارة إلى أنهم قد ُذبحوا.
 .4كــان للنياندرتال رمــاح بــارزة وفــؤوس يدوية وأسلحة أخرى
حتى يتمكنوا من صيد هذه الحيوانات بفاعلية.
 .5تُظهر حفريات النياندرتال اإلصابات النموذجية لهؤالء الذين
يتعاملون مع الحيوانات الكبيرة ،مثل رعاة البقر.
وبالتالي يبدو مستحيالً أن ننكر على النياندرتال السمعة التي يستحقونها
عن جدارة – أنهم صائدي حيوانات مذهلين.
والمذهل بشكل خــاص هو أن حوالي نصف مواقع النياندرتال
والتي تحتوي على بقايا حفرية للحيوانات تحتوي أيضًا على حفريات
لفيلة ومــامــوث صــوفــي .ويكتب عــالــم الــحــفــريــات جـــوان لويس
أرسواجا :Juan Luis Arsuaga
إن الفيل هو من أكبر الحيوانات الموجودة على سطح
األرض ...ووراء القدرة الجسدية إلنسان ما قبل التاريخ
على صيد الفيلة فإن جوهر الجدل يقبع في قدرتهم العقلية
على تطوير وتنفيذ استراتيجيات صيد معقدة اعتمادًا
على الظروف الموسمية المتوقعة .إن التخطيط عبارة
عن دليل قوي على [أن النياندرتال لديهم] الوعي [البشري
21
الكامل].
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في شوننجين  Schoningenبألمانيا ،تم العثور على ثالثة رماح
خشبية صُنعت مثل الرماح الحديثة ،مشقوقة في أحد أطرافها ليوضع بها
رؤوس حجرية .إنها أقدم رماح للقذف ،مؤرخة على يد أنصار نظرية
التطور بـ 400.000ألف عام .طولها من  6إلى  7ونصف قدم ،وتحتاج
ألشخاص أقوياء ليستخدموها .وهذا يثبت أنه كان هناك صائدي حيوانات
في ذلك الوقت ،ويقترح وجود تقليد قديم للصيد بهذه األدوات .ويفترض
أن النياندرتال استخدموها« 22 .إذا كانوا بالفعل كذلك ،فسوف يتبين أنها
أقدم أسلحة معروفة تشمل مادتين ،وهما الحجر والخشب في هذه الحالة.
ويتضح على األرجح أن النياندرتال استخدموا العديد من الرؤوس الحجرية
23
الموجودة في المواقع الموستيرية  Mousterianألجل نفس الغرض».
وفي نفس الموقع ُعثر على عظام حوض حفرية لحصان فوق سرير
24
حجري أسود ،ويبرز منه رمح خشبي.

النياندرتال والفن
هناك مشكلة في إدراك الدليل على «الفن» لدى النياندرتال .فوجود
الفن يعتبر مؤشر كبير على البشرية الكاملة أثناء التعامل مع الحفريات
البشرية .ولم تكن الدالئل األخرى المتعلقة بالبشرية الكاملة للنياندرتال
هي الوحيدة التي لم تأخذ حجمها الطبيعي ،ولكن الدليل على الفن
حظي بتقليل في التقرير هو اآلخر بسبب االنحياز الشخصي .وسبب
هذا االنحياز هو محاولة لحماية علم دراسة مستحثات أسالف البشر
من تهمة العنصرية 25.وهذا التقليل من التقرير عن الفن لدى النياندرتال
تم تأكيده على يد المؤرخ بول بان  Paul Bahnوالذي كتب فيما يتعلق
بالمحاوالت لجعل النياندرتال نوع منفصل:
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 ...يتلخص األمـــر فــي هــذا الــصــدد فــي التصريح
بأن النياندرتال كانوا مختلفين عنا تما ًما لدرجة أنه يمكن
رسم خط واضح بيننا وبينهم ،وهي نظرة ال يتبناها أحد
عالميًا .ولدعم هذا النهج ،فكل األدلة الدامغة على وجود
26
«الفن» قبل  40.000عام مضى تم رفضها وتجاهلها.
تم العثور على أدوات في غالبية مواقع النياندرتال .وبما أنها
لم تكن األدوات الفنية الدقيقة التي ُعثر عليها في العصر الحجري العلوي
 ،Upper Stone Ageفتم االفتراض بأن النياندرتال لم يتطوروا عقليًا
لمرحلة يستطيعون فيها صنع مثل هذه األدوات .وهذا النقد في غير
محلّه .إن أدوات النياندرتال هي ما يتوقعه أي شخص كأدوات للصيادين.
إن أدواتهم هي أدوات محالت الجزارين ،وليست األدوات الفضية الالمعة
لمطعم فرنسي فاخر .ويخفق العديد من علماء اآلثار في هذه النقطة.
فليست األداة الفاخرة فحسب هي التي تعتبر عمل فني ،ولكن أية أداة
تعتبر عمل تصور فني.
يُصرّح جوان لويس أرسواجا  Juan Luis Arsuagaأن صناعة
أداة حجرية هو بالفعل عمل فني أو نحتي .ويكتب« :إن تقطيع حجرًا
عن عمد هو بمثابة عملية نحت ألن األمر يتطلب نقاط معينة كأهداف
مختارة بعناية ،وضربات موجهة بدقة شديدة ،وزاوية اصطدام محسوبة
27
بدقة وقوة جيدة التنظيم».
تُروى قصة عن طفل شاهد نحّات يأخذ كتلة كبيرة من الجرانيت
لرجل ما .وســأل الطف ُل النحّاتَ ،
وبمضي عدة أسابيع صنع تمثال
ٍ
وهو مغمور بالرهبة« :كيف عرفت أن هذا الرجل بداخل الصخرة؟»
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فالنحّات «عــرف» أن هــذا الرجل بداخل الصخرة مثلما «عــرف»
النياندرتال أن األدوات بداخل األحجار .فكال العملين هما نتاج لعقل له
قدرة تصورية .وتظهر األدلة أن النياندرتال لهم هذه القدرة.
ً
أعمال فنية أخرى .وتشمل بعضها مجوهرات زخرفية
كان للنياندرتال
(عظم وأسنان وعــاج) مع حفريات النياندرتال 28وأشغال من الحديد
المنقوش .وفي إحدى المواقع ُعثر على عظمة ساق لفيل طولها  15بوصة
بنقوش لسبعة خطوط في اتجاه واحد وواحد وعشرون خطًا في اتجاه آخر.
و ُعثر أيضًا على عظمتين عليهما خطوط يبدو أنها عادية جدًا ألن تكون
مصادفة .ويقول عالم اآلثار ديتريتش مانيا ( Dietrich Maniaجامعة
جينا « :)Jenaإنها رموز تصورية .وبالنسبة لنا فهي دليل على التفكير
29
المجرد واللغة البشرية».
وفي ال روش كوتارد  La Roche-Cotardبفرنسا ،فإن االكتشاف
المذهل للفن الحجري للنياندرتال يوصف بأنه «كقناع وجه» بشري لصوان
بحجم الكف والذي تم تعديله وتغييره .وقد تم العثور عليه في رواسب
العصر الجليدي .والتعرّف عليه مع النياندرتال مبني على وجوده «جنبًا
إلى جنب مع األدوات الموستيرية  30»Mousterianفي طبقة مستقرة
بعمق ثمانية أقدام تحت السطح .كانت الصخرة ُمقلّمة يدويًا لتحسين المظهر
البشري لها عن طريق التقشير النقري ،وهي نفس الطريقة التي صنعت
بها األدوات الحجرية .وتم تحسين المظهر البشري لها بشكل أكبر عن
طريق «دفع قشرة من عظمة حيوانية في الثقب الخلفي لألنف لتبدو مثل
العيون أو حواجب العيون» .وتضيف التقارير« :إن األمر ليس مصادفة
31
ألن العظمة مثبتة بقوة في مكانها بوتدين صغيرين من الصوان .»...
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عالوة على ذلك ،ففي كهف ما في سلوفينيا (شمال يوغوسالفيا)
تم العثور على مزمار مصنوع من عظمة فخذ دب الكهف باستخدام
نفس النظام ذو السبعة نوتات كما في الموسيقى الغربية .وقد عثر عليه
مع األدوات الموستيرية  32.Mousterianواألدوات الموستيرية
هي التي كان يصنعها النياندرتال في المعتاد.

النياندرتال واألدوات العظمية
تعتبر األدوات «العظمية» أكثر رقيًا (تطورًا) عن األدوات الحجرية.
وليس من المعتاد أن نقرأ عن عالم أنثروبولوجي ي ّدعي أن النياندرتال
كانوا أكثر بدائية من أن يصنعوا أدوات عظمية .فهؤالء العلماء لم يقوموا
بالتحريات الدقيقة .وبجانب ذكر المجوهرات العظمية أعاله ،فإن المؤلفات
العلمية تسجل األدوات العظمية في المواقع التالية:
 .1بلزنسلبين  Bilzingslebenبألمانيا .إن موقع النياندرتال
هذا به العديد من المواقد وقد أنتج أكبر مجموعة من اآلثار العظمية
33
على مستوى العالم ،مع ورش لحفريات العظم والحجر والخشب.
 .2كاستيل دي جويدو  Castel di Guidoبإيطاليا .وفي موقع
النياندرتال هذا تم اكتشاف  5800أثر عظمي وأحجار أشولينية
 .Acheuleanوبعض من أدوات العظام كانت بسيطة« .واألدوات
العظمية األخرى تُظهر درجة أعلى من التقشير الثانوي ويمكن
مقارنتها مع األشكال الكالسيكية لألدوات الحجرية؛ والمالحظ
باألخص هو بعض العظام ذات الوجهين والتي صنعت عن طريق
عمليات اإلزالة بالتقشير الشديد .إن وفرة وجود أدوات عظمية
ُمش ّكلة عن عمد بشكل ال يمكن إنكاره يجعل من كاستيل دي جويدو
34
اكتشافًا استثنائيًا».
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 .3فونتانا رانوتشيو  Fontana Ranuccioبإيطاليا .ويحتوي موقع
النياندرتال هذا بعضًا من أقدم اآلثار الموجودة في أوروبا – أدوات
أشولينية  ،Acheuleanبما في ذلك فؤوس يدوية مصنّعة جيدًا،
وأدوات عظمية ُمق ّشرة بالنقر (كما في حالة األحجار) ،وفؤوس
35
يدوية ذات وجهين ُمصنّعة من عظام الفيلة.
 .4ملجأ الفيراسي الصخري  La Ferrassie Rock Shelterبفرنسا.
يحتوي موقع النياندرتال على أدوات تعود للثقافة الموستيرية
الشارنتية  36،Charentian Mousterianباإلضافة إلى عظمة
منقوشة ُعثر عليها مع حفرية الفرد الفيراسي .1
 .5ملجأ الكوينا الصخري  La Quina Rock Shelterبفرنسا.
ويحتوي موقع النياندرتال هذا على أدوات عظمية مثل معاول الحفر
الوعل ونهايات سفلية لعظام عضد حصان وحشي معدلة بدرجة
37
كبيرة.
 .6كهف بيترالونا  Petralonaباليونان .يمكن رؤيــة الدليل
على االستخدام المحكم للنار عن طريق الرماد واألحجار المس ّودة
من النيران .وسيكون من المستحيل أن تشتعل النيران داخل
الكهف بدون عامل بشري .وتشمل اآلثار في موقع النياندرتال
هذا على أدوات حجرية للثقافة الموستيرية  Mousterianالحديثة
38
وخرامات مكاشط حجرية.
 .7كهف ريجوردو  Regourdouبفرنسا .يحتوي موقع النياندرتال
39
على أدوات ،مثل معول حفر وعل وخرامة.
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النياندرتال وتخصيص المساحات
تعتبر القدرة على تخصيص مناطق محددة للمعيشة وللعمل وللنفايات
ب ما،
وألغراض أخرى ،من سمات العقل البشري كامل التطور .ولسب ٍ
تم التشكيك في هذه القدرة العقلية والتصورية للنياندرتال .وتُظهر المؤلفات
العلمية بشكل واضح أن النياندرتال كانوا يتمتعون بهذه القدرة.
 .1كهف آرجو (توتافيل) ( )Argo cave Tautavelبفرنسا ،تُظهر
الحفريات فيه عن وجود مساحات حياتية حائطية و ُمهيكلة مشيرة
40
إلى قدرة معرفية واجتماعية في تجمعات السكانية من النياندرتال.
 .2كهوف آركي سور كير  Arcy-sur-Cureبفرنسا .وفي موقع
النياندرتال هذا هناك دليل على انفصال بين األرض المتناثر فيها
الحطام وبين األرض الخالية ،وهذا يقترح وجود حائط أصلي
كان يفصل بين منطقة المعيشة عن المنطقة الرطبة في الكهف،
41
مشيرًا هو اآلخر إلى االستخدام ذو الشكل االجتماعي للمساحة.
 .3بلزنسلبين  Bilzingslebenبألمانيا .صنع شعب النياندرتال هنا
مباني مشابهة للتي يصنعها شعب البوشمن  Bushmenفي جنوب
إفريقيا اليوم .وتم الكشف عن ثالثة أساسات دائرية من العظام
واألحجار على بعد  9إلى  13قدم ،مع وجود ناب طويل للفيل
يُحتمل استخدامه كعمود مركزي .ويوجد أيضًا رصيف من األحجار
قطره  27قد ًما مصنوع من العظم واألحجار يُحتمل أن يكون عبارة
عن مساحة مستخدمة للنشاطات الثقافية في وجــود سندان
42
من مجموعة من الكوارتزايت بين قرون الثيران الضخمة.
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 .4كهوف ال تشاي  La Chaiseبفرنسا .ويحتوي موقع النياندرتال
هذا مساحات حياتية حائطية و ُمهيكلة مشيرة إلى قدرة معرفية
43
واجتماعية.
 .5ملجأ الفيراسي الصخري  La Ferrassie Rock Shelterبفرنسا.
يحتوي موقع النياندرتال هذا على مستطيل من األحجار الكلسية
(الجيرية) 5×3 ،متر ،موضوعة بحرص الوحدة بجانب األخرى
44
لعمل منطقة مسطحة «ألعمال متعمدة بشكل واضح».
 .6كهف ال الزاريه  La Lazaretبفرنسا .يصرّح ريتشارد كلين
 Richard Kleinأن موقع النياندرتال هذا يحتوي على «مجموعات
من اآلثار ،والعظام وأنقاض أخرى يمكن اعتبارها أساسات أكواخ
أو مناطق نشاطات محددة» .ويضيف كلين« ،يمكن استنتاج وجود
مبنى من اآلثار وعظام الحيوانات ال ُمكسرّة ذات حجم  3.5×11متر
وال ُمحاطة بسلسلة من الصخور الكبيرة من جانب وبحائط الكهف
من الجانب اآلخر .وتحتوي المنطقة على موقدين  . ...والصخور
مجهزة لوضع أعمدة عليها حيث يتم فرد الجلود لوضع خيمة أمام
45
حائط الكهف».

النياندرتال والتكنولوجيا
إن موقع النياندرتال الموجود في أم الطليل  Umm el Tlelبسوريا،
يُؤرخ بعمر  42.500سنة 46.يحتوى الموقع على أدوات موستيرية
ُ Mousterianمصنّعة على قار في درجة حرارة مرتفعة للغاية .وقبل
هذا ،فإن أقدم األدوات ال ُمصنعّة تم تأريخها بحوالي  10.000سنة.
ويستمر تقرير جريدة الطبيعة « :Natureتقترح هذه البيانات الجديدة
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أن شعوب العصر الحجري القديم كــان لديهم قــدرات تقنية أكبر
مما كان يُظن عنهم ،حيث أنهم كانوا يستطيعون استخدام مواد مختلفة
إلنتاج األدوات» 47.ويصرّح سايمون هولداواي Simon Holdaway
(جامعة ال تروب  La Trobeبأستراليا) ...« :يمكن أن يشير الدليل
على التصنيع في العصر الحجري المتوسط إلى وجود مبكر ألشكال
متعددة التراكيب وأكثر تعقيدًا ،وبالتالي يغيّر مفاهيمنا عن العالقة
بين الفترتين» 48.ويعتبر هذا تصريحًا مذهالً .فمنذ عدة سنوات مضت،
كان يقال لنا بشكل متكرر أنه لم يكن للنياندرتال أية مواد الصقة.

الخالصة
يقترح الدليل أننا بحاجة إلعادة التفكير في اتجاهنا نحو النياندرتال.
فكل ما يمكننا توقعه بعقالنية من الحفريات والسجالت األثرية يد ّعم
البشرية الكاملة للنياندرتال.
مــارفــن لوبينو  Marvin Lubenowحصل على ماجستير
في الــاهــوت من كلية الــاهــوت في داالس  Dallasمع تخصص
في الالهوت النظامي ،وماجستير في العلوم من جامعة ميتشيجن
 Michiganالشرقية يتخصص في األنثروبولوجي .هو مؤلف كتاب
 ،Bones Of Contentionالكتاب الرائد ألنصار الخلق الذي يتحدث
عما يسمى بحفريات «اإلنسان القرد» .تقاعد السيد لوبينو من هيئة التدريس
لكلية التراث المسيحي في عام  1995حيث كان يعمل كأستاذ للكتاب
المق ّدس والدفاعايات.
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إيدا  :Idaالحلقة المفقودة؟
بقلم A. P. Galling
تم تقديم تقرير عن اكتشاف جديد إلى الجمعية العلمية في مايو
من عام  2009وارتفع بسرعة إلى مستوى التهويل اإلعالمي حين كشف
فريق من العلماء عن « ،»Idaأحدث وأعظم حلقة مفقودة مفترضة.
ولكن هل ت ّدعم  Idaحقًا «تطور الرئيسيات  Primatesالمبكرة واإلنسان
1
الحديث في نهاية األمر» ،كما ذكرت إحدى وسائل األخبار؟
وعصف مراسل آخر« ،إن البحث عن ارتباط مباشر بين اإلنسان
والمملكة الحيوانية قد استغرق  200سنة – ولكن تم تقديمه للعالم اليوم
2
في مؤتمر صحفي خاص في نيويورك»
سُميت رسميًا داروينياس ماسيال ( Darwinius masillaeتكري ًما
لــتــشــارلــز دارويــــــن) ،ظــهــرت الحفرية
في ألمانيا و ُزعم أن عمرها  47مليون سنة .وقام
أحد العلماء بتسمية االكتشاف باالسم المستعار
إيدا ( Idaمثل اسم ابنته).
ورغم التهويل ،فإن  Idaال تشبه مرحلة
انتقالية لإلنسان قرد ،فهي تشبه الليمور Lemur
الحديث.
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ولمزيد من التفسير المتزن للحماس التطوري ،فإن جريدة وول ستريت
 Wall Street Journalأعلنت:
اعتقد علماء األنثروبولوجي لوقت طويل أن البشر
قد تطوروا من أسالف قديمة شبيهة بالقرود .ومنذ حوالي 50
مليون سنة مضت كان هناك مجموعتان ألشباه القرود تعيشان
على األرض .وتُعرف األولى باسم تارسيدا  ،tarsidaeسلف
للتارسيير  ،tarsierوهو كائن صغير ذو عيون كبيرة ويعيش
في آسيا .والمجموعة األخرى تُعرف باسم ادابيدا ،adapidae
سلف لليمور اليوم الذي في مدغشقر .Madagascar
وبنا ًء على الدليل الحفري المحدود السابق ذكره ،حدث
جدل كبير بشأن ما إذا كانت مجموعة التارسيدا tarsidae
أم مجموعة االدابــيــدا  adapidaeهي المنشأ للقرود
و الـ apesواإلنسان .والدراسات الحديثة تُ ّدعم الوضع األقل
شيوعًا بأن أسالفنا أشباه القرود كانوا ادابيد  ،adapidالسلف
3
الذي يُعتقد أنه سلف الليمور .lemur
وبالتالي ،فبدالً من الحلقة المفقودة لشبيه اإلنسان -القرد والتي قامت
إحدى المصادر اإلعالمية باإليحاء بها بطريقة غير حيادية ،فإن القصة
الحقيقية مخيبة لآلمال وال يجب أن تزعج أنصار الخلق .دعونا نراجع
الحقائق أوالً:
·

الحفرية محفوظة جيدًا (كاملة بنسبة  ،%95وتشمل الفرو المتحجر
وأكثر من ذلك) وهي في حجم حيوان الراكون وتشمل ذيل طويل.
وهي تشبه هيكل الليمور ( lemurأحد الرئيسيات Primates
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صغير الحجم وله ذيل ومتسلّق لألشجار) .والحفرية ال تتشابه
مع الهيكل العظمي لإلنسان.
·

ُعثر على الحفرية على جزئين بواسطة مستكشفين للحفريات
في عام  .1983وفي نهاية المطاف شقت طريقها خالل تجّار
الحفريات إلى فريق البحث.

·

إيدا  Idaلديها إبهام معكوس ،والذي تقول عنه مقالة ABC News
أنه «مشابه إلبهام اإلنسان ومختلف عن الموجود في الثدييات
الحديثة» (والمقصود هو اإليحاء بأن اإلبهام المعكوس دليل
عــلــى الــتــطــور) .رغـــم أن الــلــيــمــور لــديــه إبــهــام معكوس
(مثل كل الرئيسيات  .)Primatesوبالمثل فــإن  Idaلديها
أظافر مثل رئيسيات أخرى .وتوصف عظمة الكاحل (الكعب)
بأن «لها نفس الشكل كما في البشر» ،رغم حقيقة أن هناك اختالفات
4
أخرى في بنية الكاحل.

·

وبخالف الليمور الموجود اليوم (بقدر ما يعرف العلماء) ،تفتقر Ida
لـ«مخالب التنظيف» « »grooming clawو«مشط األسنان»
ٌّ
(صف ملتحم من األسنان) .في الواقع ،أسنانها
«»toothcomb
تتشابه أكثر مع أسنان القرود .هذه اختالفات صغيرة يسهل تفسيرها
عن طريق التنوع في النوع.

وبالنظر لهذه الحقائق ،سيبدو األمر ال يُصدق أن يقوم أحد بالمناداة
بأن هذا االكتشاف هو «الحلقة المفقودة» .ورغم ذلك فإن عالم الطبيعة
البريطاني ديفيد اتينبارا  David Attenboroughي ّدعي:
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«واآلن يستطيع الناس أن يقولوا« ،حسنًا ،أنت تقول
أننا من الرئيسيات  ...Primatesأرنا الحلقة المفقودة».
الحلقة مفقودة ،هذا ما سيقولوه حتى اآلن .حسنًا ،فهي لم تعد
5
مفقودة».
وبشكل ال يُصدق ،ي ّدعي  Attenboroughأن تفسيره «ليس ضربًا
من الخيال».
تفسير أنصار الخلق الكتابي
المبادئ التي تخبر أنصار الخلق عن  Idaهي نفس المبادئ التي تسمح
ألنصار الخلق بتفسير الحفرية بعد أن تم المناداة بالحفرية على أنها «أشكال
انتقالية»:
 .1ال يوجد في الحفرية ما يقترح أي شيء سوى أنها لكائن منقرض
شبيه بالليمور .فإن هيئتها بعيدة تما ًما عن الشمبانزي ،ناهيك
عن «اإلنسان القرد» أو «اإلنسان».
 .2ال يمكن للحفرية أن تظهر التطور .إن الحفريات عبارة عن سجالت
ال تتغير لكائنات ميتة .والتطور عبارة عن عملية تغيّر مزعومة
لكائنات حية .وتُظهر الحفريات «التطور» فقط إذا افترض أحدهم
التطور ،ثم استخدم هذا االعتقاد المفترض لتفسير الحفرية.
 .3ال يمكن للتشابهات أن تظهر التطور .إذا كان لكائنين بنية متشابهه،
فالشيء الوحيد الذي يثبته هذا هو أن الكائنين لهما بنية متشابهه.
وعلى المرء أن يفترض التطور ليقول أن التشابهات هي بسبب
التطور بدالً من التصميم اإللهي .عالوة على ذلك ،فعندما يصل

إيدا  :Idaالحلقة المفقودة؟ 101

األمر إلى «األشكال االنتقالية» ،فالتشابهات الطفيفة عادةً ما تحظي
باهتمام كبير بينما يتم تجاهل االختالفات الكبيرة.
 .4الحفاظ الرائع سمة مميزة للدفن السريع .قال عضو الفريق
جــورن هـــورام  Jorn Hurumمــن جامعة أوســلــو ،Oslo
«إن الحفرية كاملة تما ًما .كل شيء موجود .ولم يسمع عنها في سجل
الرئيسيات  Primatesمطلقًا .وعليك الذهاب للدفن البشري لترى
شيئًا بهذا الشكل من الكمال» .حتى محتويات بطن  Idaتم الحفاظ
عليها .وبينما يعتقد الباحثون ّ
أن  Idaغرقت في قاع بحيرة و ُدفنت،
6
فإن هذا الحفظ للحفرية متسق بشكل أكبر مع الطوفان الكارثي.
رغم ذلك فقد تم العثور على  Idaمع «المئات من العينات المحفوظة
7
جيدًا».
ً
أشكال انتقالية حقيقية.
 .5إذا كان التطور حقيقيًا ،ستكون هناك
وبدالً من ذلك ،فإن أفضل «الحلقات المفقودة» التي يستطيع أنصار
نظرية التطور أن يقدموها هي مشابهه بشكل الفت للنظر للكائنات
التي نراها اليوم ،وعادة ،مع استثناء اختالفات تشريحية طفيفة
وخالفية وتخمينية.
 .6إن أنصار نظرية التطور يفتحون موضوع افتقار وجود حفريات
الحلقات المفقودة فقط عندما يعثرون على واحدة جديدة .تقول
قناة سكاي نيوز  Sky Newsفي تقريرها« ،إن الباحثين يقولون
أن إثــبــات هــذا الــنــوع االنتقالي يؤكد أخــي ـرًا نظرية تشارلز
داروين  Charles Darwinعن التطور» ،بينما عل ّ
ق اتينبارا
8
 Attenboroughأن هذه الحلقة المفقودة «لم تعد مفقودة».
فهل يعترفون أن الدلي َل كان مفقودًا حتى اآلن (افتراضيًا)؟
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لذا فمن الواضح ما ليست عليه  .Idaولكن ما هي Ida؟ وألن الحفرية
شبيهة بالليمور الحديث (أحد الرئيسيات  Primatesصغير الحجم
وله ذيل ومتسلّق لألشجار) ،فمن غير المحتمل أن يحتاج أنصار نظرية
التطور ألي تفسير «للحلقة المفقودة» غير أنها كانت صغيرة الحجم ولها
ذيل وعلى األرجح متسلّقة لألشجار ،واآلن هي أحد الرئيسيات Primates
المنقرضة – من النوع الذي ُخلق في اليوم السادس من أسبوع الخلق.
ويبدو أن الكثير من الحماس المتعلق بــ  Idaيبزر من مجهود العالقات
العامة ال ُمنَسَّق جيدًا لدعاية برنامج وثائقي ولكتاب جديد بعنوان الحلقة.
حتى أن شركة صناعة األفالم  Atlantic Productionsأطلقت موقع
للدعاية لالكتشاف.revealingthelink.com ،
وبينما علّق هورام « ،Hurumعلى األرجح ستكون هذه الحفرية
9
هي التي يتم تصويرها في كل كتب التدريس للمائة سنة القادمة».
لذا فبينما نرى اندفاع وسائل اإلعالم في بداية األمر كمحاولة للدعاية
للبرنامج الوثائقي وللكتاب ،فالنتيجة النهائية كانت «حلقة مفقودة» أخرى
ملفّقة ومق ّدمة لألجيال القادمة كدليل على نظرية التطور.
لكن لم يكن أنصار الخلق فقط هم من عارضوا تفسير «الحلقة
المفقودة» لــ  .Idaففي مقالة «( :Ida (Darwinius masillaeالقصة
الحقيقية لهذا «االكتشاف العلمي» 10،اقتبسنا لعدد كبير من العلماء أنصار
نظرية التطور الذين شعروا أن أبحاث  Idaلم تكن بالضرورة غير دقيقة،
ولكن ربما كانت أيضًا مبالغ فيها بسبب الدوافع المادية .وأصدرت وكالة
 Associated Pressتقريرًا« ،هناك حمالت دعائية مسماة []Ida
«الحلقة» التي ستكشف الجذور التطورية األقدم للقرود والـ apesواإلنسان.
11
واعترض الخبراء أن  Idaلم تكن حتى ذات قرابة قوية».
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ومــا يثير القلق بصفة خاصة ،هو أن إدعـــاءات «سلف البشر»
عن ( Idaوالتي روجها اإلعالم بشكل كبير) تم استقطاعها من تقرير
مراجعة األقران للحفرية .عالوة على ذلك ،يبدو أن الباحثين اهتمام راسخ
في االدعاء بأن  Idaمهمة ،فقد كانوا يحاولون بيع كتاب والدعاية لبرنامج
وثائقي عن الحفرية( .زعم النقاد أن الفريق احتاج أن يحصل على عائد
عن الحفرية ،والتي تم شرائها بثمن باهظ).
واآلن ،فقد ش ّكل أربعة علماء في جامعات الواليات المتحدة بعض
الهجمات على حالة الحلقة المفقودة ل«( Idaالتطور المتقارب
لتكيفات أشــبــاه اإلنــســان فــي رئيسيات أدابــيــفــورم العصر الفجري
 .)12»Eocene Adapiform Primatesويوافق الفريق ،رغم كونه
من أنصار نظرية التطور ،على استنتاجنا بأن « Idaكانت تنتمي لمجموعة
أقرب لليمور عن كونها تنتمي للقرود أوالـ apesأو نحن [البشر]» ،تقرير
13
.BBC News
الخطاب ير ّكز على وصف وتحليل حفرية تدعى Afradapis
 ،longicristatusوالتي ،كما يجادل الفريق ،تعتبر وثيقة الصلة
بــ  .Idaويش ّكل كل من  A. longicristatusو( Idaذات االسم الرسمي
 )Darwinius masillaeمعًا مجموعة منقرضة من الرئيسيات
 Primatesقريبة لليمور  lemursواللوريس .lorises
شرح رئيس البحث إريك سيفيرت  ،Erik Seiffertعالم تشريح/عالم
حفريات في جامعة ستوني بروك « ،Stony Brookاالقتراح بأن Ida
[كانت]  ...قريبة بشكل محدد للرئيسيات األعلى ،أي القرود والـapes
واإلنسان ،كان في الواقع رأي األقلية منذ البداية .لذا بدا األمر كمفاجأة
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لكثير منّا َمن يدرسون حفريات الرئيسيات  .»Primatesواكمل سيفيرت
« ،Seiffertلقد حللنا مجموعة كبيرة من البيانات بنا ًء على مالحظات
قمنا بها على ما يقرب من  120من الرئيسيات  Primatesالمنقرضة
والحية و ...وجدنا ...أن  Darwiniusوهذا الجنس الجديد الذي وصفناه
ليسا من أسالفنا .إنهما ذو قرابة أكبر لليمور  lemursواللوريس lorises
عن قرابتهما للتارسير  tarsirsوالقرود والـ apesواإلنسان .وهذه الدراسة
14
يمكنها أن تزيل  Idaبشكل مؤثر من أسالفنا».
قام جورن هورام  Jorn Hurumمن جامعة أوسلو  ،Osloوالذي كان
في الفريق األصلي الذي قام بفحص  ،Idaبالرد على سيفيرت ،Seiffert
وآخرين ،في مجلة الطبيعة « .Natureإنها ورقة بحثية مثيرة لالهتمام،
وعلى األقل فهذه بداية نقاش علمي حول العينة التي وصفناها في مايو
والمسماة .»Ida
وبقدر ما يهمنا ،فإن الدراسة الجديدة تؤكد مرة أخرى تقييمنا لـ :Ida
كائن شبيه بالليمور (محتمل انقراضه) مختلف تما ًما عن اإلنسان ،ال تشير
للتطور وال تنفي الخلق بأي حال.
حصل ا.ب.جالينج  A. P. Gallingعلى درجــة البكالوريوس
في العلوم السياسية من جامعة مايامي  Miamiفي أوكسفورد Oxford
والية أوهايو  .Ohioوهو يكتب بشكل منتظم في موقع «أجوبة من
سفر التكوين»  Answers in Genesisويساهم في العمود األسبوعي
«.»News to Note
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مقابلة مع آردي Ardi
بقلم A. P. Galling
على الرغم أن االكتشاف األول لها كان في بداية التسعينيات،
ُشحت عظام  ardipithecus ramidusحديثًا فقط كحفريات
فقد ر ِ
تطورية في صالة الشرف الخاصة بأنصار نظرية التطور  -بواسطة عدد
كبير من المقاالت في عدد خاص بالصحيفة العلم  2( Scienceأكتوبر،
 1.)2009وفيها ،يصف الباحثون في  Ardiالعظام ويصنعون قضية
تُظهر أن  Ardiأكثر أهمية في التاريخ التطوري للبشر من لوسي .Lucy
وبصرف النظر عن اإلدعــاءات بأهميتها التطورية ،فقد الحظ أحد
2
العلماء الذين درسوا « ،Ardiإنها ليست شمبانزي .وإنها ليست إنسانًا».
وبدالً من أن يظهر هذا كـ«الحلقة المفقودة» االفتراضية (لها مالمح
الشمبانزي واإلنسان) ،يُظهر تشريح  - Ardiكما أعيد بنائه بواسطة
العلماء ـــ اختالفه عن القرود األخرى بنفس مقدار اختالفه عن اإلنسان.
وبالتالي قام الباحثون بتجنب فكرة الحلقة المفقودة« :وتُظهر أن السلف
المشترك األخير بين اإلنسان والشمبانزي ال يشبه الشمبانزي ،أو اإلنسان،
أو شيء غريب بينهما» ،بحسب شرح آالن ووكر  Alan Walkerعالم
3
الحفريات من جامعة ( Penn Stateالذي لم يكن مشار ًكا في الدراسة).
السؤال األول الذي يجب أن يسأله أنصار الخلق هو ما هي .Ardi
ويمكننا استبعاد أشياء مهمة ال تمثل  :Ardiإنها ليست حفرية خاصة
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بإنسان ،وال هي حفرية كاملة .في الواقع حتى في اإلشارة إليها تضليل،
ألن  Ardiهي هيكل عظمي جزئي تم تجميعه استنادًا على معرفة قليلة
عن العظام من  A. ramidus 36فرد .ف ُوجدت العظام األولى المؤرخة
بعمر  4.4مليون سنة في أثيوبيا في بداية التسعينات .وكــان جزء
من سبب التأخير في نشر أي تحليل يعود إلى الحالة السيئة لهذه البقايا.
يقول تيم وايت  Tim Whiteمن جامعة كاليفورنيا -بيركلي «استغرقنا
العديد والعديد من السنوات لتنظيف العظام في المتحف القومي في أثيوبيا
ثم البدء في استعادة هذا الهيكل العظمي إلى أبعاده وهيئته األصلية؛
ثم بعد ذلك البدء في دراستها ومقارنتها بكل الحفريات األخرى المعروفة
4
من أفريقيا وأماكن أخرى ،وكذلك في العصر الحديث».
ولكن تقدم مدونة  Evolution News and Viewsنظرة أكثر
ظالل من الشك
أهمية عن كيفية قيام الحالة السيئة للحفريات بإلقاء
ٍ
على ادعاءات العلماء التي تحتل العناوين الرئيسية .وأحد االقتباسات يأتي
من ( National Geographic Newsمن نفس المقالة التي اقتبسها
ووكر  Walkerباألعلى):
إن أول عينة مج ّزأة لـ  Ardipithecusفي أراميس
 Aramisفــي عــام 1992ونـــشـــرت فــي عــام .1994
وتم اكتشاف الهيكل العظمي المعلن عنه اليوم في نفس العام
وتم التنقيب عنه واستخراجه مع عظام األفــراد األخرى
(على مدى الثالثة مواسم التالية) .ولكن استغرق األمر 15
سنة قبل أن يقوم فريق البحث بالتحليل الكامل واإلعالن
عن هذا الهيكل العظمي ،ألن الحفريات كانت في حالة سيئة.
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وبعد موت  ،Ardiفإن بقاياها ُد ِهست ألسفل في الطين
عن طريق أفراس النهر والحيوانات األخرى آكلة األعشاب.
وبعد ماليين السنوات ،أعــادت عوامل التعرية العظام
التي س ُِحقت وتشوهت بشدة إلى السطح.
وكانت العظام هشة جدًا حيث كان يمكنها أن تتحول
إلى تــراب من لمسة .وللحفاظ على الشظايا القيمة فإن
وايت  Whiteوزمالئه أزالوا الحفريات جنب إلى جنب
مع الصخور المحيطة بها .ثم بعد ذلك في معمل في (أثيوبيا)
أخرج الباحثون العظام بعناية من القوالب الصخرية باستخدام
إبرة تحت الميكروسكوب ،ويواصلون «ملليمتر واحد تلو
اآلخر» (كما يصفها الفريق في مجلة العلم .)Science
وهذه العملية استغرقت عدة سنوات.
ثــم بعد ذلــك فــإن أجـــزاء مــن الجمجمة المسحوقة
تــم مسحها ضوئيًا وتناسبت رقميًا معًا مــرة أخــرى
بواسطة جين ســوا  ،Gen Suwaوهــو عالم دراســة
مستحثات أســاف البشر Paleoanthropologist
5
في جامعة طوكيو .Tokyo
وهكذا ،كنقطة بداية ،يجب أن يتذكر أنصار الخلق الكتابي أن –
كما هو الحال مع العديد من الحفريات – حالة الحفاظ هي أقل بشدة
عن الصورة التي يبينها اإلعالم ويصفها لـ»إعادة البناء»( .وإن الحفرية
« Ardiالكاملة »،وهي  4أقدام [ 1.5متر] طوالً ،بعد إعادة تجميعها،
تظهر على الغالف في اإلصدار الخاص لمجلة العلم .)Science
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ونعلم أيضًا كما أوضح ووكر ( Walkerأعاله) ،أن  Ardiتُظهر
فعليًا العديد من االختالفات عن كل القرود األخرى والبشر .ويصف
أوين الفجوي  Owen Lovejoyمن جامعة والية  State Kentبعضًا
من هذه السمات« :لديها أصابع أقــدام معكوسة ولديها عظام حوض
تسمح لها أن تعبر على فروع األشجار جيدًا .فلذلك تُمضي نصف حياتها
في األشجار؛ ويمكن أن تكون قد عششت في األشجار وفي بعض األحيان
ّ
تغذت على األشجار ،ولكن حينما كانت على األرض كانت تمشي باستقامة
تقارب الطريقة التي نمشى بها أنا وأنت» 6.ويمكننا أن نشير بوضوح
إلى أن العلماء لم يشاهدوا  Ardiوهي تسير فعليًا؛ وزعمهم يرتكز
على إعادة بناءهم للعظام .عالوة على ذلك ،فإن قدم  Ardiليس بها
أصابع كبيرة معكوسة فحسب لكن أيضًا تفتقر لألقواس التي تفرّق Ardi
عن اإلنسان ويعني هذا أنها «لم تستطع أن تسير أو تجري لمسافات
طويلة »,وفقًا لتقارير أخبار الـــ 7.BBCومن مالحظات National
« ،Geographic Newsيمكن أن تكون  Ardiقد مشيت على كفيها
كما كانت تتنقل بين األشجار – وهي تشبه بعض حفريات القرود البدائية
8
أكثر من الشمبانزي والغوريال».
وفي الواقع ،وبصرف النظر عن العناوين الرئيسية والتهويل،
فإن الباحثين من أنصار نظرية التطور ليسوا حتى واثقين بما فيه الكفاية
ليقولوا أن  Ardiهي سلف لإلنسان بــدالً من أن تكون ببساطة قرد
منقرض .وتقول تقارير أخبار الـ« :BBCحتى إن لم تكن من نفس الساللة
مباشرةً ،فهي تقدم لنا رؤية جديدة عن كيفية تطورنا من أسالف مشتركة
9
نتشاركها مع الشمبانزي ،كما يقول الفريق».
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وعندما سُئل الفريق عما إذا كانت  A. ramidusمن أسالفنا المباشرة
أم ال ،فأجاب الفريق أنهم يحتاجون العديد من الحفريات من أماكن مختلفة
ومن فترات زمنية مختلفة إلجابة السؤال.
ويقول العلماء في وثيقة إعالمية مصحوبة مع مقاالت صحيفتهم،
«سوف نحتاج إلى العديد من االكتشافات الحفرية من الفترة ما بين 3
إلى  5مليون سنة مضت لإلجابة بثقة على هذا السؤال في المستقبل».
10

«ولكن إن لم يكن  Ardipithecus ramidusفعليًا النوع الذي يُعتبر
السلف المباشر لنا ،فيجب أن تكون [ ]Ardiذات قرابة قوية به ،وتتشابه
أيضًا في المظهر والتأقلم».
وهذا الشك ليس قائ ًما فحسب؛ فالعديد من العلماء قد اعترفوا بالتشكك
في تقارير  .Ardiوصرّح عالم دراسة مستحثات أسالف البشر ديفيد
بيلبيم  David Pilbeamلمجلة « ،ScienceNowأجد أنه من الصعب
تصديق أن التشابهات العديدة بين الشمبانزي والغوريال تطورت بشكل
متقارب»( 11.ونحن أيضًا انتقدنا فكرة التطور المتقارب في الماضي –
وإن كانت من وجهة النظر المعاكسة).
وأيضا ً انتقد عالم التشريح ويليام جانجرز William Jungers
في جامعة  Stony Brookاالستنتاج بأن  Ardiكانت تمشي مستقيمة:
كما صرح لـ National Geographic Newsوقال« ،وهذا هيكل
عظمي رائع ،لكنه يستند على ما يق ّدمونه ،والدليل على ثنائية الحركة
 bipedalityهو محدود ألقصى درجة .وترتبط أصابع القدم الكبيرة
المتباعدة باإلمساك [باألشياء] ،وهي لديها أحد أكثر األصابع الكبيرة
تباعدًا التي يمكنك أن تتخيلها .فلماذا يقوم حيوان تأقلم تما ًما لدعم وزنه
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بأطرافه األمامية بين األشجار بالمشي كذوي القدمين على األرض؟»

12

وفي نهاية األمر ،قام بعض العلماء بالسؤال عن كيفية مالئمة Ardi
داخل المخطط التطوري مع الـ Australopithecinesمثل لوسي ،Lucy
وهي سلف مفترض آخر لإلنسان ُزعم أنها عاشت في وقت معاصر أكثر
من  .Ardiهل كان هناك وقتًا كافيًا ،في الجدول الزمني للتطور ،لــ Ardi
البدائية لتتطور إلى لوسي األقل بدائية منها؟ وتقتبس الـ BBCمن كريس
سترينجر  Chris Stringerمن متحف تاريخ لندن الطبيعي ،والذي قال،
«مع بداية الــــ Australopithecusمنذ  4ماليين سنة مضت ،فيمكن
ألحد أن يفكر أن األشياء كانت البد أن تتحرك لألقل من  4.4مليون
سنة .حسنًا ،فيمكن أن يحدث تغيّر سريع جدًا ،ربما؛ أو يمكن أن تكون
الـ Ardipithecusفي شكل رواسب ،بقايا لمرحلة أقدم من التطور كانت
قد استمرت .وربما سنجد شيئًا شبيهًا بالـ Australopithecusبعمر 4.4
13
مليون سنة في مكان آخر بإفريقيا».
والبد أن نعترف أنه من منظورنا ،فعواطفنا تتحجر أمام الحماسة
التي تحيط بشكل متزايد مع كل اكتشاف حفري جديد يُزعم أنه يؤيد
نظرية التطور .وكان هناك ضجة إعالمية مذهلة محيطة باكتشاف ،Ardi
ولكن بطرق كثيرة فهي مختلفة قليالً عن التهويل الذي حدث بشأن إيدا Ida
قيل ذلك بأقل من  5شهور .وظهر بسرعة أن هذا التهويل ليس في مكانه
على أفضل حال وغير أمين على أسوأ حال .وبنفس الطريقة ،فاإلصدارات
المشتركة للعديد من األبحاث بشأن  Ardiوالضجيج المقابل لها كان يبدو
وكأنه يتعلّق بالبحث عن جذب االنتباه أكثر من البحث ال ِعلمي .هل يمكن
أن يكون الضغط المستمر على العلماء ليعثروا على شيء له «أهمية»
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علمية قد قاد إلى حافز منهجي للتهويل (ككلمة عامية) من حفريات تافهة
(ال تدل على الحلقات المفقودة)؟
ربما نكون قاسين بعض الشيء .أنصار نظرية التطور يعتقدون
أن أصولنا تقع مدفونة في حفريات مثل  ،Ardiلذا فال عجب أنهم لديهم
الرغبة في تفسير مثل هذه االكتشافات في ضوء نظرية التطور البشري.
ولكن في حالة ( Ardiو Idaولوسي الخ) ،يمتنع العلم الجيد من صنع مثل
هذه االدعاءات غير القابلة للفحص والمدفوعة باالفتراض.
وبالنظر إلى عدد ونطاق األبحاث المقدمة عن  ،Ardiفسوف يستغرق
األمر بعض الوقت حتى يثق أنصار نظرية التطور باستنتاجاتنا بشأن Ardi
وقريبتها .واستنادًا لنظرتنا األولى ،فإن الحقائق تبدو مؤيدة بشدة لفكرة
أن  Ardiكانت قردًا رباعي المشية مع القليل جدًا من األمور المشتركة
مع اإلنسان (أي ،ال يزيد عن غالبية القرود)؛ إن القاعدة األساسية لحلقة
اإلنسان Ardi-المزعومة (والتي يتردد المؤلفون في تأكيدها) هي فكرة
أنها كانت تمشي مستقيمة – وهي فكرة قام أنصار نظرية التطور أيضًا
بنقدها .وال يمكننا نسيان أن كل هذه االستنتاجات يمكن االستدالل عليها
من إعادة البناء الرقمية  Digitalوإعادة البناء المعرضة للخطأ للعظام
التي كانت في حالة سيئة للغاية عند اكتشافها.
وبدون وجود « »Ardiحية حتى يمكن مالحظتها ،فسوف يصل العلماء
إلى استنتاجات احتمالية فقط بشأن صفاتها .وبقدر ما يهمنا ،فإن «التهديد»
التطوري الذي تُش ّكله  Ardiأمام أنصار الخلق الكتابي ال يزيد عما ش ّكلته
 :Idaأي ،ال شيء.
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اإلنسان القرد أم آدم؟
بقلم A. P. Galling
إذا توقفت وفكرت عن المكان الذي أتى منه البشر ،فهناك اختياران
فقط ،إال إذا سمحت بالتفسير الفضائي  .Allien explanationsفاإلنسان
إما أن يكون نتاج عملية تطور غير موجهة لباليين السنوات أو أن يكون
الخليقة الخاصة للخالق .ويعتقد العلماء الدنيويون أن اإلنسان ليس له مكانًا
خاصًا في الكون أو في الكوكب [األرض] – نحن مجرد حوادث كونية.
إذا كان هذا صحيحًا ،فإن مبدأ األخالق ليس له أساس .وليس المقصود
هنا القول بأن هؤالء العلماء بال أخالق ،ولكن المقصود هو أنه ليس لديهم
معيارًا نهائيًا يمكنهم استخدامه في وصف األخالق.
وإذا كنتَ متسقًا في تفكيرك ،فما تعتقد فيه عن الماضي يؤثر
على أفعالك في الحاضر– األفكار لها نتائج .وإذا كنت منحدرًا من قرد
فلن يكون هناك حقيقة مطلقة فيما يتعلق باألخالق .فإن رأي أي شخص
هو رأيًا صحيحًا مثل رأي أي شخص آخر .وإذا كنت منحدرًا من آدم
فأنت خليقة خاصة للخالق كما هو موصوف في الكتاب المق ّدس .إذا خلقك
هللا ،فأنت تدين له باإلخالص وتجد األخالق موصوفة في كلماته المسجّلة
في الكتاب المق ّدس.
الكتاب المق ّدس يوضح بجالء أن البشر كلهم قد عجزوا عن إكرام
هللا في أفكارهم وكلماتهم وأعمالهم (رومية  .)23 :3والنظرة السريعة
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على معيار هللا لألخالق يمكنها مساعدتك على رؤية مقدار عجزك.
هل استخدمت اسم هللا باطالً (تجديف)؟ كذبتَ أو خدعت أحدهم؟ أخذت
ك أو اشتهيت أشيا ًء ملك آلخرين (طمع)؟ وتستمر القائمة،
أشيا ًء ليست ل َ
ولكنك ربما تكون قد رأيت أن هللا إذا حكم عليك بمعياره األخالقي ،فسوف
تكون مدانًا بخطايا ال حصر لها أمامه.
كــإلــه عـــادل (مــزمــور  ،)11 :7فــابــد أن يــعــاقــب الخطية.
وبما أن هذه الخطية ضد إله مق ّدس بال حدود ،فالعقاب نفسه أبدي .وكإله
رؤوف ،فقد ق ّدم بديل ليدفع عقاب خطاياك ضده .لقد جاء الربّ يسوع
المسيح كربّ في الجسد (يوحنا  ،)14-1 :1وعاش حياة بال خطية،
ومات على الصليب حامالً عليه غضب هللا بسبب الخطية .ومن يتوب
(يتح ّول ويتخلّى) عن خطيته ويضع ثقته التامة في المسيح سيُمنح الغفران
عن خطيته وحياة جديدة في المسيح.
من فضلك ضع في االعتبار هذه الحقائق واقرأ إنجيل يوحنا .هذا السفر
من الكتاب المق ّدس يشرح من هو الربّ يسوع وماذا فعل من أجل البشرية.
أنت أعظم من قرد متطور للغاية – لقد ُخلقت على صورة هللا.

