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مجلة  ينشر في الكبير األول للكائن البشري البدائيالتحليل ": أردي"، آانت هناك "لوسي"قبل 
 "ساينس"

  
 للكائن البشري ق دولي من العلماء للمرة األولى وصفًا مفصًالفري، قّدم "ساينس "في عدد خاص لمجلة

وهذا البحث الذي يتخذ . إثيوبيا في ما هو اآلن  مليون سنة4.4ذي عاش قبل  ال"بيثيكوس راميدوسأردي"
تشرين األول / أآتوبر2  بتاريخامة إضافية، سيظهر في عدد المجلة مقالة مفصلة وخالصات ع11شكل 

 .ربحيةير ، وهي جمعية علمية غ"الجمعية األمريكية لتقدم العلم" "ساينس"مجلة ى نشر لووتت. 2009
 

التي " أرديبيثيكوس "ث أول وصف شامل ومستعرض من النظراء ألحافيرو من البحوتقدم هذه المجموعة
 ".أردي" االسم المستعار يطلق عليهاتشمل هيكًال عظميًا جزئيًا ألنثى 

 
وعلى .  السلف المشترك األخير بين البشر والشيمبانزي عاش قبل ستة ماليين سنة أو أآثرومن المعتقد أن
تميز  مشترك األخير، إال أنه من المرجح أنهف الل هذا السليس بحد ذاته" أرديبيثيكوس" آائنالرغم من أن 

بأآثر من مليون سنة سنًا هو أآبر  "أرديبيثيكوس"آائن مقارنة، وفي سبيل ال. لفبكثير من خصائص هذا الس
وحتى . "سترالوبايثيكوس أفارنزيسأو"ائن  آالمنحدرة من" لوسي"ل العظمي الجزئي لألنثى من الهيك

 بشرية تضئيلة لكائنا، آان سجل األحافير يحتوي على أدلة "أرديبيثيكوس" كائنإآتشاف البقايا الجديدة ل
 ."أوسترالوبايثيكوس"أآبر سنًا من 

 
الحوض واليدين والقدمين والعظام األخرى، قرر الباحثون أن آائن من خالل تحليل للجمجمة واألسنان وو
لعصر ل من الكائنات العلياالمشترآة مع أسالفه " البدائية "خصائصمزيجًا من ال يحمل "رديبيثيكوسأ"

 .يتقاسمها فقط مع الكائنات البشرية الالحقة" مشتقة "الخصائص، و)األوسطالثلثي (الميوسيني 
 

، بعيد المنالذي ما زال  من السلف المشترك األخير الفإنه يقربنا أآثر، "أرديبيثيكوس "ونظرًا ألقدمية آائن 
، لذا فإن إحدى االستنتاجات المثيرة القردة االفريقية المعاصرة ال تظهر في هخصائصإال أن الكثير من 

ًا منذ تقاسمنا ذلك السلف آبيرتطورت تطورًا قد القردة االفريقية تكون  أن هي أنه من المرجحللمفاجأة 
خير لسلف المشترك األل غير صحيحة نماذجي والغوريال زنمبايالشمن قردة المشترك األخير، مما يجعل 
 .ولفهم تطورنا منذ ذلك الزمن

 
في آائن لدينا : "يفورنيا في بيرآلي، وهو أحد واضعي البحث الرئيسيينتيم وايت من جامعة آالقال و

 من ، فعندما تنظرونأوسترالوبايثيكوسًا في إتجاه آائن خصص لم يتطور آثيرت شكل غير مأرديبيثيكوس
 آائن إنه. من قردة الشيمبانزي وال من البشرآائنًا فسيفسائيًا ليس الرأس إلى أصابع القدمين، إنكم ترون 

  ."أرديبيثيكوس
 

 الرئيسيين حررين عالم أصول اإلنسان في المشروع وأيضًا أحد المجين سوى من جامعة طوآيو، وهووقال 
كثير من األفراد اآلخرين من كامل، وبفضل وجود الالالعظمي بفضل مثل هذا الهيكل  "":ساينس"مجلة ل

 ." هذا الكائن البشري نفسه، يمكننا أن نفهم حقًا بيولوجياالزمنياإلطار في و نفسه النوع



 
على تحتوي هذه المقاالت : ""ساينس"مجلة  في سن، وهو نائب تحرير العلوم الطبيعيةوقال بروآس هان

 مدة من أمام نافذة هي تفتحو. ية دولية آبيرةثمحللة عبر عملية بحنات المجموعة وال من البياآمية هائلة
د ّي بعشرية األولى تستقر في افريقيا،التطور البشري لم نكن نعرف إال القليل عنها، عندما آانت الكائنات الب

  ". مع القردة االفريقية من السلف األخير الذي تقاسمتهاالنحراف
 

عطينا نظائر معلومات الجديدة التي ت من الالثروةنشر هذه أن ت ساينس جدًايسر مجلة : "وتابع هانسن قائًال
 ".ائنات البشرية وإلى ما يجعل اإلنسان فريدًا بين الكائنات العلياجديدة هامة إلى جذور تطور الك

 
وفي .  البحثيتلخص النتائج الرئيسية لهذا العمل بمقالة عامة "ساينس"مجلة تبدأ السلسلة الخاصة من مقاالت 

آائن  عينة من 110 المقالة بإآتشافهم ألآثر من  المقالة، يعرف وايت وشرآاؤه من مؤلفيهذه
. ن واألطراف والحوضالقدميلك هيكل عظمي جزئي بمعظم الجمجمة واليدين وبما في ذ، "أرديبيثيكوس"

  . سنتيمترًا120 آيلوغرامًا وطولها نحو 50آان أنثى وزنها نحو " أردي"وهذا الفرد 
 

 االفريقية يرها من القرودزي والغوريال وغنقردة الشيمباوحتى اآلن، لقد إفترض الباحثون بشكل عام أن 
 أي بعبارات – السلف األخير الذي تقاسمته مع البشر قد احتفظت بالعديد من خصائص األخرى المعاصرة

 آانفعلى سبيل المثال، . اإلنسانساد اإلعتقاد أن هذا السلف المفترض آان يشبه الشيمبانزي أآثر من أخرى، 
  .من المقترض أن يكون متكيفًا للتأرجح والتدلي من أغصان األشجار، وربما سار على براجمه أرضًا

 
  قد عاشت في بيئةفيبدو أن هذه الكائنات البشرية. اإلفتراضاتتحدى هذه ي "أرديبيثيكوس" آائنإال أن 
 الكائنات العليا  آما فعلت بعض –طول أغصان األشجار ، حيث تسلقت على األربعة جميعها على غابات

وال يبدو أنها آانت تسير على براجمها، وال أنها آانت . منتصبة على رجلينأرضًا  وسارت –الميوسينية 
كل وبش. مبانزييتقضي معظم وقتها وهي تتأرجح وتتدلى من أغصان األشجار، خصوصًا آما تفعل قردة الش

 مسالك تطور مختلفة، ولم  والقردة االفريقية إتبعت من الكائنات البشرية أن آل واحدةإجمالي، تقترح النتائج
  .عن سلفنا المشترك األخير" وآالء"انزي آـبالشيمقردة نعد نستطيع إعتبار 

 
 ."داروين آان حكيمًا جدًا في هذا الشأن: "وقال وايت

 
الطريقة الوحيدة التي سنعرف من خاللها و.  جدًانقال داروين إن علينا أن نكون حريصي: "وتابع وايت قائًال

فإننا  مليون سنة، 4.4بتاريخ يعود إلى وطبعًا، .  األخير هي بالذهاب والعثور عليهشكل هذا السلف المشترك
 يحدث أصل البشرل القردة وآما قدر داروين، لقد آان تطور أصوو. ب آثيرًا من ذلكيقرعثرنا على شي 

  ."ألخير الذي تقاسمناهصول، منذ ذلك السلف المشترك ا تلك األبشكل مستقل منذ إنفصال
 

 آائن فيها ثالث مقاالت تصف البيئة التي عاش مقالة عامة، و"ساينس"من مجلة  ويشمل هذا العدد الخاص
، ومقالتين تناقشان ما قد "أرديبيثيكوس"، وخمس مقاالت تحلل األجزاء المحددة من هيكل "أرديبيثيكوس"
 .للتطور البشريمن معنى  هذه المجموعة الجديدة من المعلومات العلمية نطوي عليهت
 

. وبيئته "أرديبيثيكوس" من حول العالم في مجمل دراسة ًا مختلفًان مؤلفوأربعي سبعة مجموعولقد ساهم 
 وبيرهين أسفاو من دائرة بحوث ريفتوالمؤلفون الرئيسيون هم تيم وايت من جامعة آاليفورنيا في بيرآلي، 

طوآيو، وى من جامعة  مختبر لوس أالموس الوطني، وجين سغابرييل منديس أبابا، وغيداي وولد في أفالي
  .ة آينت ستيتأوين الفدجوي من جامع. وس

 



 ماضينا  إلىمهمةلنتائج الهذه هي : "وقال وولدغابرييل، وهو أيضًا من مدراء المشروع وعالم جيولوجي
 ."االفريقي العميق

 
*** 

 
  البشريأجوبة عن التطورأسئلة و

 
 هو وصف واسع ومختبر لكيفية نشوء أشكال الحياة الحالية لألرض  البشريالتطور؟  البشريما هو التطور

ويساعد . بًا باليين سنة تقري4 األسالف المشترآين والذي يعود إلى أبسط الكائنات ذات الخلية الواحدة قبل من
حدث وي.  حولناافي العدد الهائل من الكائنات الحية التي نراه التشابه والفرق على تفسير آل من مواضع
 والتفاوت الجيني، .قادمييرات موروثة من جيل إلى جيل عندما تنتقل تغالسكانية  التطور في المجموعات

التوالد الجنسي، يهيئ المرحلة للتغيير التخالط الجيني الذي يحدث أثناء سواء عبر الطفرات العشوائية أو 
الكائنات الحية ذات السمات وتدفع بذلك التغيير قوى مثل نظرية اإلنتقاء الطبيعي، حيث تكون . يالتطور

المفيدة، مثل تغير األلوان في الحشرات والذي يخفيها عن مفترسيها، قادرة بشكل أفضل على البقاء على قيد 
الصغيرة طور البشري التغييرات وفي نهاية المطاف، تشرح نظرية الت. الحياة ونقل جيناتها لألجيال القادمة

 أصناف جديدة من سلف مشترك عبر أجيال الكبيرة حيث تنحرف والتغييرات  السكانيةضمن المجموعات
 .آثيرة

 
معتمد على إيمان دين وال ال يتخذ العلم موقفًا حول تصميم ذآي .  ال تعارض بين العلم والدين؟هل هناك

والعديد من العلماء هم من . لم والدين يطرحان أسئلة مختلفة عن العالمفالع. يمكن إختباره من الناحية العلمية
وفي . المتدينين وال يرون أن هناك أي تعارض بين اإليمان باهللا والقبول بالنظريات المعاصرة لتطور اإلنسان

ديني هما من الواقع، يعتبر العديد من القادة الدينيين والعلماء على حد سواء أن التحقيق العلمي واإليمان ال
 .ةشامل المتممة لحياة العناصر

  
http://blogs.sciencemag.org/origins/2009/10/apes-of-wrath.html  

 
*** 
 

التي  المؤلف وبقلم والخالصات المقابلة لها 11يجوز للصحفيين تنزيل نسخ من نصوص آافة المقاالت الـ
 ، EurekAlert!على " ساينس"ة لمجلة الصحفية مجموعال من ، وذلكصفحةتتألف آل واحدة منها من 

sci/jrnls/org.eurekalert.www على الرقم "ساينس" لمجلة الصحفيةة مجموعال، أو باإلتصال بفريق 
ارات والخالصات الصحفية المكتوبة في عب. scipak@aaas.orgأو على العنوان + 202-1- 6440-326

، باإلضافة إلى الرسوم المتعلقة بها وتسجيل صوتي لمقابلة مع الدآتور وايت 11غير التقنية لكافة المقاالت الـ
 ".ساينس"ة الصحفية لمجلة وفرة أيضًا على موقع إنترنت المجموعومواد إضافية، مت

 
ق الواليات المتحدة يوم  صباحًا بتوقيت شر10:30في الساعة " ساينس"وسُيْرَفع الحظر على مقاالت مجلة 

 AAASتشرين األول بالتزامن مع المؤتمرات الصحفية المتعلقة بها لدى مرآز جمعية / أآتوبر1الخميس في 
البث الفضائي آما سيتم بث  عبر  هذه األحداثوستتم تغطية. في العاصمة واشنطن وفي أديس أبابا في إثيوبيا

ُيطَلب من الصحفيين الذين ينوون حضور حدث . ترنتنمباشرة على اإل عبر توصيلة AAASحدث جمعية 
للحصول على مزيد من المعلومات، . org.aaas@scipak التأآيد على ذلك من خالل مراسلة AAASجمعية 

صحفية لمجلة  المجموعةأو االتصال بفريق ال" ساينس"ة الصحفية لمجلة يرجى زيارة موقع إنترنت المجمو
 ".ساينس"
 



 معهد"، و]National Science Foundation" [مؤسسة العلوم الوطنية" تمويل هذا البحث تولت
لجامعة آاليفورنيا ] Institute of Geophysics and Planetary Physics" [يةآبالفيزياء الكوالجيوفيزياء و

جمعية "، و]LANL أو Los Alamos National Laboratory" [مختبر لوس أالموس الوطني"لدى 
 .، وغيرها]Japan Society for the Promotion of Science" [العلومب إلرتقاءلاليابان 

 
 أو American Association for the Advancement of Science" [الجمعية األمريكية لتقدم العلوم"

AAAS [نسساي"هي ناشرة مجلة هي أآبر جمعية علمية عامة في العالم و") org.sciencemag.www( ،
 "ساينس ترانسليشونال ميديسن"، و)org.sciencesignaling.www ("ساينس سيغنلينغ"و
)org.sciencetranslationalmedicine.www .(تأسست جمعية وAAAS 262تتولى خدمة ، و1848 عام 

أي نسخ مباعة من عدد أآبر  "ساينس"مجلة ولدى .  مليون فرد10جمعية وأآاديمية علمية تابعة لها، فتبلغ 
 AAASعية وجم. في العالم، بفضل مجموع مقدر بمليون قارئة مستعرضة من النظراء  عامة علميمجلة

" تقاء بالعلم وخدمة المجتمعراال"مفتوحة أمام الجميع وتستكمل مهمتها لـ) org.aaas.www(غير الربحية 
 أخبار إلطالع على أحدث.  العلوم، وغير ذلكمبادرات في سياسات العلوم، والبرامج الدولية، وتعليمالعبر 

 ع اإلنترنت األول ألخبار العلوم ومن موق، وهوurekAlertE ،org.eurekalert.www!البحوث، أدخل إلى 
 .AAASخدمات جمعية 

 
 


