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وتقدير شكر

بنجاح. الكتاب هذا إتمام يف ملموسة بطرق ساهموا ملن امتناني خالص عن أعربِّ أن أودُّ
اختصاصيِّي من زمالئي ساعدني الكتاب، مخطوط وضع عملية من مبكِّرة مرحلة يف
سانكيان، وآِنك روبينز وريتشارد جرابر بيتس وروبرت بوتر إم جاك اإلنسان، علم
نارش عىل العثور يف كثريًا أعانني الذي األمر وهو السخي، ودعمهم املفيدة بنصائحهم
غزيرة. بمالحظات وردَّ للكتاب أولية مسوَّدة قراءة عىل كوريري جاي ابني ثابَر كذلك جيد.
عىل تشجيعي عىل ماير ريبيكا وابنتي كوريري تشاد ابني من كلٌّ واَظب ذلك، عىل عالوة
كريستوفر ابنتي زوج ساعدني كما املخطوط، كتابة يف قضيتُها التي الطويلة الشهور مدار
القرص العطب أصاب حني النسيان طي يف تصري أن من العزيزة ملفاتي إنقاذ يف ماير
يل وتريي الرسون وأليشا فويل ريتشارد أصدقائي، أما الشخيص. كمبيوتري يف الصلب

حينها. ويف مفيدًة مالحظاٍت وأعَطوني كاملة، مسوَّدة أول قرءوا فقد وايلدر،
العديد طباعة بإعادة يل بالسماح واملؤسسات األفراد من الكثري عيلَّ تكرَّم كذلك
داتون وريتشارد ريدر وجون النتينج فرانس ومنهم الكتاب، هذا يف األشكال أفضل من
نرش دار عن تصُدر التي إفوليوشن» هيومان أوف «جورنال ومجلة ستوري، ومايك
نيوزالندا، يف كانرتبري جامعة يف العلم آفاق وبرنامج سكالديجريي، ورشكة إلسيفري،
ملراكز التابع لألمراضالطفيلية املختربي التحديد وموقع التعليمية، للتقنية فلوريدا ومركز

منها. والوقاية األمراض مكافحة
سرَيى الكتاب هذا كان ما ربما متميِّزين، أشخاص ثالثة إىل الشكر بخالص وأتقدَّم
هذا مرشوع إنجاز إمكانية يف قط يشكَّ لم الذي ويليامز، روجر وكييل وهم لوالهم. النور
لضمان كلل بال يعمل وظل بتاتًا، مستقبله ِحيال حماسته وال ثقته تهتزَّ ولم الكتاب،
ية امُلرتوِّ وقراءته باركسديل، كال ومحرِّري ممتاز. ناٍرش مع جيد عقٍد عىل الحصول
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إىل الوصول يف املحوري ودوره املتعدِّدة، القيِّمة التحريرية واقرتاحاته األخري، للمخطوط
من سيُصبح كان عما كثريًا أفضل الكتاب هذا جعل هذا فكل للكتاب؛ النهائي العنوان
التقدير من حقها يها أوفِّ أن يُمكنني ال التي كيث، إل كارا حياتي رشيكة وأخريًا دونه.
محرِّر بعني — مرات عدة كامًال املخطوط قرأت فقد الكتاب؛ هذا يف الجبَّارة إلسهاماتها
غري أو رضوري غري يشء أي إزاء تساهًال تعرف ال التي وبحساسيتها املالحظة، دقيق
ثقتها كانت كذلك وواضًحا. محدًدا فصل كل جعل تُحىصيف ال بُطرٍق وشاركت — منطقي
وحبها لحكمتها أدين التي وهي األمور، تتأزَّم حني معنوياتي ترفع التي هي الالنهائية

األكرب. بالفضل ودعمها
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مقدمة

املرحلة ويف بالسخرية، تُقابل األوىل املرحلة يف مراحل؛ بثالث الحقائق كل تمرُّ
بدهيَّة. كأنها تُقبَل الثالثة املرحلة ويف عنيفة، ُمعاَرضًة تُعاَرض الثانية

مجهول1

كويكٌب املكسيك جنوب ساحل ُقبالَة األرض بكوكب اصطدم عام مليون وستني خمسة منذ
القنبلة قوة تفوق بقوة الساعة، يف ميل ألف ٦٧ برسعة ويطري أميال، ستة عرضه يفوق
عن الحدث هذا أسفر وقد مرة. مليون بخمسمائة هريوشيما عىل أُسقطت التي الذرية
انقراض عنها نتج بيئية كارثٍة إىل النهاية يف مؤديًا األرض، مناخ يف رئيسية اختالالٍت

األرض. وجه عىل الحية األنواع كل من باملائة و٧٥ الديناصورات
النشاط عن ناتجة والحيوانات للنباتات آخر انقراضجماعي عملية ِخضمِّ يف اآلن وإننا
الخمس االنقراضالجماعي حاالت شأن ذلك يف شأنها فتَّاكة، النهاية يف تُصبح وقد البرشي،
نصف من أكثر أن األحياء علماء أغلب ويعتقد لألرض. الجيولوجي التاريخ يف وقعت التي
املستقبل عىل مجهولة تبعات مع القادَمني، القرنني أو القرن ستنقرضخالل الحية األشياء

حية. ستظلُّ التي األنواع من املتناقص والعدد
داخل يعيشون الذين البسطاء الثمار وجامعي الصيَّادين من نوًعا البرش نحن نُعد لم
بفضل الطبيعية عقباتنا من الكثري من تحرُّرنا بعد ِرصنا وإنما مستقر، طبيعي عالم حدود

القيود. من املحرَّرين الحيوي الغالف سادَة املستمر، التِّقني التقدم
الجنس بني العالقة تقنيات ثماني ت غريَّ السابقة، سنة ماليني الخمسة مدار عىل
حريات تحدُّ التي الطبيعة قوى من إيانا محررًة بالًغا، تغيريًا الطبيعية والبيئة البرشي
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أو تحوًال التقنيات هذه من كلٌّ أحدثت وتدريجيٍّا األخرى. الحية الكائنات مجموعات كل
عت ووسَّ أجسادنا، ِبنية التحوالت هذه فطوَّرت واملجتمع؛ البرش حياة يف كبريًا انسالًخا

وقوَّتها. حجمها يف مثيل لها ليس برشية مجتمعات عن وأثمرت عقولنا، قدرات
تقريبًا، الطبيعية األرض بيئات جميع عىل الحديث العرص يف البرشي الجنس سيطر
وحده. منفعته أجل من هائلة إنتاج وحدة ليُصبح بأرسه الكوكب يف جوهريٍّا تحوًُّال وأحدث
البيئة من كبري جزء عىل قيوده من التحرُّر حديث البرشي الجنس استوىل هذا وأثناء
كارثة. ة حافَّ عىل عاَلمنا وجعل الجوي، وغالفها ومحيطاتها األرض تربة ولوَّث الطبيعية،
والتخطيط االستيعاب عىل قدرته يف األرض كائنات كل بني البرشي الجنس يتفرد
التوسع بينها من قديمة، حيوانية بغرائز مدفوعني نتحرَّك ِزلنا ما أننا إال الطويل، للمدى
التكاثر عىل قدرتها يف محدودة فهي األخرى الكائنات أما ُممكن. حد ألقىص والتكاثر
أمًرا تكاثرنا استمرارية جعلت التكنولوجيا لكن البيئة، مع نسبيٍّا الثابتة عالقتها بطبيعة
العالم جعلنا أن بعد حتى الحيوي، قدرنا قيود من الفرار من تمكيننا خالل من ممكنًا

كارثي. وربما ُمبَهم مستقبل من أدنى أو قوسني قاب
املصنوعة الِحراَب بالقرود الشبيهني أسالفنا استخدام عنا شجَّ سنة ماليني خمسة منذ
يف التطور هذا أثمر القامة. ُمنتصبو ونحن والركض والسري الوقوف عىل الَحفر وِعيصَّ
مسئوليات من األمامية القوائم حرَّرت الثدييات ترشيح يف جذرية هيكلة إعادة عن النهاية
يُسيطروا أن املاهرة وأياديهم القوية األمامية قوائمهم باستخدام أسالفنا استطاع الحركة.
للعيش الحاجة من التقنيات هذه وحرَّرتنا املساكن. ويُشيِّدوا املالبس موا ويُصمِّ النار عىل
أوروبا يف الشاسعة املعتدلة املناطق نسكن بأن لنا وسمحت نشأنا، حيث املدارية البيئات يف

وآسيا.
حرَّرنا للتواصل، واملرئية اللفظية الرموز استخدام بدأنا حني أكثر أو ألفعام مائة منذ
عرب املعلومات مشاركة عىل القدرة واكتسبنا املبارشة، الشخصية التجربة حدود من أنفسنا
توارثتها التي الثقافات وتنمية اآلخرين مع معرفتنا تجميع من مكَّننا ما واملكان؛ الزمان

واألساطري. والحكايات األغاني من شفهي تراث يف األجيال
يشغل الذي الغذاء عن الدائم البحث من الزراعة تقنية حرَّرتنا عام آالف عرشة منذ
نهاية، بال التجوال عىل ُمجَربين نُعد لم ذلك أثناء ويف األخرى. الحيوانية األنواع كل اهتمام
يف ونعيش غذاءنا، نزرع فبدأنا ثمار؛ وجامعي صيَّادين كنا حني مصرينا كان طاملا الذي

نسلنا. إىل أورثناها التي والحكمة واملعرفة املادية الثروة من كالٍّ ونُكدِّس قًرى،
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مقدمة

هذه شملت واالتصال، للنقل قوية جديدًة تقنياٍت اخرتعنا خلت سنة آالف خمسة منذ
من مكَّنتنا الكتابة من وأشكاًال الدواب، تجرُّها وعربات للبحار، عابرة كبرية سفنًا التقنيات
أتاحت بعيدة. مسافات عرب اآلخرين مع التواصل ومن القادمة لألجيال املعلومات تدوين
التطور ُمتزايدة أشكال واستحداث الحضارات، وتكوين املدن بناء هذه التواصل تقنيات لنا
جديد موقع إىل البرشية رفعت ما رسعان التي والدين والحروب والتجارة والعلوم الفن من

األخرى. الحياة أشكال كل عىل التفوق من
ومجاهر وبوصالت وُسدسيات ساعات من الدقيقة اآلالت عتقتْنا سنة خمسمائة منذ
حرَّرتنا بقليل عام مائتَي من أكثر ومنذ املجرَّدة، الحسية أعضائنا قيود من وتلسكوبات
ولدوابنا؛ اإلنساني للجسد البدنية القوة عىل القديم اعتمادنا من املرتدِّدة املحرِّكات تقنية
يعيش حيث واسعة أمًما وأنشأنا الصناعة، وآالت العلم بقوى العالم أخضعنا لهذا ونتيجًة

واحد. إنساني مجتمع يف أعضاءً بوصفهم مًعا ويعملون الناس ماليني
من جعلت التي ة، املهمَّ الرقمية املعلومات تقنية إليه تقود ثامن ل تحوُّ اآلن ويُجرى
وهو األرض؛ وجه عىل مكان أي يف ببعٍض بعضهم واالتصال التزاور البرش لكل املمكن
التحدي سيكون القومية. الحدود يتخطيان عامليَّني ومجتمع ثقافة إقامة من مكَّننا ما
بالحريات سواء التضحية، دون العاملية الحضارة هذه تبنِّي هو البرشية سيُواجه الذي
إىل واالنتماء الحياة يف أهدافنا لتحقيق جميًعا نحتاجها التي الِعرقية الهويات أو الشخصية

أنفسنا. من أكرب يشء
أصولهم قيود من للبرش التقنية تحرير كيفية عن املهمة القصة نبدأ أن قبل لكن
عن خارجة بُطرٍق الكتاب هذا يف استخدمتها أساسية مفاهيم أربعة تعريف أودُّ البدائية،
للكلمة. األوسع باملعنى التقنية طبيعة (١) هي: املفاهيم هذه وتوضيحها. قليًال، املألوف
األكثر اإلنسان» «أسالف مصطلح من بدًال البرش» «أشباه مصطلح استخدام قراري (٢)
ماليني الخمسة مدار عىل حدثت كما البرش لتطور امُلتمايزة الثالث املراحل (٣) اآلن. رواًجا

والتحول. الثورة بني األسايس االختالف (٤) املاضية. سنة

التقنية طبيعة

الحياة آالت أعقد إىل اإلشارة عند عام بوجٍه «تقنية» كلمة نستخدم الحديث الخطاب يف
واألنظمة الفضائية امَلركبات ِغرار عىل أشياء وعملياتها؛ وآلياتها وأدواتها وتراكيبها الحديثة
استخدمت لكنني اإللكرتونية، واألجهزة الحاسوبية والشبكات الكيميائية والعمليات اآللية
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الذين الرئيسيات، وعلم اإلنسان علم اختصاصيُّو عرَّفها كما الكتاب هذا يف «تقنية» كلمة
ويف القديمة الثمار وجامعي الصيادين مجتمعات يف للصناعة سابقًة تقنياٍت صادفوا
اإلنسان علم اختصاصيو وصَف هذا عىل بناءً الربية. الشمبانزي لِقَردة البدائية املجتمعات
طبيعية مادة أو يشء ألي د املتعمَّ التعديل بأنها — معانيها وأشمل أوسع يف — التقنية
اإلنسان علم اختصاصيو اعترب ما دائًما بعينه. غرض خدمة أو محددة غاية لتحقيق برتوٍّ
ويَتبع حقيقية. تقنياٍت الثمار وجمع الصيد مجتمعات واملالبسومساكن واألسلحة األدوات

بحرص. التقليدية الرؤية هذه الكتاب هذا
الحيوانات، وسائر الشمبانزي يستخدمها التي ا جدٍّ البسيطة التقنيات عكس عىل
لتحقيق مًعا تُستخدم متعددة ومواد دة معقَّ عمليات عىل البرشية التقنيات أغلب تنطوي
مصنوَعني التاريخ قبل فيما املستخدمان والسهم القوس كان املثال سبيل عىل محددة. غاية
بصمغ خشبي لعود املتقابلني الطرفني عىل مثبتة طيور وريش حجرية رءوس من عادًة
مختلف مصدر من تُشتق املواد هذه من كلٌّ يكن ولم حيوان، بأوتار مًعا ومربوطة نباتي
دائًما أننا إال أيًضا، وتحضريها استخراجها يف خاصة عملية إىل تحتاج كانت لكن فحسب،
وصفها جاء التي الرئيسية الثماني التقنيات من كل واحدة. تقنيًة والرمح القوس نعترب ما
مًعا منها كالٍّ يربط ما والعمليات؛ األشياء من دة معقَّ مجموعة الواقع يف هي الكتاب هذا يف

واستُخدم. أجله من منها كلٌّ اخُرتع الذي املشرتك الغرض هو واحد كِكياٍن

الهومينينا؟ أم اإلنسان أسالف البرشأم أشباه

القامة وامُلنتصبة القدمني ذات الرئيسيات كل كانت املاضية سنًة وخمسني املائتني طوال
كلمة وهي ،hominids (الهومينيد) البرش أشباه تُسمى البرشية العائلة شجرة يف تماًما
عرَّفه الذي البرش) أشباه بالعربية (ويعني Hominidae الالتيني املصطلح من مشتقة
العلمية الطريقة وضع الذي لينيوس، كارلوس السويدي الطبيعي التاريخ عالم األصل يف
«أشباه مصطلح يستخدمون عدة لعقوٍد والُكتاب العلماء وظل األنواع. لتصنيف الحديثة
انتصاٍب يف وتركض تسري التي والحديثة، التاريخية قبل ما األنواع لكل اإلشارة يف البرش»
األشياء لصنع العليا، الحيوانات بني فريد نحٍو عىل واليدين، الذراعني ُمتحرِّرَة كامل

وحملها.
حني العرشين، القرن تسعينيات يف البرش» «أشباه ملصطلح القديم املعنى تغريَّ لكن
الثدييات رتبة إىل تنتمي التي والقرود السعادين تصنيف عىل رئيسية تجديداٌت أُدخلت
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القرن تسعينيات يف النووي الحمض تحليل يف التطورات جعلت إذ بالرئيسيات؛ اة املسمَّ
أن تبنيَّ وملا ممكنًا، أمًرا بدقة آخر ونوٍع األنواع أحد بني الجينية املسافة تقدير العرشين
نسبيٍّا، قليلة — والغوريال الشمبانزي مثل — العليا والِقَردة البرش بني الجينية املسافة

كبرية. بدرجٍة التصنيف ُعدل فقد
املايض يف ت ضمَّ التي البيولوجية الفصيلة — البُنجيدات أُلغيت الجديد التصنيف ويف
يف البرش مع جميعها األنواع هذه كل وُوضعت — الغاب وإنسان والغوريال الشمبانزي
يعني صني، املتخصِّ لغة يف البرش»، «أشباه مصطلح يعْد لم لهذا البرش؛ أشباه فصيلة
الدقيق باملعنى اآلن يعني وإنما التاريخ»، قبل ما وإنسان الحديث العرص إنسان «فصيلة
الغاب». وإنسان والغوريال والشمبانزي التاريخ قبل وما الحديث العرص إنسان «فصيلة
ذات الحيوانات عىل مقترص غري البرش أشباه أو األنايس مصطلح صار أن وبمجرد
«أسالف مصطلح يستخدمون الحفريات وعلماء اإلنسان علم اختصاصيُّو بدأ القدمني،
مصطلح لدى األسف مع لكن التاريخ، قبل وما العرصالحديث برش إىل اإلشارة يف اإلنسان»
تشتمل ال البرش أشباه فصيلة ألن بالضبط؛ ذاتها البرش» «أشباه مشكلة اإلنسان» «أسالف
عىل اإلنسان أسالف فصيلة تشتمل وال أيًضا، والشمبانزي الغوريال وإنما البرش، عىل فقط

أيًضا. الشمبانزي عىل ولكن فقط، البرش
ما برش إىل الدقيق باملعنى اإلنسان» «أسالف أو البرش» «أشباه من أيٌّ يُشري ال ثَم من
ي املتبقِّ الوحيد العلمي املصطلح الواقع، يف حرصية. بصفة الحديث والعرص التاريخ قبل
أو الحديث العرص يف سواء القدمني، ذوي القامة ُمنتِصبي البرش إىل حرصيٍّا يشري الذي
الذين والعلماء للُكتاب عذًرا نلتمس أن يُمكننا لكن الهومينينا، فصيلة هو التاريخ، قبل ما
إلحجامهم اإلنسان» «أسالف إىل البرش» «أشباه من التغيري مع صعوبة يُواجهون زالوا ما
الِقلة، لدى فقط واملعروف املستخدم غري «هومينينا» مصطلح إىل أخرى مرًة االنتقال عن
حاق الذي نفسه املصري بها يلمُّ قد الهومينينا فصيلة أن االعتبار يف نضع حني سيَّما ال
جنسنا؛ من نوًعا باعتباره الشمبانزي تصنيف يُعاد أن العلماء بعض اقرتح بأسالفها.
األرجل الرباعي الحيوان الشمبانزي؛ سيضمُّ الهومينينا فحتَّى هذا حدث إن الهومو. جنس
إجازته يمكن ال والذي عليها، القادر وغري صحيح نحٍو عىل قدمني عىل للحركة ل املؤهَّ غري

الخيال.2 رضوب أبعد يف البرشية العائلة أفراد من كفرد
باعتباره الكتاب طوال البرش» «أشباه التقليدي املصطلح استخدمُت األسباب هذه لكل
شجرة يف الحديث العرص ويف التاريخ قبل فيما القدمني ذات األنواع لكل ل املفضَّ املصطلح
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يف مفضًال مصطلًحا مؤخًرا صار الذي — اإلنسان» «أسالف عكس عىل البرشية. العائلة
من جزءًا البرش» «أشباه مصطلح ظل — األكاديميَّني الحفريات وعلم القديم اإلنسان علم
القراء كل زال وما العام، االستخدام يف وراسًخا مقبوًال وصار لقرون، العلمي القاموس
اإلنسان»، «أسالف مصطلح من مالئمة أقل ليس أنه واألهم ويفهمونه. يعرفونه فني املثقَّ
يف اإلنسان وأسالف العليا والِقَردة البرش أشباه ملصطلحات الحالية التعريفات وضع مع

االعتبار.

اإلنسان لتطور املتمايزة الثالث املراحل

ُمتمايزة. مراحل ثالث يف جرى أنه نرى أن نستطيع األوىل اإلنسان تطور بدايات نُطالع حني
ومجموعة الدماغ، أحجام يف مميَّز وتنوع مميَّز، ترشيٌح مرحلة كل يف البرش ألشباه كان
هذه تُمثل التي األنواع تحديد يمكن مميَّز. جغرايف وتوزيع واألسلحة، األدوات من مميزة
بأسماء الكتاب هذا يف إليها سأشري مجموعات، ثالث إىل بتقسميها بسهولة الثالث املراحل

الحديث». العرص و«برش الناشئني» و«البرش األوائل» البرش «أشباه
عام، ماليني خمسة نحو منذ — األوائل البرش أشباه مرحلة — األوىل املرحلة بدأت
بقامٍة والركض والسري الوقوف عىل القدرة تدريجيٍّا التاريخ قبل ما ِقَردة لدى ر تطوَّ حني
هؤالء، البرشاألوائل أشباه أقدم من واحدة للويس، الشهرية األحفورية البقايا تماًما. ُمنتصبة
أنواع خمسة الحفريات علماء يعرف وحاليٍّا أفارينسيس، أوسرتالوبيثيكوس نوع من كانت

األقل. عىل أخرى
لم لكنهم «أولدوان»، نوعية من بدائية حجرية أدوات األوائل البرش أشباه صنع
ويسريون يقفون كانوا أنهم ورغم الكهوف. يف العيش أو النار استخدام عىل دليًال يرتكوا
املتقوسة، األصابع وعظام الطويلة، باألذرع ُمحتِفظني ظلوا فقد منتصبة، بقامة ويركضون
األشجار. ساكنو أسالفهم بها تميَّز التي الضيقة واألكتاف الطويلة، األقدام وأصابع
لُهو املنتصبة القامة ذوي األوائل البرش أشباه يف بالقردة الشبيهة السمات هذه استمرار
الحيوانات لتجنُّب ليًال يناموا حتى األشجار أعايل تسلق يف استمروا أنهم عىل ُمقِنع دليٌل

الطبيعيني. أعدائهم أخطر كانت التي الكبرية القطط خاصًة الضخمة، املفرتسة
أنهم ح مرجَّ غري أنه إال الحيلة، وواسعي ُمبتِكرين كانوا األوائل البرش أشباه أن ورغم
الذي العرصالحديث إنسان بدماغ فمقارنًة كبرية؛ بدرجة العليا القردة من ذكاءً أكثر كانوا
أكرب األوائل البرش أشباه دماغ كان تقريبًا، مكعب سنتيمرت ١٤٠٠ حجمه متوسط يبلغ
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بدرجة أدمغتهم تكرب ولم مكعبًا، سنتيمرتًا ٣٧٥ البالغ النموذجي الشمبانزي مخ من قليًال
االستوائية. أفريقيا فيها سكنوا التي السنني ماليني خالل قط كبرية

لوضع ق املوفَّ التأقلم باعتباره األوائل البرش ألشباه الطويل التاريخ يُرى أن بد ال
شديدة لِقَردٍة الذهنية القدرات لديها رئيسيات لدى قدمني عىل والتحرك املنتصبة القامة
أخرى حيوانات صيد يف ونجحت الحفر، وِعيصَّ الِحراب الكائنات هذه صنعت الذكاء.
ماليني أربعة نحو ازدهار يف وعاشت الطبيعيني، أعدائها ضد أنفسها عن ودافعت وقتلها،
التي املدنية للحضارة الكامل التاريخ من تقريبًا مرة ٨٠٠ أكثر زمنية فرتة وهي سنة.

عام. آالف خمسة منذ القديمة الرافَدين بالد يف بدأت
من جماعة األفريقية القارة يف يظهر بدأ سنة، مليونَي مرور املايضبعد يف ما وقٍت يف
سنة املليون مدار عىل كبرية. بدرجة حجًما أكرب أدمغة وذوي بكثري، تطوًرا البرشأكثر أشباه
املتقدمة األشولية الحجرية بأدواتهم بالتدريج الناشئون البرش هؤالء ق تفوَّ تقريبًا التالية
عام مليون من يقرب ما ومنذ بدائية. األكثر األوائل البرش أشباه محلَّ وحلُّوا وتقنياتهم،
كانوا الحفريات، سجل من اختَفت قد األوائل البرش أشباه وجود عىل الدالة اآلثار كل كانت

يبدو. ما عىل انقرضوا قد
النحيفة والخصور العريضة باألكتاف قامة، وأطول حجًما أكرب الناشئون البرش كان
مستقيمة أصابعهم كانت ذلك عىل عالوة الحديث. العرص برش جماعات بها تمتاز التي
أن عىل يدل وهذا وعريضة. قصرية أقدامهم وأصابع أقرص، وأذرعهم مقوَّسة، وليست
صار فقد ليًال؛ للنوم األشجار تسلق مع التكيُّف عىل قادرين يعودوا لم الناشئني البرش
— النار استخدام — مختلفة اسرتاتيجية واستحدثوا الكهوف، يسكنون الناشئون البرش

بيئتهم. يف والخطرية الكبرية الضواري من أنفسهم لحماية
البرش بني واألنجح األهم املنتِصب)، (اإلنسان إريكتوس الهومو أفريقيا من هاَجر
الدوائر أنحاء يف النهاية يف واستقرَّ آسيا، ورشق جنوب يف املدارية البيئات وسكن الناشئني،
التي املنتِصب اإلنسان دماغ الصني. حتى الربيطانية الجزر من أوراسيا، يف األبرد الشمالية
حتى حجمها زاد االكتشافات، أقدم يف تقريبًا مكعبًا سنتيمرتًا ٦٥٠ حجمها متوسط بلغ
الحديث. العرص إنسان ملقياس الطبيعي الحد يف يظلُّ مكعبًا، سنتيمرتًا ١٢٥٠ إىل وصلت
الحيوان. عالم وسائر البرشية بني الفاصلة الهوَة حسٍم يف عرب من إريكتوسهو الهومو كان
تقريبًا، عام ألف ٢٥٠ منذ أفريقيا، يف الظهور يف الحديث العرص برش أول بدأ أخريًا
دماغ حجم أضعاف ثالثة مكعب؛ سنتيمرت و١٤٠٠ ١٣٠٠ بحجم عمالقة أدمغًة حاملني
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القارة أرجاء يف العاقل)، (اإلنسان سيبيانز الهومو انترش تقريبًا. األوائل البرش أشباه
وضمَّ وآسيا. أوروبا إىل الحديث العرص برش من أخرى مجموعاٌت هاجرت بينما األفريقية،
خالل الصويف القرن ووحيد الصويف، املاموث اصطاد الذي النياندرتال، إنسان نسلهم
الكهوف جدران رسومات رسم الذي ترشيحيٍّا، الحديث واإلنسان األخرية الجليدية العصور

التاريخ. قبل وإسبانيا فرنسا يف الشهرية
قبائل بعض عربت مضت، عام ألف عرش وخمسة ألًفا وعرشين خمسة بني ما فرتة يف
يف رسيًعا وانترشت أالسكا، إىل سيبرييا يف تعيش كانت التي ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان

األرض. قارات لكل البرشي الغزو ت وأتمَّ والجنوبية، الشمالية أمريكا أنحاء جميع
جماعات الثالث الحديث واإلنسان الناشئون والبرش األوائل البرش أشباه كان هكذا
يربو ما البرشاألوائل أشباه عاش البرشية. تطور يف الرئيسية املراحل من كلٍّ خالَل السائدة
الحديثون البرش ونحن عام. مليونَي نحو الناشئون البرش وعاش عام، ماليني أربعة عن
البرش مدة ثُمن تقدير؛ أكثر عىل سنة مليون ربع منذ األرض هذه سكنَّا «املتفوقة» بعقولنا
أن قبل طويل طريٌق الحديث اإلنسان وأمام األوائل. البرش أشباه مدة وُسدس الناشئني،

البقاء. طول يف أسالفه أقدم مع يتساوى

ثورات عدة تحوالت، ثمانية

إال البرشية تمرَّ لم البرشي، التاريخ امتداد عىل واختفائها عديدة ثورات ظهور رغم
يُسمى ما (كثريًا ثورات التحوالت هذه بعض ُسميَت رئيسية. انسالخات أو تحوالت بسبعة
بالعلوم الخاص التحول ويُعَرف الحديث، الحجري العرص ثورة بالزراعة الخاص التحول

الصناعية). بالثورة شائع نحٍو عىل والصناعة
سلطة هيكل يف وجذري مفاجئ تغري أي لوصف أيًضا «ثورة» كلمة تُستخدم لكن
أما والفن. والتقنية العلوم يشمل ما وهو ، معنيَّ ثقايف مجال يف أو معيَّنة سياسية
والعالقات والسكن، الغذاء، واملجتمع؛ الثقافة جوانب كل يف جذريٍّا تغريًا فيصف التحوُّل
بل التطورية، والضغوط والتقنيات املجموعة وحجم االقتصادي، والسلوك االجتماعية،
يقع لم لكن وتاريخها، البرشية تطور خالل الثورات آالف حدثت ذاته. البرشي والترشيح

الحقيقية. التحوُّالت من القليل سوى
قبل ما قردة مجتمعات بني فعليٍّا السنني ماليني منذ األوىل الثالث التحوُّالت وقعت
أسلحة صناعة إىل التحوُّالت هذه أدَّت الناشئني. والبرش األوائل البرش وأشباه التاريخ
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الجنيس السلوك ع وتوسُّ قدمني، عىل والحركة االنتصاب كاملة القامة وضع وتطوُّر فتَّاكة،
تفرَّد الذي االبتكار ذلك واستحداث وامَلسكن، امَللبس وصناعة النار، يف والتحكم وتعزيزه،

رة. املصغَّ أو النواة األُرسة البرش؛ به
الحديثني البرش مجتمعات بني السنوات، آالف منذ التالية الثالث التحوُّالت حدثت
القبَلية الهويات ونشأة بالرموز، والتواصل اللغة، الخرتاع التحوالت هذه أدَّت بيولوجيٍّا.
سكان يف ضخمة وزيادة الحضارات، وميالد والحيوانات، النباتات واستئناس والِعرقية،

البرش. من األرض
وقد فحسب، قرون عدة منذ الصناعية الثورة عن أثمر الذي السابع ل التحوُّ وقع
التِّقني التحول هذا عزَّز وقد التاريخية. املصادر من هائل كمٍّ بفضِل جيًدا توثيًقا ُوثق
البرشية السكانية الزيادة إن حتى كبرية، بدرجة وحمايتها ذريتهم إطعام عىل البرش قدرة

األرض. ببيئة املرتبِّص األول الخطر اآلن صارت
يف مرة فألول الرقمية؛ لالتصاالت الرئيسية التقنية بدأته ثامن تحوٌل يجري حاليٍّا
آخر شخص أي مع يتواصل أن األرض وجه شخصعىل ألي ممكنًا صار اإلنساني التاريخ
البرشي للمجتمع تغيري يحدث وسوف معقولة. وبتكلفة رسيًعا األرض، وجه عىل تقريبًا
التي السبعة والتحوالت الرئيسية السبع املايض بتقنيات تغريَّ ما بقدر األخري التحول بهذا

العنان. لها أطلقت

األصلح للفرضية البقاء فليكن

الرئيسية والثقافية البيولوجية التحوُّالت تحديد هو الكتاب هذا تأليف من هديف كان
حالٍة إىل خطوة خطوًة اإلنساني النوع بها وصل التي — إليها أفضت التي والتقنيات —
السمات فهم حاولت ذلك أثناء بامَلخاطر. محفوفة ولكن الحارض، الوقت يف راقية معيشية
يف آخر موضع أي يف لها وجود ال التي البرش أشباه فصيلة يف املتعدِّدة املميزة الترشيحية

واضحة. تطورية فائدٌة دائًما لها تبُد لم والتي الحيوان، مملكة
األسنان سالح فقدنا ملاذا األول؟ املقام يف املنتصبة القامة وضع أسالفنا اتَّخذ ملاذا
أنفسنا عن الدفاع عىل قادرين غري وِرصنا الرئيسيات من أجدادنا من ورثناه الذي الفتَّاك
وتصري أثداؤها ترتفع التي الوحيدة الثدييات هنَّ البرش إناث ملاذا مصنَّعة؟ أسلحة بدون
حمل حالة يف كن إن عما النظر برصف الجنيس، النُّضج بلوغ عند دائمة بصورة متضخمة
فرتات مع متسًقا يكون أن من بدًال مستمرٍّا يكون أن الجنيس نشاطنا يكاد ملاذا إرضاع؟ أو
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األرض عىل الوحيد الحيوان أصبحنا كيف األخرى؟ األنواع كل مع الحال هو كما الخصوبة،
كل لدى الذي الِفراء من الطبيعي الغطاء فقدنا ملاذا تصدَّه؟ أن من بدًال النار تجذبه الذي
الثدييات من مجموعة من امُلنحدرون البرش، نحن ملاذا عرايا؟ وِرصنا األخرى الرئيسيات
لكن األرض، عىل فقط ليس للعيش متكيِّفني ِرصنا األشجار، فوق لتعيش تطوَّرت التي
تتواءم وكيف مصطنعة؟ أو طبيعية سواء كهوف يف الحاالت، بعض يف فعليٍّا األرض أسفل

متسق؟ ككلٍّ مًعا الفريدة البرشية السمات هذه كل
وعلماء البابوية استنكرته الشمس حول األرض دوران بنظرية جاليليو تقدَّم حني
الحياة. مدى املنزل يف الجربية باإلقامة عليه وُحِكم بالهرطقة، وأدانوه عرصه، يف الفلك
علماء قابَله القرود، يُشِبهون أسالٍف من البرشي النوع تطور نظرية داروين طرح وحني

واالستهزاء. واالحتقار بالشك عرصه
غري تفسري أي لرفض ميًال أقل والعلماء الباحثون يكن لم الحديثة العصور ويف
الكامل، الوضع أن تبنيَّ وقد املألوفة. العلمية املعرفة مسلَّمات يُعارض كان إن تقليدي،
واستخدام السنوات. بماليني األصل يف يُعتقد كان مما أقدم قدمني، عىل والحركة االنتصاب
ويستخدم الشمبانزي ويصنع السنوات. آالف بمئات األصل يف يَُظن كان مما أقدم النار
واقعية أن واتضح البرش. عىل املايضحكًرا يف تُعترب كانت التي املقدرة وهي متنوعة، أدواٍت
القدامى الحفريات علماء كان مما السنوات آالف بعرشات أقدم امُلدهشة التاريخ قبل ما فن

لتصديقه. استعداد عىل
التي التفسريات بعض أن سيجدون البرشي التطور دراسة عىل املطلِّعون القرَّاء
ذاته حد يف هذا التقليدي. العلمي للتفكري ُمناِقضٌة اإلنسان بأصول يتعلَّق فيما قدَّمتها
والتطور اإلنسان بأصول املعني التقليدي العلمي التفكري إن حيث أحًدا، يُزِعج أال يجب
تقليديٍّا األجيال أحد يف بدعة كان ما صار الحاالت بعض ويف مرات، عدة تغريَّ قد البرشي

التايل. الجيل يف
مع متَِّسقة الكتاب هذا يف املقدَّمة البرشي التطور حول والنظريات الحقائق أغلب
تفسري من بد ال أنه أرى ملاذا أبنيِّ أن حاولت كذلك تكون ال وحني الحايل، العلمي التفكري
وجهة من لكنها تقليدية، غري تكون قد الكتاب هذا يف قدَّمتها التي الفرضيات بعض بديل.
صحتها تقييم اآلخرين عىل وسيكون نعرفها. كما الحقائق كل وجه أفضل عىل تُالئم نظري

البرش. ألصول العلمي الفهم إطار يف للبقاء ُمالءمتها وتحديد
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الرئيسيات منطلق

والوطن والحروب واألمومة والعادات األدوات

أصله بصمة تكوينه يف يحمل زال ما النبيلة صفاته بكل اإلنسان أن نُقرَّ أن بد ال
محُوها. املتعذِّر الوضيع

اإلنسان» «نشأة داروين، تشارلز

سلٍف من تطوَّر البرشي الجنس بأن القائلة الفكرة مرة ألول داروين تشارلز طرح حني
ومثَّقفي علماء من والكثري والعامة الدين رجال من السخط بصيحات ُقوِبل للقردة، شبيه
والقردة، السعادين وأجساد البرشي الجسد بني امللحوظة الشبه أوجه كل فرغم عرصه؛
الشائع واالعتقاد بل اإلنجيل، يف الخلق قصة نظرياته ناقَضت ُمهرِطًقا داروين ر ُصوِّ فقد
عند أنه إال هذا، مثل وضيع» «أصل من ينشأ أن من بكثري تميًزا أكثر البرشي الجنس بأن
عرصه ومنذ كبرية، بصورة مقبولة صارت قد التطور عن داروين نظريات كانت وفاته
التاريخ قبل ما وقردة البرش بني االرتباط عىل يُدللون الوراثة وعلماء الحفريات وعلماءُ

.(1-1 شكل (انظر ليتخيَّلهما نفسه داروين يكن لم ودقة بإسهاب
البرش لكن نفسه، النسب يف اشرتاكهم بمعنى والسعادين بالقردة البرش يرتبط قد
الحياة أشكال عن لكن فقط، الرئيسيات ليسعن شك دون تفصلهم طرق عدة يف ُمتفرِّدون
والتي التقنية، عىل القائمة التغريات الكتاب هذا من األكرب الجانب يستكشف كذلك. األخرى
التعقيدات نفهم حتى لكن آخر، حيواني نوع مجرد من أكثر هو ما إىل تدريجيٍّا حوَّلتنا



قيود بال

املجلة هورنيت»، «ذا يف نُرشت الفيكتوري العرص من شهرية كرتونية رسمة :1-1 شكل
موقر». غاب «إنسان شكل عىل داروين تشارلز ُصور حيث الساخرة، اإلنجليزية

ترشيح الرئيسيات؛ منطلق باستيعاب نبدأ أن علينا وثقافتهم، البرش مجتمع يف الغريبة
الخام املواد الوراثية، االنطالق نقطتَي بمثابة هذان كان وسلوكهما. والقردة السعادين
البناء َلِبنات طبيعة بفهم الفريدان. وسلوكهم البرش ترشيح منها ر تطوَّ التي الطبيعية،
ما مقدار وما قطعنا قد التطور مشوار من كم بالتمام نُقدر أن نستطيع هذه التطورية

منه. تبقى
اإلنسان؛ ترشيح جوانب من جانب كل يف واضحة الرئيسيات من انحدارنا بصمة
ومحكمة، قوية بقبضة األشجار بفروع اإلمساك إىل حاجته بسبب اإلنسان يد تطوَّرت فلقد
حاجته من تماًما قائم وضٍع إىل لتصل بالدوران للذراع تسمح التي اإلنسان كتف وتطوَّرت
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للسري جميل نحو عىل تكيَّفت التي اإلنسان قدم أما بالذراعني. الُعلوية الفروع من للتديلِّ
مهمتها كانت قابضة «يًدا» األصل يف كانت فقد منبسطة، أرض عىل ساقني عىل والركض

األشجار. تسلُّق
من نموذجي وجه فهو العالية، وجبهته نسبيٍّا الصغري فمه عن بعيًدا اإلنسان، وجه أما
حاجبني مع والفم، واألنف واألذنني العينني حول الشعر من يخلو فهو الرئيسيات؛ وجوه
العينني وكلتا األشجار، عىل للحياة مهمة ليست الشم حاسة ألن قصري األنف بارزين.1
هذا ألن بكلتيهما؛ امُلتزامن اإلبصار أجل من الجانبني عىل وليس الوجه وسط يف تقعان
ومن األبعاد؛ ثالثي فضاء يف املسافات عىل الحكم من الرئيسيات يُمكِّن اإلبصار من النوع

األشجار. بني وبيرس رسيًعا التحرك يف حيوي دوٌر فله ثَم
األصدقاء مع التواصل إىل القديمة الرئيسيات حاجة من تطوَّر اإلنسان صوت حتى
الواقع يف الكثيفة. املدارية األشجار أوراق بني مختبئني يكونون قد الذين والُغرماء واألقارب
معناه له منها كلٌّ متنوعة، أصواٌت عنها يصُدر األنواع وأغلب أصوات، لها الرئيسيات كل
يف بها تتغنَّى بها خاصًة أغانَي آسيا رشق جنوب يف الجيبون قردة وتبتكر بل الخاص،
كبرية ارتفاعات حتى األشجار تسلق عىل قادرين نُعد لم كنا وإن الفجر. قبل يوميٍّا الغابة
استثنائية متعًة نجد ِزلنا فما ذلك، عليها يسهل التي والسعادين القردة من العكس عىل

واسعة. إطالالت ذات مرتفعة أماكن من نتطلَّع حني
رؤية يمكن املميزة، الجسدية البرشية لخصائصنا الرئيسية بالسمات تزويدنا بجانب
الرئيسية؛ اإلنساني السلوك عنارص من العديد يف بوضوح الرئيسيات من انحدارنا تأثري
ونظل ببطء، وننضج مجموعات، يف يعيش اجتماعي نوٌع نحن الرئيسيات أغلب فِمثل
ورفاقنا وإخوتنا أمهاتنا مع ن ونُكوِّ حياتنا، من األوىل السنوات خالل أمهاتنا عىل معتمدين
اجتماعية، هرمية تسلسالت يف أنفسنا ننظم كذلك حياتنا. طوال عادًة تستمر قوية روابط
العمل وزمالء الدراسة وزمالء أشقائنا مع نتنافس الهرمية التسلسالت هذه وداخل
يعلوننا الذين ورؤسائنا وُمعلمينا آلبائنا نُذعن نفسه الوقت يف املكانة. يف لنا امُلشابهني

مكانًة. نعلوهم الذين وموظفينا وطالبنا أطفالنا من اإلذعان ونتوقع املكانة، يف
توجد وتوريثها مميَّزة ثقافات تكوين عىل كثريًا بها يَْزهون التي البرش قدرة حتى
وحتى واألفيال الحيتان بينها من األخرى، العليا الحيوانات من العديد بني بدائي بشكل
علم اختصاصيُّو أجراها التي الحديثة امليدانية الدراسات أكَّدت وقد الرباري. كالب
تكوين عىل األخرى هي قادرٌة والقردة السعادين أن للشك مجاًال يدع ال بما الرئيسيات
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وتقاليد، عادات األفراد يستحدث حيث عليها، والحفاظ للثقافة األساسية البناء َلِبنات
أجياٍل إىل وتُورَّث وامُلمارسة، امُلحاكاة طريق عن املجموعة يف آخرين أعضاءٍ إىل وتنتقل
املايض يف يَُعد كان الذي واألسلحة األدوات استخدام وأخريًا األبناء. إىل اآلباء من الحقة
من جزء أنه حاسم نحو عىل اكتُشف األخرى، الحيوانات وكل البرش بني املميِّز الفارق

الشمبانزي. وهو جينيٍّا أقربائنا ألقرب الطبيعي السلوك

والوطن الجماعي التضامن

أعضاء صحبة يف نهارهم يقُضون الحاالت أغلب ويف للغاية، اجتماعية حيواناٌت الرئيسيات
الجماعات منه استُبعدت حيويٍّا حيًزا أو مشرتكة أرًضا ُمقتسمني جماعتهم، يف آخرين
إال أفرادها، مع طوًعا موطنَها تتشارك الرئيسيات من مجموعة أيَّ أن حني يف األخرى،
أراٍض من جماعات إىل ينتمون الذين ذاته نوعها من اآلخرين األفراد بعنف تطرد أنها
يفعل كان وكما اآلن، نفعل كما تماًما املجاِورة، الجماعات ضد أرضها عن وتُدافع أخرى،

.(2-1 شكل (انظر قبلنا الثمار جامعو الصائدون
ما لجماعٍة ينتمون الذين األفراد أي و«هم»؛ «نحن» ثَمة الرئيسيات من جماعة لكل
أراٍض يف ويعيشون أخرى جماعات إىل ينتمون الذين الدُّخالء مقابل أرضها عىل ويعيشون
مواجهات يف امُلنافسة الجماعات ضد موطنها عن الرئيسيات من جماعة كل وتُدافع غريبة.
املتالِصقة. األرايض تلتقي حيث الحدود عىل غالبًا تقع عنيفة، وأحيانًا وعدوانية صاخبة
ويُلوِّحون بعٍض، يف بعضهم القردة أو السعادين من مختلفتني جماعتني أفراد فيَصيح
الطرف إرهاب ويُحاولون باألشياء، ويُلقون األشجار، فروع ويكرسون الوعيد، بإيماءات

عام. بوجٍه اآلخر
امللكية جوهريٍّا: اختالًفا مختلفني امِللكية من نوَعني بني الرئيسيات تُميز كذلك
ذلك يشمل — الطبيعية وموارده الجماعة موطن فأرض الشخصية. وامللكية الجماعية،
إىل وما ب الرشُّ ومواضَع الطيور وأعشاش العسل وأقراص الفاكهة وأشجار النوم أشجار
استخدامها، يف الحق الجماعة يف فرد وألي ككلٍّ، للجماعة جماعية ملكيًة عامًة تُعترب — ذلك
يف األغصان من ُعش بناء أو شهية، حرشة صيد أو محدَّدة، فاكهة ثمرة قطف عند لكن
بناه، أو التقطه الذي للفرد ملكية يصري العش هذا أو الطعام فقطعة النوم، أشجار إحدى

اآلخرين. مع يتشاركه ما ونادًرا
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يشعرون اللتني واأللفة التضامن الصورة يف الشمبانزي قرود جسد لغة تعكس :2-1 شكل
http://www.aidanhiggins من (بإذن ذاتها االجتماعية املجموعة يف أفراًدا بصفتهم بهما

.(.com/images/chimps.jpg

الشخصية املمتلكات يف امللكية من النوعني بهذين البرشية املجتمعات كل تُقرُّ
املجتمع أفراد كل يتقاسمها التي العامة األرض مقابل يف وحدهم األفراد تخصُّ التي
إىل البرش وأضاف األخرى). العامة والساحات والحدائق والطرق الشوارع تشمل (والتي
الذي واملسكن) الغذاء (خاصًة العائلية امللكية وهو ثالثًا، نوًعا امللكية من النوعني هذين

كله. املجتمع وليس العائلة، أفراد فيه يتشارك
أكثر. أو فرًدا ١٥٠ إىل األفراد من قليل عدد من الحجم يف الرئيسيات جماعات تتنوع
وجامعي الصائدين من ل الرُّحَّ الجماعات بني ُوجد الذي ذاته هو الحجم يف الرتاوح هذا
الرئيسيات جماعات أصغر تقترص اإلنسان. علم اختصاصيُّو درسها التي البرش، الثمار
وصغاًرا باِلغني تضمُّ أكرب جماعاٍت يف الرئيسيات أنواع أغلب تعيش لكن وابنها، األم عىل
ُمسيِطر. واحد ذَكر مع إناث عدة من تتشكَّل الجماعات وبعض الجنسني. كال من ًعا ورضَّ
إال البابون.2 وقردة الصيَّاحة والقردة الالنجور وقردة الغوريالت عىل ينطبق النمط هذا
عدة من مجموعات يف تعيش والشمبانزي، الريسويس السعدان مثل أخرى، أنواًعا ثَمة أن
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عالقاتها لكن وطويًال، قويٍّا ارتباًطا بأمهاتها األنواع هذه ترتبط ما عادًة وإناث. ذكور
حرصية. وال ُمستمرَّة وليست ا جدٍّ عَرضية أي إباحية؛ البرشية، نظرنا وجهة من الجنسية،
تربط التي العالقات من دة معقَّ شبكة من تقريبًا الرئيسيات جماعات كل تتكون
َلِبنات أيًضا هي التي االجتماعية، العالقات من مميزة أنواع بأربعة مًعا الجماعة أفراد
األم بني األمومة عالقة (١) تشمل: العالقات وهذه البرشية. املجتمعات كل يف أساسية بناء
السيطرة من عالقات يف األفراد بني يربط الذي االجتماعي الهرمي التسلسل (٢) والذرية.
الجنسية العالقات (٤) فردين. بني تنشأ قد التي والتحالفات الصداقات (٣) والخضوع.

عليها. ويُحاَفظ واإلناث الذكور من البالغني بني تتكون التي

الرئيسيات لدى األمومة

والسبب األخرى، بالحيوانات مقاَرنًة الثدييات بني وأشد أقوى األمومة عالقة تكون ما غالبًا
أو الشهور أو األسابيع أثناء ن يتكوَّ الذي والعاطفي الجسدي االرتباط هو ببساطة ذلك يف
متكيِّفة الرئيسيات وألن صغريها، رعاية يف الثدييات من أنثى كل تقضيها التي السنوات
األمومة رباط من وأبقى أقوى بينها األمومة فرباط األشجار؛ فوق العيش خاصعىل بوجٍه
املتعدِّدة األنواع بني تقريبًا وحدهنَّ الرئيسيات يف فاألمهات أخرى. ثديية مجموعة أي داخل
سنوات أو شهور طوال ذهبْن، أينما معهن، صغارهن يَحملن أن بد ال املشيمية الثدييات من

األوىل. عمرهم
الرئيسيات إن حيث بسهولة؛ األمهات عىل االستثنائي العبء هذا أسباب تحديد يُمكن
موسمي طعاٍم عن للبحث دائًما تتحرك أن عليها إن وحيث األشجار، عىل للعيش متكيِّفة
عىل — أنها معناه هذا دائمة. جحور أو أعشاش بناء تستطيع ال فهي األشجار؛ تحمله
صغارها إخفاء تستطيع ال — الثعالب أو األرانب أو الفرئان مثل ارة الحفَّ الحيوانات عكس
سقطٌة أو زلَّة تودي قد ذلك عىل عالوة وحدها. لتُرتَك املناسبة السن تبلغ حتى الخطر عن

بسهولة. الرئيسيات صغار بحياة األشجار ِقمم من واحدة
التحرُّك يستطيع أن قبل النمو من سنواٍت فعليٍّا الصغري السعدان أو القرد يحتاج
وسيلة له ر لتُوفِّ أمه عىل معتِمًدا يظلُّ الوقت ذلك وحتى بمفرده، األشجار قمم بني بأمان
األرض، عىل تعيش التي الحيوانات عن كبري اختالٌف هذا ويف آلخر. مكان من آمنة انتقال
والركض. السري تعلُّم أثناء أذًى دون وتكراًرا مراًرا وتزلَّ صغارها تسقط أن يُمكن التي
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الرئيسيات يف وصغريها األم بني والوثيق الحميم الجسدي االتصال فإن األسباب لهذه
العليا. الحيوانات من آخر حيوان أي لدى الجسدي االتصال يفوق املصريية وأهميته ته ومدَّ
بها ُمتعلًقا األربعة، بأطرافه أمه بِفراء القرد أو السعدان يتشبَّث الطفولة مرحلة خالل
الشهور أو األسابيع طوال ُمستمرَّة تكون تكاد بصفة مقلوب وضٍع يف خارصتها أسفل من
مع وحده الحركة الرئيسيات من الصغري يبدأ وقوَّته حجمه زيادة ومع حياته. من األوىل
الطفولة فرتة انقضاء ومع خطر. بادرة أول مع أمه إىل راجًعا يهرع لكنه الحذر، ي توخِّ
عىل الركوب إىل باملقلوب أمه خارصة اعتالء من تدريجيٍّا اليافع السعدان أو القرد ينتقل
لالستغناء املناِسبة السنَّ يبلغ أن قبل سنواٍت أو شهوًرا هذا ويستمر منكبَيها، أو ظهرها

بأمه. لالتصال الدائمة الحاجة هذه عن
والسنوات الشهور هذه أثناء وأمه الرئيسيات صغري بني ينشأ الذي االرتباط وهذا
الغريب من ليس ثَم ومن الحياة؛ طوال يستمر ما دائًما الوثيق الجسدي االتصال من األوىل
رباط يتبايَن بينما الرئيسيات، أنواع لكل االجتماعية الحياة يف محوريٌّ األمومة رباط أن
.(3-1 شكل (انظر اإلطالق عىل األهمية عدم إىل الشديدة األهمية من النوع، حسب األبوة،

طوال باملقلوب يمتطيها سيظل حيث بأمه، فطريٍّا الصغري الباتاس قرد يتشبث :3-1 شكل
أُعيد .richard@dutton.me.uk دوتون. ريتشارد تصوير (من حياته. من األوىل الشهور

بإذن.) طبعها
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الرئيسيات تطور مع قوة أشد صار كلها الرئيسيات لدى بالفعل القوي األمومة رباط
صغار ينضج األرض. ويسكنون قدمني عىل يسريون بٍرش إىل األشجار ساكنة األربع ذوات
االعتماد فرتة تكون ثَم من الرئيسيات؛ من آخر نوع أي بصغار مقاَرنًة بطء يف البرش
يف وهيبة َمقاًما والسعادين القردة مجتمعات يف البالغات اإلناث وتكتسب أطول. األم عىل
الفريدة، ومسئولياتها األمومة بأعباء يُعرتَف هذا ِغرار عىل صغارها. إنجاب عند الجماعة
الثقافية التقاليد من وفري كمٍّ خالِل من البرشية املجتمعات كل يف واالحتفاء التقدير وتلقى
بالروابط يتفرَّدون البرش أن بيَْد وأطفالها. األم بني املديدة الخاصة العالقة تُقدِّر التي
يف تعيش التي الرئيسيات بني جذري تطوٌر وهو وأبنائه، األب بني عادًة تنشأ التي القوية

مجموعات.

الرئيسيات لدى الجنسية العالقات

بني التعاون ذلك يف بما الحرصية، الجنسية والعالقات املستقرَّة الجنسية الروابط ظهرت
رصد ويُمكن األرض. عىل الحياة تاريخ يف طويل زمن منذ األبناء، رعاية يف واإلناث الذكور
التي الطيور بني ة عامَّ تكون وتكاد األسماك، مثل بدائية حيوانات بني العالقات هذه مثل
تكون ال ما غالبًا الثدييات بني لكن الحياة، مدى برشيكه مرتبًطا األِوز، مثل بعضها، يظلُّ
نوع من واألهمية الصفة يف بشدة للتدرج وتجنَح حرصية، أو ُمستقرَّة الجنسية العالقات

آلخر.
بضعة عىل املثال سبيل عىل والِخراف املاعز بني الجنسية العالقات تقترص ما فدائًما
عىل حرصية جنسية بحقوق األنواع هذه يف امُلسيطرة الذكور تتمتَّع للجماع. قصرية أفعال
من أيٍّا لتساعد حقوقها وحماية بالتزاوج االنشغال غاية يف وتكون اإلناث، من قطيعها
التي الحيوانات بني املعتاد النمط هو هذا صغارهما. رعاية ة مهمَّ يف املتعدِّدات زوجاتها

العاشبة. الحيوانات مثل ُقطعان، يف تعيش
أحادية جنسية بعالقات الجنوبية أمريكا يف التيتي قردة ترتبط ذلك، النقيضمن عىل
بعض. أنظار عن بعضهم تيتي ِقَردة أزواج يغيب ما ونادًرا الحاالت، أغلب يف حرصية
بعضها، مع ذيولها تشابَكت وقد ُمتجاِورًة امُلتزاوجة التيتي قردة تجلس الراحة وأثناء
تبدو التي الضيق تعبريات من أزواجها لدى الضيق لتعبريات اضطرابًا أكثر تبدو ما وكثريًا
يف بهمة يُشاركان التيتي قرود من الجنَسني كال أن باملالحظة الجدير ومن صغارها. عىل
ذكر يحمل قد الرضاعة، مرحلة من األوىل الثالثة األشهر بعد إنه حتى الصغار، رعاية
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يف شائع لنمٍط ُموازيًا هذا يبدو األوىل الوهلة من الوقت. من املائة يف ٩٠ صغريه التيتي
تباينًا املختلفة البرشية املجتمعات تتباين التيتي، عكس عىل لكن كثرية، برشية مجتمعات

للصغار. الذكور رعاية من مواقفها يف بالًغا
العالقات من مختلفة أنماط عدة والسعادين القردة من املتعدِّدة األنواع تُظهر
اختالًفا تختلف البرش بني املألوفة بصورتها الجنسية العالقات أن َغْرو وال الجنسية،
تحتوي اختالفاتها كل رغم لكن السعادين، أو القردة لدى الجنسية العالقات عن بينًا
لدى النمطية العالقات يف املوجودة العنارص من العديد عىل البرشية الجنسية العالقات
للتنافس األخرى والرئيسيات البرش من كلٍّ يف الذكور ميل ومنها البرشية، غري الرئيسيات
الرئيسيات وكل البرش بني االختالفات أهم من لكن جنسيٍّا، النشطة باإلناث الفوز أجل من
بصورٍة جنسيٍّا نشطات يكن أن عىل قادرات الرئيسيات إناث بني وحدهنَّ النساء أن األخرى

الشيخوخة. وحتى البلوغ منذ مستمرة ِشبه
ملدة — الشبقية الحالة علميٍّا تُسمى — والقردة السعادين إناث تهتاج التبويض عند
هذه خالل إال جنسية نشطًة اإلناث تكون وال تقريبًا، شهر كل مرًة أيام سبعة إىل خمسة
الدورة تمتاز والخصوبة. التبويض مرحلة يف يكنَّ حيث نسبيٍّا الوجيزة الشبقية الدورات
األعضاء يف انتفاخ يصحبها للجنس، ة وحادَّ مفاجئة بشهيٍة الرئيسيات أغلب يف الشبقية
تحدث أن إىل الجنسية العالقات ف تتوقَّ الشبقية الدورة تنحرس حني لكن لألنثى، التناسلية

مجدًدا. اإلباضة
أو امُلرِضعات أو الُحبليات أو البالغات غري اإلناث البرشية، غري الرئيسيات كل يف
شبقية، دوراٌت تُعاوُدهن التبويضوال يأتيهنَّ ال العمر يف التقدم مع عاقرات ِرصَن اللواتي
أنواع بني الكبري التباين ورغم األوقات. هذه خالل يُجامعن ال نادرة حاالت وباستثناء
فإن الجماع، كثافة ويف وفرتتها، الشبقية الدورة وتواتر الجنيس، النضج سن يف الرئيسيات
من ما صورًة تُظهر — بالتأكيد العليا الحيوانات وكل — البرشية غري الرئيسيات أنواع كل

القديم. الجنيس النمط هذا
تقع حيث القزم، الشمبانزي أو البونوبو قردة بني للقاعدة الوحيد االستثناء يقع
الجنس من أفراد بني يوميٍّا التناسلية األعضاء وإثارة الجنسية امُلداعبات من أنواع عدة
أغلب يشمل ال لكن ا، جدٍّ مختلفة عمرية فئات من أفراد وبني بل الجنسني، من أو نفسه
بني روابط تكوين أو بالتناسل سواء صلته أن ويبدو حقيقيٍّا، جماًعا الجنيس السلوك هذا
قردة بني الجنيس السلوك أن يبدو ذلك عن عوًضا ُمنعدمة. أو ضعيفة واإلناث الذكور

األفراد. بني التوتر وتقليل النزاع لفض وسيلًة يُستخدم البونوبو
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الرئيسيات بني جنسيٍّا األنشط — البونوبو يَُعد الرئيسيات، كل بني من أنه امُلالَحظ من
ِقَردة فلدى عام؛ بوجٍه اإلنسان إىل جينيٍّا األقرب — الشمبانزي) مبارشًة (يتبعه كلها
تقريبًا أيام سبعة إىل خمسة ُمقابل يف يوًما (ثالثون للغاية طويلة شبقية دوراٌت البونوبو
ُمؤديًا تقريبًا، يوًما وأربعني خمسة كل مرًة البونوبو الشبق ويُراود الرئيسيات)، أغلب لدى
ِقَردة حتى لكن البرشية، غري الرئيسيات لدى مألوف هو عما للجماع الفرص من مزيد إىل
بعد أو الرضاع أو الحمل أثناء الجماع يف تستمر ال الجنسية ُممارستها يف امُلفِرطة البونوبو

البرش. لدى يحدث كما الطمث، انقطاع
أو باالستئثار يتَّسمان ال والشمبانزي البونوبو من كالٍّ أن إىل أيًضا اإلشارة تجدر
العالقات عىل بشدة يتنافسون الذين البرش مع ملحوظ تناقٌض هذا ويف الجنيس. االستحواذ
الجذري االختالف هذا داللة سنبحث بأزواجهم. لالستئثار بشدة ينزعون والذين الجنسية،

القادم. الفصل يف بالتفصيل الرئيسيات لدى التقليدي السلوك عن
عليها تُسيطر التي املتقطعة الجنسية العالقات والسعادين القردة بني تَشيع حني يف
التزاوج أنماُط كبرية بدرجٍة تتبايَن الشبقية، والدورات للتبويض الهرمونية الدورات

آلخر. نوع من املختلفة الرئيسيات أنواع بني الجنيس والرتابط
املائة يف ٩٧ لدى موجودة غري البرش، الجنيسبني الرتابط أشكال أعم األحادية، العالقة
الغاب إنسان ذَكُر فيُقيم والسعادين. القردة بني وجودها وينُدر الثدييات، أنواع كل من
اللواتي البالغات اإلناث من أكثر أو اثنتني مع جنسية عالقًة آسيا رشق جنوب يف البالغ
الصغار أبنائها مع الغاب إنسان إناث من أنثى وتعيشكل بعض. عن بعضهن بعيًدا يعشن
األبناء. هؤالء أنجب الذي البالغ الذكر دوريٍّا عليهم يرتدَّد حيث املطرية، الغابة يف وحدهم
يف امُلقيمني وأبنائهن األخريات زوجاته عىل نفسه البالغ الذَّكر د يرتدَّ قد أخرى أحياٍن يف

قريبة. مناطق
أَُرس يف آسيا جنوبرشق يف بها الشبه الشديدة السيامنج وقردة الجيبون ِقَردة تعيش
الغابات تمتاز الصغار. رعاية يف نشًطا دوًرا الجيبون ذكر يلعب حيث منعزلة، رة مصغَّ
هذا أن ويُعتقد شاسعة، مساحاٍت عىل الغذاء مصادر بتناثُر آسيا رشق جنوب يف املطرية
لهذه الصغرية املجموعات أن غري املوئل، هذا يف الكبرية املجموعات انعدام يف السبب هو
يف الوجود نادرة تكون ما غالبًا أساسية، بصفٍة رة مصغَّ وحيدة أرسة من املكوَّنة الدرجة،

الرئيسيات. عالم
مجموعة من بكثري شيوًعا أكثر الرئيسيات بني الجنسية الروابط من آَخران نوعان ثَمة
حقوٌق ُمسيِطر واحد لذكٍر يكون حيث الحرملك، نظام هو األول النوع املصغرة. األرسة
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الذكور د ُمتعدِّ نظام فهو الثاني النوع أما اإلناث. من معيَّنة مجموعة عىل حرصية جنسية
وغري إباحيٍّا الجنيس السلوك ويَُعد عابرة، الجنسية العالقات تكون حيث اإلناث، د ومتعدِّ

عام. بوجٍه حرصي
البابون. قردة وأغلب الباتاسوالالنجور وِقَردة الغوريالت لدى معهود الحرملك نظام
ساعات أكثر وتقيض كبرية، بدرجٍة األرض عىل تعيش األنواع هذه كل أن مصاَدفًة وليست
مع مستقرٍّا، مجتمًعا األنواع هذه يف اإلناث ن تُكوِّ الغذاء. عن تبحث األرض عىل النهار
تأتيها منهنَّ واحدة أي مع حرصية جنسية بحقوق ويتمتَّع يحميهنَّ ُمسيطر بالغ ذكٍر
عىل يُحَكم إناث، بعدة واحد بالغ ذكٌر فيه يستأثر الذي نفسه الوقت ويف الشبقية. الدورة
وحدهم يعيشون حيث «العزوبية»، من بنوع البالغني والكبار الناضجني غري الذكور أغلب
ال (التي الفرصة منهم كلٌّ ينتظر حيث اآلخرين، الُعزاب من ُمتغرية مجموعات ضمن أو
ُمتيقًظا املسيطر الذكر يكون أن بد ال لذلك خاصبه؛ حرملك الكتساب أبًدا) ألكثرهم تسنح
مقربة عىل القابعني الُكثر الطامحني املنافسني ضد مكانته عن للذود وُمتأهبًا دائمة، بصفة

املوئل. من أخرى أجزاء يف
النهاية ويف متزايدة، منافسًة يُواجه السن يف املسيطر الذكر وتقدُّم الزمن مرور ومع
تنتهي ما عادًة إذ عازبًا؛ السابق يف يعيش كان قوًة ويفوقه سنٍّا يصغره ذكٌر محله يحل
حالفه إن ورحيله املسيطر األصيل الذكر بهزيمة الرشاسة ُمتفاِقمة امُلواجهات من سلسلة
طريقها يف مسنَّة عزوبية يف العمر من له ى تبقَّ ما ليعيش األخرية، املعارك يف بالنجاة الحظ
الجديد الذكر لسيادة ويخضعن مجموعًة مًعا اإلناث تظلُّ نفسه الوقت يف الزوال. إىل

املسيطر.
يف زالوا ما الذين األبناء يقتل ما عادًة الحرملك ِزمام املسيطر الجديد الذكر تويلِّ عند
عىل السلوك هذا نشأ فقد السابق، الذكر من انحدروا األطفال هؤالء ألن فنظًرا الطفولة. طور
الذين األبناء حياة حماية يف وطاقته وقته إنفاق من الجديد الذكر تمكُّن يضمن كي األرجح
التبويضبالهرمونات َكبْت ينتهي أن وبمجرَّد السابق. الذكر وليسجينات جيناته يحملون
ثانيًة، التبويض صغاٍر بال ِرصن اللواتي اإلناث تبدأ الرضاعة، أثناء الجسم يُفرزها التي
جديد نسٍل يف يحبلن النهاية ويف مجدًدا، جنسيٍّا نشيطات ويِرصن الشبق، دورات وتأتيهن

املسيطر. الجديد الذكر صلب من
إناثهم المتالك األنواع هذه يف البالغني الذكور بني الضارية املنافسة نمط ل تأمُّ عند
للذكور الحظوة إلعطاء يميل األنواع تلك مثل بني الطبيعي االنتقاء أن نجد بهم، الخاصة
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القدرات لصالح امُلستمر االنتقاء هذا واألخطر. للسيطرة نزوًعا واألعنفواألكثر جثة األضخم
تلك ذكور دفاع احتمال ترفع التي الصفات يُعزِّز النساء عىل والسيطرة األفضل القتالية
بعيًدا الرئيسيات من جماعة تهيم فحني األرضية؛ الضواري من ونسلهم إناثهم عن األنواع
الذكور عىل يكون األشجار، فوق آِمن مكاٍن إىل بسهولة الفرار تستطيع وال عراء أرض يف
التي األخرى والضواري والضباع الربية والكالب األسود من الجماعة عن والدفاع املواَجهة

العراء. األرايض يف للصيد تتوثَّب
جماعات لدى شيوًعا األكثر النوع هو اإلناث متعدِّد الذكور د متعدِّ النظام يكون قد
جماعي بناء يف مًعا األعمار كل من واإلناث الذكور بعيش يتميَّز النظام هذا الرئيسيات.
العالم قردة من والعديد املاكاك، وقردة السافانا بابون كذلك والبونوبو، الشمبانزي واحد.
الروابط تكون وال اإلناث. ومتعددة الذكور متعدِّدة مجموعات تعيشيف كلها األخرى، القديم
كبرية بدرجٍة الجنيس االستحواذ حب وينحرس استئثارية، الجماعات تلك مثل يف الجنسية
األنواع ففي متنوِّعني؛ رفاٍق مع جنسية عالقات يف واإلناث الذكور من كلٌّ ويرتبط ينعدم. أو
ذكور عدة مع جنسية عالقات الشبقية الدورة أثناء اإلناث تُقيم الجنسية العالقات متعدِّدة
الشبقية دورتها يف أنثى أي البالغ الذكر يُجامع حني يف غالبًا، اآلخر تلو واحًدا مختلفني،

إليها. د التودُّ محاوالته تقبل دامت ما الحال يف
تُسمى امتداًدا أكثر عالقًة محدَّد ذكٍر مع جنسيٍّا نشطة أنثى ن تُكوِّ ما كثريًا ذلك رغم
املتصاحب الثنائي ويميل اإلناث. املتعدِّدة الذكور املتعدِّدة األنواع بني امُلتصاحب الثنائي
باستمرار، املتباَدل والتنظيف الجنس من الكثري يف واالنخراط الجماعة عن نفسهما لفصل
األمهات ُعرَفت األمر واقع يف الرئيسيات؛ بني ا جدٍّ نادر سلوك وهو الطعام، ويتقاسمان بل

وتناوله. صغارهن من الطعام بخطف الرئيسيات يف
أيام عدة تستمر إذ عابرة؛ املتصاحب الثنائي بني العالقة تكون عادًة ذلك رغم
لكن جنسيٍّا، نشطة السعدان أو القرد أنثى فيها تكون شهرية دورة كل خالل فقط
رة املصغَّ األرسة لتطور البيولوجية االنطالق نقطة أعَطت قد التصاحب عالقة أن يبدو
البرشية الثقافات كل يف عنها يُستغنى ال سمة املستقرة القوية رة املصغَّ واألرسة البرشية،

الناجحة.
العالقات لكن بالجنس، ودائم حادٌّ اهتماٌم البَرش يحدو األخرى، الرئيسيات كل مثل
أي أو أخرى، رئيسيات أي لدى املألوف تتجاَوز البرش لدى املعهودة املستمرة الجنسية
الفصل يف بالتفصيل ودالالته امُلمتد الجنيس النشاط هذا أصول أتناول سوف آخر. حيوان
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أليٍّ يخضع ال أنه هو البرشي الجنيس الرتابط أنماط يف النظر يلفت ما أكثر لكن التايل،
منها كلٍّ من عنارص ذلك عن عوًضا يضمُّ وإنما للتو، ُوصفت التي املتعددة األنواع من

بأخرى. أو بدرجة — العابرة والعالقات املتعدِّدة والعالقات األحادية العالقة —
يف لكنها البرش، بني شيوًعا الجنسية العالقات أكثر هي كبري حدٍّ إىل األحادية العالقة
املتعدِّدة العالقات من أشكال مع جنب إىل جنبًا نفسها املجتمعات يف تكون الحاالت أغلب
تكون التي الرئيسيات مجموعات تُقارن ما كثريًا والقردة. السعادين بحرملك الشبيهة
املتعددة العالقات من نوع وهو الزوجات، د تعدُّ تُمارس التي البرشية باملجتمعات حرملك
يُشار ما كثريًا واحدة. امرأة من أكثر من األطفال وإنجاب الزواج واحد لرجل يُتاح حيث
عىل يفوق كان (أو يفوق الزوجات د بتعدُّ سمحت التي واملجتمعات الثقافات عدد أن إىل
حرملك بني أيًضا مهمة اختالفات ثَمة لكن حظرته، التي واملجتمعات الثقافات عدد األقل)

البرش. لدى الزوجات تعدد وممارسة البرشية غري الرئيسيات
التبويض أثناء إال تُجامع ال والسعادين القردة إناث ألن نظًرا أنه هو األول الفرق
الوقت يف نفسها الجماعة من أنثى من أكثر جنسيٍّا تنشط أن النادر فمن الشبقية، والدورة
إناث لكن صغارها، لجميع وقتله جماعة عىل جديد مسيطر ذكر هيمنة حالة يف إال نفسه،
مجتَمعات ويف مبارشة، وبعده الوضع قبل (إال الوقت أغلب جنسيٍّا تنشط ألن تميل البرش

الحيض). أثناء كثرية
الالئي الزوجات بني دائمة وغريٌة منافسٌة املستمرَّة الجنسية اإلتاحة هذه عىل يرتتَّب
ما ودائًما منه. جنيسوُمحاباة باهتمام منهنَّ واحدة كل تَحظى أن أجل من زوًجا يتشاركن
الزوجات بني االحتكاك أن املجتمعات تلك يدُرسون الذين اإلنسان علم اختصاصيو ح يُرصِّ
الواقع ويف املجتمعات. تلك يف الزوجات امُلتعددة الزيجات آفة هو زوًجا يتشاركن الالئي
من املجتمعات؛ هذه يف رخاءً امُلزارعني وأكثر إنتاًجا الصائدين أكثُر الزوجات َد تعدُّ يُمارس
أكثر وأطفال لديهم ليَعملن أكثر نساء لديهم يكون أن عن الناتجة االقتصادية الفوائد أجل

الجنسية. رغباتهم إشباع من درجة أقىص بلوغ أجل من وليس الِكَرب، عند إلعالتهم
أغلب تظل الزوجات تعدد تُبيح التي املجتمعات يف حتى أنه هو امُلهم الثاني الفرق
زوجة. من أكثر بإعالة ل التكفُّ ببساطٍة يستطيعون ال الرجال أكثر ألن أحادية؛ الزيجات
غري الرئيسيات من املتعدِّدة واإلناث الواحد الذكر مجتمعات يف ذلك، من النقيض عىل
الحايل الذكر مع يتزاوجن اللواتي اإلناث من لحرملك البالغات اإلناث كل تنتمي البرشية،

التبويض. مرحلة يف يكنَّ حني نسبيٍّا النادرة الحاالت يف املسيطر
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أشد عىل حتى العابرة للعالقات البرشي النزوع يتغلَّب ما كثريًا أنه إىل أخريًا ونُشري
اختصاصيو درسها التي جنسيٍّا امُلتساهلة الثقافات بعض ويف رصامًة، الثقافية املحظورات
كان الحاالت بعض ويف الجنيس، االستحواذ من معيَّنة أنواٌع تُستهَجن كانت اإلنسان علم
حسنًا؛ سلوًكا الواقع يف يَُعد إنه بل فحسب، مقبوًال شيئًا يَُعد ال الجنس رفاق يف التشارك
مع املتزوِّجات غري وبناتهم زوجاتهم بمشاركة مشهورين الشمايل القطب إسكيمو فكان
صفًة الجنيس االستحواذ كان فقد ضيوًفا؛ أو زوَّاًرا لإلقامة يأتون اللذين اآلخرين الذكور
من ضيفه يَحرم أن اإلسكيمو من للرجل يصحُّ فال اإلسكيمو، نظر وجهة من بغيضة

واملأوى. الطعام من الضيافة بكرم عليه يبخل أن يصح ال كما بزوجته، االستمتاع

الرئيسيات بني الصداقات

من تتدرَّج قد الرئيسيات ويف مختلفة، أشكال عدة يف الحيوانات بني موجودة الصداقة
البالغني بني خاصة «سياسية» تحالفات إىل الجماعة يف مألوفني أفراد بني العابرة املعارف
أفراد مع يتنافسون ربما الذين أو املشرتك، الدفاع أجل من مًعا يتضامنون قد الذي
أغلب لدى ما حدٍّ إىل موجودة الصداقة روابط والسلطة. املركز عىل أخرى وتحالفات
خالل الرئيسيات بني األخص عىل ا مهمٍّ دوًرا الصداقة روابط وتلعب العليا، الحيوانات

اليومية. حياتها
عضَوين دائًما) ليس (لكن يكونان ما عادًة فرَدين بني خاص رباٌط ينشأ قد ختاًما،
موسم خالل أحادية بعالقة الطيور أغلب وتكتفي نفسه، النوع أو نفسها املجموعة من
ومنها التايل، الجيل لتنشئة الشاقة املهام يف واإلناث الذكور من كلٌّ ينخرط حني التعشيش،
مثل عديدة أنواٌع وتتزاوج بل وحمايتها، الصغار وإطعام البيض، وحضانة العش، بناء

الحياة. مدى األوز
قوية روابَط أخرى ثدييات ة وعدَّ واألسود والذئاب والدرافيل األفيال تُنشئ قد
الحيوانات من الكثري وتستطيع نفسه. النوع من آَخرين أفراد مع الحياة مدى ومستمرَّة
ارتباًطا ترتبط أن واألوز والببغاوات والخنازير والخيل والقطط الكالب مثل املستأنَسة،
امُلْغري من أحيانًا. املنطق تُخاِلف ألسباب — البرش ذلك يف بما — أخرى أنواٍع مع قويٍّا
لفرٍد واالنجذاب الشديد الشغف لكن الحب، يف يقعون من هم وحدهم البرش بأن االعتقاُد
كثرية أنواع بني يحُدث — اآلخر بالفرد الهوس مستوى إىل يرقى ما كثريًا انجذابًا — آخر

«الحب». ملعنى تعريفنا مع كليًة وينسجم الحيوانات، من
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الرئيسيات لدى االجتماعية الهرمية التسلسالت

حيث اجتماعية، هرميًة تسلسالٍت مجموعات تعيشيف التي العليا الحيوانات ن تُكوِّ ما دائًما
ويكون القمة يف سيادة األفراد أكثر فيكون ُسلطوي، نظاٍم يف محدًدا موقًعا فرد كل يشغل
األدنى الدجاج من أيٍّا يَنقر أن مرتبًة األعىل الدجاج يستطيع القاع. يف خضوًعا األفراد أكثر
مرتبة يعلوه الذي الدجاج من مرتبًة األدنى الدجاج يُنَقر بينما الهرمي، التسلسل يف منه
املوت حتى يُنَقر فهو اإلطالق عىل مرتبًة الدجاج أقل أما مرتبة. منه األدنى الدجاج ويَنقر
البرش نحن أننا ورغم الدجاج. من غريه ُمهاجمة أو نفسه عن الدفاع عىل قدرته لعدم
قائمة اجتماعية هرمية تسلسالت تكوين عىل القدرة فإن وحشيٍّا، الترصف هذا نرى قد
السالم عىل للحفاظ رضوري أمٌر الواقع يف هو األفراد بني والخضوع الهيمنة فروق عىل

الجماعة. داخل والتضافر
للغاية؛ بسيطة بطريقٍة االجتماعي االستقرار االجتماعية الهرمية التسلسالت تُعزِّز
الغذاء عىل يتنافسون وهم ُمتكرِّرة معارك يف الجماعة أفراد انخراط عدم تضمن فهي
من أفراد بني عنيفة مواَجهاٌت تقع فقد امُلشتهاة. األشياء من وغريها النوم وأماكن واألزواج
الفائز ويفرض اآلخر. ويخرس فرٌد يفوز أن إىل فقط تستمر ما دائًما لكنها نفسها، املرتبة
يُذِعن فصاعًدا الوقت ذلك ومن العالقة. يف تابًعا ويظلُّ يصري الذي الخارس، عىل سيطرته
اآلخر الجنس من جذَّابًا فرًدا كانت سواءٌ نفسه، اليشء أرادا متى املسيطر للفرد التابع الفرد
األصلية الخصومات يت ُسوِّ فقد بينهما؛ األرض عىل سقطت الغذاء من ُمشتهاة قطعة أو
الجسيمة. اإلصابات أو املعارك أو املواجهات من املزيد يحدث فلن األمر، واستقر بينهما

يكربونها من مع بخضوع الترصف إىل — البرش ذلك يف بما — الرئيسيات كل تميل
الهيمنة أجل من والتناحر الرصاع إىل نفسه الوقت يف وتميل صغارها، مع وبسيطرة سنٍّا
الرصاعات هذه تشتد نفسها. العمرية الفئة من األفراد سيَّما وال مكانًة، يُماثلونها من مع
السالسل تأسيس مع البلوغ، من املبكِّرة واملرحلة املراَهقة خالل سيَّما ال السيطرة أجل من
السيطرة أجل من الرصاعات هذه أخطر تقع النُّضج. حديث للجيل االجتماعية الهرمية
بنيانًا؛ منه وأقوى سنٍّا منه أصغر فرًدا السن يف املتقدِّم املسيطر الذكر وضع يُهدِّد حني
قائًما ظل الذي واملألوف املعروف االجتماعي الهرمي التسلسل مؤقتًا ويُزعِزع يقلب مما

الوقت. ذلك حتى سنوات أو لشهور
السيطرة مثل هرمية سلوكيات تُوَصف أن ظاهريٍّا املستغرب من يبدو قد أنه رغم
تكون ما غالبًا الهرمية العالقات هذه أن فالحقيقة الرتابط، من نوع بأنها والخضوع
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أنواع بني االجتماعية الهرمية التسلسالت تَشيع بالغ. نحٍو عىل األمد وطويلة مستقرَّة
كما املجموعة، أعضاء بني املشاَحنات من تُقلِّل ألنها مجموعات؛ يف تعيش التي الحيوانات

الرضورة. عند د موحَّ إجراء باتخاذ كلها للمجموعة تسمح آليًة ر تُوفِّ
يف االجتماعية واملنزلة السيادة أجل من والقردة السعادين تتنافس ِمثلما وتماًما
االجتماعية واملنزلة السيادة أجل من أيًضا البرشنتنافس نحن الخاصة، الهرمية تسلسالتها
واملوضة والحكم والتجارة والتقنية والعلوم الفن مجاالت يف الهرمية تسلسالتنا داخل
اجتماعي هَرمي تسلُسل هي: كما اللعبة تبقى الالعبون يتغري بينما لكن والرياضة، والرتفيه
يعرف وحيث املصريية، املعارك تتواتر ال وحيث معيَّنة، مرتبٌة فرد لكل يكون حيث مستقر؛
لفرصة بني مرتقِّ بقائهم مع لكن أماكنهم، يف ويظلون َمنازلهم، والخارسون الفائزون

إليه. ينتمون الذي الهرمي التسلسل يف االرتقاء

االندماجي االنقسامي املجتمع

نمط — الرئيسيات من معيَّنة أنواع لدى املعهود االجتماعي البناء من بشدة مميَّز نمٌط ثَمة
املجتمع يُسمى — كبرية لدرجٍة البرش ره طوَّ وقد البرشية، املجتمعات خاصيف بوجٍه يشيع
والبنية الحجم يف التنوع إىل النشطة الجماعة تنزع األنواع هذه ففي االندماجي؛ االنقسامي
االندماجي االنقسامي املجتمع يتفرَّق آلخر. موسم ومن آلخر، يوٍم ومن ألخرى، ساعة من
معيَّنة أوقات يف موطنها أنحاء يف تنترش أصغر ومجموعات أفراٍد إىل االنقسام) مرحلة (يف
موقع يف االندماج) مرحلة (يف مًعا تجتمع ثم السنة، من معيَّنة مواسم يف أو اليوم، من
مألوف املجتمع من النمط هذا ا. جدٍّ كبرية واحدة مجموعًة لتُكوِّن أخرى أوقات يف واحد
األرض. عىل العيش عىل تكيَّفت التي السعادين (١) الرئيسيات: من أنواع ثالثة بني
والبرش. (٣) والبونوبو. الشمبانزي وخاصًة البرش، أشباه لفصيلة قربًا األكثر والِقَردة (٢)
النهار ساعات املجموعة أفراد يقيض ما كثريًا االندماجي االنقسامي املجتمع يف
وراء سعيًا صغرية مجموعة أو فرد كل ينطلق إذ موطنهم؛ أرايض أرجاء يف ُمنترشين
مقرِّهم إىل الجميع يعود ذلك وبعد الصباح، يف الحيواني أو النباتي الغذاء من معنيَّ نوع
أو املنحدرات أو النوم أشجار يف لألمان التماًسا ُمجتمعني النهاية، من اليوم اقرتاب مع
البرشية املجتمعات بني املتعدِّدة االختالفات ورغم واملساكن. التخييم مواقع البرش) حالة (يف
االندماجي. االنقسامي السلوك من نفسه النمط تُبدي كلها فإنها االجتماعي، التنظيم يف
وجهته يف كلٌّ عادًة األرسة أفراد ينترش حيث مجتمعنا، يف تماًما واضٌح النمط هذا استمرار
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واحد َمسكن يف مًعا والنوم الطعام لتناول النهار نهاية يجتمعون ثم النهار، خالل املستقلة
ُمشرتك.

يتكون إذ — باستمرار يتغري املختلفة املجموعات تركيب ألن نظًرا أنه املحتمل ومن
— السنة من لفصٍل أو اليوم من لوقت امُلالئمني األفراد من مختلف خليط من منها كلٌّ
للتفاعل ُعرضًة أكثر أيًضا االندماجي االنقسامي النمط هذا تُمارس التي األنواع تكون
باملناسبات الشمبانزي قردة تشتهر آخر. حيوي حيِّز من أخرى بمجموعات واالمتزاج بل
ت املؤقَّ االندماج من نوًعا وُمستقلتان ُمنفِصلتان مجموعتان فيها تُمارس التي الدورية
حماسة يف املجموعتني أفراد فيتفاعل مرة، كل يف لساعات واحدة كمجموعة وتختلطان
يف واالندفاع والرصاخ بالصياح الهيمنة: مظاهر مجموعة كل يف الذكور ويستعرض بالغة،
فرتة وبعد استعراضها. أثناء رشاسة يف بها والتلويح األشجار فروع بكرس وأحيانًا األنحاء،
األصليتني املجموعتني أفراد ويجتمع املختلفتني، املجموعتني أفراد ويتفرَّق الحماسة، تفرت

سبيلها. حال إىل املجموعتني من مجموعة وتميضكل جديد، من
تُستخدم وإنما فحسب، اآلخرين الذكور تحذير وظيفة الهيمنة استعراضات تؤدي وال
عالقات إقامة أمل عىل األخرى، املجموعة من جنسيٍّا النشطات اإلناث لجذب وسيلًة أيًضا
أن بعد حتى تستمر قد بالفعل العالقات هذه تحُدث وحني منهن. واحدة مع جنسية
اإلناث رحيل إىل يؤدي مما املختلفة؛ وجهاتها يف وترحل مجدًدا األصلية املجموعات تجتمع
يف الجدد أزواجهنَّ إىل لالنضمام فيها ُولدن التي املجموعة عن مقاًما األقل سنٍّا األصغر
األباعد» «تزاوج تُسمى الرئيسيات بني التزاوج يف أصيلة سنٌة وهذه الجديدة. املجموعة

الفصل. هذا يف الحًقا سيُناقش الذي
قضاء عىل دأبوا الشمالية، القطبية الدائرة شمال يف عاشوا الذين اإلسكيمو أو اإلنويت
يف الصغرية والطرائد والتوت الطيور بَيض عن البحث يف القصري الشمايل القطب صيف
الرخوة، التندرا أرايض أرجاء يف واسعة مساحات عىل متفرِّقة صغرية أرسية مجموعات
التعاون والفظ والفقمة الوعل مثل الكبرية الطرائد صيد يتطلَّب كان ما كثريًا الشتاء يف لكن
يف متالِصقة جليدية أكواًخا يبنون اإلنويت كان العام من الوقت هذا خالل عدَّة. أَُرس بني
كثريًا كانوا الذين الناس من املئات أو العرشات تضمُّ شتويًة مخيَّماٍت ُمقيمني َمحمي، موقع
امُلتوارثة، الشعبية الحكايات ورواية الخربات، ومشاركة والقال، للقيل مًعا يجتمعون ما

ألسالفهم. التقليدية الطقوس وُممارسة
بأفريقيا كاالهاري صحراء يف الثمار وجامعو الصيادون — البوشمان قبائل كانت
حني األمطار، موسم خالل شاسعة مساحات عىل أرسية مجموعات يف تنترش — االستوائية
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يف ع تتجمَّ القبائل تلك كانت الجفاف موسم خالل لكن عليها، العثور ويسُهل املياه ر تتوفَّ
املاء ينابيع جوار يف بعض من بالقرب بعضها تستقر حيث األرس، عرشات تضمُّ مخيَّمات
بينما األخرى، األرس أفراد مع التفاعل يف الوقت أرسة كل أفراد ويقيض القليلة، الدائمة

مجدًدا. األمطار هطول ينتظرون
جغرافية مساحات عىل متناِثرة امُلمتدة األرس تعيش ما كثريًا الحديث مجتمعنا يف
تقاليدنا يف املعتربة االحتفالية املناسبات أجل من دوريٍّا لالجتماع جهًدا تألو ال أنها إال كبرية،
فقد والجنازات؛ السنوية الذكرى واحتفاالت واألعراس امليالد وأعياد العطالت مثل الثقافية،
بمجاالت املتصلة واملتشابكة امُلتداخلة املجموعات من معقًدا تنوًعا الحديثة الحضارة خلقت
الهائل البرشي التعقيد بفضل ممكنًا هذا كل صار وقد البرشية، الحياة من مختلفة عديدة

االندماجي. االنقسامي املجتمع يف
املمتدة األكرب األرس يف وكذلك وأبناء، أبوين من املكوَّنة رة املصغَّ أَُرسنا يف أفراد فنحن
األخ وأبناء واألخت األخ وبنات العمومة وبنات وأبناء واألعمام والعمات األجداد تضم التي
نعيش التي املجتمعات تُحدِّدها أخرى مجموعات عدة إىل ننتمي كما واألحفاد، واألخت
نعمل التي واملؤسسات نُزاولها، التي والتخصصات وامِلهن نرتادها، التي واملدارس فيها،
وكلٌّ العرقية)، الهويات من خليط (أو معيَّنة ِعرقية ُهوية ذات أرسٍة يف نُوَلد ونحن لديها.
قيم ومنظومة وغذاء ودين وتاريخ ولغة جغرايف بإقليم يتَّصل العرقية الهويات هذه من

3. معنيَّ َملبس ونمط
عمًدا باالنضمام الفريدة الشخصية اهتماماتنا ونُشبع فرديتنا، عن نُعربِّ نحن أخريًا،
ومنها الحديثة، العصور يف انترشت التي التطوعية الجماعات آالف من أكثر أو واحدة إىل
والجمعيات االجتماعية والنوادي الخريية واملنظَّمات السياسية واألحزاب الدينية الجماعات
والرياضة والتجارة والتكنولوجيا والطب العلوم مجاالت يف نشأت التي دة املتعدِّ املهنية

اإلنساني. السعي مجاالت من آخر مجال وكل والفنون، والرتفيه
محددة والتزاماٌت للعضوية متطلِّباٌت املتعدِّدة البرشية الجماعات هذه من لكلٍّ
الفطري الشغف لوال ليوجد نعرفه كما البرشي املجتمع يكن لم أعضائها. من تُطلب
االنقسامي املجتمع مرونة مع جنب إىل جنبًا وبالتضامن الجماعة، بهوية الرئيسيات لدى
كاٍف تماُسك ذات جماعات بتكوين الجماعية الهوية غريزة لنا تسمح إذ االندماجي؛
االنقسام غريزة وتسمح مشرتكة. أهداف لتحقيق مًعا والعمل بالتضامن شعور مع للتآزر
بطريقة منها كل تعريف مع واحد، مجتمع داخل باالنتشار عديدة لجماعات واالندماج

االجتماعية. االحتياجات من مختلفة ملجموعة منها كل وتلبية مختلفة،
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نرى التعقيد، ُمتزايدة برشية مجتمعات وتطور الحديث اإلنسان تطور نتتبَّع حني
من جديدة أشكال صوغ لنوعنا واالندماج االنقسام دورة من االندماج مرحلة أتاحت كيف
السياسية والحركات الحديثة األمم تضمُّ الحجم. متزايدة برشية جماعات داخل التضامن
مجتمعني أنفسهم يُعرِّفون أنهم إال أعضائها، أغلب يلتقي ولن لم األعضاء، ماليني أو آالف

الثقة. من واحدة دائرة يف ويعيشون نفسها للجماعة ينتمون أنهم عىل
تظهر بدأت االندماج، من الحجم ُمتزايدة بأنماط األمر واقع يف نوعنا تاريخ تميَّز لقد
أفراد بدأ حني ثانيًة عت وتوسَّ الثمار، جامعي الصائدين لدى قبلية هوياٌت نشأت حني
حجمها لتبلغ أخريًا عت وتوسَّ مدن، ودول وبلدات قًرى يف مًعا يعيشون املختلفة القبائل
أن املألوف من حيث قومية، دولة مائتَي نحو إىل املدن الدول من آالف تحوَّلت حني الحايل

املاليني. وعرشات ماليني إىل جماعتنا أعضاء عدد يصل

الرئيسيات لدى املحارم سفاح وحظر األباعد تزاوج

مجموعات بني تنشأ التي العدائية والعالقات — الرئيسيات يف املعهود الجماعة تضاُمن رغم
ما دائًما إذ املنافسة؛ املجموعات أفراد مع بانتظام الرئيسيات أغلب تتزاوج — الرئيسيات
وعالقات صداقات عن بهمة ويبحث أمه جماعة الرئيسيات رتبة من املراِهق الحيوان يرتك
هذا ى يُسمَّ النهاية. يف دائًما عضًوا بصفته القبول وينال أخرى، جماعة أفراد مع جنسية
هم الرئيسيات أغلب بني والذكور — الجماعة» خارج من «التزاوج أي — األباعد تزاوج
الظاهرة هي وهذه أخرى، لجماعة االنضمام أجل من األصلية جماعتهم يُغادرون الذين

الذكوري. األباعد بتزاُوج املعروفة
اإلناث من أساسية نواة من تتكون شيوًعا الرئيسيات جماعات أنواع أكثر ثَم، من
اإلناث هؤالء تقيض وبنات. وأخوات كأمهات قرابة صلُة بعًضا ببعضهن تربطهن اللواتي
بعض ويتشاركن الغذاء، عن مًعا ويبحثن بعض، طبائع بعضهنَّ ويألف مًعا، كلها حياتهن
التعاون يُعزِّز مستقرٍّا اجتماعيٍّا هرميٍّا تسلسًال طويل زمن منذ أنشأن وقد مًعا، أطفالهن

املجموعة. داخل السلمية والعالقات
العكس تُمارس — الشمبانزي ِقردة األخص وعىل — الرئيسيات أنواع بعض لكن
وتربطهم فيها، ُولدوا التي املجموعة الشمبانزييف ذكور فيظلُّ األنثوي. األباعد تزاوج تماًما:
إناث أما أيًضا. وأبنائهم وأخواتهم آبائهم مع وإنما فقط، أمهاتهم مع ليس دائمة عالقات
مرحلة بلوغ عند األصلية مجموعتهن عن بعيًدا بالتدريج باالنسحاب فيَهمْمن الشمبانزي
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تماًما، مختلفة جماعة أعضاء مع أخرى وصداقات جنسية عالقات إلقامة ويسَعني النضج،
الجديدة، الجماعة وإناث الذكور قبول املطاف نهاية يف يكسبن هذا يف االستمرار وعند
أبناؤهن يبقى بعيًدا وترحل بناتهن تكرب وبينما أطفاًال. ويُنِجبن ُحبليات يِرصن وأخريًا

العمر. من لهن ى تبقَّ ما بصحبتهن
لكل االجتماعي التكوين عىل األباعد لزواج العامة الرئيسيات ممارسة تنعكس
الذكوري األباعد زواج بينها من مختلفة، أشكال عدة يتخذ كان وإن البرشية، املجتمعات
أشكال من صارًما شكًال والهند الصني يف التقليدية الريفية املجتمعات مارست واألنثوي.
الذكور كان الزراعية القرى هذه ففي اإلقامة؛ مكان أساس عىل القروي األباعد زواج
يكن لم هذا عىل بناءً حًرصا. الذكور من لنسلهم ويُورِّثونها األرايضواملساكن كل يمتلكون
أمالكهن كانت اللواتي — النساء كانت حني يف قط، فيها ُولدوا التي القرى يُغادرون الرجال
األصلية ُقراهن يُغادرن — واألثاث واملصاغ املالبس مثل للحمل قابلة مقتنيات عىل مقترصة
بولينيزيا جزر قرى يف لكن أزواجهن. قرى يف حياتهنَّ بقية ويقضني الزواج، عند لألبد
ومن حًرصا؛ اإلناث من لنسلهن ويُورثنها واملساكن األرض يمتلكن النساء كانت التقليدية،
سكانًا حياتهم بقية لقضاء الزواج عند األصلية ُقراهم عن يرحلون من هم الذكور كان ثَم

زوجاتهم. قرى يف
تستلزم اإلقامة، مكان أساس عىل القائم األباعد زواج من األشكال هذه إىل باإلضافة
البرش حظر وهو القرابة، عالقات عىل ينطبق األباعد زواج من شكًال البرشية الثقافات كل
رشكاءً والنساء الرجال يختار أن املحارم سفاح حظر يقتيض امَلحارم. لسفاح عام بوجٍه
بأنها ا جدٍّ دقيًقا تعريًفا مجتمعنا يف األقارب مجموعة وتُعرَّف أقاربهم. مجموعة خارج من
من املمتدة األرسُة ما حدٍّ إىل أقل وبدرجة واألبناء، الوالدين من املكوَّنة رة املصغَّ األرسة
القبَلية الثقافات يف لكن واألخوال، األعمام وبنات وأبناء والخاالت والعمات واألخوال األعمام
عىل املحارم سفاح حظر يقوم ما كثريًا مجتمعنا، يف منها وأعقد أهم القرابة عالقات حيث
ثَم ومن قربى؛ سفاح بأنها الجائزة العالقات وآالف بل املئات تصف قد قبلية انتماءات

تماًما. تحظرها
التمازج استمرار يضمن أوًال فهو بطريقتني؛ الرئيسيات مجتمعات األباعد زواج يفيد
الجماعات هذه كانت وإن حتى ُمتجاِورة، مناطق يف تعيش التي الجماعات بني الجيني
يضمن وثانيًا الضارة. بآثاره األقارب، تزاوج يُقلل أن شأنه من وهذا بعًضا، بعضها يُعادي
أخرى جماعات يف ُولدوا الذين البالغني من الكثري جماعة كل داخل يكون أن األباعد زواج
أخرى. جماعات يف أعضاء هم الذين أُرسهم وأفراد بأصدقائهم عالقات بالفعل وتربطهم
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املشاحنات تقليل عىل التناحر وكثرية املختلفة الجماعات بني الصالت هذه وتُساعد
بعض اعتادت والريفية القبلية املجتمعات من العديد ويف وأخرى. جماعة بني والعنف
الُعرف هذا شأن من كان األخرى. والقرى العشائر بعض مع تتصاهر أن والقرى العشائر
وتُقلِّل الجماعات، بني تربط االجتماعية العالقات من شبكة يُنتج أن ألجياٍل استمرَّ الذي
ُمعادية. جماعات من لهجوم التعرض حالة يف ني مهمِّ حلفاء لهم ر وتُوفِّ بينهم، املشاحنات

الرئيسيات لدى والحروب الصيد

غذائي نظام عىل تعيش مساِلمة للثمار جامعات قديًما تُعترب والقردة السعادين كانت
السنوات يف لكن الصغرية، الزواحف أو الطيور بيض أو بالحرشات أحيانًا تُكمله نباتي
أن الطبيعية موائلها يف الرئيسيات عىل أُجريت التي امليدانية الدراسات اكتشفت األخرية
— والشمبانزي الغاب وإنسان والبابون وامليمون واملاكاك الفرفت يشمل بما — منها عدًدا

أخرى. رئيسيات بينها ومن الحار، الدم ذوات من أخرى حيواناٍت ويقتل يصطاد
فقد البرشية؛ غري الرئيسيات كل بني الصائدين أنجح الشمبانزي قردة تكون قد
الثدييات، من األقل عىل نوًعا عرش تسعة وتقتل تصطاد وهي الشمبانزي قردة ُرصدت
إحدى أن ُوجد فقد املفضلة). (فريستها القردة من أنواع وعدة والظباء الربية الخنازير منها
كولوبس قردة من املائة يف عرشة من أكثَر روتينية بصورة تقتل الشمبانزي مجموعات
الضباع لدى القتل ملعدَّل ُمساٍو قتل معدَّل وهو عام، كل منطقتها يف تعيش التي الحمراء
يف يتعاونون الذين البالغني، الذكور من مجموعٌة الصيد عمليَة يُنفذ ما عادًة واألسود.
عليها. ليُجِهزوا كافية لدرجٍة منها االقرتاب من يتمكَّنوا حتى وُمحارصتها الفريسة ُمالحقة
مع العالم، حول البرش من الصيادون يستخدمها التي نفسها الطريقة هي إجماًال هذه
الطويلة بأنيابه عضها طريق عن فريسته الشمبانزي يَقتل أن يجب ُمهم: واحد اختالف
مصنَّعة بأسلحة فريسته فيقتل اإلنسان أما املجرَّدة، بأياديه وتمزيقها كاملوس الحادة

التالحم. ملخاطر تجنبًا بعد؛ عن قاتلة إصابات إيقاع يمكنها
يف يُشاركون الرئيسيات جميع بني وحدهم البرش أن يُعتَقد كان قريب وقٍت حتى
القتل عينة من السلوكيات أن سابق وقت يف يُعتَقد وكان نوعهم، من أفراد القتايلضد العنف
بدرجة نباتية هي التي والسعادين القردة مجتمعات بني معروفة غري املثيل وأكل والحرب
عىل أُجريت التي امليدانية الدراسات دحضت لكن يُفرتض)، حسبما ُمساملة (واألكثر كبرية
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ُروقبت أعوام عرشة مدى فعىل ا؛ تامٍّ دحًضا السابق الرأَي الطبيعي موطنها يف الرئيسيات
يف عضًوا عرش ثمانية تَقتل وهي أوغندا يف الشمبانزي قردة من للغاية ُعدوانية مجموعٌة
البرش لدى القتل معدل متوسط من أضعاف بعدة أكرب قتل معدَّل وهو منافسة، جماعات
القتل من حاالت عدَة عديدة أخرى دراساٌت وثَّقت وقد الثمار. وجامعي الصيادين من

الرئيسيات. أنواع من متنوِّعة مجموعة بني املثيل وأكل األطفال وقتل
بها، ينفردون البرش أن املايض يف يُعتَقد كان التي العنيفة السلوكيات كل بني من
شن عىل الشمبانزي قردة من معيَّنة جماعات ُقدرة اكتشاف هو إدهاًشا األكثر كان ربما
أرضها من أجزاء احتالل النهائي هدفها ُمجاورة جماعات العنفضد من ُمتواصلة حمالت
يقوم كان التي للغارات الفت حدٍّ إىل ُمشاِبه «الحروب» من النوع هذا لها. ملكيَّتها وادِّعاء

العالم. حول امُلزاِرعون والقرويُّون الثمار جامعو الصيادون بها
يف نجوجو منطقة يف والرشاسة الضخامة شديدة الشمبانزي مجموعات إحدى تعيش
الرئيسيات اختصاصيِّي من فريٌق املجموعَة هذه درس أوغندا. يف الوطنية كيبايل حديقة
مجموعة من البالغني الذكور أن فاكتشفوا ٢٠٠٨م، حتى ١٩٩٩م من الفرتة يف األمريكان
عىل لالنقضاض املجاِورة، املجموعات أرايض عىل ُممنهجة غارات يف يُشاركون نجوجو

دورية. بصفٍة عليها والقضاء املجموعات هذه يف أخرى شمبانزي قردة
وصخبًا، جلبًة ُمحِدثًة عصابات يف الحيوي حيِّزها يف الشمبانزي قردة تتحرَّك ما عادًة
تغريَّ لكن بعض، من مسمع عىل بعضهم الغابة أنحاء يف االنتشار لألفراد يمكن حيث
أرضمجموعة عىل غارة شن يف رشعت عندما للغاية نجوجو منطقة شمبانزي قردة سلوك

أخرى.
عرشين نحو يخرج كان تقريبًا، يوًما عرش أربعة إىل عرشة كل واحدة مرة فبمعدَّل
طابور يف ويسريون الصمت يلزمون فكانوا جريانهم، أحد عىل لإلغارة نجوجو من ذكًرا
«أرضالعدو» يف أكثر لهم توغُّ ومع وأرضجريانهم. أرضهم بني الحدود يعُربون وهم واحد
صوت. ألقل توتر يف ويستجيبون للعدو، آثار عن بحثًا األشجار ِقمَم بعنايٍة يتفحصون كانوا
يتفرَّقون نجوجو ذكور كان عدًدا، تفوقهم امُلداِفعني من مجموعة يلَقون كانوا حني
الحظ سيئَ ذكًرا يُصاِدفون كانوا حني لكنهم أرضهم، إىل راجعني ويفرُّون صفوفهم عن
وقعت إن أما املوت. حتى رضبًا ويُوِسعونه ويُقيدونه يُالحقونه كانوا الغابة، يف وحده
ويؤَكلون. أطفالها يُقتل كان ما دائًما لكن رساحها، يُطَلق ما دائًما فكانت الفخ، يف أنثى
الشمال يف تعيش كانت بعينها ملجموعة هًة موجَّ نجوجو شمبانزي قتل حاالت أغلب كانت
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أرض من كبري جزء إىل نجوجو مجموعة انتقلت الهجمات من سنوات عدة وبعد الرشقي،
املئة. يف ٢٢ بنسبة الحيوي نطاقها مساحة لتتسع عليها؛ واستولت جريانها

حني تقع ما وغالبًا الرئيسيات، من أنواع عدة بني أيًضا ع الرُّضَّ قتل ممارسة تشيع
الذكر يقتل ذلك. قبل يملكه كان ُمسيِطر ذكر من حرملك عىل السيطرَة جديد ذكٌر ينتزع
ِرصَن اللواتي اإلناث يجعل مما سلفه؛ أنجبهم الذين ع الرضَّ كلَّ ُممنهجة بطريقٍة الجديد
والنشاط الشبقية الدورة تُستأنف ثَم ومن أخرى؛ مرًة للتزاوج استعداد عىل صغار بال
يُنجب أن الجدد اإلناث مع التزاوج طريق عن املسيطر الجديد الذكر يستطيع الجنيس.

ممكنة. درجة ألقىص جيناته ينرش وبهذا ذريته؛ عدد من يزيد مما صلبه؛ من صغاًرا

وأسلحتها الرئيسيات أدوات

األوىل السنة يف جودول جني الرئيسيات اختصاصية كانت ،١٩٦٠ عام من أكتوبر شهر يف
ُمراقبة معسكر يف أقامت حيث الربية، الشمبانزي ِقَردة سلوك حول التاريخي بحثها من
أحد يف ُممطر صباح وذات أفريقيا. رشق يف تنجانيقا بحرية ضفاف عىل طبيعية محميٍة يف
الوديان يف لساعات جدوى دون البحث من وُمنَهكة مبتلَّة هي وبينما أكتوبر، شهر أيام
الحشائش وسط حركًة بغتًة رأت تُراِقبه، حتى شمبانزي عن األمطار مياه غمرتها التي
املجموعة يف البالغني الذكور أحد عىل تعرَّفت وحني املوقع. عىل منظارها وركَّزت الطويلة

بحذر. تقدَّمت تدرسها كانت التي
من العش يف طويلة كأل ساَق يُدِخل أبيض، نمٍل عشِّ بجواِر جالًسا البالغ الذكر كان
ُمغطَّاة صارت وقد الساق يُخرج كان مرة كل وبعد وتكراًرا. مراًرا الدخول فتحات خالل
طرف انحناء وعند ويأكله. الساق عىل األبيضمن النمل فيلعق بها، األبيضاملتشبِّث بالنمل
وهكذا أخرى. ساًقا ويلتقط منها يتخلَّص أو جديد، طرٌف لها ليُصبح يقضمه كان الساق

بعيًدا. ل تجوَّ ثم ساعة طوال األبيض النمل عىل يتغذَّى ظلَّ
لها تسنَّى ما ورسيًعا األبيض، النمل عش من بالقرب مراَقبة موقع جودول أقامت
يف ُمقتِرصين غري األبيض، النمل عن يبحثون وهم نفسها املجموعة يف آخرين أفراد مراَقبة
الغصون أيًضا استخدموا وإنما اليد، متناول يف القريبة الكأل سيقان استخدام عىل ذلك
عنها األوراق بنزع إعدادها دوا تعمَّ وقد ياردات، عدة بُعِد عىل من جلبوها التي واألفرع

.(4-1 شكل (انظر
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التفكري يف ثورة إىل وتستخدمها األدوات تصنع الشمبانزي قردة أن اكتشاف أدَّى :4-1 شكل
األبيض النمل الصطياد عوًدا الشمبانزي هذا يستخدم األدوات. استخدام أصول حول العلمي
املشاع رخصة بموجب بالنرش ح مرصَّ ريتيش. مايك تصوير من (اللقطة عشه. داخل من
باملثل.) والرتخيص لصاحبه املصنف نسب تقتيض التي ٣٫٠ اإلصدار املوطن غري اإلبداعي

النوع هم البرش أن السلوك علماء لدى املقبول السائد االعتقاد كان جودول بحث قبل
خاصة. أغراٍض يف واستخدامها طبيعية موادَّ من أدوات صناعة يف التأنِّي عىل القادر الوحيد
الحيوانات كل عن البرش تمييز يف املستخَدمة الرئيسية املعايري أحد هذا كان الواقع يف
من مختلًفا نوًعا عرش ثالثة دوَّنت قد جودول جني كانت ١٩٧٣ عام بحلول لكن األخرى،
الوقت ذلك ومنذ تدُرسها، كانت التي الشمبانزي قردة وتستخدمها تصنعها التي األدوات
من أكثر عىل العراء يف الشمبانزي قردة يدرسون الذين الرئيسيات علم اختصاصيو تعرَّف
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كلٌّ ويُستخدم طبيعية مواد من منها كلٌّ ُصِنع األدوات، من مختلًفا نوًعا وعرشين خمسة
محدَّد. غرٍض يف منها

الشمبانزي قردة ينتقي األبيض، النمل الصطياد يصنعونها التي املسابري وبجانب
منها متنوعة، استخدامات أجل من زونها ويُجهِّ ويُنظِّفونها الصغرية والِعيصَّ األغصاَن
النُّخاع واستخراج قشورها، من الجوز من لألكل القابلة األجزاء واقتالع العسل، جمع
من مصنوعني بدائيَّني وسندان ِمطرقة املجموعات إحدى وتستخدم فرائسها. عظام من
من مصنوعة ساحقة هاون يد وتُستخدم الكوال، جوز فتح أجل من الخشب أو األحجار
املسطَّحة الكبرية األشجار أوراق وتُلتقط األشجار. يف الثقوب تعميق أجل من نخلة جذع
هطول عند واحدة مرًة تُستخدم و«قبَّعاٍت» الرطبة األرض عىل للجلوس أبسطًة لتُستخدم
الشمبانزي قردة تستخدمها رطبة كتلًة تصري حتى الصغرية األوراق تُمَضغ بينما األمطار،

الجروح. وتنظيف املياه لجمع كإسفنج
فعند بيئتها؛ يف طبيعية مواد من مصنوعة أسلحة أيًضا الشمبانزي تقنيات ن تتضمَّ
هياج، يف بها ح وتُلوِّ الفروع تُحطِّم الدورية، التهديدية عروضها يف الشمبانزي ذكور ُضلوع
الشمبانزي ذكور تظلُّ اآلَخرين عىل هجومها وأثناء الغابة. أرجاء يف صارخًة تندفع بينما
مجموعة أفراد ُرصد وقد خصومها، عىل بها وتُلقي األحجار وحتى والِعيصَّ الفاكهة تجمع
كانوا فقد خشبية؛ «رماًحا» يصنعون وهم أفريقيا غرب يف الشمبانزي من األقل عىل واحدة
والفريعات، األوراق عنه وينزعون أقدام، أربع أو ثالث نحو طوله ُمناسبًا فرًعا يختارون
وقتلها، الجالجو حيوانات طعن يف الرمح ويستخدمون بأسنانهم، طرفيه أحد ويشحذون

األشجار. تجاويف يف دائًما تنام الرئيسيات من بدائي صغري نوٌع وهي
السلطة هذه تبدأ لم لكن الطبيعة، عىل السلطة من جديًدا نوًعا للبرش التقنية منحت
من أدوات اخرتاع حتى أو الزراعة، تطور أو الحضارات، نشأة أو الصناعية، الثورة مع
بدأ للتقنية البرش استخدام أن إىل وتنوعها الشمبانزي قردة تقنيات ثراء يُشري إذ األحجار؛

الشمبانزي. وقردة البرش من لكلٍّ أسالًفا كانت التي التاريخ قبل ما قردة مع
أول ابتكار مع السنني، ماليني منذ اإلنسان تطور يف قوًة باعتبارها التقنية ظهرت
التي التاريخ قبل ما قردة ابتكرتها وإنما البرش، يبتكرها لم التي البدائية األسلحة
الذي التطور طريق أول عىل نفسها وضعت الحفر وِعيصِّ الخشبية الرماح باستخدامها
له املنطقي واألساس االفرتاض هذا عىل الدليل نستعرض وسوف النهاية. يف البرش أنتج

التايل. الفصل يف بالتفصيل
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الثقافة بناء َلِبنات وتقاليدها، الرئيسيات عادات

الرئيسيات علم اختصاصيِّي من مجموعة بدأ العرشين القرن من الخمسينيات أوائل يف
كانت بري ياباني ماكاك قرد مائة من مُلستعَمرة األجل طويلة دراسًة كيوتو جامعة من
تتأتَّى وحتى لليابان. الجنوبي الساحل قبالَة الواقعة الصغرية الجزيرة كوشيما، يف تعيش
كبريًة كمياٍت يُلقون العلماء كان أفضل، نحٍو عىل للقردة االجتماعي السلوك مراقبة لهم
تخرج املاكاك قردة فكانت الصغرية، الجزيرة زاروا كلما الشاطئ عىل الحلوة البطاطا من
الرمل إزالة عىل تعكف كانت تناولها يف البدء قبل لكن الحلوة، البطاطا وتجمع الغابة من

النوع. هذا يف معهود هو كما بأيديها، عنها
شهًرا، عرش ثمانية عمرها يتجاوز ال إيمو، تُدعى صغرية أنثى اكتشفت يوم ذات لكن
لتنظيفها، كثريًا وأسهل أرسع طريقًة كان قريب جدول يف الحلوة البطاطا غسيل أن
السنوات وخالل تمشيطها، من بدًال بها الخاصة البطاطا تغسل إيمو أم بدأت ورسيًعا
أصبحت حتى وأمهاتهم، اللعب يف إيمو رفاق بني البطاطا غسيل انترش التالية القليلة
وظل املحيط، أو الجدول يف إما الحلوة البطاطا تغسل ١٩٥٨ عام يف بأرسها املستعمرة
الوقت. ذلك منذ تتوارثه األجيال وظلَّت كوشيما، مستعَمرة يف تقليًدا املستجد السلوك هذا
والرمل القمح فيصري الرميل، الشاطئ عىل قمًحا يرتكون العلماء بدأ الحٍق وقٍت يف
بالرمل املختلط القمح من حفنة بإلقاء فصلهما تستطيع أنها إيمو اكتشفت مًعا. ُممتزجني
اغرتافه. يُمكن بحيث املاء سطح عىل ليطفو القمح تارًكا الرمل يسقط حيث البحر، يف
غسيل إىل القمح غسيل وانضمَّ الطريقة، هذه استخدام املستوطنة يف آخرون أفراٌد بدأ
الرئيسيات علماء الَحظ الوقت ذلك منذ وحدها. املستوطنة هذه يف عادة ليَصري البطاطا
أنحاء جميع يف املاكاك لقردة الفردية املستعمرات يف الطعام تناول يف مماثلًة أخرى عاداٍت
غالف وفك الرمل، من املدفون السوداني الفول وإخراج التفاح، غسل بينها من اليابان،

النافق. السمك تناول وحتى بل الكراميل، حلوى
يف املدارية ِشبه الغابات من بدءًا التنوع، واسعَة بيئاٍت اليابانية املاكاك قردة تسُكن
أن ا جدٍّ املنطقي ومن هونشو. يف بالثلوج امُلغطَّاة األلب جبال غابات إىل وصوًال كوشيما
وابتكار جديد، غذاء باكتشاف املختلفة البيئات مع التأقلم عىل القدرُة النوع هذا ملثل يكون
القادمة ولألجيال املجموعة، يف آخرين ألعضاءٍ العادات هذه ونقل لتناوله، جديدة طرق
واخرتاعاتهم إيمو مثل امُلبتكرين األفراد اكتشافات تُفيد ال الطريقة بهذه نسله. خالل من
القادمة لألجيال ر لتوفِّ الزمن مرِّ عىل ستُحفظ لكنها فحسب، املجموعة يف آخرين أفراًدا
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تفرضها التي الغذاء عىل الحصول لتحديات جاهزة حلوًال نفسه املوطن يف ستعيش التي
بعينها. البيئة تلك

أخرى أنواع بني — الثقافة بناء َلِبنات — ُمشابهة وتقاليد عادات ُرصدت الواقع، يف
أفريقيا، غرب يف غينيا، يف الشمبانزي قردة من مجموعة تعلَّمت فقد الرئيسيات؛ من عديدة
والسندان»، «امِلطرقة تقنية باستخدام والباندا الكوال لجوز ا جدٍّ الصلبة القرشة تفتح أن
كذلك التايل. الجيل إىل الشمبانزي قردة أجيال أحد من الجديدة التقنية هذه انتقلت وقد
الربية، الشمبانزي قردة مجموعات لدى ُمتمايزة وتقاليد لعادات أخرى عديدة أمثلٌة ُرصدت
مثل التحية وسلوكيات الجسد، تنظيف وتقنيات األدوات، من مختلفة أنواع استخدام منها
يف بعضها أياديهم ويُشبِّكون أذرعهم نفسها املجموعات أفراد يرفع حيث األيدي، تشبيك
عام بوجٍه السلوكيات هذه من أي يوجد ال أنه املالَحظ ومن يلتقون. حني بعضومعاصمهم
السلوك أن يُخربنا وهذا فقط. محددة مجموعات لدى يوجد وإنما الشمبانزي، قردة بني

جينية. بعوامل وليس بالتعلم ينتقل
تُوَرث التي املميزة، وتقاليدها عاداتها لها برشية ثقافة كل أن به املسلَّم من أنه نعترب
جديدة بسلوكيات اإلتيان عىل القدرة أن نُدرك ما نادًرا لكننا يليه، الذي للجيل جيل من
مقصوًرا ليس — املحاكاة خالل من بعينها، مجموعة وتقاليد عادات باعتبارها وتناقلها —
الحيتان بني الطبيعة يف الحيوانات ثقافة من ُمشابهة عنارص ُرصدت كذلك البرش. عىل
الحيوانات بني السائدة والتقاليد العادات أن شكَّ ال القوارض. وحتى بل والطيور، واألفيال
قبل مرة ألول ظهرت البرشية، الثقافة أسس بمثابة هي والتي جماعات، يف تعيش التي

السنني. بماليني األرض عىل البرش وجود
سبيل وال عميق والبدني الذهني فتفرُّدنا ُمتفرِّدين؛ البرشلسنا أننا بهذا املقصود ليس
سلوك يف طويل زمن منذ شك ال ظهرت التفرُّد هذا منها ر تطوَّ التي العنارص لكن إلنكاره،
لكن واضحة، األخرى والرئيسيات البرش بني الجسدية الشبه أوجه والقردة. السعادين
الروابط الوطن، ومبدأ الجماعة تضاُمن الجالء؛ بهذا دائًما ليست السلوكية الشبه أوجه
االجتماعي، الهرمي والتسلسل والصداقة والجنس األمومة بفعل تتوثَّق التي االجتماعية
والحروب الصيد مبادئ األباعد، من الزواج مزايا االندماجي، االنقسامي املجتمع مرونة
هي هذه البرشية. غري الرئيسيات بني موجودة كلها والتقاليد والعادات واألسلحة واألدوات
كان وما ر، ليتطوَّ البرشي املجتمع كان ما بدونها البرشي، للسلوك الجينية البناء َلِبنات

وجود. فيه نعيش الذي للعالم
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الثاني الفصل

احلرابوعيصاحلفر تقنية

قدمني عىل والحركة القامة انتصاب

حافية قدم أثر أبرصت عندما شديدة دهشٌة اعرتتني الظهرية، ُقْرب يوم، ذات
الرمل. عىل تمييزه يسهل بحيث ا جدٍّ واضًحا كان الشاطئ، عىل لبرش

كروزو» «روبنسون ديفو، دانيال

موقع يف العمل من يوم بعد سريًا للتنزه عاملان خرج ،١٩٧٦ عام أيام أحد مساء يف
اليوم يُعَرف الذي البلد يف اليتويل األفريقية القرية قرب عام ماليني ٣٫٦ عمره حفريات
حني اآلخر، عىل أحدهما الِفيَلة روث من كتل بإلقاء يتسلَّيان العاملان كان تنزانيا. باسم
منذ البداية يف بركانيٍّا وحًال كانت الصخور من طبقة عىل بوجهه وسقط أحدهما تعثَّر
عىل وهناك، الطبيعي. املالط من نوًعا لتصري بعيد زمن منذ دت تجمَّ لكنها السنني، ماليني

أحفورية. مطر لقطرات عني تُخطئه ال أثٌر هناك كان وجهه، من بوصات عدة بُعد
رة متحفِّ حيوانات أقدام آثار أيًضا حمل الربكاني الوحل أن البحث من املزيد كشف
آثار عن شهور عدة مدى عىل الربكانية الطبقة لهذه امُلتأني التنقيب وكشف متعدِّدة،
وأخريًا والجرذان. الفيلة بني حجمها تراَوح التي التاريخ قبل ما حيوانات من للعديد أقدام
ل توصَّ الحيوانات، أقدام آثار من املئات واكتشاف الدءوبة التنقيب عمليات من عامني بعد
خطوات أثر الحفريات؛ علم تاريخ يف االكتشافات أهم أحد إىل اليتويل يف اآلثار علماء
الوحل عابَرين مًعا يسريان كانا وطفل، بالغ شخٌص شخصان، تركه قدًما، ثمانني امتدَّ

1.(1-2 شكل (انظر سنة ماليني ثالثة من أكثر منذ الربكاني



قيود بال

يمشون كانوا األوائل الهومينيد أن عىل جازًما دليًال اليتويل يف األقدام آثار أعطت :1-2 شكل
جون ٢٠١٥م، © والنرش الطبع (حقوق السنني. ملاليني هكذا وظلوا الوقت، طوال قدمني عىل

بترصيح.) نُسخت ريدر.

االعتماد أن عىل قاطًعا مباًرشا دليًال اليتويل يف اكتُشفت التي األقدام آثار أعطت
زمنية لفرتات والركض والسري الوقوف عىل القدرة — الحركة يف القدمني عىل الكامل
كان ما قبل ظهر قد — فقط الخلفيتني الساقني باستخدام طويلة مسافات وعبور ممتدَّة
قد الحفريات علماء أن األقدام آثار أكَّدت ذلك، عىل عالوًة السنني. بماليني سابًقا يُفرتض
(املصطلح التاريخ2 قبل ما البرش أشباه فصيلة عن صحيحًة استنتاجاٍت بالفعل استنبطوا
استنتاجاتهم كانت وإن الحديث)، والعرص التاريخ قبل ما برش لكل التقليدي العلمي

البرشي. للترشيح املبارش غري الدليل عىل قائمة الحني ذلك حتى
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الوجود عدم عىل دليًال ليس دليل وجود عدم

القديمة األنواع هذه حوض عظام أن األوائل البرش ألشباه األحفورية البقايا أظهرت
بأن أوحى وهذا الحديث، العرص برش ترشيح يف لنظريتها تماًما ُمشابهة كانت وساَقيها
عىل الحركة أشكال من األقل عىل واحد شكٍل عىل قادرين كانوا األوائل البرش أشباه كل
إذا ما حول كبري علمي جدٌل ثَمة كان اليتويل، يف األقدام آثار اكتُشفت أن إىل لكن قدمني،
الحديث. العرص برش ِغرار عىل تماًما القامة ُمنتصبي ا حقٍّ ساروا األوائل البرش أشباه كان
البرش أشباه اكتشافات من أحفورية أقدام لعظام التام به الشِّ االنعداُم الجدَل هذا أزكى
قبل عليها ُعِثر برش ألشباه أحفورية أقدام آثار أقدم أن مفاُدها التي والحقيقة األوائل،
كان بحلوله الذي الوقت وهو عام، ألف مائة من أقل عمرها كلها كانت ١٩٧٨م عام

تماًما. الحديث شكله ليتَّخذ بالفعل ر تطوَّ قد البرشي الجسد
فرتات إىل تعود التي األحفورية األقدام آثار من آالف عدة عىل التعرُّف تم قد أنه رغم
وليس أخرى، حيوانات تركتها قد هذه األقدام آثار كل فإن السنني، بماليني تُقدَّر زمنية
كائناٍت بني حجمها يرتاوح التي — الديناصورات أنواع من العديد الواقع، يف برش. أشباه
األقدام آثار من اآلالف تركت قد — الفرئان حجم يف صغرية وأخرى األفيال من أضخم
وقد خلت، سنة مليون و٢٥٠ مليونًا ٧٥ بني ترتاوح زمنية فرتات من الحفريات سجلِّ يف
نفسها. هياكلها بقايا من أكثر أحفورية أقدام آثار الديناصورات هذه من العديد تركت
وحدها والحوض الفقري والعمود الجمجمة من امُلستقاة الترشيحية األدلة كانت هل
املحريِّ الغياب رغم القامة، منتصبي ا حقٍّ ساروا قد األوائل البرش أشباه أن الستنتاج كافية
الشكوك هذه ُمحيت لقد الحفريات؟ سجل يف قدَمني عىل للسري واضحة أقدام آثار ألي
القائلة القديمة الحكمة هذه األقدام آثار أكَّدت فقد اليتويل؛ يف أقدام آثار باكتشاف تماًما
مادي دليل وجود عدم أخرى، بعبارة الوجود». عدم عىل دليًال ليس دليل وجود «عدم بأن
حني جدٍّا ح مرجَّ وهذا فعًال. يقع لم الحدث هذا أن دليًال ذاته حد يف ليس قديم حدٍث عىل

الدهر. أباله قد املعني الدليل يكون
الِقدم شأن من بشدة العلماء بعض قلَّل حني مراًرا اإلنسان تطور دراسة ابتُليت
اإلنسان علم يف رائد كتاٌب ذكر املثال، سبيل فعىل املهمة؛ التطور مراحل لبعض الحقيقي
الحفريات هذه أن األشخاص أحد ادعاء «من أحيانًا يحدث ما رغم أنه ١٩٤٨م عام
من يشء ألي واحد اكتشاٌف بعُد يوجد ال … سنة] مليون عمرها [يتجاوز تلك أو البرشية
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متَّفقون الحفريات علماء فإن الحد.»3 هذا إىل القدم يف ُموغل … للبرش املباِرشين األسالف
األقل. عىل سنة ماليني خمسة منذ بدأ قد البرش تطور أن اآلن

والتقاليد الثقافات وتطوير األدوات صناعة أن املايض يف يُعتقد كان ذلك ِغرار عىل
من أخرى أنواًعا أن شكٍّ بال اآلن وآخرين جودول عمل برهن لكن البرش، عىل مقترصان
افرتاض بثقٍة يمكن ثَم ومن والثقافة؛ األدوات صناعة عىل واضحة أدلًة تُظهر الرئيسيات
ظهور قبل تعيش كانت التي التاريخ قبل ما أنواع بني ُوجدتا القدرتني هاتني كلتا أن

األوائل. البرش أشباه
الخشبية األدوات بقايا أقدم جميع مصدر كان العرشين، القرن نهاية حتى أخريًا،
(االستثناء سنة ألف عرش خمسة من أقل عمرها وكان الصحراوية، البيئات هو تقريبًا
يف وذلك إنجلرتا، يف كالكتون يف ١٩١١م عام عليها ُعثر واحدة حربة رأس كان الوحيد
للجدل ُمثريًا االكتشاف هذا كان لكن تقريبًا، مضت عام ألف أربعمائة إىل تعود رواسب
التاريخ، قبل ما لعصور يعود موقع يف ُعثر ١٩٩٧م عام يف أنه إال التام)، القبول يلَق ولم
يعود الصنع، الدقيقة الخشبية الخفيفة الرماح من مجموعة عىل أملانيا، يف شونينجني يف
يف الخشبية األدوات صنع أن يُثبت مما مضت؛ سنة ألف أربعمائة إىل يقينًا تاريخها

العموم. وجه عىل يُعتقد كان مما بكثري أقدم كان التاريخ قبل ما عصور

البرشاألوائل وأشباه «لويس»

أوسرتالوبيثيكوس ألنثى كامل ِشبه أحفوري هيكٌل األرض من أُخرج ١٩٧٤م عام يف
ماليني ثالثة من أكثر إىل تاريخه يعود لهيكل االكتشاف هذا أثيوبيا. يف القامة ُمنتصبة
الوقت، ذاك حتى عليه يُعثَر كامل هيكل أقدم لويس، باسم الحال يف شهرًة ق حقَّ سنة
أوسرتالوبيثيكوس نوع أفراد أحد لويس كانت البرشية. الساللة إىل لبس بال ُمنتميًا
قبل ما عصور يف أفريقيا سكنوا الذين البرش أشباه أنواع أوائل أحد وهو أفارينسيس،
كانت ركبتَيها ومفصَيل ساَقيها وعظام حوضها ألن ضجة؛ اكتشافها أحدث وقد التاريخ.
تماًما القامة منتصب كان نوعها أن عىل داللة يف لدينا، ملثيالتها كثريًا ُمشاِبهة جميعها

القدمني. باستخدام الكامل التنقل عىل وقادًرا
تقف قوية، ِبنية ذات الجسم ضئيلَة كائناٍت كانوا لويس مثل األوائل البرش أشباه
أشخاًصا بُعٍد من تظنُّهم قد نفعل. كما األرض عىل يُْرس يف القامة منتصبة وتعدو وتسري
تُشبه رءوسهم أن ستُالحظ أكثر كثب عن منهم االقرتاب عند لكن ا، جدٍّ القامة قصريي
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وأجسادهم — بارزة فك وعظام كبرية، وأسنان قصرية، جبهات ذات — الِقَردة رءوس
أقدامهم أصابع وتبدو أجسادهم، إىل بالنسبة طويلة تبدو وسواعدهم بالفراء، ُمغطَّاة
وزنهنَّ وبلغ ونصف، أقدام ثالث نحو اإلناث طول بلغ أقدامهم. إىل بالنسبة طويلة
نحو وزنهم ويبلغ أقدام، أربع عىل قليًال يزيد طولهم فكان الذكور أما تقريبًا، رطًال ٧٥
والطيور الحيوانات ويصطادون واألسلحة، األدوات يصنعون كانوا رطًال. وتسعني خمسة

لدينا. التي تُشبه ربما أرسية مجموعات يف ويعيشون ويقطعونها، الربية
املستوية الكبرية القدم إصبع لديهم كان لويس مثل األوسرتالوبيثيكوس نوع أن رغم
أكتافهم فإن الحقيقيني، البرش أشباه لدى الحال هو كما أسفل، إىل باطنها واملتجه
قَضوا أنهم عىل واضًحا دليًال تُعطي املقوَّسة الطويلة وأقدامهم أياديهم وأصابع الضيقة
وكذلك — لعظامهم الكيميائي التحليل أن غري األشجار، عىل األقل عىل حياتهم من جزءًا
األشجار، عىل املوجود الطعام عىل يقترص لم غذاءهم أن إىل يشري — أرضاسهم ِبنية
عىل رئييس بشكل يقتاتون يعودوا لم داموا ما لكن كذلك، األرض عىل املوجود شمل وإنما
الخصائص من بالعديد احتفظوا فلماذا األشجار، عىل املوجودة والجوز والفاكهة األوراق
أكثر رت وفَّ األشجار أن هي األرجح اإلجابة األشجار؟ لتسلُّق املناسب لبُنيانهم الجوهرية
الضخمة الضواري لهجوم ُعرضة األوائل البرش أشباه كان حني ليًال، للنوم أمنًا األماكن

بيئتهم. يف
ولديها تقريبًا، رطًال سبعني ووزنُها بوصات، وست أقدام ثالث نحو لويس طول كان
أسفل لكن كالقرد، الخرص فوق من تبدو وكانت قليًال، الشمبانزي دماغ من أكرب دماٌغ
األرجح. عىل بالشعر مغطٍّى كان بأكمله جسدها أن عدا ما البرش، مثل بدت الخرص
الحديث العرص برش لدى املعهود املتني التكوين إىل ر ليتطوَّ طريقه يف لويس حوض وكان
والسعادين القردة حوض عن واضًحا اختالًفا املختلف الشكل وهو الحلقة، شكل واملتَّخذ

شكله. يف استطالة واألكثر تكوينه يف تفكًُّكا األكثر
ركبة بمفصل سيقاننا، عظام مثل ومستقيمة، طويلة لويس ساَقي عظام كانت
وكانت ساقيها، عضالت إجهاد دون طويلة لفرتات الوقوف من يمكِّنها كان مما ُمنعِقل؛
أقدامنا مثل األخرى األوسرتالوبيثيكوس اكتشافات من استُخلصت التي األحفورية األقدام
قدَمي أصابع كل كانت السري. عند دفع قوة ليُعطي املعالم واضح قوس ذات أيًضا،
لألصابع املواجهة الكبرية قدمه بإصبع القرد قدم عكس عىل — نفسه االتجاه تأخذ لويس
بفروع التشبُّث عىل ُمتكيِّفة تُعد لم األوائل البرش أشباه أقدام أن عىل يدل مما — األخرى
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والتحرك للجر متكيِّفًة الحديث العرص برش أقدام مثل ذلك من بدًال صارت وإنما األشجار،
فقدت ة، املهمَّ الترشيحية التغيريات هذه كل إىل باإلضافة األرض. عىل السري أثناء لألمام
ذكور لدى الذي — الحادة الطويلة األنياب — القوي األسنان سالح تماًما ونوعها لويس

إناث). أقل (وبدرجة األخرى الرئيسيات أنواع كل
وقته أغلب يقيض كان نوٍع يف — الرئيسيات لدى الوحيد البيولوجي السالح خسارة
بأن نُوِحي — الربية والكالب والضباع والنمور األسود مثل خطرية ضواٍر بني األرض عىل
كانوا العضوية، األسلحة دون أنفسهم عن الدفاع عىل قدرتهم عدم مع ومعارصيها، لويس
أنه غري الفتاكة، األسلحة من آخر نوٌع لهم متاًحا كان إن إال طويل زمن منذ لينقرضوا
األسلحة وأقدم ا، جدٍّ القديمة الزمنية الفرتة هذه من قط السالح ذلك بقايا عىل يُعثَر لم
عام، مليون من بأكثر لويس زمن بعد لزمن تعود اآلن حتى عليها ُعثر التي الحجرية

التباين؟ هذا نفرسِّ أن لنا فكيف
االعتبار، يف األدوات صنع يف جيًدا املوثقة الربية الشمبانزي ِقَردة عادات وضع مع
مركَّبة وإنما اإلطالق، عىل أحجار من مصنوعة واألسلحة األدوات أوىل األرجح عىل تكن لم
منها أيٌّ يكن لم والتي للِبىل، كبرية قابلية ذات أخرى وموادَّ وأوراق، وأغصان فروع من
املناخ يف — السنني ماليني عن فضًال — السنني عرشات بضع من ألكثر الصمود ليستطيع
غياب تماًما ع املتوقَّ من الحالة هذه ويف التاريخ. قبل ما أفريقيا يف الرطب الدافئ املداري

األدلة.
والحركة املنتصبة القامة ر لتطوُّ الالزمة الترشيحية التغيريات كانت ذلك، عىل عالوة
ما الحجم بهذا تغيريات تحدث ال بحق. وثورية وجذرية هائلة األول املقام يف قدمني عىل
بد وال لديه، تحدث الذي للكائن الحياة قيد عىل البقاء أجل من واضحة مزايا ثَمة يكن لم
رغم التغيريات. هذه تحدث حني الحياة قيد عىل البقاء معدَّالت يف ارتفاع عنها ينتج أن
عليهم كان قدمني، عىل والحركة القامة انتصاب إىل األوائل البرش أشباه ر تطوَّ حني ذلك
أهم سنستعرض التغريات. هذه عن نجمت التي ا جدٍّ الواضحة املساوئ بعض مجابَهة

الفصل. هذا يف الحًقا املساوئ هذه

جذرية بصورة الثدييات جسم تصميم إعادة

يف كامًال تحوًال ونوعها لويس قتهما حقَّ اللذان قدمني عىل وامليش القامة انتصاب تطلَّب
إعادة شملت أيًضا. الثدييات كل يُميِّز بل فحسب، الرئيسيات كل يُميِّز ال الذي الترشيح
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والقدمني والساقني والحوض الفقري والعمود الجمجمة يف كربى تغيريات هذه التصميم
الخلفيتني الساقني عىل مرة ألول يتعنيَّ فأصبح األخرى، الهيكلية العضلية والرتاكيب
من موجوًدا يكن لم الذي الوضع وهو بالكامل، الجسم من العلوي الجزء حمل وحدهما
قوية كانت التي الحياة قيد عىل البقاء ميزة ما املشيمية.4 الثدييات من أي بني قط قبل

ويعدو؟ ويميش الرئيسيات جسد بها يقف التي الطريقة تنظيم لتُعيد يكفي بما
الثقبة امُلسمى الفقري، بالعمود الجمجمة فيه تتَّصل الذي املكان بالرأس. فلنبدأ
الحيوانات كل لدى موقعه حيث الجمجمة، خلف من ينتقل أن بد ال كان العظمى،
سيميل الوجه كان لذلك، خالًفا البرش. لدى مكانه حيث الجمجمة، أسفل إىل األخرى،
الثدييات كل يف الفقري العمود األمام. إىل ُموجًها يكون أن من بدًال ألعىل االتجاه إىل
الرأس وزن والكتفان األماميتان الساقان تدعم إذ الطرفني؛ كال من مدعوًما يكون األخرى
لكن الخلفي، والربع الذيل وزن والحوض الخلفيتان الساقان تدعم بينما األمامي، والربع
الجزء وزَن والحوض الفقري العمود يدعم أن يجب ساقني، عىل تسري التي الثدييات يف
والبطن، والصدر والكتفني، والساعَدين والعنق، الرأس شامًال بأكمله، الجسد من العلوي
يكون أن يجب املهمة هذه إلنجاز نفسيهما. الخلفيتني الساقني عدا ما يشء كل باختصاٍر
الجسد جاذبية مركز ليضع الحرفS؛ شكل عىل وُمنحنيًا كبري بشكل قويٍّا الفقري العمود

مبارشًة. الحوض فوق بأكمله
يخضع أن أيًضا الحوض عىل كان بأكمله، الجسد من العلوي الجزء وزن ولدعم
كل تُميِّز والتي ومرونة طوًال األكثر الحوض عظام أن وبما رئيسية. هيكلة إعادة لعملية
لفرتات كامًال الجسد من العلوي الجزء وزن لدعم مة مصمَّ تكن لم األخرى الرئيسيات
واحد تكوين يف مًعا واْلتحمت وأسمك، أقرص الحوض عظام صارت فقد طويلة، زمنية
ومستقيمة، طويلة الخلفيتني الساقني عظام صارت نفسه الوقت يف الشكل. حلقي صلب
ساقيها عىل تقف فحني األخرى الرئيسيات أما الركبة. مفصل عند االنعقال عىل القدرة مع
الذين البرش أشباه مكَّن املنعقلني الركبتني مفصَيل تطوُّر ركبتاها. تنحني الخلفيتنَي
تشكيل دون طويلة زمنية لفرتات تماًما منتصبة بقامة الوقوف من ساقني عىل يتحرَّكون

الساقني. عضالت عىل ُمستمر ضغط
الكبرية القدم وإصبع األشياء عىل تقبضان اللتني القدمني ل تحوُّ األمر تطلَّب أخريًا،
كامًال. تحوًُّال األخرى، الرئيسيات كل لدى مألوفة خصيصٌة وهو األصابع، لبقية املواجهة
جانب من مكانها تُغادر فعًال القدم «إبهام» بدأ اإلنسان، تطور من ا جدٍّ مبكرة مرحلٍة يف
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سرتى الغوريال، أو الشمبانزي لدى الخلفية القدم إبهام إىل نظرت إذا املقدمة. إىل القدم
وهذا البرش. يد يف اإلبهام مثل األخرى، لألصابع مواجهًة القدم جانب عىل واقعة أنها
للسري مناسب غري لكنه األشجار، فروع تسلق عند الخلفيتني بالساقني للتشبث رضوري
املواجه األصيل مكانها من القابضة اإلبهام هذه انتقلت هكذا املستوي. األرض سطح عىل
مما األخرى؛ القدم أصابع مع ت اصطفَّ حني جديد مكان إىل األخرى األربعة القدم ألصابع
إبهام صارت املرحلة هذه يف نفسه. االتجاه يف تكون أن كلها الخمسة القدم ألصابع يُتيح

اإلنسان. لدى الكربى القدم إصبع القرد
مميز، قوس تطور إىل النهاية يف مؤديًا القدم أخمص استطال نفسه الوقت يف
األربعة القدم ألصابع النهاية يف متحولة أقرص، الخلفيتني القدمني «أصابع» وصارت
قادرة لكنها يشء، بأي التشبث عىل قادرة تُعد لم والتي نوعنا، لدى والصغرية القصرية
املنبسطة. األرض عىل طويلة ملسافات وجري سري من الجديدة وظيفتها أداء عىل تماًما

لجسِد األساسية البنية يف القدمني ألخمص الرأس من جذري تطوُّر يحدث حني
كان إن سيَّما ال السنني، ماليني لعرشات أسالفه احتياجات يُلبي ظل أن بعد ما حيواٍن
قوية، تطور عوامل تدخل افرتاض يُمكننا الجيولوجي، الزمن من قصرية فرتة يف التطور
الواقع، يف هذه. التطور عوامل ماهية بشأن اتفاق إىل الوصول يحاولون العلماء ظل لكن
وضعية إىل التطور يف أسالفنا رشوع وراء السبب لتفسري املختلفة النظريات من عدد ُطرح

دقيًقا. تفسريًا املسبوقتني غري قدمني عىل والحركة املنتصبة القامة
الحفر وِعيص الخشبية الرماح تقنية أن مفادها التي رؤيتي الفصل هذا يف سأطرح
البرش— أشباه أسالف تُمثل التي التاريخ قبل ما ِقَردة مع بدأ قد أنه بد ال الذي االبتكار —
التطور إىل تؤدي أن تكفل لدرجٍة الحياة قيد عىل للبقاء هائلًة مميزاٍت أعطت التي هي
التفكري يف النهج هذا قدمني. عىل الفعلية والحركة كامل بشكل القامة انتصاب لوضعية
علم اختصاصيِّي من العديد الوقت ذلك منذ مه دعَّ وقد داروين، تشارلز األصل يف طرحه
املتنوعة، املتنافسة النظريات نستعرض دعونا أوًال لكن سنرى، كما املعارصين اإلنسان

منها. كل ضعف نقاط بإيجاٍز ونذكر
الغابات كانت حني التاريخ قبل ما عصور أفريقيا يف فرتة األوائل البرش أشباه عاش
املقام يف تطوَّرت قدمني عىل الحركة أن طويٍل لوقٍت يُعتقد وكان ع، تتوسَّ واملروج تتناقص
أشجار فيها تتناثر بمروٍج تتَّسم التي جفاًفا األكثر السافانا حشائش بيئة مع للتكيف األول
والركض السري أن يُفرتض وكان االستوائية، أفريقيا أرجاء يف تنترش كانت والتي متفرِّقة،
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بوضوٍح والرؤية األصلية، الحرجية بيئتهم مغاَدرة من لويس أسالف مكَّن قد ساقني عىل
هذه تُعَرف املنبِسطة.5 األرض عىل وأكرب أكرب مسافات واجتياز الحشائش، فوق من أكثر

النظرية. هذه يف كربى مشكالت ثَمة أنه إال السافانا»، عىل القائمة «الفرضية باسم
العاشبة الحيوانات ذلك يف بما — املروج عىل تعيش التي األخرى األنواع كل فأوًال:
ذوات من هي — والضباع األسود مثل الالحمة وكذلك الوحشية، والُحُمر الظباء مثل
البرش أشباه عدا ما اليابسة عىل تعيش التي الثدييات كل الواقع، (يف استثناء دون األربع
األخرى الرئيسيات من أيٌّ املنتصبة القامة وضعيَة يتَّخذ لم وثانيًا: األربع). ذوات من هي
والفرفت وامليمون البابون ِقَردة بينها (من األرض عىل للحياة األخرى هي انتقلت التي
زالت ما وهي املروج، يف الحياة مع التكيف يف نجحت ذلك من بدًال لكنها والباتاس)،

األربعة. قوائمها عىل بالسري ُمحتفظة
شبيه لكائٍن حفرية بقايا من يأتينا قدمني عىل الحركة عىل ترشيحي دليل أقَدُم ثالثًا:
لويس نشأة قبل تقريبًا، سنة ماليني ستة منذ ظهر الذي أرديبيتيكوس، يُدعى بالقرد
مجاًال يدع ال بما أُثبَت السافانا، عىل القائمة للفرضية كربى انتكاسة ويف عام. بمليونَي
اإلطالق. عىل املروج قطُّ يسكن ولم حرجية، بيئة يف ومات عاش األرديبيتيكوس أن للشك
عام أثيوبيا يف األواش وادي يف مرة ألول الحفرية األرديبيتيكوس بقايا اكتُشفت
مِرنة طويلة أصابع ذواتَي شجري، حيوان قدما هما قدميه أن بوضوٍح ويبدو 6.١٩٩٢
أنه بيد األشجار. بفروع التشبُّث مع يتالءم بما األصابع لباقي مواجهة كبرية قدم وإصبع
أن إال القردة، مثل األشجار تسلُّق عىل القدرة بعُد فقد قد يكن لم األرديبيتيكوس أن رغم
التطور، مرحلة يف كان القامة انتصاب وضعية أن عىل دلَّت ساقيه وعظام حوضه سمات
طويل. بزمن األفريقية السافانا مروج اآلخرون األوائل البرش وأشباه لويس تجوب أن قبل
طائفة األخرية السنوات يف ُطرحت السافانا، عىل القائمة النظرية مشكالت بسبب
القامة انتصاب وضعية تطور لتفسري ُمتضاربة كانت ما كثريًا التي البديلة النظريات من
والعديد العلماء، من ومنتقدوها داعموها النظريات هذه من ولكلٍّ قدمني، عىل والحركة
ال لكن قدمني، عىل الحركة تطور يف دوًرا شك دون لعبت معيَّنة تطور آليات يصف منها
رضورية كانت التي الحياة، قيد عىل البقاء مزايا عىل ينطوي اآلليات هذه من أيٍّا أن يبدو

قدمني. عىل الحركة اقتضته الذي الرئيسيات لترشيح الجذرية الهيكلة إعادة أجل من
صيدهم لحمل متحرِّرة أياٍد إىل احتاجوا الذكور الصيادين أن املدد» «فرضية تقرتح
التي الحقيقة يُفرس ال هذا أن إال واألبناء.7 اإلناث أجل من مساكنهم إىل رجوعهم عند
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رغم ببساطة. أفواِهها يف بحمله ألبنائها باللحم تعود أخرى ضاريًة ثديياٍت ثَمة بأن تُفيد
تستخدم ما نادًرا الرئيسيات إن (حيث تطوريٍّا تعديًال يحتاج كان ربما السلوك هذا أن
الرئيسيات. ترشيح يف كامل تشكيل إعادة ليتطلب يكن لم فإنه األشياء)، لحمل أفواهها
أشباه كان القامة، منتصبي بوقوفهم أنه إىل الحراري» التحميل «فرضية وتشري
وبذلك الحارقة؛ املدارية للشمس أجسادهم من أصغر مساحًة يُعرِّضون األوائل البرش
لكن العراء.8 يف العمل يُْضنيهم حني برودة أكثر أجسادهم عىل الحفاظ يستطيعون كانوا
اسرتاتيجيًة أخرى مدارية حيوانات أي تبنِّي عدم سبب يُفرس ال هذا أن إىل باإلضافة
األرديبيتيكوس، مع مرة ألول بدأت قدمني عىل الحركة أن نتذكَّر أن بد ال مطلًقا، ُمماثلة

املدارية. الغابات ظالل يف كبرية بدرجة عاش الذي
خاص) بوجٍه (الذكور األفراد أن فتقرتح الرتهيب» أجل من االستعراض «فرضية أما
املنتصبة القامة وضعية يف كثريًا الوقوف طريق عن اآلخرين تهديد يستطيعون كانوا الذين
وضعية يف يقفون كانوا الذين األفراد عىل جنسيٍّا يتفوقون كانوا وبذلك هيمنة؛ أكثر كانوا
اتخاذ عدم سبب تفسري عن تعجز النظرية هذه لكن املرات.9 من أقل عدًدا ُمنتصبة
نمط القامة منتصبة بالوقوف خصومها أيًضا د تُهدِّ التي األخرى واألنواع والدببة الغوريال

قط. قدمني عىل الحركة
قبل ما قردة مكَّن قدمني عىل السري أن إىل الطعام» تناول وضعية «فرضية وتشري
من بدًال اليدين، بكلتا القطوف دانية الفاكهة جمع أثناء منتصبني الوقوف من التاريخ
ميزًة األمر هذا يمنح أن مستبعًدا يبدو أنه إال األخرى.10 باليد والجمع بيد فرع من التديلِّ
استوجبتها التي الهائلة الترشيحية التغيريات إىل تؤدي لدرجة الحياة قيد عىل للبقاء قوية
الوقوف عىل قدمني عىل الحركة جوهر يقترص ال ذلك، عىل عالوة قدمني. عىل الحركة
والسعادين القردة تستطيع إذ أيًضا؛ ساقني عىل والعدو السري وإنما فحسب، بانتصاب
منتصبة تقف أن عديدة أخرى وثدييات والرسقاطات الرباري وكالب والقنادس والدببة

قدمني. عىل الحركة مع خاصة بصفٍة ُمتكيِّفون البرش أشباه لكن بسهولة، القامة
اختفاء سبب منها أي تفسري عدم هي النظريات هذه يف الرئيسية الضعف نقطة
الحركة فيه تطوَّرت الذي نفسه الوقت يف الرئيسيات من أسالفنا لدى التي الكبرية األنياب
«فرضية ب البرش أشباه بني الكبرية األنياب خسارة دائًما تُفرسَّ ذلك، من بدًال قدمني. عىل
البالغني الذكور ملنع اختفت الكبرية األنياب أن تفرتض التي الذكور»، بني العداء تراجع
مع يتعارض أن امُلمكن من كان هذا ألن ُمميت؛ عراك يف االستغراق من البرش أشباه من

كفاءة.11 أكثر صيادين ويصريوا يتعاونوا أن عىل قدرتهم
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التي األخرى األنواع من والعديد الشمبانزي وقردة والضباع والذئاب األسود أن إال
أن كما بيولوجية، أسلحة من لديها فيما تناقص أو تراجع يحُدث لم الصيد يف تتعاون
بعضهم العنيف والتنازع كثب عن التعاون من كلٍّ عىل تماًما قادرون البرش من الذكور
عنيف رصاع يف االنخراط من البرش ذكور الكبرية األنياب وجود عدم يمنع ولم بعض، مع
بعًضا بعضهم قتل يف أسنانهم استخدام من وبدًال بأرسه، البرشي التاريخ امتداد عىل

فحسب. الفتَّاكة أسلحتهم يستخدمون
العيش األوائل البرش أشباه من أي استطاع كيف إجابة. دون السؤال يظلُّ هكذا
عن للذود الة فعَّ وسيلة أي دون والخطرية الكبرية بالضواري مليئة بيئة يف السنني ملاليني

نفسه؟

الكبرية األنياب اختفاء

قدمني— عىل الحركة عىل دليًال هيكله يُعطي نوع أقدم راميدوس— األرديبيتيكوس أنياب
البرش وأشباه لويس زمن وبحلول أسالفه. بأنياب مقارنًة كبرية بدرجة تقلَّصت قد كانت
الرئيسيات أنواع كل لدى التي باألسلحة الشبيهة القاتلة الكبرية األنياب كانت األوائل،

البرش. أشباه لدى ثانيًة تظهر ولم تماًما، اختفت قد األخرى
راميدوس األرديبيتيكوس موقع فحص الذي الفريق أعضاء أحد الَحظ الواقع، يف
باألسلحة الشبيهة األنياب فقُد بدأ عام.12 ماليني ستة منذ كان الذكور أنياب تقلُّص أن
األنياب تلك كانت األوائل البرش أشباه زمن حلول ومع السنني، بماليني لويس ظهور قبل
خالل الرئيسيات حازته الذي الوحيد العضوي السالح وهي تماًما، اختفت قد الكبرية

عام. مليون خمسني امتد الذي كامًال تاريخها
أو حوافَر أو قرونًا أو مخالب البرش أشباه أو الِقَردة أو السعادين لدى تجد ال
ومميتة بل مؤملة إصابة إيقاع بها يُمكنها كبرية أنياب لديها كلها لكن خارجية، أنيابًا
ة حادَّ غري صغرية أنياب سوى لديها ليس األوسرتالوبيثيكوس حفريات أن إال بخصمها،
يمتلكها التي الخطرية العضوية األسلحة منافسة عىل قادرة تكن لم ربما مسطَّحة،

.(2-2 شكل (انظر الطبيعيون أعداؤها
األشجار تسلُّق عىل فائقة ُقدراٌت والسعادين الِقَردة من كل لدى ذلك، عىل عالوًة
الطبيعيني أعدائها متناول عن ا جدٍّ بعيًدا األشجار، لِقمم عاليًا االرتقاء من تُمكنها
لدى املنكمشة القدم وأصابع املستقيمة الطويلة السيقان لكن الكبرية، القطط مثل
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األوسرتالوبيثيكوس القديم، الهومينيد لدى القصري الحاد غري الناب بني قارن :2-2 شكل
(يمينًا). الشمبانزي أقاربنا، أقرب لدى باألسلحة الشبيهة واألنياب (يساًرا)، أفارينسيس
نُسخت إنك». «سكالداجري لرشكة محفوظة ٢٠١٤م لعام اليسار إىل الصورة نرش (حقوق
التابع العلمية، التوعية لربنامج محفوظة ٢٠١٤م لعام اليمني إىل الصورة نرش حقوق بإذن.

بإذن.) نُسخت نيوزيالندا. كرايستشريش، «كانتربي»، لجامعة

التسلق عىل قدرتها أضعفت ربما أعقبتها التي األخرى البرش أشباه وأنواع األوسرتالوبيثني
الطبيعية. ألعدائها ُعرضًة أكثر يجعلها كان مما الخطر؛ من هربًا

لبقائها رضورية غري تصبح حني إال األنواع لدى الطبيعية الدفاع آليات تختفي ال
الثقيل الحجر فإن األحجار، إلقاء بالطبع الرئيسيات بإمكان أنه فرغم الحياة؛ قيد عىل
تجعل لدرجة ثقيًال سيكون الكبرية الضواري بأحد حقيقي رضر إلحداث تكفي لدرجٍة
أشباه أحد يستطيع حجًرا كم كذلك، الصعوبة. بالغ أمًرا كبرية بدقة مسافة من رميَه
الهراوات تستطيع هجوًما؟ يشنَّ حتى األسد يستغرقه الذي الوقت خالل رميه البرش
قريبة مسافة عىل من لكن األعداء، جماجم م تُهشِّ أن الكبرية الفروع من املصنوعة الغليظة
يدنو فربما بهراوة، رأسه عىل لترضبه ضاٍر حيوان من كاٍف بقدر اقرتبت وإذا فقط.
عليه أجهزت قد كنَت إن إال عنقك، يف أنيابه وينشب بمخالبه لينهشك كافية بدرجة منك
رحمة تأخذها ال «طبيعة مباراة األوائل البرش أشباه إذن استطاع كيف واحدة. برضبة
عن للذود يمتلكونه ما كل كان وقٍت يف العدوان، لردِّ مخالب أو أسنان دون شفقة» وال

املجرَّدة»؟ «أياديهم هو أنفسهم
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أنهم بد فال مجردة؛ تكن لم األوائل البرش أشباه أيادي أن يف تتمثَّل األرجح اإلجابة
الضواري من كلٍّ عىل للهجوم صنعوها التي األسلحة أن بد وال أسلحة، يحملون كانوا
الرئيسيات، من أسالفهم لدى كانت التي الكبرية األنياب عىل متفوِّقة كانت والفرائس
يف رأينا وكما األسنان.13 من ال فعَّ سالح امتالك الرضوري من يُعد لم أنه لدرجة
قردة بعض ُشوهدت فقد البرش؛ أشباه عىل مقصوًرا ليس التقنية استخدام األول، الفصل
ح املرجَّ من لذا فرائسها؛ قتل يف تستخدمها بدائية رماًحا تصنع وهي الربية الشمبانزي
لُقوى العنان أطلقت قد الرماح، صنع بدأت حني التاريخ قبل ما قردة تكون أن للغاية

قدمني. عىل ويتحرَّك تماًما القامة ُمنتِصب قرد النهاية يف عنها نتج التي التطور
(انظر يَديها يف أشياء تحمل حني الخلفية قوائمها عىل السري إىل بشدة القردة تميل
رية تطوُّ ميزة الخلفيتني القائمتني عىل والوقوف السري عىل القدرة تعزيز كان .(3-2 شكل
أول املدبَّبة، الطويلة العصا — ثورية أسلحًة استخدمت التي التاريخ قبل ما لقردة قوية

بُعد. عىل من آخر حيوان مهاجمة يف استخدامها يمكن — بدائي رمح
استخدامها يمكن الطويلة الرماح ألن تماًما؛ والدفاع الصيد لعبة ت غريَّ الرماح أن بد ال
فإذا العضوية. فرائسهم أسلحة متناول عن بعيًدا أمان يف الصيادين بقاء مع فتَّاكة بقوة
فقد أقدام، عدة طولها يبلغ برماح حيوان طعن تستطيع الصيادين من مجموعة كانت
ُمهاِجميه. مع العضوية أسلحته الستخدام يكفي الذي بالقدر مطلًقا يقرتب أن دون يموت
ُمزوَّدين … األوائل اإلنسان أسالف كان «ربما قائًال: اإلنسان» «أصل يف داروين كتب
يف أخرى أسلحة أو الهراوات أو األحجار استخدام عادة اكتسابهم مع لكن كبرية، بأنياب
كان الحالة هذه ويف وأسنانهم. لفكوكهم استخدامهم قلَّ خصومهم، أو أعدائهم مقاَومة

األسنان.»14 مع الفكوك حجم سيتضاءل
الكالسيكي عمله يف الطبيعي اإلنسان علم اختصايصُّ بريس لورينج يس وكتب
مدبَّبة عًصا استخدام من التمكُّن أن ن نُخمِّ أن «يمكننا وقال: البرشي»، التطور «مراحل
يسري كائن عنه نتج الذي االنتقائية القوى يف التغيري إىل أدَّى الذي الحاسم العنرص كان
استخدامها امُلعاد الحفر عصا … أن نُضيف أن ويمكننا … األدوات ويستخدم قدمني عىل
البابون ذكر لدى الذي امُلريع الناب من حتى فاعلية أكثر دفاع سالح هي آخر غرٍض يف
أن فعاًال استخداًما أنيابه يستخدم حتى البابون قرد عىل يتعني يشء، كل فربغم العادي؛
… فُفرصة رطل، ٢٠٠ وزنه جائًعا نمًرا الخصم ذلك كان وإن حرفيٍّا، خصمه يواجه

ضعيفة.»15 … أذًى دون النجاة يف البابون
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حامًال منتصبًا والسري الوقوف يستطيع الرئيسيات، من أقاربنا أقرب البونوبو، :3-2 شكل
أربع. عىل للحركة ُصممت قد ساقيه أن عىل املحنيتان ركبتاه تدل لكن بساعديه، أشياء

(.Lanting/www.lanting.com النتينج لفرانس محفوظة النرش (حقوق

النهج هذا عن تعبري أحدث اإلنسان علم اختصايصُّ جرابر بيتس روبرت صاغ
قردة أدوات مثل الحجرية، األدوات «أُوىل :٢٠٠٠ عام يف يقول كتب وقد التفكري، من
املحتمل من … الحجر من ُمرونة أكثر مادة من شك دون مصنوعة كانت الشمبانزي،
من الطعام جامعو كبرية بدرجٍة عليها اعتمد التي — املدبَّبة العيص أن بالطبع تماًما
مألوفة غري لكنها ورماًحا، حفر ِعيصَّ باعتبارها الحياة، قيد عىل البقاء أجل من البرش
بشكٍل املنتصبة القامة كفة حت رجَّ التي األداة هي كانت ربما — والقردة السعادين بني

الطبيعي.»16 االنتقاء ميزان يف قاطع
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آخر حيوان ملهاَجمة تكفي بدرجة طويل رمح واستخدام حمل عىل القدرة لعبت
أن فبمجرَّد الحياة؛ قيد عىل البقاء يف كبريًا دوًرا العضوية أسلحته مدى عن بعيًدا وقتله
بثبات الوقوف استطاعوا الذين األفراد لدى أصبح الرماح تقنية البرش أشباه أسالف تبنَّى
واضحة ميزًة — ورميه األمامية بأطرافهم بالرمح الوخز أثناء — الخلفية قوائمهم عىل
السري واستطاعوا أطول، ملدٍة واقفني البقاء األفراد هؤالء استطاع وكلَّما ُمناِفسيهم. عىل
قدرتهم كانت وأثقل؛ أضخم حملها يمكنهم التي األسلحة وصارت أبعد، ملسافاٍت والَعْدو
وزادت فاعلية، أكثر املحتملة الضواري من الهجمات ضد وأبنائهم أزواجهم عن الدفاع عىل
لكلِّ املجموعة. يف آخرين أعضاء مع ليتقاَسموها بها العودة يستطيعون التي اللحم كمية
ليأتي كافيًا الحياة قيد عىل البقاء من التمكني يف املصنوعة الرماح دور كان األسباب هذه
حيواٍن إىل أربع عىل يميش حيواٌن ليتطوَّر الرضورية الكربى الترشيحية التغيريات بهذه

قدمني. عىل يميش
قردة بني الرماح استخدام إىل أدَّت قد تكون قد التي النوعية من سلوكيات ُرصدت
االستعراض أثناء كثريًا بها والتلويح األشجار فروع تحطيم من والغوريال، الشمبانزي
بسهولة؛ النرضة للفروع املرن الخشب سن يمكن األول. الفصل يف أرشنا كما التهديدي،
قردة ُشوهدت وقد املدارية. األشجار لبعض الخِشن اللحاء أو صخري بربوز بحكِّه وذلك
الفروع بنزع خشبية رماًحا تصنع وهي أفريقيا، غرب يف السنغال يف الربية، الشمبانزي
حيوانات قتل يف وتستخدمه بأسنانها، طرَفيه أحد وتسنُّ ُمستقيم، خشب عود عن واللِّحاء

نائمة. وهي األشجار فجوات يف بطعنها الجالجو،
صنعت قد التاريخ قبل ما عصور يف عاشت التي األنواع من كبري عدٌد كان إذا لكن
األدوات هذه بقايا عىل يُعثَر لم فلماذا السنني، ملاليني واستخدمتها الحفر وِعيصَّ الرماح
إحدى هذه الزمنية؟ الفرتات هذه إىل تعود التي األثرية املواقع يف الخشبية واألسلحة
الوجود»، عدم عىل دليًال ليس الدليل وجود «عدم فيها يكون التي الكالسيكية الحاالت

املقدمة. يف ذكرتها التي الظاهرة تلك
الخشب من البرش صنعها التي األثرية األدوات من عليه ُعثر ما أقدم ظلَّ طويلة لفرتٍة
القطع، هذه عمر حول بشدة اآلثار علماء واختلف السنوات، آالف بضعة عمرها يتعدى ال
الخشب من الفتَّاكة األسلحة صنع أن هي السائدة النظر وجهة ظلَّت طويل لوقٍت لكن
ظهور قبل يبدأ لم — الكبرية الحيوانات صيد عىل التعاون يف األسلحة هذه واستخدام —

عام. ألف ٥٠ من يقُرب ما منذ ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان
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أحد من أخريًا استُخرج حني ١٩٩٧م، عام العلمية لألوساط صدمًة كانت لذلك
وُمتواِزنة نع الصُّ دقيقة خفيفة خشبية رماح عدة أملانيا يف شونينجني يف القديمة السبخات
السبخات لهذه الحمضية الشديدة الطبيعة بسبب لكن عام، ألف ٤٠٠ نحو عمرها تماًما
الرماح تلك حفظ مما للكلمة؛ الحريف باملعنى الخشب «تخلَّل» فقد فيها األكسجني وانعدام
البرش أحد القامة، املنتصب اإلنسان صنع من شونينجني رماح كانت البكتريي. التآكل من
بزمن الحديث اإلنسان ظهور قبل الربية الخيل لصيد يبدو فيما استخدمها الذي الناشئني،

طويل.
تتطلَّب ولم بالنار، امُلعاَلج الطقسوس أشجار خشب من شونينجني رماح ُصنعت
جذع من مرونًة األكثر الجزء انتزاع وإنما فحسب، الحجم كبرية أشجار قطع صناعتها
الرضوري من وكان بالداخل. صالبًة األكثر القلب خشب عن للكشف الخارج من الشجرة
دون إجرائها من بد وال دقيقة، عملية هذه وكانت النار. يف الرمح طرف يُقوَّى أن حينذاك

الخشب. م تفحُّ
وأثقل أسمك الخفيف الرمح من األمامي الطرف جعل أيًضا الرضوري من كان
أن النظر يلفت ومما اآلن. تُصنَع التي الحديثة الرماح مثل تماًما الخلفي، الطرف من
وهي بالضبط، الرمح مقدمة من األول الثلث عند يقع شونينجني رماح يف الجاذبية مركز
الحديثة الخفيفة الرماح يف التوازن لنقطة ومطابقًة بل به، لإللقاء األمثل التوازن نقطة
التخطيط عىل واضًحا دليًال يُعطي الذي — د املعقَّ السالح هذا اليوم. حتى املستخدمة
اإلنسان الناشئ، اإلنسان صنعه — الخشبية األعمال يف الدقيقة التقنية واملعرفة املتقدم
من أصغر دماغه وكان طويل، بزمن النياندرتال إنسان قبل عاش الذي القامة، املنتصب
الدقيقة املعرفة عن ليتفتَّق القامة املنتصب اإلنسان ذهن يكن ولم كبرية. بدرجة أدمغتنا
صورها؛ أكمل يف فجأًة الخطوات، متعدِّدة دة معقَّ عمليات عىل املشتملة الخشبية، باألعمال
ظهور قبل ملا تعود التي األجيال، آالف عرب للمعرفة البطيء الرتاكم نتاج باألحرى فهي

األوائل. البرش أشباه فجر إىل الناشئني البرش هؤالء
سالح التاريخ قبل ما عصور يف عاشت التي األقدام ثنائيات كل فقدان أن ثبت لقد
التي الخطرية الكبرية األنياب األوائل البرش أشباه من أيٌّ يستعْد فلم نهائيٍّا؛ كان األسنان
القديمة التاريخ قبل ما قردة أمم أحد تبنَّت حني التاريخ. قبل فيما أسالفهم لدى كانت
عىل بنجاح تفوَّقت والدفاع للصيد اسرتاتيجية صارت واستخدامها، الرماح صناعة تقنية
السابقة البيئات تلك يف عاشت التي والفرائس الضواري من كلٍّ لدى العضوي السالح

التاريخ. عىل
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بالكامل، الحركة مسئولية ل تحمُّ عىل قادرتني الخلفيتان الساقان صارت أن وبمجرَّد
يف استخدامهما أمكن فقد أخرى؛ أغراض تلبية يف حرَّتنَي األماميتان الساقان أصبحت
مكان من واألسلحة األدوات هذه حمل يف استخدامهما وأمكن واألسلحة، األدوات صنع
وسواعدهم أياديهم استخدام عىل قادِرين قدمني عىل يمشون الذين البرش أشباه كان آلخر.
— الناضجة الفاكهة من كمية أو الصيد غنائم مثل — نسبيٍّا ثقيلة أحمال نقل يف الحرة
العودة عند بعيدة أماكن يف أصابوه الذي الطعام جلب من مكَّنهم مما آلخر؛ مكان من
شكل يف — نفسها األساسية التقنية وكانت املدد. فرضية افرتضت كما الجماعة، مقرِّ إىل
الصيد مجتمعات يف األرض. يف املدفون الطعام جمع يف أيًضا تُستخدم — حفر عصا
إىل للوصول الحفر يف دورية العيصبصفٍة تلك مثل يستخدمن النساء كانت الثمار، وجمع
وكذلك الصغرية، الحيوانات وجحور األبيض النمل وأعشاش والدرنات واألبصال الجذور
يُستعيص لدرجٍة نحيلة كانت التي األشجار فروع أطراف من والفاكهة الجوز إلسقاط

تسلقها. معها
قدمني عىل امليش تطور عىل تبعث لم الحفر وِعيصَّ الرماح تقنية أن يبدو أخريًا،
عليه يبدو قد ما رغم نفسها. البرشية ر تطوُّ عن النهاية يف مسئولة كانت وإنما فحسب،
ا جدٍّ واملحبَّبة النادرة البدنية الهيئة تكون أن ا جدٍّ املحتمل فمن غرابة، من الزعم هذا
التي — القديمة القردة من ملجموعة أصلها يف ترجع البرشي للجسم كثريًا بها واملحتَفى
استخدام أتقن َمن أول كانت والتي — التاريخ قبل ما غياهب يف بعيد زمن منذ ضاعت

الغذاء. وجمع والدفاع الهجوم يف الحادَّة الطويلة للعيص االستثنائية اإلمكانيات
ة املهمَّ القيود بعض فرض قد قدمني عىل والحركة املنتصبة القامة إىل التحول لكن
القيود هذه كانت ربما الكبرية. الحيوانات صيد عىل التاريخ قبل ما برش إناث قدرة عىل
البرش، بني الجنيس النوع عىل قائم للعمل فريد تقسيم ظهور عنها نتج التي هي ذاتها

الحيوانات. من أخرى أنواع أي يف وجوًدا له تجد ال الذي العمل تقسيم وهو

البرش أشباه إناث لدى األمومة وأعباء الصيد

من مصنوعة وأسلحة أدوات شملت التي التقنية األوائل البرش أشباه تبنَّى أن بمجرَّد
أجل من وقتلها أخرى حيوانات صيد يف الفتَّاكة أسلحتهم يستخدمون بدءوا الخشب،
بالصيد ُعِرف حياة أسلوب — فريًدا بيئيٍّا برشيٍّا تكيًفا ابتكروا بهذا وبقيامهم لحومها،
الزراعة تقنية تبنِّي البرش بدأ حتى البرشي النسل يف عضو كلُّ مارسه — الثمار وجمع
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تعارَضت األخرى الضارية األنواع كل إناث عكس عىل لكن تقريبًا، عام ألف عرش اثني منذ
البرش. أشباه بني الثقيلة األمومة أعباء مع الصيد ُمتطلبات

جوانب كل يف امُلساواة قدم عىل الذكور اإلناث تُشارك األخرى الضارية األنواع كل يف
األسود الشهرية، الالحمات تلك الخصوص وجه عىل منها — األنواع بعض ويف الصيد،
فعل اللبؤات فتستطيع وكميتها؛ فرائسها نوعية يف الذكور عىل اإلناث ق تتفوَّ — األفريقية
الصيد يف تتدخل ال حيث وجحور، أعشاش يف بأمان مخبوءة تكون صغارها ألن ذلك
الضواري إناث كل عىل نفسه األمر وينطبق قاتل. هجوم موقع يف لإلصابة تتعرَّض أو
القاتلة والحيتان عرس وابن والثعالب والدببة والذئاب والنمور الفهود مثل األخرى،

وغريها. واألبواز، والبوم والصقور والنسور والفقمات البحر وخنازير
من وليس دائًما، كثب عن صغارهن يُراقبن أن عليهنَّ فيتعنيَّ البرش أشباه إناث أما
عىل بناءً أذرعهن؛ بني أطفالهن حمل أثناء كأسلحة حادَّة ِعصيٍّا يستخدمن أن املنطقي
ليُخِرجن حفر كعيصِّ الحادة الطويلة أدواتهنَّ يستخدمن البرش أشباه إناث كانت ذلك
بدرجٍة والسعادين القردة عىل يستعيص التي لألكل القابلة والدرنات الجذور األرض من
الحادة العيصَّ تلك اخرتع من هنَّ اإلناث تكون أن املحتمل من بل إليها، الوصوُل كبريٍة
كلتا يف الحًقا. إال للصيد الذكور يتبنَّها ولم األرض، تحت املوجود الغذاء لجمع األصل يف
لهم املتاح الغذاء نطاق بتوسيع الجنسني لكال البدائية التقنية هذه سمحت الحالتني
مطلًقا مألوف غري آخر نوًعا البرش أشباه تبنَّى التغيريات هذه رسوخ ومع كبرية. بدرجة
أنواع شتَّى يُحِرضون واإلناث الذكور من كلٌّ كان الغذاء: عىل الحصول سلوكيات من
ويتقاَسم مجهودها ثمرات اإلناث تتقاَسم حيث اليوم، نهاية يف املشرتك مقرِّهم إىل الطعام

صيدهم. غنائم الذكور
اإلناث فيه وتبحث الذكور فيه يصطاد الذي الوحيد الحيواني النوع هم البرش «أشباه
عالوة عليها.» يحصلون التي الغذاء أنواع مختلف يتقاسمان الجنسني وكال الغذاء، عن
بتوفر وثيًقا ارتباًطا الجنسني بني الطعام اقتسام من الفريد النمط هذا يرتبط ذلك، عىل
تطوَّر كيف نفهم حتى البرش. أشباه لدى مستمرة ِشبه بصفٍة املفتوحة الجنسية العالقات
املرتبطة لألمومة الجسيمة األعباء نُدرك أن األهمية من للغاية، املألوف غري النمط هذا
فحسب، الرئيسيات أنواع كل بني لألمومة أعباء أشق ليست فهذه البرش؛ أشباه بتوالد

الثدييات. إناث كل لدى األمومة أعباء بني األثقل أيًضا لكنها
ُمدِهشة. بقوة إصبعك عىل سيقبض حديثًا، مولود طفل كفَّ بإصبعك تلِمس حني
قوية غريزة بقايا هو العمر، من األوىل األسابيع يف يختفي الذي هذا، القبض ُمنعِكس
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كلُّ يظلَّ أن ضمان هو منه الرئييس الغرض كان فقد الرئيسيات؛ من أسالفنا من ورثْناها
بأمه امُلستمر الجسدي االتصال أن بما دائم، بإرصار أمه بفراء متعلًقا الرئيسيات من وليد
الرئيسيات وليد يتعلَّق هكذا الحياة. قيد عىل لبقائه ُمهم ويشء لألمان الوحيد امللجأ هو
باملقلوب بخارصتها ُمعلًَّقا حياته، من األوىل األسابيع خالل األربعة بأطرافه أمه بجسد
الطفولة، مرحلة انتهاء بعد وحتى األشجار. غصون من يتدىل وهو الكسالن حيوان مثل
بعض يف حتى سنوات أو — كتَفيها أو أمه ظهر يمتطي شهوًرا الرئيسيات طفل يظل

أمان. يف وحده يتحرَّك أن أخريًا يتعلَّم أن قبل — الحاالت
تعيش أن لها مقدَّر ألنها الرئيسيات لدى حاالتها أقوى يف تكون األمومة رابطة
بد ال لذا حتفها؛ فتَلقى السقوط لخطر الدوام عىل أطفالها يتعرَّض حيث األشجار، عىل
أينما بصغارهن وثيق بَدني اتصاٍل عىل امليالد لحظة من الرئيسيات أمهات تكون أن
تُخفي إما التي األرض، عىل تعيش التي الثدييات أغلب مع صارٌخ تناُقض هذا ويف ذهبن.
(مثل والدتها يوم منذ السري تستطيع وإما والثعالب)، األرانب (مثل ُجحور يف صغارها
القرد أو السعدان ألنثى يُتيح الرئيسيات رضيع لدى القبض ُمنعكس واألفيال). الخيل
رضيعها لحمل تُضطرُّ ال إذ الطعام؛ وجمع الحركة يف كلها األربعة األطراف استخدام
أعدائها من والفرار الثمرات وقطف والقفز التسلق تستطيع هكذا بنفسه. بها يتشبَّث ألنه
بالطمأنينة شاعرًة كلها، القوية األربعة أطرافها مستخدمًة األشجار، فروع من والتأرجح

أبًدا. يرتكها ولن الربنقيل مثل بها متعلٌق طفلها أن ملعرفة
أو الشهور طوال أمه مع حميم جسدي اتصاٍل يف الرئيسيات طفل يعيش هكذا
لهذا نتيجة الرئيسيات يف والطفل األم بني الناشئ والرابط حياته، من األوىل السنوات
العلماء أيًضا. الرئيسيات به تنفرد وإنما فحسب، قويٍّا ليس املستمر الجسدي االتصال
العالقات من العديد الَحظوا الربية الحياة يف والسعادين القردة سلوك يدُرسون الذين
— الشمبانزي ِقَردة أقربائنا، أقرب بني خاصًة — واألبناء األمهات بني العمر طوال املمتدة

األخرى. الحيوانية األنواع يف معدومة أو نادرة العالقات هذه ومثل
بالطريقة أمهاتهم بفراء التعلُّق عىل قادرين يكونوا فلم األوائل البرش أشباه أطفال أما
من ألسفل دارت قد األخرى لألصابع املواجهة الكبرية القدم إصبع كانت فقد نفسها؛
عىل قادرة األوائل البرش أشباه ع ُرضَّ أقدام تُعد ولم القدمني، عىل كفاءة أكثر حركٍة أجل
بدًال للتشبث فقط يدان األوائل البرش أشباه ع لُرضَّ أصبح أن فبعد أمهاتهم؛ بفراء التشبث
دائم دعٍم إىل ذلك من بدًال واحتاجوا بأمهاتهم، التشبث عىل قدرتهم عدم زادت أربع من

أمهاتهم. ذراَعي من
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ذوات الحيوانات لدى فالحمل الحمل؛ أعباء من كثريًا املنتصبة القامة زادت كذلك
البرش أشباه حالة يف لكن األم، جسد يف الجاذبية مركز يُغريِّ ال لكنه الوزن، يزيد األربع
للخلف امليل األم من ُمتطلبًا لألمام، الجسم جاذبية مركز الحمل يُبدِّل القامة املنتصبي

ذلك. لتعويض الحمل تطور مع فأكثر أكثر
الشمبانزي قردة بني يحدث لكنه والِقَردة، السعادين بني باالفرتاسنسبيٍّا الصيد ينُدر
بأن العوامل هذه كل تُفيد املتعاونني. الذكور من مجموعات عادًة به تقوم حيث والبابون،
البالغون، الذكور األحيان أغلب يف األوائل البرش أشباه بني يُمارسه كان باالفرتاس الصيد
بجمع الرئيسيات لدى تقليدية األكثر االسرتاتيجية يُمارسن البالغات اإلناث كانت حني يف
وأبناءهن البرش أشباه إناث أن إال والحرشات، والبَيض والبذور والدرنات والتوت الفاكهة
الصيادون الذكور احتاجه كيفما بالربوتني الغني الغذائي الالحمات نظام يحتاجون كانوا
حتًما كن الصيد لغنائم لن يتوصَّ كن الالئي البرش أشباه إناث أن يعني وهذا أنفسهم.
اإلناث من — أكرب الحياة قيد عىل أبنائهن بقاء احتمال وكان — أفضل تغذية عىل يحصلن

الغنائم. تلك لهن يُتاح ال الالئي
— أبنائهم مع حتى وال — عادًة الطعام يتقاسمون ال والقردة السعادين أن ورغم
جنَيس كال يستفيد حتى هكذا، الجنسيني. رفاقهم مع الطعام تقاُسم عىل يدأبون فهم
السلوك من نمط ر تطوَّ للعمل، املألوف غري التقسيم هذا من درجة ألقىص البرش أشباه
هذا جوانب من جانب أبرز الحيوان. مملكة يف آخر مكان أي يف املوجود غري الجنيس
حني تقع — الجماع فيها بما — الجنسية املمارسات أكثر أن هو الفريد الجنيس التكيف

حمل. لحدوث احتمال يوجد وال التبويض مرحلة يف األنثى تكون ال
الجزء أن بعيد حدٍّ إىل الواضح من يبدو االعتبار يف البسيطة الحقيقة هذه وضع مع
يف ليس أننا ورغم التكاثر. غري آخر غرًضا يُحقق البرشي الجنيس السلوك من األكرب
يكون أن املحتمل فمن التاريخ، قبل ما برش ألشباه الجنيس السلوك مالحظة مقدرتنا
برش به يتميَّز الذي املتصل ِشبه الجنيس للسلوك لوا توصَّ قد أنفسهم البرش أشباه أوائل
بني — الطعام اقتسام ذلك يف بما — قوية عالقات عىل للحفاظ كطريقة الحديث العرص

واإلناث. الذكور

الجنسية العالقة يف ثورًة البرشيُحدثون أشباه دائمة: شبه شبقية دورة

وكثريًا ُعزلة، يف تتناوله ما عادًة فهي الطعام؛ حيال الشديدة لألنانية الرئيسيات أغلب تميل
أجل من لون ويتوسَّ يستْجدون قد الذين أبنائها وحتى اكرتاث، بال اآلخرين تتجاهل ما
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الشبقية بدورتها األنثى تمرُّ حني يقع باملالحظة جديًرا استثناءً ثَمة أن بيد واحدة. لقمة
الثنائي ينفصل بالغ. ذكٍر مع املتصاحب الثنائي تُسمى الجنسية العالقة من نوًعا ن وتُكوِّ
ويُنظف يتجامعان، مًعا؛ وقتهما أغلب ويقضيان املجموعة عن حديثًا امُلتآلف املتصاحب
رغبتها األنثى تفقد الشبقية الدورة تنتهي حني لكن الطعام، ويتقاسمان اآلخر، منهما كلٌّ
يف فرد كل ليميض املتصاحب الثنائي وينفصل األنثى، يف رغبته الذكر ويفقد الجنس، يف
أخرى مرًة الطعام تقاسم أو للتعارش االقرتان أو الجنيس النشاط يحدث وال سبيله. حال

لفطامه. مناسبًا عمره ويصري الرضاعة، فرتة ويتجاوز الجديد، الطفل يُولد حتى
النباتي غذائها نظام يُزوَّد ال التي والِقَردة السعادين لدى موجودة غري مشكلٌة هذه
تكون تكاد حرية بقوة امُلتشبِّثون صغارها يُتيح والتي أحيانًا، إال باللَّحم كبرية بدرجة
الحرية لهنَّ يكن لم البالغات البرش أشباه إناث أن بما لكن ألمهاتهم، الحركة يف كاملة
الشبقية، للدورة الخارجية املظاهر خمدت حني املشكلة هذه ُحلَّت فقد عام، بوجٍه للصيد
الهرمونات زها تُحفِّ التي الشبقية الدورات من وبدًال للجماع. ُممتد استعداٌد محلها وحل
ُمتعديًة امتدَّت للجنس أعم شهية جديد: يشء نشأ عابرة، عالقات من عليه تنطوي وما
حتى وامتدَّت الشهر، من ُممكنة فرتة ألطول لتستمر والخصوبة للتبويض القديمة الحدود

والرضاع. الحمل أثناء
املعهودة الشهري التوقيت سمات تحمل زالت ما البرش لدى الخصوبة دورة أن ورغم
محدَّدة فرتات لديهنَّ ليس الثدييات إناث بني وحدهنَّ البرش إناث فإن الرئيسيات، يف
عن الخارجة الجنسية الرغبة من دورات تأتيهنَّ ال البرش فإناث الجنيس؛ االستعداد من
التناسلية األعضاء يف الهائل م التضخُّ عليهنَّ يبدو وال الهرمونات، تُثريها التي السيطرة
أن حرية البرش إلناث الرئيسيات. من البرشية غري األنواع لدى التبويض مع يتزامن الذي
ليس جنسية عالقة يف ويُشاركن اإلنجابية، الدورة من تقريبًا جزء أي خالل جنسيٍّا يُثاروا
ومع الطمث. انقطاع وبعد والرضاع الحمل أثناء أيًضا لكن خصوبتهن، تقل حني فقط
الجنيس السلوك نمط كذلك تغريَّ الجنيس، للنشاط اإلناث استعداد يف الهائلة الزيادة هذه

كبريًا. تطوريٍّا تغريًا البرش أشباه لذكور
بني فريًدا أيًضا يبدو الجنيس السلوك من نمط البرش أشباه ذكور لدى نشأ فقد
بقرينٍة البرش أشباه من العادي البالغ الذكر فريتبط مجموعات؛ يف تعيش التي الرئيسيات
نُسميه الذي الجنيس النسق وهو الوقت، أغلب الجنيس للنشاط استعداد لديها واحدة
ذكر لدى ازدادت لألنثى، الجنيس السلوك يف الكربى الزيادة والستيعاب األحادية. العالقة

67



قيود بال

التي والسعادين القردة عكس فعىل هائلة؛ زيادًة الجماع مدة النموذجي البرش أشباه
دقائق لعدة يُجاِمعون البرش من الذكور أغلب الواحدة، املرة يف فقط ثواٍن لبضع تجامع
البرش بني النموذجية الجنسية العالقة تطول الواقع، يف الجماع. نشوة تنتابهم أن قبل

مرة. خمسني بنحو األخرى الرئيسيات بني عنها
سطوة الذكور أكثر يتمتَّع أن والقردة السعادين بني املعهود النمط أن رغم أخريًا،
جنسية، البرشبحظوة من امُلسيِطرون الذكور يتمتع اإلناث، مع الجنسية للعالقات باحتكار
املجموعات يف نادرات لسن جنسيٍّا الناشطات اإلناث إن حيث احتكاًرا، تُعدُّ بالكاد لكنها
جماعتهم أفراد أكثر الذكور يكون ال حني فحتى والِقَردة، السعادين بني كما البرشية

نشطة. جنسية بحياة ويستمتعون ُمنتظمون، جنسيون رشكاء لديهم يظل هيمنة،

البرشية األرسة أسس واألمومة: الجنس روابط

أفراد مع دائمة جنسية عالقات لتكوين الشبقية الدورة البرش أشباه إناث تركت حني
واالبن. األم بني القديم الرئيسيات رابط إىل جديد قوي جنيس رابٌط أُضيف الذكور، من
األحادية، العالقات مماَرسة مجموعات يف تعيش التي الرئيسيات أنواع أحد بدأ مرة وألول

للجماعة.17 األكرب االجتماعي البناء داخل املعالم واضحة ِبنًى رة املصغَّ األرس وصارت
صارت فقد والجنس، األمومة روابط لب هي البرش أشباه فصيلة يف األنثى كانت وملا
التي الرئيسيات بني قط وجود لها يسبق لم التي االجتماعية للمؤسسة العاطفية املرساة
من الفريدة الحالة هذه يف وابن. وأب أم من الدائمة املصغرة األرسة مجموعات: يف تعيش
لبنة يف مرتبطني لسنوات، ونسلهما واحد ذكر مع األلفة من جوٍّ يف األنثى تعيش التكيف
الة. الرحَّ للجماعة األكرب املجتمع داخل تام اندماٍج يف البقاء مع للمجتمع أساسية بناء

مجتمع يف جديًدا دوًرا البرش أشباه لدى األحادية العالقات نمط خلق كذلك
األرسة صارت النحو هذا عىل وذريتها. واحدة بأنثى امُلرتبط األب، دور الرئيسيات:
الصيد عىل يعيش الذي النوع هذا طاقات وتوجيه موارد لتوزيع الة فعَّ طريقًة البرشية
النظام هذا حدَّ فقد النادرة، املوارد من تُعد لم الجنسية املبارشة إن وحيث الثمار. وجمع
الذكور مع ومتعاونة مستقرة تحالفات تكوين لهم ُمتيًحا الذكور، بني واملنافسة النزاع من

ُمحاربني. أو كانوا صيادين وفعاليتهم بأسهم من زاد مما اآلخرين؛
يف تماًما وفريد ا جدٍّ غريب آخر تغيريٌ وقع البرشي التطور تاريخ يف ما مرحلٍة يف
والسلوك باملشاعر مرتبًطا األنثى ثدي صار فقد للجنس؛ العصبية والبيولوجيا الترشيح
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البرش من األنثى فحلماُت األخرى؛ الثدييات أنواع بني موجود أنه يبدو ال ارتباًطا الجنيس
حتى أن العالم حول النساء ذكرت وقد الجنسية، للشهوة إثارة كمناطق عصبيٍّا متَّصلة

جنسية. شهوة مشاعر بسهولٍة يثري أن املمكن من الثدي من الطفل رضاعة
املداَعبة يف ا مهمٍّ عنًرصا وتقبيلهما ومداعبتهما الثديني ملس يَُعد هذا إىل باإلضافة
أن امُلهم فمن بديهية، الحقائق هذه نرى قد أننا ورغم البرش. لدى الجماع تسبق التي
هذا مثل تلعب ال الوليد، الطفل تغذية هي الرئيسية ووظيفتها اللبنية، الغدد أن نذُكر
أو املاشية، أو املاعز أو األغنام أو الكالب أو النمور أو لألسود الجنيس السلوك يف الدور

أخرى. رئيسيات ألي الجنيس السلوك يف باألحرى
املراحل يف إال ويتضخمان يرتفعان ال األخرى الثدييات كل يف الثدينَي أن املالَحظ من
يف لكن الوليد، للطفل اللبن توفري يف األساسية وظيفتهما يعكس مما الحمل؛ من املتقدمة
قادرة البرش من األنثى تصري أن قبل عادًة البلوغ، عند مان ويتضخَّ الثديان ينتفخ البرش
من مرحلة مع بالتحديد الثديني تضخم يتزامن أن مصاَدفًة وليست طفل. يف الحمل عىل
املزدوج الدور هذا األنثى ثديا يلعب ال الجنيس. النُّضج من تقرتب حني األنثى حياة دورة
فقط. نوعنا يف إال اآلخر للجنس الجنيس للجذب ومصدًرا األبناء لتغذية مصدًرا بصفته
أشهر لألسف البرش؟ يف إال ينشأ لم وملاذا الغريب، امُلزدَوج الدور هذا من الغرض ما

شديدة. ضعف نقاط تعرتيهما الغريبة الظاهرة لهذه رشًحا تُقدِّمان نظريتني
لدى األرداف يُحاكيان القامة املنتصب الحيوان يف املرتفعني الثدينَي أن افُرتض لقد
صحة رغم لكن جنسية. كعالمة األرداف محل ليحالَّ را تطوَّ ثَم ومن األربع؛ ذوي أسالفنا
أو يخفيها يكاد ال منتصبة بقامة الوقوف فإن ُمعيَّنة، جنسية جاذبية لها األرداف أن

للرغبة. كُمثريات صفتها عنها ينزع
تطور مع مخفية األساس من صارت الجنسية األنثى أعضاء أن أخرى نظريٌة ترى
الجنسية األعضاء تلعبه كانت الذي الجنسية العالمة دور الثديان فتوىلَّ املنتصب، الوضع
األنثى ثديا كان ملا لكن األربع. ذوات والقردة السعادين يف الشبقية الدورات خالل املنتفخة
وإمكانية تبويض لحدوث مرئية عالمات بوظيفة يقوما أن يُمكن فال دائًما، منتفخني
الجنسية أعضائهن إلخفاء كبريًا جهًدا يبذلن تقريبًا املجتمعات كل يف البرش وإناث الحمل.
من يُقلِّل بالكاد واضح بشكل الجنسية األنثى أعضاء ظهور وعدم الرجال. نظر عن

عادًة. البالغ للذكر إثارتها
جنسية أهمية ذات أعضاءً ليصريا را تطوَّ األنثى ثديَي أن وهو بساطة؛ أكثر تفسريٌ ثَمة
الشبقية الدورات اختفاء هو األول البرش. أشباه سلوك عىل طرآ ني مهمَّ َين تغريُّ نتيجة
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للثديني الدائم التضخم صار هكذا اإلناث. لدى محله املستمر الجنيس االستعداد وحلول
عىل الثاني، التغري ووقع للمرأة. املستمر الجنيس لالستعداد برصية عالمًة البلوغ عند
أبدية رعاية عالقة — بأمه الرئيسيات ذكر عالقة صارت حني البرش، أشباه ر تطوُّ امتداد
بزوجته. البرش أشباه ذكر بعالقة عميق، عصبي مستًوى عىل مرتبطة — والحماية الحب
نحو والحماية الحب من درجة إبداء الذكور والسعادين القردة لدى املعهود من
البالغات اإلناث أثداء تكون قد لذا الجماع؛ يف رفيقاتهم تجاه يُبدونها ما نادًرا أمهاتهم
الذكور لدى األم حب مشاعر توجيه إلعادة كاسرتاتيجية تطوَّرت قد االرتفاع الدائمة
املشاعر هذه كانت تقدير، أقل عىل الجماع. يف برفيقاتهم اهتمام مشاعر إىل البالغني
من يقظة أكثَر حماية وكذلك األزواج، بني الطعام القتسام أكثر ُفَرص إىل ستُرتَجم
ونجاح أعمار يزيد أن شأنه من كان وهذا اآلخرين. البرش وأشباه الضواري تهديدات

البلوغ. منذ االرتفاع دائمة أثداؤهنَّ صارت الالئي البرش من اإلناث أولئك تناُسل
رة مصغَّ «تماثيل تنحت التاريخ قبل ما شعوب كانت سنة، ألف ٣٥ من أكثر منذ
التماثيل وهذه هائلة. وفروج وأرداف بأثداء مزوَّدة والعاج، الحجر من املرأة» لجسد
بالتفصيل نتناولها وسوف البرشي، للشكل الباقية التجسيدات أقدم بني من تَُعد رة املصغَّ
التاريخ يف قديمة ظاهرٌة األنثى لثدي الجنسية الداللة أن الواضح من الخامس. الفصل يف
األعصاب علم ينجح قد لغًزا نوعنا يف دائًما الناهد األنثى ثدي نشأة تظلُّ لكن البرشي،
مشاعر بني كرابط فوظيفته أصله كان أيٍّا لكن النهاية، يف حله يف التطوُّر نفس وعلم
يف العديدة العنارص من واحد الرابط وهذا تجاهلها. يُمكن ال الجنسية واملشاعر األمومة
التي الدائمة الشائعة املجموعات يف مًعا البرش كل تربط التي للعالقات الفريدة الشبكة

أًُرسا. يها نُسمِّ
واآلباء واإلناث، الذكور بني طبيعيٍّا تنمو التي والعالقات املشاعر من الخاصة الشبكة
هي إنما العمر، طيلة ُمرتبطني ويصريون لسنوات مًعا يعيشون الذين واألشقاء واألطفال،
قيد عىل للبقاء اسرتاتيجية من أكثر البرش أشباه لدى فاألرسة البرش؛ ألشباه ُمنفرد ابتكار

البرشي. املجتمع أساس حجر إنها الحياة؛
األرس تربط التي الراسخة الشخصية العالقات من شبكة البرشية األرسة نشأة خلقت
الحديث، اإلنسان إىل األوائل البرش أشباه ر تطوُّ مع املمتدة. األكرب باألرس مًعا رة املصغَّ
واملرياث، والنسب للزواج وقواعد دة، معقَّ قرابة أنظمة هذه امُلمتدة األرس أنظمة عن نتج
امللكية والسالالت القبَلية العشائر التايل. للجيل جيل من بالوراثة والنفوذ الثروة وانتقال
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عىل ة املتحرضِّ واملجتمعات الثمار وجمع الصيد ملجتمعات واستقراًرا هيئة أعطت التي
العاطفية الروابط لوال لتُوَجد تكن لم البرشي التاريخ من األكرب الجزء طوال السواء

األرسة. بوتقة يف تكوَّنت التي العميقة

حياتهم يف واستخدامها وحملها الحفر وِعيصَّ الرماح صنَع البرش أشباه أسالف بدأ حني
جذريٍّا، جديد جسدي شكل له حيوان بتطوُّر تُوِّجت األحداث من سلسلة بدءوا اليومية،
السلوك وامتداد واإلناث، الذكور بني مسبوق غري تعاونًا تطلَّبت التي البيئة مع تكيًفا
وأكثر أكرب ملجتمعاٍت بناء َلِبنات بمنزلة كانت أُرسية روابط وظهور هائلة، بدرجة الجنيس

الحديث. لإلنسان تطوًرا
واألسلحة األدوات ألن البرشية؛ لدى نقلة حدوث إىل الحفر وِعيص الرماح تقنية أدَّت
بيولوجي هو ما عىل تقني هو ما ق تفوُّ أتاح وقد البيولوجية. نظرياتها تفوق كانت املصنَّعة
األخرى. الحياة أشكال كل عىل الهيمنة َصْوب املمتدَّة التطورية رحلتهم بدء البرش ألشباه
خالل هائلة لدرجٍة أخرى مرًة البرشية الساللة سطوة زادت التايل، الفصل يف سنرى وكما
النار، تقنية البرش أشباه من ا جدٍّ مميَّزة مجموعٌة أتقنت حني الثاني، الرئييس التحول

البقاء. أجل من الرصاع يف التاريخ مجرى ت غريَّ أخرى اسرتاتيجيًة وأطلقت
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النار تقنية
والسهر والعري الطهي

بالنار وهبط الشمس، عربة من شعلته وأضاء السماء، إىل صعد بروميثيوس…
األخرى. الحيوانات لكل ند من أكثر اإلنسان صار الهبة وبهذه اإلنسان. إىل

واألبطال» اآللهة «قصص بولفينش، توماس

يرتدي دارت ريموند الربوفيسور كان ١٩٢٤م، عام من نوفمرب شهر يف سبت عرصيوم يف
من الحفريات بعض عىل يحتويان صندوقان وصله حني زفاف حفل أجل من مالبسه
الصندوق فتح حني أفريقيا. جنوب يف جوهانسربج، يف منزله يف وهو جريي حجر َمحجر
بدني يف «رست الثاني الصندوق فتح عندما لكن اهتمامه، كثريًا أثار شيئًا يَر لم األول
والثالثني، الثانية حينذاك عمره يتجاوز يكن لم الذي دارت الحًقا. قال كما اإلثارة»، رجفة
ويتووترزراند جامعة إىل أُرسل ثم وإنجلرتا، أسرتاليا يف الترشيح درس األصل، أسرتايل كان
ذاك من سابق وقٍت ويف هناك. مصداقية ذا للترشيح قسًما ليُنشئ جوهانسربج يف الناشئة
جريي حجر محجر يف البابون لقردة جماجم حفريات عىل العثور عن سمع قد كان العام

جديدة. حفريات أي مبارشًة إليه تُرَسل أن وطلب النائية، تونج قرية يف
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لتجويفجمجمة، األصل طبق نموذًجا داخليٍّا؛ قالبًا الثاني الصندوق محتويات ت ضمَّ
استنساخ ِشبه يَُعد ما تدريجيٍّا، الرقيقة املخ أنسجة محلَّ الجريي الحجر حلَّ حني تكوَّن
أن وهلة أول من «عرفُت فيقول: كالمه ريموند ويستأنف قديم. لكائن األصيل املخ لشكل
أضعاف ثالثة يُعادل ملخٍّ نسخة كان فقد اإلنسان؛ أشباه ألحد عاديٍّا ا مخٍّ ليس يدي يف ما
القديمة؟ الجمجة باقي كان أين لكن البالغ.» الشمبانزي مخ من كثريًا وأكرب البابون مخ
وجد ما ورسيًعا الصندوقني، يف بحماسة دارت بحث املخ؟ هذا يُكِمل الذي الوجه كان أين
تماًما ُمالئًما الداخيل القالب وكان وعاء. شكل عىل تجويف ذات الحجر من كبريًة كتلًة

الحجر. يف ما مكاٍن يف كان الكائن هذا وجه أن شك ال للتجويف.
رجل أي يحمل كما حرص يف املخ حامًال الظل يف «وقفُت دارت: الربوفسري قال
االكتشافات أهم أحد كان ذلك أن متأكًدا كنُت فقد األحداث؛ يسبق وذهني كنَزه، شحيح
يرجوه العريس كان ه. كمَّ يشدُّ بَمن دارت شعر حينذاك لكن اإلنسان.» علم تاريخ يف
عىل لحظة. أي يف الُعرس سيارة وصول ب يرتقَّ كان فقد مالبسه؛ ارتداء من ينتهي أن
ذات الكبرية والصخرة الداخيل القالب واضًعا الصندوقني، يف الصخور دارت أعاد مضٍض

الخزانة. يف النفيس كنزه عىل الباب وأوصد جانبًا، قصعة شكل عىل الذي التجويف
الكائن هذا وجه أن واثًقا بحرص، الكبرية الحجر كتل يكشط ألسابيع دارت ظلَّ
الجريي الحجر النتزاع املشحوذة زوجته حياكة إبر واستخدم فيه. مطموًرا كان املخ الكبري
تمييز بوضوٍح أمكن بيومني، الكريسماس قبل وأخريًا بداخله. التي الجمجمة من الطري
دارت كتب وقد فشيئًا. شيئًا الصخر يف يتجىلَّ وهو القدامى البرش أشباه أحد طفل وجه
يف تونج بطفل الزهو تملَّكني مما أكثر بابنه زهٌو تملَّكه قد أب أيُّ يكون أن «أشك قائًال:

.(1-3 شكل (انظر ١٩٢٤م» لعام امليالد عيد
أفريقيا «قرد أو أفريكانوس أوسرتالوبيثيكوس اسم اكتشافه عىل دارت أطلق
الحني. ذلك منذ البرشية الحفريات دراسات يف يتغريَّ أن دون اسمه ظلَّ وقد الجنوبي»،
لكنه فحسب، هويتهم العلم د حدَّ الذين القدامى البرش أشباه أول تونج» «طفل يكن ولم
كان ما وهو — آسيا أو أوروبا يف تنشأ لم البرشية أن عىل مادي دليل أول أعطى كذلك
تشارلز ن تكهَّ كما أفريقيا، يف وإنما — الوقت ذلك يف العلمية الدوائر يف رائجة نظريًة

اإلنسان». «أصل كتابه يف عاًما خمسني من بأكثر ذلك قبل داروين
الربيطانية العلمية الدورية يف كالسيكيٍّا عمًال اآلن يَُعد مقال يف اكتشافاته دارت نرش
أن إىل أشار فقد ة؛ مهمَّ ترشيحية مالحظًة ذكر حيث ١٩٢٥م، عام فرباير يف «نيترش»
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عليها يُعثر حفرية أول تونج». «طفل معه دارت ريموند الربوفيسور :1-3 شكل
كومونز.) ويكيميديا (املصدر: اإلطالق. عىل لألوسرتالوبيثيكوس

جمجمة أسفل موجودة — الفقري بالعمود الجمجمة اتصال نقطة — العظمى الثقبة
القردة لدى كما خلفها، ال قدمني، عىل يسريون الذين البرش يف الحال هو كما تونج،
ويسري يقف كان تونج طفل أن أثبت العظمى الثقبة وضع أن دارت اعتقد األربع. ذوات
البرش أشباه من ا جدٍّ قديًما نوًعا كان األوسرتالوبيثيكوس بأن دارت اعتقاد لكن منتصبًا،
يف كانت دارت حفريات أن استنتجت التي أوروبا، يف العلمية املراجع رفضته األوائل

ُمنقرض. لقرد غريبة بقايا األرجح
التاريخ قبل ما برش أسالف أن راسخ اعتقاٌد الوقت ذلك يف الحفريات علماء لدى كان
بسبب ربما الحًقا، إال للقردة املشابهة سماتهم يفقدوا ولم أوًال، كبرية أدمغة لديهم صار
تشارلز أعلن حني ١٩١٢م، عام كبرية بدرجٍة النظرية هذه تعزَّزت وقد املتزايد. ذكائهم
فرد بقايا عىل إنجلرتا يف بيلتداون يف مقلع يف عامل عثور عن هاٍو، آثار عالم داوسون،
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«إنسان ب العلمي املجتمع يف الكثريون أشاد ما ورسعان كبري. ودماغ بالقردة شبيه بوجٍه
«الحلقة باعتباره اإلنسان، بدماغ الشبيه ودماغه القرد بوجه الشبيه بوجهه بيلتداون»،
لطفل دارت اكتشاف العلماء توقعات يُناسب لم حني يف والِقَردة، البرش بني املفقودة»

القردة. بدماغ الشبيه ودماغه اإلنسان بوجه الشبيه بوجهه تونج
الحلقة باعتباره داوسون باكتشاف اقتنعوا الذين العلماء كثريًا أحرج مما لكن
ليس لكن خدعة، أنه واكتشاف النهاية يف بيلتداون إنسان افتضاح الحقيقية، املفقودة
كان بيلتداون إنسان أن تبنيَّ فقد «اكتشافه»؛ من عاًما أربعني بعد أي ١٩٤٣م؛ عام قبل
قديم، غاب إنسان وفك الوسطى، العصور من برشية جمجمة من تكوَّن متعمًدا تلفيًقا
تشارلز مات وقد أثرية. لتبدو قصد عن ُصبغت كلها الشمبانزي. أسنان من وبعض
يقني. عن بيلتداون خدعة مدبِّر هوية تُحدد لم اليوم هذا وحتى ١٩١٦م، عام داوسون

اكتشافه القاه الذي الفاتر االستقبال من دارت الربوفيسور اإلحباط أصاب عندما
للبرش التاريخ قبل ما عصور عن أبحاثه عن أعرض األوروبيني، الحفريات علماء من
ترشيح قسم إنشاء وهي األصلية، ته مهمَّ عىل اهتمامه وركَّز التالية، سنًة العرشين طوال
طالبه وظل وطنه، يف الحفريات علماء بدعم يتمتَّع ظلَّ لكنه ويتووترزراند، جامعة يف
املواقع من عدد من القديمة الحفرية البقايا من متزايدة مجموعة يستخرجون وزمالؤه

أفريقيا. جنوب يف التاريخ قبل ملا تعود التي
محيل مدريس معلٌم له أرسل تونج»، «طفل دراسة دارت فيه نرش الذي الوقت خالل
جنوب يف آخر جريي حجر محجر موقع وهو ماكابانسجات، يف اكتُشفت حفرية موادَّ
مدار عىل فيه اكتُشفت القديمة، الكهوف فيها تكثُر منطقة يف الواقع املحجر، هذا أفريقيا.
وأخريًا، التاريخ. قبل ما لعرص تعود التي البرشية الحفريات من وفرية كميٌة السنوات
باألوسرتالوبيثيكوس االقتناع تزايد بفضل دارت ع تشجَّ الثانية، العاملية الحرب نهاية يف
وعاد األرض، من يستخرجونها زمالؤه كان التي الداعمة األدلة كم وتنامي أفريكانوس
ماكابانسجات. كهوف يف التنقيب عمليات من طويلة سلسلًة ليبدأ ١٩٤٧م عام املجال إىل
البرش أشباه أن مفاده استنتاٍج إىل هناك وجدها التي العديدة ة امُلسودَّ العظام وقادته
لحم ويشوون النريان يُشعلون كانوا ماكابانسجات يف يعيشون كانوا الذين األوائل
ماكابانسجات يف القديمة البرش أشباه حفريات ى وسمَّ عام. مليونَي من أكثر من فرائسهم

النار). روَّض الذي الجنوبي (القرد بروميثيوس أوسرتالوبيثيكوس
عظام أن الكيميائي التحليل كشف فقد أخرى؛ أمل بخيبة دارت ُمِني لكن
ب ترسَّ الذي املنجنيز أكسيد لثاني الكيميائي باألثر وإنما بالنار، تسودَّ لم ماكابانسجات
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جديًدا نوًعا ليست بروميثيوس، أوسرتالوبيثيكوس دارت، حفرية أن أُثبت كذلك للرواسب.
أعضاء أي أفريكانوس؛ أوسرتالوبيثيكوس نوع من ألفراد حفرية بقايا وإنما اإلطالق، عىل
الشك ألقى األحداث، يف التطور هذا مع تونج. طفل إليه ينتمي الذي نفسه النوع من
ومتى كيف مسألة وظلَّت للنار، البرش ألشباه استخدام ألول الحقيقي الِقدم عىل بظالله
حفريات علم يف للخالف امُلثرية املسائل أقدم أحد — مرة ألول النار البرش أشباه استخدم

لعقود. حل بال — البرش
ففي البداية؛ يف بدا مما الحقيقة إىل أقرب دارت استنتاج أن النهاية يف ثبت أنه بيد
جنوب من حفريات علم اختصاصيَّا سيَلن، وأندرو برين كيه تشارلز نرش ١٩٨٩م عام
ميًال ١٥٠ بُعد عىل الواقع سوارتكرانس، كهف عظام عن مستفيضة دراسة نتائج أفريقيا،
تُحرق كانت الصيد حيوانات عظام أن قاطع بشكٍل أثبتت ماكابانسجات، رشق جنوب
يبدو أنه ورغم ونصف.1 عام مليون منذ ا جدٍّ قديًما املخيَّمات نريان يف وتكراًرا مراًرا
فإن املخيَّمات، هذه نريان يُشعل كان من هو القامة املنتصب الناشئ اإلنسان أن محتمًال
نفسها الجيولوجية الطبقة يف اآلن حتى عليها ُعثر التي الوحيدة البرش أشباه حفريات
بارانثروبوس األوائل، البرش أشباه فصيلة من نوع حفريات هي امُلحِرتقة العظام لهذه
أشباه من املميَّز، دارت اكتشاف عن كثريًا يبُعدون ال الذين األقرباء من وهو روبستوس،

أفريكانوس. األوسرتالوبيثيكوس األوائل، البرش
أسالفنا فيه بدأ الذي التوقيت بشأن الحفريات علماء تقديرات ظلَّت السنني مدار عىل
السيطرة أن إىل البعض ذهب فقد ُمتفاوتة؛ عليها والسيطرة النار استخدام يف البرش أشباه
حني يف عام، ألف ١٣٠ قبل يبدآ لم البرش حياة من دائم كجانٍب واستخدامها النار عىل
ويف سنة.2 ماليني سبعة منذ النار استخدام بدءوا البرش أشباه أوائل أن آخرون افرتض

ُمذِهل. فارق وهو النار، الستخدام املقدَّر العمر يف ضعًفا خمسون قدره فارٌق هذا
القامة املنتصب اإلنسان أن إىل تُشري التي األدلة تراكمت األخرية السنوات يف لكن
النار إلشعال آثار عىل حديثًا ُعثر وقد األقل، عىل ونصف عام مليون منذ النار استخدم
أفريقيا، رشق يف وتشيزووانجا فورا كوبي موقَعي يف القامة منتصب إنسان لبقايا ُمرافقة
يف بدأت قد النار تقنية أن مؤكًدا اآلن يبدو هكذا أفريقيا. جنوب يف واندرويرك كهف ويف
األوسرتالوبيثيكوس جنس وجد حني مضت، سنة مليون و١٫٧٥ سنة مليونَي بني ما وقٍت
عىل عام ماليني ثالثة طوال أفريقيا يف يعيشون ظلُّوا الذين اآلخرون، األوائل البرش وأشباه
املنتصبي البرش الناشئني، البرش تقدًما؛ أكثر برش أشباه مع مناَفسة يف أنفسهم األقل،

القامة.
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الناشئون والبرش البرشاألوائل أشباه

الذين األوائل البرش أشباه وكذلك األوسرتالوبيثيكوس، جنس من لويس، أن تتذكرون ربما
كان فقد بنا؛ مقارنًة الحجم صغار كانوا عام، ماليني أربعة من أكثر منذ مرة ألول ظهروا
وسبعني خمسة بني يرتاوح ووزنهم أقدام، وأربع ونصف أقدام ثالث بني يرتاوح طولهم
عىل تماًما القامة منتصبي ويركضون يسريون كانوا أنهم ورغم رطًال. وتسعني وخمسة
منها؛ انحدروا التي التاريخ قبل ما لقردة ُمماثلًة نواٍح عدة من أجسامهم كانت فقد ساقني،
عىل وجذوعهم طويلة، أقدامهم وأصابع مقوَّسة، أصابعهم وعظام طويلة، أذرعهم فكانت
وهذا ومتباعدة، عريضة وأردافهم ممتلئة، وخصورهم ضيقة، وأكتفاهم ُكمثرى، شكل

األشجار. عىل حياتهم من كبريًا جزءًا يقضون ظلوا أنهم عىل مجمله يف يدل
القدامى البرش أشباه فيها ازدهر التي التاريخ قبل ما أفريقيا يف السافانا مناطق
والفهود النمور بينها من — والخطرية الكبرية الضواري من عدد يسكنها كان هؤالء
تميش التي الكائنات من الُعزَّل افرتاس بسهولٍة تستطيع كانت التي — والضباع واألسود
كانوا األوائل البرش أشباه أن بد ال — السابق الفصل يف جادلت كما — أنه إال ساقني، عىل
ُمتسلحني النهار، أثناء الضواري تلك مثل ضد وأبنائهم أنفسهم عن الدفاع عىل قادرين
تاريُخهم للشك مجاًال يدع ال بما يُثبته ما وهو املصنوعة، األسلحة من وغريها بالرماح

الحياة. قيد عىل البقاء يف الطويل
يُصبحون هؤالء األوائل البرش أشباه كان فتَّاكة، بأسلحٍة تسلحهم مع حتى لكن
اإلبصار عىل الفائقة بقدرتها الكبرية القطط تكون حني الليل، أثناء للخطر بشدة معرَّضني
يتبيَّنوها. أن قبل عليهم والهجوم الظالم يف منهم الدنوِّ عىل قادرة الحادة الشم وحاسة ليًال
ماليني أربعة بني ترتاوح لفرتٍة تعود التي — األفريقية الكهوف من العديد أعطى الواقع يف
األسود أن عىل واضحة دالئَل — تنقيب عمليات فيها أُجريت والتي مضت، سنة ومليونَي
وتلتهمهم األوائل البرش أشباه تقتل كانت الكهوف هذه يف تعيش كانت التي والنمور

منتظمة. بصفٍة
وأكلوا الحيوانات وقتلوا واألسلحة األدوات صنعوا األوائل البرش أشباه إن وحيث
لبقاء األرجح فالتفسري ُمنبسطة، أرض عىل والَعْدو السري عىل بوضوح وتكيَّفوا اللحم
يف األشجار عىل لألمان للجوء بحاجة كانوا أنهم هو بالقرود الشبيهة املتعددة سماتهم
ما أفريقيا تسكن كانت التي والخطرية الكبرية الضواري ضد دفاع وسيلة كأفضل الليل
أشباه الحفريات سجل يف يظهر بدأ تقريبًا، عام مليونَي من بدءًا لكن التاريخ.3 قبل
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سدَّت التي هي املخلوقات وهذه الناشئون، البرش وهم تقدًما، وأكثر وأضخم أحدث برش
الدماغ ذي الحديث واإلنسان األوسرتالوبيثيكوس مثل األوائل البرش أشباه بني الفجوة

وأنفسنا. النياندرتال مثل الكبري
مختلفة أثرية مواقع عدة يف ناشئني لبٍرش الحفرية البقايا من العديد استُخرجت لقد
البقايا هذه استخرجوا الذين الحفريات علم اختصاصيو ونزع وأوراسيا، أفريقيا أنحاء يف
بعًضا لكن الهومو، جنس من ُمتمايزة ُمتعدِّدة أنواٍع يف املتعدِّدة اكتشافاتهم تصنيف إىل
لبعض، بعضه ا جدٍّ مشابه منها والعديد ا، جدٍّ ُمتشظية بقايا إال يُمثلها ال األنواع هذه من
كبريًا جدًال ثَمة أن رغم األساس.4 من ُمتمايزة أنواًعا تُمثل أنها فيه املشكوك من إنه حتى
ترشيح أن عىل عام اتفاٌق ثَمة االكتشافات، هذه من ُمتمايزة أنواًعا ا حقٍّ يُمثل ما حول
إنسان لترشيح للغاية ُمشابًها كان — بمعايرينا بدائيني كانوا وإن — الناشئني البرش
كل إليه ينتمي الذي هومو، للجنس جميًعا وا ينضمُّ أن بد ال إنهم حتى الحديث، العرص

الحديث. العرص برش
اللذين إرجاسرت والهومو هابيليس الهومو نوعني، كان الناشئني البرش هؤالء أقدُم
يزالون ال األوسرتالوبيثيكوس مثل األوائل البرش أشباه كان بينما أفريقيا، رشق يف ظهرا
هابيليس الهومو يظهر املنطقة. تلك يف السائدة قدَمني عىل تسري التي الكائنات يُمثلون
ألف وثالثمائة مليونَي قبل الحفريات سجلِّ يف مرة ألول «املاهر») أو «البارع» (اإلنسان
أصغر النوع لهذا وكان كبرية. بفرتة األوائل البرش أشباه ينقرض أن قبل أي تقريبًا؛ عام
مكعب، سنتيمرت ٦٠٠ إىل ٥٠٠ بني املتوسط يف يرتاوح كان إذ الناشئني؛ البرش بني دماغ
٤٠٠ بني أدمغتهم متوسط تراَوح الذي األوائل، البرش أشباه أدمغة من أكرب كان وإن
شكل عىل الذي الجذع من بكل هابيليس الهومو احتفظ كذلك مكعب. سنتيمرت و٥٠٠
تفوق حجريًة أدواٍت صنع أنه رغم الضآلة، الشديدة األوائل البرش أشباه وقامة الكمثرى
ُمستدير حجر يدوية؛ «ِمطرقة» األدوات هذه شملت األوائل. البرش أشباه صنعها التي تلك
يف أيًضا يُستخدم كان وربما فرائسه، عظام تكسري يف يُستخدم كان اليد قبضة حجم يف

هضًما. أسهل ليجعله بطحنه الطازج اللحم «تطرية»
وثمانمائة مليون منذ اليشء، بعض الحًقا العامل) (اإلنسان إرجاسرت الهومو ظهر
شكَّلت التي «األشولية» اليدوية املطارق صنعوا الذين البرش أشباه أول وكان عام، ألف
أشباه يصنعها كان التي البدائية أولدوان أدوات عن الصناعة يف الِحرفية من أعىل مستًوى
البرش أشباه أنواع عن الحجم يف كبرية زيادًة إرجاسرت الهومو دماغ يُمثل القدامى. البرش
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الهومو كان كذلك بًا. مكعَّ سنتيمرتًا ٨٥٠ نحو املتوسط يف حجمه بلغ إذ سبقوه؛ الذين
ِمثلما نحيل وخٍرص الشكل برمييل بصدٍر هابيليس، الهومو من كثريًا أطول إرجاسرت
إرجاسرت الهومو كان إن متأكدين غري الحفريات علماء يزال وال الحديث. اإلنسان يف الحال
املنتصب اإلنسان الشهري؛ الناشئ اإلنسان ذلك من مبكِّر شكل مجرد أم متفرًدا نوًعا ا حقٍّ

القامة.
الهومو كان — مستقالٍّ نوًعا كان أنه يَُشك ال الذي — الناشئني البرش بني نوع أهم
بدءًا وأوروبا وآسيا أفريقيا أنحاء يف بقاياه ُوجدت الذي املنتصب)، (اإلنسان إريكتوس
تقدير.5 أقل عىل مضت سنة عام ألف مائتَي حتى واستمراًرا مضت سنة مليونَي من
اإلنسان طوله يف يُعادل يكاد األوائل، البرش أشباه من كثريًا أضخم إريكتوس الهومو كان
عادة عن تماًما تخلَّوا قد الناشئني البرش أن عىل الترشيحية سماته كل وتدلُّ الحايل،

لألمان. التماًسا األشجار عىل ليًال النوم يف القديمة الرئيسيات
بالفعل كثريًا األكرب — ودماغه الناشئني، البرش أذكى من إريكتوس الهومو كان
الطويل تاريخه امتداد عىل يكرب حجمه ظل — األوسرتالوبيثيكوس أو القردة دماغ من
الدقيقة األشولية الحجرية األدوات من كبريًا عدًدا وراءه إريكتوس الهومو ترك والناجح.
دمع قطرة شكل عىل حادَّة، حافة ذات أيقونية يدوية مطرقة وخاصًة الصنع، جميلة
تطور يف خاصة أهمية لها عتبة عبور عىل عالمة األشولية اليدوية املطرقة تُمثل كبرية.
(انظر اليدوية واملهارة النظر وبُعد التخطيط من كبريًا ا كمٍّ احتاج ُصنْعها ألن البرش؛

.(2-3 شكل
وقامته األضخم، حجمه بجانب إريكتوس، الهومو ترشيح سمات أبرز تكون قد
للقردة الجسدية الخصائص من بأيٍّ يحتفظ يُعد لم أنه هو كثريًا، األكرب ودماغه األطول،
لم أنها لدرجة إريكتوس الهومو قدم أصابع تقلَّصت فقد األشجار؛ عىل بالحياة املرتبطة
يده أصابع عظام وصارت األشجار، جذوع تسلُّق يف ضئيلة بدرجة تساعد أو تساعد تكن
يعيشعىل من به يتميَّز الذي املقوَّس الشكل فقد وبهذا أيدينا؛ أصابع عظام مثل مستقيمة،
عريضني بمنكبنَي الصدر، برمييل إريكتوس للهومو العلوي الجذع كان وأخريًا، األشجار.

األشجار. عىل تعيش التي القردة من أيٌّ بها يختص لم سمات نسبيٍّا؛ نحيل وخٍرص
أثناء األرض عىل يعيش فقط يكن لم إريكتوس الهومو أن عىل التغريات هذه دلَّت
يستطيع كان التي املنطقية الوحيدة والطريقة ليًال. األرض عىل ينام أيًضا كان بل النهار،
هي األرض عىل نومهم أثناء الضواري لهجوم التعرُّض تجنُّب الناشئون البرش هؤالء بها
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يصنعونها. السنوات آلالف الناشئون البرش ظل التي األيقونية، األشولية الفأس :2-3 شكل
(املصدر: الخطوات. متعددة عملية من والتمكن مناسب حجر اختيار يتطلب صنعها وكان

كومونز.) ويكيميديا

املنحى هذا رشح الفجر. حتى ُمشتعلة وتركها منها، مقربة عىل والنوم النريان إرضام
وذلك هارفارد، جامعة يف اإلنسان علم اختصايص رانجهام، ريتشارد بالتفصيل الفكري

بًرشا؟».6 الطهي جعلنا كيف النار: «إشعال كتابه: يف

الكهف» «إنسان نشأة

موجودة أنها اكتُشف بالبرش خاصة املايض يف تُعترب كانت التي السلوكيات من الكثري
الحيوانات. من أخرى أنواع بني — األحيان من كثري يف بدائية صورة يف ذلك كان وإن —
عىل القدرة واستخدامها، األدوات صناعة عىل القدرة إىل باإلضافة السلوكيات، هذه تشمل
سلوكيات تبنِّي عىل مجموعات يف تعيش التي األنواع وقدرة دة، معقَّ معلومات عن التعبري
الحيوان، مملكة يف األنواع كل بني من لكن ثقافية. كتقاليد التالية لألجيال وتوريثها جديدة
إشعال عىل للغاية بدائية قدرة ولو أبدوا من هم اإلطالق عىل وحدهم البرش أشباه كان

اليومية. حياتهم سمات من دائمة كِسمة واستخدامها عليها والسيطرة النار
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البرش أشباه كان ما قدمني، عىل للسري لهم تؤهِّ التي الفريدة الجسدية ِبنيتهم فلوال
األربع ذوات من الحيوانات أحد يحمل فحني واستخدامها؛ النار عىل السيطرة من ليتمكَّنوا
ذلك فإن فمه، يف مشتعًال شجرة فرع يحمل لكي إنه وحيث بفمه، عادًة يحملها أشياء
تحمل ال األربع ذوات فالحيوانات بالدخان؛ وأنفه عينيه يمأل أو وجهه أو فمه يحرق قد
ذات مطواعة أمامية قوائم بالفعل والسعادين القردة لدى آلخر. مكان من مشتعلة فروًعا
أشياء حمل أثناء الخلفية قوائمها عىل قصرية ملسافات السري عىل قادرة وهي قابضة، أياٍد
أو النار يستخدم وهو السعادين أو القردة من نوع أي يَُر لم لكن األمامية، بقوائمها
تخشاها الحيوانات وكل الحي، النسيج تُدمر حال كل عىل فالنار الربية.7 يف عليها يسيطر

البرش. أشباه عدا ما الحيوانات كل بالغريزة، وتتحاشها
أن أيًضا يستطيعون ألميال أياديهم يف رمح حمل يستطيعون الذين البرش أشباه
طويل، بوقت النار إشعال كيفية البرش أشباه يتعلم أن فقبل ألميال. مشتعًال فرًعا يحملوا
أليام عليها ويُبقون ملنازلهم، ويُحرضونها وينقلونها يتناولونها كيف تعلَّموا قد أنهم بد ال
الصواعق، من تنجم أن امُلمكن من التي امُلشتعلة والحشائش واألشجار الصواعق وأسابيع.
التي النار مصدر كانت أنها ا جدٍّ املرجح ومن التاريخ، قبل ما أفريقيا يف شائعة كانت

تقريبًا. عام مليونَي منذ ويُروِّضونها ملنازلهم بها يأتون الناشئون البرش كان
منذ لها وإخضاعه للنار إريكتوس الهومو استخدام عىل األدلة أقدم بعض تأتي
الكهوف هذه من فالعديد ورشقها؛ أفريقيا جنوب يف كهوف من أكثر أو عام مليون
قبل ما عصور يف أفريقيا ضواري أخطر لبعض ل املفضَّ املأوى كان الجافة الشاسعة
الحيوانات هذه من أي يكن لم لكن والثعابني، والدببة والفهود األسود مثل التاريخ،
إشعال إريكتوس الهومو تعلَّم حني وهكذا طويًال. والدخان بالنريان ميلء كهف يف ليظلَّ
املساكن هذه إىل واالنتقال األخرى، الحيوانات إخراج عىل قادًرا صار الكهوف، داخل النار

أحيانًا. وشهور ألسابيع إقامة كمقرات واستخدامها األثرية
يف األوسرتالوبيثيكوس مثل األوائل البرش أشباه بقايا عىل يُعثَر حني النقيض، عىل
أعداؤهم الكهوف هذه داخل جرجرها قد أجسادهم أن واضًحا يبدو ما عادًة الكهوف،
ألحد كان ما النار، دون فمن تفرتسهم. كانت التي الكبرية، القطط خاصًة الطبيعيون،
أقدم من العديد يف أنه إال طويل، لوقت مسكنًا كهف من يتخذ أن يستطيع أن البرش أشباه
طهي عىل أدلة ر تتوفَّ ال للنار، الناشئني البرش استخدام عىل أدلة بها التي األثرية املواقع
إىل املواقع هذه يف بوا نقَّ الذي اآلثار علماء ل توصَّ خرضوات. أو لحًما كان سواء بها طعام
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وكنوع للضوء كمصدر الكهوف هذه يف تُشعل األول املقام يف كانت النار أن ُمفادها نتيجة
النار عىل السيطرة عىل الجديدة بقدرتهم الناشئون البرش تحرَّر الضواري. من الحماية من
تماًما. أرضية كائنات البرش أشباه صار مرة وألول ليًال، األشجار عىل النوم رضورة من
تطرد لم فالنار الناشئني؛ للبرش عديدة مزايا النار ترويض عىل القدرة منحت
الحرشات أيًضا أخرجت وإنما الكهوف، من فحسب والخطرية الضخمة الضواري
وبإشعال األخرى. هي الكهوف تسكن كانت التي لألمراض الحاملة والهوام والزواحف
والزواحف الضارَّة الحرشات عىل القضاء أمكن الكثيفة، باآلجام ُمغطَّاة أرض يف النار
حدٍّ إىل واسعة مساحات من طردها أو املوائل تلك يف تعيش كانت التي ة السامَّ والثعابني

كبري.
األرض؛ إخالء إىل السافانا بيئة يف التي الكثيفة اآلجام يف النار إشعال أدَّى كذلك
التي الظباء مثل للعشب آكلة حيوانات وجذب ة، غضَّ جديدة حشائش نمو من عزَّز مما
وجمع الصيد مجتمعات من العديد كان الواقع، يف املفضلة. البرش أشباه فرائس من كانت
د تتعمَّ األمريكي والغرب وآسيا أفريقيا سهول يف الحديثة العصور حتى بقيت التي الثمار
حيوانات قطعان ولجذب جديدة، حشائش نمو تحفيز أجل من حياتها؛ طوال النار إشعال

بسهولة. وقتلها بها اإليقاع يمكن كان حيث ُمخيَّماتها، تجاه الصيد
الداخل من الرطبة الباردة الكهوف يجعل لم للحرارة طيًِّعا مصدًرا توفر النار كانت
ذات مناطق إىل الهجرة الناشئني للبرش أتاح كذلك لكنه فحسب، كنى للسُّ قابلية أكثر
هاَجر املميز تاريخه من مبكِّرة مرحلة يف إريكتوس الهومو إن حتى برودة، أشد مناخ
فكان سنة، مليون ١٫٥ من أكثر منذ وآسيا أوروبا يف مواقع عدة يف وظهر أفريقيا من
ابتكار الناشئني للبرش النار أتاحت وأخريًا أوراسيا. قارة يسكنون الذين البرش أشباه أول
تقويتها، أو بالنار خشبية وأسلحة أدوات معالجة مثل األدوات، صنع يف متطورة تقنيات
عليه دلَّت ما وهو مضت، سنة ألف ٤٠٠ منذ تماًما متطورة كانت التي التقنية وهي

السابق. الفصل يف وصفها جاء التي الخشبية شونينجني رماح

السهر

من الظالم يُخيِّم فحني الليل؛ يف وتخمل بالنهار تنشط نهارية؛ كائنات الرئيسيات أغلب
وهذا للنوم. وتستعد الحركة، عن وتتوقف بالصمت، والسعادين القردة تلوذ أن املألوف
ملستوى هرمونية استجابٌة يُنظمه تقريبًا،8 البرشية غري الرئيسيات كل بني الشائع السلوك
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الغدة تُفرزها التي الهرمونات أحد — امليالتونني فيُطَلق العني. إىل يصل الذي الضوء
املحيطة البيئة يف الضوء مستوى يبدأ حني — الدماغ قاعدة عند الصغرية، الصنوبرية
الدم مجرى يف امليالتونني تركيز زاد وكلما الشمس.9 غروب اقرتاب مع االنخفاض يف
الضوء ويفيض الشمس تُرشق حني ذلك، من العكس عىل بالنعاس. الفرد شعور ازداد
من الجسم الكليتان وتُخلِّص للميالتونني، الصنوبرية الغدة إنتاج ينخفض البيئة، عىل

الدم. يف امُلتبقي امليالتونني
الشمس، غروب بعد الضواري لدرء النار استخدام يف الناشئون البرش بدأ حني
بوادر وتأخري امليالتونني إنتاج تثبيط يف أثر له كان للضوء مصطنًعا مصدًرا ابتكروا
فرضها التي القديمة القيود من البرش أشباه النار استخدام أعتق لهذا، نتيجًة النوم.
حتى الطبيعية صحوهم ساعات وامتدَّت ساعة، عرشة اثنتَي يستمر الذي املداري النهار
لتمتد ر؛ متأخِّ لوقٍت السهر أسالفنا فيها بدأ التي البرشي التطور مرحلة هي هذه الليل.
لكل اليومي التواتر تحكم التي النهار فرتة ط متوسِّ بكثري يتجاوز بما يقظتهم ساعات

األخرى. املدارية الحيوانات
وقتًا أعطاهم فقد فريدة؛ جديدة مزايا الناشئني البَرش ر متأخِّ لوقت السهر منح
والتواصل. االجتماعية للحياة وقتًا لهم ر وفَّ كما أشياء، وُصنع الطعام لتناول إضافيٍّا
وصنع الحياكة، أعمال عىل والعكوف الظالم، يحلَّ أن بعد الطعام لتناول البرش فميل
اليوم، أحداث ورسد والتسامر النار، ضوء عىل تُنَجز كانت التي املهام من وغريها األدوات،
أخرى أنواع أي تستطع لم فريدة سلوكيات مثَّل هذا كل موروثة، وأساطري قصص ورواية
ليًال النار إرضام الناشئون البرش بدأ حني ممكنة السلوكيات هذه كل صارت ُمحاكاتها.

ابتعدت. أو األدنى املخلوقات نامت حني يف متأخرة، ألوقات والسهر

واملطهو10 النيئ

الضواري، هجمات من ليًال البرش أشباه لحماية كان ربما للنار استخدام أقدم أن رغم
املطاف نهاية يف البرش أشباه مساكن يف بانتظام عليها واإلبقاء النار إليقاد أصبح فقد
بما — االستخدامات هذه أهم أن شك وال الحماية. مجرَّد تخطَّت أخرى استخداماٌت
التطور مستقبل جذريٍّا لتشكل الراهنة اللحظة احتياجات تجاوزت عواقب من عليه ترتَّب

الطَّهي. اكتشاف كان — نفسه البرشي
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ساينسيز» أوف أكاديمي ناشونال ذا أوف «بروسيدينجز مجلة يف نُِرش علمي مقال يف
كهف من الرواسب لبعض امِلجهري التحليل أن العلماء من دويل فريٌق أعلن ٢٠١٢م، عام
هذا أغوار داخل النار يُشعلون كانوا البرش أشباه أن يؤكد أفريقيا جنوب يف وندرويرك
العظام وشظايا العظام مئات بني ومن عام.11 مليون من أكثر منذ ويُذْكونها الكهف
هذه يف احرتقت قد أنها عىل أدلة منها املائة يف ٨٠ أظهر املوقع، هذا من استُخرجت التي

لحومهم. يطهون كانوا أخرى، بعبارة النريان.
يف مسئوًال كان الطهو اخرتاع أن النار» «إشعال كتابه يف رانجهام ريتشارد رأى
ومنها الحديث، اإلنسان ظهور إىل أدَّت التي التطورية اإلنجازات أغلب عن األساس
عىل رانجهام وصف الحايل. الكبري لحجمه الحديث اإلنسان مخ بها وصل التي العمليات
عىل وحدهم الناشئون البرش يتناوله كان الذي املطهو للطعام مهمة مزايا خمس األقل

األخرى. الحيوانات وكل األوائل البرش أشباه يتناوله كان الذي النيئ الطعام
إىل إياه محوًال العضالت، خاليا يف الليفي الكوالجني يُحلِّل الحيوان لحم طهو فأوًال:

هضمه. يف كثريًا أقل وطاقة وقتًا يحتاج الذي بالربوتني الغني الجيالتني
بعض جاَدل وقد لألكل. صالًحا ويجعله اللحم تطهري إىل الطهو يُؤدي وثانيًا:
اللحوم من كثري عىل يحصلون كانوا األوائل البرش أشباه بأن اإلنسان علم اختصاصيِّي
الجيفة، لكن والنمور. األسود مثل حجًما أكرب ضواٍر جثث عىل باالقتيات غذائهم يف التي
التاريخ قبل ما وقردة الضارة، البكترييا فيها تنترش ما رسيًعا املدارية، املناطق يف خاصة
الهضم لعملية صة املخصَّ الغليظة بأمعائهم األوائل، البرش أشباه أسالف كانوا الذين
ُعرضة أكثر ستصري كانت الخشنة، النباتية األغذية من وغريها لألوراق امُلضنية البطيئة
طازًجا لحًما بالفعل تتناول التي الشمبانزي قردة أما بالغذاء. املنقولة األمراض لتأثري

وتنبذه. يتحلَّل بدأ الذي اللحم فستتحاىش
الخبيثة والجمرة السجقي م التسمُّ مثل امُلمِرضة بالعوامل البكتريية العدوى
سبَّبت أنها بد ال والفريوسات، بالفطريات وكذلك القولونية واإلرشيكية والساملونيال
األمعاء يف تتضاعف كانت الكائنات هذه إن حيث األفراد؛ أقوى بني حتى ووفاة مرًضا
يقيضعىل الطهو لكن ُمهلكة، تكون وقد خطرية ملستويات التاريخ قبل ما لِقَردة الطويلة
قليلة ساعات خالل الحيوان جيفة يف رسيًعا تتضاعف التي امُلمرضة والعوامل الطفيليات
من كثريًا أطول لفرتاٍت املطهو اللحم حفظ للطهو التعقيمي األثر يُتيح كما نفوقه، من
أطول لفرتات لألكل قابلة حالٍة يف الصيد غنائم عىل سيُحافظ الطهو كان النيئ. اللحم
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كبري صيد حيوان بقايا عىل التغذي البرش أشباه من ملجموعة املمكن من يجعل مما كثريًا؛
أيام. لعدة

القابل غري السيليولوز ويُحول النباتات خاليا جدران يُحلِّل النباتية األغذية طهو ثالثًا:
التي النباتية األغذية من الكثري الواقع، يف للهضم. قابلة وسكريات نشويات إىل للهضم
استخراجها يستطيعون كانوا التي والدرنات الجذور خاصًة — البرش أشباه عليها اعتمد
غري وإنما ُمستساغة، غري فقط ليست سموم عىل تحتوي كانت — األرضبِعيصالحفر من
منها؛ التخلص إىل ويؤدي السموم هذه يُفتِّت والطهو كثرية. أحياٍن يف فعًال للهضم قابلة
ُمستبَعدًة لتصري كانت البرشي لالستهالك النباتية األغذية من كاملة مجموعة يُتيح مما
والغوريال الشمبانزي قردة عىل أُجريت التي التجارب وجدت الواقع يف بل ذلك، لوال
تناولها عن مطهوَّة خرضواتها تناول ل تفضِّ عام بوجٍه العليا القردة أن الغاب وإنسان

نيئة.12
إذ النيئ؛ الطعام عن املضغ يف كبرية بدرجة أقل وقتًا املطهو الطعام يتطلب رابًعا:
بل توقف، دون لساعات الطعام مضغ الشمبانزي قردة لدى النيئ الغذاء نظام يستلزم
يف صحوها ساعات من تقريبًا باملائة ٥٠ نحو الشمبانزي قردة تميض للتقديرات وفًقا إنه
صحوهم ساعات من باملائة خمسة نحو البرش يقيض النقيض، عىل فقط. طعامها مضغ
البرش يستطيع هذا، عىل وبناءً — الشمبانزي وقت من فقط عرشة عىل واحد — املضغ يف
وصناعة الصيد، منها أخرى، ألغراض صحوهم ساعات من بكثري أكرب وقتًا يُكرسوا أن

الجماعة. يف آخرين أفراد مع املعلومات وتشارك واألسلحة، األدوات
يكرب أن البرشي للدماغ املمكن من بالفعل جعل الطهو اخرتاع واألهم: خامًسا:
دماغ حجم متوسط يبلغ فبينما الناشئني؛ البرش عرص خالل استثنائي نحٍو عىل حجًما
٥٠٠ نحو األوائل البرش أشباه دماغ حجم ط ومتوسِّ مكعب سنتيمرت ٤٠٠ الشمبانزي
املاضيني، عاٍم امليلونَي خالل مرات ثالث البرش أشباه دماغ تضاَعف فقد مكعب، سنتيمرت
الكبري، الدماغ هذا دون من مكعب. سنتيمرت و١٥٠٠ ١٣٠٠ بني املتوسط يف اآلن ويرتاوح
تقنية وقدرات وثقافة لغة من به تفرَّد ما يبتكر أن الحديث العرص إلنسان ليُتاح يكن لم
يف الكبرية الزيادة هذه من جزء أكرب الناشئون البرش ق حقَّ وقد النهاية. يف منها تمكَّن

البرش. أشباه دماغ حجم
الطعام من غذاء نظام عىل تماًما يعتمد معروف برشي مجتمع أي عىل قطُّ يُعثَر لم
الطعام حمية يتبعون الذين الناس حتى تقنيٍّا، ر متطوِّ غري أو بدائيٍّا كان مهما النيئ،
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وتُعوزهم طعامهم، مضغ يف للغاية طويًال وقتًا يقضوا أن بد ال الحديث املجتمع يف النيئ
أن يبدو إذن تقريبًا.13 الوقت طوال بالجوع ويشعرون أوزانهم، من ويفقدون الطاقة،
الطهو اخرتاع أن يبدو بل إنسان، لكل الغذائي النظام من أسايس جزءٌ الطعام طهو
حجم يف الكبرية بالزيادة الخاص التطور تحقيق يف ينجح كي لنوعنا أساسيٍّا رشًطا كان

الحيوانات. من آخر نوع أي عن تماًما يُميِّزنا وأصبح بًرشا، جعلنا ما وهو الدماغ،

املكلِّف البرشي الدماغ

احتياجات لدعم املطهو الطعام من الغذائي النظام يكون أن رضورة أسباب ص تتلخَّ
١٩٩٥م عام طرحها التي املكلِّف»، النسيج «فرضية يف الطاقة من الحديث اإلنسان دماغ
صارت التي دراستهما بدآ اللذان اإلنسان، علم اختصاصيَّا ويلر،14 وبيرت آييلو ليزيل
حجمه ناحية من «مكلِّف» نسيج الدماغ أن املؤكدة بالحقيقة الكالسيكيات من حاليٍّا

الطاقة. من واحتياجاته
الثدييات دماغ أضعاف أربعة عىل يزيد البرشي الدماغ حجم أن وويلر آييلو الحظ
املائة يف اثنني نحو أرطال؛ ثالثة البرشي الدماغ يزن إذ جسمه؛ وزن إىل بالنسبة العادية،
املمكن من ينشط حني البرشي الدماغ أن إال البالغ، للجسم اإلجمايل الوزن متوسط من
رطًال الطاقة، أضعاف عرشة نحو للجسم؛ امُلتاحة الطاقة من املائة يف ٢٠ يستهلك أن

نسبيٍّا. الضئيل وزنه رغم كله، البرشي الجسم يستهلكها التي برطل،
األخرى األنسجة فمن الجسم؛ يف الوحيد املكلِّف» «النسيج الدماغ ليس ذلك، عىل عالوة
الهضمي. والجهاز والكليتان والكبد القلب الطاقة، من مماثلة مرتفعة متطلبات لها التي
إال الجسم، وزن من باملائة سبعة من أقل مًعا الحيوية األعضاء وهذه الدماغ ويشكل
ترتاوح املتاحة طاقته من ُمدهشة نسبة تستهلك سكون حالة يف الجسد يكون حني أنها
كيف هو: عنه اإلجابة وويلر آييلو حاول الذي املحوري السؤال املائة. يف ٧٠ إىل ٦٠ بني
أن دون الضخم لدماغه الطاقة من الكبرية الكميات تلك توفري اإلنسان جسم يستطيع

الطاقة؟ من األخرى الجسم أجزاء احتياجات عىل ذلك يطغى
سيكون الجسم يف «ُكلفة» األقل األنسجة من الكثري تُشكل التي العضالت حجم تقليل
الطاقة ثلث نحو سوى عادًة تستهلك ال األنسجة هذه ألن فقط ليس مطلًقا، عميل غري
البرشي الدماغ لدى املتزايد االحتياج التعويضعن أجل من ألنه أيًضا لكن للجسم، املتاحة
من هذا الجسم. عضالت من املائة يف ٧٠ من التخلص األمر سيتطلَّب الطاقة، إىل الكبري
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بيئاتهم يف يحصلوا أن البرش عىل مستحيًال، يكن لم إن الصعب، من يجعل أن شأنه
األول. املقام يف الطاقة هذه لتوفري يحتاجونه الذي الغذاء عىل الطبيعية

ملستويات الدم ق تدفُّ من سيُقلِّل كبرية درجة بأي نشاطه أو القلب حجم وتقليل
يحدث وحني الدم. من ووافر ثابت إلمداد يحتاج الذي الدماغ، عىل كبرية خطورة تُمثِّل
لفقدان يؤدي مما بكفاءة؛ العمل عن الدماغ ف يتوقَّ كبرية بدرجة الدموية الدورة يف هبوط

النهاية. يف الوعي
شديدة وظائفهما بإحدى بالًغا رضًرا يُحِدث نشاطهما أو الكليتنَي حجم تقليل
املهم املائي محتواه بإزالة البول تُركِّزان حني طاقتهما أغلب الُكليتان تستهلك األهمية.
مستًوى إىل يؤدي قد الوظيفة هذه انخفاضيف أي الدم. ملجرى املائي املحتوى هذا وإعادة
يف الثمار وجمع الصيد عليه يشتمل الذي الشاق النشاط أثناء خاصًة الجفاف، من خطري

الحار. الطقس
الحيوي العضو هذا بقدرة اإلرضار عىل نشاطها أو الكبد حجم تقليل يقترص وال
مصدره من الدماغ سيحرم أيًضا لكنه املختلفة، والفضالت السموم من الدم تنظيف عىل
يُعَرف كبري سكر جزيء هو بالطاقة الدماغ أنشطة يمدُّ الذي فالوقود للطاقة؛ الرئييس

الكبد. يف يُصنَّع امُلتاح الجاليكوجني من الجسم ومؤن الجاليكوجني، باسم
واحتياجاته حجمه لتقليص الوحيد املرشح باعتباره الهضمي الجهاز لدينا يتبقى
سيَّما ال — البرش لدى الهضمي الجهاز أن نجد أن إذن املستغرب من ليس الطاقة. من
الواقع، يف الرئيسيات. كل بني الجسم، لوزن بالنسبة األصغر، هو — واألمعاء املعدة
الهضمي الجهاز خضوع عىل واضحة أدلة عىل البرش أشباه حفريات سجل يحتوي
استخدموا الذين الناشئني البرش إىل األوائل البرش أشباه ر تطوَّ حني الحجم يف كبري لتقلص

النار.
فيل، السُّ الجزء قرب ومتباِعدة عريضة أقفاصصدرية األوائل البرش أشباه لدى كان
املخلوقات هذه بطن أن عىل السمات هذه تدل تباعًدا. وأكثر أعرض حوض عظام وكذلك
والشمبانزي، والغوريال الغاب إنسان العليا؛ القردة بطون مع تشابه يف نسبيٍّا، كبريًا كان
كثريًا أضيق الصدري القفص صار إريكتوس والهومو إرجاسرت الهومو ظهور مع لكن
الهومو بأن السمتان هاتان تُوحي قطره. يف أصغر الحوض وصار فيل، السُّ الجزء يف
العرص إنسان به يتميز الذي اكتناًزا واألكثر حجًما األصغر البطن لديه ر تطوَّ قد إريكتوس
الهضمي. الجهاز حجم يف كبري تقلُّص إىل هذا أدَّى قد يكون أن امُلمكن ومن الحديث،
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التي الناشئني للبرش العديدة الحفريات تُظهر البطن، حجم يف التقلص هذا مع
سنتيمرت ٦٠٠ من الدماغ، حجم يف ومنتِظمة كبرية زيادًة سنوات مدار عىل استُخرجت
يف سنتيمرت ١٣٠٠ نحو إىل تقريبًا عام مليونَي منذ هابيليس الهومو ظهور مع تقريبًا
الزيادة هذه تقريبًا. عام ألف ٢٥٠ منذ عاشت التي إريكتوس، الهومو أشكال أحدث
األرض، عىل الحياة تطور يف مثيل لها يسبق لم عام مليونَي خالل الدماغ حجم يف الهائلة
الغذائي النظام أن إىل املكلِّف النسيج فرضية وتُشري هذا. آخر مخلوق أي يفعل فلم
الذي الهضمي الجهاز حجم يف الكبري واالنخفاض — وحده املطهو الطعام عىل املعتمد
عضو احتياجات دعم من البرشي السلف هذا مكَّن ما هو — ُممكنًا املطهو الطعام جعله

الحديث.15 اإلنسان دماغ مثل «مكلف»
إريكتوس: الهومو ظهور مع جاء آخر كبري ترشيحي تغريٌ الطهو فرضيَة يؤيد كذلك
الشمبانزي أن تتذكَّرون فسوف الناشئني. البرش وفكوك أسنان حجم يف الكبري التقلص
ساعات من تقريبًا املائة يف ٥٠ يقيض أن بد ال فقط، النيئ الطعام عىل يعيش الذي
نظام عىل كبرية بدرجة يعيش الذي الحديث العرص إنسان بينما الطعام، مضغ يف صحوه
خالل لتغذيته الرضورية املضغ عمليات كل إنجاز يستطيع املطهو، الطعام من غذائي
وفكه الشمبانزي أسنان تفوق تتخيَّلون، كما هكذا صحوه. ساعات من املائة يف خمسة

الرضورة. بحكم كبرية بدرجة حجًما اإلنسان لدى نظائرها
األوسرتالوبيثيكوس أسنان أن يُبني أيًضا الحفريات ِسجل أن املستغرب من ليس
الناشئني البرش وفكوك أسنان أن حني يف أيًضا، ا جدٍّ كبرية وفكوكهم األوائل البرش وأشباه
يمكن لكن فحسب، مضغه يف أقل وقتًا يحتاج ال املطهو فالطعام كبرية؛ بدرجة أصغر
أن عىل دليل هذا كل بكثري. حجًما أصغر وفكوك بأسنان كافية بدرجة مضغه أيًضا
حياة أسلوب وابتكر تاريخه، من مبكِّر وقٍت يف النار استخدام من تمكَّن إريكتوس الهومو

غذائه. عماد املطهو الطعام فيه صار
أن إىل التاريخ قبل ما أفريقيا يف أثرية مواقع يف األدلة من مختلفة عديدة أنواٌع تُشري
النار. استخدام أجادوا الذين البرش أشباه أول كان الناشئ، اإلنسان إريكتوس، الهومو
الكهوف أغوار يف طويلة لفرتات تُشَعل كانت النار أن والكيميائية الفيزيائية األدلة تُبني
العظام أغلب أن والكيميائية الفيزيائية األدلة تُبني كذلك ناشئون. بٌرش يسكنها كان التي
مرحلة يف أنه إىل يُشري مما احرتقت؛ قد كانت الكهوف هذه من بعض يف عليها ُعِثر التي
الناشئون البرش كان طويلة، غري بمدة عليها والسيطرة النار إشعال من التمكن بعد ما

لحومهم. يطهون
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البرش هؤالء أن إىل إريكتوس الهومو حفريات من امُلستقاة الترشيحية األدلة وتشري
كذلك لألمان. طلبًا الليل يف األشجار أعايل تسلُّق عىل جسديٍّا قادرين يعودوا لم الناشئني
بكثري، أصغر هضمية أجهزة لديهم كان الناشئني البرش أن إىل الترشيحية األدلة تشري
وضع عند أسالفهم. من أي أدمغة من بكثري أكرب وأدمغة بكثري، أصغر وأسنان وفكوك
استخدام تعلَّم قد الناشئ، اإلنسان إريكتوس، الهومو أن يبدو االعتبار يف األشياء هذه كل
منذ — الطبيعي حياته أسلوب من أساسيٍّا عنًرصا جعلها قد وأنه — فيها والتحكم النار

عام. مليون ١٫٥ من أكثر

العارية الرئيسيات

الوحيدة العارية الرئيسيات — وظلُّوا — صاروا النار، استخدام الناشئون البرش بدأ حني
العالم. يف

ُوجد فقد شيوًعا؛ البرشية السلوكيات أكثر من واحد هو ناٍر من مقُربة عىل النوم
اإلنسان. علم اختصاصيُّو درسها التي الثمار وجمع الصيد مجتمعات كل بني السلوك هذا
مقربة عىل يناموا أن الثمار وجامعي الصيادين باألخصبني الشائعة السلوكيات من وكان
السلوك هذا أن البيان عن الغني ومن الليل. طوال مشتعلة تظل كانت التي املخيَّم نار من
كنا ألننا الفراء؛ من سميكة بطبقة مغطَّاة زالت ما أجسادنا كانت لو تماًما ليستحيل كان

منا. املخيَّم نار ألسنة القرتاب فعليٍّا أنفسنا يف النار سنُشعل
آلخر، مكان من جة متوهِّ شعالت حمل — النار مع البرش تفاُعل طرق من أي تكن لم
نار وإذكاء والخرضوات، اللحم من الطعام ويشُّ النار، إلذكاء امللتهبة الجمرات يف والنفخ
من أي يكن لم — لتدفئتهما النار فوق والساقني الذراعني ومد جديد، بحطب املخيَّم
أنواع كل أجساد يُغطِّي الذي الشعر الطويل بالفراء احتفظنا كنا لو ممكنًا ليصري هذا
معطف ارتداء أثناء ُملتهبة مخيَّم نار مع التعامل تتخيَّل أن حاول األخرى. الرئيسيات
بأمان النار مع التعامل الصعب من سيكون كم وستُدرك الفراء، من الكمني طويل ثقيل
يتعلم أن املمكن من شك دون السبب لهذا وجذعك. وساقيك ذراعيك يُغطي ثقيل فراءٍ مع
قدَّاحة استخدام الحاالت بعض ويف بل — عرضيٍّا السيجار أو السجائر تدخني الشمبانزي

مشتعلة. نار بقرب يجلس لن البرش عكس عىل لكنه — السجائر
أولئك كان والحماية، والدفء للضوء التماًسا النار استخدام الناشئون البرش بدأ حني
مع التعامل يف األنجح هم الشعر من كمية أقلُّ أجساَدهم يُغطي الذين والجماعات األفراد
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أسالفنا فيها صار التي هي البرشي التطور مراحل من املرحلة هذه أن شك وال النار،
الرئيسيات أجساد أنحاء جميع تُغطي ظلَّت التي الشعر بصيالت ماليني فقدان لكن ُعراة،
حدثت الواقع، يف املهمة. الجينية التغيريات من عدًدا تطلَّب أنه بد ال عام مليون ٥٥ طوال
متخذًة وتطوَّرت املائية الحياة والدرافيل الحيتان أسالف تبنَّى حني التغريات هذه مثل
محتفظني أساسية بصفة نفسها النتيجة قوا حقَّ الناشئني البرش لكن األسماك، أشكال
البرش يكتيس لهذا، ونتيجة البصيالت. هذه إنتاج تقليل مع تقريبًا شعرهم بصيالت بكل
يُغطي يزال ال فإنه ذلك ورغم يُرى، ال يكاد زغبي شعر من ا جدٍّ ورقيق قصري بغطاء

البرشي.16 الجسد أنحاء جميع
البرش أشباه جعل أنه ها أهمُّ ربما أخرى، مزايا الكثيف الفراء غطاء لفقدان كان
عىل البرش يعرق األمر، واقع يف بالتعرُّق. كفاءة أكثر بطريقٍة أجسادهم تربيد عىل قادرين
بغزارة التعرُّق عىل البرش أشباه قدرة الرئيسيات. من آخر نوع أي من وأغزر أرسع نحٍو
أحد مطاَردة أو باملخيم االنتقال عند طويلة، مسافات يُسافروا أن لهم املمكن من جعلت
يف شعر بُصيلة ألف نحو البرش يمتلك حني ففي ى. حمَّ تُصيبهم أن دون الحيوانات،
اإلنسان، بجسد يوجد — الشمبانزي يمتلكه الذي نفسه العدد تقريبًا — املربعة البوصة
الغدد عدد أضعاف عرشة يُعادل هذا املربعة. البوصة يف عرقية غدة ٦٥٠ املتوسط، يف
الكثيف الِفراء فقدان ساَعد وأخريًا، الرئيسيات. من البرشية غري األنواع يف املعهود العرقية
تضاَعفت قد تكون ربما التي الطُّفيلية الحرشات مجموعات عىل السيطرة عىل البرش أشباه

نفسه. املكان يف نائًما األخرى تلو الليلة يقيض كان الذي النوع مضاجع يف برضاوة

أفريقيا من الخروج

املبتغى منصبه من ديبوا يوجني يُدعى شاب هولندي طبيٌب استقال ١٨٨٧م، عام يف
بأن بصدمة األمر هاَلهم الذين زمالءه وأصاب أمسرتدام، جامعة يف للترشيح محاًرضا
حيث الهولندية، الرشقية الهند جزر إىل يُرَسل أن والتمَس الهولندي، الجيش إىل انضمَّ
مفتونًا ديبوا كان والقردة. البرش بني املفقودة األسطورية الحلقة عىل يعثر أن تمنَّى
األيام، تلك يف األوروبي العلمي املجتمع حديث مثار كانت التي اإلنسان تطور بنظريات
يف النياندرتال إلنسان كاملني شبه عظميان هيكالن استُخرج عندما للغاية ُمتحمًسا وكان
مصطحبًا أوروبا ديبوا غاَدر وهكذا متعدِّدة. حجرية أدوات مع السابق، العام يف بلجيكا

١٨٨٧م. عام من ديسمرب يف سومطرة جزيرة إىل ليصل وطفله، زوجته
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بدأ الهولندية الحكومة له رتهم وفَّ الذين العمال وعرشات املهندسني من اثنني مع
النشأة حديثة وجدها التي البقايا كانت لكن سومطرة، يف املواقع من عدد يف التنقيب ديبوا
فالعديد صعبة؛ أنها به تُوَصف ما أقل سومطرة يف األوضاع كانت ذلك، عىل عالوة نسبيٍّا.
أما الفائدة عديم أنه تبنيَّ املهندسني وأحد فرُّوا. واآلَخرون املرض، أصابهم العمال من
سومطرة يف أعوام ثالثة قضاء بعد ١٨٩٠م عام ويف العمل. واَصل ديبوا لكن فمات. اآلخر

أوفر. حظه يكون أن تمنَّى حيث جاوة، جزيرة إىل بنقله السلطات أقنع جدوى، دون
غطاء وعماله ديبوا استخرج ١٨٩١م عام أكتوبر ففي الحظ؛ ديبوا حالف جاوة ويف
منها استُخرج قد كان األقل، عىل عام ألف ٧٠٠ عمرها يبلغ رواسب من كامل جمجمة
عظمة عىل ُعثر التايل، العام من أغسطس ويف ورضس. فك من جزءٌ السابق العام يف
بقايا كانت هذه أن مقتنًعا ديبوا كان ياردات. عدة بُعد عىل القامة منتصب لبرشيٍّ فخذ
القرد «الرجل إريكتوس، بيثكانثروبوس اكتشفه الذي البرشيَّ وأسمى املفقودة»، «الحلقة

.(3-3 شكل (انظر املنتصب»
إللقاء أوروبا إىل عاد التايل العام ويف أبحاثه، نتائج ديبوا نرش ١٨٩٤م عام يف
بعده، من وجاءوا سبقوه ن ممَّ الكثريين مع حدث كما لكن الكتشافه، والرتويج محارضات
«إنسان بأن ديبوا بزعم يقتنع لم النهاية ويف عموًما. والجدل الشك ديبوا اكتشافات أثارت
شعر هكذا قليلني. علماء سوى لنا سالًفا التاريخ قبل ما عرص من إنسانًا كان جاوة»
١٩٠٠م عام حلول مع إنه حتى إليها، ل توصَّ التي النتائج زمالئه لرفض بالسخط ديبوا
طوال ثانيًة أحٌد يَرها ولم صها. بتفحُّ ألحد السماح أو مناقشتها رافًضا عيناته، أخفى

التالية. سنًة والعرشين الثالثة
من أول إريكتوس، لهومو الحفرية البقايا بأنها عامليٍّا اآلن معروفة ديبوا عينات
ُعثر التي النياندرتال حفريات من كثريًا واألقدم الناشئني، البرش من وُوصف استُخرج
جاوة إنسان اكتشاف وقت يف سنة. ألف ١٠٠ من أقل عمرها كان التي أوروبا، يف عليها
أقدم أيًضا كان لكنه آسيا، يف البرش أشباه لفصيلة عليها يُعثر حفرية أول فحسب يكن لم
يُدرك أن دون ١٩٤٠م عام ديبوا مات لكن اإلطالق، عىل البرش ألشباه عليها يُعثر حفرية
ُمماثلة إريكتوس هومو لحفريات أُجريت تحليالت أشارت وقد الكتشافه. الحقيقي الِقدم

ديبوا. تخيَّله الذي العمر ضعف أي عام؛ مليون ١٫٥ من أكثر عمرها أن جاوة من
يف بالكامل تاريخهم عاشوا اآلخرين األوائل البرش وأشباه األوسرتالوبيثيكوس جنس
تكيف ورغم آسيا. أو أوروبا يف أوائل برش ألشباه بقايا أي عىل يُعثَر فلم األفريقية، القارة
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ديبوا يوجني جمعها التي القامة) منتصب (اإلنسان إريكتوس الهومو حفريات :3-3 شكل
أسماه والذي إريكتوس، الهومو الناشئ، لإلنسان تُكتشف حفريات أول هذه كانت جاوة. يف

كومونز.) ويكيميديا (املصدر: جاوة». «رجل ديبوا

معرض وغابات مروج منها مختلفة، بيئات عدة مع األوائل البرش أشباه من عديدة أنواع
العرض دوائر يف جميعها البيئات هذه تقع وصحراوات، أنهار وضفاف ومستنَقعات
أفريقيا من هاَجروا الناشئني البرش من وغريه إريكتوس الهومو لكن أفريقيا، من املدارية
الزمنية الفرتات هذه منذ ُسكناهم دليل عىل وُعثر األقل، عىل عام وثمانمائة مليون من
والصني وباكستان روسيا وجنوب وفرنسا وإسبانيا بريطانيا يف أوراسيا، أنحاء يف القديمة

وإندونيسيا.
التماًسا للنوم األشجار عىل يعتمدون األوائل البرش أشباه كان النار، وجود لعدم نظًرا
تنمو حيث األنهار، ووديان الجبال عن بعيًدا ل التوغُّ عىل قادرين غري وكانوا ليًال، للحماية
الجيولوجيا يف تقريبًا عام ماليني ثمانية منذ بدأت التي التغيريات لكن بوفرة، األشجار
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عام ماليني ثالثة ومنذ وأفريقيا، آسيا أنحاء يف هائًال انتشاًرا املروج النتشار أدَّت واملناخ
دون امتدَّت التي املروج من شاسًعا حزاًما لتصري القارتني يف السافانا بيئات اندمجت
وجود مع الناشئون البرش استطاع وهكذا الصني.17 شمال إىل أفريقيا غرب من انقطاع
النهاية يف ليُقيموا الشاسعة؛ املروج هذه يف فأبعد أبعد ألماكن لوا يتوغَّ أن لحمايتهم النار

األفريقي. وطنهم من األميال آالف عدة بعد عىل جديدة حياتية أنماًطا

ا؟ حقٍّ الكهف» انقرض«إنسان هل

التاريخ نرشعالم األنواع»، «أصل داروين نرشكتاب من قرن من أكثر قبل ١٧٥٨م، عام يف
ثمرة الطبيعة»، «نظام الرائد عمله من العارشة الطبعة لينيوس كارلوس العظيم الطبيعي
عىل بناءً الحية الكائنات كل فيه صنَّف الذي امُلضني العمل من عاًما وعرشين خمسة
ما رسعان إنه حتى ا، جدٍّ وراقيًا مفيًدا لينيوس نظام كان بعًضا. ببعضها املدَركة عالقتها

الوقت. ذلك منذ العلمي التصنيف أساس وظل زمنه، يف األحياء علم تبنَّاه
املصطلح ظلَّ الذي العاقل)، (اإلنسان سيبيانز الهومو مصطلح ابتكر نفسه لينيوس
والقردة والسعادين البرش بني الترشيحية التشابه نقاط أن وارتأى الخاصبنوعنا، العلمي
«الرئيسيات». اها سمَّ الثدييات من واحدة رتبة يف كلهم جمعهم إنه حتى للغاية، واضحة
الحقيقي البرش— من متنوعة أنماط وُوضعت ُمتمايزة، فصائل خمس إىل هذه ُقسمت وقد

.(4-3 شكل (انظر البرش أشباه فصيلة يف — والخرايف منها
العارشة الطبعة اعرتفت الشائعات، له ُروِّجت الذي الكهف» «إنسان لوجود توقع ويف
تروجلودايتس والهومو سيبيانز الهومو البرش: من حيَّني بنوَعني الطبيعة» «نظام من
برش من ُمنقرًضا نوًعا لينيوس لدى الكهف» «إنسان يكن لم الكهف». ساكن «اإلنسان
بدًال يعتقد كان لكن أخرى)، عام مائة مرور بعد إال يُكتشفوا لم (فهؤالء التاريخ قبل ما
يف امُلتوارية الكهوف يف يعيشون الجسم، الضئييل الناس من حي شعٌب أنهم ذلك من
قبل ذكرها قصًة الكهف ساكن اإلنسان وجود عىل الدليل كان آسيا. رشق جنوب أدغال
الذي الهولندية، الرشقية الهند رشكة من بونتياس يُدعى طبيٌب عام مائة من بأكثر ذلك

الغامضة. املخلوقات لهذه َلني مفصَّ ووصف برسم آسيا رشق جنوب من عاد قد كان
باألحرى وإنما كهف، إلنسان يكن لم بونتياس وصف أن اكتُشف الوقت وبمرور
عاليًا وقته معظم األمر واقع يف يقيض بل الكهوف، يف قط يِعش لم قرد الغاب؛ إلنسان
اكتشف حني القدر، تحوالت من غريب تحوُّل يف لكن املطرية. الغابات أشجار ِقمم عىل
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ُصوروا كما وجودهم، يف سابًقا يُعتقد كان الذين البرش من مختلفة أنواع أشكال :4-3 شكل
كومونز.) ويكيميديا (املصدر: الطبيعة». «نظام لينيوس كارلوس كتاب يف

ألول الشمبانزي ١٧٧٦م عام بلومنباخ، فريدريش يوهان األملاني، األعضاء وظائف عالم
تقرَّر ما رغم الكهوف). ساكن (الشهواني تروجلودايتس بان اسم نوعه عىل أطلق مرة،
التي البرشية الشبه الشهوانية الكائنات تلك تكن لم الشمبانزي قردة أن من النهاية يف
الصحيح العلمي املصطلح وظل االسم عِلق فقد بلومنباخ، تخيَّلها والتي الكهوف، يف تعيش

هذا. يومنا حتى للشمبانزي
يف تعيش بالبرش شبيهة كائنات ثَمة كان بأنه القائلة امُللحة الفكرة فجأًة تأكَّدت لكن
مختلف البرش، من ُمطلًقا مألوف غري لنمط ١٨٦٥م عام عظمي هيكل باكتشاف الكهوف
بالقرب نياندرتال)، (باألملانية نياندر وادي يف كهف يف سنة ألف ٤٠ منذ عاش عنَّا، تماًما
خالل معروًفا، النوع هذا صار كما النياندرتال، إنسان ازدهر دوسلدورف. مدينة من
إنسان والعتبار عام. ألف ٢٥ نحو منذ اختفى لكنه وآسيا، أوروبا يف الجليدية العصور
الحديث اإلنسان من قريب أنه عىل النهاية يف اتُّفق فقد األصل، يف البرش» «دون النياندرتال
سيبيانز، الهومو من فرعيٍّا نوًعا اليوم يُعترب إنه حتى أخرى، وسمات الدماغ حجم يف
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هو الفرعي لنوعنا العلمي (االسم نياندرتالنسيس سيبيانز هومو العلمي االسم وأُعطي
سيبيانز). الهومو

لعدة الحفرية البقايا الحفريات علم اختصاصيو استخرج النياندرتال، اكتشاف منذ
التامة القامة أصول دافعني وأفريقيا، وآسيا أوروبا يف كهوف من قدامى برش أشباه
بقايا ديبوا يوجني اكتشف فقد املايض؛ يف أقدم ملراحل قدمني عىل والحركة االنتصاب
ريموند واكتشف عرش، التاسع القرن أواخر يف جاوة كهوف يف مرة ألول إريكتوس الهومو
العرشين، القرن عرشينيات يف أفريقيا جنوب كهوف يف األوسرتالوبيثيكوس بقايا دارت
اكتشاف مع العرشين القرن عرشينيات يف إريكتوس للهومو أخرى حفريات عىل وُعثر

الصني. يف بيكني من بالقرب كهوف سلسلة يف بيكني رجل بقايا
النار، تقنية من الناشئني البرش بتمكُّن الكهوف البرش أشباه سكن عىل األدلة بدأت
جدران عىل لحيوانات صوًرا الكرومانيون برش رسم فقد اليوم؛ حتى مستمرة وهي
القديمة إرسائيل سكان وترك عام، ٢٥٠٠٠ من أكثر منذ وإسبانيا فرنسا يف الكهوف
املنظر البديعة الصخرية مساكنهم بويبلو هنود وبنى الكهوف، يف امليت البحر مخطوطات
أمريكا، غرب جنوب يف طبيعية منحدرات من الرأسية الجوانب بحفر عام ألف منذ
من مجمع يف يعيشون إسبانيا، غجر الخيتانو، شعوب من آالف ثالثة نحو يزال وال
يف حاليٍّا يعيشون الناس ماليني زال ما وأخريًا، حاليٍّا. غرناطة مدينة من قريبًا الكهوف
التالل جوانب يف محفورة بأكملها مدن حيث الصني، شمال يف «ياودونجز» كهفية منازل

رخوة. تربة يف ُصنعت حفر يف أو
ُمغلقة مساحات يف للعيش العام اإلنساني السلوك بوضوح يظهر فكما األمر؛ لوا لتتأمَّ
البرشية فطرتنا من فإن والخروج، للدخول صغرية وفتحات متينة وأسطح جدران ذات
عىل عام مليون ٥٥ عاشوا أجداٍد من امُلنحدرون البرش، نحن للكهوف. سكانًا نكون أن
العراء. يف العيش عىل قادرين نُعد لم الغابات، يف الطلق الهواء يف وماتوا عاشوا األشجار،
الرياح من تحمينا ال آمنة مظلَّة شكل يف رءوسنا يُظلل سقف إىل نتوق ذلك من فبدًال
الحرارة تحتجز الكهف مثل مغلقة بيئة تُشكل أيًضا ولكن فحسب، والثلوج واألمطار

الضواري. هجوم من وتحمينا نرياننا من امُلنبعثة
طويل زمن منذ التاريخ قبل ما وذئاب ودببة وضباع ونمور وبُبور أسود إخراج إن
أجسادنا تحتاج ا. مهمٍّ أمًرا يُعد لم اآلن البرش فيها يعيش التي تقريبًا األماكن كل من
بعيد زمن منذ أسالفنا تخىلَّ وقد القايس، الطبيعة طقس من حماية الشعر من الخالية
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أفسحت قد وأكواخهم الثمار وجامعي الصيادين خيام تكون قد العراء. يف النوم عادة عن
األساسية بالعنارص كلها املساكن هذه احتفظت لكن وشققه، الحديث العالم ملنازل املجال
وتوفري الضوء لدخول فتحات مع متينة، وجدران فوقي سقف البدائي: الكهف ملسكن

بالكهوف. الشبيهة بيوتنا من والخروج للدخول سبيل
سرتَون حديثة مدينة أو لبلدة املعمارية الهندسة إىل بموضوعية نظرتم إذا الواقع، يف
بصفة وهي بذاتها، قائمة ومنازل مباٍن (١) البناء: من نوعني من تتكون أنها بسهولٍة
بالكهوف. شبيهة أخرى أبنية بجوار األرض عىل قائمة بالكهوف شبيهة أبنية أساسية
فيها ترتاصُّ بالجروف شبيهة شاهقة أبنية أساسية بصفة وهي مرتفعة، ومباٍن (٢)
والهواء الضوء لدخول جوانبها يف بفتحات مزوَّدة الشقق هذه بالكهوف. شبيهة شقق
والساللم املمرات من شبكة خالل من تؤدي (أبواب) أكرب فتحات إىل باإلضافة (نوافذ)،

الخارجي. العالم إىل ُمفضية مخارج إىل
منه بالقليل أو باالنزعاج يشعرون ال البرش أغلب أن ُمفادها التي نفسها الحقيقة
انحدار عىل دليٌل لهي األقدام بمئات األرض عن تعلو ُرشفات أو نوافذ من يُطلُّون حني
باألمان وإحساسنا باملحاَرصة شعورنا وعدم األشجار. يسكنون كانوا أسالف من البرش
الضوء إلدخال صغرية فتحات ذو بالكهف، شبيه بناءٌ علينا ينغلق حني عنه عوًضا واألمن
داخل العيش من لنوعنا التطوري التاريخ عىل دليل لُهو والخروج، والدخول والهواء
إنسان ينقرض لم ثَم من وبنائنا. تصميمنا من كهوف ثم أوًال طبيعية كهوف يف الكهوف؛

الحديث. العالم يف وشقق منازل يف اآلن ويعيش يُرزق حي فهو الكهف؛

القدرات من جديدة كبرية ملجموعة العنان أطلقوا النار استخدام الناشئون البرش بدأ حني
حياتهم لتصري كأسالفهم األشجار عىل الحياة من أخريًا أنفسهم ُمحرِّرين البرشية،
موائلهم قاَسمتهم التي الضواري من وأسلحتهم النار تحميهم األرض، عىل بالكامل
البرش أشباه استطاع السنني، ملاليني امتدَّ الذي تاريخهم يف مرة وألول واملتنوعة. العديدة
كذلك املخيَّمات. نريان دفء ويف واملناخ الطقس ظروف من حماية يف الكهوف، ُسكنى
الثابت؛ الشبه املداري والليل ساعة عرشة اثنتَي من املؤلَّف املداري النهار إيقاع من تحرَّروا
عىل أعمالهم يؤدون الليل، من متأخرة لساعات مستيقظني بالبقاء النار لهم سمحت فقد
نوَّعت وأخريًا، النهار. أحداث بشأن بعض مع بعضهم ويتواَصل النار، من املنبعث الضوء
والجذور والجوز الحبوب طهي لهم أتاحت إذ كبريًا؛ تنويًعا البرش أشباه غذاء نظام النار
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ذلك قبل لألكل قابل غري كان ما تناول حرية أعطاهم مما يجمعونها؛ التي والدرنات
خطرية. سموم عىل احتوائه أو املر مذاقه أو صالبته بسبب

بالصيد عليها يحصلون كانوا التي اللحوم طهي من البرش أشباه النار مكَّنت كذلك
آمنًا الهضم وعسري آِمن غري كان ما جعل مما — أخرى ضواٍر صيد من وبالرسقة —
الناشئون البرش وجد املطهو، الطعام من غذائي نظام مع وبالتكيف الهضم. وسهل
مضغ يف إليه يحتاجون كانوا الذي والطاقة الوقت مقدار من كبرية بدرجة للحد طريقة
واألكثر الحجم املتزايدة أدمغتهم دعم من تمكَّنوا ذلك وأثناء وهضمه، اليومي طعامهم
نهائيٍّا — الناشئون البرش به عرب الذي الوحيد اإلنجاز النار تقنية كانت الواقع، يف «تكلفة».
ذلك منذ الحيوان مملكة باقي عن البرش فصلت التي الشاسعة الفجوة — رجعة ودون

الحني.
عىل األدلة ل وسنتأمَّ واملسكن، للملبس الحقيقي الِقدم سنبحث التايل الفصل يف
أجسادهم وأغطية كهوفهم يف والجفاف بالدفء ينعمون كانوا التاريخ قبل ما برش أن
السنني؛ آالف مئات منذ وإنما االفرتاض— يَشيع كما — السنني آالف من ليس الصناعية،
املناطق يف اإلقامة من املداريني البرش أشباه مكَّنت التي هي واملسكن امللبس فتقنيات
القارص، شتائها يف الحياة قيد عىل البقاء ومن الشمالية، العرض دوائر يف املعتدلة

املطاف. نهاية يف األرض كوكب عىل تقريبًا الربية البيئات كل ُسكنى من ومكَّنتهم
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امللبسواملسكن تقنيات

والخيام والشمالت واألكواخ القبعات

األكرب. جسدك هو بيتك إن
«النبي» جربان، خليل

البرش أشباه مخيَّمات مواقع من اآلثار علماء استخرجها التي األثرية الِقطع كل بني من
تعود مالبس أو ملساكن مادية بقايا أي عىل تقريبًا يُعثَر لم التاريخ، قبل ما عصور يف
ألف خمسني من أقل منذ أوروبا يف ترشيحيٍّا الحديث البرش ظهور زمن من أقدم لزمٍن
يف ظهرا واملسكن امللبس أن الستنتاج العلماء من بالعديد األدلة يف االنعدام هذا حدا عام.

البرش. أشباه تاريخ من نسبيٍّا حديث وقٍت
مليون ١٫٧٥ طوال الكهوف يف العيش من الناشئني البرش مكَّنت النار تقنية أن بيد
أماكن يف الفرتة تلك من الناشئني البرش من أخرى أعداد إقامة عىل وفرية أدلٌة وثَمة عام،
البرش من العديد أن نستنتج أن ذلك عىل بناءً لنا فهل مناسبة، كهوف فيها تُوَجد ال
أو أجسادهم عىل خرقة دون تقريبًا عام مليونَي طوال العراء ويف عراة عاشوا الناشئني

واملناخ؟ الطقس ظروف من يحميهم كي رءوسهم فوق سقف
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«العرصالحجري» من املفقود

قبل يعيشون كانوا الذين البرش أشباه كل أن بذكر نبدأ أن بد ال السؤال هذا عن لإلجابة
يصنعون وال الثمار، وجمع الصيد عىل يعيشون الة رحَّ كانوا والتعدين، الزراعة اخرتاع
من باألحرى وإنما األحجار، من اليومية حياتهم يف يستخدمونها التي األشياء أغلب
املواد هذه من أي تستطيع وال الطبيعية. موائلهم يف يجدونها التي والحيوانات النباتات
الرطبة الدافئة الرتبة يف سيَّما وال األرض، يف َطْمرها بمجرَّد طويلة مدًة البقاء العضوية
التاريخ. قبل ما برشعصور من السكانية املجموعات أغلب فيها عاش التي املدارية للبيئات
الحرشات من لها حرص ال ألنواع الطبيعي الغذاء هي امليتة والحيوانات النباتات بقايا
عىل األحياء تلك مثل تتغذَّى املداري املناخ ويف والبكترييا. والفطريات والديدان والرخويات
سنوات بضع مرور وبعد أسابيع، أو أيام خالل املواد هذه من املصنوعة األثرية األدوات
املواد هذه مثل تبقى أن املحتمل من ليس امُلعتدل املناخ يف حتى بل تماًما، كلها تختفي
آالف مئات مرور بعد أنه غرابة ال لذا تقدير؛1 أعىل عىل السنني مئات بضع من ألكثر
أطالل يف التاريخ قبل ما عرص من َمسكن أو مَللبس أثر عىل العثور بالكاد يمكن السنوات

األثرية. املواقع أقدم
اختصاصيُّو ودرسها الحديثة العصور حتى عاشت التي الثمار وجمع الصيد شعوب
ر توفُّ مستوى وتبدُّل الفصول تغريُّ مع آخر إىل مكان من االنتقال اعتادت اإلنسان، علم
تلك بنتْها التي املساكن كانت الحاالت أغلب يف باستمرار. والحيواني النباتي الغذاء
لهذا قليلة. شهور أو أسابيع بعد وتُهجر تة مؤقَّ مخيَّمات يف تُقام ألنفسها الة الرحَّ الشعوب
اليومية حياتها يف تستخدمها الشعوب تلك كانت التي املادية املمتلكات كل فإن السبب،
يشء وكل آلخر. مكان من لحملها تكفي لدرجة وخفيفة صغرية تكون أن بد ال كانت

للِبىل. القابلة والحيوانية النباتية العضوية املواد من ُمركبًا كان تقريبًا صنعته
والخيام األكواخ وهياكل السري وِعيص الحفر وِعيص والهراوات والسهام الرماح كانت
وأسقفها األكواخ جدران أما الخشبية. وفروعها والشجريات األشجار جذوع من تُصنَع
النخيل سعف ومنها املورقة، النباتات من تُصنع فكانت الرياح ات ومصدَّ الفراش ومواد
تُنسج املعلَّقة ة واألرسَّ والحقائب باك والشِّ والِحبال األسالك وكانت والغاب. والحشائش
واألدوات واملياه الطعام أوعية وكانت واللِّحاء. والُجذور الكروم يف موجودة ألياٍف من
تجويفها، تم حبوب وقرون قرعيات من تُصنع والصبغات والعقاقري والتمائم واألسلحة
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واألردية القبعات أيًضا والخيزران. املستنَقعات وحشائش للبوص املجوَّفة الفروع وكذلك
تُصنَع كانت الخيام وأغطية واألسالك الحياكة وخيوط والنعال واألحذية واملآزر والرساويل
واألوعية املوسيقية واألدوات واملصاغ الرشاب أكواب وكانت وأوتارها. الحيوانات جلود من
والحيوانات. الطيور ومخالب وريش وعظام قرون من تُصنع أنواعها بجميع الصغرية

الصيادين مثل مثلهم التاريخ، قبل ما عصور يف عاشوا الذين البرش أشباه أن إال
اإلنسان، علم اختصاصيِّي جانب من للدراسة خضعوا الذين امُلعارصين الثمار وجامعي
من يختفي أو يتآكل أن يُمكن ال الذي الحجر، اليومية؛ حياتهم يف محدَّدة مادة استخدموا
مؤلَّفة آالف بقاء أعطى السبب، ولهذا التاريخ.2 قبل ما لعصور تعود التي األثرية املواقع
يف الحجر أهمية عن فيه ُمبالًغا انطباًعا التاريخ قبل ما عصور من الحجرية األغراض من
عليها عثر التي املتعدِّدة الحجرية فاألدوات التاريخ؛ قبل ما برش استخدمها التي التقنيات
الشائع االستخدام إىل رسيًعا أدَّت التاريخ قبل ما مستوطنات أطالل يف قدامى آثار علماء

التعدين. قبل كلها البرشي التاريخ فرتة وصف يف الحجري» «العرص لعبارة
اشتمل إنه حيث اإلطالق، عىل ُمتمايًزا عًرصا أو فرتة الحجري العرص يكن لم لكن
حتى السنني ماليني منذ لهم ظهور أول من البرش، ألشباه الكامل التطوري التاريخ عىل
التقنيات من العديد الزمن من الهائلة الفرتة هذه تشمل اليوم. لعالم الحديث البرش
وتطور واملسكن، امللبس وابتكار النار، ترويض ومنها الكتاب، هذا يف وصفها جاء التي
نهاية تبدأ لم الواقع، يف املدنية. الحضارة وبدايات الزراعة، وتبنِّي الرموز، استخدام

السنني. آالف بضعة منذ التعدين تقنيات تطوير بدأ حني إال فعليٍّا الحجري العرص
ماليني ثالثة من تاريخها يبدأ الحجرية األدوات أقدم أن االعتبار يف نضع حني
التاريخ من املائة يف ٩٩٫٨ نحو امُلنطَلق هذا من الحجري العرص يشمل تقريبًا، عام
زمن من فقط املائة يف خمسة عىل واحًدا املتبقية «العصور» كل وستُساوي كله، البرشي
حضارات بينها ومن — املتقدِّمة الجديد العالم حضارات إن بل األرض، عىل البرش أشباه
الهريوغليفية وكتابتها دة، املعقَّ وديانتها الزاخرة، الحرضية بمراكزها واإلنكا، واملايا األزتك
ربما — الفلك وعلم الرياضيات يف املميزة وإنجازاتها املنظمة، وبريوقراطياتها رة، املتطوِّ
رة واملتطوِّ دة املعقَّ الشعوب تلك أن ملجرد الحجري؛ للعرص تابعة وثقافات مجتمعات تَُعد

معدنية.3 وأسلحة أدوات تستخدم أو تصنع لم
الحجرية األدوات أن ُمفاده خطأ انطباع إىل الحجري» «العرص مفهوم أدَّى كذلك
اليومية، حياتهم يف التاريخ قبل ما برش استخدمها التي انتشاًرا األثرية األدوات أكثر كانت
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كان وسنِّها، ونحتها أخرى مواد تشكيل يف تُستخدم كانت الحجرية األدوات أن رغم لكن
اختفت للِبىل قابلة مواد من تُصنع التاريخ قبل ما عصور يف املستخدمة األدوات أغلب
الهجرة من أنماط شكل يف األدلة من أخرى أنواع يوجد أنه إال األثري، السجل من رسيًعا
يف وحتى بل الحجرية، األدوات تلف أنماط ويف التاريخ، قبل ما عصور يف جرت التي
أن بد ال األدلة من األخرى األشكال هذه نظر قبل لكن البرشي، الجسد لقمل الجيني التاريخ
للمعيشة. أماكن بكثري منا أقل ذهنية قدرات ذات حيوانات تُنشئ أن مألوف هو كم نذُكر

الحيوانات تبنيها التي املعيشة أماكن

الحظوا العليا القردة من برية مجموعات سلوك درسوا الذين الرئيسيات علم اختصاصيو
بعض يف إنها بل ألنفسها، نوم أعشاش لبناء طبيعية موادَّ تستخدم األنواع هذه كل أن
تكن ولم الطقس. ظروف من أنفسها لحماية بالزرع وأجسادها رءوسها تُغطي الحاالت
فبناء مساكنها، تبني التي الوحيدة الحيوانات أو الحيوانات أول مطلًقا العليا القردة
األرض. عىل الحيوانات حياة تاريخ يف الِقدم شديد ف ترصُّ لُهو كنى للسُّ أماكن الحيوانات
ماليني عرشات منذ الكوكب هذا عىل مرة ألول ظهرا اللذان — األبيض والنمل النمل
أجل من دقيقة أعشاًشا يبنيان — الدبوس رأس من أصغر «أدمغة» ولديهما السنني،
املتآكل. والخشب األرض يف وُحجرات أنفاق بحفر األفراد آالف تضمُّ التي مستعمراتهما
ويبني الخشب. ألياف بمضغ خاصتصنعه «ورق» من أعشاشها والزنابري الدبابري وتبني
القشور أسفل واقعة ا جدٍّ صغرية غدٌد تُنتجه الذي الشمع من هندسيٍّا املذهلة خالياه النحل

بطونها. تُغطي التي
تقريبًا كلها الطيور من الحية األنواع من اآلالف فالعرشة العليا، الحيوانات بني أما
والغاب والفروع الغصون ومنها — بيئاتها يف املوجودة الطبيعية املواد من أعشاشها تبني
صغارها. ورعاية بيضها، ووضع للنوم، وتستخدمها — ريشها وحتى والوحل والحشائش
واألقداد والجرذان الفرئان ومنها — الصغرية القوارضوالحيوانات من متعددة أنواٌع وثَمة
أعشاًشا تصنع — الجبلية والفرئان الجوفر وقوارض الرباري وكالب واألرانب والسناجب
شبكات من الجحور هذه بعض تتكوَّن األرض. تحت وجحور مجوَّفة أشجار يف لنفسها
ويضعون ويأكلون، طعامهم ويُخزِّنون سكانها، فيها ينام والحجرات األنفاق من دة معقَّ

بالغون. وهم حياتهم أكثر ويعيشون صغارهم،
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فالقندس قليًال، إال الجوز حجم عن يزيد ال مخه أن رغم الشتاء. يف قندس جحر :1-4 شكل
مايك بريشة توضيحية (صورة بمهارة. مسترتة تهوية وفتحات بمداخل معقًدا مسكنًا يبني

بإذن.) طباعتها أُعيد ستوري.

عىل قليًال دماغه حجم يزيد القوارض، من وهو القندس، حيوان آخًرا، وليس أخريًا
والشتالت الصغرية الجذوع وبخلط الصغرية، األشجار يقطع أن عادته من الجوز، ثمرة
املياه من الخاصة بيئته يصنع حتى حجمهما يُكربِّ أو وأهواًرا برًكا ن يُكوِّ واألحجار بالوحل
لبناء القندس يميض الصناعية املوائل هذه بناء بعد الخرص. عن مستواها يرتفع ال التي
بمهارة، مخفية للتهوية س تنفُّ وفتحات مائية، تحت بمداخل لة مفصَّ بيوت شكل يف مساكنه
.(1-4 شكل (انظر الصغار وتربية والوالدة والنوم الطعام لتناول وفسيحة جافة وحجرات
مسبًقا مربمجة الحيوانية املآوي هذه بناء عىل القدرة تكون أن املنطقي من أنه رغم
أو قدمني عىل الحركة إىل يحتاج ال الحيواني النوع أن يُثبت بوفرة وجودها فإن جينيٍّا،
طبيعية مواد من مآوي يبني حتى كبريًا دماًغا أو القابضتني، لليدين الحر االستخدام
كبرية لدرجة قائًما كنى السُّ ألماكن البرش أشباه بناء يكون قد الواقع، يف بيئته. يف موجودة
وموروثة العليا والقردة البرش أشباه من كل بني تجمع ُمشرتكة قديمة جينية نزعة عىل

ُمشرتك. سلف من
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العليا القردة أعشاش

وجوردي البيولوجي اإلنسان علم اختصايص جروفز بي كولني نرش ١٩٨٥م عام يف
يوميٍّا تبنيها التي األعشاش عن رائعة دراسًة الرئيسيات، علم اختصايص باي ساباتري
— الغاب وإنسان والغوريال الشمبانزي قردة — العليا القردة من حية أنواع ثالثة
األنايس. اسم عليها يُطَلق التي الرئيسيات فصيلة يف البرش مع موجودون وثالثتهم
أيًضا تُستخدم لكنها النوم، أجل من ليًال األول املقام يف العليا القردة أعشاش تُستخدم
أنواع أن باي وساباتري جروفز ذكر الطعام. وتناول للراحة النهار خالل آلخر حني من
يوم، كل جديًدا ا عشٍّ تبني األنواع هذه وأن األعشاش، بناة من كلها الثالثة العليا القردة
يُعطي نوع كل عشَّ وأن املهارة، من كبريًا قدًرا يحتاج لألعشاش القردة هذه بناء وأن

رائع.4 بانتظام البالغني األفراد كل يُكرره متوقًعا تصميًما
قردة عن بعيًدا والغوريال الشمبانزي نوعية من االستوائية أفريقيا قردة تعيش
أصولها بت وتشعَّ األميال، آالف عدة بمقدار الغاب إنسان نوعية من آسيا رشق جنوب
املشرتكة السمات من العديد يف الثالثة األنواع تشرتك لكن عام، مليون عرش خمسة منذ
وثني واحد، موقع يف بالوقوف تُبنى أعشاشها فجميع األعشاش؛ بناء بعادات يتعلَّق فيما
الخلفية، بالقوائم والفروع األوراق هذه ووطء بها، تحيط التي املورقة النباتات فروع
األنواع هذه تقتطع قد كذلك أقدام. عدة ُقطره يبلغ كوب هيئة عىل كبري عشٌّ يُقام حتى
تعمل عدة حاالت ويف الكومة، إىل وتُضيفها مجاورة وشجريات أشجار من أخرى فروًعا
الراحة. من مزيًدا يمنحها فراش لصنع ليونة أكثر بنباتاٍت بفرشه العش تشطيب عىل

الشكل، بيضاوية أو ُمستديرة نفَسيهما؛ والشكل بالحجم العليا الِقَردة أعشاش كل
كل جديدة أعشاًشا تبني كلها الثالثة األنواع أقدام. وأربع قدمني بني قطرها ويرتاوح
عضو كل فقط. واحدة مرًة تستخدمها ما ودائًما يدها، متناول يف نباتية مواد من يوم
الصغار، وأبناؤهن األمهات إال النوم أعشاش يتشارك وال عشه، يبني املجموعة يف بالغ
املجموعة أفراد يبنيها التي واألعشاش أبًدا.5 البالغني من أكثر أو اثنان يتشاركه ال ويكاد
«موقع باسم يُعرف واحد، موقع يف متجاورة ما حدٍّ إىل تُبنى ما دائًما القردة من نفسها
تماًما للنوم، فطريٍّا أعشاشها تبني العليا القردة بأن هذه التشابه نقاط تُوحي األعشاش».
لكن صغارها، فيها وترعى بيضها فيها تضع التي األعشاش فطريٍّا الطيور تبني كما

ذلك. من أعقد األمور
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شاهدت حيث — الربية يف وتنشأ تُولد التي القردة سوى هناك ليس أنه تبنيَّ فقد
السنوات طوال أمهاتها مع نامت وحيث ليلة، كل أعشاًشا يبني إليه تنتمي الذي النوع
تُؤَرس؛ حني ألنفسها أعشاًشا تبني أن يبدو ما عىل تستطيع التي هي — حياتها من األوىل
أقفاص يف ُوضعت إن حتى أعشاًشا، تبني ال األرس يف وتنشأ تُولد التي الشمبانزي فقردة
النزعة رغم ثَم من يوم. كل أعشاشها تبني التي الربية يف املولودة من شمبانزي قردة مع
عىل الكائنات هذه تطلع أن الرضوري من يبدو األعشاش، لبناء القردة لدى الفطرية
سلوكها يف النزعة هذه تتجىلَّ حتى حياتها من مبكرة مرحلة يف معيَّنة تعليمية تجارب
أساسية عنارص عىل العليا القردة بني األعشاش بناء ينطوي بإيجاز، بالغة. تصري حني

والوراثة. التعليم من كلٍّ من
بمثابة تبدو سلوكياٍت الثالثة العليا القردة أنواع من اثنان يُظهر ذلك، إىل باإلضافة
كأنها كبرية أوراًقا الشمبانزي قردة فتستخدم املالبس؛ البرش أشباه الستخدام مقدمات
قردة تُغطي ما وكثريًا الغزيرة، املدارية األمطار انهمار أثناء رءوسها لتقي «قبعات»
الفروع تحمل الحاالت بعض يف ليًال. األشجار وفروع بأوراق أجسادها الغاب إنسان
تُغطي ما غالبًا الواقع، يف بدائيًا. سقًفا يُشبه ما لتُشكل رءوسها فوق تُوازنها أو السائبة
أجسادها تُغطي وقد بل فارغة، بأكياس رءوسها األرس يف الواقعة الغاب إنسان قردة

للنوم. االستعداد عند بالقش بالكامل
توارث العليا القردة تشارك بشأن ُحججهما باي وساباتري جروفز أعطى أن بعد
الشمبانزي وقردة البرش أشباه أسالف أن إىل أشارا فقد آخر؛ بيشء أتبعاها األعشاش بناء
انفصال عن كثريًا متأخر وقٍت يف عام، ماليني سبعة نحو منذ بعض عن بعضهما تباَعد
ولذلك تقريبًا؛ عام مليون عرش خمسة منذ كان الذي الغاب، إنسان عن البرش أشباه سلف
بني ا جدٍّ الجلية للعيش أماكن لبناء الجينية النزعة تكون أن املحتمل من أنه يُجادالن فهما
عاش من يشمل بما البرش، ألشباه النووي الحمض يف أيًضا موجودة العليا القردة كل

التاريخ. قبل ما عصور ويف الحديثة العصور يف منهم
لدينا بأن شعورنا سبب بشأن تماًما واضحني نكون أن بد «ال يقوالن: االثنان كتب
والقردة البرش بني املخيمات األعشاش/بناء بناء ألنماط مشرتك أصل عن للبحث مربًرا
— والبرش والغوريال والشمبانزي الغاب إنسان قردة — أنواع أربعة تؤدي فحني … العليا
التفسري يف االقتصاد مبدأ فإن النهائية، ونتائجه الحركية مكوِّناته تشابهت معينًا نشاًطا
منذ يفعلونه ظلُّوا نسله وأن نفسه، اليشء يفعل كان بينهم مشرتك جد آخر أن إىل يشري
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البرش قرابة من والشمبانزي للغوريال قرابة أقل الغاب إنسان أن فبما … الوقت ذلك
يميض ثم كذلك.»6 البدائي اإلنسان ساللة يف موجوًدا ليصري السلوك هذا كان إليهما،
يُقيمها التي وتلك القردة يُقيمها التي املعيشة أماكن بني التشابه نقاط فيعدِّدان املؤلفان

الحديث. العرص ثمار وجامعو صيَّادو
الشكل، بيضاوي أو دائري وهو واحد، فرٌد يستخدمه القردة أعشاش من عش كل
رة مصغَّ أرسة فتستخدمه اإلنسان مسكن أما أقدام. ثالث إىل قدمني بني ُقطره ويرتاوح
(املساكن أقدام وثماني ست بني ُقطره ويرتاوح بيضاوي، أو دائري شكل وذو واحدة،
حتى املساكن هذه تظهر فلم الثمار؛ وجامعو الصيادون يبنِها لم املربعة الجوانب ذات
أقل منذ الزراعة تقنية تبنَّوا حني ألنفسهم دائمة منازل بناء ترشيحيٍّا الحديث البرش بدأ
مخيمات ومواقع القردة أعشاش مواقع من كلٌّ يشتمل العادة يف عام). آالف عرشة من
أو دائرية منطقة داخل كلتاهما وتُنشأ فرًدا، وثمانني عرشين بني يرتاوح عدٍد عىل البرش
القردة أعشاش مواقع من كل وداخل قدًما. وستني ثالثني بني ُقطرها يرتاوح بيضاوية
مسافٌة وآخر مسكن أو وآخر عش كل بني يفصل ما دائًما البرش، أشباه مخيمات ومواقع

قدًما. عرشة اثنتَي نحو تبلغ
أصلهما وحقيقة — البرش أشباه ومساكن العليا القردة أعشاش بني التشابه أوجه
ألشباه النووي الحمض يف يكون قد أوًال: محتملة. استنتاجات أربعة إىل تشري — املشرتك
املحتمل من ثانيًا: املسكن. لبناء االستعداد البرش أشباه كل يمنح ما هو جيني مكوِّن البرش
سالفة كانت التي التاريخ قبل ما عصور قردة من موروثًا كان الجيني االستعداد هذا أن
قدرة يف التعلم من أسايس عنٌرص ثَمة كان إذا ثالثًا: العليا. والقردة البرش أشباه من لكل
قدرة يف أيًضا أسايسشبيه عنرصتعلُّم هناك يكون أن عجب فال األعشاش بناء عىل القردة
ثابتة سمًة كنى السُّ أماكن إنشاء نشاط كان ربما ورابًعا: املسكن. بناء عىل البرش أشباه
عىل السري عىل القدرة ظهرت حني بالفعل اكتملت قد كانت وربما البرش، أشباه سلوك يف
سنة. ماليني وستة خمسة بني ترتاوح فرتة منذ البرش أشباه أوائل لدى مرة ألول قدمني
مع — االفرتاض إىل يميل الذي الحفريات، علم تحفظ أخرى مرًة هنا يُصادفنا لكن
دليًال اعتباره دليل وجود عدم لرؤية طريقة أفضل أن — العكس تُثبت أدلة إىل االفتقار
واستنتاج — األعشاش بناء يف جيًدا املوثقة العليا القردة مهارات فرغم الوجود؛ عدم عىل
الكثريون يزال ما — األنواع هذه بني شائع السلوك هذا أن العليا القردة علم اختصاصيي
حتى مساكنهم قطُّ يبنوا لم البرش أشباه بأن يُجادلون الحفريات علم اختصاصيي من

عام. ألف خمسني من أقل منذ أوروبا يف ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان ظهور
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كثريًا عليه ليصعب يكن فلم النمو، ورسيع نسبيٍّا الكبري بدماغه إريكتوس، الهومو أما
الحيوانات بجلود اإلطار هذا وتغطية مًعا واألعمدة الِعيص بحبك بدائيٍّا كوًخا يبني أن
جلود من يَحيك أن الحيلة الواسع الكائن هذا عىل ليصعب كان وال والفروع. األوراق أو
يف الغزيرة واألمطار الحارقة الشمس أشعة من نفسه ليحمي وعباءات قبعات الحيوانات
أقدم يف العتيقة املصنوعات تلك ملثل مادية بقايا عىل العثور عدم ورغم املدارية. املناطق
البرش أشباه من أخرى أنواًعا بأن تُوحي التي األدلة من أخرى أنواع هناك األثرية، املواقع
واستخدموها واملالبس، املساكن بالفعل صنعوا قد التاريخ قبل ما عصور يف عاشوا الذين

طويل. بوقٍت املشهد يف ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان ظهور قبل

البرش أشباه مساكن

يف ُموغلة زمنية فرتات من برش أشباه ملساكن عليها العثور يمكن التي اآلثار قلة رغم
معيَّنة تكوينات عن عبارة االستثناءات هذه أهم أحد ُمثرية. استثناءات ثَمة أنه إال الِقدم،
يف بيضاوية مدارات أو دوائر يف مرتَّبًة عليها ُعثر ثقيلة أخرى وأغراض أحجار من
بعض رأى التاريخ. قبل ما عصور إىل تعود التي املكشوفة السكن مواقع أقدم بعض
وضعها التي لألساسات بقايا هي الحجرية الدوائر هذه أن الحفريات علم اختصاصيي
من إطار من أقاموها التي املساكن جدران لحمل التاريخ قبل ما عصور من برش أشباه
الحشائش. أو الغاب أو النخيل بسعف سقفوها أو الحيوانات بجلود غطَّوها والتي العيص،
البازلت كتل من مجموعة — للجدل إثارة وأكثرها — الحجرية الدوائر هذه أقدم
يف أفريقيا، رشق يف أولدوفاي مضيق يف ليكي لويس عليها عثر بركاني) (حجر الضخمة
الحجرية الدائرة هذه داخل املنطقة تخلو تكاد سنة. مليون ١٫٨ إىل تاريخها يعود رواسب
بقايا مبارشًة الدائرة خارج الواقعة املنطقة يف يتناثر حني يف أثرية، قطع أي من تماًما
هذا سكنوا الذين األوائل البرش أشباه بأن يوحي هذا الحيوانات. من فريسة وعظام ألدوات
نسبيٍّا خاليًا الداخل من املسكن جعل مع مسكنهم خارج بنفاياتهم يُلقون كانوا املوقع
الثمار وجامعي الصيادين بني كثريًا لُوِحظ سلوكي نمط وهو فضالت، أو ركام أي من

املعارصين.
إىل تعود بمواقع ارتبطت بعناية موثقة حجرية دوائر هيئة عىل حسًما أكثر أدلٌة ثَمة
مكشوف موقٌع وهو أماتا، تريا يف املواقع هذه أحد يقع أوروبا. يف التاريخ قبل ما عصور
وسط مكشوفيف موقع وهو بيلزينجسليبني، هو واآلخر فرنسا، جنوب نيسيف من بالقرب
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دافئة فرتة كانت وتلك عام، ألف ٣٨٠ املوقعني هذين عمر يبلغ للتقديرات، وفًقا أملانيا.
األكثر إريكتوس، هومو القامة، املنتصب اإلنسان من أعداد أنشأت حني العاملي، املناخ يف
وبيلزينجسليبني أماتا تريا من كل يف ُعثر فقد دائمة؛ إقامة مقرَّات أوروبا7 شمال يف تطوًرا
العلماء فرسَّ الحالتني كلتا ويف مميَّز، دائري تشكيل يف املرتَّبة األحجار من مجموعات عىل
صغرية. ألكواخ أساسات بأنها الحجرية الدوائر هذه وجود املواقع هذه يف بوا نقَّ الذين

هنري الفرنيس اآلثار عالم وجد الفرنيس، املتوسط البحر ساحل عىل أماتا، تريا يف
النار يُشعلون كانوا السكان أن إىل إشارة يف حجرية، دائرة كل وسط رماد بقايا لوميل دو
األحجار من منخفضة جدران عدة عىل لوميل دو تعرَّف كذلك بانتظام. أكواخهم داخل
مستوقد، كل من الغربي الشمايل الجانب عىل أُقيمت قد كانت التي الشواطئ وحىص
الشمال من تهبُّ ما كثريًا التي العاتية «املسرتال» رياح من يُفرتض ما عىل النار لحماية
يشءٌ يحملها كان أماتا تريا أكواخ أسطح أن يعتقد لوميل دو كان املنطقة. تلك يف الغربي
مزوًَّدا كان األكواخ هذه من كالٍّ أن وافرتض الكوخ، وسط يف يقف الخيمة» «وتد ب شبيه

بداخلها. تُشعل كانت التي النار دخان إلخراج السقف يف بثقب
يف سنوات مانيا وأورسوال ديرتيش األملانيان اآلثار عاملا قىض بيلزينجسليبني ويف
ومكرسة مرشوخة عظام عىل العثور عن أسفرت كبري مكشوف سكني موقع يف التنقيب
من املصنوعة األدوات وآالف النار، إشعال عىل األدلة من والكثري الصيد، حيوانات من للعديد
حلقات لثالث إطارات بيلزينجسليبني يف مانيا آل وجد والعاج. والقرون والعظام األحجار
هذه كل مداخل وكانت ملساكن. أساسات كانت أنها اعتقدا أخرى ثقيلة وأغراض بيضاوية
الشمالية الرياح لتحايش مبنية كانت بأنها يوحي بما الرشقي؛ الجنوب تُفيضإىل األساسات
الثالث، البيضاوية الحلقات هذه أمام املحرتقة، املواد آثار كانت وأخريًا، السائدة. الغربية
بانتظام. املساكن هذه مداخل يف النار يُِرضمون كانوا بيلزينجسليبني سكان أن إىل تُشري
واصطياد أوروبا شمال يف االستقراَر طويلة بمدة ذلك بعد النياندرتال برش بدأ حني
العصور أثناء الربية واملاشية الربية والخيول الصويف القرن ووحيد الصويف املاموث
الشبيهة مساكنهم أجل من جدران بناء يف املاموث عظام استخدموا األخرية، الجليدية
يف األول مولدوفا موقع يف ويوجد عام، ألف ٤٥ يبلغ يكاد املواقع هذه أقدم بالحصون.
عرش خمسة لهياكل تعود كبرية أطراف وعظام وجماجم فكوك مًعا ُوفقت حيث أوكرانيا،
أطالَل كبرية بدرجة األول مولدوفا موقع يُماثل كبرية. دائرة يف وُرتبت األقل، عىل ماموثًا
لم سنة. ألف ١٥ نحو منذ تماًما حديث بٌرش بناها املاموث عظام من أخرى مستوطنات
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العيصُمغطٍّى من إطار من مكونًا كان ربما الذي وأسقفه، البناء هذا جدران من يشء يبَق
— الربية واملاشية البيسون وثور القرن ووحيد املاموث — الضخمة الحيوانات بجلود

العاديني. غري سكانه يصطادها كان التي
ومولدوفا وبيلزينجسليبني أماتا تريا مواقع يف نقبوا الذين العلماء استنتج حني لكن
واجهت ما رسيًعا ملساكن، بقايا كانت املاموث وعظام األحجار من الدوائر هذه أن
أزمنة يف الناشئون البرش أبداها التي بالنجارة املتقدمة املعرفة فرغم تحديات؛ تفسرياتهم
اختصاصيي من العديد جعل واألسقف الجدران انعدام أن إال سنة، ألف ٤٠٠ منذ مبكرة
تقول نظريات التفسريات هذه شملت لوجودها. بديلة بتفسريات يتقدمون الحفريات علم
فيه، مرغوب غري ركام إزالة من أو للرتبة، طبيعية حركات جرَّاء تكوَّنت ربما الدوائر بأن

ما. افرتايض ديني طقس من كجزء التاريخ قبل ما شعوب أحد أقامها ربما حتى أو
تاريخية لفرتات تعود التي املساكن أطالل حتى أنه اعتبارنا يف نضع حني لكن
أغطية أو القش، من سقوف أو خشبية، إلطارات آثار من تماًما تخلو تكاد نسبيٍّا حديثة
لتوقع سببًا نجد فال ما، وقٍت يف األصيل بنائها من جزءًا مىض فيما كانت التي الجلود من
حالة هذه تكون وقد األدلة. تلك مثل عىل املرات بمئات منها األقدم املساكن تحتوي أن
الوجود.8 عدم عىل دليل أنه عىل دليل وجود عدم تفسري فيها يُساء التي الحاالت من أخرى
عصور من بعيد زمٍن إىل تعود الحيوانات جلود معالجة أن عىل قوية أدلٌة ثَمة أنه إال
حجرية ألدوات املجهري الفحص هذا أكَّد وقد البرش، أشباه حياة من التاريخ قبل ما
باملكاشط. اة املسمَّ الواحد القاطع الحد ذات الضخمة املسطَّحة األدوات وخاصًة قديمة،
التآكل، من مميز نمط رؤية يمكن املجهر، تحت األدوات لهذه القاطع الحد إىل النظر عند
اللحم إزالة يف يُستخدم كان املكاشط هذه من العديد أن إىل يشري املجهري» «التآكل وهذا
عىل املجهري التآكل دليل يعود الواقع، يف الحيوانات. لجلود السفيل الجانب من والدهن
هذا استمر وقد األقل، عىل سنة ألف ٧٨٠ إىل الجلود كشط يف حجرية أدوات استخدام
متاحة املعدنية األدوات صارت حتى الثمار وجمع الصيد ثقافات يف انقطاع دون السلوك

الحديثة. العصور يف
جلٍد إىل الحيوانات جلد تحويل عملية يف رضورية أوىل خطوة الجلود من اللحم إزالة
يف تقريبًا كلها تُستخدم كانت والجامعون الصيادون يدبغها كان التي الجلود مدبوغ.
من ثانيًا: وأغطيتهما. واألكواخ الخيام أسقف أجل من أوًال: أغراض؛ ثالثة من غرض
والعباءات األثواب أجل من وثالثًا: البرش. أشباه مساكن داخل املستخدم الفراش أجل
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كانوا البرش أشباه أن بد ال التي األخرى املالبس وسائر والقفازات، واألحذية والقبعات
أن عىل الدليل البعيدة. الشمالية املناطق يف البداية يف امُلقام بهم استقر حني يرتدونها
قبل ما أناس أن عىل مبارش غري دليٌل ذاته حد يف هو تُدبغ كانت الخام الحيوانات جلود

السنني. آالف مئات منذ مالبس ويَحيكون مساكن يبنون كانوا التاريخ

العراء مرحلة انتهاء

اخرتاع يأتي للمالبس. البرش أشباه غري حيوانية أنواع أي الرتداء تُذكر سوابق توجد ال
الفريدة اإلنجازات كأحد النار، استخدام ترويض مع جنب إىل جنبًا للمالبس، البرش أشباه
املدبوغة الجلود استخدام ويعود الحيوانية. األحياء من األخرى األشكال كل عن تُميِّزنا التي
البرش زمن إىل السنني آالف مئات البرش أشباه أجساد سرت يف الطبيعية املواد من وغريها

الناشئني.
الحقيقة عىل يقوم واستخدموها املالبس صنعوا الناشئني البرش أن عىل دليل أقوى
حتى شماًال، جدٍّا بعيدة جغرافية مناطق يف االستقراَر بعيد زمن منذ بدءوا أنهم الراسخة
األساس. من مستحيًال سيصري كان مالبس دون املناطق تلك يف الحياة قيد عىل البقاء إن
الشبه املناطق يف استقرت قد بالفعل كانت إريكتوس الهومو جماعات بعض أن رغم
قبل الشمالية الدوائر إىل عوا يتوسَّ لم فإنهم عام، مليونَي منذ وآسيا أوروبا يف املدارية

عام. مليون ١٫٥ بنحو بعدها أي مضت؛ عام مليون نصف
بيئات يف ليستقروا املروج من األميال آالف قاطعني إريكتوسرشًقا الهومو هاَجر ملاذا
بيئات إىل شماًال األميال مئات بضع عبور من بدًال املدارية الشبه الصني وجنوب جاوة
زمن بني عام مليون من أكثر ليمر كان وملاذا الصيد؟ بحيوانات الغنية وآسيا أوروبا شمايل
الشمالية؟ األرايض يف النهائي توسعهم وزمن األفريقي لوطنهم إريكتوس الهومو مغادرة
ا جدٍّ باردًة ببساطة كانت الشمالية الدوائر يف الشتاء فصول أن هي ترجيًحا األكثر اإلجابة
الواقع، يف النار. باستخدام للعيش تكيُّفه من كجزء عاريًا صار مداري حيواٍن إىل بالنسبة
كانت مناخات يف مالبس دون الحياة قيد عىل البقاء يستطيع أن البرش أشباه ألحد كان ما
فهرنهايت.9 درجة وخمسني ثالث من ألدنى الشتاء حرارة درجات دائًما فيها تنخفض

نوعهم لحماية النار استخدموا قد إريكتوس الهومو يكون أن املحتمل من أنه رغم
دوًرا النار تلعب لم طعامهم، ولطهي ُمستيقيظني، بقائهم وقت وإلطالة الضواري، من
أما ليًال. مخيَّماتهم يف آمنني الناشئون البرش أصبح حني إال الربد من الحماية يف اًال فعَّ
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بالخارج النار إشعال فإن والخرضوات، الفاكهة وجمعهم الحيوانات صيدهم أثناء نهاًرا،
ذلك، عىل بناءً الدفء. بعث يف كذلك الفائدة وقليل بل عميل، غري سيصبح كان العراء يف
الطقس يف ثمار وجمع صيد من البدوي الحياة نمط يتَّخذوا حتى البرش، أشباه كان
أو عادية أحذية وربما ألبدانهم، وأثواب لرءوسهم، قبعات امللبس: سيحتاجون البارد،
تعلَّموا قد كانوا إريكتوس الهومو أن بد ال وأخريًا، ألياديهم. وقفازات ألقدامهم طويلة

الحيوانات. جلود من أغلبها أو األشياء هذه كل حياكة
كانت بوضوح، شونينجني رماح أظهرت كما عام، ألف ٤٠٠ منذ أنه تتذكَّرون لعلكم
قدًرا تحتاج دقيقة خشبية أغراًضا تصنع أملانيا يف تعيش التي إريكتوس الهومو جماعات
إذن سبٌب يوجد ال املراحل. متعددة دة معقَّ تصنيع وعملية والتخطيط، املهارة من كبريًا
وأثواب قبعات صنع عىل باملثل قادرين يكونوا لن األدوات تلك مثل صناع أن الفرتاض
يف إريكتوس للهومو بقايا ظهور بدء أن ا جدٍّ ح املرجَّ من إذن ألنفسهم. وأحذية وقفازات
املساكن تقنية فيها بدأت التي املرحلة هو عام ألف ٥٠٠ نحو منذ وآسيا أوروبا شمال
رماح من األخرى الرئيسية التقنيات جانب إىل البرش تاريخ يف مكانها تأخذ واملالبس

طويل. بوقٍت الساحة عىل الحديث اإلنسان ظهور قبل هذا وكان ونار، حفر وِعيص
الذين للطاقة، النياندرتال برش احتياجات درسوا الذين اإلنسان علم اختصاصيو
العصور من األخري الجزء أثناء أوروبا شمال يف وعاشوا الناشئني البرش بعد ظهروا
كانوا العضالت مفتولو الجثة ِضخام النياندرتال برش أن رغم أنه استنتجوا الجليدية،
عىل قدرتهم يف تماًما الحديث اإلنسان عن كثريًا يتميزوا لم فإنهم الربد»؛ مع «تكيَّفوا قد
ليقَووا يكونوا لم النياندرتال برش أن ُقدِّر الواقع، يف البارد. الجو يف الحياة قيد عىل البقاء
بني ما تغطية دون أوروبا شمال يف سكنوها التي املناطق يف الشتوية األجواء ل تحمُّ عىل

ما. نوٍع من بكساء أجسادهم من املائة يف تسعني إىل خمسني
أجرى املالبس، واستخدامهم أوروبا شمال نياندرتال برش صنع أرجحية ولتحديد
املالبس عن املنشورة للتقارير شامًال استقصاءً اإلنسان علم اختصايص ويلز ناثان
درسها التي الثمار وجمع الصيد مجتمعات من مجتمًعا ٢٤٥ وارتدتها صنعتها التي
أن ويلز وجد وقد ذلك. نحو أو املاضية عام املائة مدار عىل اإلنسان علم اختصاصيُّو
ُمالئًما كان باملالبس أجسادهم من الثمار وجامعو الصيادون يُغطِّيه كان الذي القدر

املجتمعات. هذه سكنتها التي البيئات يف الشتوية املناخات مع تماًما
منطقة — وساسكاتشوان ألبريتا يف السهول كري بلغة الناطقة الشعوب أن ويلز أشار
مئزًرا يرتدون ما دائًما — وباردة طويلة الشتاء فصول حيث الشمالية الكربى السهول يف

111



قيود بال

ورداءً الرأس، بعض تُغطي وقبعة الحشائش، من عازل ذات وأخفاًفا الجلد، من وطماًقا
التقليدي الزي يُغطي ويلز، حسابات وفق واحدة. وكتف الجذع فوق الجاموس جلد من
البارد املناخ ذوات األخرى الثقافات أعطت وقد الجسم. من املائة يف ٧٧٫٥ الكري لشعوب
يرتدين الهادئ املحيط غرب شمال يف التلينجيت شعب نساء كان فقد مشابهة؛ نتائج
صوف من وبطاطني األرز، أشجار لحاء نسيج من داخلية وتنورات لة مفصَّ قمصانًا
من املائة يف ٧٧ تُغطي للماء، ُمنِفذة غري الجذور من مصنوعة وقبعات الجبل، خراف
درجة تنخفض ما نادًرا حيث الغربي، الشمايل الساحل يف أنه من بالرغم حتى الجسم،
الخروج يعتْدن النساء كانت التجمد، درجة من ألقل كبريًا انخفاًضا الشتاء يف الحرارة

.(2-4 شكل (انظر وأقدامهن سيقانهن أسفل تغطية دون
مجتمعات يف باملالبس يُغطَّى كان الذي البرشي الجسد لحجم حساباته إىل مستنًدا
كانت التي النياندرتال جماعات أغلب أن إىل ويلز انتهى املعروفة، الثمار وجمع الصيد
العديد الواقع، يف الحياة. قيد عىل تبقى حتى مالبس الرتداء اضُطرَّت أوروبا يف تعيش
واستخدموها، النياندرتال برش صنعها حجرية أدوات عىل احتوت التي األثرية املناطق من
أجسادهم من املائة يف و٩٠ ٧٠ بني ما يُغطُّوا أن سكانها عىل ستُحتِّم كانت مناطق يف تقع
برش يكون أن فيها ح يُرجَّ مناطق يف كانت املواقع هذه من والعديد الشتاء. خالل
.(3-4 شكل (انظر برودة الشهور أشد يف وأقدامهم أياديهم كذلك غطَّوا قد النياندرتال
مثل الضخمة الحيوانات جلود من مالبسه يصنع كان النياندرتال أن ويلز افرتض
ألدوات أثر أي وجود عدم أن إىل نفسه الوقت يف وانتهى واملاموث، والخيول الربية املاشية
وجامعي صيَّادي عكس عىل بأنه، يوحي النياندرتال مواقع يف الِعظام، من إبر مثل حياكة،
جلود يرتدون النياندرتال برش كان والتلينجيت، الكري شعوب مثل الحديث، العرص ثمار
الجلود من مصنوعة بسيوٍر أجسادهم عىل ويُثبتونها الشمال، ِغرار عىل كاملة الحيوانات

األوتار. أو
املالبس تفصيل بدأ أوروبا، يف ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان ظهور ومع الحق وقٍت يف
يجب لة املفصَّ واملالبس املعارصين. الثمار وجامعي الصيادين بني املوجود بالشكل
أقىص ر تُوفِّ حتى والجذع األطراف مقاس عىل تكون أن ويجب وخيوط، بإبر خياطتها
كان التي املواقع من أخرى وأدلة العظام من املصنوعة اإلبر بقايا الربد. ضد حماية
بأن تُوحي ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان أجناس من وغريهم الكرومانيون برش يسكنها
دقيق لُطفيل الطبيعي التاريخ أن إال سيبيانز، الهومو نوعنا، مع نشأت املفصلة املالبس
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تكاد التي املخيطة مالبسه الحظ احتفايل. زي يف السهول كري جماعة زعيم ابن :2-4 شكل
(جريالدين الشمالية. أمريكا سهول يف والجمع الصيد شعوب من وهو بأكمله جسمه تغطي

واملحفوظات.) للمكتبات الكندية مودي/املؤسسة

تنشأ لم لة مفصَّ غري مالبس أول أن عىل األدلة من مزيًدا يُعطي اإلنسان جسد يغزو
البرش عرص خالل وإنما السنني، آالف عرشات منذ النياندرتال أو الكرومانيون عرص أثناء

السنني. آالف مئات منذ الناشئني

قمالت ثالث قصة

البرشي الجسد لكن القمل، من فقط واحد نوٌع يُصيبها والغوريال الشمبانزي قردة من كلٌّ
الرأس، فروة شعر يعيشيف البرشي الرأس فقمل القمل؛ من مختلفة أنواع ثالثة فيه يعيش
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أدنى نسبة مئوية من الجسد مغطاة با�البس

٪١٠–٢٠ ٪٩٠–١٠٠٪٨٠–٩٠٪٧٠–٨٠٪٦٠–٧٠٪٥٠–٦٠٪٤٠–٥٠٪٣٠–٤٠٪٢٠–٣٠٪٠–١٠

برش يُغطيه أن بد ال كان الذي الجسم من األدنى الحد تُبني ألوروبا خريطة :3-4 شكل
منسوخة (الصورة عام. و٥٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ قبل الحياة قيد عىل للبقاء باملالبس النياندرتال
مالبس نمذجة ويلز، ناثان السادس، العدد ،٦٣ السنة إفوليوشن»، «هيومان جريدة من
٢٠١٢م، لعام النرش حقوق ،٧٨٦ صفحة إثنوغرافية، نظائر باستخدام النياندرتال إنسان

«إلسفري».) من بترصيح

وهو العانة، شعر يف يعيش العانة وقمل اإلنسان، مالبس يف يعيش البرشي الجسم وقمل
تسعينيات خالل الرسطاني». «القمل باسم املعروفة جنسيٍّا املنقولة الحالة عن املسئول
األنواع لهذه الدقيقة الجينية التحاليل من سلسلة العلماء من عدد أجرى العرشين، القرن

.(4-4 شكل (انظر التطوري تاريخها تنظيم إلعادة محاولة يف القمل من املختلفة
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البرشي. الجسم قملة اليسار: أعىل اإلنسان. جسم تُصيب التي الثالثة القمل أنواع :4-4 شكل
البرشي؛ الرأس قملة (صورة البرشية. العانة قمل تحت: البرشي. الرأس قمل اليمني: أعىل
املصنف نسب تقتيض التي ٣٫٠ اإلصدار اإلبداعي املشاع رخصة بموجب بالنرش مرصح
مراكز من بترصيح العانة وقملة البرشي الجسم قملة صورتا باملثل. والرتخيص لصاحبه

الطفيلية.) األمراض عىل املختربي التعرف األمراض، مكافحة

يتقاسمان وكالهما ُمتقاربان، نُويعان هما البرشي الجسم وقمل البرشي الرأس قمل
عام ماليني ستة منذ عنه انفصال أنهما يبدو الذي الشمبانزي، قمل مع مشرتًكا أصًال
أشباه أن يُعتقد التي الزمنية املرحلة مع يتَّفق إنه حيث تماًما؛ منطقيٍّا يبدو هذا تقريبًا.
لم الذي التاريخ قبل ما قردة (أحد املشرتك أصلهما عن فيها انفصال والشمبانزي البرش

بعد). يُحدَّد
يبدو الذي الغوريال قمل مع أصله يف البرشي العانة قمل يشرتك أخرى، ناحية من
أشباه إن حيث األغرب؛ هو التاريخ هذا تقريبًا. سنة ماليني ثالثة منذ عنه انفصل أنه

115



قيود بال

وحيث األقل. عىل عام ماليني سبعة منذ الغوريال مع املشرتك أصلهم عن انفصلوا البرش
قردة بعض جامعوا قد البرش أشباه أسالفنا من بعض يكون أن للغاية املستبعد من إنه
انتقل قد املعني األصيل العانة قمل يكون أن املحتمل فمن عام، ماليني ثالثة منذ الغوريال
مهجور عشٍّ يف للنوم األوائل البرش أشباه أحد لجأ حني البرش أشباه إىل الغوريال من

الغوريال. قردة لبعض
يعيش ال العانة فقمل أهمية؛ أكثر داللة لها ربما هذه عام ماليني الثالثة مدة أن إال
عىل دليًال يكون قد وهذا العانة، منطقة شعر يف باألحرى وإنما الجسد، وال الرأس يف
أن فلنا صحيًحا هذا كان إن سنة. ماليني ثالثة منذ الجسم شعر فقدوا البرش أشباه أن
هذا يف قدَّرناها قد كنا التي سنة مليون ١٫٧٥ املايضمن يف أبعد لزمٍن النار بتقنية نرجع

الكتاب.
هذه تاريخ يف حدث أهم أن نجد املالبس، استخدام بداية تاريخ لتحديد السعي يف
الرأس. قملة عن الجسم قملة فيها انفصلت التي الزمنية اللحظة هو الثالث القمالت
يعيش ال لكنه الدم، عىل ليتغذَّى الجلد يثُقب الجسم قمل أن االفرتاضهو هذا وراء املنطق
يمكن ال ثَم من نرتديها؛ التي املالبس يف باألحرى الجسم قمل يعيش إذ نفسه؛ الجلد عىل

دائمة. بصفٍة مالبس يرتدون البرش أشباه صار أن بعد إال ر تطوَّ قد يكون أن
دراسة من الرأس قملة عن الجسم قملة انفصال تاريخ حول التقديرات تتباين
هذا أن ستُالحظون سنة. ألف و١٧٠ ألف ٨٠ بني التواريخ كل ترتاوح لكن ألخرى،
الهومو شعوب بدأت حني مضت التي عام ألف الخمسمائة فرتة من كثريًا أحدث التاريخ
فيها بدأ التي التاريخية الفرتة مع تماًما يتَّفق لكنه الشمالية، الدوائر يف ع التوسُّ إريكتوس
التواريخ لهذه محتمالن تفسريان ُطرح لقد ترشيحيٍّا. الحديث لإلنسان أدلة أقدم ظهور

امُلتباينة.
حديثة سالالت كانت األحياء البرش لدى حاليٍّا املوجودة القمل سالالت أن احتماٌل ثَمة
السالالت أن حني يف ترشيحيٍّا، الحديث اإلنسان من القديمة الشعوب لدى تطوَّرت وقد
البرش من وغريهم إريكتوس الهومو وأجسام رءوس يف تعيش كانت التي القمل من األقدم
اآلخر ح املرجَّ التفسري أما أنفسهم. الناشئون البرش انقرض حني فحسب اندثرت الناشئني
وبرش الناشئون البرش يصنعه كان الذي امَلِحيك غري الكساء بني االختالف إىل يستند فهو
عهًدا. األحدث ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان صنعه الذي امَلحيك الكساء مقابل يف النياندرتال
من يقرب ما منذ حدث أنه بد ال الذي — املالبس ارتداء البرش أشباه بدأ ما أول
الربودة وشديدة شماًال جدٍّا لة متوغِّ بيئات يف يستقرُّون أخذوا حني عام، مليون نصف
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أردية عىل اشتملت مالبسهم أن ح يُرجَّ — مالبس دون الحياة قيد عىل فيها يبقوا أن عىل
أو الجلد من بسيور بارتخاء وتُشبك الجسم حول تُبسط الجلد من فضفاضة عباءات أو

بالجلد. ُمتشبثة تكن ولم والجذع، األطراف شكل املالبس تلك مثل تُالئم لم األوتار.
لقمل كافية بدرجٍة حامية بيئًة امَلحيكة غري املالبس ر تُوفِّ لم السبب لهذا ربما
فيه، والتكاثر نسبيٍّا املشعر غري البرش أشباه جسد يف العيش ويبدأ الفروة ليهجر الرأس
كان عام ألف ٥٠ نحو منذ أوروبا شمال يف ظهر الذي ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان لكن
والتلينجيت الكري شعوب مالبس مثل بجسمه، ُملتصقة بالكامل َمحيكة مالبس يصنع
النسج آثار من هذا عرفنا وقد املعارصين. اإلنسان علم اختصاصيي بعض درسها التي
اإلنسان فيها عاش التاريخ قبل ما لعصور تعود أثرية مواقع يف عليها ُعثر التي والحياكة

ترشيحيٍّا.10 الحديث
املناسبة بيئتها استغالل تبدأ لم البرشي الجسم قملة أن هذا عىل بناءً املحتمل من
رت وفَّ التي للجسم املالصقة املالبس ارتداء الحديث اإلنسان بدأ حني إال البرش مالبس يف
سيُفرسِّ فهذا ذلك صح إن العاري. الدافئ وجلدهم حديثًا امَلحيكة مالبسهم بني آمنًا مالذًا

طويل بوقت املالبس تقنية بعد الساحة عىل ظهرت قد البرشي الجسم قملة أن يبدو ملاذا
فهو البرش أشباه إىل الغوريال قردة من البرشية العانة شعر قملة انتقال كيفية أما ا. جدٍّ

للبحث. بحاجة زال ما أمٌر

الضخم ودماغه «املبتَرس» البرشي الرضيع حماية

مع التعامل يف واملرونة الحرية من درجة البرش أشباه واملالبس املساكن تقنية منحت
التي الكهوف عىل ُمقتًرصا سكنهم يُعد فلم آخر؛ حيواني نوع أي بها ينعم لم الطبيعة
بناء عىل قادرين ذلك عن عوًضا البرش أشباه صار وإنما بيئاتهم، يف الطبيعة تُتيحها
واألمطار الرياح متَِّقني الغذاء ر توفَّ أينما االستقرار لهم أتاح مما الصناعية؛ كهوفهم

الليلية. مخيَّماتهم بنريان الضواري من وُمحتمني البدائية، بأكواخهم
من البرش أشباه النار عىل السيطرة عىل القدرة مكَّنت السابق، الفصل يف رأينا كما
لدى النيئ الغذاء أنظمة عن هضًما األسهل املطهوَّة األطعمة من بمجموعة االستعاضة
من احتياجاتهم تلبية األوائل البرش ألشباه الطهو أتاح األوائل. البرش أشباه أسالفهم
بيد حجمها. ازداد التي أدمغتهم دعم ثَم ومن حجًما؛ أصغر هضمية بأجهزة الطاقة
أخرى؛ مشكلٌة نشأت البرش أشباه دماغ حجم تزايد فمع فقط؛ القصة نصف هذا أن
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املتزايد النسيج هذا بتزويد املتعلِّقة الحيوية الكيميائية املشكلة عن تماًما مختلفة مشكلة
بالرضورة الجديدة املشكلة هذه تعلَّقت يعمل. حتى يحتاجها التي بالطاقة «التكلفة»
يمرَّ حتى النمو الرسيع البرش أشباه مولود لرأس جديدة طريقة إليجاد امُلطَلقة اآللية

الحجم. ثابتة كانت التي الحوض فتحة من بسالم
سيبيانز الهومو أشكال إىل إريكتوس الهومو أشكال أقدم البرشمن أشباه تطور أثناء
البرشي الجسد حجم أن إال الضعف، عن الدماغ حجم زاد تماًما، الحديثة العاقل) (اإلنسان
البرش أشباه دماغ حجم ازدياد مع الحال، وبطبيعة مطلًقا. يِزد لم الفرتة هذه طوال
قدمني عىل الحركة تطور أن بيد أيًضا. البرش أشباه وليد رأس حجم زاد رسيًعا املتطور
فالقدرة القردة؛ حوض عظام من وأسمك أقرص الحوض عظام تصري أن حتَّم قد كان
الحوض عن التحوُّل الرضورة من جعلت منتصبة بقامة والركض والسري الوقوف عىل
شبه البرش، أشباه لدى الصلبة العظم حلقة إىل القردة لدى الشكل الحلقي املتَّخذ املرن
من الُعلوي الجزء وزن لحمل كافية بدرجٍة وجامدة قويًة كانت التي الشكل، املستديرة

بالكامل. البرش أشباه جسد
أصبح فلو الحوض؛ عرض عىل معيَّنة قيوًدا القدمني عىل الحركة فرضت كذلك
ينبغي؛ مما أكثر متباعدتني القدمان ستصري الالزم من أكثر عريًضا الحويض الحزام
القردة بني فأكثر. أكثر الكفاءة وعديمة رشيقة غري ساقني عىل الحركة سيجعل مما
أثناء الشكل. بيضاوية للوالدة قناًة املطولة الحوض عظام تُشكل األربع، ذوات والسعادين
الوضع يجعل مما الوالدة؛ قناة خالل من يمر وهو جانبًا رأسه الوليد القرد يُدير الوالدة
للحزام الدائري والشكل — الصلبة القصرية البرش أشباه عظام لكن نسبيٍّا، وسهًال رسيًعا
استيعاب عىل قادرة تكن لم البرش أشباه لدى الوالدة قناة أن معناه كان — الحويض

الوالدة. أثناء للوليد أكرب رأس
سنة املليون خالل البرش أشباه دماغ حجم يف الهائل التضخم حدوث مع هكذا،
هذه صعوبة زادت وقد الناشئني، البرش لدى الوالدة يف ُمتزايدة صعوبات نشأت املاضية،
قناة كانت إذا الضخم. الدماغ ذي الحديث اإلنسان إىل الناشئني البرش تطور مع املشكلة
تدريجيٍّا، يتزايد بداخله الذي واملخ الوليد رأس حجم ظل حني يف الحجم ثابتة ظلَّت الوالدة

ُمتزايد؟ نحو عىل حجًما أكرب رءوس ذوي أطفاًال يلدون البرش أشباه ظلَّ فكيف
أشباه أطفال بدأ املخ حجم زيادة مع أنه املشكلة لهذه التطوري الحل أن تبنيَّ
الطبيعية القواعد طبَّقنا إذا الواقع، يف النمو. مكتملة أدمغتهم تصري أن قبل يولدون البرش
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اثنَي للبرش «الطبيعية» الحمل مدة فستكون البرش، عىل الثدييات يف الجنيني للتطور
الوليد مخ سيكون شهًرا عرش اثنَي بعد لكن أشهر، تسعة وليس األقل، عىل شهًرا عرش
مما البرش؛ لدى املتوسطة الوالدة قناة خالل من املرور عىل ا جدٍّ كبريًا ببساطة املتوسط

ميكانيكيٍّا. ُمستحيلة البرشية الوالدة يجعل
من معقولة مرحلًة املخ يبلغ األخرى، الرئيسيات كل ذلك يف بما أخرى، ثديياٍت يف
املخ أما الوالدة. بعد كبرية بدرجة نموه يف تباطؤ يحدث ثم الوالدة، ميعاد بحلول النمو
األخرى الثدييات بأمخاخ مقارنًة النمو ناقص شهور التسعة عمر يف فيكون البرشي
خالل برسعة النمو يف البرش من الوليد مخ يستمرُّ لهذا ونتيجًة أخرى)؛ رئيسيات (منها

حياته. من عامني أول
يف التطوري «الحل» هذا بها ظهر التي الكيفية تخيُّل الصعب من ليس الواقع ويف
— البرش أشباه من — األمهات سوى يكن لم الوليد مخ حجم زيادة فمع البرش؛ أشباه
األرجح، عىل التجربة بعد الحياة قيد عىل يبقني من هن األوان» «قبل أطفالهنَّ يولد اللواتي
التسوية هذه مع حتى لكن التايل، للجيل جيناتهنَّ ويورثن يكربون، حتى أبناءهنَّ ويُربني
يف البرشي الوليد يبدأ أن قبل العسري املخاض من ساعات عدة األمر يستغرق التطورية
من لرأسه املؤلم البطيء املرور بعد إال املولود جسم بقية يظهر وال الوضع، أثناء الخروج

الوالدة. قناة خالل
أو الخنازير أو الكالب أو القطط لدى والدة عملية قبُل من شاَهد شخص أي يعلم
والدة لكن دقائق، غضون يف أطفالهنَّ يلِدن األخرى الثدييات إناث أن الخيول أو البقر
قبل إنه بل الثدييات، أنواع كل بني والدة عملية وأخطر وأصعب أطول البرش لدى األطفال
كل من واحدة يف تموت األم كانت العرشين القرن بداية يف الحديثة الطبية التقنيات تبنِّي

البرش.11 لدى والدة مائة
أطفال أن االعتبار يف فلنَضع األوان»؟ «قبل البرشي الطفل يولد أن يعني ماذا
الوقوف تستطيع واألفيال والزرافات والخيول والغنم املاشية مثل العاشبة الثدييات
بُمحيطها واعية تصبح والسعادين القردة أطفال بينما والدتها، من ساعات خالل والسري
القليلة الساعات خالل جيًدا أمهاتها بفراء التشبُّث وتستطيع حياتها، من األوىل األيام يف
عىل يزحفوا أن حتى البرش من املواليد يستطيع ال ذلك، عكس عىل والدتها. من األوىل
يصري أن بعد إال مطلًقا السري يستطيعون وال أشهر، عدة بلوغ بعد إال وركبهم أياديهم

تقريبًا. عاًما عمرهم
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النمو ُمكتمل غري بدماغ يولد البرش أشباه طفل بأن القول املبالغة قبيل من ليس
يولد أنه كما القصرية، قدميه بأصابع أمه بشعر التشبث يستطيع ال فهو خطرية؛ لدرجٍة
الطفل يكون هكذا به. ليتعلق جسدها يكسو شعر أي لديها يُعد لم ألم حال أي عىل
وأعزل، شعر بال وهو الرئيسيات مواليد كل بني وضعًفا عجًزا األكثر «املبتَرس» البرشي

ضئيل. بقدٍر إال محيطه يُدرك وال وحده، التحرك يستطيع وال
أشباه وليد إليه صار وما حجًما أكرب ليصري البرش أشباه مخ نمو مع أنه معناه هذا
للَملبس البرش أشباه أمهات حاجة صارت وضعًفا، قصوًرا أكثر حاٍل من تدريجيٍّا البرش
ليست بالدفء الطفل إحاطة تكون حيث املدارية املناطق يف حتى بالتدريج، ة ماسَّ واملأوى
أطفالها من طفل كل البرش أشباه أنثى تحمل أن املستحيل من فإن ة؛ امُللحَّ املشكالت من
يف النهار ساعات أغلب قضاء مع حياتهم من سنتني أو سنة أول طوال يَديها يف ع الرضَّ

الوقت. نفس يف سنٍّا أكرب أطفال رعاية وربما الغذاء، جمع
كاروس، تُسمى الجلد من كبرية عباءٍة يف طفلها البوشمان قبائل يف األم تحمل
من الناشئون البرش هاَجر وحني شبيهة. اسرتاتيجيًة تبنَّوا إريكتوس الهومو يكون وقد
يُواجه أن املنطقي من كان أوراسيا، من اعتداًال أكثر مناطق يف االستقرار وبدءوا أفريقيا
يحميهم ال ُعراة ظلُّوا قد كانوا إن الحياة قيد عىل البقاء يف ُمتزايدة صعوبًة أطفالهم
متزايد نحٍو عىل والعاجزين امُلبتَرسين البرش أشباه مواليد لكن الطبيعة، عوامل من يشء
حياتهم من سنتني أو سنة أول يف ضعفهم رغم الحياة قيد عىل البقاء يستطيعون كانوا
هذا عىل بناءً ليًال. دافئ كوخ يف بأمان وحمايتهم نهاًرا، كبرية عباءة أو فراء يف هم بلفِّ
بناء بدءوا قد أدمغتهم حجم وزيادة تطورهم أثناء الناشئون البرش يكون أن املحتمل من
فصول فيها كانت أراٍض إىل شماًال االنتقال حتى قبل ألنفسهم مالبس وتفصيل مساكن

وباردة. طويلة الشتاء
قيوده البرشمن أشباه مخ حرَّرت النار وكذلك والكساء املساكن تقنية القول، خالصة
الحيوانات مخ حجم أضعاف ثالثة قرابة يف صار حتى بالنمو له وسمحت الطبيعية،
البرش أشباه مخ كان والكساء، واملساكن النار تقنيات دون من حجمه. بنفس التي األخرى
سنتيمرتًا ٦٥٠ البالغ إرجاسرت الهومو مخ حجم ُمتجاوًزا النمو عىل قادر غري سيصبح
ال هذا يومنا حتى سيظلُّون البرش وكان إريكتوس، للهومو ح املرجَّ السلف وهو مكعبًا،
األدوات وتصنع اللحم تأكل الذكاء غاية يف قدمني عىل تميش قردة مجرد َكْونهم يعُدون

األسلحة. وتحمل
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املتجمد برشالشمال أشباه

إريكتوس الهومو انتقل وانقضائها، الجليدية العصور مجيء مع السنني، آالف ملئات
القطبي الجليد اقرتاب مع للجنوب وتراجعوا دفئًا، األكثر الجيولوجية الفرتات خالل شماًال
يف إريكتوس للهومو بقايا عىل ُعثر السبب ولهذا برودة؛ األكثر الجيولوجية الفرتات خالل
من ألكثر الواقع، يف نسبيٍّا. الدافئة الجليدية» «بني الفرتات هذه خالل وآسيا أوروبا شمال
خط شمال إريكتوس للهومو مستمرَّة إقامًة يُثبت دليل عىل العثور يمكن ال عام، مليون
الجنوبي الطرف عرب إسبانيا جنوب من يمتدُّ للغرب الرشق من (خط أربعني العرض

الكورية). الجزيرة شبه إىل آسيا وسط وعرب وتركيا، باليونان مروًرا إليطاليا،
تدريجيٍّا االستقرار بدءوا الناشئني البرش من إريكتوسوغريهم الهومو جماعات أن إال
التي البدائية املالبس تفصيل تعلم مع الصيد بحيوانات الغنية الشمال أقىص بيئات يف
عام مليون نصف من بدءًا الطبيعة. عوامل من العارية أجسادهم وحمت الدفء منحتهم
الجزر من أربعني، عرض خط فوق مناطق يف إريكتوس الهومو بقايا ظهور يبدأ تقريبًا،
بدائية ومالبس بسيطة وأكواخ بالنار متسلِّحني وهكذا، الصني. شمال حتى الربيطانية
يف إريكتوس الهومو استقرَّ الطبيعة، عوامل من العارية أجسادهم وحمت الدفء منحتهم

بكثرة. الضخمة الجليدية العصور حيوانات فيها تهيم كانت بيئات
حديث بٌرش وآسيا أوروبا إريكتوس هومو جماعات محلَّ جاء املطاف، نهاية يف لكن
عرب من شماًال وانترشوا أفريقيا يف نشئوا أنهم ح يُرجَّ الذين سيبيانز، الهومو نوعنا، من
كبرية أدمغة لديهم كان الذين — الحديث البرش هؤالء أول أوروبا. إىل األوسط الرشق
النويع هذا النياندرتال؛ كان — الضخمة الحيوانات صيد يف ونجحوا أدمغتنا حجم يف

نياندرتالنيسيس. سيبيانز هومو باسم العلوم يف املعروف واملذهل الغريب
مفتولة، وعضالت عريضة عظام ذوي الجثَّة ُمكتِنزي برش أشباه النياندرتال كان
وأكثر أقدم برش أشباه يُماثالن كثيفان حاجبنَي قوسا العينني أعىل الجمجمة عظام يف وكان
النياندرتال أمخاخ كانت الرصاصة شكل املتخذة الطويلة جماجمهم داخل لكن بدائية،
البرش أشباه تاريخ يف يوجد وال حاليٍّا. املوجود الحديث اإلنسان أمخاخ حجم يف كبرية
الكيميائي الحيوي التحليل ويكشف الكبرية. الحيوانات صيد يف النياندرتال يُباري من
وقد اللحوم. عىل تماًما يقترص يكاد غذائي نظاٍم عىل عاشوا أنهم النياندرتال لعظام
من تكوَّن الغذاء من النياندرتال برش استهالك من املائة يف ٥٨ أن الدراسات إحدى بيَّنت
من الباقية النسبة واملاموث واأليائل القرن ووحيد الخيل لحم وشكَّل الربية، املاشية لحوم

اللَّحمي.12 غذائهم
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التضاؤل، يف الضخمة الحيوانات أعداد بدأت أوروبا شمال إىل النياندرتال وصول بعد
حيوانات انقرضت عام ألف ٥٥ نحو منذ ترشيحيٍّا الحديث الكرومانيون برش ظهور وبعد
األخري الجزء انتهاء مع كثريًا أوراسيا مناخ دفء زاد فقد الضخمة؛ الجليدي العرص
األنواع، هذه من بعض انقراض يف أسهم املناخ تغريُّ يكون وقد الجليدي، العرص من
وصول من قصري وقت بعد أيًضا ضخمة لحيوانات مشابهة انقراض حاالت وقعت لكن
حيث الجنوبية، وأمريكا الشمالية وأمريكا واليابان وتسمانيا أسرتاليا إىل الحديث اإلنسان

كثريًا. أقل بدرجٍة املناخ ات تغريُّ كانت
حتى الحديث اإلنسان اصطادها قد الضخمة الحيوانات أن محتمًال يبدو لذلك
األخري الجليدي العرص نهاية يف الضخمة الحيوانات انقراض يُميِّز الواقع، يف انقرضت.
أخرى أشكال عىل يقيضفيها وبدأ بل الطبيعية، البيئة عىل نوعنا فيها سيطر التي اللحظة
الحني. ذلك منذ األخرى، بعد ألفية العملية، هذه تسارعت فقد سنرى وكما األحياء. من
يتمتَّع لم الحرية من نوًعا بمنحها البرشية يف تحوًال وامللبس املسكن تقنية أحدثت
املدارية املناطق أمطار من مالذ لتوفري كهوف هناك تكن لم فإذا آخر. حيواني نوع به
من مالجئ بناء يستطيعون البرش أشباه كان املحرقة، الصحراوات شمس أو املنهِمرة
فصول كانت وإذا يصطادونها. كانوا التي الحيوانات وجلود بيئاتهم يف املوجود الزرع
أجسامهم تغطية يستطيعون كانوا فإنهم املتجمدة، الشمالية املناطق يف باردة الشتاء
الصيف فصول كانت وإذا مخيَّماتهم. نريان دفء من بالقرب ع والتجمُّ والجلود بالفراء
املتعدِّدة العرقية غددهم رطوبة وتمنحهم مالبسهم، خلع يستطيعون كانوا فإنهم حارة،

بالربودة. شعوًرا
املنقطع وذكائه الكبري بدماغه ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان انترش ما رسعان هكذا
متسلًِّحا تقريبًا، امُلمكنة األرضية البيئات كل وأهل العالم قارات كل أنحاء يف النظري
مالبس وصنع مساكن بناء عىل وقادًرا النار، عىل السيطرة من وُمتمكنًا متقدِّمة، بأسلحٍة
األرض يف البرش أشباه تعداد بدأ لهذا، نتيجة تقريبًا. بيئة أي يف العيش له أتاحت متنوعة
نسمة. مليون من أقل عند كبرية بدرجة ثابتًا السنني ملاليني ظل أن بعد هائلة، زيادًة يزيد
النوع ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان صار حني عام، ألف ١٥ نحو منذ إىل التقديرات وتُشري
فرد. ماليني لعدة زاد األرضقد البرشعىل أشباه تعداد كان البرش، أشباه من الحي الوحيد

العنان أطلقت الحديث اإلنسان لدى الكبرية األدمغة أن كيف التايل الفصل يف سنرى
تبنِّي خالل من البرشي، املجتمع تنظيم وطريقة ببعضهم البرش تواصل طريقة يف لتحول
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والزينة والتصميم والفن اللغة يف — الرموز فانتشار واسع؛ نطاق عىل الرمزي التواصل
من صار الحيوانية. أصوله مع الجيني التطابق من نوعنا حرَّر ما هو كان — الجسدية
طريق عن املستقبلية األجيال وتتوارثها اآلخرون ليتبنَّاها باالختيار الرموز ابتكار املمكن
العرقية والهويات دة املعقَّ الثقافات فابتكرنا الرمزي التواصل أعتقنا لقد والتقاليد. التعليم

به. ويَدين والءه يُحدد أن إنسان كل بها استطاع التي القوية
الرسيعة، الثقايف التطور بعملية البطيئة البيولوجي التطور عملية عن باالستعاضة
وبسهولة رسيًعا االستجابة ترشيحيٍّا الحديث لإلنسان الرمزي التواصل تقنية أتاحت
بني الفريد االمتزاج مكَّن فقد املاضية؛ عام ألف الخمسني خالل امُلتغرية للمناخات
االندماج من املتعددة الصغرية الفرق االندماجي» االنقسامي و«املجتمع الرمزي التواصل
من ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان لتُمكِّن األفراد؛ وآالف بل مئات تضمُّ جماعات لتكوين مًعا
يف الجهود تضاُفر خالل ومن اليوم. حتى باقية ظلَّت متمايزة إثنية جماعات تكوين
القائمة الصغرية الجماعات بسهولٍة الكبرية القبلية الجماعات هذه هزمت والحرب، الصيد

للنياندرتال. االجتماعية الحياة بها اتَّسمت التي القرابة عىل
الرئيسية التقنيات أدَّت القادمة، الفصول يف سيتَّضح كما فصاعًدا، املرحلة هذه من
هويات بتكوين العملية هذه بدأت البرشي. املجتمع من الحجم متزايدة أشكاٍل إىل امُلتعاقبة
العظمى الصناعية القومية الدول مع ذروتها وبلغت الثمار، وجمع الصيد لقبائل إثنية

جمعاء. البرشية عىل بالهيمنة اآلن تُطالب التي
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الخامس الفصل

الرمزي التواصل تقنية

اإلثنية والُهوية واللغة والفن املوسيقى

الهومو أنشأها التي املجتمعات من … ثمار وجمع صيد مجتمع قط يأِت لم
للغاية. رمزي عاَلٍم يف يعيش نفسه يعترب … وكان إال … سيبيانز

«الكرومانيون» ِفيَجن، برايان

بالتأكيد هو واألفكار الخواطر نقل يف واملوسيقى والكلمات والتصميمات الصور استخدام
التواصل تستطيع الحيوانات أنواع من العديد أن ورغم تفرًدا. البرش سلوكيات أكثر أحد
حرية وحدهم البرش سوى يملك ال الجسد، ولغة امللفوظة األصوات من متواَرثة بمجموعة
وحدهم والبرش التواصل. أجل من والصوتية املرئية الرموز من تُحىص ال آالف ابتكار
— املجموعة يف آخرين أفراٍد وإىل — نسلهم إىل املبتَكرة الرموز هذه نقل عىل القدرة لديهم

وامُلحاكاة. والتعليم التدريس عمليات خالل من بالكامل
البرش، أشباه بها انفرد التي للغاية القديمة األخرى التقنيات بعض من النقيض عىل
الحقيقي العمر تحديد املستحيل من يكون يكاد السابقة، الفصول يف استكشفناها والتي
رئيسية بصفٍة ذلك ويرجع واألفكار. الخواطر لنقل واملرئية الصوتية الرموز الستخدام
حديث أصلها — الرمزية الرسومات مثل — اللغة استخدام إىل تُشري التي األدلة كل أن إىل
يوجد ال فببساطة األنياب؛ وفقدان قدمني عىل بالحركة الخاص التطور عكس عىل نسبيٍّا،
يوجد وال حقيقية، منطوقة لغًة نعتربه قد بما تواَصلوا األوائل البرش أشباه أن عىل دليل
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السلوك هذا عىل قادرين كانوا الناشئني البرش أن عىل هزيلة أدلة سوى األحوال أفضل يف
الفريد. البرشي

تظهر لم البرش لغة من الحديثة األشكال أن نفرتض أن املنطقي من يبدو أنه رغم
ُمفادها التي الفكرة فإن سنة، ألف ٥٠ منذ التامة صورتها يف العدم من ِغرة حني عىل
محض هي اللغة من بدائية أكثر ألشكاٍل الناشئني البرش أو األوائل البرش أشباه استخدام
شكل يف — بالرموز التواصل عىل كثرية أدلة ظهور يبدأ فلم املرحلة؛ هذه يف تكهنات
الحديث اإلنسان ظهور حتى — القديم الحجري العرص كهوف مواقع يف رسومات
تقنية يَُعد بالرموز التواصل إن نقول أن الدقة من هل لكن الحفريات، سجل يف ترشيحيٍّا

التقنيات؟ من

للتفكري أدوات

الفضاء سفينة مثل دة معقَّ آلة لوصف الحديث الخطاب يف عامًة «تقنية» كلمة نستخدم
التشغيل وأنظمة الكمبيوتر شبكات مثل دة املعقَّ العمليات وكذلك اإللكرتونية، واألجهزة
يعني: الذي واألشمل األعم بمعناها «تقنية» كلمة استخدمت الكتاب هذا يف لكنني اآليل،
خدمة أو محدَّد هدف لتحقيق وتأنٍّ بعناية طبيعية مادة أو يشء ألي املتعمد «التعديل
أجل من غصنًا الشمبانزي قردة أحد يقطع حني األوسع، املعنى بهذا بعينه.» غرض
كان مثلما تماًما تقنية، يستخدم بذلك فهو عش، من األبيض النمل التقاط يف استخدامه
ليصنعوا ويسنُّونه شجرة من فرًعا ينزعون حني تقنية يستخدمون األوائل البرش أشباه
مادية أشياء صناعة إىل حًرصا «التقنية» مفهوم يشري األمثلة هذه يف حتى لكن رمًحا، منه

واستخدامها.
هدف لتحقيق وتأنٍّ بعناية طبيعية مادة أي «تعديل بأنها التقنية وصفنا إذا أننا غري
وصور تصميمات لرسم األصباغ استخدام التقنيات عىل كأمثلة نُضيف أن بد فال محدَّد»،
خاصًة العظام، أسطح عىل تصاميم لنحت حجرية أدوات واستخدام الكهوف، جدران عىل
اجتماعية. جماعة أفراد يتشاركها ثقافية كتقاليد موجودة السلوكيات هذه تكون حني
الحيوانات صيد مثل — مادي غرض أي أجل من تُستخدم ال ربما التقنيات تلك أن ورغم
غرض لتحقيق وتأنٍّ بعناية بالتأكيد تُستخدم فهي — املساكن بناء أو املالبس صناعة أو

البرشية. واألفكار الخواطر نقل وهو أال د؛ محدَّ
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إىل ننظر أن فسيُمكننا قليًال، أكثر «التقنية» ب املقصود املعنى نطاق عنا وسَّ إذا
الصوت ألن التقنيات؛ أشكال أحد باعتباره البرشي للصوت والواعي املتعمد التعديل
البرشية األفكار تُمثل محدَّدة أصوات إلصدار عمد عن لناها عدَّ طبيعية ظاهرٌة البرشي
ربما التي والغناء والرقص املوسيقى أشكال تطور عن يُقال أن يمكن نفسه اليشء رمزيٍّا.

الناشئني. والبرش األوائل البرش أشباه بني البداية، يف بدائية، أشكال لها كان
واقع يف هي ثقافيٍّا واملنقول منها امُلكتَسب الرموز استخدام أشكال كل باختصار،
املشرتكة املعرفة نقل بغرض عمًدا واستُخدمت وتأنٍّ بعناية ابتُكرت للتفكري، أدوات األمر
األدوات كانت سواءٌ صحيح، هذا األحياء. أفراده من أليٍّ محدَّد برشي مجتمع لدى
الكلمات أو األيقونات أو التصاميم أو الرسومات مثل — مرئية رموز البتكار تُستخدم
األغنيات أو املنطوقة الكلمات مثل مسموعة، رموز ابتكار يف تُستخدم أو — املكتوبة
قيود من البرش حرَّرت التي هي الرموز استخدام تقنية كانت باختصار، املوسيقى. أو

ُمسبًقا. امُلربَمج التواصل

الرمزي التواصل ازدهار

بارعة طرًقا طوَّرت االجتماعية الحرشات مثل بدائية حيوانات أن إىل نُشري أن بد ال
بإطالق والخطر الطعام وجود عن يُبلغ فالنمل بعض؛ مع بعضها املعلومات لتبادل
الزهور موقع عن النحل يُبلغ كذلك الحال. يف آخر نمٌل فيكتشفها أجساده من هرمونات
هذه ليصف خالياه جدران عىل معيَّنة اهتزازية رقصات يف باالستغراق بيئته يف امُلتفتحة
أنواع وكل الخلية. عن تفصلها التي بالتحديد واملسافة واتجاهها واللقاح للرحيق املصادر
أفراد إلبالغ األصوات من هائلة طائفًة تُصدر — القردة حتى الحرشات من — الحيوانات

باملعلومات. نوعهم من آخرين
أصوات إلنتاج الصوتي وجهازها رئتَيها الحار الدم ذوات الحيوانات أغلب تستخدم
واملحنة. والخطر والتودُّد منطقتها عن واإلعالن التحذير مثل محدَّدة، رسائل تنقل معيَّنة
التي األنواع بني خاصة بصفٍة محدَّدة رسائل إبالغ يف امللفوظة األصوات استخدام ويَشيع
منها — الطيور من عديدة أنواٌع فتستطيع والرئيسيات، الطيور مثل األشجار عىل تعيش
األصوات من كبرية مجموعة إصدار — والغدفان والغربان امُلحاكية والطيور الببغاوات
أغلب عىل نفسه اليشء ينطبق محدَّد. نوع من رسالة لتبليغ يهدف منها كلٌّ املختلفة،
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القليل وتشمل بالفطرة، تأتي الصوتية الرسائل هذه أكثر لكن والسعادين، القردة أنواع
دونه. من أو التعليم من

التواصل من شكل أي استخدموا األوائل البرش أشباه أن عىل دليل يوجد ال أنه رغم
يُجرِّبون بدءوا قد كانوا الناشئني البرش أن إىل تُشري التي األدلة بعض ثَمة فإن بالرموز،
نصف عمرهما إريكتوس الهومو مواقع من األقل عىل اثنني ففي فعًال؛ والتصميم الرسم
البسيطة التصاميم بعض عىل الحفريات علم اختصاصيو عثر األقل، عىل عام مليون
األدلة تلك نتناول وسوف للرموز. استخدام بأنها تفسريها يُمكن وأصداف عظام عىل

الفصل. هذا يف الحًقا بالفحص
تركوا الحجم، ُمكتملة برشية بأدمغٍة حديثني بًرشا كانوا الذين النياندرتال، حتى
ذات األشياء يفهمون بدءوا قد كانوا بأنهم توحي التي األثرية الِقطع من صغريًا عدًدا
أغلبها يف النياندرتال برش بني الرمزي السلوك عىل األدلة تتألَّف ويُجربونها. الرمزي املغزى

كقالدات. الرتدائها غالبًا طبيعية، بأصباٍغ ولُوِّنت فيها نُقبَت ثقوب ذات أصداف من
بني ترتاوح فرتة نحو قبل أوروبا يف ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان ظهر حني لكن
استخدام يف بغتًة ثرية التاريخ قبل ما برش حياة صارت مضت، عام ألف و٤٠ ألف ٥٠
الطمي. من وتُشكَّل العاج أو األحجار من تُنَحت كانت رة املصغَّ البرشية فالتماثيل الرموز؛
األصداف من تُصنع فكانت الشخصية الزينة أجل من تُصنع كانت التي األغراض أما
أساور يف حبات كأنها وتُرتدى بأصباغ، ن وتُلوَّ تُثَقب، كانت التي الحيوانات وأسنان
بزخارف تُزيَّن فكانت الرماح1 رمي أداة مثل النفعية األغراض إىل وبالنسبة وقالئد.
مزيَّنة أوروبا يف الكهوف من العديد جدران وكانت الحيوانات. شكل عىل وتُنحت دقيقة
للواقع امُلحاكية الحيوانات رسومات من واملئات األيدي طبعات فيها انترشت إذ بكثافة؛
ى تُسمَّ أيقونات، أو رموز شكل يف املرسومة أو املنحوتة الزخارف وآالف ُمذهلة، لدرجٍة

حجرية.2 نقوًشا
كانوا البرش أشباه أن عىل دليًال الرموز الستخدام املفاجئ االنتشار يُعطي كذلك
رة املصغَّ فالتماثيل مميزة؛ وإثنيات ثقافات رون يُطوِّ اإلطالق عىل مرة ألول بدءوا قد
ع للتنوُّ تَميل الحقبة هذه إىل تعود التي الكهوف ورسومات الحجرية والنقوش والزخارف
التنوعات وهذه ألخرى. زمنية فرتٍة ومن ألخرى منطقة من والشكل األسلوب يف امللحوظ
يصري مرة ألول واملكان؛ الزمان حيث من معيَّنة ثقافات عىل التعرف املمكن من جعلت
يف عاشت التي البرشية الجماعات أطالل يف مميزة وإثنية قبلية هويات تحديد امُلمكن من

التاريخ. قبل ما عصور
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بعبارة أو واملوسيقى، اللغة تطور فيه اكتمل الذي الزمن شك، ال هذا، كان وأخريًا،
والعاج العظام من ُصنعت التي املزامري بقايا فتُعطي لألصوات؛ الرمزي االستخدام أخرى
يعزف كان ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان أن عىل دامًغا دليًال التاريخ قبل ما عصور يف
لكونها اللغة، أما السنني. آالف عرشات منذ — أيًضا ويرقص يُغني وربما — املوسيقى
سبيل وال التاريخ، قبل ما عصور عالم ليتبيَّنه ماديٍّا دليًال ترتك ال فإنها ملموسة، غري
كان أنه العلماء بعض يعتقد التحديد. وجه عىل يتحدَّثون البرش أشباه بدأ متى ملعرفة
البرش أشباه حتى وربما بل الناشئون، البرش بها تحدَّث اللغة من مبكرة أشكاٌل ثَمة

اآلن. إىل يُحسم لم األمر هذا لكن األوائل،
تكمن وابتكارها الرموز تعلُّم عىل القدرة أن رغم أنه إىل اإلشارُة بمكاٍن األهمية من
اإلنسان ابتكرها التي الرموز شكل فإن ترشيحيٍّا، الحديث لإلنسان النووي الحمض يف
التي املعاني فكل األحياء؛ علم يف أساس لها وليس تماًما، ثقافية مسألٌة ومعناها الحديث
الطفولة، يف تُعلَّم أن بد ال سمعية، أو برصية كانت سواءً الرمزية، الرسائل نها تتضمَّ
الفئة تتقاسمها التي الثقافية املعرفة بصفتها األجيال وتتوارثها البلوغ، مرحلة يف وتُتذكر
ولو سعداء، أنهم َلعرفنا التاريخ قبل ما برش ضحك سماع املمكن من كان لو االجتماعية.
يتحدثون سماعهم لنا تسنَّى لو لكن حزناء، أنهم َلعرفنا يبكون وهم سماعهم ُممكنًا كان
ورسموها نحتوها التي الحجرية النقوش إىل ننظر كما تماًما يقولونه، الذي ما فهمنا ملا
بعناية. املرسومة النقوش بهذه يُقصد كان ماذا مطلًقا نُدرك وال كهوفهم، جدران عىل

إىل كلها البرشية بها انقسمت التي العملية سنستكشف الفصل، هذا نهاية قرب
اإلنسان تبنَّى حني بدأت التي العملية تلك واضًحا؛ اختالًفا مختلفة إثنية مجموعات عدة
بيت لكن اليومية، حياته من يتجزأ ال جزءًا ليصبح الرمزي التواصل ترشيحيٍّا الحديث
تُورث، وال تُبتَكر الثقافة تُمليها التي املعيشية األساليب هذه كانت ملا أنه هو هنا القصيد
قبل ما عصور مناخ تبدُّل مع وتغيريها وتعديلها ابتكارها إعادة امُلمكن من كان فقد
وتغري وانتهائها، الجليدية العصور قدوم مع — أحيانًا ا جدٍّ رسيًعا — وبيئتها التاريخ

وتكراًرا. مراًرا األرض مناخ
بيئتهم مع البرش أشباه تكيُّف كان حني التاريخ قبل ما لعرص الطويلة الفرتة خالل
يف تتغريَّ البرش أشباه معيشة أساليب كانت جينيٍّا، موروثة نزعات عىل كبرية بدرجٍة قائًما
طوال الحال كان هذا أن يبدو البطء. الشديدة البيولوجي التطور عملية خالل من الغالب
منذ األوسرتالوبيثيكوس جنس أيام أول من البرش، أشباه تطور تاريخ من األكرب الجزء
عام. ألف ٥٠ من أقل منذ أوروبا يف ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان ظهور ُقبَيل السنني ماليني
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البيئة مع تكيُّفها ليجعل البرشية رساح فأطلق الرمزي التواصل اخرتاع جاء لكن
بدأ وحني والرتاث. الثقافة من يكتسبونها التي السلوكيات عىل األول املقام يف قائًما
تغيري املمكن من أصبح األوىل، بالدرجة الثقافة لقواعد وفًقا العيش الحديث اإلنسان
البالغة الثقايف التطور عملية طريق عن جيلني أو جيل خالل كاملة معيشية أساليب

الفصل. هذا يف الحًقا أكثر بتفصيٍل سنبحثها التي العملية وهي الرسعة،
وُمعارصيهم الكرومانيون لبرش بكثري مرونة األكثر الثقايف التكيف أشكال أعطت
الناشئني البرش بعض عىل كذلك ولكن النياندرتال، برش عىل فقط ليس حاسمة ميزًة
شعبًا هؤالء يشمل نسبيٍّا. حديثة أزمنة حتى الحياة قيد عىل البقاء يف نجحوا الذين
وكذلك مىض،3 عام ألف ٣٠ منذ جاوة يف يعيش يزال ال كان إريكتوس الهومو من معزوًال
عىل األوائل البرش أشباه مخه وحجم ِبنيته يف يُشبه قزم إنسان وهو فلوريسنسز، الهومو
ألف ١٢ منذ حديث عهٍد يف إندونيسيا يف فلوريس جزيرة يف يعيش وكان ملحوظ، نحٍو
الحديث اإلنسان ازدهار سبب هي ومرونته الثقايف التطور رسعة تكون قد مضت.4 عام
أشباه وكل النياندرتال رسيًعا انقرض حني يف األخري، الجليدي العرص خالل ترشيحيٍّا
الضخمة.5 الشمايل القطب حيوانات أغلب مع الحياة، قيد عىل كانوا الذين اآلخرين البرش

القديم العرصالحجري فنون اكتشاف

ومزدهرة الربية باألحياء زاخرٌة إلسبانيا الرشقي الشمايل الساحل عىل كانتابريا ِتالل
العذب، مائها بجداول التاريخ قبل ما عصور يف كانتابريا األمطار. غزارة من الزرع
الصخرية ومالذاتها وكهوفها الجبلية، وغاباتها املرتفعة، وُمروجها املحيط، من وقربها
إحدى وراءهم خلَّفوا الذين ترشيحيٍّا، الحديثني البرش من كبري لعدٍد وطنًا كانت املتعددة،

اإلطالق. عىل عليها ُعثر التي األثرية القديم الحجري العرص مواقع مجموعات أثرى
البرش. ألشباه التطوري التاريخ يف طويلة عصور ثالثة القديم العرصالحجري يشمل
أشباه مع تقريبًا عام ماليني ثالثة قبل بدأ الذي فيل، السُّ القديم العرصالحجري هو أقدمها
القديم الحجري العرص الِقدم يف يَليه الناشئني. البرش زمن طوال واستمر األوائل البرش
عهًدا األحدث النياندرتال. عرص مع ويتزامن عام ألف ٢٥٠ قبل تقريبًا بدأ الذي األوسط،
ببرش مرتبط وهو عام ألف ٥٠ نحو قبل بدأ الذي الُعلوي، القديم الحجري العرص هو
الحجري «العرص مصطلح استخدمُت لقد ترشيحيٍّا. حديثني آخرين وبٍرش الكرومانيون
الحديث اإلنسان فيها عاش التي الفرتة إىل لإلشارة الفصل هذا يف كثريًا العلوي» القديم
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مضت؛ سنة ألف ١١ قبل حتى سنة ألف ٥٠ بني ما ترتاوح فرتٍة يف أوروبا يف ترشيحيٍّا
التي للغذاء املنِتجة الحديث الحجري العرص مجتمعات عن تمييزهم عىل يساعد هذا ألن

التايل.6 الفصل يف وصفها سيأتي
أوروبا شعب كانتابريا يسكن كان عام، ألف و١١ عام ألف ١٧ قبل بني الفرتة يف
مقابض لها تُركَّب بحيث ُشكِّلت للغاية متَقنة حجرية شفرات صنعوا الذين املجدليني،7
ألدوات الرائعة األمثلة من العديد إىل باإلضافة املقذوفات. وأنصال اليدوية األدوات مثل
وفرية أدلًة أيًضا املجدليني كانتابريا شعب ترك والقرون، والعظام األحجار من وأسلحة
التعبري رمزية خالل من وأفكارهم خواطرهم عن التعبري عىل قادرين كانوا أنهم عىل

الفني.
املواقع استكشاف عرش التاسع القرن أواخر يف الحفريات علم اختصاصيو بدأ حني
قبل ما بقايا من نوًعا اكتشفوا وإسبانيا، فرنسا يف املجدليني الشعب فيها عاش التي
ثرية مجموعة الحديث: العلم يف تماًما مجهولة الوقت، ذلك يف كانت، التي التاريخ
جدران عىل املميز الشعب هذا تركها التي واأليقونات والرموز واللوحات الرسومات من

وأسقفها. سكنوها التي الكهوف
يُطاردان وكلبه برييس موديستو اإلسباني الصياد كان ١٨٦٨م عام من يوم ذات
األنظار. عن فجأة كلبه اختفى حني كانتابريا، تالل يف ألتامريا يُسمى مكاٍن يف ثعلبًا
والزرع، الصخور حجبتْه صغري صدٍع يف سقط قد الكلب أن النهاية يف موديستو اكتشف
موديستو عاد الكلب، إنقاذ بعد بوجوده. يعلم أحٌد يكن لم كبري كهف بداخل وهبط
لكن اكتشفه، بما ساوتوال، دي سانز مارسيلينو اإلسباني، النبيل األرض مالك وأبلغ ملنزله
يف االكتشاف بهذا كثريًا ساوتوال دي يأبَه ولم بالكهوف، مليئة كانت ألتامريا قرب التالل

البداية.
الحفريات بعلم ا مهتمٍّ ساوتوال دي مارسيلينو صار سنوات عدة مرور مع أنه بيد
األوروبية، الكهوف يف تُكتشف كانت التي التاريخ قبل ما لبقايا امُلتزايد وبالعدد الجديد
الواقع الكهف مدخل من بالقرب تراكمت التي الرواسب يف التنقيب بدأ ١٨٧٥م عام ويف
الثقافة من برش ُسكنى عىل األدلة من الكثري عىل ساوتوال دي عثر ما ورسيًعا ألتامريا. يف
مضت، عام ألف ١١ حتى عام ألف ١٧ قبل الفرتة يف أوروبا يف ازدهرت التي املجدلينية
أعوام الخمسة ذات ابنته إحضار عادته من صار حتى أكثر، ألتامريا كهف يرتاد وبدأ
أبيها من تطلب كانت فقد فضولية فتاًة ماريا كانت وملا بصحبتها. ليأنس معه ماريا
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دائًما، يرفض كان ساوتوال دي لكن امُلظِلم، الكهف باطن باستكشاف لها يسمح أن مراًرا
يُثري يشء عىل يُعثَر لن وأنه فقط، مدخله من بالقرب سكنوا الكهف سكان أن ا ُمرصٍّ

.(1-5 شكل (انظر الكهف داخل االهتمام

وأروع أكرب إحدى مًعا اكتشفا اللذان ماريا، وابنته ساوتوال دي سانز مارسيلينو :1-5 شكل
سانز ماريا (صورة إسبانيا. يف ألتامريا، كهف يف التاريخ، قبل ما عصور فن مجموعات

سانتاندر.) يف التاريخ قبل ما متحف من ساوتوال دي

العاملي، باريس معرض لحضور فرنسا إىل ساوتوال دي سافر ١٨٧٨م عام ويف
استخرجها التي الكرومانيون إنسان بقايا بعض فحص من تمكَّن باريس يف هو وبينما
كهف إىل العودة بعد التايل، الصيف يف إزيه. ليز يف الواقع الكهف من الرتيت لويس
الداخل. من الكهف باستكشاف السماح أبيها من تلتمس أخرى مرًة ماريا أخذت ألتامريا،
غابت سارت. حيث حذرها باتخاذ عليها وشدَّد شمعة، وأعطاها أخريًا ساوتوال دي رَضخ
ترصخ وهي الكهف باطن من ماريا صوت فجأًة تردَّد قليلة، دقائق وبعد الظالم، يف ماريا
معرٍض يف واقفة ماريا وجد الظالم يف داخًال ساوتوال دي هرع وحني ثور!» «ثور! قائلًة:
لبيسون بالحياة نابضة صور لرؤية اندهش وهناك السقف. إىل بنظرها تتطلَّع كبري

.(2-5 شكل (انظر الكهف سقف عىل عجيبة بواقعيٍة مرسوًما منقرض،
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الرسومات هذه ألتامريا. كهف يف ساوتوال دي ماريا وجدته منقرض لبيسون رسم :2-5 شكل
التاريخ. قبل ما فن شواهد أهم من اآلن صارت الحفريات، علماء البداية يف أنكرها التي

كومونز.) ويكيميديا (املصدر:

الجيولوجيا يف ص املتخصِّ بيريا، إي فيالنوفا خوان صديقه مع ساوتوال دي تواَصل
لريى ألتامريا إىل فيالنوفا سافر قصرية فرتة وبعد مدريد، جامعة يف الحفريات وعلم
كهوف ساكني إبداع من بالتأكيد اللوحات بأن ُمقتنًعا فيالنوفا كان بنفسه. الرسومات
بهذا علميٍّا تقريًرا الرجالن أعدَّ هكذا وتميزه. فنها بثراء النبهاره القديم؛ الحجري العرص
ما ورسعان إسبانية. صحف عدة يف النتائج ١٨٨٠م عام يف ونرشا االستثنائي، االكتشاف
أشاد أن بعد أوروبا، حديث مثار وصفاه الذي البارع القديم الحجري العرص فن صار
التاريخ قبل ما عصور عن مؤتمر يف العام، ذلك من الحق وقٍت ويف اإلسباني. الجمهور به
عىل ألتامريا لفن وصفه رسميٍّا فيالنوفا الربوفيسور عرض الربتغال، يف لشبونة، يف ُعِقد

أوروبا. أنحاء جميع من املجتمعني الحفريات علم اختصاصيي
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بخري؛ يُبرش ال صمٌت القاعَة غِيشَ لفيالنوفا التقديمي العرض خاتمة مع أنه إال
التاريخ قبل ما عصور مؤتمر يف املوجودين الحفريات علم اختصاصيي من أيٌّ يكن فلم
كانوا والذين الكهوف، يف عاشوا الذين التاريخ قبل ما عصور برش أن لتصديق ا مستعدٍّ
املقدرة. بهذه فنية أعمال تنفيذ باستطاعتهم كان وبدائيني، وغالًظا همًجا يعتربونهم
بزعامة العلمية، الكوادر استهزأت وهكذا ألتامريا. رسومات أصالة يف شكَّكوا الحال ويف
ودي فيالنوفا باستنتاجات مورتييه، دي جابرييل الفرنيس، اإلنسان علم اختصايص

وخبل». تلفيق «أعمال باعتبارها منشوراتهما وأدانت ساوتوال،
أنه الفيكتوري العرص أوروبا مفكِّري بني السائدة القناعات من كان الوقت، ذلك يف
فن إنتاج التاريخ قبل ما عصور من «بدائيني» من مجموعة تستطيع أن املمكن غري من
فإن هكذا ألتامريا. كهف رسومات بها تميَّزت التي التقنية واملهارة والتعقيد بالواقعية
فكرة قاطًعا رفًضا رفضوا التاريخ، قبل ما عصور مؤتمر يف الحفريات علم اختصاصيي
تكون أن بد ال أنها إىل وانتهوا التاريخ، قبل ما عصور من ألتامريا رسومات تكون أن
«اكتشاف» أن افرتضوا املؤتمر يف املشاركني بعض إن حتى ُمعارصين، فنَّانني إبداع من
ساوتوال. دي أوامر عىل بناءً معارص إسباني فناٌن ذه نفَّ ًدا متعمَّ تزويًرا كان ساوتوال دي
وعانى والسخرية، للشفقة مادًة صار وقد إقطاعيته، إىل وعاد ساوتوال، دي ُقهر هكذا
كهف مدخل أما سنوات. ثماني بعد املنية وافته حتى صحته وتدهورت االكتئاب، من

لسنوات. بدخوله شخص ألي ساوتوال دي ماريا تسمح ولم أُغلق، فقد ألتامريا
لنفس تعود التاريخ قبل ما فنون من أمثلة اكتُشفت الالحقة، السنوات يف لكن
فرنسا يف التاريخ قبل ما عصور من عدة أخرى مواقع يف القديم الحجري العرص فرتات
بمهارة أُبدعت كهوف يف رسومات هذا التاريخ قبل ما فن من الكثري ن وتضمَّ وإسبانيا.
الفرنيس، اآلثار عالم قرَّر ١٩٠٢م عام يف وأخريًا ألتامريا.8 يف التي تلك تُضاهي وِحرفية
لشبونة مؤتمر يف ساوتوال دي يف بالتشكيك جاهروا من أكثر من كان الذي كارتياك، إميل
بنفسه لريى ِبري، األب الفرنيس، الحفريات علم اختصايص مع إسبانيا إىل يُسافر أن

ألتامريا. يف التي الرسومات
بدخول لهما تسمح بأن ساوتوال دي ماريا أقنعا ألتامريا، إىل العاملان وصل حني
ونرش الحال، يف موقفه عن كارتياك تراَجع رآه، بما مذهوًال الرسومات. وفحص الكهف
دي من أيٌّ يِعش لم لكن «النثروبولوجي»، الفرنسية العلمية الصحيفة يف رسميٍّا اعتذاًرا
تربئة يريا حتى سنوات، بتسع ذلك قبل ماتا اللذين فيالنوفا، الربوفيسور أو ساوتوال
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العرص فن يف البابا كنيسة بمثابة صار ألتامريا كهف أن إال املهني، رشفهما وردَّ مزاعمهما
ُعثر التي التاريخ قبل ما فن مجموعات وأهم أكرب من واحًدا اآلن ويُعترب القديم، الحجري

اإلطالق. عىل عليها
العالم، أنحاء يف أخرى كهوف عدة يف شبيه لفنٍّ كنوز عىل الوقت ذلك منذ ُعثر
الشمالية األمريكيتني يف وكذلك وأفريقيا، آسيا رشق وجنوب والهند أوروبا رشق يف
من أكثر وحدهما وإسبانيا فرنسا يف التاريخ قبل ما آثار علماء وثَّق وقد والجنوبية.
الشعب يسكنه كان أغلبها التاريخ، قبل ما فنون من أعمال عىل تحتوي كهف ثالثمائة

عام. ألف و١١ عام ألف ١٨ قبل ما بني الفرتة يف املجدليني
(الذي نيو كهف يف التاريخ قبل ما فنون من املجموعات هذه أشهر عىل ُعثر
اكتشفه (الذي مريل بيش وكهف ١٩٠٧م)، عام نفسه كارتياك إميل بشأنه استقىص
ُمراهقون ِصبية اكتشفه (أيًضا السكو وكهف ١٩٢٢م)، عام باملصادفة ُمراهقون ِصبية
عليها ُعثر التي التاريخ قبل ما عصور فن عىل األمثلة أقدم أما ١٩٤٠م). عام باملصادفة
فرنسا يف الكهوف اكتشاف علماء اكتشفه الذي شوفيه، كهف يف موجودة فهي اآلن حتى
صيد لحيوانات بالحياة نابضة عدة رسوماٍت عىل شوفيه كهف يحتوي ١٩٩٤م. عام
املجدلينية للثقافة ظهور أول قبل مضت، عام ألف ثالثني إىل تاريخه ويعود وضواٍر،

األقل. عىل عام آالف بعرشة
تأكَّدت قد الشديد وِقدمه القديم الحجري العرص لفن الحقيقية األصول أن ورغم

مطروحان. سؤاالن هناك يزال ال فإنه للشك، مجاًال يدع ال بما
داخل ُموغلًة مناطق يف املناظر هذه القديم الحجري العرص صيَّادو رسم ملاذا أوًال:
كان أماكن يف — األقدام بمئات مداخلها عن بعيًدا الحاالت بعض يف — الكهوف هذه
إليها، التسلُّل النهار ضوء يستطيع وال وقتًا، بلوغها ويستغرق إليها الوصول يصعب
املرتعشة اللهيب ألسنة من يأتي التاريخ قبل ما لفنان امُلتاح الوحيد الضوء كان وحيث

للشعالت؟
ووحيد املاموث مثل — حيوانية أنواًعا الرسومات هذه من العديد يُمثل ملاذا ثانيًا:
وملاذا كذلك؟ صيدها الخطر من وإنما نسبيٍّا، نادرة فقط تكن لم — البيسون وثور القرن
كانت التي حجًما األصغر الصيد وحيوانات واأليائل للغزالن صوًرا يرسمون ما نادًرا كانوا
عماد تُمثل وكانت الجماعات هذه تصطادها كانت التي الحيوانات من األكرب القسم تُشكِّل

غذائهم؟
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مخفيٍّا كان القديم الحجري العرص فن أن هي األول السؤال عىل شيوًعا األكثر اإلجابة
النجاح لضمان السحر، من شكًال به يقصد كان ألنه الكهوف داخل عميقة أماكن يف
يمكن ال أنه لدرجة ا جدٍّ رسية طقوس إقامة سبيل عىل الصور ُرسمت فربما الصيد؛ يف
بعيًدا إليها، الوصول يف تعذًرا العصور هذه شعوب عرفتها التي األماكن أكثر يف إال أداؤها
الذين اإلنسان علم اختصاصيو زال ما الواقع يف للدخالء. لة املتطفِّ واآلذان العيون عن
طقوس وأقدس أهم أن باستمراٍر يجدون الثمار وجمع الصيد شعوب ثقافات درسوا
الذي الشايان، شعب لدى السهم تجديد وطقس بالغة. رسيٍة يف دائًما تؤدى الشعوب هذه
األعراف هذه عىل األمثلة آالف من واحد هو إنما الفصل، هذا يف الحًقا وصفه سيأتي

العاملية. اإلنسانية
بها أدىل مالحظٍة يف ا مهمٍّ دليًال لدينا لكن اإلجابة، عىل استعصاءً أكثر الثاني السؤال
امُلحيط جنوب يف عاش الذي مالينوفسكي، برونيسالف الرائد، اإلنسان علم اختصايص
الحظ حيث ١٩١٨م، حتى ١٩١٤م عام من البحارة تروبرياند جزر سكان مع الهادئ
املهمة األعمال من كجزء معيَّنة سحرية طقوًسا يؤدون ما دائًما كانوا أنهم مالينوفسكي
املجوَّفة، األشجار أجذاع من قوارب وصنع الحدائق، زراعة مثل معاشهم، عليها ف توقَّ التي
عدم من ا مهمٍّ عنًرصا تشمل األنشطة هذه كل أن إىل أشار وقد املفتوح. املحيط يف والصيد
البحار أعايل يف الصيد وحمالت تتحطَّم، قد والقوارب تضعف، قد الحدائق إن إذ اليقني؛

الوفاض. خالية الحملة بعودة تنتهي ما كثريًا كانت وإنما فحسب، خطرية تكن لم
كانوا جزرهم، لبحريات الهادئة املياه يف يصطادون تروبرياند سكان كان حني لكن
ومما وفري. صيد تماًما؛ عة متوقَّ بنتيجة يأتي أن يف قط يُخِفق لم محليٍّا ا سمٍّ يستخدمون
هكذا البحريات. يف صيد بحمالت القيام قبل سحر أي يُمارسون يكونوا لم أنهم َمغزاه له
طقوس إقامة يف رضورة يروا لم العلوي الحجري العرص شعوب أن ح املرجَّ من يكون
النادرة األنواع صيد كان حني يف الصيد، وسهلة متوفرة كانت التي للحيوانات سحرية
حيث ة، جمَّ ومكافآت مخاطر عىل ينطوي مضمون، غري عمًال الحيوانات من والخطرية

منه.9 مفرَّ ال أمًرا طقيس سحر أداء بدا

املرأة لجسد رة املصغَّ الكرومانيون تماثيل

بعيًدا القديمة، الحجرية العصور من بقيت التي التاريخ قبل ما فن أمثلة أشهر بني من
بتماثيل اة املسمَّ التماثيل تلك الصيد؛ لحيوانات بالحياة النابضة والتصاوير الرسومات عن
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قبل ما لنساء الرمزية وشديدة إغراء يف امُلمتلئة الصغرية التماثيل هذه رة. املصغَّ فينوس
ولديها البرشية، الوجوه من تماًما خالية بوصات، بضع طولها يعدو ال التي التاريخ،
لألجزاء فيه ُمباَلغ بتصويٍر نُحتت أنها إال والتفاصيل، الواقعية من خالية وأذرع سيقان
وأفخاذ ُمنتفخة، وبطون ُمتدلية، ضخمة أثداء املرأة: جسد يف والخصوبة بالجنس املرتبطة

بارزة. تناسلية وأعضاء كبرية، وأرداف هائلة،
األحجار أو املاموث عاج من دائًما املنحوتة رة املصغَّ التماثيل هذه أن فكرة كانت
ثَمة كان وإن حديثًا، وهًما — الحب إلهة تُمثل إنها أي — لفينوس تماثيل هي الرخوة
التاريخ قبل ما معتقدات يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب كانت املنحوتات هذه بأن الشك من القليل
أهمية لها كان رة املصغَّ فينوس تماثيل أن الجدال يقبل ال ومما والخصوبة. الجنس عن
.(3-5 شكل (انظر العلوي القديم الحجري العرص يف الكرومانيون مجتمعات لدى رمزية
ُمدهشة لدرجٍة الواسع انتشارها هو رة املصغَّ التماثيل هذه عن حقيقة أبرز ربما
من وتمتدُّ القديم الحجري العرص إىل تعود مواقع يف عليها ُعثر فقد واملكان؛ الزمان يف
آالف أربعة عىل تزيد مسافًة — الرشق يف سيبرييا حتى الغرب يف فرنسا غرب جنوب
عام. آالف ١٠ منذ وحديثة عام ألف ٤٠ منذ بدأت قديمة زمنية لفرتات وتعود — ميل
يف ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان تاريخ كل امُلدهش واملكاني الزمني االمتداد هذا يشمل يكاد
عصور عرصمن كل من رة املصغَّ فينوس تماثيل أن غري أوروبا، يف التاريخ قبل ما عصور
ومميَّز، خاص بأسلوٍب ذة منفَّ كانت التاريخ قبل ما أماكن من مكان وكل التاريخ قبل ما
منذ كانت البرشية أن عىل آخر دليٌل لُهو آلخر تمثال من األسلوب يف الكبري التنوع وهذا
ومكان بزمن مرتبط منها كلٌّ ُمتمايزة، ثقافات إىل نفسها مت قسَّ قد السنني آالف عرشات

. معنيَّ
برش نحت رة»، املصغَّ فينوس «تماثيل يف فيها امُلبالغ الجنسية الرمزية إىل باإلضافة
حيوانات من أخذوه الذي العاج من الواقعية شديدة أخرى أغراًضا أيًضا الكرومانيون
هذه شملت قنصوها. التي األيائل عن نزعوها التي القرون ومن اصطادوها التي املاموث
الدقيقة املنحوتات وبعض بالزخارف الحافلة الرماح رمي أدوات من العديد األغراض
«السيدة باسم معروفة امرأة، لرأس منحوتة الِقطع هذه أشهر من وحيوانات. ألشخاص
عام فرنسا غرب جنوب يف كهف يف عليها ُعثر عام، ألف ٢٥ عمرها القلنسوة» ذات
أيل، قرن من منحوتة ُمذِهلة واقعية ذات حصان رأس هي األخرى والقطعة ١٨٩٢م.

.(4-5 شكل (انظر الفرنسية الربانس جبال يف دازيل ما كهف من استُخرجت وقد

137



قيود بال

(يمينًا) النمسا من ويليندروف وفينوس (يساًرا) فرنسا من ليسبوج فينوس :3-5 شكل
لهذين املتمايزة الثقافات تعكس الفنية أساليبهما أن بيد الزمنية، الفرتة لنفس ترجعان
من ويليندروف فينوس (صورة القديم. الحجري العرص مجتمعات من املختلفني املجتمعني

اإلبداعي.) املشاع رخصة بموجب بنرشها ح مرصَّ كيبل، ماتيس تصوير

برش أن القديم الحجري العرص فن من أخرى رفيعة وأمثلٌة التماثيل هذه تُبنيِّ
والناس الحيوانات تصوير يف التطور الرسيعة الفنية قدراتهم استخدموا الكرومانيون
ذات تصويرية تصاميم كذلك استخدموا الحقبة تلك يف البرش لكن عاملهم، سكنوا الذين
بني يوجد ال ربما وتناقلها. واألفكار والخواطر املعلومات لتسجيل غموًضا أكثر طبيعة
من غموًضا وأكثر إيحاءً أكثر هو ما التاريخ قبل ما عصور من باقية ظلَّت التي األشياء
العرص كهوف جدران عىل ونُقشت ُرسمت التي حجرية نقوًشا اة املسمَّ الرمزية التصاميم
يف الحًقا بالتفصيل بالبحث الحجرية النقوش موضوع نتناول وسوف القديم. الحجري
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عام. ألف عرش خمسة أيل، قرن من جزء من املنحوت هذا، الحصان رأس يبلغ :4-5 شكل
(املصدر: الحيوانات. مالمح تصوير يف املمتازة التاريخ قبل فنان مهارة عىل يُربهن وهو

كومونز.) ويكيميديا

تصاميم يستخدمون البرش صار كيف التايل: السؤال نتدبر أن أوًال بد ال لكن الفصل، هذا
األول؟ املقام يف واألفكار الخواطر عن للتعبري مرئية

الحيوانات أقدام آثار رمزية

ماليني عرشات بعد البرش. أشباه ذلك يف بما للرئيسيات، الحواس كل بني األهم هو البرص
اعتماًدا أكثر الرئيسيات من أسالفنا صار األشجار، عىل الحياة مع التكيف من السنني
األرض، عىل تعيش التي الحيوانات إىل بالنسبة الشم. ة حاسَّ من البرص ة حاسَّ عىل بكثري
وهذا للغاية، متطورة شم حاسة لديها يكون ألن تميل فهي وتكثُر، الروائح تبقى حيث
أن ح فريجَّ الرياح تتخلَّلها التي األشجار ِقمم يف أما الثدييات. عىل خاص بوجٍه ينطبق
الفاكهة لون أو الضواري حركة رؤية املهم من يكون حني يف الروائح، الرياح تذُرَو
قدرتهم من الكثري األشجار ساكنو أسالُفنا فقد لهذا، نتيجة بعيدة. مسافات من الناضجة
والقدرة األلوان رؤية مع كبرية، بدرجٍة أقوى بًرصا اكتسبوا لكنهم تدريجيٍّا، الشم عىل

األبعاد. الثالثي الفضاء يف الرؤية عىل
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اسرتاتيجية إىل املفرتسات لدى الصيد اسرتاتيجية األوائل البرش أشباه أضاف حني
التي امُلتضائلة الشم حاسة سوى يمتلكون ال صاروا األسالف، الرئيسيات لدى الثمار جمع
شديدة شم بحاسة فريستهم تعقب من بدًال لذا األشجار؛ ساكني أسالفهم من ورثوها
من بدًال البرش أشباه اعتمد األخرى، املفرتسة الثدييات أغلب يف معهود هو كما التطور

للغاية. املتطور برصهم عىل ذلك
الصيد مجتمعات دراسة عىل دأبوا الذين اإلنسان علم اختصاصيو يجد ما دائًما
التي األشياء فأقل بالبرص؛ األثر ي تقفِّ من ُمتمكِّنون ل الرُّحَّ الصيادين أن الثمار وجمع
انحناءًة ُمنحنية حشائش أوراق أو مكسورة غصون من مالحظتها عن الناس يغفل قد
أستطيع التي بالسهولة قراءته املحنَّك الصائد يستطيع رطبة تربة عىل قدم أثر أو بسيطة،
موها يُسمِّ أو بالرمح فريستهم يطعنوا أن وبمجرد الصحف. عناوين قراءة بها وأنتم أنا
الحشائش فيض يف دماء قطرة أقل ستكشف — النظر عن بعيًدا تعدو قد أنها رغم —

أصابوه. الذي الحيوان أثر الخبري الصياد لَعني فضالتها لون يف تغريُّ أدقُّ أو
متزايدي صيادين إىل الناشئني البرش تطور مع املاضية، سنة املليون مدى عىل
عىل يعتمدون الناشئون البرش يُعد فلم راٍق؛ فنٍّ إىل الحيوانات آثار تفسري ر تطوَّ املهارة،
حركاتها ويقتفون فريستهم بوجود يشعرون كيف وتعلَّموا العني، رأي فريستهم رؤية
بالقرب تعيش كانت التي الصيد حيوانات البيئة يف تركتها واضحة إشارات عىل بالتعرف

بأراضيهم. تمرُّ والتي منهم
وحالة نوعيات وبني الحيوانات آلثار املرئية العالمات بني الربط يف بروعهم تزايد مع
التي الوحشية واملاشية البيسون وثريان والخيول واأليائل والظباء والغزالن الربية الخنازير
الحساسية الشديدة قدراتهم إىل باإلضافة الناشئني، البرش لدى ر تطوَّ يُطاردونها، كانوا
وأنشطة محددة مرئية أنماط بني الربط عىل الفريدة القدرة البرصي، اإلدراك عىل والتمييز

األنماط. تلك عليها دلَّت التي واألعمال وحاالتهم، والناس، الحيوانات
قدرًة يمتلكون كانوا املوهبة، فائقي صيادين كانوا الذين النياندرتال، برش أن بد ال
وغريهم الكرومانيون برش لكن البرص، حاسة باستخدام األثر اقتفاء عىل التطور شديدة
وابتكروا التالية، املنطقية التطورية الخطوة أخذوا الذين هم ترشيحيٍّا الحديثني البرش من
معيَّنة. وأفعاًال وسلوكيات وحاالت وأشخاًصا حيوانات لتُمثل بهم خاصة ورموًزا إشارات
تقنية يف ع يتوسَّ بدأ الحاسمة، الخطوة هذه ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان أخذ أن وبمجرد
العنان أطلق ذلك خضمِّ ويف البرش. أشباه تاريخ يف مسبوقة غري لدرجٍة الرمزي التواصل

البرشي. واملجتمع الحياة يف آخر أسايس ل لتحوُّ
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الرموز استخدام عىل األدلة أقدم

خالًصا مثاًال تكون قد الحجرية ونقوشهم الكرومانيون برش كهوف رسومات أن رغم
ألزماٍن يعود ُمثري دليٌل يوجد فإنه التاريخ، قبل ما برش تركه الذي الرمزي التواصل عىل
الهومو بأن الدليل هذا يوحي إذ طويل؛ بوقٍت سيبيانز الهومو برش ظهور عىل سابقة
واألصداف العظام عىل تصميمات يرسمون بدءوا قد الناشئني البرش من وغريه إريكتوس

السنني. آالف مئات منذ
اإلندونيسية جاوة جزيرة من ديبوا يوجني جمعها التي األثرية الِقطع مجموعة بني من
عىل وزمالؤها جوردينز جوزفني الهولندية اآلثار عاملة مؤخًرا تعرَّفت ١٨٩١م، عام
الِقطع من عدد عىل وُعثر هندسية. تصميماٌت عمًدا عليها نُقش عذبة مياه أصداف
بيلزينجسليبني، يف التاريخ قبل ما لعصور يعود موقع يف ١٩٦٩م عام الباهرة األثرية
نفسه املوقع هو (هذا الناشئون10 هايدلبريجينسيس الهومو برش يسكنه كان أملانيا، يف
الذي املوقع يعود الِقدم). يف ُموغلة مساكن أساس أنها تبدو حجرية دوائر به كان الذي
مضت، عام ألف و٤٠٠ عام ألف ٣٨٠ بني املمتدة التاريخية للفرتة بيلزينجسليبني يف
شكًال يستخدمون كانوا ربما هايدلبريجينسيس الهومو أن إىل تُشري أدلة عىل ويحتوي

الكميات. أو األعداد لتدوين الرموز من بدائيٍّا
دق أداُة بيلزينجسليبني يف فاعل بفعل عالمات تحمل التي العديدة الِقطع من
البرش يستخدمها كان ُمشابهة أدوات عدة من واحدة وهي األفيال، عظام من مصنوعة
األداة طول يبلغ األشولية. اليدوية مطارقهم عىل النهائية اللمسات وضع يف الناشئون
يبدو عالمًة وعرشين إحدى وتحمل تقريبًا، بوصة عرشة ست الفيل عظام من املصنوعة
عالمات سبع مجموعتني؛ إىل العالمات وتنقسم العد. عمليات من ما لنوٍع ترمز كانت أنها

التحتانية. املجموعة يف عالمة عرشة وأربع الفوقية املجموعة يف
الثلث أن املوقع، هذا يف با نقَّ اللذان الحفريات عاملا مانيا، وأورسوال ديرتيش الحظ
من سلسلة املفقود الثلث هذا يحمل بحيث ترميمه واعتزما انخلع، قد األداة من السفيل
أن ذلك عىل عالوًة مانيا آل افرتض الفوقاني. الثلث يف التي بتلك شبيهة عالمات سبع
القمري، التقويم عن رمزيٍّا تعبريًا كانت والعرشين الثمانية بعالماتها مة املرمَّ الفيل عظام
يوًما. والعرشين الثمانية ذات القمرية الدورة يف واحًدا يوًما تُمثل عالمة كل كانت حيث
الربع طور حتى املحاق من الفرتة ستُمثِّل األوىل السبع العالمات فإن صحيًحا هذا كان إذا
مروًرا األول الربع طور من يوًما عرش األربعة فرتة التالية عالمًة عرشة األربع وتُمثل األول،
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حتى األخري الربع من الفرتة األخرية السبع العالمات وتُمثل األخري، الربع حتى بالبدر
التايل. املحاق

عليها ُعثر أغراض عدة من واحدة إال هذه الفيل عظام من املصنوعة الدق آلة ليست
الزعم فيليكس جون للعالم كثرتها أوحت وقد ُمشابهة، عالماٍت تحمل بيلزينجسليبني يف
البرش هؤالء امتلك وإنما فحسب، منطوقة لغًة يمتلكوا لم إريكتوس الهومو برش بأن
أدلة أي انعدام أن غري أيًضا.11 والرياضة باملوسيقى للغاية متطورة معرفًة الناشئون
الحديث اإلنسان ملكات تُباري فكرية مَلكات لديهم كان إريكتوس الهومو أن عىل أخرى

إليه. ذهب فيما باَلغ يكون قد فيليكس بأن توحي الفكرية
للحسم، بحاجة مسألة زال ما للرموز إريكتوس الهومو استخدام احتمال أن رغم
مثل الحيل من بدائية أشكاًال يصنعون كانوا النياندرتال برش أن عىل مادي دليٌل ثَمة فإنه
طويل. بزمٍن ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان يأتي أن قبل األقراط وربما الشعر وزينة القالئد
الطقس، تأثريات من حمايته أو الجسم تدفئة الشخصية الزينة هذه من املقصود يكن ولم
أو اإلصابة، أو املرض لدرء سحرية كتمائم أو للمكانة، رموًزا باعتبارها تُلبس كانت وإنما
محًضا. رمزيٍّا منها الغرض كان إذ عملية؛ أغراٍض يف تُستخدم تكن فلم فحسب. للتزين
أصداف عىل ُعثر إسبانيا، رشق جنوب يف النياندرتال كهوف مواقع من موقعني يف
كذلك بها. املالبس أو الشعر ربط أو كقالئد نظمها يمكن بحيث ثقوبًا، بها أحدثت متعددة
األصداف تلوين يف تُستخدم كانت وصفراء حمراء أصباغ عىل الكهوف مواقع احتوت
بقايا تُعطي النياندرتال، برش يستخدمه كان إيطاليا شمال يف كهف ويف زاهية. بألواٍن
الكبري الريش نزع عىل واضحة أدلًة والغربان والحمام والعقبان النسور أجنحة عظام
أيٍّا استخدموا النياندرتال برش أن عىل دليل يوجد ال إنه وحيث عمد. عن أجنحتهم من
الرتدائه أجنحتها من الريش ذلك يقتلعون كانوا أنهم الجيل فمن للغذاء، األنواع هذه من

للرأس. أغطية أو أقراًطا ربما للزينة، كأغراض
الذين التاريخ قبل ما عصور شعوب من شعب أول هم النياندرتال برش وأخريًا،
نسٌق لها أوروبا يف عليها ُعثر التي النياندرتال قبور كل للموتى. دفنهم عنهم ُعِرف
ألعىل الركبتني ثني مع الجنني، وضع يف عميق غري صغرٍي قٍرب يف املتوىفَّ جثة تُوَضع ُمشابه:
اكتُشفت عام، ألف ٧٥ عمرها يبلغ النياندرتال لبرش مقربة ويف لألمام. الرأس وإحناء
علم اختصاصيو عثر الحديث، العراق يف شاندر كهف يف العرشين القرن خمسينيات يف
افُرتض وقد الطبية. بخواصها معروفة ُمزِهرة لنباتات لقاح حبوب بقايا عىل الحفريات
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بالعادة يُذكِّرنا إجراءٍ يف ، املتوىفَّ جثة عىل عمد عن ُوضعت قد الزهور هذه من باقات أن
القبور. عىل الزهور تُوضع حيث الحديثة األوروبية

كانوا النياندرتال برش أن عىل دليل بأنها شاندر كهف مدافن العلماء بعض فرسَّ
وإقامة بالرمزية كله البرشي التاريخ طوال مرتبًطا ظل اعتقاًدا اآلخرة الحياة يف يعتقدون
أحدث تحليالٍت أجَروا الذين اآلخرين الحفريات علم اختصاصيي أن بيد دينية. شعائر
قد شاندر قرب يف التي اللقاح حبوب تكون أن املحتمل من أنه استنتجوا املدافن، لهذه

فحسب. األرض تحت تعيش صغرية قوارض حملتها أو القرب، إىل الرياح ذرتْها
٢٠٠ بعضها عمر يبلغ التي النياندرتال، شعوب دفن مواقع من العديد يف ُعثر أنه إال
شعوب تستخدمها كانت التي الطبيعية الصبغات إحدى حمراء؛ ملغرة آثار عىل عام، ألف
قبل ما شعوب أن إىل تقدير أقل عىل يشري وهذا شعائرهم. إقامة أثناء الثمار وجمع الصيد
الجماعة أفراد أحد وفاة وأن البرش، حياة يف مهمة مرحلًة املوت تعدُّ كانت تلك التاريخ
الحمراء، الصبغة مثل رمزية، مواد استخدام فيها يلعب كان التي الشعائر لها يُقام كان

ا. مهمٍّ دوًرا
يف الرموز استخدام يصري أوروبا، إىل ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان وصول مع لكن
من الرموز الستخدام مجموعة أروع تكون وقد الحفريات. سجل يف غزيًرا أشكاله أقوى
كهٍف يف عليها ُعثر التي الحجرية النقوش آالف هي العالم يف التاريخ قبل ما عصور

باسيجا. ال كهف وهو كانتابريا، يف آخر إسباني

باسيجا ال كهف أرسار

استكشف ألتامريا، كهف رشقي جنوب ميًال عرش أربعة من أقل بُعِد عىل كانتابريا، قلب يف
كهف أوبريماير، هيوجو السويرسي، التاريخ قبل ما عصور وعالم اإلنسان اختصايصعلم
نحو امتدَّت لفرتة البداية يف باسيجا ال كهف سكن ١٩١١م. عام مرة ألول باسيجا ال
ثم السولوتري الشعب عام، ألف و١٤ عام ألف ٢٠ بني ترتاوح فرتة منذ سنة، آالف ستة
عليها ُعثر التي الحجرية النقوش كنوز أغنى عىل يحتوي الكهف وهذا املجدليني، الشعب

اإلطالق. عىل
اآلخر والبعض أشخاًصا، أو حيوانات باسيجا ال يف الحجرية النقوش بعض تُمثِّل
ال كهف فيضمُّ لغًزا. بأكمله يمثل بعضها زال وما كميات، أو أعداًدا يبدو فيما يُمثل
شفرة تَُفك لم الصيد حيوانات بعضصور باستثناء لكن الحجرية، النقوش آالف باسيجا
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النقوش هذه ألغاز حل نستطيع ال قد أننا حني يف أنه إال مطلًقا، الحجرية النقوش من أي
ُخربشت معنًى بال ونقاًطا سطوًرا ليست فهي رمزية؛ طبيعة ذات أنها الواضح فمن أبًدا،

سبب. بال عشوائيٍّا
حيث بعناية ذت نُفِّ وأنماط أشكال هي باسيجا ال يف التي الحجرية النقوش إنما
الناحية هذه من وهي عشوائي. نحٍو عىل ليس لكن معيَّنة، تصويرية عنارص تتكرَّر
كذلك .(5-5 شكل (انظر ة املتحرضِّ للثقافات الفعلية الكتابة يف املستخدمة الحروف تُمثِّل
فخار يف نجدها التي املحضة الزخرفية األشكال عن للغاية الحجرية النقوش تختلف
مساحًة واحد تصميٌم يُغطي ما كثريًا حيث الصناعة، عرص قبل ما مجتمعات وسالل
مناطق يف الحجرية النقوش ُرسمت ذلك، عىل عالوة دونه. من أو التنوع من بقليل كبرية
إىل نما وأخريًا، عرًضا. تُرسم لم بأنها يوحي مما بلوغها؛ يُمكن ال الكهوف من ُموغلة
تعدُّها كانت الحجرية ونقوشها الكهوف رسومات أن معارصة إثنية دراسات من ِعلمنا

دينية. بطقوس ترتبط ما وكثريًا السحر من أشكاًال الثمار وجمع الصيد شعوب

رموز سقفية من ا�غارة أ

رموز عىل شكل مفتاحأشكال ثنائيةرمز مثلثرموز مضلعة

معلومات لتسجل ُوضعت أنها تؤكد باسيجا ال كهف يف التنفيذ ُمتقنة األشكال :5-5 شكل
رمزي. شكل يف وتنقلها محددة
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للتعبري عمًدا ُرسمت تصاميم الحجرية النقوش اعتبار من بد ال األسباب هذه لكل
هذه كانت ماذا لكن واملكان، الزمن يف معيَّنة وأحداث أشياء ولتمثيل محدَّدة، معاٍن عن

ذلك. عن فكرة أدنى لدينا يوجد ال لألسف، بالضبط؟ واألحداث األشياء
نستطيع مكتوبة بلغاٍت الحجرية النقوش أرسار عن يكشف رشيد حجر يوجد فال
وا ليُفرسِّ املاجدليني أو السولوتري الشعب من أحياء ناٌس يوجد وال وفهمها، ترجمتها
بها تحدَّث التي اللغة عن فكرة لدينا ليس أننا عىل األمر يقترص ال الواقع، يف لنا. معانيها
يقولونه؛ ما نفقه ال سنظل يتحدثون سماعهم استطعنا لو حتى كذلك لكن الناس، هؤالء
الحية الذاكرة عىل الجوهرية، بطبيعتها رمزية، رسائل شكل يف رة املشفَّ املعاني تعتمد إذ
أولئك كل يختفي وحني املعاني. تلك ابتكرت التي الثقافات يف وعاشوا نشئوا الذين ألولئك
به. العمل لنبدأ يشء ال حتى أو القليل لدينا يصبح النسيان، طي يف ثقافاتهم الناسوتصري

قضبانعالمات خطوط ونقاطعالمة عىل شكل سهمعالمة عىل شكل ريشة

عدد كب4 من النقاط مجموعة صغ4ة
 من النقاط

رأس حصان ترافقه
مجموعتان كب4تان

من النقاط

رأس حصان ترافقه
مجموعة صغ4ة

من النقاط

أو نقاط عىل تحتوي باسيجا ال كهف يف التي الحجرية النقوش من العديد :6-5 شكل
كميات. أو أعداد عن تعرب كانت ربما خطوط

رسومات والكرومانيون املجدليني الشعب ذ نفَّ ملاذا التحديد وجه عىل نعرف ال قد
الشبيهة الرسومات هذه أن األقل عىل نعلم لكننا املتَقنة، وشوفيه والسكو ألتامريا كهوف
كذلك ليس األمر قاطع. نحٍو عىل تحديدها ويُمكن حقيقية حيوانية أنواًعا تُمثل بالواقع

145



قيود بال

تُدوِّن حتى ولُونت ُرسمت قد النقوش هذه أن شكٌّ يُساورنا فال الحجرية؛ النقوش مع
املعلومات، تلك ُكنْه حول السؤال يظل لكن واملكان، الزمان عرب آخرين إىل وتنقلها معلومات
تماًما الحديث الحفريات علم عقول أفضل عجزت ا رسٍّ رمزي، شكٍل إىل تُرجمت وكيف

حله. عن
األبجدية مثل البسيطة األشكال من كالٍّ تشمل التي — املكتوبة الكلمة كانت إذا
وكتابة املرصية الهريوغليفية مثل املعقدة واألشكال الرومانية األبجدية أو املسمارية
العرص نقوش فإن البرش؛ حديث يف عنها ُعربِّ ملعلوماٍت الرمزي التمثيل هي — املايا
عىل عليها ُعثر التي البرشية الكتابة أشكال وأقدم أول تُعترب الحجرية القديم الحجري
الحجرية النقوش هذه كتبوا الذين الناس أن عىل ممكن دليل أفضل تَُعد أنها كما اإلطالق،
التاريخ قبل ما شعوب قدرة أن العلماء بعض يعتقد الواقع، يف لغة. يستخدمون كانوا
أنظمة عىل ثقافاتهم احتواء عىل بينة هو األول املقام يف مغًزى ذات صور رسم عىل
إمكانية عدم رغم لكن بالفعل.12 منطوقة لغات شكل يف عنها وا عربَّ للمعاني مشرتكة
حول ُمذهلة أدلٌة هناك ظلَّت مطلًقا، تلك التاريخ قبل ما لغات يتحدثون أشخاص سماع

العظمية. البرش أشباه لهياكل الحفرية البقايا يف البرش كالم نشأة

اللغة وأصول الالمية العظمة

ر تُوفِّ أن اإلنسان ترشيح من املستقاة الحفرية لألدلة يمكن كيف رأينا السابقة الفصول يف
السلوك يكون حني حتى التاريخ، قبل ما عصور يف البرش أشباه سلوك عن مهمة أدلًة
السؤال يطرح وهذا مبارش. نحٍو عىل مالحظته يمكن وال طويل زمن منذ وقع قد املعني
بعض تُعطي قد امُلنقرضني البرش ألشباه الحفرية البقايا كانت إذا عما لالهتمام امُلثري
وحيث مرة. ألول املنطوقة اللغة استخدام فيه بدءوا الذي الوقت عىل تدلنا التي الخيوط
تتكون — األساسية الكالم أعضاء — الحلق من العلوي والجزء والحنجرة اللسان إن
الزمنية الفرتات أمام األنسجة هذه من أيٌّ يصمد فلم رخوة، أنسجة من تقريبًا بالكامل

اإلنسان. تطور خالل انقضت التي الطويلة
حلق من العلوي الجزء يف واقعة — جدٍّا صغرية عظمٌة بالفعل يوجد أنه غري
عضالت حركات يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب — بها وُملتصقة مبارشة الحنجرة فوق اإلنسان،
حدوة شكل املتخذة العظمة، هذه وتُسمى البرش. كالم أصوات تُشكل التي والحلق اللسان

الالمية». «العظمة ونصف، بوصة نحو عرضها ويبلغ الحصان
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العظمة عن شكلها يف بالًغا اختالًفا الحديث اإلنسان لدى الالمية العظمة تختلف بينما
النياندرتال، إنسان لدى الالمية للعظمة مطابقة تكون تكاد الشمبانزي، لدى الالمية
من يبدو لذا الناشئ؛ هايدلبريجينسيس هومو إنسان لدى املوجودة تلك مع ا جدٍّ وتتشابه
إنسان من جماعة لدى السنني آالف مئات منذ بدأ قد البرشي الكالم يكون أن املحتمل
اللغة من متطوًرا شكًال تحدَّثوا النياندرتال برش يكون وأن هايدلبريجينسيس، هومو
وفرية أدلًة ترك الذي ترشيحيٍّا، الحديث اإلنسان أن فيه ريب ال ومما الحديث. كالمنا يُشبه
الكالم عىل تماًما قادًرا كان وتناقلها، املعلومات تدوين يف املرئية الرموز استخدامه عىل

البرش. بطريقة

(ج)(ب)(أ)

املتشابهة األشكال عن ا جدٍّ يختلف (أ) الشمبانزي قردة لدى الالمية العظمة شكل :7-5 شكل
برش بأن يُوحي مما (ج)؛ الحديث واإلنسان (ب) النياندرتال لبرش الالمية للعظام ا جدٍّ

لغاتنا. تُضاهي منطوقة لغات يتحدثون كانوا ربما النياندرتال

تشكيل البرش أشباه بدأ حني مرة ألول تطوَّرت اللغة أن إىل العلماء بعض ذهب
االجتماعية الجماعات لدى املعهود األفراد من الصغري العدد من حجمها يف أكرب مجموعات
اللغة رت تطوَّ فقد هذه، النظر لوجهة وفًقا األوائل. البرش وأشباه والقردة للسعادين
من األكرب العدد مع الرتابط الناشئون البرش يستطيع بحيث — املخ حجم تزايد مع —
والقردة السعادين أن ورغم عهًدا. األحدث البرشية املجموعات يف يتكون أخذ الذي األفراد
حدود فهناك الجسدي، التنظيف عملية طريق عن املجموعة يف آخرين أفراٍد مع ترتابط
من تجعل فاللغة ثَم من بنظافتهم؛ العناية منهم الواحد يستطيع الذين األفراد لعدد

بالغة.13 زيادًة العدد هذا زيادة املمكن
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التاريخ قبل ما موسيقى

الطيور من األنواع آالف عن تصدر التي األغنيات تُشبه ال البرش بها يشدو التي األغنيات
«أغاني» اليومية. حياتها أثناء تُغني التي والحيتان، الجيبون مثل الثدييات، من القليل أو
نوع؛ كل داخل ألخرى مجموعة أو آلخر فرد من ضئيل بقدٍر إال تختلف ال الحيوانات تلك

الجينية. بالوراثة مسبًقا ومربمجة كبرية بدرجٍة فطرية أنها إىل يشري مما
لذا آلخر؛ فرد ومن ألخرى، برشية جماعٍة من كثريًا تتنوع فهي البرش أغنيات أما
بها البرشية الطبيعة تميُّز رغم التي السلوكيات تلك من واحد اللغة، مثل الغناء، أن يبدو
آالت صنع تقنية باستخدام البرش بها يأتي التي واملوسيقى اللغة. مثل تُلقن أن بد ال

تماًما. نوعنا بها ينفرد التي السلوكيات تلك من واحدة هي موسيقية
قبل ما برش فيه بدأ الذي الوقت تحديد من قط الحفريات علم اختصاصيُّو يتمكَّن لم
قد الغناء عىل البرش قدرة تكون أن الوارد من لكن مرة، ألول املوسيقى عزف التاريخ
استخدام مع بدأ الغناء كان وإذا الحًقا. املوسيقية اآلالت تقنية اخرتعوا ثم أوًال، تطوَّرت
لغة لديهم أصبح قد النياندرتال برش كان وإذا عام. ألف ٣٠٠ منذ بدأ يكون فقد اللغة
عام، ألف ١٠٠ من أكثر منذ التاريخ قبل ما أوروبا يف استقرارهم وقت بحلول منطوقة

األقل. عىل نفسها بالدرجة قديًما الغناء يكون فقد ا، جدٍّ مرجًحا يبدو الذي األمر وهو
«املزامري» من العديد بقايا هي اآلن حتى عليها ُعثر التي املوسيقية اآلالت أقدم
بٌرش عام ألف ٣٥ نحو منذ صنعها بوصات، وتسع خمس بني طولها يرتاوح الصغرية
هذه أغلب األورينياسيون صنع األورينياسية. الثقافة إىل ينتمون كانوا ترشيحيٍّا حديثون
استخرج وقد والعقبان، البجع أجنحة من مجوَّفة عظام يف لألصابع ثقوب بنقر اآلالت
الواقعة القديمة الحجرية العصور كهوف مواقع من األورينياسية املزامري هذه من العديد
عظام من املصنوعة املزامري هذه أحد بناء أُعيد حني أملانيا. غرب جنوب يف األنهار وديان يف
وفا. وري ودو يس املوسيقية النغمات إصدار يف استخدامها الباحثون استطاع الطيور،

العاج، من مصنوعة كانت املواقع هذه يف عليها ُعثر التي األورينياسية املزامري بعض
العاجي املاموس ناب من قطاع يَُشق كان حيث دة، معقَّ تصنيع عملية يتطلب هذا وكان
محدَّدة، مواقع يف األصابع فتحات وتُحَفر طوله، بامتداد نصف كل ويُجوَّف نصفني، إىل
والعناية الوقت الهواء. ينُفذ ال بحيث بإحكام مغلًقا يصري حتى مًعا النصفان يُلصق ثم
للشك كبريًا مجاًال تدع ال والعاج العظام من الدقيقة اآلالت هذه لصنع الالزمة واملهارة
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من ا مهمٍّ جزءًا بالفعل تَُعد كانت — املوسيقية اآلالت صناعة وحرفة — املوسيقى أن يف
السنوات. آالف عرشات منذ الحياة

والسولوترية والكرافيتية األورينياسية الحضارة ورقصات أغنيات كانت ربما
الحياة يف تؤديه الذي نفسه الغرض التاريخ قبل ما عصور حياة يف تؤدي واملجدلينية
بني واالنتماء الصحبة مشاعر لخلق وطريقة العاطفي، للتنفيس وسيلة اآلن: الحديثة
قبيل من ليس للفرد. الثقافية الهوية عن للتعبري وطريقة االجتماعية، الجماعة أعضاء
عن للتعبري مًعا أفرادها يُغنِّيه وطني نشيد لديها الحديثة القومية الدول كل أن املصادفة
هذه يف أعضاء بصفتهم املشرتكة ُهويتهم ولدعم القومية، ثقافاتهم يف كُمواطنني تكاتفهم

الضخمة. البرشية الجماعات

املشرتكة اإلثنية والهوية الرموز

يف العظمى السهول يف عرش، التاسع القرن من األول العقد أوائل يف يونيو شهر يف
املتفرقة، الشايان هنود جماعات وكانت يقرتب، الصيف قيظ كان الشمالية، أمريكا غرب
مالذ من مهل عىل تسري األمريكية العظمى السهول يف الجاموس بصيد املشهورة
قريبًا ستُقام التي الكربى املخيمات دائرة نحو الحرجية الوديان يف الشتائية معسكراتها
ألف تُقام الصيفي، االنقالب صباح يف وهناك، بالت. نهر ضفاف عىل مفتوح حقل يف
تجديد مراسم ستؤدَّى حيث مفتوح، كبري حقل يف بأرسها، الشايان قبيلة تُمثل خيمة،

املقدس. السهم
يف تعيش املتنوعة العديدة الشايان جماعات كانت العام، من األكرب الجزء طوال
من تتكون جماعات يف وتجمعه طعامها تصطاد واسع، نطاق عىل متناثرة مخيمات
هندي ٤٠٠٠ من أقل سيطر أشدها يف القبيلة قوة كانت حني لكن مرتابطة، غري أرس
حتى الشمال يف مونتانا من األميال مئات اتسعت الرباري من منطقة عىل الشايان من
الشايان قبائل دافعت كيف تكساس. مساحة ضعف تُعاِدل مساحة الجنوب؛ يف كانساس
تطمع كانت التي السهول يف األخرى الهندية القبائل ضد الشاسعة أرضها عن بنجاح
من التمكن يف تُعادلها وإنما فحسب، حجًما منها أكرب تكن لم والتي صيدها، مناطق يف
التصدِّي عىل القدرة اكتسبت الشايان قبائل أن هي اإلجابة أن يبدو أيًضا؟ الحرب فنون
الشمالية. أمريكا سهول قبائل بني نسبيٍّا النادر األمر وهو تماًما، متحدة بجبهة ألعدائها
من متمكنني بهم يُستهان ال ومحاربني جاموس صائدي الشايان قبائل أعضاء كان
عظيًما إنجاًزا يَُعد إصابته أو امُلعادية القبائل إحدى من شخص قتل وكان القتال. فنون
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بني لكن العمر، من له ى تبقَّ ما به الزهو لصاحبه يحق وعمًال الشايان، قبيلة ظهراني بني
األرض عىل النزاع يتصاعد أن خطر يوجد ما دائًما يقتلون، كيف يعرفون الذين الرجال
كان الواقع، يف القبيلة. داخل موت أو إصابة إىل يؤدي عنًفا ليصري النساء أو امللكية أو
من يكن ولم األصليني، األمريكيني قبائل من العديد بني ُمعتاًدا أمًرا الرصاعات تلك مثل
املضاد؛ والهجوم االنتقام من حلقات يف األخرى القبائل هذه أفراد ينخرط أن املألوف غري

اآلخر. ضد بعضهم نفسها القبيلة أفراد يؤلِّبون حيث
يف متأصًال كان األخرى الهندية السهول قبائل عىل الشايان قبيلة به تميَّزت ما
كان وحيث ُعظمى، فضيلة القبيلة تضامن كان حيث الفريدة، قيمهم ومنظومة ثقافتهم
«يُلطخ» — منها آخر لفرٍد الشايان قبيلة أفراد أحد قتل بأنه يُعرَّف كان الذي — القتل
القبيلة يضع القتل كان القبيلة. لوحدة العظمى رموزهم تَُعد كانت التي املقدسة السهام
بها تتمتَّع ايل السحرية والقوى اإللهية األرواح حماية فيَسلبها أخالقي، مأزٍق يف بأرسها
ًخا ومتفسِّ فاسًدا ويصري داخله، من ن يتعفَّ القاتل جسد أن الشايان اعتقد نفسها. السهام
خطيئته عن القاتل تاب إن فقط اآلثار هذه وقف يمكن بطيئة. ميتة القاتل يموت حتى
صهوة عىل السفر من شهوًرا تتطلب ة شاقَّ مهمٌة وهي السهم، تجديد مراسم رعاية بتويلِّ
التابعة الصيد أرايض من ُمرتامية مساحة عىل املنترشة الشايان فرق كل لزيارة حصان

وإخبارها. لقبيلتهم
املقدسة األربع للسهام الرمزي «التطهري» هو السهم تجديد مراسم من الهدف كان
بطل من األجيال توارثتها التي — أليام الشعائر وإقامة والصالة الصوم خالل من —
زمن منذ العظمى الروح من استلمها الذي الحلو»، العشب «طبيب األسطوري الشايان
مراسم إلقامة سنوات بضع كل مرًة عون يتجمَّ الشايان قبائل أفراد كل وكان طويل.
تُجدِّد أن أسالفها أرواح تُنادي كلها الشايان قبيلة كانت حيث املقدس، السهم تجديد
تضَمن وبهذا الشايان؛ أفراد كل بني األخوة روابط وتُجدد املايض، آثام وتمسح األرض،

الحرب. يف واالنتصار الصيد حيوانات وفرة
أرسة ألف كانت — الصيفي االنقالب يوم — السهم تجديد مراسم من األول اليوم يف
البازغة، الشمس يُواجه كبري هالل قوس شكل عىل خيمة، ألف تُقيم الشايان أرس من
كانت الهالل هذا مركز ويف األفق. يف تظهر التي األوىل األشعة خيمة كل باب يلتقط حيث
وتُطهر. تُجدد املقدسة السهام كانت حيث الطبيب؛ سهم مقام كبرية، جماعية خيمٌة تُقام
األضاحي وكانت الطبيب، سهم مقام يف أماكنهم يتَّخذون الكهنة كان الثاني، اليوم يف
رسية طقوس أداء وبعد املقام، وسط يف القائم املذبح قبالة القرابني سبيل عىل تُوضع
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عىل تحتوي التي ة الرصَّ كانت الصلوات، وإقامة مقدسة، أغاٍن وإنشاد بعناية، معيَّنة
أفراد كل إنه حتى شديدة، ُحرمٌة اللحظة لهذه كان وتُفحص. تُفتح املقدسة السهام
التام والسكون الصمت التزام عليهم كان املراسم يف فعليٍّا املشاركني أولئك عدا الشايان
يف الكبري املخيم منطقة يحرسون الشايان ُمحاربي جمعية أفراد كان حني يف خيمهم، يف
برضبٍة الحال يف يُقتل كان كلب نبح وإن رسيًعا، أُسكت البكاء يف طفل بدأ فإن يقظة؛

املقاتلني. أحد هراوة من رسيعة
غصن ويُقطع وتُصلح، تُنظف املقدَّسة األسهم كانت املراسم، من الثالث اليوم يف
يُباركه اآلخر، تلو واحد غصن، كل كان الشايان. أرس من أرسة لكل طويل صفصاف
يحتفظون أرسة كل أفراد وكان جديًدا. عهًدا أرسة كل إلعطاء البخور بدخان القبيلة كهنة
يشء إىل ينتمون وأنهم شايان، بأنهم كتذكرة العام، طوال باهتماٍم به ويعتنون بغصنهم
التي امُلرتابطة العائالت من املحلية الجماعة من وأكرب أرسهم، من وأكرب أنفسهم، من أكرب

أراضيه. داخل منها كلٌّ الثمار وجمع الصيَد تُمارس مًعا، وسافرت عاشت
دمج يف الرمزي للتواصل العاطفية القوة رون يُسخِّ الشايان كان املنوال، هذا عىل
عىل قصري وقت يف قادر واحد قبيل كياٍن يف الصغرية الرحالة املجموعات من العرشات
السهام لسلطة مشرتك ووالءٍ مشرتكة، بلغٍة األشخاص. آالف من ُمقاتلة قوٍة يف التضافر
االنتظام تستطيع املتعددة الشايان جماعات كانت القبيلة، رموز من وغريها املقدسة
املجتمع صار الطريقة، بهذه القبيلة. أفراد أغلب تضمُّ كبرية واحدة مجموعٍة يف رسيًعا
أسالفهم من البرش وأشباه الشمبانزي قردة من كلٌّ وِرثه الذي االندماجي االنقسامي
املتناثرة الرحالة الجماعات أفراد بني القبيل التضامن شعور خلق عىل قادًرا املشرتكني،

املتعددة.

االندماجي االنقسامي املجتمع

قردة من مختلفتان مجموعتان مؤقتًا فيها تندمج كانت التي القصرية الفرتات خالل
القليل مع أو دون مًعا يختلطون املجموعتني أفراد كان واحدة، مجموعٍة يف الشمبانزي
املجموعتني أفراد عىل تظهر هذه االندماج مرحلة أثناء لكن الواضح، الرصاع أو العنف من
فروع بكرس «السيطرة» ل واستعراض رصاخ، شكل يف تكون قد نفيس، ضغط أعراض
الضغط يبدأ أن من مفرَّ ال لكن عامًة، شديد بهياٍج األنحاء يف والركض مثًال، األشجار
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السلبية. آثاره إحداث يف أخرى مجموعة أفراد مع قرب عن التواصل عن الناتج النفيس
األصلية مجموعاتها يف نفسها الشمبانزي قردة تفصل يومني، أو ليوم االختالط وبعد

مواطنها. إىل وترحل
االندماج دورة بجعل أبعد، ألفٍق االندماجي االنقسامي بالنموذج مَضوا البرش لكن
صيف شهور يقضون اإلنويت اإلسكيمو فكان املوسمي. البيئي تكيُّفهم من يتجزأ ال جزءًا
فرَدين من عامًة تراوحت صغرية أرسية مجموعات يف نسبيٍّا الدافئة القصري الشمايل القطب
األرانب. البيضويصطادون يجمعون التندرة منطقة يف تجوالهم أثناء فرًدا، عرش اثنَي إىل
والفظ، والفقمة الوعل مثل حجًما، أكرب حيواناٍت يصطادون كانوا حني الشتاء، يف أما
يف يحتشدون اإلسكيمو كان الصيادين، من أكرب مجموعة بني تعاونًا تتطلب كانت التي
واحد موقٍع يف تستقر اإلسكيمو من ممتدَّة أرسة أو أرسة كل كانت كثريًا. أكرب مجموعاٍت
جليدية أكواخ عدة من تتكون مستوطنات لتُقيم جليديٍّا؛ كوًخا وتبني الشتاء أجل من

أكثر. أو شخًصا خمسون فيها يُقيم
ُمشابًها، اندماجيٍّا انقساميٍّا نموذًجا كلهاري صحراء يف البوشمان قبائل أبدت
الجفاف موسم ذروة يف القليلة الدائمة املاء آبار قرب نسبيٍّا كبرية بأعداد بالتجمع
وفريًا، الغذاء يكون حني امُلمطر، املوسم خالل صغرية أرسية مجموعات يف والتوزع

الصحراء. أنحاء يف ُمتناثًرا عليه العثور ويُمكن
أطلق اليومية، حياتهم يف بالرموز التواصل ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان أدمج حني
مميَّزة ثقافيًة هوياٍت فِبتبنِّي االندماجي؛ االنقسامي للمجتمع الكاملة للقوة العنان
وغريها والرسم والفنون والرقص واملوسيقى اللغة يف بالتشارك الهويات هذه ودعم —
الة الرحَّ جماعات دمج الحديث اإلنسان استطاع — األخرى بالرموز التواصل أشكال من
عىل قادرة كبريًة مجموعاٍت لتصري السنة من طويًال وقتًا فيها يعيش كان التي الصغرية

الفرصة. وتسنح الحاجة تقتيض حسبما والحرب الصيد يف التعاون
كأفضل مناِسبة كانت ربما الصغرية التاريخ قبل ما عصور الة رحَّ مجموعات أن رغم
األكرب املجموعات فإن لألكل، القابلة النباتات وجمع الصغرية الحيوانات ملطاردة يكون ما
الضخمة التاريخ قبل ما حيوانات مثل الكبرية، للحيوانات الجماعي للصيد أنسب كانت
النياندرتال برش أن ورغم الوحشية. واملاشية البيسون وثور القرن ووحيد املاموث من
برش بجانب تزيد أعدادها ظلَّت فقد باستمرار، الضخمة الحيوانات يصطادون كانوا
الصورة يف ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان ظهر حني لكن األعوام، آالف لعرشات النياندرتال
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آالف بضعة غضون يف انقرضت حتى يبدو فيما تُصطاد الضخمة الحيوانات ظلَّت
تتطلَّب حني كبرية مجموعاٍت يف أنفسهم تنظيم عىل وقدرتهم القبلية ثقافاتهم فرغم عام.
الضخمة الحيوانات أمام عاجزة أنها الجماعي للصيد القتالية الكفاءة أثبتت فقد الظروف،

الجليدية. العصور طوال الشمالية املناطق تجوب كانت التي
أوروبا، غرب يف استقرُّوا قد النياندرتال برش كان عام، ألف وسبعني خمسة منذ
الحديث اإلنسان وصول بعد لكن األقل، عىل عام ألف خمسني طوال هناك وازدهروا
اإلنسان من النقيض وعىل تماًما. النياندرتال برش اختفى عام ألف بعرشين ترشيحيٍّا
بالرموز، التواصل عىل األدلة من القليل سوى النياندرتال برش يرتك لم ترشيحيٍّا، الحديث
البدنية قوَّتهم ورغم محدَّدة. إثنية ُهويات أو ثقافية تقاليد عىل نهائيٍّا أدلة أي يرتكوا ولم
أمام لتصمد النياندرتال برش من أفراد من املؤلَّفة الصغرية الجماعات تكن لم الفائقة
إىل املنتِسبني امُلحتِشدين من واآلالف بل املئات، من املكوَّنة املنظمة املقاتلة القوات إحدى

األورينياسية. أو الشاتلبريونية الحضارة

الرسد عىل القدرة

من مجموعات البرشضم بدأ حني حدث قد الرمزي التواصل مسرية يف تطور أهم يكون قد
التسلسالت هذه الزمن. من فرتة خالل معنيَّ بتسلسل جرت التي األحداث لوصف الكلمات

«الحكايات». باسم عامًة تُعَرف
النهاية: إىل تصل حتى واستمر البداية، من «فلتبدأ األبيض: لألرنب امللك «قال
نحٍو عىل البسيطة الصيغة هذه العجائب»). بالد يف «أليس قصة (من ف»»14 توقَّ ثم
البرش أن الجائز من أنه مع آخر. نوٌع عليه يقدر ال التواصل من قويٍّا شكًال تصف خادع
لديهم كان النياندرتال برش أن املؤكَّد ِشبه ومن اللغة، من بدائي شكٌل لديهم كان الناشئني
الحديث اإلنسان أدخلها التي الكبرية التغيريات فإن منطوقة، لغة استخدام عىل قدرة
يف الحكايات رسد عىل الفريدة لقدرتهم راجعة كانت ربما اإلنسانية الحياة يف ترشيحيٍّا

قصيص. شكٍل
بغنائمهم إقامتهم ملقرَّات عودتهم عند للصيادين املمكن من جعلت الرسد عىل القدرة
وأجهزوا وحارصوها وتتبَّعوها فريستهم عىل عثروا كيف وا يقصُّ أن اللحم من املرجوَّة
مقرات من انتقلن كيف يِصْفن أن من الثمار جامعات الرسد مكَّن وقد وذبحوها. عليها
املرغوب والدرنات والجذور الثمار عىل فيه العثور أمكن الذي املحدد املوقع إىل إقامتهن
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واألسلحة األدوات صناعة عملية وصف أمكن الرسد وبفضل األطعمة. من وغريها فيها
كان التي األخرى الكثرية األشياء وسائر بخطوة، خطوة واملالبس واملساكن واألوعية
من وامُلداِوين الروحيني امُلعالجني الرسد مكَّن كما عليها. يعتمدون والجامعون الصيادون
املرىضوالجرحى. معالجة طقوس إجراء كيفية تالمذتهم وتعليم األمراض، ُمسببات رشح
القبيلة لرواة أتاحت أنها البرش، ثقافة يف الرسد لقدرة العديدة اإلسهامات بني من
ويُرتِّلوا الكون، نشأ كيف يرشحوا وأن وأعمالهم، القبيلة وآلهة األسالف حياة يحكوا أن
حاصل شكَّل القبلية. الحياة عىل وثراءً معنًى أضفت التي املقدسة والطقوس األناشيد
ثقافات كل يف اإلنسان علم اختصاصيو دوَّنه الذي الشفهي» القصص«الرتاث هذه مجموع
مستودعات بمثابة الشفهي الرتاث هذا وكان درسوها. التي الصناعة قبل ما عصور
الحضارة ميالد حتى البرشية املجتمعات من مجتمع لكل الجماعية والحكمة للتجارب

املكتوبة. الكلمة واخرتاع
جرت كيف ملعرفة طريقة ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان الرسد عىل القدرة منحت وأخريًا
اخرتاع منح املنوال، هذا عىل أيًضا. املستقبل يف ستجري وكيف بل املايض، يف األحداث
قبل تقع لن ألحداث واالستعداد الوقت مرور ر تصوُّ عىل الفريدة القدرة لنوعنا الحكي

املستقبل. يف شهور أو أسابيع أو أيام
الحديث اإلنساُن النياندرتال برش مكاَن حلَّ عندما أنه املصادفة قبيل من ليس لذا،
رمزية يف االشرتاك خالل من امتلك، والذي — الرمزي بالتواصل ثرية بثقافاٍت تمتَّع الذي
يف البرش أعداد ازدادت — العيش سبل حول بكثري أكثر معلومات الشفهي، والرتاث اللغة
زمن خالل عليه كانت ما أضعاف عرشة صارت حتى السنني آالف بضعة خالل أوروبا

النياندرتال. برش

الثقايف التطور قوة

جيل كل يرث أوًال: أساسية؛ عمليات ثالث من البيولوجي ر للتطوُّ األساسية اآللية ن تتكوَّ
األب من كلٌّ بها يمدُّه التي الوراثية املواد يف املشفرة املعلومات خالل من والَديه خواص
كبري حدٍّ إىل عملية خالل من حتًما تتغري أو املعلومات هذه بعض تُفقد وثانيًا: واألم.
الكائن نمو عىل تأثري بال تكون أن إما الطفرات أغلب وثالثًا: «الطفرة». نُسميها عشوائية
حمضهم تغريَّ الذين األفراد عىل عسرية الحياة يجعل مما ُمالءمة؛ غري أو ة ُمرضَّ تكون أو

النووي.
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الكائن وتساعد ُمفيدة العشوائية الطفرات أن يتضح ا جدٍّ قليلة حاالٍت يف أنه إال
يف نفًعا األكثر الطفرات انتشار يزداد لهذا، ونتيجة أكثر. بكفاءٍة بيئته مع التكيف يف
تصري — كافية بدرجٍة ُمالئمة الطفرات تلك كانت إن — النهاية ويف املتكاثرة، الجماعة
نتجت التي األساسية العملية هي وهذه املتكاثرة. الجماعة داخل الجديد الطبيعي النمط
املساكن، وبناء الطعام، وطهو النار، واستخدام ساقني، عىل والعدو السري عىل القدرة عنها

ذلك. إىل وما املالبس، وحياكة
أسالفنا استغرق إذ للغاية؛ بطيء مبدئيٍّا فهو حدود؛ له البيولوجي التطور لكن
للقامة التامة االستقامة ليكتسبوا السنني ماليني التاريخ قبل ما عصور يف عاشوا الذين
يصل حتى سنة مليون من أكثر البرش أشباه مخ واستغرق القدمني، عىل الفعلية والحركة
املعلومات تنتقل أن يمكن ال البيولوجي، التطور عملية خالل الحايل. الضخم حجمه إىل
أنه معناه هذا البيولوجي. لنسله الوالدين أحد من إال فائدة واألعظم الجديدة الجينية
أن وقبل املتكاثرة. الجماعة يف املفيد الجني ينترش أن قبل عديدة أجيال تعاُقب من بد ال
الجينية املادة هذه لديه كان الذي األول الفرد أحفاد وأبناء وأحفاد أبناء عىل يجب ينجح
اآلخرين، الجماعة أفراد أحفاد وأبناء وأحفاد أبناء عىل باستمرار يتفوَّقوا أن الجديدة،

النهاية. يف عدًدا ويفوقوهم
الحي، الكائن أعضاء كل بناء إرشادات من كاملة مجموعٌة هو للنوع النووي الحمض
اإلرشادات هذه من أيٌّ تغريَّ وإذا بناء. تشييد مخطط أو الكعك من نوع صنع وصفة مثل
التغيريات هذه تكون وحني له. ُخطط كما الكائن أو البناء يُشيَّد أو الكعكة تُصنع لن
لذا النهائي؛ املنتج يف «أخطاءً» ستبدو اإلرشادات، استنساخ يف عشوائية إخفاقات مجرد
الضارَّة الطفرات من آالف تستبعد أن الحية الكائنات من مجموعة ألي الرضوري من

الطبيعي. االنتقاء عملية خالل بها االحتفاظ يُمكن ُمفيدة واحدة طفرٌة تظهر أن قبل
من جديد نوٌع ينشأ فقد العوائق؛ هذه من أيٌّ تعرتضه فال الثقايف التطور أما
وإذا واملحاكاة. التعلم خالل من آخرين أفراٍد إىل رسيًعا وينتقل واحد فرد لدى السلوكيات
أن املمكن فمن أكثر، بنجاٍح بيئته مع التأقلم عىل الفرد يساعد الجديد الترصف هذا كان

واحد. جيل خالل بأرسها االجتماعية الجماعة أفراد بني بسهولة ينترش
بعضها والبرش والسعادين القردة من املختلفة املجموعات تتواصل ذلك، عىل عالوة
وديٍّا. التواصل هذا يكون حني مجموعتني أفراد يختلط وقد آلخر، حني من بعض مع
األخرى املجموعة أفراد سلوكيات مالحظة فرصة املجموعتني إحدى أفراد يُعطي وهذا
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مجموعة داخل ليس جديدة سلوكياٌت تنترش أن املمكن من النحو، هذا وعىل ومحاكاتها.
بني النهاية يف تنترش وهكذا ألخرى. اجتماعية مجموعٍة من لكن فقط، واحدة اجتماعية

بأرسها. جغرافية منطقة سكان
الطفرات عكس فعىل عشوائية؛ كأحداث الثقافية املستجدات تنشأ ما نادًرا وأخريًا،
دة؛ ومتعمَّ مقصودة الثقايف بالتطور تدفع التي السلوك يف ات التغريُّ تكون ما دائًما الجينية
قورنت ما إذا بكثري للتكيف وقابلية فائدة أكثر تكون أن ا جدٍّ ح املرجَّ من السبب ولذلك
املاكاك غسل عىل فحسب ينطبق ال هذا البيولوجي. التطور إىل تؤدي التي بالطفرات
والحيوانات، النباتات واستئناس الكهوف، فن ابتكار عىل أيًضا ينطبق ولكن للبطاطا،
الطبيعة تتَّحد حني ملاذا نرى أن السهل ومن الكمبيوتر. واخرتاع الدقيقة، اآلالت وتطور
التطور يكون ا، جدٍّ الرسيعة وانتشارها نقلها طرق مع الثقافية للمستجدات الهادفة

البيولوجي. التطور من كفاءة وأكثر أرسع الثقايف

التواصل ظهور إىل فيها الفضل يرجع التي املرحلة — القبلية الثقافات بزوغ مع
وجماعات مجتمعات يف االندماج مسار البرشية بدأت — العديدة بأشكاله املشرتك الرمزي
والدولة الزراعية، القرية يف — الطريق هذا عىل خطوة كل ويف الحجم. متزايدة اجتماعية
عىل البرشية املجموعة حجم تضاَعف — الصناعية القومية والدولة الحرضية، املدينة
مع أما أبًدا، ُممكنًا ليصبح املطرد النمو هذا كان ما الرمزي التواصل فلوال مطرد. نحٍو

األرجح. عىل حتميٍّا كان فقد الرمزي التواصل
من قليلة عرشاٍت عىل تزيد ال السنني ملاليني ظلَّت التي البرشية االجتماعية الجماعة
األشخاص، آالف من قبائل يف عت وتوسَّ الرئيسيات إرث من نفسها حرَّرت حني األفراد،
وفرضت األفراد، ماليني ت ضمَّ ُمرتامية قومية دول بتكوين ذروتها بلغت دمج عملية بدأت
عملية تحقيق عىل قادًرا نوعنا كان إذا ما ومسألة بأكملها. البسيطة وجه عىل سيطرتها
وحضارة ثقافة يف كأفراد مشرتكة هويًة األحياء البرش كل يتقاسم حيث — أخرية دمج
األرض. عىل الحياة أشكال أغلب مستقبل وكذلك نوعنا، مستقبل ستُحدِّد — واحدة عاملية

الكتاب. هذا يف الجوهرية املسائل من املسألة هذه األمر، واقع ويف
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الزراعة تقنية
الثروة وتراكم الدائمة القرى

البرش. تاريخ يف ثورة أعمق كان الزراعة إىل الغذاء عن البحث من االنتقال
باركر، جرايم
التاريخ» قبل ما عصور يف الزراعية «الثورة

الدوائَر يُغطي كان فقد ذروته؛ يف األخري الجليدي العرص كان عام ألف عرش ثمانية منذ
وكان األقدام. مئات ُسْمكها بلغ الجليد من هائلة طبقاٌت وأمريكا وآسيا ألوروبا الشمالية
صحراواٌت وامتدت قدم. ثالثمائة بمقدار اليوم عليه هو مما أقل البحر سطح مستوى
حجمها من ضئيلة نسبٍة عن تزيد ال املطرية الغابات وكانت وآسيا، أفريقيا عرب شاسعة
وارتفاع الجليدية العصور انحسار فمع املستقبل؛ يف كربى تغيرياٌت ثمة كان لكن الحايل.

التايل. األكرب تحولها يف وع الرشُّ وشك عىل البرشية كانت األرض، حرارة درجة
إىل ألسالفنا البيولوجية الطبيعة ت غريَّ قبُل من جَرت التي األربعة التحوالت من كلٌّ
ثنائية إىل األرجل رباعية حيواناٍت من الحفر وِعيصِّ الرماح تقنية حوَّلتنا فقد كبري؛ حدٍّ
ضخمة زيادٌة وحدثت أجسادنا، شعر فقدنا أن والطهو النار تقنية عن ونتج األرجل.
أيًضا األشجار. لتسلُّق مهيَّأًة كانت التي ِبنيتنا يف تحوُّل حدث كما أدمغتنا، حجم يف
ملواليدنا املمكن من وجعلت املدارية، املناطق من الهجرة من واملأوى املالبس تقنية مكَّنتنا
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عىل بالرموز التواصل تقنية واشتملت البارد. املناخ يف الحياة قيد عىل البقاء «املبتَرسين»
من ومكَّنتنا البطيئة، البيولوجي التطور وترية من فحرَّرتنا أدمغتنا، يف مهمة تغيرياٍت

ومرونته. الثقايف التطور رسعة من االستفادة
لم ة، املهمَّ البيولوجية التغريات هذه كل استغرقتها التي السنني ماليني طوال لكن
ملحوًظا؛ تبدًال الطبيعية ببيئتهم البرش أشباه عالقة وال البرش أشباه مجتمع طبيعة تتبدل
باالقتناص، الصيد عىل يعتمد حياة نمط يسلكون البالغون الذكور ظلَّ النهار فخالل
مجموعاٌت ظلَّت الليل ويف لألكل. قابلة نباتاٍت عن يبحثن البالغات اإلناث ظلَّت حني يف
آلخر حني ومن الضواري. من لالحتماء سكنهم مقرات يف تجتمع األقارب من صغرية
موارد عن بحثًا جديد؛ ملوقٍع وتنتقل سكنها مقرَّ تهجر البرش أشباه من الجماعة كانت

للغذاء. وفرة أكثر
الجليدي العرص تراجع مع نهايته من القديم الحجري العرص اقرتب حني لكن
لتناوله، يشء عن البحث يف الدائم لالنهماك الحاجة من نفسها البرشية حرَّرت األخري،
البرش بإمكان الزراعة تقنية جعلت فحني وتُقيدها؛ األخرى الحيوانات كل حياة تحدُّ التي
كل مع يحمله، كان الذي العبء كاهله عن نوعنا ألقى للمستقبل، وتخزينه غذائهم إنتاج

نشأته. منذ األخرى، الحيوانات
ت ضمَّ دائمة مستوطنات يف أسالفنا استقرَّ الغذاء، عن اليومي البحث من متحرِّرين
يتضاعفون. وبدءوا والِحرف، بالفنون االشتغال وتعلَّموا الناس، من اآلالف بل املئات
لنبنَي أكثر والتضاعف املدن بناء من والقوية الجديدة واالتصاالت النقل تقنيات ومكَّنتنا
إمكانية الدقيقة اآلالت تقنية لنا وأتاحت األشخاص. آالف مئات من مكوَّنة هائلًة حضاراٍت
رسيًعا تضاَعْفنا لذلك ونتيجًة األشخاص؛ ماليني تضمُّ حديثة صناعية قومية دول إنشاء
التي — الرقمية للتقنية الحديث التطور وبفضل اآلن. خطر يف البعيد مستقبلنا بات حتى
— معهم والتواصل وزيارتهم البرشي النوع أفراد كل مع التجارة عىل القدرة منحتنا

تاريخنا. يف مرة ألول واحد، عاملي مجتمع يف االندماج البرشية بإمكان أصبح
يف استمروا البرش كان لو مطلًقا يحدث أن املجتمع يف التحوالت هذه من ألي كان ما
للزراعة، املفاجئ الظهور هذا مسبِّبات أن إال نوعنا، بدأها التي الثمار وجمع الصيد حياة
اجتماعي ل لتحوُّ الطريق عىل خطواته أوىل يخطو أن البرشي املجتمع بإمكان جعلت التي

البرش. قصة تكتنف التي الكربى األلغاز من واحًدا زالت ما بالغ،
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الزراعة لغز

املختلفة، البرشية املجتمعات من عدٌد أقدم مضت، عام و٤٠٠٠ ١٢٠٠٠ بني ما الفرتة يف
عىل اعتمد الذي السابق حياتها أسلوب هجر عىل ا، جدٍّ متباعدة مواقع يف تعيش كانت التي
املختلفة النظريات من العديد العلماء م قدَّ غذاءهم. يزرعون وبدءوا الثمار، وجمع الصيد
عقود بعد لكن باملالحظة، الجديرة املصادفة هذه لتفسري األحيان من كثري يف واملتناقضة
العالم حول البرش جعلت التي املحددة األسباب حول اتفاق عدم هناك زال ما النقاش من

الوقت. هذا يف الزراعة إىل الثمار وجمع الصيد من الكيل التحول هذا عىل يُقدمون
ملكة وخاصًة — اللغة اكتساب يكون قد ملاذا أرشح سوف الفصل، هذا يف الحًقا
إىل الغذاء عن البحث من االنتقال هذا عىل اإلقدام من البرشية مكَّن ما هو — الحكي
النظريات االعتبار بعني نرى أن بد ال أوًال لكن تاريخها، من بالذات املحطة هذه يف الزراعة
قد العلماء أن ورغم الحديثة. الغذاء إنتاج تقنية لتفسري األخرية السنوات يف ُقدمت التي
نحو منذ األوسط الرشق يف بدأت الزراعة أن عىل متَّفقون فإنهم املسببات، بشأن يختلفون
هو وهذا الخصيب». «الهالل ى يُسمَّ املياه وفري األرض من قطاع يف عام، ألف عرش أحد

قصتنا. فيه ستبدأ الذي املكان
ويبدأ طوًال. ميل ألف وقرابة عرًضا ميل مائة نحو الخصيب الهالل مساحة تبلغ
الشمايل الطرف يف العراق عند وينتهي املتوسط، البحر من الرشقي الطرف يف مرص، من
مبارشًة، وأوراسيا أفريقيا بني املمر عىل واقًعا الخصيب الهالل كان وملا الفاريس. للخليج
منذ البرشية تاريخ يف هائًال دوًرا لعب فقد القديمة، الحضارات ألوىل موطنًا كان وملا

ونصف. عام مليون من أكثر منذ وذلك وآسيا، أوروبا إىل الناشئون البرش هاجر
الهالل يف نشأت الِفالحة أن زعمت الزراعة نشوء ت فرسَّ التي األوىل النظريات إحدى
من امُلتناقص العدد جعل مما جفاف؛ مرحلة يف كانت املنطقة تلك بيئة ألن الخصيب
بعضهم شديدٍة مقربٍة عىل للعيش اضطرُّوا حيث الواحات، إىل ينتقلون والحيوانات الناس
لكن الغذاء، عىل الحصول أجل من الحيوانات هذه يُربُّون البرش بدأ وحيث بعض، من
الجبلية الخارصة يف وإنما الواحات، يف يبدأ لم الغذاء إنتاج أن الحقة نظريٌة افرتضت
النباتات أوىل من لبعض الربية األسالف فيها تعيش منطقًة كانت ألنها الخصيب؛ للهالل
واملاشية والعدس والبازالء والكتان والشعري القمح ومنها استُؤنست، التي والحيوانات

والخنازير. والخراف واملاعز
الخصيب الهالل ألن بدأت حينما بدأت الزراعة أن افرتضت بعدها نظريٌة جاءت لكن
البرش أن أخرى نظريٌة زعمت قصري، زمن وبعد يندر. الغذاء وأخذ بالسكان، يكتظُّ أخذ
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تركيا
بحر

قزوين

قربصإيران

البحر ا*توسط

مرص

ألردن
انا

لبن
يل

رسائ
إ

سوريا العراق

الكويت

السعودية

منطقة الهالل الخصيب

نهر دجلة

يس
الخليج الفار

نهر الفرات

نهر النيل

١٠٠ ميلالبحر األحمر

الرشق، يف الفاريس الخليج حتى الغرب يف النيل نهر من املمتد الخصيب، الهالل :1-6 شكل
الزراعة. عىل أدلة أقدم فيه ظهرت الذي املكان هو

تتطور بدورها كانت التي والحيوانات، النباتات من معيَّنة أنواع عىل يعتمدون صاروا
النظريَة هذه تال وينرشونها. يحمونها رشعوا البرش إن حتى ا، جدٍّ ُمفيدة كانت ألشكال
الغذاء؛ من فائًضا بالفعل أنتجت قد كانت الصيد قبل ما مجتمعات بأن قائلة أخرى
البذخ، ُمتزايدة مآدب بإقامة والنفوذ الحظوة عىل التنافس امُلهيمنني لألفراد أباح مما
نشوء عىل حثَّ الذي هو املآدب تلك أجل من الغذاء من الفائض هذا إلنتاج الحاجة وأن
الدوائر مناخ صار الجليدية العصور نهاية بعد أنه جديدة نظريٌة ارتأت وأخريًا الزراعة.
الرتحال حياة أنماط عن اإلعراض عىل الناس ع شجَّ وهذا للنباتات، ُمالئمة أكثر الشمالية

وجمعه.1 صيده من أسهل ببساطٍة غذائهم زراعة أن وجدوا ملا السابقة،
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الجادة. للمناقشة منها خضع ما وأكثر النظريات أشهر من ستٍّا إال هذه وليست
عن يقل ال ما الزراعة أصول عن امُلستفيضة دراسته يف باركر جرايم اآلثار عالم أدرج
إىل الطعام عن البحث من االنتقال لتفسري سنوات مدار عىل ُطرح سببًا وثالثني تسعة
والتغلغل، والتصحر، والتنافس، املناخ، وتغريُّ الجثة، خام الضِّ الرجال ومنها الزراعة،
املنزلية، والحدائق والذكاء، والهرمونات، والوالئم، الدهون، واستهالك الطاقة، وعلوم
الغذاء، نقص عن الناتج واإلجهاد الطبيعي، واالنتقاء الهامشية، والبيئات األرايض، وملكية
وتركز العشوائية، الجينية والطفرات السكاني، والضغط النباتات، وهجرة والواحات،
والتخزين، االستقرار، إىل الرتحال من والتحول والطقوس، الغنية، والبيئات املوارد،

الحيواني.2 والتنوع الغرباء، من والخوف املاء، وتوفر التقني، والتحديث
هذه بعض أن هي األوىل املشكلة النظريات. بهذه تتعلَّقان رئيسيتان مشكلتان ثَمة
إحدى تفرتض املثال سبيل فعىل بعض؛ مع بعضها متناِقضة فعًال تبدو التفسريات
نشأ أنه أخرى نظريٌة تفرتض بينما الغذاء، نقص بسبب نشأ الغذاء إنتاج أن النظريات
أنذرت أنها يُعتقد التي والظروف األحداث أن هي الثانية املشكلة الغذاء. وفرة عىل بناءً
تكون وحني البرش. أشباه تاريخ يف قبل من كلها وقعت قد كانت الغذاء إنتاج ببداية
يبدو نفسها، النتائج عن تُسفر أن دون بالفعل وقعت قد نفسها والظروف األحداث
وقع الذي العظيم بالتحول ليأتي وحده كافيًا يكن لم الظروف هذه من أيٍّا أن بديهيٍّا
أحد يف الزراعة اخُرتعت السنني من آالف بضعة خالل لكن الزراعة، البرش اخرتع حني

العالم. أنحاء يف األقل عىل مختلًفا موقًعا عرش
عام آالف وثمانية عام ألف عرش أحد بني ما الفرتة يف الزراعة عىل األدلة أقدم ظهرت
والخراف واملاعز واملاشية والعدس والبازالء والكتان والشعري القمح استئناس مع مضت،
آالف ثمانية إىل تسعة قبل — قصري بوقٍت ذلك بعد لكن الخصيب، الهالل يف والخنازير
رشق أنهار أحواض يف املاء وجاموس واملاشية والخنازير والدجاج األرز استُؤنس — عام

الصني. شمال يف الدخن استُؤنس كما الصني،
آالف وستة ثمانية بني ترتاوح فرتة قبل املكسيك وادي يف والقرع الذرة3 واستُؤنس
نحو منذ الجديدة غينيا مرتفعات يف واملوز والقلقاس اليام استُؤنس بينما مضت، عام
يف تُستأنس الحلوة والبطاطا والقطن اليام كان تقريبًا، نفسه الوقت يف عام. آالف سبعة
والفلفل السوداني الفول كان بينما وكولومبيا، باإلكوادور اآلن املعروفة االستوائية املنطقة
األرايض يف تُستأنَس التابيوكا) وجذور الكاسافا باسم أيًضا (يُعَرف والبفرة الحار

األمازون. حوض من املدارية املنخفضة
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الفرتة يف األقل عىل مختلًفا موقًعا عرش أحد يف والحيوانات النباتات استئناس بدأ :2-6 شكل
الهالل (أ) أوروبا: عدا ما الرئيسية القارات كل يف عام آالف وأربعة عام ألف عرش أحد منذ
املكسيك. وادي (ه) الجديدة. غينيا (د) الصني. شمال (ج) الصني. وسط (ب) الخصيب.
غرب (ط) االستوائية. الجنوبية أمريكا (ح) أمريكا. رشق شمال (ز) األنديز. جبال (و)

الهند. شمال (ك) الصحراء. جنوب أفريقيا (ي) األمازون. حوض

قبل وبوليفيا ببريو اآلن يُعَرف صار ما مرتفعات يف والكينوا البطاطا واستؤنست
أمريكا رشق يف والقرع واليقطني الشمس عباد واستُؤنس عام. آالف خمسة إىل سبعة
والذرة الدخن كان تقريبًا نفسه الوقت يف بينما عام، آالف أربعة إىل خمسة قبل الشمالية
وسط يف يُستأنس الخيل وكان الصحراء، جنوب أفريقيا يف تُستأنس والبن واليام البيضاء

آسيا.4
يف الطبيعية والبيئة البرشية بني العالقة يف الجوهري التغيري هذا مثل جرى ملاذا
ظهرت ملاذا عام؟ آالف وأربعة ألف عرش أحد قبل بني ما الفرتة يف العالم أرجاء جميع
بدأت وملاذا العالم؟ أنحاء يف املختلفة األماكن من العديد يف تقريبًا نفسه الوقت يف الزراعة
يف استُؤنست التي تلك عن مختلف والحيوانات النباتات من بخليط منطقة كل يف الزراعة
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يظلُّ إذن األوسط؟ الرشق يف واحدة انطالق نقطة من االنتشار من بدًال الخصيب، الهالل
الحديث؟ الحجري العرص برش به اتَّسم الذي املختلف أو الجديد اليشء ما هو: السؤال
لم قدرات جذريٍّا؛ مختلف حياة أسلوب ابتكار من تُمكِّنهم قدرات من لديهم كان وماذا

السابقة؟ الفرتات يف البرش أشباه فصيلة لدى تكن

املفقودة؟ الحلقة هي املنطوقة اللغة هل

البيئة يف التدخل نزعة أن «يبدو قائًال: ١٩٩٧م عام شريات أندرو البارز اآلثار عالم كتب
ترتبط املنطلق هذا من الحديث؛ اإلنسان لدى لة متأصِّ سمًة كانت مسبوقة غري بطرٍق

املناخي.»5 بالتغري ترتبط ما بقدر الرمزية واألنظمة اللغة بظهور الزراعة» «نشأة
الثقافات يف مفقوًدا كان الذي الحاسم العنرص هي الرمزي التواصل تقنية كانت هل
«ظهور كان هل البرش؟ حياة يف التاريخ قبل ما عصور من أقدم فرتات خالل البرشية
العامالن هما األرض، حرارة درجة ارتفاع مع جنب إىل جنبًا الرمزية» واألنظمة اللغة

أخريًا؟ غذائها إنتاج من البرشية مكَّنا اللذان امُلتضافران
بأن توحي أوروبا يف العلوي القديم الحجري العرص ثقافات من الباقية األدلة
ثالثني قبل ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان لدى حتى البدائية املرحلة يتعدَّ لم الرمزي التواصل
والفنون املوسيقى عىل األدلة بعدها تتزايد التي الفرتة وهي مضت، سنة ألف أربعني أو
الحجري العرص طوال لكن والتنوع، الكم حيث من باطراد الرموز واستخدام والرسم
التي واملوائل األرض، مناخ عىل األخري الجليدي العرص آثار طغت كله العلوي القديم
الجفاف وشديدة الربودة شديدَة عام بوجٍه كانت تلك التاريخ قبل ما شعوب فيها عاشت

املحاصيل. إلنبات ُمواتية غري بيئًة يجعلها بما
— األخرية الجليدية الذروة باسم أيًضا املعروفة — األخري الجليدي العرص ذروة
وصار عامًة، األرض حرارة درجة ارتفعت بعدها تقريبًا، عام ألف عرش ثمانية قبل وقعت
الجليدية الذروة حدثت أكثر. ُمواتية الطعام زراعة ظروف وأصبحت أغزر، األمطار هطول
عرصين بني الفاصلة الدافئة الفرتة واستمرَّت عام، ألف ١٤٠ نحو منذ لتلك السابقة
الحديث اإلنسان ظهور قبل كان هذا لكن عام، آالف عرشة نحو تلتها التي جليديني
اللغات البرش أشباه من أي لدى ر يتطوَّ أن قبل وربما طويل، بزمٍن أوروبا يف ترشيحيٍّا
الزراعة، لنمو رضورية اللغة كانت فإذا اآلن. البرش كل بها يتحدث التي بحق املنطوقة
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وقعت التي جليديني عرصين بني الفاصلة الفرتة خالل الزراعة تبدأ لم ملاذا سيُفرسِّ فهذا
مىض. عام ألف و١٢٠ ألف ١٣٠ بني ما قبل تقريبًا

قد العلوي القديم الحجري العرص ثقافات كانت جليدية، ذروة آخر حلول مع لكن
البقايا يف بوضوح رؤيته يمكن الذي التطور وهو الرموز، واستخدام باللغة ثرية صارت
الحجري العرص شعوب تركتها التي الحجرية والنقوش واملنحوتات الرسومات من الوفرية
الناس هؤالء أن عىل املنطوقة اللغة يف امُلتزايدان والتفصيل التعقيد يدلُّ فال العلوي. القديم
فحسب وتناُقلها دة املعقَّ املعلومات من هائلة كمية تقاُسم عىل القدرة لديهم تطوَّرت قد
أيًضا ولكن — الزمن بمرور تقع كانت التي األحداث يصف الذي الحكي تطور مع —

عة. متوقَّ تسلسالت يف األحداث توايل كيفية عن التعبري عىل قادرين كانوا أنهم عىل
بيئة يف وسلوكها والحيوانات النباتات حياة دورات حول لة املفصَّ املعلومات كل
تحصيلها واحد فرٌد يستطيع التي املعلومات عىل مقترصة قبُل من كانت التي — املجتمع
لغاٍت البرش ابتكر حني بأرسها، لثقافات امُلرتاكمة الحكمة هي صارت — واحد عمٍر يف
ملجتمعات الشفهي الرتاث يف املعقدة املعلومات هذه أُدمجت وعندما التفاصيل. وافيَة
تراكمت التي األشخاص، آلالف الجماعية الحكمة تُشكِّل صارت القديم، الحجري العرص

عدة. أجيال مر عىل
زراعة يف النجاح أجل من الرضورية للمعلومات الضخم املقدار كان ربما ببساطة
لذلك والتذكر؛ االكتساب عىل فرد أي مقدرة يفوق املستأنَسة الحيوانات وتربية املحاصيل
باإلضافة شفهي، تراث شكل يف كلها وخرباتهم األفراد آالف معرفة جمع أن املحتمل فمن
مزيج هو كان عام، ألف عرش أحد منذ ظهرت التي ورطوبة دفئًا األكثر املناخات إىل
ُممكنًا. أمًرا األرض فالحة إىل الطعام عن البحث من االنتقال جعل الذي املصريي العوامل
ل التحوُّ إمكان قبل املزيج هذا إىل إضافته يجب كان آخر أسايس عنٌرص ثَمة أنه إال
حياة عن التوقف العصور هذه يف الناس عىل يجب كان الزراعي: الحياة نمط إىل التام
الناس أن افرتاض املنطقي من أنه رغم واحد. موقٍع يف دائم بشكٍل العيش وبدء التجوال
منطقة يف األثري الدليل فإن غذائهم، زراعة بدءوا حني إال واحد مكان يف العيش تبدأ لم
مماَرسة جاءت ثم أوًال واحد مكاٍن يف العيش جاء تماًما: العكس عىل يدلُّ الخصيب الهالل
األثري السجل يف الزراعية الحديث الحجري العرص مجتمعات تظهر ال الواقع يف الزراعة.

عام. ألف بنحو واحد مكاٍن يف العيش الناس بدأ أن بعد إال
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واحد مكان العيشيف

الة الرحَّ الثمار وجامعي الصيادين من مجموعة وجد حني الزراعة، تحول حدوث قبل
عرشات، بضع مجرد يُعد لم بحيث يزيد عددهم وبدأ ُمواتية، معيشية ظروف يف أنفسهم
الناس وكان فأكثر، أكثر عميل غري سيصري العادية والتعاون التقاسم بأنماط األخذ كان
تشعبًا أكثر سيصبح املختلفة الفصائل بني النزاع وكان فصائل، إىل لالنقسام سينزعون
إىل لالنقسام الحجم العظيمة البدوية الجماعات هذه مالت املطاف، نهاية يف وتكراًرا.
تقع التي «االنقسام» عملية عىل مثال وهذا سبيلها. يف منها كلٌّ وذهبت أكثر، أو مجموعتني
الرئيسيات. من وغريهم البرش لدى املعهود االندماجي االنقسامي املجتمع يف آلخر وقت من
بالنسبة وطبيعيٍّا سهًال أمًرا جديدة أراٍض إىل االنتقال يجعل البدوي الحياة نمط كان
صغريًا الثمار وجمع الصيد جماعات حجم تجعل االنقسام عملية وكانت الجماعات، إىل

الجماعة. أفراد بني التعاون ويرسَّ التضامن عىل الحفاظ ل سهَّ مما نسبيٍّا؛
محاصيل عىل االعتماد مع إنه إذ الرفاهية؛ هذه لديها ليس الزراعية املجتمعات لكن
البقاء الزراعي الشعب عىل الشخصية املصالح تُحتِّم محدَّدة، أماكن يف سنويٍّا تنمو معيَّنة
يُمكنهم ال الدائمة، الكبرية منازلهم بناء يف تُحىص ال ساعات قضاء فبعد واحد. مكان يف
راسخة مستوطناتهم ظلَّت لذلك للصيد؛ أفضل أماكن إىل واالنتقال الرحال شد ببساطة
تستطيع وال أكثر االجتماعية جماعاتهم حجم يزيد وفريًا الغذاء يصري وكلما مكانها، يف

بسهولة. االنقسام
ون يُسمَّ الحديثني البرش من منعزلة قليلة جماعاٌت تعيش كانت عام، ألف ١٧ منذ
تحصد أخذت وقد — منه بالقرب أو الخصيب الهالل يف أغلبهم يعيش — النتوفيِّني
البقايا تُشبه وال طويلة. لفرتاٍت الحبوب هذه وتُخزِّن الربية الحبوب من كبرية كميات
السابقة البرشية الجماعات تركتها التي البقايا من أيٍّا وراءهم تركوها التي األثرية

عليهم.
شبيهة بمادَّة ُمغطَّاة أرضها اللبن، الطوب من راسخة أبنيًة النتوفيِّني منازل كانت
يصنعون وكانوا وملساء. مستوية صارت حتى سحُقها جرى الجري، من مصنوعة باملالط
تزيد بالكاد للغاية صغرية حجرية شظايا — حادَّة صغرية دقيقة حصواٍت من مناجل
املناجل هذه واستخدموا خشبية، مقابض يف يُثبتونها كانوا — الربيدية الطوابع حجم عن
بوفرية بكمياٍت ينمو كان الذي الحبة والوحيد الحبة الثنائي الربي القمح نوَعي حصد يف
ضخمة، بركانية أحجار من ثقيلة هاونات صنعوا وكذلك الخصيب. الهالل تالل يف
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خاصة أبنيًة وأقاموا دقيًقا. لتصري الربية الحبوب طحن يف الهاونات هذه واستخدموا
األلواح من أرضيات ذات الحبوب، من كبرية كميات لتخزين غالل كمخازن ليستخدموها

والقوارض. الحرشات من الثمني مخزونهم لحماية األرض عن مرتفعة الخشبية
نمط العام؛ طوال واحد مكاٍن يف يعيشون بدءوا النتوفيِّني أن إىل األدلة هذه كل تُشري
الرتحال حياة عن وبالتخيلِّ «مستقر». بأنه اإلنسان علم اختصاصيو يصفه الذي املعيشة
عىل حاسمة خطوة أول النتوفيون أخذ — الثمار وجمع الصيد يف االستمرار مع حتى —
يحصدونها كانوا التي فالحبوب الطعام؛ عن باحثني ظلُّوا أنهم غري الغذاء، إنتاج طريق
من البذور يزرعون أو األرض يُعدون كانوا أنهم عىل دليل يوجد ال بريٍّا؛ تنمو كانت
كانت عليها ويتغذَّون يذبحونها كانوا التي الحيوانات كذلك الحبوب، من محاصيلها أجل
مرابط أو حظائر يف بالحيوانات يحتفظون كانوا أنهم عىل دليل يوجد ال إذ برية؛ أنواًعا

بعد. فيما ذبحها أجل من ويعلفونها
بغذائهم واحتفظوا دائمة، منازل يف يعيشون وبدءوا النتوفيون، استقرَّ حني لكن
آلخر، مكان من النقل عىل ا جدٍّ ثقيلة كانت بأدوات طعامهم وعالجوا دائمة، مخازن يف
بدايات جعل معيشة نمط بدءوا أجيال، طيلة واحد مكان يف ظلَّت دائمة قًرى وأقاموا
وجمعه صيده من بدًال الطعام إنتاج إىل النتوفيِّني نسل انتقل وحني ممكنة. الزراعة

واحد. مكاٍن يف املكوث سوى خياٌر أمامهم يكن لم فحسب،
ثم للزراعة، األرض إعداد الرضوري من كان الزراعي، الحياة نمط ساد أن بمجرد
وحصد الحاالت)، بعض (يف النابتة الشتالت وري الحشائش، إزالة ثم البذور، غرس
من كافية كميات تخزين الرضوري من كان الحصاد، بعد النهاية. يف الناضجة املحاصيل
لحماية واحد مكاٍن يف والبقاء التايل، الزراعة موسم حتى الحياة قيد عىل للبقاء الغذاء

اآلخرين. والبرش الحيوانات من كل طمع من الغذاء مخزون
املجتمعات بعض أن عىل جيل دليٌل يظهر بدأ قد كان عام، ألف عرش أحد قبل
والحبوب قصد، عن وترعاها محصوالتها تزرع كانت الخصيب الهالل تسكن كانت التي
الغالل كانت فقد مستأنَسة؛ بأنواٍع تدريجيٍّا عنها يُستعاض كان تُجنى كانت التي الربية
سنابل تكن لم كذلك أكرب. محاصيل وتُنتج جذع كل عىل أكثر حبوبًا تحمل املستأنَسة
الحبوب سنابل بها تتفتَّت التي نفسها بالسهولة الحصاد أثناء تتفتَّت املستأنَسة الحبوب
من الخوف دون الناضجة السنابل حصد القدامى امُلزارعون هؤالء استطاع هكذا الربية.

درسها. أجل من القرية إىل بها الرجوع يستطيعوا أن قبل األرض عىل الحبوب تبعثر
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املادية الثروة وراء السعي

الدائمي الناس ألن تكديسها؛ ل الرحَّ البدو يستطيع التي املادية الحاجيات لكمية حد ثَمة
مكان من معهم حمله يُمكنهم مما أكثر مادية بحاجياٍت االحتفاظ يستطيعون ال الحركة
الصيد جوانب من العديد يف التعاون الرحالة الجماعات أعضاء دأب من إنه وحيث آلخر.
يميلون فإنهم — طويلة لفرتاٍت الغذاء لتخزين محدودة فرٌص ولديهم — الثمار وجمع

يومية. بصفٍة أقاربهم مع غذائهم أغلب القتسام
سنويٍّا مرات عدة إقامتها أماكن تغيري إىل تُضطرُّ ال التي املستقرَّة الجماعات أما
املستقبل أجل من الطعام لتخزين خيارات عدة لديها إن فحيث الحدود؛ هذه تُقيِّدها فال
واحد مكاٍن يف تعيش وألنها املبارشة، أرسها خارج أشخاص مع القتسامه تضطر ال فهي
وحمايته تخزينه معقولة بدرجٍة يُمكنها ما بقدر املادية الثروة من تحشد أن فباستطاعتها
واحد، مكاٍن يف يعيشون الناس بدأ أن بمجرد وهكذا، آخرون. أشخاٌص يرسقه أن من
امُلتزايدة األهمية رؤية ويُمكن قط. قبل من بها يتمتَّع لم أهميًة الثروة وراء السعي اكتسب
الحجري العرص من الخصيب الهالل منطقة يف بقي الذي الدليل يف واملكانة للثروة

غالل. مخازن يف وتخزينها الربية حبوبهم حصد عادة النتوفيون بدأ حني الحديث،
منفصلًة غاللهم مخازن أنشئوا دائمة، مستوطناٍت النتوفيون شيَّد حني البداية، يف
ملكيًة كانت الحبوب من النتوفيني مئونة بأن يُوحي وهذا املستقلة. األُرس منازل عن
عليها تعيش التي الغذاء مئونة اقتسام عادة حال، كل وعىل . ككلٍّ للجماعة مشرتكة
ثمار. وجامعي كصيادين الطويل النتوفيني تاريخ من فطريٍّا إرثًا كانت ككلٍّ املجموعة

وحل بذاتها، القائمة النتوفيني غالل مخازن اختفت عام، ألف نحو مرور بعد لكن
مخازن ظلَّت فصاعًدا، الوقت ذلك من املستقلة. املنازل داخل تخزينية مساحاٌت مكانَها
عىل هذا يدلُّ مستقلة. أٌرس تسكنها التي باملنازل تُلحق الحديث الحجري العرص غالل
خري اعتبار من بدًال وأنه تتغري، كانت قيمها ومنظومة للعالم املجتمعات هذه رؤية أن
ملكية الغذاء اعتبار النتوفيون بدأ املجموعة، أفراد كل بني اقتسامه يُمكن شيئًا الطبيعة

األصل. يف أنتجتها التي واألرس األفراد بها يحتفظ خاصة
الثمار وجامعي الصيادين من جماعة كل كانت التي األرض فإن نفسه، املنوال عىل
والسعادين القردة جماعات «مواطن» تُماثل كانت التي األرض — ملكيتها يدَّعون ل الرحَّ
املشرتك املورد باعتبارها األصيل وضعها تفقد بدأت — األول الفصل يف وصفها جاء التي
الربية الحيوانات صيد املمكن من ظلَّ التي املناطق أن ورغم بأرسها. االجتماعية للجماعة
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كملكية األصيل بوضعها األرجح عىل احتفظت منها النباتات جمع املمكن من وظل فيها
صارت للزراعة مناسبة كانت التي الخصبة األرايض من األصغر املساحات فإن ُمشرتكة،
مساحات أفضل اآلباء من األبناء ورث النهاية، ويف مستقلة. ألرس خاصة ملكية تدريجيٍّا

األرسة. ممتلكات مرياث ضمن للزراعة القابلة األرايض
يبدأ أن بمجرَّد أنه الصناعة قبل ما مجتمعات من العديد من امُلستقاة األدلة تُوضح
الثمار وجمع الصيد عىل يعيش ظلَّ إن حتى — واحد مكاٍن يف العيش املجتمعات أحد
بطرٍق املادية الثروة جمع وراء السعي يف يبدأ فإنه — الزراعية الحياة لنمط يتطور ولم
يف بجالء هذه التشابه أوجه وتتَّضح الزراعية. الشعوب عادات مع ملحوًظا تشابًها تتشابه
الشمالية. ألمريكا الغربي الشمايل الساحل يف املستقرة الثمار وجمع الصيد شعوب ثقافات

دائمة قًرى يف يعيشون وجامعون صيادون النوتكا: قبائل

األصليني األمريكيني قبائل عىل مثال خري كولومبيا بريتيش مقاطعة يف النوتكا قبائل
صيادين جميعهم كانوا والذين الشمالية، ألمريكا الغربي الشمايل الساحل سكنوا الذين
والفقمات الحيتان النوتكا قبائل اصطادت قط. الزراعة منهم أيٌّ يُمارس ولم وجامعني
الغابات يف اإللكة وحيوانات والغزالن ببة الدِّ وكذلك اإلقليمية، مياهها يف والقضاعات
القرشيات وتجمع والقد، والرنكة الهلبوت أسماك تصطاد القبائل تلك وكانت الداخلية.
القريبة والغابات الوديان يف بوفرة تنمو كانت التي العنبية والثمار والجذور البحر من
هائلة أعداًدا يصطادون كانوا الطبيعي، الرخاء هذا كل وبجانب األمطار. بمياه املتشبِّعة
تصبُّ التي العديدة األنهار منابع إىل البيض لوضع سنويٍّا يُهاجر كان الذي السلمون من
بكمياٍت ن ويُدخَّ ف يُجفَّ ثم والسدود واملصائد بالشباك يُصطاد السلمون كان البحر. يف
يُهاِجر حتى العام طوال يكفيهم السمك من مخزونًا النوتكا لقبائل يوفر بحيث كبرية،

أخرى. مرًة السلمون
الحياة وألن — الغذاء من برية بأشكاٍل ا جدٍّ ثري الغربي الشمايل الساحل ألن ونظًرا
بحاجة النوتكا قبائل تكن لم — طبيعية بعمليات باستمرار تتجدَّد كانت الزاخرة البحرية
وجمع الصيد مجتمعات أغلب يف املعهود الحياة نمط العيش؛ يف الرتحال سبل التباع
عىل مميَّزة مناطق يف واقعة دائمة قًرى يف طويل زمن منذ النوتكا استقرَّت فقد الثمار؛

الساحلية. الجبال من البحر اتجاه يف املنحدرة املنافذ امتداد
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ُسكنى عىل تقترص لم فهي واحد، مكاٍن يف تُقيم كانت النوتكا قبائل إن وحيث
أيام أو ساعات يف تُبنى ما دائًما كانت التي الة، الرحَّ للشعوب تة املؤقَّ البسيطة األكواخ
«مساكن النوتكا قبائل بنت وإنما شهور، أو أسابيع لبضعة فيها اإلقامة بعد عادًة وتُهَجر
أشجار جذوع من طوًال، قدم ومائة عرًضا قدًما أربعني بعضها بلغ ضخمة، جماعية»
غرب شمال يف الرطبة الباردة الغابات يف بوفرة تنمو كانت التي والشوكران والتنوب األرز
مرتني أميال عدة وتُنَقل تُفكَّك كانت الجماعية النوتكا مساكن أن ورغم الهادئ. املحيط
وتعود الداخل يف الشتوية املخيمات إىل البحر شاطئ عىل الصيفية املخيمات من سنويٍّا
لسنوات. نفسها املتقاربة األرس جماعة تسكنها دائمة مساكن كانت فإنها أخرى، مرة

املواقع يف موجودة دائًما كانت الغنية والحيواني النباتي الغذاء موارد ألن ونظًرا
اإلرشاف حقوق األبناء من األكرب الذكر يرث أن النوتكا قبائل بني ُعرًفا كان فقد نفسها،
النباتي الغذاء فيها ينمو التي املناطق وعىل واألسماك، الحيوانات لصيد محدَّدة مناطق عىل
املناطق، هذه يف الغذاء جمع أو الصيد يف حقوقه يُمارس األقارب أحد كان وحني بوفرة.
االبن إن وحيث املوارد. هذه «يملك» الذي الفرد إىل الغنائم من جزء يذهب أن بد ال كان
األبناء كان حيث طبقي»، «نظام عنها نتج فقد األب من الحقوق هذه يرث كان األكرب
يف أفراًدا غالبًا كانوا الذين — الصغار األبناء كان حني يف طائلة، بثروٍة يتمتَّعون الكبار

نسبي. فقٍر يف يعيشون — نفسها العائلة
والقبائل النوتكا، قبائل ثقافة يف فائقة أهميٌة د املعقَّ والهيبة املكانة لنظام كان
االبن يتسلمها التي القبيلة زعامة وكانت الغربي، الشمايل الساحل يف األخرى املستقرة
الحقوق من عدد عىل وإنما فحسب، اقتصادية مزايا عىل تنطوي ال األب من األكرب
معيَّنة شعائرية أغاٍن إنشاد يف والحق رشفية، ألقابًا هذا شمل كذلك. الرمزية واالمتيازات
ارتداء يف والحق املالبس، من معيَّنة أنواع ارتداء يف والحق محدَّدة، طقسية رقصات وأداء
بعناية (أُعدَّت محدَّدة مقاعد عىل الجلوس يف والحق الشخيص، الحيل من خاصة أشكال
والحق االحتفالية، املآدب أثناء استخدامها التقاليد تقتيض كانت املكانة) أو للمرتبة وفًقا

الجماعي. املسكن يف مناطق أفضل يف العيش يف
منافسًة يتنافسون املقام الرفيعو األفراد كان باملقام، ة املهتمَّ املجتمعات هذه يف
من هائلة كمياٌت فيها يُستهَلك كان حافلة، مآدب إقامة عىل بعض مع بعضهم حامية
ِقبل من الحاالت بعض يف ر تُدمَّ أو تُمنَح أو واألسلحة واألدوات واملنسوجات الطعام
امُلمتلكات حيازة تكن ولم التباهي. بغرض االستهالك يف االنغماس من نوبات يف أصحابها
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الساحل قبائل أغلب مثل النوتكا، قبائل مارست فقد فقط؛ املادية لع السِّ عىل مقتِرصة
أكثر بحضاراٍت نربطها ما دائًما التي األشياء من وهو االستعباد، من نوًعا الغربي، الشمايل
للُمحاِربني ِملًكا يصبحون الحروب، يف امُلعادية القبائل أفراد يُؤَرس حني فكان «تقدًما».
أحقر أداء عليهم يُفَرض كان حيث مالكيهم، بيت أهل من جزءًا ويظلون أرسوهم، الذين

النوتكا. قبائل حياة يف املهام
وجامعي الصيادين مجتمع يف التام االستهجان ستلقى كانت السلوكيات هذه كل
وإتيان املثايل بالسلوك يُكتسب العالية املرتبة بلوغ كان حيث التقليدي؛ الرحل الثمار
بتكديس كبريًا اهتماًما الثمار وجمع الصيد مجتمعات تُظِهر فلم والجود. الشجاعة أعمال
ويمنحون تباٍه، يف املادية الثروة استعراض عن بأنفسهم ينأون كانوا وإنما املادية، السلع
كنَّ الالئي وللنساء الغذاء، وتوفري والحرب الصيد يف يفلحون الذين للرجال فقط املكانة

مثاليات. وأمهات وزوجات ُمنتجات جامعات

واملكانة املرتبة وراثة

الزراعية، الشعوب ثقافات من راسًخا تقليديٍّا جزءًا واألمالك الثروة وراثة أصبحت عندما
وامتيازات بأمالك حياتهم واألرس األفراد أثرى أبناء يستهل أن من مناٌص هناك يكن لم
األغنياء بني االختالفات صارت هكذا حظٍّا. أقل أسالفهم كان الذين األشخاص من أكثر
نوتكا، قبائل مثل املستقرِّين الثمار وجامعي الصيادين بني نشأت قد كانت التي والفقراء،

األجيال. بمرور املستقرِّين الزراعيني مجتمعات يف حدة أكثر
كما — األصغر واألخ األكرب األخ بني الفرق عىل الثروة يف الفوارق تقوم أن من فبدًال
لدى الثروة يف الفروق صارت — الغربي الشمايل الساحل شعوب يف معهوًدا كان
أدَّت النهاية يف لألبناء. اآلباء من ويورث كاملة ألرسة امتياًزا تدريجيٍّا الزراعية املجتمعات
نشأة وإىل دائمة، اجتماعية طبقات تكوُّن إىل واملركز الثروة يف املتواَرثة الفروق هذه
الثروة يف املساواة بانعدام تتَّسم تقليدية طبقية بأنظمة تتميَّز التي «الطبقية» املجتمعات

ألجيال. استمرَّت واالمتيازات واملكانة
االجتماعية الطبقات نشأة إىل أدَّى الزراعة انتشار أن عىل واضحة أدلٍة عىل ُعثر
العرص شعوب بأقدم الخاصة األثرية األطالل يف واملكانة الثروة يف التفاوت وتكريس
ظهرت الخطي» الخزف «ثقافة شعوب اة املسمَّ الشعوب هذه أوروبا. يف الحديث الحجري
حتى التالية سنة الخمسمائة خالل رسيًعا وانترشت عام، ٧٥٠٠ نحو قبل أوروبا رشق يف

أوروبا. أنحاء يف الخصبة األنهار وديان يف الزراعية مستوطناتها أقامت
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يُدفنون الرجال نصف كان حني يف لكن موتاه، كل يدفن الخطي الخزف شعب كان
لتنعيم تُستخدم كانت الفأس، تُشبه وللقطع للنحت أداة وهو قدوم، (جمع قدائم مع
العرص شعوب كانت كذلك. اآلخر النصف يكن لم مصقولة حجرية الخشب) نحت أو
إن حتى قيِّمة، أداًة وكان الهامة، النجارة أعمال يف القدوم تستخدم الحديث الحجري
عام يف الحياة. يف عالية بمنزلة تمتَّع املتوىفَّ أن يعني كان األشخاص أحد قرب يف وضعه
هيكل ٣٠٠ من املأخوذة األسنان ملينا دراسة نتائج اآلثار علماء من فريق نرش ٢٠١٢م
إىل فرنسا من أوروبا أنحاء يف املنترشة الخطي الخزف شعب مدافن يف كانوا عظمي
يف يدخل الذي االسرتونشيوم لعنرص نظريين أو لنوعني النوعية النسب بتحليل املجر.6
النظائرية» «البصمات بهذه يُحددوا أن العلماء استطاع الطفولة، مرحلة يف األسنان مينا
الغنية الرتبة رت وفَّ حيث الخصبة، األنهار وديان يف ترعرع قد الشخص كان إذا ما
التي خصوبة األقل التالل يف نشأ أم نسبيٍّا، مرتفًعا معيشة مستوى الطميية بالرواسب

تقشًفا. أكثر املعيشة ومستوى أصعب الحياة كانت حيث األنهار، بوديان أحاطت
بصماٌت لديهم كان حجرية قدائم مع ُدفنوا الذين الرجال أن للدهشة، يدعو ال ومما
النظائرية البصمات أشارت حني يف الغنية، األنهار وديان يف نشئوا أنهم عىل تدلُّ نظائرية
صارت فقًرا. األكثر التالل مناطق يف نشأتهم إىل حجرية قدائم دون ُدفنوا الذين ألولئك
القرى حجم زيادة مع الزمن، مرور مع وأوضح أبرز واملنزلة الثروة يف الفروق هذه

واألمالك. الثروة من أكرب كميات املزارعة األرس تكديس ومع الزراعية،
الزراعة يجلب لم الخطي الخزف شعب أن عىل الدليل الفصل هذا يف الحًقا سنُطالع
الحروب، فيها بدأ من هو أيًضا كان وإنما الحديث، الحجري العرص يف أوروبا إىل فقط
عنها أسفر التي للتغيريات الطويلة القائمة إىل آخرين شيئني نُضيف أن أوًال املهم من لكن
لعائالتهم. اقتصادية أصوًال صاروا األطفال أن هو األول اليشء املجتمع. يف الزراعة تبنِّي

املجتمع. الستقرار تهديد بمثابة صار للنساء الجنيس الجانب أن هو والثاني

خاصة كملكية األطفال

ُمفيدة بطريقة للُمساهمة قليلة فرٌص العادة يف الثمار وجامعي الصيادين ألطفال كان
الصيادين لدى تقريبًا الطعام عىل الحصول أنشطة كل ألن وأقاربهم؛ أرسهم إعالة يف
أطفال أما وخرباتهم. ومعرفتهم وجَلدهم البالغني قوة تتطلَّب كانت الثمار وجامعي
قيمة موارَد بسهولٍة يصريوا أن باستطاعتهم فكان اآلخر، الجانب عىل والرعاة، امُلزارعني

أجلها. وطول واستقرارها األرسة ثروة أجل من

171



قيود بال

ومهارة انضباًطا وتحتاج دة، ومعقَّ خطرية مهمًة الربية الحيوانات صيد عملية كانت
كانوا الثمار وجامعي الصيادين أطفال أن ورغم البالغني. وبأس األسلحة استخدام يف
يكونوا لم فإنهم أسلحة، هيئة عىل لُعبًا ُمستخِدمني الصيادين أدوار يلعبون ما كثريًا
من صغري حيوان أو كبرية حرشة من حجًما أكرب يشء أي وقتل مطاردة عىل قادرين
الخربة يكتسب كي الفرد من أعواًما يستغرق األمر كان الواقع، يف فرخ. أو الزواحف
يتعني كان فقد ُمنتًجا؛ صياًدا يصري أن قبل البالغني الصيادين من الكافيتني واملهارة
كيف يتعلم أن عليه وكان العديدة، الصيد حيوانات أنواع من نوع كل عادات تعلم عليه
من صيده عن ويُدافع يذبحها وكيف يُجَرح، أن دون ويقتلها ويُحارصها أثرها يقتفي
املخيَّم إىل عائًدا واالستخدام لألكل القابلة األجزاء ينقل وكيف األخرى، الضواري أطماع
واألوتار والعظام الخام الجلود معالجة يمكن وحيث وتناوله، اللحم طهو يمكن حيث

وحبال. وأدوات جلدية كمنتجاٍت الستخدامها
العثور بأماكن لة مفصَّ معرفًة تحتاج الخرضوات جمع مهمة كانت نفسه، النحو عىل
القدرة تتطلَّب كانت فقد وبذورها؛ وثمارها ودرناتها وجذورها لألكل قابلة نباتات عىل
أجمة ويف الشاسعة الغابات أرايض وسط هذا كل إىل تقود التي العالمات عىل التعرف عىل
هذه من كلٌّ تتوفر السنة من وقت أي يف تعرف أن املرأة عىل وكان املتشابكة. األدغال
بالطحن — تُعالجها وكيف املخيَّم، موقع إىل تنقلها وكيف لألكل، قابلة وتصري األطعمة
حالة يف كذلك أمان. يف وهضمها تناولها يمكن حتى — والسلق واليش والنقع والهرس
الصيادين أكل موارد من كبريًا جزءًا شكَّلت التي — لألكل القابلة والدرنات الجذور
وانتزاع وثقيلة طويلة عًصا لحمل شديدة بدنية قوة من بد ال كان — الثمار وجامعي

األرض. سطح تحت عميًقا ينمو ما كثريًا كان الذي النباتي الغذاء
من العديد إنجاز بسهولٍة يستطيعون امُلزارعني أطفال كان ذلك، من النقيض وعىل
يحتاج ال فاألمر الحيوانات؛ ورعاية املحاصيل زراعة عليها اشتملت التي األساسية املهام
أو املاعز، من قطيع لرعي وجَلدهم البالغني قوة أو الخربة سنوات أو املهارة من كبريًا قدًرا
حتى أو القريبة، الحدائق من الحشائش انتزاع أو مرابطها، يف مستأنسة خنازير إطعام
الزراعية األُرس يف األطفال يستطيع كما امُلزارعون. يزرعها التي املحاصيل بعض حصد
بل الحقول، يف للعمل أكرب بحريٍة لألم يسمح مما بسهولة؛ الصغار أشقائهم رعاية
مع هكذا، الثمار. وجمع الصيد مجتمعات يف النساء من أكثر تواتٍر يف األطفال وإنجاب
إعالة يف امُلساهمة عىل األطفال قدرة ازدادت ُمزارعني، إىل تدريجيٍّا الثمار جامعي ر تطوُّ

ألرسهم. قيمتهم ازدادت ذلك وأثناء ، ككلٍّ املجتمع
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أصبحوا الزراعية املجتمعات يف األفراد أن لألطفال االقتصادية األهمية دعم من زاد
نُظراءهم كثريًا تفوق بمعدَّالت أعمارهم من والستينات الخمسينات يبلغوا حتى يعيشون
وتربية املحاصيل برعاية امُلتعلقة اليومية فاألنشطة الثمار؛ وجمع الصيد مجتمعات يف
يتصل فيما الحياة تُهدد التي األنشطَة عام بوجٍه خطورتها درجة يف تُعادل ال الحيوانات
لجمع بالضواري املأهولة الربية يف طويلة رحالت خوض أو وقتلها، الحيوانات بصيد
الواسع االنتشار زيادة مع األسباب، لهذه السكن. مقر إىل ونقلها لألكل القابلة النباتات
من نوع كأنها أطفالها ترى الزراعية املجتمعات بدأت الحيوانات، وتربية املحاصيل لزراعة
— طعامهم يُنتجوا أن معها يصعب سنٍّا يبلغون حني لإلعالة وسيلة — التأمني بوليصة

ُمتزايدة. بصورٍة آبائهم نحو األبناء واجب للكبار املادي الدعم توفري مهمة وصارت
كثرية أحواٍل ويف قوية روابط تنمية إىل الزراعية املجتمعات مالت األسباب، هذه لكل
بالواجب اإلحساس أطفالها يف تغرس ألن تسعى كانت فقد واألبناء؛ اآلباء بني حرصية
األزواج بني لإلخالص كبرية أهميًة تُويل قليلة حاالت باستثناء وكانت آبائهم، تجاه
بهذه قط. شك موضع ألبيه الطفل نسب يكون أال لضمان — النساء ناحية من خاصة —
عليها غلب ثقافٍة إىل الوقت مع الزراعية املجتمعات يف آلبائهم األبناء أهمية أدَّت الطريقة،
لدى الجنسية الحرية عىل صارمة قيود فرض وإىل األطفال، تجاه الشديد االستحواذ حسُّ
ثقافات يف عميقة لدرجٍة ُمتأصلتني الثقافيتان متان السِّ هاتان صارت الواقع، يف النساء.

الحديث. العرص إىل وصلتا حتى استمرَّتا كلتيهما إن حتى الزراعيني، أسالفنا

تهديد؟ مصدر الجنيسللمرأة النشاط أصبح متى

الواقع يف بل ا، جدٍّ عابرة عالقة عادًة الزواج كان الثمار، وجمع الصيد مجتمعات أغلب يف
واملبيت الطعام تناُول بالَغني وامرأة رجل قرار من أكثر عىل عادًة ينطوي ال الزواج كان
كان ما كثريًا الُحلُم بلوغ عند والفتيات للِفتيان الجسدي النضج أن ورغم بانتظام. مًعا
النادر من كان فإنه كبرية، احتفائية بطقوٍس الثمار وجمع الصيد مجتمعات يف به يُحتَفل
نفسها بالدرجة النادر من وكان الكربى. املراسم من نوع بأي اهتماًما زواجهم يلقى أن
وإنما الوالدين، موافقة — يطلب حتى أو — «الزواج» الحديث الثنائي يحتاج أن أيًضا
توصف التي للدرجة واملرأة الرجل بني القرابة تصل أال دائًما الرضوري من فقط كان

املحارم. بسفاح بينهما الجنسية العالقات معها
ُمتجافينَي، وصارا — لفرتة مًعا عاشا أن بعد — وامرأة رجل ينسجم ولم حدث وإذا
بيُْرس يحدث الطالق كان اآلخر، من منهما كلٌّ سئم ببساطٍة أو آخرين، أحباء اتخذا أو
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أحد قرار مجرد يعدو عادًة الطالق يكن لم الواقع، يف املراسم. من وبقليل ورسيًعا
لكلٍّ امللحوظة البساطة وتعود يتقاسمانه. االثنان كان الذي املنزل من االنتقال الرشيكني
أهم أن حقيقة إىل كبرية بدرجٍة الثمار وجمع الصيد مجتمعات يف والطالق الزواج من
أو للعشرية االنتماء عىل باألحرى وإنما الزواج، عىل قائمة تكن لم االجتماعية العالقات
يكن فلم الوالدة، منذ مكتسبًا ا حقٍّ االنتماء هذا كان وملا شخص. كل فيه ُولد الذي النَّسب

فيه. يؤثر أو ليُغريه الطالق أو الزواج
تشيع كانت الجنيس النضج بلوغ وعند الطفولة، يف تبدأ الجنسية التجارب كانت
العادة ويف حمل.7 عن تُثمر العالقات هذه كانت ما ونادًرا املراهقني، بني الجنسية العالقات
ورغم ل. مفضَّ رشيٌك تدريجيٍّا يظهر أن قبل عديدة لسنواٍت الجنسني كال من تستمر كانت
وتنشئة بالزواج يُحيط فيما الثمار وجمع الصيد مجتمعات بني اختالفات ثَمة كان أنه
وامُلراهقون، األطفال يتمتَّع أن املجتمعات هذه أغلب يف املألوف من كان فإنه األرسة،

معايرينا. إىل استناًدا األقل عىل الجنسية، الحرية من ُمذهلة بدرجٍة الفتيات وخاصًة
الثمار وجمع الصيد مجتمعات من عدًدا الثقايف اإلنسان علم اختصاصيُّو درس
اختصايص الحظ وقد قة. متعمِّ دراسًة والعرشين الحادي القرن يف باقية ظلَّت التي القليلة
والطفولة الرضاع لسنِّ الثقافات بني مقارنة دراسة يف كونر، جيه ملفني اإلنسان، علم
األطفال لدى الجنسية الحرية أن الباقية الثمار وجمع الصيد مجتمعات من ستة يف
الجنسني.8 بني طبيعيٍّا سلوًكا باعتبارها عام بوجه وتُمارس اجتماعيٍّا، مقبولة وامُلراهقني
تبدأ بأنها أفريقيا جنوب يف البوشمان قبائل يف الجنسية التجارب كونر وصف وقد
أن ورغم واملراهقة. املتوسطة الطفولة مرحلة طوال وتستمر املبكرة الطفولة مرحلة يف
فإنهم صارخة، تصري حني عنها ويصدُّون الجنسية امُلداعبة بقبولهم يبوحون ال الكبار
ينغمسون الذين واألطفال عاديٍّا، أمًرا واملراهقني األطفال لدى الجنسية الغريزة يعدون
البوشمان يعترب األمر واقع يف بل يُعاَقبون، ال ولكن يوبَّخون، املأل عىل جنيس سلوٍك يف
الحرمان أن ويعتقدون العقلية، الصحة سالمة أجل من رضوريٍّا شيئًا الجنيس النشاط

العقيل. االعتالل وراء األرجح السبب هو املراهقة مرحلة يف الجنيس
أقزام لدى الزواج قبل عالنيًة الجنس يُمارسان الجنسني كال أن إىل كونر أشار كذلك
للفتاة حيض أول يَُعد اإلفيه قبائل يف إنه حتى االستوائية، أفريقيا يف واآلكا اإلفيه قبائل
فرتة يف الجنيس النشاط عىل قيود وضع عىل جديٍّا أحد يُقدم وال العام، لالحتفال مناسبة
حفالت يف ويجتمعون يتغازلون «الشباب بأن اإلفيه قبائل ِفتية أحد ح رصَّ وقد املراهقة.
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اليوم يف ِفتيان عدة تُعاِرش أن املمكن من الفتاة وأن الجنس، ممارسة أجل من الرقص
بينهم.» بالتناوب نفسه

الطفولة أثناء علنًا تُماَرس الجنسية التجارب فإن تنزانيا، يف الهادزا قبائل بني أما
وبني املراهقني. حياة من ع متوقَّ وجزء روتيني أمٌر هو الزواج قبل الجنس وممارسة أيًضا،
عرشة، الثانية سن قرب الجنس تجربة والفتيات الِفتيان يبدأ باراجواي، يف األتشيه قبائل
الذين الرجال كل تضمُّ والتطهري للعبور علنية طقوس يف للفتيات األول بالحيض ويُحتفل
قبل العفة الفتيات من يُتوقع ال الفليبني، يف األجتا قبائل بني وأخريًا، جامعوها. قد كانوا

نسبي. بيٍُرس الجنس ممارسة يستطعن إذ الزواج؛
قبل الجنسية الحرية من ُمشابًها نمًطا اإلنسان علم يف آخرون اختصاصيون والحظ
عشاقهن اختيار بحرية الصغار الفتيات تتمتَّع حيث الشمايل، القطب إسكيمو بني الزواج
الزوار عىل وبناتهم زوجاتهم بعرض املتزوِّجون الرجال يشتهر وحيث رغبتهن، حسب

معهن. الجنس ملمارسة والضيوف
والدتهن، قبل حتى يُخَطبن األسرتاليني األصليني السكان بني الفتيات كانت وأخريًا،
الرجال أن من وبالرغم الزواج.9 وبعد قبل بها بأس ال جنسية بحرية يتمتعن كن ولكنهن
ثابت مصدر لتوفري الكايف بالنضج يكونوا أن دائًما منهم ع يُتوقَّ كان املجتمعات هذه يف
ما بقدر جنسية عالقات ُمزاولة يف أحراًرا يظلون كانوا فإنهم يتزوجوا، أن قبل للغذاء
حلَّ أسرتاليا إىل األوروبيني امُلستوطنني وصول مع لكن الوقت، ذلك حتى يستطيعون
قبل وزواج الطفولة يف خطوبة من التقليدية األنماط محلَّ كبرية بدرجٍة الغربي النموذج
ونادًرا لهن، صن» «ُخصِّ الذين الرجال من للزواج الفتيات رفض زاد حيث الجنيس، النُّضج
رشكائهن. اختيار عىل قادرات يُصبحن كي املراهقة؛ سن نهاية قبل يتزوَّجن ِرصن ما

طوال مألوفة كانت ربما أنها رغم الشباب، بها تمتَّع التي الجنسية الحرية أن غري
كان التي املجتمعات يف فقط ُممكنة كانت فإنها التاريخ، قبل ما عصور يف البرش حياة
ملدة الزراعة مارست التي املجتمعات يف أما وأزواجهن. عشاقهن اختيار حرية فيها للنساء
الرشيك اختيار كان — أهمية فيها األرض لوراثة كانت التي املجتمعات سيما ال — طويلة

بالتأكيد. البالغة أهميتها لها مسألة الزواج ودوام
املحك عىل سيضع كان الزراعية املجتمعات يف الزواج قبل جنسية بعالقات السماح
يصبحون بطبيعِتهم والنساء الرجال إن حيث بحرص؛ اآلباء جيل وضعها التي الخطط
أو املثاليِّني األزواج ليسوا الرفاق أولئك أن تبنيَّ فإن الجنسيِّني. برشكائهم متعلِّقني
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يصري فقد اآلباء، وإعالة املزرعة، عىل والحفاظ األمالك، وراثة ناحية من املثاليات الزوجات
باإلضافة آخر. شخٍص من بالزواج البنات أو األبناء إقناع الوالَدين عىل ا جدٍّ الصعب من
آخرين، أشخاص من أطفال وإنجاب االنفصاَل بعُد فيما وامرأة رجل قرَّر إذا ذلك، إىل
بسهولٍة املمكن ومن للخالف، وُمثرية دة معقَّ مسألة ستكون أمالكهما توريث كيفية فإن

األجل. طويل وسخًطا علنيٍّا نزاًعا فتصري تتفاقم أن
نفسها، القرى يف تعيش ألجيال األرس ظلَّت حيث الزراعية، املجتمعات أقدم يف ثَم من
لدى الجنسية االهتمامات تُشكِّل لقرون، وأحفادها ألبنائها نفسها األراض ِقطع وأورثت
املجتمع واستقرار القرية يف الحياة انسجام عىل بارًزا خطًرا — خاص بوجٍه — النساء
كان — النساء لدى خاصة — الزواج قبل ة العفَّ التزام أن املستغرب من ليس لذا بأرسه؛
جيل وكان وأوروبا، والهند الصني يف التقليدية الزراعية املجتمعات لدى كربى فضيلًة يَُعد

تواٍن. دون يفرضها اآلباء
االنغماس إىل وامُلراهقني األطفال لدى الطبيعي امليل تماًما الثقافات هذه أخمدت هكذا
بعض عن بعضهم والفتيات الِفتية يفصل كان ما كثريًا إنه حتى الجنسية، التجارب يف
ولم مقدسة، رضورًة تَُعد الثقافات هذه يف املرأة ُعذرية كانت ما وكثريًا مبكِّرة، سن من
من يقظة رقابة تحت إال مًعا وقتهم بقضاء قط املتزوِّجني غري للمراهقني يُسمح يكن
منذ أوروبا يف التقليدية الزراعية القرى من العديد يف املألوف من وكان بل امُلرافقني، أحد
عىل الزوجية فراش مالءات تُعرض أن عرش التاسع القرن أواخر وحتى الوسطى العصور
الناتجة الدماء بقع يروا أن للجميع يتسنَّى حتى العرس؛ لليلة التايل اليوم صباح يف املأل
جنسية معارشة لقاء أول خالل العريس بواسطة العذراء العروس بكارة غشاء تمزُّق عن

بينهما.
فقد الجنسية؛ الغرائز مع ُمتساهلة الثمار وجمع الصيد مجتمعات كل تكن لم لكن
البرشية املجتمعات أغلب يف شيوًعا البالغني الذكور بني الخطرية الخالفات أسباب أكثر كان
العالقات عىل بينهم الرصاع كذلك ذُكر وقد النساء، لدى الجنسية الحظوة من الغرية هو
ويف الشمبانزي. ذكور بني شيوًعا امُلميتة املعارك أسباب أكثر بصفته اإلناث مع الجنسية
ينتج قد اإلناث من جنيس اهتمام عىل الحصول أجل من الذكور بني الرصاعات أن حني
األكثر الثمار وجمع الصيد مجتمعات يف املأل عىل واتهامات الصوت عالية مناقشات عنها
موت إىل تؤدي ما كثريًا بالحروب امُلوَلعة املجتمعات بني الرصاعات هذه مثل فإن سلمية،
العديد يف املرأة عفة عىل يحثُّ كان السبب لهذا حياته؛ ربيع يف ُمنتج ُمحارب أو صياد
كبري. تقدير موضع عفتها وكانت للتحارب، املستعدة الثمار وجمع الصيد ثقافات من
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النزَّاعة الشايان قبائل العرشين القرن أوائل يف اإلنسان علم اختصاصيُّو درس حني
للجنس؛ كابتة ثقافة لديها كان أنها وجدوا املثال، سبيل عىل طاحنة، حروٍب يف للدخول
والصيد، الحرب عند قوَّته الرجل من يسلب الجنس أن تعتقد الشايان قبائل كانت فقد
ُمعتِقدين األحيان، بعض يف لسنوات الجنس عن االمتناع الرجال بعض عن ُعِرف وقد
الشايان نساء أن عجب وال للقتال. لني مؤهَّ أقوياءَ أبناءً النهاية يف سيُنجبون بذلك أنهم
كانت ما مع صارًخا تناقًضا ُمتناقًضا كان ما وهو العفيفة»، «السرية عنهم يُذاع كان

َلعوب. سلوٍك من أخرى أصلية أمريكية قبائل نساء به تتسم
الجنس يُسبِّبها التي املشكالت ل نتأمَّ حني الجنيس الكبت من النوع هذا قيمة تتجىلَّ
إباحة أكثر ولكنها للقتال تميل التي املطرية األمازون غابات يف اليانومامي قبائل بني
الرصاعات وحيث الذكوري، العنف من لكثري سببًا الجنسية العالقات كانت حيث للجنس،

اليانومامي.10 جماعات بني خطرية حروب إىل تتفاقم قد النساء عىل
املجتمعات استقرار يُهدِّد عامًال الجنسية الحرية تصري ما دائًما الحاالت أغلب يف لكن
كل لت فضَّ السبب لهذا وأمالك؛ لثروات ورثة والنساء الرجال يصري حني اإلنسانية
والدا يُرتِّبها ما دائًما — الحياة مدى تستمرُّ مستقرَّة زيجات تقريبًا الزراعية املجتمعات
من درجة ألقىص رة املصغَّ باألرسة للوصول تَُعد كانت والتي — والعروس العريس
الناس خاللها يظلُّ كان التي السنوات آالف مدار عىل هكذا، واالستمرارية. االستقرار
بقسوة املفروض — العام الجنيس الكبت كان غذاءهم، ويُنتجون واحد مكان يف مستقرِّين

القاعدة. هو تدريجيٍّا يصري — خاص بوجه واإلناث األطفال بني

املنظَّمة الحروب نشأة

امُلرتاكمة املادية لع والسِّ الطعام صار تدريجيٍّا، ُمزارعني إىل الطعام جامعي تحوُّل مع
وغرائز ُمعادية. قبائل لغزوات حتًما ُمْغرية أهداًفا ومخازنها الزراعية القرى ُشون يف
الرجال فيها اصطاد التي السنني ماليني مدار عىل تطوَّرت التي العدوانية البالغني الذكور
مجموعات ضد عدوانية أنشطة إىل ُمتزايدة بصورٍة هة موجَّ صارت الربية، الحيوانات

أخرى. برشية
رضورًة بصفته الكبرية للحيوانات الذكور مجموعات صيد أهمية تضاؤل مع
الزراعية القرى أرض أجل من الذكور يشنُّها التي املنظَّمة الحروب صارت اقتصادية،
الثروة الكتساب جذَّابة اسرتاتيجيًة ونسائها املادية وثروتها األخرى امُلنافسة والقبائل
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الحديث الحجري العرص قرى ع توسُّ مع وهكذا ُمتزايدة. بصورٍة والنَّسل واألمالك
الحروب بداية إىل الضخامة ُمتزايدة تحصينات ظهور أشار أوروبا، أنحاء يف املستقرَّة

املنظَّمة. ة املمتدَّ
التي الخطي الخزف ثقافة مع وغربها أوروبا رشق يف الزراعة تقنيات انترشت
من عام ٧٥٠٠ حواَيل منذ الحالية أملانيا يف والراين وإلبه الدانوب أنهار وديان يف ظهرت
الخطي الخزف ثقافة أفراد ظلَّ التالية، سنة الخمسمائة وطوال ورصبيا. املجر يف منشئها
وأوكرانيا غربًا وبلجيكا فرنسا حتى أوروبا وعرب األنهار وديان عرب عجٍل عىل يُهاجرون
التي األصلية الثمار وجمع الصيد شعوب — ُمبيدين الحاالت بعض ويف — طاردين رشًقا،
وفرية كانت التي — اللويس لرتبة الغنية الرواسب يجدون كانوا فقد هناك؛ تعيش كانت
والدخن والشعري القمح من محاصيلهم لزراعة مثالية — األنهار وديان يف خاصة بصفة
الغابات يف والحالليف الغزالن اصطياد وبجانب والفاصوليا. والعدس والبازالء والشوفان

املستأنسة. والخنازير واملاعز املاشية يُربي الخطي الخزف شعب كان املفتوحة،
فقد ُمسامًلا، كان القديم امُلزارع الشعب هذا أن املايض يف يُعتَقد كان أنه ورغم
الخطي، الخزف شعب مواقع من العديد يف عنيف قتل حاالت عىل أدلة عىل مؤخًرا ُعثر
الحديث الحجري العرص إىل تعود قًرى أُبيدت حيث جماعي إعدام حوادث عىل أدلة منها
أربعة بها الراين نهر وادي يف تالهايم يف جماعية مقربة آثار علماء وجد وقد بأكملها.
بآلة رءوسهم عىل بالرضب ُقتلوا — وأطفال ع ُرضَّ تقريبًا ِنصفهم — شخًصا وثالثون

الحديث. الحجري العرص من حجرية ِمطرقة الظن أغلب ثقيلة،
شخًصا وستني ستة بقايا عن فيينَّا قرب ُمشابهة ملقربٍة الجزئي التنقيب أسفر وقد
ثالثمائة عىل تحتوي كانت ربما ككلٍّ املقربة أن اآلثار علماء ن وخمَّ ُمماثلة. بطريقٍة ُقتلوا
ثالثمائة من أكثر بقايا عىل ُعثر أيًضا، الراين وادي يف هريكسهايم، ويف األقل. عىل شخص
يف الالئقة بالطريقة منهم أيٌّ يُدَفن لم إذ واحدة؛ مستوطنة أنحاء يف مبعثرة شخص
عجالة يف وأُلقيت رءوسهم ُقطعت لضحايا جمجمًة ١٧٣ األشالء تلك بني من وكان قبور،

خنادق. يف
لكنهم جماعية، قبور يف ذبحوهم الذين األعداء جثث الخطي الخزف شعب ألقى ربما
الهياكل وفحص القبور هذه يف التنقيب فعند قبور؛ يف بعناية موتاهم يدفنون كانوا
مما البالغني؛ الرجال ثلث نحو يف رضية إصابات عىل أدلة اآلثار علماء وجد العظمية،
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درسها التي املجتمعات أكثر بني كان كما بالًغا كان الشعوب هذه بني العنف أن إىل يُشري
للقتال. وميًال عنًفا اإلنسان علم اختصاصيُّو

للغرب؛ الرشق من االنتقال مع كثريًا العنف جرَّاء املوت معدالت تزيد ذلك، عىل عالوة
شعب انتقل حيث شيوًعا أكثر كانت الحديث الحجري العرص حروب بأن يوحي مما
شيوًعا أقل العنف كان حني يف ثمار، وجامعو صيادون يسكنها أراٍض إىل الخطي الخزف
الخطي الخزف شعب قرى كانت وأخريًا، أطول. زمنيٍة لفرتاٍت استُوطنت التي املناطق يف
قنوات أو مائية خنادق يحوطها كان ما وكثريًا خشبية، أوتاد من بسياج نة محصَّ العادة يف
الزراعي الشعب هذا انتقال مع أنه إىل يشري هذا تماًما. مستوطناتهم تطوق أحيانًا كانت
كان أراٍض عىل يستولون كانوا التاريخ، قبل ما عصور أوروبا يف األنهار وديان شمال
معهم، يشتبكون فكانوا الثمار، وجامعي الصيادين من أصلية شعوٌب قبُل من يسكنها

يُبيدونهم. عديدة حاالٍت ويف
ولم ُمساِلمني دائًما كانوا الثمار وجامعي الصيادين الة الرحَّ أن بهذا املقصود ليس
كثريًا يفتخرون ومنظَّمني ماهرين ُمحاربني الشايان كان فقد قط؛ الحروب يخوضوا
«حروب» لكن أرواحهم، أزهقوا الذين باألعداء حياتهم طيلة ويتباهون بانتصاراتهم،
عن تختلف ال ُمهاجمة، مجموعات عن عبارًة مجملها يف كانت الثمار وجامعي الصيادين
الفصل يف وصفها جاء التي أوغندا يف نجوجو شمبانزي قردة تشنُّها كانت التي الغارات

األول.
الذكور من مجموعة يُقدم أن هي الثمار وجامعي للصيادين النموذجية اإلغارة كانت
املعادية الجماعة من عضو مقابلة وعند ُمجاورة، جماعة أرض يف خلسًة التوغل عىل
كانت حني حتى أرضهم، إىل رسيًعا يرتاجعون امُلعتدون وكان الحال، يف عليه يُقىض كان
كان ما نادًرا كبرية، بأعداد ُمعاديًا معسكًرا أو قرية يُهاجمون امُلِغريين من كبرية مجموعة
أغراضه، كل رسقة أو بأكملها، أرضه مصاَدرة أو كله، الشعب إبادة عىل يقدمون امُلعتدون

حرب. كغنائم بهن ويُعاد الحمل سن يف اإلناث تؤَرس أن املألوف من كان أنه رغم
صارت الثروة، وتكديس واحد مكاٍن يف دائم بشكٍل العيش البرش بدأ حني لكن
الغربي الشمايل الساحل يف عاشت التي النوتكا فقبائل فتًكا؛ أكثر تدريجيٍّا الحروب
ال كانت — امُلتزنة وطبيعتها الهادئ بسلوكها تتباهى كانت التي — الشمالية ألمريكا
كل تُبيد أن أخرى مستوطنًة تُهاجم حني دأبها من فكان الحرب؛ يف الشفقة تأخذها
ما بكل وتفرَّ — عبيًدا ليصريوا تأرسهم كانت الذين األفراد من القليل عدا ما — السكان

حمله. تستطيع
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حروبها كانت استقرارها وزاد الزراعية املستوَطنات حجم زاد كلما عامة، كقاعدٍة
والفرات دجلة أنهار وديان يف املدنية الحضارات أوىل نشأت وحني ودماًرا. تخريبًا أكثر
الربونزي العَرصين يف املعادن استخالص ومع — واألصفر واليانجتيس والسند والنيل
الدائم الجندي دور نشأ — الفتَّاكة األسلحة فاعلية من كثريًا زادت التي والحديدي
الحروب وصارت دائمة، جيوًشا القديمة املدنية الحضارات كل نظَّمت فقد امُلحرتف؛
من ُمتزايدة مساحات عىل السيطرة أجل من كبري، نطاق عىل تندلع غزو، اسرتاتيجية
ممكنًا ليصري هذا من أيٌّ كان وما أمرهم. زمام وتملك الناس من متصاِعدة وأعداد األرض

زراعته. إىل الطعام عن البحث من االنتقال لوال

الحضارة بذور

امُلِغريين لصد تحالفات ن تُكوِّ امُلتجاورة القرى بدأت الزراعية، القرى أعداد تضاُعف مع
ص تتخصَّ حدة عىل قرية كل بدأت الوقت، ومع أخرى. مناطق من يأتون الذين والغازين
يظهر بدأ قليل وبعد املادية. لع السِّ من معينة أنواع تصنيع أو معيَّنة محاصيل إنتاج يف
بانتظام اللقاء الناس باستطاعة كان حيث جغرافيٍّا، ُمالئمة مواقع يف للتجارة مواقع
يفيض بما قريتهم يف ينقصهم كان ما ومباَدلة يحتاجونها التي السلع عىل للتقايض
املوقع، مركزية قًرى يف تُقام األسواق هذه كانت األحيان، من كثري ويف منتجات. من لديهم

تجارية. بلداٍت إىل الوقت مع تطوَّرت
املجتمعات مكَّنت التي االجتماعي، االندماج بعملية ُممِكنة صارت األحداث هذه كل
الزراعية القرى انتشار خلق فقد قبل؛ من اإلنسانية املجتمعات تعهدها لم لدرجة النمو من
ويتناول نفسها، اآللهة ويعبد نفسها، اللغة يتحدَّث الكل كان حيث السكان كثيفة مناطق
نفسها، والحيل املالبس أنواع ويرتدي نفسها، املنازل أنوع يف ويعيش نفسه، الطعام
عرشات إىل ال ينتمون الناس صار هذا، خالل نفسها. واملحظورات باألعراف ويلتزم
واإلثنية. الثقافية هويتَهم يُشاركونهم الذين اآلخرين األشخاص آالف إىل وإنما األقارب،

وتستخدمها؛ لالتصال جديدة تقنيات تبتكر املناطق هذه مجتمعات بدأت الوقت، وبمرور
مكَّنت التي الكتابة وأنظمة املستأنَسة، والخيل العجالت، ذات واملركبات الرشاعية، السفن
البلدات تطوَّرت لهذا، نتيجًة واملكان. الزمان حدود رغم التواصل من واملجتمعات الناس
صارت حتى تدريجيٍّا النفوذ وذات الثرية األرس ومجتمعات الدينية واملراكز التجارية
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وأخريًا، قوة. واألقل حجًما األصغر امُلجاورة البلدات عىل تُهيِمن بدأت حرضية مراكز
بني عة املتوسِّ الحرضية املراكز هذه ربطت وفاعليتها، التواصل تقنيات تعقيد ارتفاع مع
هذه صارت النهاية ويف امُلتحالفة، املجتمعات من شبكة يف كاملة مناطق مستوَطنات
الحضارة مهود يف األخرى، تلو واحدًة نبتت، التي املدنية الحضارات بذور املجتمعات

األرض. أرجاء يف امُلتناثرة
ينتهي ال بحٍث من نوعنا حرَّرت التي هي الزراعة تقنية كانت املطاف، نهاية يف
وقصور منازل وبناء واحد مكاٍن يف االستقرار للبرش املمكن من وجعلت ليأكله، يشء عن
سنرى التايل الفصل يف ُمستقبلية. ألجيال توريثها يستطيعون راسخة وأنصاب ومعابد
تماًما البرشي املجتمع حال تبدَّل ُممكنًة، واحد مكاٍن يف الحياة الزراعة جعلت حني كيف

العالم. لتغيري يكفي ما والبأس الحجم من لها قوة أخريًا صار وكيف أخرى، مرًة
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السابع الفصل

التفاعل تقنيات
الحضارة وميالد والعجلة والكتابة السفن

حياة يف التغيري أسباب أقوى بني من النقل تقنيات مجال يف االبتكارات تَُعد
والسياسية. االجتماعية البرش

أنتوني، دابليو ديفيد
واللغة» والعجلة «الحصان

طابور يف واقًفا دياموند، جاريد الجغرافيا، وعالم الكاتب كان ٢٠٠٦م، عام أبريل يف
داخل إىل متَّجهة طائرة لصعود ُمتأهبًا الجديدة، غينيا يف مورسبي بورت يف بمطار
أخذ الجديدة. غينيا ُمرتَفعات سكَّان عىل األجل طويلة دراسًة يُجري كان حيث الجزيرة،
بعضهم غرباء كانوا مورسبي مطار يف املتكدِّسني الناس أن رغم أنه حقيقة ل يتأمَّ دياموند
«سمة هذه أن رغم أنه دياموند الحظ فقد عنف؛ أو لعداء أثر ثَمة يكن لم بعض، عن
الحدوث املستحيلة األشياء من كانت فإنها الحديث، العالم يف بها نُسلم التي السمات من
إىل يؤدي أن ح املرجَّ ومن وخطريًا، نادًرا أمًرا الغرباء ُمقابلة كانت حني ١٩٣١م، عام
حديث، مجتمٍع يف يعيش الجديدة غينيا شعب فكان ٢٠٠٦م عام يف أما العنف.» اندالع
يف لكن عنف، أعمال وقوع حالة يف للتدخل املستعدون القانون تنفيذ عن املسئولون به
وابيناماندا، قرية إىل جوروكا قرية من السفر فكرة «كانت ١٩٣١م عام الجديدة غينيا

الخيال.»1 من رضبًا … األوىل أميال العرشة خالل مجهوًال غريبًا لكونك تُقتَل أن دون



قيود بال

ريبتهم يف استثنائيني األحوال من حال بأي الجديدة غينيا ُمرتَفعات سكَّان يكن لم
داخل حياتهم الناس عاش البرش تاريخ من األكرب الجزء فخالل الغرباء؛ تجاه البالغة
يتعرَّفون وكانوا األشخاص، عرشات بضع عىل تزيد ال أعداًدا تضمُّ صغرية رحالة جماعات
أي أما تقدير. أكرب عىل األخرى والقبائل امُلجاورة الجماعات أفراد من مئات بضع عىل
إىل وينتمي نفسها اللغة يتحدَّث كان إن حتى — الصغرية الدائرة هذه خارج شخص
شخًصا يعترب وكان أيًضا، محتمًال عدوٍّا وإنما فقط، غريبًا يَُعد يكن فلم — نفسها الثقافة
يتحدث ال الذي للشخص يُنَظر ما دائًما كان ذلك، عىل عالوة ويُجتنَب. يُخىش بأن جديًرا
القديمة للتفرقة انعكاس يف البرش، دون باعتباره نفسها للثقافة ينتمي وال نفسها اللغة
أنواع من نوع كل ويف برشية جماعة كل يف نلحظها أن يمكن التي و«هم» «نحن» بني

البرشية. غري الرئيسيات
جميًعا املربَّعة األميال آالف عىل املنترشون األشخاص، آالف مئات صار حني لكن
الخوف من البرشية تحرَّرت واحدة، مدنية حضارة سلطة تحت واحد مجتمٍع يف أعضاءً
للرحالة بساطة األكثر املجتمعات يف دائًما تهديد مصدر كان طاملا الذي الغرباء من القديم
املداَهمة عمليات مع لتتساهل ة املتحرضِّ للمجتمعات املركزية السلطة تكن ولم والقرويني.
بساطة؛ األكثر البرشية املجتمعات حياة يف دائمة سمًة كانت التي والثأر والقتل والخطف
والتفاعل والتجارة السفر عىل قادرين ُمواطنوها كان إن إال تعمل أن يمكنها ال فالحضارات
وقد بمكروه. واإلصابة العنف من الدائم الخوف من متحرِّرين ثقة، يف بعض مع بعضهم
لالنتماء اإلثنية والهوية الرموز واستخدام املشرتكة باللغة ما حدٍّ إىل الهدف هذا ق تحقَّ
ذلك. من أبعد خطوًة التقدم من ة املتحرضِّ املجتمعات مكَّنت التفاعل تقنيات لكن القبَيل،
أن من مستقرة قًرى يف يعيشون الذين الناس بعض الزراعة تقنية مكَّنت فقد
آخرون. يُنتجه الذي الطعام مقابل ُمقايَضتها يمكن التي والِحرف الفنون يف صوا يتخصَّ
الحاجة من تحرَّروا ناس من أغلبها يف تتكون برشية مستوَطنات أول القديمة املدن كانت
يتفاعل برشية مجتمعات أول القديمة الحضارات وكانت إنتاجه، أو طعام عن للبحث
جديدة تطورات هذه فكانت والثقة. األمان من جو يف بُحرية الغرباء من كبرية أعداٌد فيها

البرشي. املجتمع تاريخ يف كليًة

والناسخون والبحارة والنساجون النجارون

يف للعيش الناس واستقرار الحديث الحجري العرص عالم يف تدريجيٍّا الزراعة انتشار مع
الستهالكه، بحاجة كانوا ما يفوق غذاءً يُنتجون أنفسهم امُلزارعني أنجح وجد دائمة، قًرى

184



التفاعل تقنيات

وجمع الصيد مجتمعات يف الشعوب عكس وعىل ومخازنهم. شونهم يف الفائضيرتاكم وبدأ
وقت أغلب يُكرِّسون تقريبًا االجتماعية الجماعة أعضاء من البالغني كل حيث — الثمار
يصنعون الحديث الحجري العرص ُقرويِّي بعض بدأ — الطعام وجمع للصيد إنتاجيتهم
يف مرة وألول آخرون. يُنتجه الذي الطعام فائض أجل من ُمقايَضتها يستطيعون أشياء
للصيد انقطاع بال الحاجة من متحرِّرين البرش جماعة يف ُكثُر أعضاءٌ صار البرش، تاريخ

الِحريف». «االختصاص نُسميه الذي العمل تقسيم ونشأ الطعام، وجمع
وصقلها األحجار من املناسبة األنواع شحذ عملية يف صون يتخصَّ القرويني بعض بدأ
كثيفة. عمالًة تستلزم العملية وهذه الزراعة، وُمَعدات النجارة، وأدوات األسلحة، لصناعة
للمساكن واألثاث والنوافذ واألبواب األسطح تركيب يف صوا وتخصَّ نجارين، آخرون وصار
صار كذلك لسنوات. فيها تعيش الحديث الحجري العرص أرس كانت التي املستقرة
يف أقمشة، منها وينسجون ويصبغونها الخيوط يغزلون كيف وتعلَّموا نساجني، آخرون

منه. جلدية منتجات وصناعة الحيوانات جلود دبغ يف آخرون ص تخصَّ حني
صانعي الناس بعض صار الالحقة، الحديث الحجري العرص مجتمعات يف وأخريًا،
النجارون وبدأ الغالل. وتخزين والطهي الرشب يف املستخَدمة الخزف أوعية وأنتجوا فخار
وتصليحها، القوارب بناء يف صون يتخصَّ األنهار وضفاف البحار سواحل عىل امُلقيمون
ذات العربات وتصليح تركيب كيفية آخرون ارون نجَّ وتعلم سفن. صناع أول وأصبحوا
العجالت صنع من أول وصاروا اآلسيوية، الوحشية والُحمر الثريان تجرُّها التي العجالت

أصلحها. من وأول والعربات
يف صارت السكان من عرشات ببضع األصل يف بدأت التي الزراعية القرى بعض
من البلدات هذه أكرب الجديدة النقل تقنيات ومكَّنت السكان، آالف بها بلدات النهاية
جوارها. يف حجًما منها األصغر والقرى البلدات من العديد سكان عىل نفوذها توسيع
نفوذًا واألكثر حجًما األكرب الحديث الحجري العرص مستوَطنات بدأت بثبات ولكن وببطء

بقربها. الواقعة حجًما األصغر والقرى البلدات عىل تُهيِمن
املجتمعات لدى الدينية والسلطة العسكرية والقوة الثروة تراكم أدَّى الوقت، وبمرور
املدنية املراكز من صغري عدد نمو إىل جيًدا؛ ومحمية اسرتاتيجية مواقع يف كانت التي
عىل قبلها جاءت مستوطنة أي حجمها تعدَّى التي املستوطنات، هذه نة. املحصَّ القوية
تجمعات عىل والدينية والعسكرية التجارية السلطة تُمارس صارت كبرية، بدرجة اإلطالق
برشية، مجتمعات أول هذه وكانت املدينة». «الدولة نشأت وهكذا ممتدة، ريفية سكانية
ذلك ورغم بعض، عن بعضهم تماًما غرباء فيها الناس يكون أن املمكن من كان حيث
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النقطة لهذه نعود وسوف ارتياب. أو عداء دون جنب إىل جنبًا والعمل العيش يستطيعون
الفصل. هذا يف الحًقا األهمية الشديدة

ة املتحرضِّ املجتمعات هذه أغراض لخدمة كافية اللغة تُعد لم املدينة، الدولة نشأة مع
لتمكِّن — للتواصل الفائقة التقنية تلك — الفعلية الكتابة ظهرت ما ورسعان الجديدة،
للتجار الكتابة أتاحت واملكان. الزمان حدود رغم بعض مع بعضهم التواصل من الناس
من مستوطنة كل إىل شخصيٍّا السفر دون بعض من بعضهم وبيعها البضائع رشاء
من والدينيني السياسيني الزعماء الكتابة مكَّنت كذلك معها. تاجروا التي املستوطنات
خوَّلت أنها كما أوامر، وإعطائهم القصية املجتمعات يف أتباعهم إىل معلومات إرسال
تدوين القدامى للبريوقراطيِّني الكتابة أتاحت وأخريًا، اإلجابات. وتوقع األسئلة طرح لهم
التي والرضائب والخراج املستوَدعات، يف واملخزنة املشرتاة والبضائع بالصفقات، سجالت

لسلطتهم. يخضعون كانوا الذين الناس عوام لهم يُسدِّدها كان
وسيطرتها الناشئة املدنية للمراكز االقتصادي للنفوذ الناس خضوع مع حتى لكن
ويزرعون ماشيتهم يُربون حيث الريف، يف ويزرعون يعيشون أغلبهم ظل فقد السياسية،
ناحية من اليد وقاِرصي نسبيٍّا ُمعوزين مزارعني بني املجتمع يف االنقسام هذا محاصيلهم.
من حضارة كل سمة صار أخرى، ناحيٍة من بكثري ونفوذًا ثراءً أكثر مدن سكان وبني
باقي طوال ة املتحرضِّ املجتمعات يف استمرَّ وقد القديمة، العصور يف املدنية الحضارات

ن. املدوَّ التاريخ
ومئات املدن الدول آالف واندثرت ظهرت املاضية، سنة آالف الخمسة مدار عىل
الصناعي املجتمع بزغ حتى هو كما املدنية الحضارة جوهر بقي لكن اإلمرباطوريات،
الذي الغذاء وأنتج سلطة، بال لكن كبري، زراعي شعٌب الريف يف وعاش عام. مائتَي منذ
شملت قوية، لكن صغرية حاكمة طبقٌة هناك كانت نفسه، الوقت يف كله. املجتمع استهلكه
عسكرية وسلطة الدين، رجال من حرصية وجماعة البريوقراطيني، من كبرية مجموعًة
باألنصاب ويزخر هائلة، تحصيناٌت تحميه حرضي مركز حدود داخل عاشت وقد منظمة،

واملعابد. والقصور
نشأتها مواضع من ة املتحرضِّ املجتمعات انترشت اآلخر، تلو واحًدا القرون بمرور
الحضارة لكن تقريبًا، جمعاء البرشية عىل مسيطرة النهاية يف وباتت القارات، كل إىل
يف ُوجدت عوامل بني فريد اندماٍج من حدث ما لوال قائمة لها لتقوم كانت ما نفسها
املدنية الحضارة رضبت الكربى العالم أنهار ضفاف فعىل العالم؛ يف الكربى األنهار وديان

مرة. ألول جذورها
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األنهار سحر

عن ُمستقلٍّ نحٍو عىل منها كلٌّ قامت التي — املدنية الحضارات أُوىل أن مصاَدفًة ليست
— التباعد شديدة مناطق ثالث يف وظهرت سنة، ألف نحو بينها يفصل كان إذ األخرى؛
أوىل وأخصبها. العالم يف األنهار أودية أكرب فيها تمتدُّ مناطق يف جميعها نشأت قد
والفرات. ودجلة النيل أنهار وديان تقع حيث الخصيب، الهالل منطقة هي املناطق هذه
ووسط رشق يف الطَّمي سهول هي والثالثة الهند. شمال يف السند نهر وادي هي والثانية
النهاية يف املناطق هذه من كلٌّ صارت فقد واليانجتيس. األصفر نهرا يقع حيث الصني،

لحضارتها». «مهًدا
بدًال األنهار هذه وديان يف مرة ألول املدنية الحضارة لقيام مهمة أسباب ثالثة ثَمة
الحياة إىل التحول وقع حيث الجديدة، غينيا مرتفعات مثل أخرى، مناطق يف تقوم أن من

السنني. آالف منذ أيًضا املستقرة الزراعية
أنها أثبتت امُلنبسطة وتضاريسها الخصبة األنهار وديان تربة أن هو األول السبب
يف هائل ارتفاع إىل رسيًعا الغذاء إنتاج يف الزيادة أدَّت وقد اإلنتاج، غزيرة زراعية بيئة
انترش الخطي الخزف شعب أن تتذكَّرون وربما هناك. يعيشون الذين السكان تعداد
غنية كانت التي وإلبه، والراين الدانوب أنهار وديان باستعمار أوروبا شمال يف رسيًعا
هذا، ِغرار عىل الذائبة. الجليدية األنهار خلَّفتها التي اللويس تربة من ممتازة بطبقات
الخصيب الهالل أنهار وديان رسيًعا الحديث الحجري العرص ُمزاِرعي أول استوطن

والحيوانات. النباتات من العديد األصل يف استُؤنس حيث والصني، والهند
تسكن كانت التي الثمار وجمع الصيد مجتمعات محلَّ زراعية مجتمعاٌت حلَّت حني
أُقيمت وعندما مرات. عرش البرش من السكان عدد تضاَعف مىض، فيما األنهار هذه وديان
نهاية يف أنفسهم الناس آالف وجد بعض، من بعضها مقربة عىل دائمة مستوَطنات عدة
يوم سفر مسرية يف مشيًا بعبورها لهم تسمح بدرجة صغرية مناطق يف يعيشون األمر
مثالية بيئٌة أنه صغرية جغرافية مناطق داخل البرشي التمركز هذا أثبت وقد يومني. أو

مدنية. مراكز لظهور
الصيف أو الربيع أمطار تغمرها كانت الجريان البطيئة الكبرية األنهار هذه كل ثانيًا:
عىل الواقعة الزراعة أرايض يُجدد السنوية الفيضانات تحمله الذي الطَّمي وكان عام، كل
اضطرار عدم يضمن هذا وكان الخصبة. الرتبة من جديدة برواسب األنهار ضفاف امتداد
مصبِّ عند املياه ق تتدفَّ إذ وأخصب؛ أجدد زراعية أراٍض عن بحثًا لالنتقال قط السكان
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الطَّمي لُحبَيبات يُتيح مما البحر؛ من اقرتابها عند ا جدٍّ بطيئًا تدفًقا الهائلة األنهار هذه
من ضخمة كميات صارت الوقت، مرور مع القاع. يف االستقرار النهر يف املعلقة الدقيقة
خصبة عديدة جزر ذات شاسعًة دلتاواٍت مكوِّنًة األنهار، مصبَّات عند بة مرتسِّ الطمي
مساحة تبلغ ضحلة. مائية ومسطَّحات مستنقعات ذات رطبة أراٍض بها تحيط الرتبة،
ساحل من ميًال وخمسني مائة وتشغل للجنوب، الشمال من ميل مائة النيل نهر دلتا

مربع. ميل آالف عرشة نحو مساحتها وتبلغ املتوسط، البحر
خطط وضع عىل ضفافها عىل عاشت التي الشعوب األنهار هذه طبيعة عت شجَّ كذلك
السهول لري أنظمة وإنشاء الدلتاوات مستنقعات تجفيف مثل — األجل طويلة ملرشوعاٍت
لكن الخصبة، الزراعية األرايض من جديدة مساحات أوجد مما — املنبسطة الفيضانية
الذي اليشء وهو األشخاص، من كبرية أعداد بني وثيًقا تعاونًا تطلَّبت املرشوعات هذه مثل
عاشوا الذين والعمال الصغرية املستوطنات من العديد خضع حني بالفعل ق تحقَّ قد كان

واحدة. مركزية سلطة لسيطرة فيها
نشأت التي والقرى املدن من املئات بني ربط طبيعيٍّا طريًقا األنهار رت وفَّ ثالثًا:
تقنية يف التجديد من مسبوقة غري فرتة بداية رشارة أطلق مما ضفافها؛ امتداد عىل
ذات والزَّوارق واألطواف القوارب الثمار وجمع الصيد شعوب استخدمت القوارب. صناعة
األوىل األشكال هذه لكن طويل، بزمٍن الزراعة ظهور قبل والثنائية األحادية املجاديف
السفر عىل قادرة قوارب من كثريًا أكرب أنواٍع إىل رسيًعا تطوَّرت املائي النقل وسائل من
السفر يف هائًال ًعا توسُّ هذا وأثمر ومصبَّاتها. األنهار منابع اتجاه يف طويلة ملسافات
والقرى املدن مكَّن مما األنهار؛ أودية يف املتعدِّدة الزراعية املستوطنات بني والتجارة
واألواني والحيوانات واألخشاب والجلود الغالل من ثقيلة حموالت شحن من النامية
قليل طاقم باستطاعة كان فقد النهري؛ بالنقل أخرى إىل مستوطنة من بسهولة الفخارية
كان حني يف األرطال، آالف تِزن شحنًة ينقل أن نهري مركب أو صندل متن عىل األفراد

الدواب. أو البرش من ضخمة أعداًدا يتطلَّب برٍّا الحجم بهذا حموالت نقل

والصني ومرصوالهند الرافَدين بالد الحضارة: مهود

الرافَدين» «بالد ى املسمَّ الشاسع الوادي يف ظهرت ما أول ة املتحرضِّ املجتمعات أقدم ظهرت
السومرية الحضارة فظهرت حاليٍّا. العراق يف والفرات دجلة الكبريين النهرين بني الواقع
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ظهرت قرون بعدة وبعدها امليالد،2 قبل ٣٥٠٠ عام بعد والفرات دجلة وادي جنوب يف
والفرات. دجلة وادي شمال يف األكادية الحضارة

إدارة وجود عىل وفرية أدلًة وخلَّفوا ري قنوات واألكاديني السومريني من كلٌّ بنى
إعداد من للكتابة املبكِّر ابتكارهم مكَّنهم فقد دة؛ معقَّ بريوقراطية تدعمها مركزية مدنية
داخل شيَّدوا وقد مكتوب، قانوني نظام َسنِّ من وكذلك والخراج، بالرضائب سجالت
رجال كان البداية يف البناء. دة معقَّ وأرضحة ومخازن وقصوًرا معابد نة املحصَّ مدنهم
واملنظومة امللوك ظهور مع ُفرضت بعد فيما لكن الرافدين، بالد حضارة يحكمون الدين

املدن. إىل الريف من قت تدفَّ التي الخراج وأموال الرضائب العسكرية
نهر وادي يف القديم العالم حضارات أبرز إحدى نشأت تقريبًا، نفسه الوقت يف
أعرق يعدُّونها القدماء والرومانيون اإلغريقيُّون كان التي القديمة، مرص حضارة النيل.
الشاهقة، وأهراماتها وتماثيلها بمعابدها مشهورة حكمة، وأكثرها التاريخ يف املجتمعات
قلَّما التي واملعمارية الهندسية وبإنجازاتها بالهريوغليفية، املكتوبة امُلستفيضة ونصوصها
مهارة املرصية للحضارة شهرة األقل اإلنجازات من لكن الوقت، ذلك منذ إنجازات ضاَهتها
مرص ملوقع طبيعية نتيجًة كانت والتي واإلبحار، السفن بناء يف املبكِّرة القدماء املرصيني
املرصية. والثقافة املجتمع جوانب كل عىل هيمن الذي النيل، نهر ضفاف عىل الجغرايف

الساعة يف تقريبًا أميال خمسة بمعدَّل النيل ق يتدفَّ السنوية، الفيضانات ذروة يف
أميال ثالثة من ألكثر التيار لهذا تباطؤ ويحُدث املتوسط، البحر نحو شماًال يتَّجه وهو
ذلك يف السائدة الرياح إن حيث لكن الفيضان، مياه انحسار بمجرَّد الساعة يف بقليل
اإلبحار عىل قادرة سفنًا املرصيون بنى فقد الجنوب، اتجاه يف تهبُّ العالم من الجزء
كان العودة، رحلة ويف شماًال. ق املتدفِّ التيار وُمقاِومة الشمالية بالرياح مدفوعة جنوبًا،
املتوسط؛ البحر إىل عائًدا التيَّار مع شماًال بسفينته ويطفو فحسب، الرشاع يُنزل الطاقم
ورشاع قائم صاٍر ذات سفينة هو «جنوب» لكلمة املرصي الهريوغليفي الرمز كان لذلك
صاريها، أُنزل سفينة هو «شمال» لكلمة الهريوغليفي الرمز كان حني يف للرياح، مبسوط

النيل. تيار مع ُمنجِرفة
املسطَّحة النهرية الرافدين بالد وسكان املرصيني قوارب تطوَّرت الزمن، بمرور
لهم أتاحت التي امُلستديرة القعر وعارضات املرتفعة الحواف بإضافة البدن ضحلة
للمرصيني البحرية املراكب هذه أتاحت هيجانًا. األكثر املفتوحة البحار مياه يف اإلبحار
إىل األحمر البحر ومن املتوسط، رشق بلدان سواحل إىل النيل مصبِّ من اإلبحار القدماء
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أكاد
نهر الفرات

نهر دجلة
البحر ا'توسط

منف

نهر النيل

طيبة

الوركاء
أور

البحر األحمر

ا'دن القديمة

١٠٠ ميل

وديان األنهار

بحر
قزوين

يس
الخليج الفار

والفرات دجلة نهَري وادي يف الخصيب، الهالل يف املدنية الحضارات أوائل ظهرت :1-7 شكل
الحًقا. مرص يف النيل نهر وادي يف ثم أوًال، الرافدين بالد يف

اإلبحار من القدماء السومريني ومكَّنت وأفريقيا. والهند العربية الجزيرة شبه يف مواقع
من كلٌّ الهند. سواحل إىل ورشًقا أفريقيا سواحل إىل جنوبًا األميال مئات الرافدين بالد من
األحجار باسترياد كربى تجاريًة صفقاٍت يعقدون كانوا الرافدين بالد وسكان املرصيني
التي القصدير خامات والحًقا الكريم، الشبه الالزورد وحجر األدوات، صناعة أجل من

الربونز. من وأسلحة أدوات لصناعة يحتاجونها كانوا
نشأة كانت الرافدين بالد من رشًقا ميل ألف من أكثر بُعد وعىل نفسه، الوقت يف
البارزتان، املدينتان قامت فقد الهند؛ غرب شمال يف السند نهر وادي يف أخرى حضارة
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ذلك وبعد السند. نهر ضفاف عىل امليالد قبل ٣٣٠٠ عام نحو وهارابا دارو موهينجو
ضفاف عىل — ة املهمَّ والتجارة الصناعة مراكز أحد — لوثال مدينة أُنشئت عام، بتسعمائة
رشًقا بعيدة مناطق يف لوثال من تجارية سلع عىل أدلة عىل ُعثر وقد سابارماتي. نهر

أفريقيا. رشق ساحل حتى غربًا بعيدة مناطق ويف آسيا، رشق جنوب بَلغت
أي يُضاهيها يكن ولم السكان، ماليني عىل سلطتها السند وادي حضارة مدن بسطت
فكانت التخطيط، أساس عىل أُنشئت مجتمعات كانت فقد القديم؛ العالم يف مدنية مراكز
مرًة يظهر لم الذي الشبكي التخطيط بعض؛ عىل بعضها متعاِمدة مة مصمَّ شوارع ذات
الطابوق من مبنية املنازل وكانت عام. ٢٥٠٠ بعد الرومانية الحضارة نشأة مع إال أخرى
يُستخدم كان الذي الشمس يف ف املجفَّ اللبن الطوب مع واضح تناقٌض هذا ويف املحروق،
الصحي والرصف للمياه دة معقَّ شبكات هناك كان كذلك الفرتة. هذه خالل مكان كل يف
وشبكة كبرية، عامة وحمامات العالم، يف رصف بأنظمة مراحيض أقدم عىل اشتملت

بالقرميد. مبطنة ببالوعات كاملة األرض تحت مجارير
يف الشديدة الفوراق إىل تُشري السند وادي حضارة يف قليلة أدلة عىل إال يُعثَر لم
االنتباه. يُثري أمر وهذا األخرى، القديمة الحضارات يف ُمعتاًدا أمًرا كانت والتي الثروة،
العامة، امات والحمَّ والشون املخازن من العديد عن كشفت قد التنقيب عمليات أن ورغم
املعابد أو للقصور لوثال أو دارو موهينجو أو هارابا أطالل يف أثر عىل بعُد يُعثَر لم فإنه
أن يبدو األخرى. القديمة الحضارات مدن دول يف املعهودة العمالقة العسكرية املباني أو
والراحة املساواة من بدرجة ينعم عام ألف من ألكثر ظل هذا والتجار الِحرفيِّني مجتمع
بعد رسيًعا انهارت السند وادي حضارة أن بيد القديمة. العصور يف فريدة كانت املادية
تُشهد ولم تماًما. تالشت قد كانت امليالد قبل ١٧٠٠ عام وبحلول امليالد، قبل ١٨٥٠ عام

القديم. العالم يف واملساواة» بالعدالة تنعم «حضارة قط أخرى مرًة
بعد — تقريبًا امليالد قبل ٢٠٠٠ عام حلول حتى الصني يف املدنية الحضارة تبدأ لم
ما رسعان لكنها — عام ألف بنحو الخصيب والهالل الهند أنهار وديان يف ظهورها
مركز أول أن ويبدو واستمراًرا. وتنظيًما اتساًعا القديمة املدنية الحضارات أكثر صارت
حيث األصفر، النهر ضفاف عىل الكبرية املستوطنات أحد إرليتو، يف نشأ الصني يف مدني

. املتحرضِّ املجتمع بدايات عىل الصينية الكتابة بقايا وبعض الربونز سبك آثار دلَّت
أي يف عنها اتساًعا أكثر الصني يف الخصبة املنخفضة األنهار وديان أرايض كانت
غطَّى الذي الشاسعة، الرسوبية السهول أحد مساحة بلغت حيث العالم، يف آخر مكان
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ا/نطقة ا/بينة
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١٠٠ ميل

مدن قديمة

وديان أنهار

مستنقعات ملحية

بشبكات امليالد قبل ٣٣٠٠ عام بعد نشأت التي السند وادي حضارة مدن تميَّزت :2-7 شكل
التجهيز. جيدة مرفئية ومنشآت كبرية، عامة وشون متقدمة، صحي رصف
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منغوليا
القناة الكربى

بيك�

كوريا

البحر األصفر 
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نهر 
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6 الجنوبي
بحر الص

فيتنام

١٠٠ ميل

مدن قديمة

وديان األنهار

بني ربط وقد واألصفر. اليانجتيس نهَري واديَي يف الصني حضارات أقدم نشأت :3-7 شكل
البرشية. تاريخ يف أهمية املياه شبكات مرشوعات أكثر الكربى، القناة الحًقا النهرين هذين

الرشق من عرًضا ميًال ٧٥٠ نحو اليانجتيس، ونهر األصفر النهر واديَي بني املساحة أغلب
الصني جنوب يف اللؤلؤ نهر وادي وكان للجنوب. الشمال من طوًال ميل وألف للغرب،
الصني بحر من داخليٍّا امتدَّت التي الخصبة الزراعية األرايض من ثالثة ة مهمَّ قطعة

فيتنام. حدود حتَّى ميل خمسمائة من ألكثر الجنوبي
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السياسية والسلطة القوى كانت حني سياسية قالقل عدُة القديم الصني تاريَخ شاَب
حاكمة أرسة عرشة سبع عن يقلُّ ال ما تواىل إذ األحيان؛ بعض يف ِغرة حني عىل تُتداول،
٢٠٠٠ عام نحو إرليتو ثقافة ظهور منذ انقضت التي عام آالف األربعة خالل وحكومة
الصينية األمة وأُسست الحاكمة تشينج أرسة انهارت حني ١٩١١م، عام وحتَّى امليالد قبل
أربعني من أكثر بني ل تتنقَّ الصني يف السياسية السلطة ظلَّت الفرتة، هذه طوال الحديثة.
أربع خالل أُنشئت التي املتعدِّدة العواصم تشمل ال وهي آلخر، وقت من مختلفة عاصمة
مدن دول عدة إىل الصيني املجتمع انقسم حني السيايس، االنقسام من محدَّدة فرتات

متحاِربة.3
فالحضارة أيًضا؛ واالزدهار االستقرار من طويلة فرتاٌت الصني عىل توالت أنه بيد
االبتكارات هذه تشمل البارزة. والثقافية التقنية االبتكارات من العديد عن مسئولة الصينية
العصور يف خشبية سفن أكرب وبناء النارية، واألسلحة والبارود الكتابة ورق اخرتاع
الصني سور البرش: تاريخ يف العامة األشغال مرشوعات أكرب من اثنني وتشييد القديمة،

الكربى. والقناة العظيم
عن عبارة السور هذا الطويلة. املقدمات عن ِغنًى يف فهو العظيم الصني سور أما
مختلفة أوقاٍت يف بناها ميل، آالف خمسة من ألكثر مًعا طولها يصل الجدران، من سلسلة
مستمرٍّا البناء وظلَّ تقريبًا، امليالد قبل ٧٠٠ عام من بدايًة مختلفون، صينيون أباطرٌة
صد أجل من العظيم الصني سور ُشيد وقد تقريبًا. ميالدية ١٦٠٠ عام حتى بتقطُّع
التي والصحراوات الجبال يف عاشت التي القتال إىل النزَّاعة القبائل من وغريهم املنغوليِّني
الصني، تاريخ مدار عىل مرات عدة بناؤه وأُعيد بُني وقد الشمال. من الصني وسط حَدت
الذين املانشو، شعب حرب أمراء جيوش يد عىل ١٦٤٤م عام بالغة بصورٍة اخُرتق لكنه

الحديثة. العصور حتى الصني يحكمون وظلُّوا تشينج أرسة سوا أسَّ
اإلنجازات هذه أهم كانت فإنها جوانب عدة من شهرة أقل الكربى القناة أن ورغم
والنقل للتجارة سبيًال ر لتُوفِّ اليانجتيس، ونهر األصفر النهر بني ربطت فقد الضخمة؛
إحدى بصفتها وتاريخها الصني توحيد يف كبرية بدرجة وتُساهم الصني وسط أنحاء يف
قناة أطول هي ميل ألف طولها يتعدَّى التي الكربى فالقناة وأكربها؛ املدن الدول أقدم
نهر لرتبط امليالد قبل ٤٨٦ عام ُمتواِضعة بدايًة بدأت وقد العالم. يف اإلنسان صنع من
تدريجيٍّا وتتَّسع تطول القناة ظلَّت ميالدية، ٦٠٠ عام بعد لكن هواي، بنهر اليانجتيس
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السفن لصناعة ُمهم ومركز ميناء وهي بهانجتشو، الشمال يف بيكني بني النهاية يف لرتبط
الجنوب. يف

ووادي الرافدين وبالد ملرص امِلالحة تراث أن رغم أنه نذُكر أن بد ال املرحلة، هذه يف
للحضارة، كمهود النهائية مصائرها تقرير يف محدودة غري مساهمًة ساَهم والصني السند
أن عىل كثرية أدلٌة فثَمة الحضارات؛ نشأة مع تبدأ لم املالحة أن عىل واضحة األدلة فإن
والقوارب األطواف يصنعون كانوا التاريخ قبل ما برش من وغريهم إريكتوس الهومو برش
وبدء دائمة قًرى يف ترشيحيٍّا الحديث اإلنسان استقرار قبل البحر، ُعرض يف بها ويُبِحرون

طويل. بزمٍن الزراعة ممارسته

الرشاعية والسفن والقوارب األطواف

زوارق يصنعون طويًال زمنًا ظلُّوا الثمار وجامعي الصيادين أن األعراق علم حقائق من
أو الخشبية الُكتل بربط طوًال تفوقها أطواًفا يصنعون وكانوا الخشبية، الكتل بتجويف
شمال قبائل صنعت وقد املمزَّق. اللحاء أو الفروع من مصنوعة بحباٍل الغاب أو الخيزران
ألشجار الهائلة الجذوع من ضخمة مجوَّفة زوارق األصلية األمريكية الهادئ املحيط غرب
من املقاييس بكل وهم البحر، عرض يف بها وأبحروا القديمة الصنوبرية واألشجار األرز

الحجري». «العرص يف عاشوا الذين الثمار وجامعي الصيادين شعوب
قبل ما عصور علماء بني الشديد للخالف ُمثرية مسألًة للِمالحة الحقيقي الِقدم يظلُّ
القديم الحجري العرص منذ القوارب يصنعون كانوا البرش أشباه أن بد ال لكن التاريخ،
بعض يعتقد طويل. بزمٍن ذلك قبل وأطواف قوارب أول ُصنعت وربما األقل، عىل العلوي
من أكثر منذ اإلندونيسية الرشق أقىص جزر إريكتوس الهومو برش استعمار أن العلماء
املالحة عىل قادرين الناشئون البرش هؤالء كان لو إال ليحُدث كان ما عام ألف خمسمائة

للمالحة.4 صالحة مراكب يف البحر عرض يف
الحقائق فمن البحر، إريكتوس الهومو برش ركوب بشأن النهائي الرأي كان أيٍّا
عام ألف ستني منذ أسرتاليا قارة يف أصًال استقرُّوا قد التاريخ قبل ما شعوب أن املؤكَّدة
كانت التي املفتوحة البحار يف ميًال خمسني عبور تطلَّب الذي اإلنجاز وهو األقل. عىل
التاريخ من الفرتة هذه خالل أسرتاليا وساحل اإلندونيسية تيمور جزيرة بني تفصل
من ميل ثالثمائة هو اليوم أسرتاليا ساحل عن تيمور يفصل ما أن (رغم الجيولوجي5
حاليٍّا منه أدنى كان الجليدية العصور خالل البحر سطح مستوى فإن املفتوحة، البحار
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تيمور مضيق جانبَي عىل القارية الجروف من كبرية مساحات كانت كما قدم، بثالثمائة
املياه من ميًال خمسني عام ألف ستني منذ وتيمور أسرتاليا بني املسافة كانت لذا مكشوفة؛
املراكب يصنعون يكونوا لم الناس أن عىل قاطًعا دليًال هذا ويُعطينا تقريبًا). املفتوحة

األعوام. آالف عرشات منذ البحر عرض يف أليام أيًضا يُبحرون وإنما فقط،
بيدناريك، جي روبرت البرشية، الحفريات علم اختصايص أجرى ١٩٩٨م، عام يف
قبالة روتي جزيرة عىل الخيزران من كبري طوف ببناء توجيهاته فيها أعطى تجربًة
محلية موادَّ من بالكامل مصنوًعا بيدناريك طوف كان الغربي. الجنوبي تيمور ساحل
النخيل، ألياف من منسوجة بأرشعٍة ُزود وقد القديم. الحجري العرص لبرش رة متوفِّ كانت
منذ استخدامه يَشيع كان الذي النوع من حجرية أدوات بالكامل بنائه يف واستُخدمت
تيمور من املركب بهذا بنجاح أفراد خمسة من وطاقم هو بيدناريك وأبحر عام. آالف ستة
البحر من يصطادونه كانوا الذي السمك عىل أساسية بصفٍة يقتاتون وهم أسرتاليا، إىل

العظام.6 من املصنوعة القديم الحجري العرص ِحراب من مقلَّدة بنسٍخ ُمستعينني
العرص أوقات إىل يعود املالحة عىل دليل عىل نعثر أن املستحيل من يكون يكاد أنه إال
كثريًا أدنى كانت الجليدية العصور خالل البحر سطح مستويات ألن هذا القديم؛ الحجري
ومعها — العلوي القديم الحجري للعرص القديمة السواحل أن كما اآلن، عليه هي عما
قدم ثالثمائة تحت حاليٍّا تقبع — عليها تحتوي كانت التي البرش استيطان عىل األدلة كل

البحر. مياه من
بالتحديد التاريخ قبل ما برش فيه عاش الذي املكان تحديد املمكن من كان وإن حتى
السنني آالف عرشات مدار عىل البحر تأثري محا فقد اآلن، املغمورة السواحل هذه يف
كانوا ربما أطواف أو قوارب أي بقايا وكذلك طويل، زمن منذ القديمة معسكراتهم
كانت اإلبحار سفن أن تُثِبت العتيقة الرافدين بالد من مادية أدلة ثَمة لكن يستخدمونها،
حضارة أول بداية قبل أي عام؛ آالف سبعة قبل املفتوحة املياه وتجوب الغاب من تُصنع

بكثري. مدنية
وعرشين اثنني والكويتيني الربيطانيني اآلثار علماء من فريق اكتشف ٢٠٠١م، عام يف
هو القار البحر. يف الفرات نهر يصبُّ حيث الفاريس، الخليج سواحل قرب القار من لوًحا
الهالل أنحاء يف الطبيعية الرواسب يف موجودة أسفلت، أيًضا تُسمى دبقة، سوداء مادٌة
عازلة جلفطة كمادَّة القديمة العصور خالل واسع نطاٍق عىل تُستخدم وكانت الخصيب،
ن تكوُّ تاريخ من ق التحقُّ وعند الغاب. قوارب وهياكل املياه حاويات من كل أجل من للماء
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قبل كان وهذا امليالد. قبل ٥٣٠٠ وعام ٥٥٠٠ عام بني ما تكوَّنت أنها تأكَّد القار قوالب
عام. ألَفي بنحو الرافدين بالد يف املدنية الحضارة بدء

من ألكثر نُقل قد ة مكرسَّ مرجانية وُشَعب سمكي بزيٍت املخلوط القار إن وحيث
الغاب وِحزم واألسالك الحبال آثار يحمل زال وما فيه، ن تكوَّ الذي املكان من ميًال ستني
يُستخدم كان أنه شكٌّ يوجد فال القوارب، صنع يف الوقت هذا يف تُستخدم كانت التي
بقايا تحمل هذه القار ألواح بعض زالت ما الواقع يف بل البحرية، القوارب جلفطة يف

البحر. يف طويلة فرتًة بقيت أنها يُثِبت مما بها؛ ُمتشبثًا كان الذي الربنقيل
٧٠٠٠ عام منذ بقي فقد الصدد؛ هذا يف الرَّكب عن كثريًا متأخرين املرصيون يكن ولم
يف تُستخدم كانت بالحبال املربوطة الغاب حزم من مصنوعة صغرية مراكب امليالد قبل
عىل ُمدِهشة قدرًة الغاب من حجًما أكرب قوارب الحًقا أثبتت كما نسبيٍّا، الهادئة النيل مياه
النرويجي، امُلغامر أرشف ١٩٧٠م، عام ويف غدًرا. األكثر املفتوحة البحار مياه يف اإلبحار
لستة به وأبحر الغاب، من قديم مرصي لقارب مطاِبقة نسخة بناء عىل هريدال، ثور
باربادوس لجزيرة أفريقيا شمال يف املغرب ساحل من األطلنطي املحيط عرب ميل آالف
شبيهة الغاب من قوارب يف كثرية رحالٌت قامت الوقت ذلك ومنذ الكاريبي. البحر يف
كانوا والسومريِّني املرصيِّني أن عىل للتدليل القديمة، مرص يف تُستخدم كانت التي بتلك

الغاب. من ُمماِثلة قوارب يف طويلة بحرية رحالٍت يف الذهاب سيستطيعون
السفن صناعة فنُّ كان األوىل، الحضارات فجر ُقبيل امليالد، قبل ٣٥٠٠ عام بحلول
البدائية املراكب تجاَوزوا قد والسومريني املرصيني من كلٌّ كان فقد كبريًا؛ تطوًرا ر تطوَّ قد
«تُدرز» كانت التي األخشاب ألواح من بحرية قوارب يصنعون وكانوا الغاب، من املصنوعة
بناء يف النهاية يف استُخدمت التي الحديدية (فاملسامري املنسوجة األلياف من بأرشطة مًعا
هذه الخشبية األلواح قوارب وكانت أخرى). سنة آالف ثالثة بعد إال تُبتَكر لم القوارب
عىل تركيبها ويُعاد طويلة، ملسافاٍت وتُنَقل الدواب، ظهور عىل وتُحَمل تَُفك، بحيث تُصنع
صحراء عرب ميًال ١٢٥ ملسافة قواربهم نقل عىل يدأبون كانوا املرصيني إن حتى الشاطئ،
مئات وتُبِحر بالقار، وتُجلفط مًعا، تُدَرز كانت حيث األحمر، البحر سواحل إىل سيناء

تجارية. حمالٍت يف والهند أفريقيا سواحل إىل األميال
يبنون آنذاك ين ُمتحرضِّ صاروا الذين املرصيون كان امليالد قبل ١٥٠٠ عام وبحلول
وعرشين عرًضا، قدًما وثمانني طوًال، قدًما ٢٣٠ بعضها بلغ — عمالقة نهرية صنادل
استُخدم وقد الشحنات. من طن ألف من أكثر حمل منها كلٌّ يستطيع — عمًقا قدًما
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أمنحتب الفرعون تمثاال وهما ممنون»، «تمثاَيل نقل يف الضخمة الصنادل من النوع هذا
تقع الذي املكان من بالقرب نُحتا واللذان طنٍّا، ٣٢٠ نحو منهما كلٌّ يِزن اللذان الثالث،
مدينة إىل النيل يف ميل أربعمائة عن تربو ملسافٍة ونُقال الحايل، العرص يف القاهرة فيه

اآلن. يقفان حيث القديمة، ِطيبة

للكتابة البطيء البزوغ

إذ َدين؛ محدَّ ومكان زمان يف وقع فريًدا حدثًا باعتباره الكتابة اخرتاع ر يُصوَّ ما كثريًا
بالد لُسكان املسمارية الكتابة مع امليالد قبل ٣٠٠٠ سنة نحو بدأ بأنه يُوَصف ما دائًما
األدلة كل أن غري القديم، العالم يف أخرى أماكن إىل هناك من وانترش القدماء، الرافدين
ويف عدة، أزمنة ويف عدة، أماكن يف ا جدٍّ بطيئًا تطوًرا تطوَّرت باألحرى الكتابة أن إىل تُشري

واحد. ومكاٍن واحد زمٍن يف تُبتَكر ولم عدة، ثقافات
محدَّدة معاٍن عن للتعبري مرئية رموًزا يستخدمون ظلوا البرش أن فيه شكَّ ال مما
ُعثر التي الحجرية النقوش آالُف بجالء هذا عىل دلَّ وقد عام. ألف عرشين من أكثر طيلة
الحجري العرص إىل تعود التي األخرى املواقع مئات وكذلك باسيجا، ال كهف يف عليها
وآسيا كامونيكا)، فال ووادي وألتامريا إزيه وليز والسكو كومربيل (يل أوروبا يف القديم
ديجوكشيون)، جدول ونقوش والداخ إداكال وكهوف مجفيميفي وكهوف كابوفا (كهف
وكهف بلومبوس وكهف دوا ونيوال وبيدزار الُعَوينات وجبل أكاكوس (جبال وأفريقيا
(بحرية واألمريكتنَي بوروب)، جزيرة شبه يف موروجوجا (موقع وأسرتاليا وندرويرك)،

مايو). كومب وموقع ريفرز ثري وموقع ليك ولونج وينيموكا
أنظمة اعتباره يمكننا ملا ترقى ال العلوي القديم الحجري العرص نقوش أن غري
والبياني املنهجي التمثيل املعارصة ثقافتنا يف «الكتابة» مفهوم يعني إذ ُمكتِملة؛ كتابة
للتعبري وأساليب أفعال كذلك وإنما فحسب، أسماء عىل يقترص ال بما النمو، امُلكتِملة للغة
بعض الحقيقية الكتابة تشمل الحاالت، أغلب ويف واملستقبل. والحارض املايض أزمنة عن
اللغة يف املختلفة املعاني عىل الدالة الكلمات بها تنطق كانت التي الطريقة إىل اإلشارات

الكتابة. هذه دوَّن الذي الشعب لدى املنطوقة
ثَمة كان ألنه ُمكتملة كتابة أنظمة ر تتطوَّ كانت املدنية الحضارات تظهر كانت أينما
بعضهم األغراب — األشخاص آالف مئات أو عرشات من املكوَّنة فاملجتمعات إليها؛ حاجة
دة معقَّ رسائل نقل يمكنها تواصل تقنيات إىل تحتاج — األحيان أغلب يف بعض عن
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أُرسل رخو، صلصال عىل الشكل إسفيني بقلم املكتوب املسماري، الخطاب هذا :4-7 شكل
القتال. يف ابنه بوفاة إياه ليُخرب النهرين بني ما بالد مللك لكش مدينة إىل

نظام تمتلك ال املدنية املجتمعات هذه كانت وملا واملكان. الزمان عرب ومصداقية بفاعلية
أنظمة اخرتعت فقد — جريانها من كتابة نظام اقرتاض باستطاعتها ليس أو — كتابة

بها. خاصة
وضعت التي الشعوب أوائل من الرافدين بالد يف واألكادية السومرية الثقافتان كانت
األغنام مثل املادية واألشياء امليش مثل معيَّنة لحركات برسوم بدأ ُمكتمًال، كتابة نظام
طة، مبسَّ الرمزية الرسومات هذه تفاصيل صارت الزمن مع والشعري. والخبز واألبقار
طفيًفا. شبًها األصل يف عنها تُعربِّ كانت التي األشياء تُشبه دة موحَّ رموز إىل أخريًا وتطوَّرت
من يتكون «مسماريٍّا»، يُسمى شكل يف تُرَسم الرموز هذه كل أصبحت األمر، نهاية ويف
.(4-7 شكل (انظر خشبي قلم أو وتد شكل عىل غاب بعود لني صلصال يف تُحَفر نقوش
املسمارية السومريني كتابة القديمة الثقافات من العديد تبنَّى الوقت، وبمرور
لكتابة دة املوحَّ الطريقة املسمارية الكتابة وصارت معيارية، «أبجدية» باعتبارها
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واإلجاراتية واألورارتية والُحورية والعيالمية والحوثية واآلشورية البابلية القديمة اللغات
الشعوب فإن نفسه، الكتابة نظام يستخدمون كانوا ربما جميًعا أنهم رغم لكن والفارسية،
اآلخرين نصوص قراءة يستطيع بعضها يكن لم املختلفة اللغات هذه تتحدَّث كانت التي
اإلنجليزية اللغة تفهم التي الشعوب تستطيع ال باملثل، املسمارية. بالكتابة كانت التي
النصوص قراءة تستطيع وال اإلنجليزية، باللغة املكتوبة سوى نصوًصا تقرأ أن وحدها
رغم األملانية، أو الفرنسية أو اإليطالية أو الفلمنكية أو الهولندية أو الربتغالية أو اإلسبانية

نفسها. األبجدية أساًسا تستخدم كلها اللغات هذه أن
فقد أخرى؛ قديمة حضاراٍت يف أيًضا ر تتطوَّ الكتابة أنظمة كانت نفسه الوقت يف
«النقوش أو الهريوغليفية اإلغريقيون أسماه الذي الفريد الكتابة نظام استخدام شاع
الهريوغليفية، الكتابة تحتوي بقليل. امليالد قبل ٣٠٠٠ عام بعد النيل وادي يف املقدسة»
الساكنة الحروف أصوات تُمثِّل التي الخاصة الرموز من عدد عىل املسمارية، مثل
ألصوات ترقيم بها ليس األخرى، الكتابة أشكال من العديد شأن املرصية، (فالهريوغليفية
محدَّدة. معاني تُمثِّل فهي الهريوغليفية الرموز من العظمى الغالبية أما العلة). حروف
للحضارة القديمة العصور خالل ثمانمائة من الهريوغليفية الرموز عدد زاد الزمن ومع
قرون. بعدة ذلك بعد الرومانية اإلمرباطورية بداية مع رمز آالف خمسة نحو إىل املرصية
الحجرية الجدران عىل املوجودة تلك هي الهريوغليفية النقوش أشهر بعض أن ورغم
«متَّصل» بشكل مكتوبة كانت املرصية الهريوغليفية الكتابات أغلب فإن واملعابد، لألهرامات
القوارب بناء مواد منه أُخذت الذي نفسه املستنَقعات نبات من املصنوعة الربدي، أوراق عىل
مرص مناخ يف القديمة العصور منذ متعدِّدة بردي لفائف بقيت وقد القديمة. املرصية
االستثنائية الحضارة هذه ثقافة حول باملعلومات غنيٍّا مصدًرا لتُوفر الجاف، الصحراوي

.(5-7 شكل (انظر ومجتمعها
الناشئتان، املدينتان الدولتان دارو، وموهينجو هارابا كانت السند، نهر وادي يف
لغة وجود عىل الدليل ظهر وقد السومريني، مثل الصفقات لتدوين نفسها الحاجة لديهما
باقية السندية الكتابة ظلَّت امليالد. قبل ٢٧٠٠ عام بعد السندية» «الكتابة تُسمى مكتوبة
الرموز، من متتاليات عىل احتوت التي املحروق الصلصال من مصنوعة أختام شكل يف
أربعمائة من أكثر عىل الكتابة من الشكل هذا احتوى وقد جميلة. بصوٍر أحيانًا املصحوبة
القماش كان لألسف أنه إال املعالم، واضح تسلسل يف مستنَسخة مختلف، ورمز عالمة
ضاع وقد استخدامها، السند وادي حضارة شعب اعتاد التي الكتابة خامة هو القطني
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أبسط بشكل أيًضا وتُكتب (فوق)، الحجر عىل تُنحت املرصية الهريوغليفية كانت :5-7 شكل
جنو رخصة بموجب بنرشه مسموح العلوي (الشكل (تحت). الربدي أوراق عىل (متصل)
تقتيض التي ٣٫٠ اإلصدار املوطن غري اإلبداعي املشاع ورخصة ١٫٢ إصدار الحرة للوثائق

باملثل.) والرتخيص لصاحبه املصنف نسب

للتلف القابلية الشديدة الخامة هذه عىل ُكتبت التي السندية الكتابة سجالت كل تقريبًا
.(6-7 شكل (انظر الزمن بمرور

منطقة يف استئناسها وقت نفس يف تقريبًا الصني يف والحيوانات النباتات استُؤنست
اليانجتيس ونهر األصفر النهر واديا كان امليالد قبل ٧٠٠٠ عام وبحلول الخصيب، الهالل
املبكِّرة الفرتة لهذه ويعود دائمة. قًرى يف امُلقيمني امُلزارعني من ومتزايد كبري لشعب موطنًا

.(7-7 شكل (انظر الصني يف املصورة الرموز استخدام عىل دليل أول
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(ج)(ب)(أ)

(د)

(أ) الصلصال من أختام عىل تُنقش كانت بأشكال السند وادي يف الكتابة بدأت : :6-7 شكل
استخدام يدل (ج). شمع أو رخو صلصال عىل ومختومة (ب) كثرية أحيان يف أشكال مع
و(ج) و(ب) (أ) (األشكال بحق. مكتوبة لغة كانت السند وادي كتابة أن عىل مكررة رموز
بنرشه مرصح «د» الشكل ١٫٢؛ إصدار الحرة للوثائق جنو رخصة بموجب بنرشها مرصح
اإلصدار املوطنة غري اإلبداعي املشاع ورخصة ١٫٢ إصدار الحرة للوثائق جنو رخصة بموجب

باملثل.) والرتخيص لصاحبه املصنف نسب تقتيض التي ٣٫٠

الحجري العرص إىل يعود الذي جياهو موقع يف الصينية الكتابة عىل أدلة أقدم تظهر
ُعثر التي الخزف أحواض بقايا يف وكذلك تقريبًا، امليالد قبل ٦٦٠٠ عام بتاريخ الحديث،
عليها مرسوًما وكان تقريبًا، امليالد قبل ٥٨٠٠ عام إىل وتعود داديوان، موقع يف عليها
ى تبقَّ الذي باسيجا ال كهف يف التي الحجرية النقوش ببعض ملحوًظا شبًها شبيهة رموٌز
الحديثة الصينية الكتابة حروف يُشبه ما أكثر لكن القديم، الحجري العرص إسبانيا من
خالل استُخدمت التي العرافة» «عظام هي الصينية الحروف بقايا أقدم من واضًحا شبًها
ذلك يف الصينيون كان فقد امليالد؛ قبل و١٢٠٠ ١٥٠٠ سنة بني ما شانج أرسة حكم
النار. يف األشياء هذه يُسخنون ثم السالحف أصداف أو العظام يف نقوًشا يحفرون الوقت
ويعدُّ تسخينها. بعد العرافة عظام يف تظهر التي الشقوق بتفسري باملستقبل ن يُتكهَّ وكان
املكتوبة الصينية اللغة عىل مثال أقدم القديمة للصني العرافة» عظام «كتابات الكثريون

اآلن. حتى مستخَدمة زالت ما التي
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(ب)(أ)

(د)(ج)

امليالد، قبل ٦٦٠٠ عام جياهو، من (أ) الصني، يف القديمة للكتابة أشكال :7-7 شكل
و«نص (د) امليالد، قبل ٣٠٠٠ عام ولونجشان، (ج) امليالد، قبل ٥٨٠٠ عام وداديوان، (ب)
رسمه أعاد ((ج) امليالد. قبل ١٢٠٠ عام شانج، أرسة من العرافة» عظام إحدى عىل مكتوب
قديمة؛ صينية عرافة نصوص عليها سلحفاة لصدفة مقلدة نسخة (د) ١٩٨٩؛ عام تومشني
لصاحبه املصنف نسب تقتيض التي ٣٫٠ اإلصدار اإلبداعي املشاع رخصة بموجب النرش

كومونز.) ويكيميديا موقع من باملثل والرتخيص

يف ظهورها عن اليشء بعض الحٍق وقٍت يف األمريكيتني القارتني يف الكتابة ظهرت
األمريكتني يف بدأتا املستقرَّة املجتمعات ونشأة الزراعة ممارسة من كالٍّ أن رغم آسيا،
العامل هو واسعة أنهار وديان وجود عدم كان ربما لكن األقل، عىل عام آالف سبعة منذ
دول أخريًا نهضت ذلك رغم املناطق. تلك يف املدنية الحضارات نشأة ر تأخُّ وراء الرئييس
يف املشهودة األنماط نموها ويُماثل األمريكيتني، القارتني يف كولومبوس عرص قبل ما

باهر. حدٍّ إىل القديم للعالم املدنية الحضارات
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هيمنت عرصكولومبوس قبل ما حضارات من وغريها واإلنكا واألزتيك املايا حضارات
طبقٍة إىل مة مقسَّ التسلسل هرمية مجتمعات كلها كانت فقد العنف؛ بوسائل جريانها عىل
يُمسكون كانوا الذين بالوراثة األرستقراطيني من عليا وطبقٍة ُمزارعني عمال من دنيا
امُلحِرتفني الدين رجال من طبقة هناك كان حني يف الحرضية، املراكز يف الحكم بزمام
املجتمعات هذه تحتفظ ولم البناء. متَقنة معابد يف الدينية الطقوس يُمارسون الذين
والكتابة الرياضيات من متقدِّمة أشكاًال كذلك وضعوا وإنما فحسب، مكتوبة بسجالٍت
يف ستقع فلكية أحداث حساب عىل قادًرا كان املايا شعب إن حتى الفلكية، والعلوم

البعيد. املستقبل
بالرموز الكتابة أشكال أحد يستخدم املايا شعب كان امليالد، قبل ٤٠٠ عام وبحلول
العالم يف تطوَّرت التي األنظمة من أي تعقيد نفس يف نظام إىل النهاية يف ر تطوَّ الذي
تُدمج كانت التي الرموز مئات من املايا كتابة تكوَّنت وقد .(8-7 شكل (انظر القديم
يف املستخدمة الحقيقية الكتابة من شكل الرمزية»؛ «الصور تُسمى معقدة صوٍر يف مًعا

واألصوات. واألفعال واألشياء األرقام عن التعبري

الربونزي إىل العرصالحجري من

وعرص عرصحجري إىل بأكمله البرش تاريخ تقسيم عىل طويل لزمٍن العادة جَرت أنه رغم
ليس البرش حياة ناحية من الثالثة العصور هذه بني الفروق فإن وعرصحديدي، برونزي
تاريخ تصنيف يف الطريقة هذه نشأت وقد أسماؤها. بها تُوحي قد التي بالدرجة كبريًا
جريجينسني كريستيان الدنماركي، القديمة التحف جامع صكَّ حني ١٨٢٥م، عام البرش
األثرية القطع مجموعات لتصنيف ُمالئمة طريقًة لتكون املصطلحات هذه تومسني،
نظرياتهما وواالس داروين يقرتح أن قبل هذا كان معقول. زمني ترتيب حسب القديمة
قبل ما عصور برشيِّي من وغريهم النياندرتال برش بقايا اكتشاف وقبل التطور، بشأن

طويل. بزمٍن الحديث اآلثار علم تطور وقبل التاريخ،
يف املتقدمة املجتمعات من وغريها واألزتيك واملايا اإلنكا استطاعت الواقع، يف
أدوات عىل الشديد االعتماد يف االستمرار مع رًة متطوِّ حضاراٍت تُنشئ أن األمريكتنَي
مقترصة املجتمعات تلك يف املعدنية األدوات صناعة وكانت األحجار. من مصنوعة وأسلحة
يمكن إذ وتشكيلها؛ والنحاس والفضة الذهب مثل الرخوة املعادن صهر عىل كبرية بدرجٍة
فيها الهواء بنفخ بشدة العمال نها يُسخِّ التي العادية األخشاب نريان يف املعادن هذه إذابة
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من ألواح عىل تُكتب املايا لحضارة التعقيد البالغة الهريوغليفية الكتابة كانت :8-7 شكل
(الصورة (أسفل). الحجرية املعابد واجهات عىل تُنقش وكذلك (أعىل)، املسطح األشجار لحاء
املصنف نسب تقتيض التي ٣٫٠ اإلصدار اإلبداعي املشاع رخصة بموجب منشورة السفىل

باملثل.) والرتخيص لصاحبه

لصنع الرضوريتني والصالبة الصالدة إىل تفتقر كانت لكنها طويلة، أنابيب خالل من
الة. فعَّ وأسلحة أدوات

املستقرة الزراعية الحياة كانت مؤاتيًا، الجغرايف موقعه كان الذي املكان يف هكذا،
بما حضارات، ميالد لتشجيع — املعدنية واألسلحة األدوات غياب مع حتى — كافية
املدى، البعيدة والتجارة املنظمة، والحروب املنظمة، والديانات الدولة، دواوين من لها يُكمِّ
وديان يف التعدين تطور أن إال والفلك، بالرياضيات املتقدمة واملعرفة الكتابة، وأنظمة
بتزويدها فقط ليس املدنية، الحضارات تطور يف ا مهمٍّ دوًرا بالفعل لعب القديمة األنهار
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كانت التي األخص، عىل النقل تقنيات يف االبتكار بتحفيز وإنما فائقة، وأسلحة بأدوات
متباِعدة. جغرافية مناطق يف واقعة مجتمعات بني التجارة مماَرسة أجل من رضورية

شذور صهر مع عام آالف عرشة نحو منذ األوسط الرشق يف أوًال املعادن تشكيل بدأ
فالنحاس وطرقها؛ سوريا وشمال تركيا رشق جبال يف الطبيعة يف املوجودة النحاس
نريان يف النحاس لشذور املتكرِّر التسخني خالل ومن تشكيله، يسهل رخو معدٌن
البداية، يف متعددة. أشكاٍل إىل لتحويلها بسهولة طرقها يمكن كان العادية، األخشاب
تكفي الطبيعية الرواسب من استخراجها يمكن التي النحاس من الصغرية الكميات كانت
أثٌر للنحاس وكان الشخصية، الزينة يف املستخَدمة والداليات والخرز الخواتم لصنع فقط

االقتصادية. والحياة األخرى التقنية النواحي يف ضئيل
تجارب إجراء األمر نهاية يف بدءوا السند نهر ووادي مرص يف الفخار صانعي أن غري
األزرق واألزوريت األخرض املالكيت معدنَي خلطات من املصنوعة الزجاج طالءات عىل
األخرض اللون ذات الخزف قطع لصناعة — النحاس خامات من وكالهما — الزاهينَي
يمكن الخامات هذه أن اكتشفوا ما ورسعان قيشاني. امُلسماة الشهرة الذائعة للزرقة املائل
لدرجة ُمشتِعل فرن يف وتسخينها النباتي بالفحم بخلطها معدنيٍّا نحاًسا لتصري صهرها

ساعات. لعدة االبيضاض
وأسلحة أدوات لصنع قوالب يف املصهور النحاس تشكيل إىل االكتشاف هذا أدَّى وقد
التكاليف، وباهظ نادًرا كان النحاس أن غري الرماح، ورءوس املطارق ورءوس القدائم مثل
مثل منه، وحادَّة رفيعة وأسلحة أدوات صنع معها يصُعب لدرجٍة رخًوا كان أنه كما
النحاس ظل هكذا املبكِّرة. التقنيات هذه يف ة مهمَّ كانت التي السهام، ورءوس السكاكني

األوىل. الزراعية املجتمعات تقنيات يف محدود دور ذات هامشية مادًة طويل لزمٍن
األوسط الرشق يف اسون النحَّ اكتشف امليالد، قبل ٤٠٠٠ عام بعد ما وقٍت يف لكن
بخلط النحاس، عىل الشديد تفوقه ثبت الذي الفلز وهو الربونز، صناعة املمكن من أنه
قليلة بكميات الحًقا ثم — سامة فلزية بلورات — الزرنيخ من صغرية بكميات النحاس
تميَّز ولكنه فحسب، تشكيله بسهولة الربونز يتميز ولم سام. غري فلز وهو القصدير، من
بالصالبة يتمتع الربونز كان ذلك ورغم النقي. النحاس من أدنى انصهار بدرجة أيًضا
التي الحجرية واألسلحة األدوات تفوق وأسلحة أدوات منه لتصنع الكافيتنَي والصالدة
والقصدير النحاس سبائك جعلت وقد التاريخ. قبل ما فجر منذ تستخدمها البرشية ظلَّت

مرة. ألول ة مهمَّ تقنيًة التعدين من هذه
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رواسب أن حني ففي جديدة؛ مشكلًة أحدث الربونز صنع يف القصدير استخدام أن إال
القصدير رواسب فإن النحاس، خامات مع مخلوطة عليها يُعثر ما كثريًا السام الزرنيخ
خامات تكن لم بل قط، النحاس من بالقرب عليها يُعثَر يكن لم — أمنًا األكثر البديل —
الرواسب هذه من أي تكن ولم القديم، العالم يف قليلة أماكن يف إال متواِفرة القصدير

الرافدين. بالد أو مرص يف موجودة
النيل، وادي رشقيَّ سيناء صحراء يف النحاس من غنية رواسب املرصيون امتلك
القصدير أو النحاس من أيٌّ يتواَفر ولم القصدير. من رواسب لديهم يكن لم لكنهم
عن البحث بدأتا أن الحضارتني كلتا تلبث فلم والفرات؛ دجلة وادي يف طبيعية بصورٍة
الخامات نقل من بد ال كان عليها عثرتا وحني البعيدة، األرايض يف للقصدير مصادر
الحدادون يستطيع وحيث سبائك، صورة يف صهرها فيها يُمكن التي األماكن إىل الثقيلة

منها. مفيدة أغراض تشكيل
تقنيات لتطوير قويٍّا جديًدا زخًما والقصدير النحاس بني للجمع الحاجة أعطت هكذا
الذين واملرصيون، الرافدين بالد سكان حوَّل ما ورسعان البحري. النقل سيَّما وال النقل،
بالضخامة سفن صنع إىل اهتمامهم بها، ويُبحرون النهرية القوارب يصنعون قرونًا ظلُّوا

والقصدير. النحاس مصادر عن بحثًا البحار عرض يف لإلبحار الكافيتني واملتانة
ورماح بسيوف املتسلِّحة القديمة للجيوش تيرسَّ الربونز، استخدام يف ع التوسُّ ومع
بأسلحٍة مزوَّدة كانت التي بالجيوش بسهولة الهزيمة إلحاق الربونز من سهام ورءوس
تستخدم التي املجتمعات انتصار الربونز استخدام يضَمن لم بذلك حجرية؛ أطراف ذات
«العرص ثقافات ق بتفوُّ كذلك ل عجَّ بل فحسب، الحرب يف أعدائها عىل معدنية أسلحًة
استخدام انترش محلها. وحلَّت واَجهتها التي الحجري» «العرص ثقافات عىل الربونزي»
يف شائًعا صار حتى ، املتحرضِّ العالم أرجاء يف رسيًعا واألسلحة األدوات صناعة يف الربونز
ويف امليالد، قبل ٢٩٠٠ سنة بعد الرافدين بالد ويف امليالد، قبل ٣٣٠٠ سنة السند وادي

امليالد. قبل ٢٠٠٠ سنة الحرضية املراكز أول نشأة مع الصني
أغلب فإن الربونزي»، «العرص محل الحديدي» «العرص يحلَّ أن مقدًرا كان أنه ورغم
الحديد صهر تقنيات صارت أن بعد الربونَز طويل لزمٍن ل تُفضِّ ظلَّت القديمة الحضارات
مهمة. جوانب عدة يف الحديد عىل متفوًقا كان الربونز ألن طويل؛ بوقٍت ومنترشة شائعة
سخونة وكانت الحديد. من كثريًا أدنى حرارة درجات يف ينصهر الربونز كان فأوًال:
تبلغ تكن لم لكنها والذهب، والربونز والقصدير النحاس لصهر كافية قديًما الخشب نار
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إحمائها يف يُفِرطون العاملون كان حني حتى الحديد، لصهر كفاية مرتفعة حرارة درجات
طويلة. أنابيب خالل من فيها الهواء بنفخ

تشكيله يمكن فال الحديد أما بارًدا، يكون حني لتشكيله الربونز َطرُق يمكن وثانيًا:
ِممساكات صنع من الحديد لتشكيل بد ال أنه هذا معنى وكان ُملتِهب. وهو إال بالطَّرق

الربونز. لتشكيل رضورية تكن لم للحرارة ُمقاِومة خاصة وسنادين
يجب إسفنجية، ة هشَّ خشنة كتلة القديمة الحديد صهر عملية عن ينتج كان وثالثًا:
أشياء لصناعة صالح ُمطاِوع» «حديد إىل ل لتتحوَّ وتكراًرا مراًرا وطرقها تسخينها إعادة

صهره. بمجرَّد تشكيله فيمكن الربونز أما لالستخدام. قابلة
ليكون الهواء يف املوجود األكسجني مع يندمج للجو الربونز يتعرَّض حني ورابًعا:
من املصنوع الغرض تُغطي متينة، لكن رفيعة املؤكسد، املعدن من طبقة وهو «زنجاًرا»،
أو الحديد أكسيد عنه ينتج يتأكسد فحني الحديد أما التحلل. من املزيد من وتقيه الربونز
تتعرَّض حني السبب، لهذا الحديد. سطح تحمي ال ضعيفة غبارية مادٌة وهو «الصدأ»،
فيَْربيها باطنها، إىل الصدأ ينُفذ طويلة، لفرتاٍت واملاء للهواء حديد من املصنوعة األشياء

النهاية. يف الفائدة عديمة وتصري
السبب أن يبدو امُلتحرضة؟ املجتمعات كل يف الربونز محل الحديد حل إذن ملاذا
يف بوفرة موجود الحديد فخام محضة؛ اقتصادية باعتبارات يرتبط كبرية بدرجٍة كان
يف أيًضا ولكن فحسب، القارات كل يف ليس عليه العثور ويمكن املأهول، العالم أرجاء
واقع يف والفلبني. ونيوزيالندا واليابان أسرتاليا ذلك يف بما املأهولة، الكربى الجزر أغلب
الحمراء» «املغرة استخدام يف أوروبا يف القديم الحجري العرص مجتمعات عت توسَّ األمر،
من وغريها الدفن وعمليات الكهوف رسومات يف — الحديد خام أشكال من شكل —

الدينية. الطقوس
املناطق بني التجارة يُعرِقل القديمة الحضارات إحدى انهيار أو الحروب كانت حني
النحاسوالقصدير خامات كانت — التاريخ مدار عىل املألوفة األحداث من وهو — املتباعدة
وفرة. األكثر الخام الحديد عىل الحصول األسهل من كان حني يف أثمانها، وترتفع تنُدر
األشياء صناعة يف الربونز استخدام أخريًا ينتِه لم الحديد، تشكيل صعوبات بسبب أنه غري
كانت التي — الصلب من املصنوعة واألسلحة األدوات محلَّها ويحلُّ الشائعة املعدنية
انتشار مع الوسطى العصور يف إال — الربونزية أو الحديدية نظرياتها من وأمتن أصلب

املعقدة. الصلب صناعة عملية نت تحسَّ وحني بالفحم، املشتِعلة األفران استخدام
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والحرب7 والعجلة الخيل

القديم الحجري العرص برش وبعدهم النياندرتال، برش وبعدهم الناشئون، البرش ظل
الصيد حيوانات من يصطادونه ما بني الخيل يصطادون ترشيحيٍّا امُلتطوِّرون العلوي
الخيل أوراسيا سهوب بدو استأنس وحني بل األقل، عىل عام ألف ٤٠٠ طوال األخرى
وإنما ل، للتنقُّ وسيلة استخدامه أجل من ذلك يكن لم تقريبًا، عام ٦٠٠٠ منذ أصًال
تغذية عىل القادر الوحيد الحيوان هو فالحصان بسيط: والسبب للغذاء. كمصدر باألحرى

بالثلوج. املغطَّى املرعى يف نفسه
من كثريًا ويُغطيها الشتاء، يف قارس لربٍد أوراسيا سهوب يف امُلرتامية املروج تتعرَّض
األغنام استأنست قد الحديث الحجري العرص آخر شعوب كانت الثلوج. من بساط الوقت
تُغذى أن بد ال كان الحيوانات هذه لكن — لحومها ل تُفضِّ كانت التي — بالفعل واملاشية
املكسو الثلج اخرتاق تستطيع األغنام أن صحيٌح األرض. والجليد الثلج يُغطي حني باليد
جلد ستُمزق الحادَّة املتكرسة الجليد حواف لكن أسفله، للعشب لتصل بأنوفها بالجليد
ال الغذاء أن حني يف جوًعا تتضوَّر فقد عجًزا؛ أكثر فهي األبقار أما الرقيق. األغنام أنف
أسفل العشب عن الكشف عىل قدرتها لعدم بوصات بضع من بأكثر السطح عن يبعد
عىل قادرة الشمالية املناطق يف الفسيحة املروج يف نشأت التي الخيل لكن الثلج، غطاء

بالثلج. املغطَّاة املراعي يف بسهولة وترعى ة، الحادَّ بحوافرها الثلج إزالة
أن اكتشفوا للحوم، بديًال مصدًرا لتكون الخيل أوراسيا بدو استأنس أن وبمجرَّد
مصنوع بلجاٍم وتُربَط أفواهها يف تُوَضع بشكيمة عليها السيطرة يمكن الحيوانات هذه
يف االهرتاء أنماط بفحص أنتوني، دابليو ديفيد اآلثار عالم أثبت وقد الجلد. أو الحبال من
بسيطة وألجمٍة بشكائم تُقاد كانت الخيل أن أصحابها، قبور يف ُدفنت التي الخيل أسنان

امليالد.8 قبل ٤٠٠٠ عام منذ
عربات صناعة أيًضا تعلَّموا ولكنهم فحسب، الخيل امتطاء أوراسيا بدو يتعلم ولم
هذه جر من خيلهم مكَّنت مرابط وابتكروا القماش، من بمظالت ُمغطَّاة الخشب من
رحالة أكثر األوراسيون الرعاة صار ما ورسيًعا السهوب. عىل طويلة ملسافاٍت العربات
عن بحثًا سنويٍّا األميال ملئات أمالكهم وكل بأَُرسهم لون يتنقَّ كانوا حيث تنقًال، األرض
األمريكي الغرب ُروَّاد عَرب سنة، آالف بخمسة ذلك وبعد قطعانهم. أجل من جديدة مراٍع

تقريبًا. نفسه بالتصميم مغطَّاًة عرباٍت مستخدمني للرباري البدائية القفور
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يف أم أوراسيا سهوب يف أوًال وقع قد العجلة اخرتاع كان إذا ما مسألة أن ورغم
قد العجلة استخدام أن فيه شك ال مما فإنه بعد، تُحَسم لم الرافدين بالد أنهار وديان
أن بمجرد الصني، حتى أوروبا غرب من أوراسيا، أنحاء يف الهشيم يف النار مثل انترش
أدلة تظهر إذ العجلتني؛ ذات والعربات عجالت األربع ذات العربات استخدام الناس بدأ
٣٥٠٠ سنة من بدءًا وآسيا أوروبا من كلٍّ أنحاءِ يف ُمباغت نحٍو عىل استخدامهما عىل
عالمة وظهور عجالت، بأربع لعربات الصلصال من ونماذج رسومات شكل يف امليالد، قبل

.(9-7 شكل (انظر عربات من وأجزاء لعجالت أثرية وبقايا «عربة»، لكلمة مكتوبة

(ج)(ب)(أ)

(و)(ه)(د)

(ب) قطع ثالث من تصميم إىل (أ) الخشب من ُمصَمتة قطعٍة من العجلة تطوَّرت :9-7 شكل
وستة بأربعة عجالت الحربية للعجالت كان (ج). الربامق املتعددة العجلة إىل النهاية يف ر تطوَّ
إىل (أ) من (األشكال االحتفاالت. يف تُستخدم (و) املزخرفة العجالت وكانت و(ه). (د) برامق
فلوريدا مركز ،١٦٦٥٧ رقم الشكل الحربية، العجلة بعد (و): الشكل املؤلف؛ وضعها (ه)

نرشها.) بإعادة أُذن التعليمية. للتقنية

الغالب، يف الثريان تجرُّها كانت عجلتنَي أو عجالت بأربع كانت سواء العربات أوىل
ذات باملركبة متصل طويل خشبي قضيب جانبَي عىل أزواج يف تُربَط ما دائًما كانت حيث
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وهي أيًضا، الغرض لهذا استُخدمت قد اآلسيوية الوحشية الُحُمر كانت وإن العجالت،
تُمكِّن العجلتني وذات عجالت األربع ذات العربات كانت املستأنَسة. الُحمر من صغري نوٌع
من ذلك وغري واألخشاب البناء ومواد الغالل من ثقيلة أحمال نقل من شخصني أو شخًصا
القديمة املركبات هذه كانت األحيان أغلب ويف مساَعدة. دون آخر إىل مكان من البضائع
من أو أخرى، إىل قرية من ربما قصرية، ملسافاٍت البضائع نقل يف تُستخَدم العجالت ذات
تُستخدم كانت ما ونادًرا املدن. إىل الريف من أو التجارية، البلدات إىل والحقول املزارع
آالف بعد إال املعبَّدة الطُّرق تظهر لم حيث طويلة، ملسافاٍت الناس أو البضائع نقل يف

العجلة. اخرتاع من األعوام
استخدام القديمة الرافدين بالد جيوش بدأت امليالد، قبل و٢٠٠٠ ٣٠٠٠ عاَمي بني
الجحوش من أزواج أو الثريان تجرُّها متينة، بعجالٍت الثقيلة الحربية واملركبات العربات
املركبات هذه أن إال والرماح، السهام لُرماة ُمتحركة ة منصَّ لتكون اآلسيوية؛ الُحُمر أو
والتي الخيول، تجرُّها التي الحربية العجلة أما نسبيٍّا. القيادة وصعبة بطيئة كانت
امليالد، قبل ٢٠٠٠ عام بعد الرافدين بالد يف وظهرت أوراسيا سهوب بدو كذلك اخرتعها
ل، والتحمُّ والقوة الرسعة عىل مفطورة كانت فالخيل كليٍّا؛ اختالًفا مختلًفا شيئًا كانت فقد
الضئيلة اآلسيوية والُحمر والجحوش البليدة الحركة الثقيلة البطيئة الثريان عكس عىل
بالتأكيد. باهرة النتيجة كانت حربية بعجلٍة الخيل من أربعة أو اثنان ُربط وحني الحجم.
بقضبان مزوَّدة عجالت وذات التوجيه، سهلة الوزن خفيفة الحربية العجلة كانت
ثالثة أو اثنان خلفه يقف وكان واحد، قائٌد ويقودها الرسيعة الخيل من زوج يجرُّها
برسعٍة العجلة تنطلق بينما العدو عىل والسهام الرماح يُطِلقون امُلحاربني، من أربعة أو
الخشب أنواع وأرق أخف من مصنوعة وأرضيتها الحربية العجلة جوانب وكانت كبرية.
أن ورغم مفتوًحا. منها الخلفي الجزء وكان الحجم، كبرية عجالتها وكانت الجلد، أو
لشنِّ مثالية ًة منصَّ كانت أنها إال البضائع، نقل يف النفع عديمة شبه كانت الحربية العجلة

األعداء. قوَّات عىل الهجمات
األرض عىل رسيًعا تنطلق كانت فقد ُطرًقا؛ تحتاج القديمة الحربية العجالت تكن ولم
السائق، سوط تأثري تحت ركًضا األرض خيولها تقطع بينما وصخب، اهتزاز يف العراء
وقد العدو. عىل والسهام الرماح رماة هجوم أثناء الخيل عىل السيطرة يف يركز كان الذي
منذ وكانت كبرية، بدرجٍة القديمة للحروب العسكرية التكتيكات الحرب عجلة اخرتاع غريَّ
جزءًا الحربية العجلة صارت قليلة، قرون وخالل ُمخيًفا. حاسًما سالًحا استخدامها بدء

الصني. إىل مرص من القديمة الجيوش من جيش كل من أساسيٍّا
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احتاجتها التي الفريدة امُلتطلبات إىل الحربية العجلة نجاح من كبري جزءٌ يرجع
القوس كانت فقد القديم؛ األسهم لرامي ل املفضَّ السالح كانت التي القوية، الطويلة القوس
األسهم رامي يقف أن تستلزم وكانت للغاية. وثقيلة اإلنسان قامة ارتفاع بنفس الطويلة
الحربية. العجالت منصات عىل يقفون األسهم رماة يجعل كان الذي السبب وهو ُمنتصبًا،
— القوية الحيوانات هذه صهوات امتطاء وتعلُّم — والشكيمة اللجام ابتكار بعد لكن
القوس ودقة قوة نفس يف اكتناًزا وأكثر كثريًا أصغر قوًسا أوراسيا سهوب بدو اخرتع

الطويلة.
من تُصنَع كانت مفتول، عريض شارب مثل املقوَّسة «املركبة»، الجديدة القوس هذه
الحجم يف مرتني يُفوقه قوس قوة يف وكانت ببعض، بعضها ملتصقة وأوتار وعظام خشب
تُمكِّن باألوتار املدعمة أو املركبة القوس كانت كما الخشب. من واحدة قطعة من ومركبة
الذي العدو عىل الخلفي االتجاه ذلك يف بما — اتجاه أي يف السهام إطالق من الراكب
امتطاء صار حني امليالد، قبل ١٠٠٠ عام بعد راكض. جواد صهوة عىل وهو — يُالحقه
من انسحبت القديمة، الجيوش لدى شائًعا املركَّبة بالقوس وتسلُّحهم الجياد السهام رماة

الطويلة. القوس ُمستخدمو أو الرماح رماة وركابها الحربية العجلة تدريجيٍّا املعركة
والحمري والبغال الخيل الناس امتطاء فكرة عىل اعتيادنا مع علينا الصعب من
السيطرة باستطاعتهم أن البرش ببال يخطر أن تحوًال كان كم نتخيَّل أن واألفيال والجمال
يتخيلوا أن عن ناهيك فيه، ويتحكَّمون بل مرات، عدة وقوًة حجًما يُفوقهم حيواٍن عىل كليًة
فعل هو إنما لساعات الحصان امتطاء فإن حال، كل وعىل أيًضا. امتطاءه بإمكانهم أن
٣٥٠٠ عام بحلول أنه ورغم سواء. حدٍّ عىل والراكب الحصان إىل بالنسبة عادي» «غري
فكرة أن بد ال أنه إال بالفعل، استؤنست قد الحيوانات من عديدة أنواٌع كانت امليالد قبل
قوا حقَّ الذين الة الرحَّ البدو ناحية من ُمجازفة كانت حركاته يف والتحكُّم حصان امتطاء
قزوين. بحر ورشقيَّ شمايلَّ أوراسيا سهوب يف امليالد قبل ٤٥٠٠ عام بعد اإلنجاز هذا

الغزاة ظهر حني بالغة صدمًة ُصدموا األمريكيتني يف امُلتحرضة الشعوب أن شك ال
يف األطلنطي عرب معهم أحرضوها التي الخيل ُممتطني كاملة، حربية دروٍع يف اإلسبان
ولم قبل، من خيًال رأوا قد األصليون األمريكيون يكن فلم عرش؛ السادس القرن أوائل
شخص ألي يمكن وكما الضخمة. الحيوانات هذه صهوة عىل بًرشا قطُّ شهدوا قد يكونوا
الجواد صهوة عىل فاإلنسان يشهد، أن ركًضا يقرتبان وهما وفارس جواد رؤية له سبق

وُمخيًفا. مهيبًا منظره يكون وقد بل باهًرا، يبدو
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عنًرصا الحيوانات هذه ظلَّت استئناسها، أجل من الخيل تربية يف النجاح بمجرد
التاريخ نهاية تأِت لم الواقع يف بل سنة، آالف ثالثة من ألكثر املنظمة الحروب يف رئيسيٍّا
االحرتاق محرك اخرتاع مع العرشين، القرن يف إال الحروب يف الخيل الستخدام الطويل

األوىل. العاملية الحرب يف املدرَّعات حرب ونجاح الداخيل

واإلمرباطوريات والدول املدن

التي العملية وهي تطورها، ألقىصدرجات تصل حتى طويًال وقتًا الزراعة تقنية استغرقت
باستئناس السنوات آالف بعد إال تكتمل ولم الدائمة النتوفيني مستوطنات بإقامة بدأت
نشأة كأن يبدو النقيض، عىل والخيل. واملاشية واملاعز واألغنام امُلثمرة واألشجار الحبوب
العالم أنحاء يف عديدة مدن انتشار مع وضحاها، ليلة بني وقعت قد املدنية الحضارة

وبعده. امليالد قبل ٣٠٠٠ عام قبل فقط قليلة قرون خالل القديم
ومنها — عوامل عدة اندمجت حني البرش حياة يف والهائل الرسيع التحول هذا وقع
الِحريف، ص والتخصُّ األنهار، لوديان امُلواتية الجغرافية والطبيعة السكانية، الكثافة
ُمستقرة وغري ُمتقلبة حالٌة عنها لينتج — واالتصاالت النقل تقنيات يف واالبتكارات
يف كربى اٍت تغريُّ تُسبِّب أن املمكن من التي املوجبة»، الراجعة التغذية «حلقة باسم تُعَرف

العادة. غري عىل قصرية زمنية فرتاٍت
الذي املاشية، قطيع يف التدافع بداية املوجبة الراجعة التغذية حلقة عىل األمثلة من
يُصيب ثم له، املجاِورة الحيوانات ذعر إىل يؤدي مما فقط؛ واحد حيوان بذعر يبدأ قد
لحظات. خالل بأكمله القطيع يف الذعر ينترش حتى منها، القريبة الحيوانات كل الذعر

عرب التفاعل للناس الكتابة وأنظمة العجالت ذات واملركبات القوارب تطور أتاح
نمو هذه التفاعل تقنيات ت يرسَّ وقد لوجه. وجًها لاللتقاء الحاجة دون واملكان الزمان
ظهوَر بدورها املراكز هذه زت حفَّ وقد كفاءتها. ازدياد مع كبرية وسياسية تجارية مراكز
فأكثر. أكثر النموَّ الناشئة للمدن أتاح مما كفاءة؛ وأكثر جديدة واتصاالت نقل تقنيات
املدن يف بعُضهم الناس، من ا جدٍّ كبرية أعداٌد بدأت البرش، تاريخ يف مرة ألول ورسيًعا،

ُمتضامن. واحد مجتمٍع يف كأفراد يعملون الريف، يف وبعضهم
والتجار الِحرفيون يسُكنها بالنشاط، تعجُّ نحل خاليا مثل القديم العالم مدن كانت
عىل اعتمدوا جميًعا لكنهم السياسيون، والزعماء الدين ورجال والجنود الدولة وموظفو
سكان كان ذاته، الوقت يف غذائهم. عىل للحصول املحيطة املناطق يف والرعاة امُلزارعني
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املزايا هذه ومن ، املتحرضِّ املجتمع أتاحها التي املزايا أجل من املدن عىل يعتمدون الريف
يف تُصنع كانت التي املنتجات من وغريها واألسلحة واألدوات واألثاث والفخار املنسوجات
والرجوع بعيدة، مناطق من تُجلب كانت التي التجارية والبضائع الحرض، ِحرفيِّي متاجر
اإلدارة وضعته الذي االجتماعي والنظام املتفرِّغني، الدين رجال إىل الدينية األمور يف
التي والقتل والخطف والرسقة الهجوم عمليات ضد العسكرية الحماية وإمكانية املدنية،

السابقة. العصور يف بساطة األكثر املجتمعات يف شائعة كانت
تُسمى كانت بينما «مدنًا»، تُسمى كانت ة املتحرضِّ املجتمعات هذه بعض أن ورغم
تُوحي كما هائلة بينها االختالفات تكن لم «إمرباطوريات»، غريها ى وتُسمَّ «دوًال»، أخرى
سكان من املائة يف ٨٥ نحو أن إىل التقديرات أشارت وقد الثالثة. األسماء بني االختالفات
كانت بينما الزراعي، الغذاء ُمنتجي من كانوا التاريخ مر عىل كافًة املتحرضة املجتمعات
املجتمع جعلوا الذين الحرضيِّني امِلهن أصحاب من املتبقية املائة يف عرشة الخمس نسبة
تُسيِطر أن الرضوري من أنه القديمة املدن من مدينة كل وجدت وقد ممكنًا. املتحرض
ضخم غذاء مورد دائًما ر يتوفَّ أن لضمان واملدينة؛ الريف بني والناس البضائع حركة عىل
املنتجات يف املدن عىل االعتماد من الريف سكان يتمكن حتى املدينة؛ لسكان وثابت

إليها. يحتاجون كانوا التي العسكرية والحماية والخدمات
لدرجة املدنية الحضارات سكان زاد حني «دولة» نُسميه الذي املجتمع نوع نشأ
هذا ع وشجَّ املجتمع. شئون إدارة واحدة قبيلة أو عشرية أو أرسة بإمكان معها تُعد لم
عىل األول املقام يف قائمة كانت التي الحاكمة والطبقات البريوقراطية األنظمة تكوين عىل
ِصالتهم عىل تقوم أن من بدًال محدَّدة مدنية حضارٍة يف كأعضاء امُلواَطنة يف اشرتاكهم

القبَلية. انتماءاتهم أو العشرية يف اشرتاكهم أو العائلية
متعددة، مدنية مراكز عىل اشتملت «دوًال» نعتربها التي املجتمعات معظم أن رغم
سبيل عىل الدولة. «عاصمة» وظيفة تؤدي ُمهيمنة واحدة مدينة يوجد كان ما دائًما فإنه
مرص مملكتَي بني «التوحيد» يف مينا الفرعون إىل الفضل يُنَسب أن الشائع من املثال،
القديمة الدولة هذه أن فهو الواقع أما واحدة، أمًة لتصري والجنوبية الشمالية القديمة
تُحكم دة» «املوحَّ الجديدة مرص فكانت بالقوة؛ بأكمله النيل وادي مينا غزا حني تكوَّنت
إىل النيل من العلوي الجزء ب يتشعَّ حيث الواقعة منف، مدينة واحد، مدنيٍّ مركٍز من

الكربى. النيل دلتا ن تُكوِّ التي حجًما األصغر والقنوات الجداول من العديد
واألرايض املدن الدول بعض جيوش غزت حني ُولدت فقد «اإلمرباطوريات» فكرة أما
عن ينتج لم كلها، مرص د ووحَّ ِطيبة مينا غزا فحني أخرى؛ ثقافات لحكم الخاضعة
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ثقافٌة تجمعهما كليهما والجنوبي الشمايل مرص ُقطَري ألن «إمرباطورية»؛ تكوين ذلك
مشرتكة، ديانة واعتناق مشرتًكا، كتابة ونظام مشرتكة، لغًة الثقافة هذه شملت مشرتكة،
املياه، ونقل والتعدين، الفخار، وصناعة الحيوانات، وتربية الزراعة، يف متشابهة وعادات
وحدها، النيل وادي ثقافة عىل سيطرتهم ببسط الفراعنة يكتف لم لكن املنازل. وبناء
شبه عرب ورشًقا النوبة، إىل جنوبًا حكمهم يف بالتوسع املطاف نهاية يف إمرباطوريات وبنَوا
الجنوبية والحدود سوريا حتى املتوسط البحر سواحل امتداد عىل وشماًال سيناء، جزيرة

لرتكيا.
حروب مع تناَوبت والرخاء السالم من بفرتات القديمة الحضارات تاريخ تميَّز
كانت حني العسكرية الغزوات ستها أسَّ التي اإلمرباطوريات نشأت وقد وإخضاع، وغزوات
من أيٌّ تصمد لم لكن خراًجا، وتفرضعليها أخرى ثقافاٍت تغزو املدنية الحضارات بعض
سلسلة من باألحرى القديم التاريخ يتكون إذ قرون؛ بضعة من أكثر اإلمرباطوريات هذه
واالستقرار، النمو من وفرتات واالئتالفات، والغزوات الحروب من يبدو فيما تنتهي ال
الحرب. إىل العودة أخريًا ثم والتدهور، اإلدارة وسوء والفساد االنحالل من فرتات يتبعها
الدولة أن هي واإلمرباطورية والدولة املدينة بني االختالفات أهم كانت القول، خالصة
وُمسيِطرة سائدة دوًما كانت العاصمة أن رغم — مدينة من أكثر تشمل ما دائًما كانت

واحدة. ثقافة من أكثر تضمُّ العادة يف فكانت اإلمرباطورية أما — أسايس بشكٍل
ثباتًا ثابتة كانت املدني للمجتمع الجوهرية الطبيعة فإن االختالفات، هذه ورغم
بعض ويف الخام، واملواد الغذاء بينما املدن، يف ُمتمركزتنَي كانتا والثروة فالسلطة ملحوًظا؛
من مجموعة إحالل ومع املدنية. املراكز إىل الريف قرى من ق تتدفَّ كانت العمالة، الحاالت
حيواناتهم، ويُربون محاصيلهم، يزرعون الريف سكان ظلَّ أخرى، مجموعٍة محلَّ الحكام
سكان ظلَّ ذاته، الوقت ويف وخراج. رضائب شكل يف املدن إىل إنتاجهم ويُرسلون
العسكرية السلطات ويُمارسون البعيدة، املناطق مع ويُتاجرون أشياء، يصنعون املدينة

واحد. نسيٍج يف مًعا الحضارات هذه ربطت التي والدينية والسياسية

الكبري واالندماج دنبار رقم

مدنها ودول الحاكمة وأُرسها امُلتحرضة املجتمعات ممالك تتابُع يف التدقيق عند
الجماعات أكرب كبرٍي حدٍّ إىل كانت أنها حقيقة عن بسهولة نغفل قد وإمرباطورياتها،
الزراعة ر تطوُّ فمع اإلطالق؛ عىل دة موحَّ اجتماعيٍة جماعاٍت يف اندمجت التي البرشية
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إىل الرحالة مجموعة يُشكِّلون كانوا الذين األفراد عرشات من البرشية الجماعات اتَّسعت
أن إال وُقراه، الحديث الحجري العرص بلدات يف مًعا يعيشون كانوا الذين األفراد مئات
يف األعظم هي االجتماعي، االندماج من كثريًا أكرب عمليًة مثَّل املدنية الحضارة ظهور

الحديثة. الصناعية القومية الدولة ن تكوُّ قبل البرشية تاريخ
اآلالف، مئات نحو أفرادها عدد بلغ مجتمعاٍت من القديمة الحضارات أغلب تكوَّنت
الثقافة، نفس يف أعضاءً أنفسهم ويعدُّون القادة، بنفس يعرتفون مواطنيها كل وكان
باملالحظة جدير تطوٌر وهذا االجتماعية. الجماعة نفس يف أفراًدا بصفتهم يتفاعلون وكانوا
أن عىل املادية بطبيعته قادر غري يكون قد البرشي املخَّ أن االعتبار يف نضع حني بالتأكيد،

الوقت. نفس يف مكتملة عالقة ١٥٠ من أكثر يستوعب
بني العالقة دنبار، روبني التطوري، اإلنسان علم اختصايص درس ١٩٩٢م، عام يف
األكرب األدمغة ذات األنواع أن فوجد الرئيسيات؛ من أنواع عدة يف الجماعة وحجم املخ حجم
تلك كانت بينما املتماسكة، االجتماعية الجماعات أكرب عىل الحفاظ عىل قادرة كانت حجًما
االجتماعية الجماعات أصغر عىل الحفاظ عىل قادرة حجًما األصغر األدمغة ذات األنواع
حتى مرتابطًة تظلُّ البرشية الجماعات أن الريايض نموذجه ر تصوَّ وقد فقط. املتماسكة
وهكذا االعتبار. يف البرشي املخ حجم وضع مع تقريبًا، فرًدا ١٥٠ إىل أفرادها عدد يصل
العالقات من عدد أقىص تقريبًا هو دنبار»، «رقم يُسمى صار الذي ،١٥٠ رقم يكون

الوقت.9 نفس يف عليها يُحافظ أن عادي إلنساٍن يمكن التي امُلكتملة
ط متوسِّ فهو البرشية؛ االجتماعية الجماعات أنواع كل يف دنبار رقم ظهور ويتكرَّر
لة املفضَّ قائمتهم إىل اإلنجليز يُرسلها ما عادًة التي بالكريسماس التهنئة بطاقات عدد
عادًة الذي واألميش، اليانومامي لقرى الفعيل األقىص الحد وهو واألقارب. األصدقاء من
هو قرون منذ العدد هذا يزال وما حجًما. أصغر جديدٍة وحداٍت إىل بعده تنفصل ما
عند الذي الحديث، للمكتب املثايل الحجم حتى إنه بل العسكرية، للرسية املعهود الحجم
رقم ويعكس شاغليه. بني واختالل تنافر عنها ينتج التي والفرق الشلل تتكون تجاوزه
يكن لم حال، كل وعىل دة. معقَّ عالقات إقامة عىل البرشي للذهن الفطرية القدرة دنبار
لبضع إال مكتملة عالقاٍت عىل الحفاظ سبيل يف التطور سنني ماليني مر عىل بحاجة البرش

الثمار. وجمع الصيد جماعة منهم تتكون ما عادًة كانت الذين األقارب من عرشات
نعرفهم الذين الناس أيًضا يوجد امُلتكاملة، العالقات من قليلة عرشاٍت إىل وباإلضافة
التي املختلفة والوجوه األسماء عدد فكم العالقة. من نوع أي بهم يربطنا ال قد ولكن
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ألفني. من أقل ستكون اإلجابة أن املؤكَّد ِشبه من تذكُّرها؟ أو عليها التعرف تستطيع
كلَّ شخص كلُّ يعرف شخص، ألَفي عن سكانها يقلُّ التي الزراعية املجتمعات قرى يف
عن البرشية املجموعة وزيادة الحد، هذا عبور بمجرد لكن ويألفه. تقريبًا آخر شخص

بعض. عن بعضهم أغرابًا يَُعدون الذين األشخاص عدد يزيد فرد، ألَفي
عصور يف تطوَّر فقد فطرية؛ ذهنيٌة قدرٌة أيًضا هو هذا األكرب شخص األلَفني عدد
األخرى االجتماعية الجماعات أفراد عىل للتعرُّف فرد كل حاجة بدافع التاريخ قبل ما
التجارة ورشكاء الطفولة، وأصدقاء العابرة، املعارف أحيانًا: معها يتواصل كان التي
وجمع الصيد جماعات وأعضاء بعيدة، قرابٌة بالفرد تربطهم الذين واألشخاص العابرون،
شخص ألَفي إىل خمسمائة من ُهويات عىل التعرف عىل القدرة كانت هكذا األخرى. الثمار

اإلطالق. عىل الثمار وجمع الصيد مجتمع عضو إليه احتاج ما كل هي وتذكُّرها
زاد حجًما أكرب مدٍن إىل الزراعية الحديث الحجري العرص قرى عت توسَّ حني لكن
بأكملهم واحد مجتمع أعضاء معرفة عىل القدرة فكانت شخص، ألَفي عن سكانها عدد
الثقافات فإن ذلك، ورغم البرشي. للمخ الطبيعية الحدود يُفوق مما عليهم والتعرُّف
الرمزي التواصل ظهور مع العلوي القديم الحجري العرص خالل نشأت التي القبلية
والتضامن. باالنتماء جماعي بحسٍّ الشعور من أغرابًا يكونون قد الذين الناس مكَّنت
الكبرية الحديث الحجري العرص بلدات غرباء مكَّن ما هو واألعراق القبائل ن تكوُّ وكان
يكونوا لم إن حتى بعض، مع بعضهم بارتياٍح والتفاعل بعض يف بعضهم الثقة من

شخصية. معرفٍة عىل جميًعا
الناس بني كبري اندماٍج عىل انطوى مدنية حضاراٍت إىل البرشي املجتمع ل تحوُّ أن إال
مع شخصية بعالقاٍت االرتباط ممكنًا يكن لم أنه لدرجة كبرية، جماعاٍت يف واملجتمعات
بأنه تُوحي كانت القبيل التضامن عىل البرشية القدرة لكن منهم. صغرية نسبة من أكثر
سنة اعتربنا وإذا البرشية. الجماعة إليه تِصل قد الذي للحجم أقىص حدٌّ حرفيٍّا يوجد ال
أطلق الذي املدنية الحضارة عنارص كل اندماج إىل األقرب الوقت هي امليالد قبل ٣٠٠٠
الدول تُسيطر حتى سنة آالف خمسة إال يستغرق لم األمر فإن الجديد، التحول هذا رشارة
بأرسها. البرشية عىل املأهول، العالم من شرب كل عىل استحوذت التي الكربى، القومية

والتاريخ والفلسفة والفلك الرياضيات دراسة الجديدة املدنية الحضارات ثمار من كان
وبناء والنجارة واملعمار والحدادة التعدين تقنيات طوَّرت التي وهي والطب، واألحياء
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العميل. الهندسة وعلم الكتابة فن اخرتعت كما كبرية، بدرجٍة بها وارتقت واألسلحة السفن

والنحت. والرسم واملوسيقى والشعر الدراما من الحديثة األشكال ابتكرت فإنها كذلك
واملعابد واملقابر واألهرامات املقنَطرة والقنوات والجسور والطُّرق ع الرتُّ أقامت التي وهي
التي السفن بنت التي وهي العالم، أرجاء جميع يف باآلالف والحصون والقالع واألرضحة
انبثقت ثقافاتها ومن النهاية. يف األرضية الكرة حول وطافت البحار ُعرض يف أبحرت
وهي والهندوسية، واإلسالم والكونفوشيوسية والبوذية املسيحية الكربى؛ العاملية الديانات
من بدءًا نعرفها، التي السيايس والنظام الدولة حكومة أشكال من شكل كل ابتكرت التي

التمثيلية. الديمقراطية األنظمة إىل وصوًال الوراثية امللكية األنظمة
وخالل للتجديد، ديناميكية محرِّكات بمنزلة الجديدة املدنية الحضارات أن تبنيَّ وقد
الصيد ثقافات من ورثتها التي القيود من البرشية ُحرِّرت فقط السنوات من آالف بضعة

الغابرة. الثمار وجمع
اآلالت تقنية الوسطى العصور خالل أوروبا يف الساعات صانعو اخرتع حني لكن
التطور من لعملية العنان بهذا أطلقوا بحق، دقيقة ساعات الخرتاع سعيهم يف الدقيقة
أي من عمًقا وأكثر اكتماًال أكثر تحوًال يتحوَّل النهاية يف البرشي املجتمع جعلت الثقايف
الذي — السابع التحول هذا نتناول وسوف قبل. من وقعت التي التقنية التحوالت من
— الحارض الوقت يف الحياة قيد عىل املوجودين البرش لكل اليومية الحياة يُشكِّل يزال ما

الكتاب. هذا من التايل الفصل يف وذلك
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الدقيقة اآلالت تقنية
الصناعي واملجتمع واملحركات الساعات

اآللية، لألدوات األساسية التقنية كان األوائل الساعات لصانعي الباقي الرتاث
أذهانهم. يف قط يخطر لم ذلك أن رغم

«املكتشفون» بورستني، جيه دانيال

لزيارة ريتيش ماتيو األب إىل دعوًة يل، وان الحاكمة، مينج أرسة إمرباطور ه وجَّ حني
أوائل اليسوعيون وزمالؤه ريتيش األب كان ١٦٠١م، عام يف للصني اإلمرباطوري البالط
القساوسة أحد ريتيش، األب كان الوقت ذلك يف املحظورة. املدينة يدخلون الذين األوروبيني
عاًما. عرشين قرابة استمرَّت الصني جنوب يف تبشريية مهمًة يؤدي إيطاليا، يف اليسوعيني
وبعد كانتون، قرب بإرساليته البطش الغاضبة الحشود أحد رشوع من نجا قد وكان
الطريق يف وهو اليسوعيني زمالئه مع وُسجن عليه القبض أُلقي قصرية بفرتٍة وصوله

بيكني. يف الصينية للعاصمة
عبارة هدية بإحضار ريتيش فيه وعد سابًقا التماًسا تذكَّر يل وان اإلمرباطور أن غري
ورفاقه ريتيش رساح بإطالق فأمر فينيسيا، من الطريق طوال بعناية حملهما ساعتني عن
األوروبية اآلالت هذه يرى أن يل وان أراد اإلمرباطوري. القرص إىل الساعتني وإحضار

الساعات. مرور إلعالن أجراسها وتدقُّ أليام وحدها تعمل إنها قيل التي الغريبة،



قيود بال

وصول قبل أيام لعدة الخاص مسكنه يف ريتيش األب ساعتَي يل وان فحص
وصول مع لكن قط، مثيًال لها يَر لم التي اآلالت بهذه مفتونًا اإلمرباطور وكان اليسوعيني،
وحني العمل، عن فت توقَّ قد الساعتنَي أكرب كانت اإلمرباطوري البالط إىل ورفاقه ريتيش
أيام ثالثة عن يزيد ال فيما للعمل الساعة إعادة برضورة عليهم ُشدد اليسوعيون حرض
بحاجة كانت ألنها فقط فت توقَّ قد الساعة كانت الحظ، ولحسن ذلك. عواقب لوا تحمَّ وإال

ملئها. إعادة إىل
الشمس لكسوف املحدَّد بالوقت التنبؤ عىل اليسوعيني وقدرة — ريتيش هدايا أفلحت
حظوة ورفاقه ريتيش لألب تكُفل أن يف — البالط فلك علماء من كثريًا أكرب بدقٍة ومدته
للقرص الداخلية األفنية أحد يف الكبرية للساعة خاص برٌج ُشيد وقد مينج. بالط يف

الخاص. يل وان مسكن يف الصغرية الساعة وُوضعت اإلمرباطوري،
كانت فقد الصينيني؛ كل أفحمت «إنها اإلمرباطور: ساعة عن ريتيش األب قال وقد
الصيني.» التاريخ يف بشأنه رات تصوُّ حتى ترد ولم به، يُسمع أو نظري له يُشَهد لم عمًال
ريتيش ماتيو ظل إذ مكافأة؛ دون من وِحرفيتهم األوروبيني لعلم يل وان تقدير يكن ولم
اإلمرباطور، من سخيٍّا راتبًا يتلقى ١٦١٠م عام وفاته وحتى التالية األعوام تسعة طوال
مينج أرسة تقاليد عن يل وان خرج وفاته وعند الصيني. البالط يف مميَّزة مكانًة شغل كما
بوذي معبد ببناء أيًضا أمر بل الصينية، األرايض يف األجانب دفن عدم تقتيض كانت التي

اليوم. حتى هناك رفاته زال ما حيث بيكني، قلب يف ريتيش رشف عىل
التفاصيل، بديعة عمالقًة ساعًة ثَمة بأن علم عىل يكونوا لم واليسوعيني يل وان أن غري
ذلك قبل الصني يف بُنيت قد قدًما عرشة إحدى طولها ساقيٍة من املياه ق تدفُّ بطاقة تعمل
من وكانت قدًما، أربعون طوله برٍج يف قائمة الرائعة اآللة هذه كانت عام. بخمسمائة
شينزونج، سونج، أرسة إمرباطور أجل من سونج سو العبقري الحكومي املوظَّف ابتكار
وُصهرت املائية، سونج سو ساعة أُهملت شينزونج وفاة وعند ميالدية. ١٠٩٤ عام

خردة. لتصري النهاية يف الربونزية اآللية أجزاؤها
كانت القرون مر عىل بعده جاء ومن سونج سو صنعها التي العديدة املائية الساعات
اإلمرباطوري. للبالط إرضاءً الكبار الِحرفيني من عدد بناها نوعها من فريدًة آالٍت جميعها
جيش بها اشتغل كاملة، صناعة ثمرة كانتا فقد أخرى، جهٍة من ريتيش، األب ساعتا أما

أوروبا. أنحاء يف وانترشت عام ثالثمائة طوال بثباٍت تنمو ظلَّت املهرة الِحرفيني من
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األوروبية الجيب وساعات الساعات صارت ريتيش، وصول تلت التي السنوات يف
الثامن القرن ستينيات وبحلول الصيني، اإلمرباطوري البالط مع ُمزدِهرة تجارٍة من جزءًا
بالساعات يعجُّ «إنه فيه: قالوا اإلمرباطوري القرص عن خربًا اليسوعيون اآلباء تناَقل عرش
واملحلقات واألراغن العدادة والساعات األجراس) (مجموعات واملصلصالت الجيب وساعات
السماوية) الكرة يف الرئيسية الدوائر مواقع تُمثل حلقات من مؤلفة قديمة فلكية (آالت
ابتكرتها قطعة آالف أربعة من أكثر فهناك وأوصافها؛ أنواعها بجميع الفلكية والساعات
بيكني يف الهولندية الرشقية الهند رشكة سفري وكان ولندن.» باريس صانعي أفضل أيدي
وجه عىل بد «ال بيكني؛ إىل السفر عند أنه إىل عرش الثامن القرن نهاية قرب أشار قد
اللهو؛ يف األوروبيون بية الصِّ يستخدمها التي [الساعات] اللعب تلك إحضار الخصوصمن

الفنية.»1 والِقطع العلمية األدوات من كثريًا أكثر باهتماٍم هنا ستحظى األشياء فهذه
سقوط منذ األوروبيون عرفه سيايس كيان أي من كثريًا أكرب كانت الصني أن ورغم
مجاالٍت يف األوروبية الحضارة عىل متفوِّقة كانت طاملا الصينية الحضارة أن ورغم روما،
األوروبيون الساعات صانعو كان واألدب، الحكومي والنظام والنقل الصناعة يف متعددة
الدقة شديدة ساعاٍت صناعة عىل القادرين العالم يف الوحيدين الِحرفيني الوقت ذلك يف
وراء األسايس السبب كان الكف. يف حملها أو مائدة عىل لوضعها كافية بدرجٍة وصغرية
األوروبيني الساعات بصانعي دفعت قد أجيال مدار عىل املتواِصلة الجهود أن هو ذلك
واحد مجاٍل يف األخرى املتحرضة املجتمعات كل يف املعدنية األدوات صانعي عىل للتفوق

الدقيقة. اآلالت صناعة بعينه:
بمراعاة والخاص الفريد األوروبي الهوس من اآللية الساعات لتطوير الحافز نبع
تقنية إلتقان الوسطى العصور خالل أوروبا ساعات صانعي ألهَم الذي الهوس الوقت؛
البحرية، يف التموجات وِمثل بحق. دقيقة ساعات صنع إىل سعيهم يف الدقيقة اآلالت
تلمسه. يشء كل لتُحوِّل البرش حياة مجاالت من مجال كل يف الدقيقة اآلالت توابع انترشت
يأِت لم التي اآلالت من شتى أنواع تصنيع اإلمكان يف الدقيقة اآلالت جعلت فقد
املدى، البعيدة واألسلحة الطباعة، وآالت البخارية، املحركات قبل: من ابتكارها عىل البرش
وقد — جرٍّا وهلم — واملجاهر والتلسكوبات التلغراف، وأسالك الكهربائية، واملولدات
والصناعة والعلوم املعلومات يف توسع من نتج ما مع جاءت التي التضافر أوجه أدَّت
والحيوانات البرش طاقة عىل قائم غري جديد، نوٍع من مجتمع والدة إىل العسكرية والقوة
يف برمته األمر بدأ وقد محدودة. غري تبدو التي الحفري الوقود طاقة عىل وإنما املحدودة،

اآللية. الساعة اخرتاع مع الوسطى العصور
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الساعات صانع عبقرية

يف الواردة الصلوات تالوة يُعدون وكانوا ورًعا، شعبًا الوسطى العصور أوروبيو كان
السبب ولهذا األهمية؛ شديد أمًرا الصحيحة أوقاتها يف اليومية الصلوات فروض كتاب
الرهبان عىل وكان للجرس، برج عىل العرص ذلك يف املتعددة واألديرة الكنائس كل احتوت
أوقات تحني عندما املؤمنني إلعالم والنهار الليل من محدَّدة ساعاٍت يف األجراس هذه قرع
الرهبان يستخدمها كان التي املائية والساعات الرملية الساعات أن غري صلواتهم. تالوة
كان الواقع، يف دقيقة. وغري عليها ل يُعوَّ ال أنها عنها ُعِرف الوسطى العصور أوائل يف
والساعات املائية والساعات املزاول يستخدمون والصينيون والهنود والرومان اإلغريقيون
من كالٍّ لكن السحيقة، العصور منذ الوقت لحساب البخورية والساعات والشموع الرملية

خطرية. عيوٌب به كانت الوسائل هذه
— االستواء خط من املسافة أو — العرض دائرة حسب فقط دقيقة املزاول كانت
غيش ومتى الليل طوال اإلطالق عىل نفع ذات غري تصري وكانت أجلها، من ُصممت التي
حجم يف ضخمة كانت التي منها القليل باستثناء — املائية الساعات أما الشمس. السحاب
ببطء املاء قطرات تساقط عىل دقتها سبيل يف تعتمد كانت فقد — الطوابق متعددة أبنية
يكون حني أكثر ببطء ق تتدفَّ املاء قطرات إن حيث لكن إناء. قاع يف صغري ثقب خالل من
أن النادر من كان فقد به، ممتلئًا يكون حني قه بتدفُّ مقاَرنًة املاء من فارغ ِشبه اإلناء
يف تستقرُّ الفضالت أو الشوائب بعض كانت ما كثريًا كذلك، دقيقة. املائية الساعة تكون

تماًما. تتوقف الساعة فكانت التقطري، ثقب
فرتات لحساب مة مصمَّ الرملية فالساعات حاًال؛ أفضل الرملية الساعة تكن ولم
يكون فِلكي أقل، أو فحسب دقيقة عرشين تحسب أغلبها كانت لذلك فقط؛ قصرية زمنية
لدرجٍة ة وهشَّ وثقيلة كبرية تكون ألن بد ال واحدة ساعة لقياس كافيًا الزجاجة حجم
من بد ال كان زمنية، وحدة من أكثر تحسب حتى الرملية الساعة أن واألسوأ خطرية.
املشتعل البخور أعطى أخرى ناحيٍة من الرمل. فيها ينفد مرة كل يف عقب عىل رأًسا قلبها
البخورية الساعات استخدام انترش لذا الوقت؛ مرور لحساب ُمدهشة لدرجٍة دقيقة طريقًة
استهالك وهو فريد، عيٌب شابها البخورية الساعات أن غري قرون، طوال آسيا أنحاء يف
كان أجله من ُصمم الذي الحد إىل البخور احرتاق فبعد الوقت؛ تحديد عملية يف نفسها

بالوقت. الساعة تُخرب فلن وإال محله، جديدة كمية وضع من بد ال
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الكنيسة لرغبة استجابة ويف ميالدية، و١٣٠٠ ١٢٠٠ عاَمي بني ما وقٍت يف هكذا،
املعدن. من آلية ساعات صنع الوسطى العصور أوروبا ِحرفيو بدأ دقة، أكثر ساعاٍت يف
هي القوة وهذه سالسل، من ة ُمدالَّ أثقال بقوة تعمل الثورية اآللية الساعات هذه كانت
الساعة ميزان تُسمى آليٌة الرتوس تدوير رسعَة تُنظم وكانت الساعة. تروس تُدير التي
هي الساعة ميزان وحركة وإفالته. معنيَّ ترس أسنان من سن كل عىل القبض تتناوب

اآللية. الساعات لكل املميز التكة صوت عن املسئولة
غري بدقٍة الوقت إخبار قابلية الجديدة اآللية الساعات لهذه الساعة ميزان أتاح
التي الوقت ضبط تقنيات بكل مقاَرنًة والدقة التحمل يف هائًال تقدًما فمثَّلت مسبوقة،
هذه من أي تكن لم أنه غري القديمة، العصور منذ املتحرضة املجتمعات استخدمتها
إن (حتى األجراس برنني بالوقت تُخرب كانت وإنما مينا، أو بعقارب مزوَّدة الساعات
يِشع ولم «جرس»). تعني التي ،Glocke األملانية الكلمة من جاءت اإلنجليزية clock كلمة
داخل يدوران للدقائق وعقرب للساعات بعقرب — لدينا املألوف الساعة مينا استخدام
عام أربعمائة من أكثر بعد ١٧٠٠م، عام حتى — رقًما عرش اثنَي يَحمل دائري قرص

وأديرتها. أوروبا كنائس أبراج يف آلية ساعات أول تركيب من
كان فقط ببندول؛ مزوَّدًة األوىل الساعات من ساعة أي تكن لم ذلك، إىل باإلضافة
تُسمى دوارة ذراٌع ذلك عن عوًضا الوسطى العصور ساعات يف الساعة ميزاَن يُنظم ما
حركة يُنظمها الساعة رسعة كانت محوًرا. يُسمى عامود عىل تتأرجح التوازن قضيب
يدور القضيب يجعل كان (مما للداخل سواء التوازن قضيب طرَيف يف املعلَّقة األثقال
القضيب ذو الساعة ميزان يكن لم لكن أبطأ)، يدور يجعله كان (وهذا للخارج أو أرسع)
ر تؤخِّ أو القديمة الساعات هذه تُقدِّم أن املألوف من وكان بمعايرينا، ا جدٍّ دقيًقا واملحور

.(1-8 شكل (انظر يوميٍّا دقائق عدة
يكونوا فلم فقط، بالساعة الوقت يعرفون كانوا الوسطى العصور شعوب لكن
كافية بدرجٍة دقيًقا واملحور القضيب ذو الساعة ميزان كان لذلك، الدقائق. لدقة يأبَهون
قدَّم حني املوجودة الساعات من الوحيد النوع كان هذا لكن العملية. األغراض أجل من
طوال اآللية الساعات كل يف تُستخدم وظلَّت يل، وان اإلمرباطور إىل هداياه ريتيش األب
إال الوسطى العصور لساعة األسايس التصميم عىل الزمن يعُف ولم األقل. عىل عاًما ٣٥٠
عرش. السابع القرن يف الالارتجاعي وامليزان املثبت ذي الساعة وميزان البندول اخرتاع مع
عرشة التاسعة يف جالييل جاليليو اإليطايل والفيزياء والرياضيات الفلك عالم كان حني
أن الحظ حني الكنيسة، يف امُلتأرِجح املذبح مصباح حركة إزاء الفضول انتابه عمره من
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(أ)

(ج)(ب)

حل لكن سنة، ٣٥٠ طوال يُستخدم (أ) التوازن» وقضيب «املحور ميزان ظل : :1-8 شكل
دقة. األكثر و(ج) (ب) و«الالارتجاعي» املثبت» «ذو الساعة وميزان البندول النهاية يف محلَّه
امللكية بند تحت بنرشها ح مرصَّ ديبوا، لبيري والقضيب املحور ذات فيك دي ساعة ((أ):
هنري لجورج املثبت ذو الساعة ميزان (ب): كومونز. ويكيميديا موقع خالل من العامة
كومونز. ويكيميديا موقع خالل من العامة امللكية بند تحت بنرشها ح مرصَّ هازليت، أبوت
امللكية بند تحت بنرشها ح مرصَّ بريتني، جيه لفريدريك الالارتجاعي الساعة ميزان (ج):

كومونز.) ويكيميديا موقع من العامة

أو كبرية التأرجح مسافة كانت سواء الرسعة، معدَّل بنفس يتأرجح ما دائًما املصباح
أول تصاميم يضع لم لكنه ١٦٠٢م، عام الظاهرة هذه عن جاليليو كتب وقد صغرية.
كفيًفا. وصار هرم أن بعد فينشينزو، ابنه بمساعدة ١٦٤١م، عام قبل ببندول ساعة
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الهولندي والفلك الرياضيات عالم فإن قط، ذ تُنفَّ لم البندول ذات جاليليو ساعة أن ورغم
وقد الحياة. إىل أعادها قد ١٦٥٧م عام ببندول ساعة أول صنع الذي هويجينز كريستيان
الدقة من الكبرية الدرجة هذه ومع سابقتها، من مرات عرش أدق البندول ساعة أن تبنيَّ
إىل بإضافته الساعات صانعي أغلب يكرتث لم الذي الدقائق، عقرب استخدام أخريًا شاع

الوقت. ذلك قبل الساعة مينا
احتاجت دقيقة ساعات إنشاء كان اإلطالق عىل بالوقت األوروبي الهوس تبعات أهم
عجالت إىل تحتاج اآللية الساعات كانت فقد وُمتَقنة؛ دقيقة مكوِّنات صنع عىل قادرة آالت
وكان ثابتة. برسعٍة تسري حتى واالستقامة االستدارة كاملة وأسطوانات تدوير وأعمدة
بنفس تكون أن بد ال سن وكل ُمتساوية، مسافاٍت عىل الرتوس أسنان ع توزَّ أن بد ال
فكان الالحقة األزمنة ساعات تشغل كانت التي الزنربكات أما بالضبط. والشكل الحجم
كانت التي الصغرية الرباغي وكل بدقة. دة موحَّ وصالبٍة بدقة، د موحَّ بُسمٍك صنعها يتعنيَّ
امُللولبة الثقوب تُالئم بحيث تُصنع أن بد ال كان ببعض بعضها الساعة أجزاء تربط
منذ ادون الحدَّ يُشكِّلها كان التي يدويٍّا املصنوعة القطع فأن أجلها، من ُصنعت التي
يف براعتهم بلغت مهما الهندسية، األشكال دقة عن البعد كل بعيدًة كانت التعدين فجر
يستخدم ال وهو بحق دقيقة آليًة ساعًة ِحريفٌّ يصنع أن املمكن من يكن لم ثَم من ِحرفتهم؛

اليدوية. األدوات سوى
ويف بل — شهوًرا تستغرق واحدة ساعة صناعة كانت الساعات صناعة بداية يف
صنع الذي الصانع كان األحيان أغلب ويف بمهارة، العمل من — سنوات األحيان بعض
صانعي حاجة فإن السبب، لهذا إصالحها. أو صيانتها عىل القادر وحده هو فعليٍّا الساعة
الِحرفيني دفعت اآللية، الساعات إىل املتزايدة الناس وحاجة دقيقة آالٍت إىل الساعات
مة ُمصمَّ آالت وهي تشغيل»، «أدوات ى تُسمَّ خاصة أجهزة اخرتاع يف البدء إىل األوروبيني

أخرى. آالٍت من أجزاءً لتُشكِّل
االستدارة، تامة ِقطع لصنع مخارط الجديدة التشغيل أدوات أو آالت صناعة شملت
متنوعة ومجموعة تماًما، مستوية األسطح لجعل تفريز وآالت دقيقة، ثقوب لصنع ومثاقب
يدويٍّا، تعمل تكن لم التي التشكيل وماكينات القشط وماكينات واملطاحن املناشري من
ساعات صانعو يكن لم وهكذا مسارات. أو قضبان عىل مركبة خاصة بأجهزٍة وإنما
بل فحسب، تشغيل آالت أول اخرتاع عن مبارشًة مسئولني الوسطى العصور يف أوروبا
التشغيل آالت كانت التي الدقيقة األجزاء من العديدة األخرى األنواع سائر عن وكذلك

تشكيلها. عىل قادرًة
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فأثناء جديدة؛ صاٌت تخصُّ ظهرت التطور يف الدقيقة اآلالت علم استمرار ومع
علمية، أدوات يصنعون كيف أيًضا تعلَّموا الساعات صنع كيفية الساعات صانعي تعلُّم
عمليات أجل من ومزاوي وأسطرالبات اإلبحار، أجل من وبوصالت سدسيات موا وصمَّ
وصنعوا دقيقة، عدسات العدسات صانعو وابتكر األوزان. لقياس دقيقة وموازين املسح،
يصعب التي األشياء رؤية أجل من ومجاهر السماوية، األجرام رؤية أجل من تلسكوبات

البرص. ضعاف لدى الرؤية لتحسني ونظارات حجمها، لصغر املجردة بالعني رؤيتها
مع حدثت التي العلم يف الهائلة التطورات حفز غريها والكثري األدوات هذه كل
التي الجديدة العلمي البحث فلسفات أوروبا وتبنِّي الوسطى العصور نهاية اقرتاب
لالنتشار نتيجًة كبري حدٍّ إىل ذاتها النهضة كانت الواقع، يف النهضة. عرص حتى ازدهرت
هذا حدث وقد العرش. الخامس القرن نهاية يف أوروبا يف بدأ الذي للمعلومات الواسع

القديم. الطباعة فن عىل الدقيقة اآلالت مبادئ ُطبقت حني املعلومات يف التدفق

جوتنربج مطبعة

سبيكة أن جوتنربج يوهانس األملاني اد الحدَّ اكتشف عرش، الخامس القرن منتصف يف
مصفوفة يف وصبها صهرها بسهولٍة يمكن امُلالئمة بالنِّسب والرصاصواألنتيمون القصدير
جمع هذا وأتاح األبجدية. الحروف من حرف لكل واحد قالب الصغر؛ البالغة القوالب من
عىل املتحركة». الطباعة «حروف باسم ُعِرف فيما ُمنفصلة، حروف من الطباعة سطور
ذلك يف انتشاًرا الطباعة وسائل أكثر — الخشبية بالقوالب الطباعة كانت ذلك، عكس
قالٍب يف والرسوم النصوص من كاملة صفحة حفر الطباعة عامل عىل تُحتِّم — الوقت

واحد. خشبي
فإن جوتنربج، إىل يُنسب ما دائًما امُلتحركة الطباعة حروف اخرتاع فضل أن ورغم
شكل يف عام، بأربعمائة ذلك قبل الصني يف فعليٍّا بدأ قد كان الطباعة من النوع هذا
خمسة عادًة تستخدم كانت الصينية الكتابة أن بما لكن الخزف. من ا جدٍّ صغرية بالطات
من هائل بمخزوٍن االحتفاظ الطباعة عاميل عىل يتعنيَّ كان فقد األقل، عىل حرف آالف
بطيئًا بحثًا يبحث أن عليه كان الصيني الطباعة عامل أن معناه هذا وكان البالطات.
عىل النص. من سطر كل ليُكمل يحتاجها بالطة كل عن الهائلة القوائم هذه يف ا وشاقٍّ
عىل إال الغربية أوروبا أنحاء يف املستخَدمة الالتينية األبجدية تحتِو لم ذلك، من النقيض
طباعة حروف أصبحت عندما أنه معناه هذا وكان امُلتباينة. الحروف من عرشات بضع
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عديدة سطور جمع الطباعة د ُمنضِّ بإمكان صار عام، بوجٍه متواِفرة املتحركة جوتنربج
ويُرس. برسعة النص من

جوتنربج يوهانس إليها ل توصَّ التي واألنتيمون والقصدير الرصاص سبائك أن تبنيَّ
من للطباعة املعيارية الصيغة ظلَّت إنها حتى الصب، بفلزات للطباعة تماًما مناسبة
لحرب وصفة جوتنربج ابتكر كذلك هذا. يومنا حتى املتحرِّكة الطباعية الحروف وحدات
تعديل يف جوتنربج نجح آخًرا، وليس وأخريًا الورق. عىل وثابتًا قويٍّا أثًرا يرتك كان زيتي
بضغط يعمل الذي — اللولبي املكبس كان الورق. عىل الطباعة مهمة ليُالئم اللَّولبي املكبس
منذ أكثر بدائي شكٍل يف يُستخدم — باليد يُدار رأيس برغي طريق عن مًعا سطحني
والزيت العنب من العصارة استخراج مثل الزراعية، املنتجات معالجة يف القديمة األزمنة
عىل الرسومات طباعة يف جوتنربج زمن يف بالفعل أوروبا يف يُستخدم وكان الزيتون، من

.(2-8 شكل (انظر القماش
من بد ال كان الورق، عىل النصوص طباعة عىل قادًرا اللولبي املكبس لجعل لكن
تضغط مسطَّحة كبرية صفيحٌة وهي — الطابعة أسطوانة عىل ميكانيكية تعديالت إدخال
الطباعة. لسطح تماًما وُموازية مسطحة تكون حتى — املحرب الطباعة سطح عىل بالورق
تصري وربما أخرى، أجزاءٍ من أكثر داكنًة املطبوعة الورقة أجزاء بعض ستكون وإال هذا
عرص يف ُمتوافرة كانت التي الدقيقة اآلالت قراءتها. تتعذَّر بحيث ا جدٍّ باهتة أخرى أجزاء
من ومتسقة واضحة نَُسخ إلعطاء كافية بدقٍة لولبي مكبس تصميم من مكَّنته جوتنربج

املطبوعة. املادة
واملكبس الزيتي والحرب للتحرك القابلة الطباعة حروف بني جوتنربج دمج عندما
ما ورسيًعا املطبوعة. املواد يف هائل لنموٍّ العنان أطلق ذلك فإن الصنع، الدقيق اللولبي
الكتب من فيض بفضل ُممكنًا صار ما وهو وواسًعا، ا ممتدٍّ انتشاًرا املعرفة انترشت
االنتشار هذا وكان أوروبا، يف الطباعة آالت أصدرتها التي والوفرية الزهيدة واملنشورات
١٤٥٠ عاَمي بني عاًما الخمسني فخالل النهضة؛ عرص يف الفكرية للصحوة رئيسيٍّا سببًا
قرون، بثالثة ذلك وبعد بقليل. كتاب مليون عرش اثني من أكثر أوروبا يف ُطبع و١٥٠٠م،
مليون ٦٢٥ من ألكثر الرقم هذا زاد و١٨٠٠م، ١٧٥٠ عاَمي بني عاًما الخمسني خالل

والكتابة. القراءة تعليم تعميم وانتشار العامة املدارس إنشاء قبل هذا وكان كتاب،
يف والكتابة القراءة يعرفون الذين القليلون كان الوسطى، العصور خالل أوروبا يف
النهضة عرص خالل القراءة مواد انتشار أن إال األديرة، يف ناسخني يعملون رهبانًا أغلبهم
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أتاحت الدقيقة اآلالت لكن القديمة، العصور منذ يُستخدم اللولبي املكبس كان :2-8 شكل
يف (يظهر الورق. عىل الطباعة مهمة يف اللولبي املكبس استخدام وآخرين جوتنربج ليوهان
ح مرصَّ وملكته. الرابع إدوارد للملك طباعته من عينات يعرض وهو كاكستون ويليام الصورة

كومونز.) ويكيميديا موقع خالل من العامة امللكية بند تحت بنرشها

التي — والكتابة القراءة مهارة وأصبحت القراءة، تعلُّم عىل الناس من واملزيد املزيد ع شجَّ
مهارًة النهاية يف — بالناسخ خاصة مهنية مهارًة البرش تاريخ طوال ظلَّت قد كانت

إجادتها. شخص كل من ع يُتوقَّ
الصناعية للثورة مقدِّمة كانت التي الدقيقة اآلالت يف التطورات أتاحت ذاته، الوقت يف
شملت ١٨٠٠م. لعام التالية السنوات يف الطباعة آالت تصميم يف التطورات من العديد
والطباعة امليكانيكي، الصف وآلة بالبخار، تعمل التي الطباعة آلة اخرتاع التطورات هذه
اآلالت تطور دون ليتأتَّى هذا من أيٌّ يكن ولم امللوَّنة. الحجرية والطباعة الحجرية،
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تكاليف تخفيض مع الطباعة عملية رسعة من التطورات هذه زادت وقد بدايًة. الدقيقة
هائلة. بدرجٍة املطبوعة املواد

أنحاء يف شائًعا أمًرا املحلية الجريدة ظاهرة تصري أن قبل طويل وقٌت يمِض ولم
أول اليومية الجريدة ظهرت الشعبية. املجلة ظاهرة الحًقا تبعه ما وهو الصناعي، العالم
األول العقد يف األمريكتني ويف عرش، السابع القرن من األول العقد يف أوروبا يف ظهرت ما
ومع مجلة. عرشة ثالث أمريكا يف يُنرش كان ١٨٠٠م عام ويف عرش. الثامن القرن من
مليارات ثمانية من أكثر نُرش السنة تلك ويف ،٣٥٠٠ إىل الرقم هذا زاد ١٩٠٠م عام حلول

وحدها.2 املتحدة الواليات يف واملجالت الجرائد من نسخة

الحفري والوقود العالية األفران

بُوسع يُعد لم الوسطى، العصور أواخر يف الحياة رضوريات من البلدة ساعة صارت حني
كان ١٤٥٠م عام وبحلول عنها. تستغني أن بنفسها ة معتدَّ أوروبية بلدة أو مدينة أي
كان آخر قرن وبعد األوروبية، واألديرة الكنائس أبراج يف األقل عىل ساعة خمسمائة يوجد
وسميكة كبرية تروس ذات للغاية، ضخمة الساعات هذه كل وكانت منها. اآلالف يوجد
ولم ثقيلة. سالسل من ُمدالة ضخمة أثقال تأثري تحت تتحرَّك هائلة، محاور عىل تدور
كمية تستخدم كانت وإنما فحسب، حجمها يف ضخمة الساعات هذه من ساعة كل تكن
أو طن عىل تحتوي األيام تلك يف العادية البلدة ساعة كانت إذ املعادن؛ من للغاية كبرية

الجودة. العايل الصلب أو الحديد من أكثر
عالية بمعادن للتزود جديدًة حاجاٍت الثقيلة الضخمة الساعات هذه انتشار أفرز
يُعد فلم وتشكيلهما. والصلب الحديد صهر يف التقدم من مزيد عىل هذا ع وشجَّ الجودة،
تشكيلها يُمكن أولية أشكاٍل يف ليصري الحرارة الشديد الخام الحديد ُكتَل َطرُق كافيًا
من كبرية كميات إنتاج واستلزم املطاِوع. الحديد من وأسلحة وأدوات معدات لتكون
التي الصهر أفران من حرارتها يف كثريًا وأعىل حجمها يف كثريًا أكرب أفرانًا والصلب الحديد
ورغم القديمة. األزمنة منذ تُستخدم كانت التي الفخار حرق أفران من ًال ُمعدَّ شكًال كانت
الحديد لصهر الالزمة األفران فإن أوروبا، يف نسبيٍّا وفرية كانت الحديد خام رواسب أن

باملرة. هينًا أمرها يكن لم والصلب
العايل والصلب الحديد من ُمتزايدة كميات إنتاج إىل الحاجة أدَّت األمر نهاية يف
لصهر الحرارة مرتفع جهاٌز وهو العايل، الفرن استخدام انتشار إىل مبارشًة الجودة
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يف العايل الفرن ظهور بدأ امليالدي. األول القرن يف الصينيون األصل يف اخرتعه الحديد
الفرن كان .١٥٠٠ عام بعد أوروبا أنحاء يف وانترش عرش، الثالث القرن يف أوروبا شمال
شديدة حرارة لدرجات ويُحمى الجريي، والحجر النباتي والفحم الحديد بخام يُمأل العايل
ويُكرَّر يُصَهر الخام الخليط وكان املدفوع. للهواء آخر مصدٌر أو كري يُذكيها بنار االرتفاع

مرتفع. ضغط تحت الفرن قاع يف املندفع الساخن للهواء الكيميائي التفاعل يف
ا، حادٍّ ارتفاًعا النباتي الفحم عىل الطلب ارتفع أوروبا يف العالية األفران انتشار مع
ر يُوفِّ الخشب يكن ولم الخشب. من هائلة كميًة يحتاج كان النباتي الفحم إنتاج فإن
بيئٍة يف للحرارة بالتعرُّض نباتي فحٍم إىل ل تتحوَّ كانت التي األساسية الخام املادة فقط
ساعات لعدة النريان اشتعال عىل للحفاظ أيًضا رضوريٍّا كان لكنه األكسجني، من خالية
القرن منتصف وبحلول النهائي. النباتي الفحم تُنتج كانت التي األفران تسخني أجل من
قدم مليون عرش خمسة تستهلك وحدها بريطانيا يف الحديد مصانع كانت عرش، السابع

3.(3-8 شكل (انظر سنويٍّا األشجار من
من الخشب وعىل الجلود، دبغ أجل من األشجار لحاء عىل الطلب تزايد عىل عالوًة
يقطعون الوقت ذلك يف األوروبيون كان والزجاج، والصابون النباتي الفحم صناعة أجل
أجل من بالكامل غابات أُزيلت فقد امُلتزايد؛ السكاني تعدادهم حاجات لتلبية األشجار
— كاملة بلدات الحاالت بعض ويف — جديدة منازل وبناء للزراعة، األرض تمهيد
أجل من األوروبيون احتاجها التي املحيطات يف لإلبحار الصالحة الضخمة السفن ولبناء
١٧٠٠م عام بحلول أنه ذلك عىل العديدة األمثلة ومن التوسع. الرسيعة البحرية تجارتهم
آالف بأربعة واحدة خطية سفينة لبناء الالزمة األخشاب الربيطاني امللكي األسطول قدَّر

النمو.4 كاملة بلوط شجرة
ما رسعان آخر، بعد عاًما أوروبا يف األخشاب إىل الحاجات هذه كل زيادة مع
عرش الثامن القرن بدايات ومع النباتي، الفحم لصناعة الالزمة األخشاب ُمؤن استُنفدت
جديٍّا بدأ أوروبا. يف بالسكان كثيف نحٍو عىل املأهولة املساحات من فعليٍّا الغابات أُزيلت
أن إال إنجلرتا، يف عرش الثامن القرن يف الحجري الفحم باستخراج املشكلة هذه حل
سنرى، وكما التقنية. املشكالت من عدد من تُعاني كانت نفسها الحجري الفحم َمحاجر
بداية إىل الجوفية، املياه يف املناجم غرق تكرار وهي املشكالت، هذه إحدى أدَّت ما رسعان

الصناعية. الثورة
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القرن يف أوروبا يف استخدامه شاع الذي النوع من بالحطب يعمل عاٍل فرن :3-8 شكل
عرش. السادس

عام منذ ومنغوليا الصني شمال يف واسع نطاٍق عىل استُخدم قد الحجري الفحم كان
يستخرجون كانوا الذين والرومان اإلغريق قدماء لدى معروًفا وكان امليالد، قبل ٢٠٠٠
الرومان وكان العامة. وحماماتهم الريفية وبيوتهم منازلهم تدفئة يف ويستخدمونه الفحم
حني لكن كبرية، بكمياٍت يستخرجونه وكانوا بريطانيا، يف فحم بوجود تماًما يعلمون
يُستخرج ولم الحجري، الفحم استخراج ف توقَّ ميالديٍّا ٤١٠ عام بريطانيا الرومان غادر
الوسطى العصور طوال الخشب وظلَّ تقريبًا. سنة سبعمائة طوال بريطانيا يف مجدًدا
الخشب من املصنوع النباتي الفحم وأثبت للحرارة، كمصدر وجه أكمل عىل دوره يؤدي
يصُدر كان فقد أخرى ناحيٍة من الحجري الفحم أما الحديد. خام صهر أجل من مثايل أنه
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داخل الحجري الفحم حرق إن حتى اإلنسان، بصحة ضارٍّا يَُعد وكان مؤٍذ، دخان عنه
١٣٠٦م. عام ملكي بمرسوٍم ُحظر لندن مدينة حدود

الحديد؛ لصهر باملرة ُمناسب غري الحجري الفحم ُعدَّ للتعدين القديم التاريخ وطوال
يكون أن املمكن من — خالًصا كربونًا يكون يكاد الذي — النباتي الفحم عكس عىل ألنه
معادن وعدة وامللح والطباشري والكوارتز والطفل والكربيت القطران مثل بالشوائب، مليئًا
كان حني الصهر. عملية وتُفسد الحديد خام بسهولٍة تُعكِّر أن املمكن من وكلها أخرى،
ا هشٍّ النوع؛ رديء حديًدا يُنتج كان العالية، األفران يف كوقود يُستخدم الحجري الفحم
اكتُشف عرش السابع القرن من األول العقد خالل لكن معه. التعامل ويصعب وضعيًفا
وقوي صلب وقوٍد إىل وتحويله العديدة شوائبه من الحجري الفحم تنقية املمكن من أنه
بطريقٍة الجودة عايل حجري فحم بحرق الكوك، فحم ى يُسمَّ االحرتاق ونظيف ومسامي
داربي أبراهام اإلنجليزي نجح ١٧٠٩م عام ويف الخشب. من النباتي الفحم إلنتاج ُمشابهة

النباتي. الفحم من بدًال الكوك فحم يحرق عاٍل فرن يف الحديد صهر يف
احتياطي عن العبء أوًال رفع فقد املدى؛ بعيدة آثاٌر البسيط داربي البتكار وكان
من العديد يف الجودة عايل حديد إنتاَج مرة ألول ليُجيز األخشاب من امُلتضائل الغابات
ثرية لكنها أوروبا يف خطري بشكٍل الغابات من خالية صارت قد كانت التي املناطق
تخمد قد الصهر يف قديًما املستخَدمة النباتي الفحم نار كانت وثانيًا: الحجري. بالفحم
متانٍة من به يتمتَّع بما الكوك فحم أما فوقها، الحديد خام من زائدة كمية إنزال عند
كميات وضع املمكن من جعل وهذا الخام. من أثقل أوزان تحمل فيستطيع أكثر ماديٍة
أفراٌن بُنيت ما رسعان لهذا، ونتيجة الواحدة. املرة يف الفرن يف الحديد خام من بكثري أكرب
بنفس أكثر إنتاًجا الجديدة األفران هذه أعطت وقد قبل، من ممكنًا كان مما بكثري أكرب
الكوك فحم إىل وتحويله الحجري الفحم استخراج كان وأخريًا، والجهد. الوقت استثمار
الخشب. من نباتي فحم إنتاج أجل من األشجار وقطع كاملة غابات إزالة من كثريًا أرخص
مطرًدا، انخفاًضا الحديد سعر انخفاض التطورات هذه عىل املرتتِّب الكيل األثر كان
من تراَوحت املصنعة، األشياء من ُمتزايدة طائفة عمل يف استخدامه بدأ ما رسعان الذي
من األول العقد وطوال العمالقة. الحديدية الجسور إىل وصوًال البسيطة واملقايل األواني
فحم مناجم وُفتحت هائًال، توسًعا الحجري الفحم استخراج شهد عرش الثامن القرن
جديد مصدر مجرد من أكثر الفحم مناجم انتشار ر وفَّ وقد أوروبا. أرجاء جميع يف جديدة
كان فقد هذا، ع توقُّ الوقت ذلك يف أحد بإمكان يكن لم أنه فرغم الحديد؛ لصهر للطاقة
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املحرك اخرتاع حتى حل دون وظلَّت الفحم، مناجم أغلب عىل تؤثر شائعة مشكلٌة ثَمة
الثورة حدوث إىل أدَّت التي واآللة تحوًال، أحدثت التي الدقيقة اآلالت أهم أحد البخاري؛

أخرى. آلة أي من أكثر الصناعية،

البخارية واملحركات الحجري الفحم مناجم

قرب املوجودة الفحم عروق تستخدم كانت والوسطى القديمة العصور فحم مناجم أغلب
املفتوحة الحفر ذات الفحم مناجم أغلب استُنزف التعدين من قرون بعد لكن السطح،
أعماق يف الواقعة الفحم عروق لسحب األرض، أسفل آبار تُحفر كانت ذلك، عىل بناءً هذه.
تمرَّ أن يجب كان ما كثريًا لكن الحجري. الفحم عىل امُلتزايدة الطلبات لتلبية األرض،
تقبع كانت حيث الجوفية، املياه من هائلة طبقات خالل من هذه العميقة الفحم مناجم
من تمرُّ وأنفاقها الفحم مناجم آبار كانت وحني السطح. أسفل املياه من وفرية كمياٌت
التي املناطق لتغرق املناجم إىل ق تتدفَّ املاء من هائلة تياراٌت كانت الطبقات، هذه خالل

الفحم. عروق العمال منها يستخرج كان
املضخة أهمها كان الفحم، مناجم خارج املاء لضخ متنوعة ُطرٌق ابتُكرت هكذا
كبرية، بكرات حول تدور بسلسلة املربوطة الدالء أو األقراص من سلسلة وهي املسلسلة،
املسلسلة املضخَة يُدير كان ما ودائًما كبري. أفقي أنبوب داخل مستمرة حركًة تتحرَّك
مكاٍن من املاء لضخ منحها الخيول بإمكان كان التي الطاقة أن غري الخيول، من زوٌج
تجربة يف الربيطانيون امُلخرتعون رشع ما ورسعان محدودة، كانت مرتفع ملكاٍن سحيق

األهمية. البالغة املهمة هذه لتحقيق البخار استخدام
«محرِّك أسماه جهاًزا نيوكومني توماس يُدعى إنجليزي رجٌل صنع ١٧١٢م عام ففي
ان يضخَّ وأسطوانة مكبس لتشغيل الضغط تحت البخار يستخدم كان الجوي»، الضغط
اللُّعب مثل آلية طاقة لتوليد البخار تستخدم عديدة أدوات صنع رغم املناجم. خارج املاء
طاقة يوظف محرِّك أول كان الجوي نيوكومني محرك فإن قديمة، أزمنة منذ والتُّحف
مائة من أكثر ُركِّب قد كان ١٧٢٩م عام نيوكومني مات وحني عميل. استخدام يف البخار
أُدخل وكذلك وويلز، إنجلرتا يف أغلبها والقصدير، الفحم مناجم يف جوي ضغط محرك
عام فرنسا يف جوي ضغط محرك أول ُركب فقد أخرى؛ أوروبية دوٍل يف منها القليل

باريس. سكان جانب من الستخدامه السني نهر من املاء لضخ ١٧٢٥م
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البخار تسخني من بد ال كان إذ خطري؛ عيٌب به كان الجوي الضغط محرِّك أن بيد
يهدر هذا يكن ولم وإنزاله. املكبس رفع أجل من بالتناوب وتربيده األسطوانة بداخل
كان التي الرسعة من بشدة يحدُّ كذلك كان وإنما فحسب، الوقود من كبرية كميات
التجاري النجاح رغم وهكذا األسطوانة. داخل وينخفض املكبس بها يعلو أن يستطيع
البخار. قوة لتطويع مطلوب هو ما نصف سوى ق يحقِّ يكن لم فإنه الجوي، الضغط ملحرِّك
كبرية، بقوٍة وخفضه مكبسه رفع عىل قادًرا كان الجوي الضغط محرك أن فرغم
الساقية جعلت التي الدوارة الحركة إىل امُلتذبذبة املكبس حركة تحويل عىل قادًرا يكن لم
ضخ يف نيوكومني محركات أحد استُخدم الواقع، (يف امليكانيكية للطاقة مفيًدا مصدًرا
لتدير الربكة، إىل لتعود منه تتدفق املياه كانت حيث خزان، إىل ساقية أسفل بركة من املياه
القصور، هذا عىل التغلُّب بيكارد جيمس اإلنجليزي املخرتع حاول وقد ذلك). أثناء الساقية
املستخدمة األداة تدوير، ذراع طريق عن الجوي الضغط محرك بمكبس حدافة فألحق
املزوَّد تصميمه اخرتاع براءة تسجيل يف بيكارد ُوفق ١٧٨٠م عام ويف الزمن، قديم منذ

والحدافة. التدوير بذراع
مكبسه ألن السواقي؛ تدوير لغرض ُمناسب غري الجوي الضغط محرِّك كان لألسف
هذا وكان ثواٍن. خمس كل فقط واحدة مرًة التحرك عىل قادَرين كانا البدائيني وأسطوانته
تتجاوز ال كانت الجوي الضغط محرك بمكبس املتصلة للساقية رسعة أقىص أن معناه
وقد دوار. محرك ألي مؤِسفة لدرجٍة بطيئة رسعٌة وهي الدقيقة، يف دورة عرشة اثنتي
واط، جيمس األسكتلندي، اآلالت صانع سبيل يف خطرية عقبًة بيكارد اخرتاع براءة كانت

بكثري. كفاءة أكثر بخاري محرِّك تصميم اخرتاع براءة بالفعل ل سجَّ قد كان الذي
التعديل فكان نيوكومني؛ ملحرك األسايس التصميم عىل ني مهمَّ تعديَلني واط أدخل
رضبة؛ كل مع والتربيد للتكثيف حيز إىل األسطوانة من باالندفاع للبخار السماح هو األول
تُهَدر كانت حيث وتكراًرا مراًرا وتسخينها األساسية األسطوانة تربيد إىل الحاجة أزال مما
وقوًدا األسطوانة تسخني إعادة عملية يف يستهلك الجوي الضغط محرك كان فقد الطاقة؛

آلية. قوة إعطاء يف يستخدمه مما أكثر
بغطاءٍ لألسطوانة الخلفي الجزء غلق هو واط أدخله الذي الثاني التعديل وكان
الغطاء؛ هذا مركز يف ُمحَكم ثقٍب من بالربوز وحده املكبس لذراع يُتيح بما للضغط، كاتم
يدخل ثم شوطه، لقمة ألعىل املكبس دافًعا أوًال، األسطوانة قاع يدخل البخار جعل مما
أعطت التي املزدوجة، الحركة هذه أخرى. مرًة ألسفل املكبس ضاغًطا األسطوانة، أعىل
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دون فعليٍّا البخاري املحرك قوة ضاعفت واحد، شوٍط من بدًال قدرة شوَطي األسطوانة
الوزن. أو الحجم يف زيادة

اإلنجليزي املصنع وصاحب األعمال رجل مع رشاكة واط كوَّن ١٧٧٥م عام ويف
أخرية عقبٌة هناك يزال ال كان أنه غري املعدَّل، البخاري محركه لصناعة بولتون ماثيو
البخارية املحركات يف الضخمة واألسطوانات املكابس تكن لم إذ عليها؛ التغلب من بد ال
يجعل كان مما الهواء؛ ترسب تمنع لدرجة ُمحَكمة تكون بحيث كافية بدقٍة مشكلة األوىل
هذه حل وقد كبرية. بدرجٍة وكفاءته املحرك قوة من ليُقلِّل شوط كل مع يترسب البخار
لثَقب طريقة إىل ل توصَّ قد كان إذ ويلكنسون؛ جون يُدعى ويلز من َمدافع صانُع املشكلَة
األوىل، واط محركات يف التي الضخمة األسطوانات ثَقب عىل طبقها دقيقة ثقوبًا امَلدافع
وهبوًطا صعوًدا يتحرك كان أقدام أربع عرضه تجاَوز بمكبس مزوًَّدا أولها كان التي

قدًما. وعرشين أربًعا ارتفاعها بلغ أسطوانة داخل
الجوي الضغط محركات عن كثريًا متقدمة البخارية واط محركات باكورة كانت
عىل ترتَّب وقد الوقود. ربع باستخدام العمل قدر نفس أنجزت وقد بنيوكومني، الخاصة
أن بيد الفحم. مناجم من املاء لضخِّ لة املفضَّ اآللية رسيًعا واط محرك صار أن ذلك
يتطلب الذي للعمل فقط مناسبة كانت القديمة املحركات لهذه امُلتذبذبة البسيطة الحركة
اآليل. املسبك يف بالتناوب وإنزالها مطرقة رفع أو املياه ضخ مثل هابطة، صاعدًة حركًة
للمكبس امُلتذبذبة الحركة تحويل من بد ال كان األخرية: الخطوة اتخاذ من بد ال فكان
ومطاحن األخشاب نرش ملصانع الطاقة لتوفري الالزمة الدائرية الحركة إىل واألسطوانة

أوروبا. يف عرش الثامن القرن طوال انترشت التي املنسوجات ومصانع الدقيق
عن بحدافة املعدَّل البخاري محرِّكه مكبس بتزويد واط أقنع َمن هو بولتون وكان
امُلبدع واط لكن بالفعل. الفكرة تلك اخرتاع براءة ل سجَّ قد كان بيكارد أن إال ذراع، طريق
محرِّكه مكبس بربط بيكارد اخرتاع براءة عىل التحايل واستطاع بيكارد مشاركة رفض
البسيط. الذراع مبدأ عن مختلف بمبدأ تعمل «كوكبي» ترس ذات بحدافة املعدَّل البخاري
استمرَّت التي بولتون مع رشاكته وجعلته ساحًقا، نجاًحا الجديد واط محرِّك أثبت وقد

حياته. طيلة ثريٍّا عاًما وعرشين خمسة
نسبيٍّا مرتفعة برسعاٍت دائرية حركًة يولد بخاري محرك اخرتاع يف واط لنجاح كان
التي — املائية السواقي عىل القديم اعتماده من األوروبي املجتمع حرَّر فقد األثر؛ أعظم
التي املتدفقة باملياه مضمون مصدٌر فيها يتوفر محددة مناطق يف إال وضعها يُمكن ال
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امُلواتية الرياح هبوب عىل تعتمد كانت التي الهواء، طواحني وكذلك — استغاللها يمكن
الطاقة مصدر وضع املمكن من كان مرة وألول به. التنبؤ صعب كان ما وهو وتُحوِّلها،

منها. االستفادة عظمت أينما الدوارة
امُلمكن من وأصبح أفضل. املوقع كان أينما املنسوجات مصانع بناء أمكن هكذا
للمالحة وصالحة هادئة أنهار ضفاف عىل الدقيق ومطاحن األخشاب نرش مصانع بناء
النهرية. والقوارب الصنادل تجلبها التي واألخشاب الغالل أحمال الستقبال ومستعدَّة
من الربيطانية الجزر أنحاء يف املنترشة العديدة الحديد وخام الفحم رواسب جعلت وقد
الحجري والفحم والصلب الحديد عىل القائمة الصناعات لتطور مناسبًا مكانًا بريطانيا

والبخار.
تأثريه دوارة حركة ذات ناجع بخاري محرك اخرتاع عىل امُلرتتبة اآلثار أعظم كان
مزوَّدة ضخمة بعجلٍة البخاري امُلحرِّك أُلحق فحني وبحًرا؛ برٍّا النقل وسائل عىل الهائل
كبرية عربٍة يف البخاري املحرك ُركب وحني البخارية. السفينة نشأت خشبية، بمجاذيف
السكك نشأت الصلب، من قضبان عىل وُوضعت الصلب من بالكامل مصنوعة وثقيلٍة
البخارية السفينة نُعد أن بد ال الكثرية، الدوار البخاري املحرك نتائج بني ومن الحديدية.
والتجارة السفر يف ثورة مًعا أحدثتا فقد التحول؛ يف إسهاًما أكثرها بني الحديدية والسكك
الحضارة نشأة منذ البرشي املجتمع طبيعة يف تحول أكرب وأتاحا بعيدة، مسافاٍت عىل

السنني. آالف منذ املدنية

النقل محركات

تقطع يف تهبُّ قد التي البحر، رياح رحمة تحت السنني آلالف الرشاعية السفينة ظلَّت
سفينة أول بناء قبل عرش، التاسع القرن أوائل يف مختلفة. اتجاهات عدة من وبغتًة
أمريكا إىل أوروبا من الرحلة تستغرق أن املألوف من كان للمحيطات، عابرة بخارية
«جريت باخرة، قامت هذا، من النقيض عىل املتوسط. يف بحًرا شهَرين الرشاعية بالسفينة
برحلتها األطلنطي، املحيط لعبور خصوًصا تُبنى تجديف بعجالت باخرة أول ويسرتن»،
حلول ومع يوًما، عرش ستة يف ١٨٣٨م عام أبريل يف نيويورك إىل إنجلرتا من األوىل
مزوَّدة — الحديدية الهياكل ذات البخارية السفن من أسطول هناك كان ١٨٧٥م عام
األطلنطي يعُرب — التجديف عجالت من بدًال متطورة مروحية ودافعاٍت بخارية بمحركاٍت
شهوًرا تستغرق كانت التي األخرى الرحالت صارت كذلك منتظمة. بصفٍة أيام سبعة يف
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من ضئيلة نسبٍة يف تُقَطع والرشق والهند وأفريقيا الجنوبية أمريكا إىل بحًرا السفر من
القرن يف هائلة زيادًة القارات بني والتجارة السفر شهد أن هذا عىل ترتَّب السابق. الزمن

و١٩٠٠م. ١٨٠٠ عاَمي بني أي عرش؛ التاسع
بني إنجلرتا يف ١٨٣٠م عام مدينتني بني منتظمة حديدية سكك خدمة أول أُقيمت
ببناء هوًسا التالية العقود يف الحديدية السكك نجاح أثار وقد وليفربول، مانشسرت
كمياٍت استهلك مما الشمالية؛ وأمريكا أوروبا أنحاء يف والقاطرات والقطارات الخطوط
أياًما مىض فيما تستغرق كانت التي الرحالت صارت وهكذا والصلب. الحديد من كبريًة
النهرية والقوارب والصنادل السفن تنقلها كانت التي الثقيلة والشحنات ساعات، يف تُقطع
الزمن من ضئيلة نسبٍة يف برٍّا وتُشحن بضائع عربات عىل تُحمل باتت مىض فيما ببطء

بالقوارب. النقل يستغرقه كان الذي
املكبس صناعة فنَّ عرش الثامن القرن أواخر يف وامُلخرتعون اآلالت صانعو عدَّل حني
— الصنعة دقيق تدوير ذراع املكبسبعمود وربطوا — دقة أكثر أصبحا اللذين واألسطوانة
كان الرتددي». «املحرك ونشأ متصلة، دوارة حركة إىل امُلتذبذبة املكبس حركة تحوَّلت
مصدر صار ما ورسعان عرش، التاسع للقرن األسايس الرتددي املحرك هو البخاري املحرك
كان الرتددي املحرك أن غري األوروبية، الحديدية والسكك والسفن للمصانع األول الطاقة

وتحوًال. غرابًة أكثر مستقبل نحو ُمتجًها
املكبس خارج يُحرق الوقود كان حيث آليٍّا، دقيًقا تردديٍّا محرًكا البخاري املحرك كان
يف املياه لتسخني الكوك فحم أو الحجري الفحم أو األخشاب بحرق وذلك واألسطوانة،
املحرك عىل تحسينات األوروبيون املخرتعون أدخل أن وبمجرَّد بخار. إىل وتحويلها غالية
من مهندسون أتم ما ورسعان املحرك. داخل الوقود حرق فكرة يطرحون بدءوا البخاري
هذه معظم كانت تماًما. الجديدة الداخيل االحرتاق محرك لفكرة تصميمات عديدٍة دوٍل
الهدف وكان مبارشًة، األسطوانة داخل الوقود من صغرية كمية بإشعال تعمل املحركات
املكبس دفع إىل الوقود احرتاق يُسخنها التي امُلتمددة الغازات عن الناتجة القوة تؤدي أن

حدافة. عىل الذراع وتدوير األمام إىل
يف نييبس وكلود نيسيفور الفرنسيان الشقيقان نجح ١٨٠٧م، عام مبكِّر زمٍن يف
أبواغ من بخليٍط يدور داخيل احرتاق بمحرك يعمل قارب متن عىل ساون نهر ملنبع اإلبحار
عىل اخرتاع براءة محركهما بونابرت نابليون منح وقد والراتنج.5 الفحم وغبار الطحالب
وقوًدا. الرتبنتني وروح الهيدروجني غاز فيها استُخدم أخرى تجارب وتتابعت اإلنجاز. هذا
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أجراها عرش التاسع القرن طوال فأكثر أكثر ناجحٌة محاوالٌت التجارَب هذه أعقب وقد
باستخدام وبلجيكيون وأملان وفرنسيون وبريطانيون وأمريكان سويرسيون ُمخرتعون
الكوك، فحم إىل الحجري الفحم تحويل عملية عن الثانوية املنتوجات أحد — الفحم غاز
محركات لتشغيل — الغاز مصابيح عرص خالل اإلضاءة يف املستخدم الرئييس والغاز

الداخيل. االحرتاق
بالقوة بالغاز يعمل محرك تصميم يف أوتو نيكوالس األملاني املخرتع نجح وأخريًا
محركات إلنتاج مصنًعا ١٨٦٤م عام أوتو فتح فقد التجاري؛ لإلنتاج الكافيتني واملتانة
يعمل محرك ستمائة عن يزيد ما باع قد كان ١٨٧٥م عام وبحلول الداخيل، االحرتاق
يف مدفونة معدنية أنابيب طريق عن تأتي كانت الفحم غاز إمدادات ألن نظًرا لكن بالغاز.
بمصدر يكن ولم الثابتة، للمنشآت إال ُمناسبًا بالغاز يعمل الذي املحرك يكن فلم األرض،

اآللية. للَمركبات العميل الطاقة
حديث، بنزين محرك أول بَتلر إدوارد الربيطاني املهندس م صمَّ ١٨٨٤م عام يف لكن
ثالث ذات عربة يف محركه بتلر وركب ومكربن. إشعال وشمعة إشعال ملفُّ إليه ُمضاف
بتلر يستطع لم لكن الساعة، يف أميال عرشة أقىصرسعاتها كانت الدراجة، أسماها عجالت
عام بريطانيا أصدرته الذي املعيب الحمراء الراية قانون بسبب لدراجته عمالء يجد أن
املناطق يف الساعة يف ميلني أقىص بحد الحركة ذاتية للمركبات رسعة قرَّر الذي ١٨٦٥م،
يميش أن يستلزم الرسعات هذه تجاُوز وكان الريف. يف الساعة يف أميال وأربعة السكنية
وباع ١٨٩٦م، عام اخرتاعه بتلر ر دمَّ فقد لذا حمراء؛ رايًة حامًال املركبة أمام شخص
لتصميم حياته من ى تبقَّ ما وكرَّس آلية، مركبة لصنع سعيه عن وتخىلَّ خردة، املعدن

للقوارب. داخيل احرتاق محركات
التي التقنية املشكالت حل يف نجح من هم األملان املهندسون كان املطاف نهاية ويف
وفيلهيلم دايملر جوتليب أقدَم إذ التكلفة؛ وميسورة عملية سيارة إنتاج سبيل اعرتضت
ركباه صغري بنزين محرك صنع عىل أوتو، مصنع يف سابقني موظَفني كانا اللذان مايباخ،
كارل وبدأ العالم. يف بخارية دراجة أول بهذا ليبتكرا ١٨٨٥م، عام عجلتني ذات مركبة يف
كذلك ومايباخ دايملر بدأ ١٨٩٠م عام ويف ١٨٨٦م، عام تجارية سيارة أول إنتاج بينز

التجارية. للسوق سيارات إنتاج
مستخدًما كارنو، ملحرك عميل نموذج أول اخرتاع يف ديزل رودولف نجح وأخريًا،
الفرنيس الفيزياء وعالم العسكري املهندس وضعها التي الحرارية الديناميكا مبادئ
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يف زال ما كارنو كان حني ١٨٢٤م، عام ذلك قبل املبادئ هذه نُرشت كارنو. نيكوال
عن ال األسطوانة يف الوقود احرتاق عملية تصف وكانت عمره، من والعرشين السادسة
ضغط حني تولَّدت التي بالحرارة باألحرى وإنما كهربائية، برشارٍة االشتعال طريق
حيث طويًال، تستمرَّ لم ديزل رودولف حياة أن ورغم األسطوانة. داخل الغازات املكبس
الذي الديزل محرك يف مخلًَّدا صار مبدأه فإن ١٩١٣م، عام البحر يف غامضة ميتًة مات
وأثقل أكرب يف للطاقة األول املصدر ليكون الوقت ذلك منذ البخاري املحرك محلَّ حل

الرتبة. تحريك ومعدات الثقيلة والشاحنات والقاطرات السفن الحديثة؛ املركبات
متواِضعة بدايًة بدأت التي البرتولية، الصناعات تطوَّرت عرش التاسع القرن نهاية مع
النفط من البارافني شمع بصناعة أوروبا يف عرش التاسع القرن خمسينيات يف للغاية
عرشين من أكثر يَُضخ كان ١٨٨٠م عام وبحلول رئيسية، صناعيًة قوًة لتُصبح الخام
الجمع وحدها. األمريكية املتحدة الواليات يف النفط آبار من سنويٍّا خام نفط برميل مليون
أتاح الدقيقة اآلليات ذات الداخيل االحرتاق ومحركات البرتول من املستقَطر البنزين بني
وقوي، الحجم، وصغري الوزن، خفيف طاقة مصدر وهو الحديث: البنزين محرك ابتكار
أي من أكثر أتاح، ما هو الحديث البنزين محرك كان وقد ر. وموفِّ عليه، االعتماد ويُمكن
من اثنتني والطائرة؛ السيارة من كل ابتكار العرشين القرن أوائل مُلخرتعي أخرى، آلة
ضئيلة لنسبٍة البرش مجتمعات بني الفاصلة املسافات قلَّصت بعيدة ملسافاٍت النقل تقنيات

السابق. حجمها من

النارية األسلحة إىل النارية الرماح من

الشمبانزي، قردة فحتى البرش؛ تاريخ يف حديثة أو جديدة بظاهرٍة الحروب ليست
بالقوة، األرض عىل تستويل وهي مجموعاتها بعض ُشوِهدت األول، الفصل يف رأينا كما
الذي األثري الدليل ويُوحي البرش. بحروب ُمذهًال شبًها شبيهة عمليًة ذلك يف مستخدمًة
والذبح الجيوش تشكيل يشمل بما — املنظَّمة الحروب بأن السادس الفصل يف وصفه جاء
املدنية الحضارة تطور قبل البرش حياة يف شائًعا حدثًا كانت — مدنيني لسكاٍن الجماعي
األسلحة تصميم عىل الدقيقة اآلليات وتقنيات الكيمياء علم ُطبق حني لكن طويل. بزمٍن
غري والتدمري العنف من مستًوى الحروب بلغت ما رسعان إطالقها، وأنظمة وتصنيعها

البرش. تاريخ يف مسبوق
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أن اكتُشف عندما امليالدي، التاسع القرن يف الصني يف النارية األسلحة اخرتاع بدأ
بسهولة إشعاله املمكن من — الطبيعة يف املوجودة البوتاسيوم نرتات — البارود ملح
املطحون البارود ملح بخلط أنه الصينيون اكتشف ما ورسيًعا مميز. أزرق بوهٍج ليحرتق
لالنفجار قابل خليٍط عىل الحصول امُلمكن من النباتي، والفحم الكربيت من أصغر بكمياٍت
أثناء أنه األسود البارود يُميز ما كان الحديث. البارود باكورة األسود؛ البارود عليه أطلقوا
األكسجني وهذا بالفعل، يستهلكه مما أكثر أكسجينًا يُطلق البارود ملح كان الحرق عملية
وعاء داخل الخليط يكون حني حتى باالشتعال النباتي والفحم للكربيت يسمح كان الزائد

مسدس. ماسورة داخل يكون عندما الحال كما مغَلق،
ألعاب صنع يف استخدموه ولكن البارود اخرتعوا الصينيني بأن املنتِرش االعتقاد أما
الصينيون كان العارشامليالدي القرن نهاية فبحلول تماًما؛ ٌ خطأ فهو بغرضالتسلية نارية
الرءوس مة مسمَّ قذائف إلطالق األسود بالبارود املجوفة الخيزران أنابيب يملئون بالفعل
البارود يستخدمون كانوا عرش الثالث القرن بداية ويف النارية، الرماح تُسمى مشتعلة أو
تُستخدم كانت وكلها وامَلدافع، واملسدَّسات والصواريخ اللهب وقاذفات القنابل صنع يف
األسلحة وكانت نارية، أسلحًة يملكون األوروبيون يكن لم الوقت هذا يف الحروب. يف بكثرة
والسهام الشائكة والقضبان والرماح والسيوف الخناجر عىل الغالب يف ُمقترصة األوروبية
مت ُصمِّ التي واملجانق البنادق مدكَّات من متنوِّعة مجموعة إىل باإلضافة السهام، وأقواس

الحصينة. واملدن العسكرية الحصون أسوار لدكِّ
جميع أن غري عرش، الثالث القرن منتصف بعد أوروبا يف النارية األسلحة ظهرت
للغاية؛ محدوًدا استخدامها جعلت خطرية عيوٌب يعرتيها قرون لعدة ظلَّت النارية األسلحة
بالبارود لحشوها دقائق عدة تستغرق وكانت ثقيلة، يدويٍّا املحمولة األسلحة كانت فقد
وكانت األخرى، باليد ُمشتِعل بفتيل إشعالها أثناء واحدة بيٍد حملها يجب وكان والقذائف،

أصحابها. أيادي يف تنفجر أحيانًا وكانت معيبة، لدرجٍة دقيقة غري
تشتعل كانت التي املسكيت بندقية كانت ميالديٍّا، عرش السابع القرن يف الحًقا
عند اإلشعال بارود من صغرية بكميٍة يُقَدح بفتيل تُشَعل الفوهة من وتُحىش بالفتيل
ثماٍن عن يقلُّ ال ما ١٦٠٧م عام نُرش الهولندي للجندي دليل أدرج وقد الزناد. ضغط
يكون أن قبل اتباعها املسكيت ببندقية املسلَّح الجندي عىل يجب مستقلة خطوًة وعرشين
الواقع يف بل الفتييل.6 اإلشعال ذات املسكيت بندقية من واحدة طلقة إلطالق مستعدٍّا
وإطالق الحشو يف ا جدٍّ طويًال وقتًا تستغرق الفتييل اإلشعال ذات املسكيت بندقية كانت
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التقليدية األسلحة مكان يحلُّ يبدأ لم الحروب يف النارية األسلحة استخدام إن حتى النار،
حيث ١٦٥٠م، عام بعد الصواني الزناد ذات املسكيت استحداث بعد إال يدويٍّا املحمولة
الصلب. من بصفيحة بزنربك مزوَّد صوان حجر اصطدام رشارة من يشتعل البارود كان
يف القديمة العصور منذ تُستخدم كانت التي املجانق من فتًكا أكثر امَلدافع كانت
حدٍّ إىل وثقيلة ضخمة كانت القديمة املدافع أن إال هائلة، بصخوٍر نة املحصَّ األهداف رشق
الخيل من كبري عدٍد إىل ويحتاج األرطال، آالف املعتاد يف يِزُن الواحد املدفع كان إذ بشع؛
بالبارود، وتزويده تنظيفه، قبل ساعات عدة يستغرق وقد النار، إطالق مجال إىل لنقله
دقيقة غري املدافع تكن لم كذلك واحدة. طلقة إلطالق جاهًزا ويصري بالقذائف، وحشوه
وتقتل تنفجر يدويٍّا، املحمولة األسلحة مثل أيًضا، أحيانًا كانت لكنها فحسب، بعيد حدٍّ إىل

مقذوفاتها. إطالق من بدًال ليها ُمشغِّ
مواسري فكانت تصنيعها؛ طريقة يف تكمن األوىل النارية األسلحة كل مشكلة كانت
عملية أن إال قوالب، يف املصهور الحديد أو الربونز بصبِّ تُصنع األوىل واملدافع البنادق
لالختالالت ويُمكن االستقامة، دقيقة أو ملساء مواسري تُعطي ال املصهورة املعادن صب
النارية األسلحة كانت ذلك، عىل عالوة القذيفة. مسار عىل تُؤثِّر أن املاسورة داخل الصغرية
أخاديد هي والحلزنة الحديثة. النارية األسلحة كل يف تدخل التي «الحلزنة» ينقصها األوىل
مسار يجعل مما املاسورة؛ نهاية إىل اتجاهها أثناء الدَّوران تبدأ القذيفة تجعل لولبية

للغاية. ودقته السالح مجال من ويزيد كبرية، بدرجٍة مستقيًما الرصاصة
بحيث الناري السالح ماسورة تجويف امُلمِكن من جعلت الدقيقة اآلالت تقنية لكن
ما هو آخر، ر تطوُّ أي من أكثر التطور، هذا وكان تماًما، ومستقيًما أملس أنبوبًا تُصبح
العصور وسهام ورماح سيوف أخريًا أبطل وما الفتَّاكة، فاعليته الناري السالح أعطى
بدقة ُمتالئمني وأسطوانة مكبس صنع إىل واط جيمس احتاج حني السبب لهذا الغابرة؛
الحل. أجل من امَلدافع صانع ويلكنسون جون إىل اتجه الجديد، البخاري محركه أجل من
مجال يف األوروبية بالتطورات الصينية النارية واألسلحة البارود اخرتاع اقرتن حني
فبندقية البرش؛ تاريخ يف فتًكا األسلحة أكثر ليكون الناري السالح انبثق الدقيقة، اآلالت
من طلقات عرش إطالق تستطيع األمريكي الجيش يستخدمها التي القياسية إم-١٦
جنبًا مصفوفة قدم كرة مالعب ستة مساحة إىل يِصل ال فعَّ بمرًمى الثانية يف الذخرية
من طلقة مائة يُطِلق أن إم-٦١ األمريكي الجيش اش رشَّ مدفع ويستطيع جنب. إىل
ُقطرها يصل رة متفجِّ قذيفًة يُطلق أن الحديث الهاوتزر ملدفع ويُمكن الثانية، يف الذخرية
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ثالثة سوى هذه وليست ميًال. عرش ثمانية بعد عىل هدًفا ويحطم بوصات ست إىل
من الحارض، الزمن يف وتُستخدم تُصنع التي املختلفة النارية األسلحة آالف عرشات من
طولها يتجاَوز بحرية مدافع إىل بوصات أربع عن طولها يقلُّ غر الصِّ بالغة مسدساٍت
يصل رة متفجِّ قذيفة إطالق وتستطيع ميًال، وعرشين اثنني إىل مرماها ويصل قدًما، ستني

رطل. ألَفي من أكثر وتِزن بوصة، عرشة ست إىل ُقطرها
يُواجهون السنني ماليني الحديث واإلنسان الناشئون والبرش األوائل البرش أشباه ظل
تأهل كانت التي الكبرية الضواري تهديد أمام ونسلهم أنفسهم عن الدفاع مشكلة كلهم
التاريخ قبل ما برش تعلَّم التي الفتَّاكة األسلحة تكون وقد الطبيعية. وبيئاتهم عاَلمهم
لكن بهم، اإلصابات وإلحاق الطبيعيني وأعدائهم فرائسهم قتل من مكَّنتهم صناعتها
القديمة والسهام والِحراب الخفيفة والرماح بالرماح الصناعة عرص قبل ما شعوب تسلُّح
والذئاب ببة والدِّ والببور األسود مع مواجهة يف الصمود لهم يضَمن يكن لم فحسب
الخطرية الحيوانات من وغريها الربية، والخيول والفظ القرن ووحيد واألفيال واألبقار
هلك فقد لذا آخر؛ إىل مكان من بمخيماتهم االنتقال أو الصيد أثناء يُقابلونها كانوا التي
وامُلزارعني الثمار وجامعي الصيادين من له حرص ال عدد النارية األسلحة اخرتاع قبل

ُمصابة. أو هائجة أو مذعورة وحوش من هجمات جرَّاء والرعاة
البرش تاريخ يف مرة فألول هذا؛ كل غريَّ الدقيقة النارية األسلحة ر تطوُّ أن غري
أخرى بحيواناٍت إصابات إحداث من يُمكنه فتَّاك بسالٍح التسلُّح املعارص للصائد تسنَّى
حجم يف الحاد االنخفاض مع — الحديثة النارية األسلحة فاعلية بعيدة. مسافٍة من وقتلها
قضت — املدن إىل الريف من البرشية للمجتمعات املستمر واالنتقال الربية املساحات
يف الربية الحيوانات وجود مصدره كان الذي البرش بحياة املرتبِّص التهديد عىل نهائيٍّا
بٍرش من فقط يأتي يكاد وسالمتهم البرش حياة يُهدِّد فما الحديث، العالم يف أما بيئتنا.

آخرين.

بالكهرباء تعمل األشياء جميع

محاَرضة يُلقي أورستد كريستيان هانز الدنماركي الفيزياء عالم كان ١٨٢٠م عام يف
البطاريات إحدى يف الكهربائي التيار رسى حني تحرَّكت البوصلة إبرة أن الحظ حني
تدفُّق عند مغناطييس مجال نشأة اكتشاف ينرش شخص أول أورستد كان هكذا ف. وتوقَّ
العالقة أورستد اكتشاف عىل تجارب آخرين علماء إجراء ورغم سلك. يف الكهربائي التيار
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حتى بالعكس يعمل أورستد اكتشاف أن منهم أحٌد يُثِبت لم واملغناطيسية، الكهرباء بني
الذي عرش التاسع القرن ثالثينيات يف اإلنجليز، ادين الحدَّ أحد ابن فاراداي، مايكل جاء
تياٌر عنه ينتج مثًال، كالسلك كهربائي ل موصِّ عرب يتحرَّك حني مغناطييس املجال أن أثبت
ابتكار لفاراداي الكهرومغناطييس بالحث اة املسمَّ الظاهرة هذه أتاحت وقد كهربائي.
واملحرك الكهربائي املولد الكهربائي: العرص يف األساسيَّني الجهازين من عملية نماذج

الكهربائي.
بدائية أشكاًال هو للكهرباء املضمون الوحيد املصدر كان لفاراداي الرائد العمل قبل
خطرية بكمياٍت مليئة للكرس وقابلة وثقيلة كبرية مكوِّناٌت وهي السائلة، البطارية من
من ليتمكَّن كان ما فاراداي أن نتذكَّر أن أيًضا املهم من لكنه الكربيتيك، حمض من
هذه أتاحت فقد الدقيقة؛ اآلالت تقنيات لوال الكهربائي املولد أو الكهربائي املحرك صنع
الدَّوران من دوَّاراتها مكَّنت ومتينة سلسة محامل ذات آليات تكوين إمكانية التقنيات
واملولدات املحركات لتعمل رضوريٍّا كان ما وهو االهتزاز، من حد وأدنى هائلة برسعاٍت

سليم. بشكٍل
الكهربائية املولدات وتصميم الكهرومغناطييس الحث مبادئ رسوخ بمجرد
كهربائي تيار توليد يف دوَّارة طاقة مصدر أي استخدام ممكنًا صار بنجاح، وتصنيعها
ساقية تُزودها ١٨٨١م، سنة إنجلرتا جنوب يف عامة طاقة محطة أول وُشيدت ُمستمر.
بطاقة تعمل التي الكهربائية املولدات كانت عرش التاسع القرن نهاية ومع بالطاقة. ماء
بدأت العرشين القرن أوائل ومع الشمالية، وأمريكا أوروبا أنحاء يف تُبنى واملاء البخار

املعمور. العالم أرجاء يف الهشيم يف النار مثل تنترش الكهرباء
التقنيات من طائفة ظهور إىل التكاليف امليسورة الكهربائية الطاقة أدَّت ما رسعان
واألكفأ األقوى — الكهربائية فاملصاعد تماًما؛ البرشية الحياة وجه ت غريَّ التي الجديدة
عالية، مباٍن إقامة أتاحت — بالبخار تعمل والتي الهيدروليكية السابقة املصاعد من كثريًا
والحًقا — التلغراف أتاح البرش تاريخ يف مرة وألول السحاب. ناطحات نشأت وهكذا
ماليني األنفاق قطارات وحملت األميال. آالف عرب الحال يف التواصل للناس — الهاتف
املدن شوارع يف الرتام حافالت وانطلقت األرض، تحت أنفاق خالل من يوميٍّا للعمل الناس

العالم. يف الرئيسية
والشموع املصابيح فيه تُضاء ُمعِتٍم عاَلٍم من الليل الكهربائية اإلضاءة وحوَّلت
اإلطالق؛ عىل مسبوق غري نحٍو عىل الليل أضاءت التي الكهربائية اللمبات عالم إىل املرتِعشة
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تحوًُّال التربيد وأحدث وغروبها. الشمس رشوق عىل القديم اعتمادها من البرشية لتُحرِّر
وتجميدها األميال آالف واألسماك والدواجن اللحوم نقل أتاح إذ الغذاء؛ صناعة يف ا تامٍّ
املناطق يف يعيشون من كل حياة الهواء تكييف وغريَّ ن. تتعفَّ أن دون وشهور ألسابيع
اإلذاعة دخول وأِذن منِعشة. برودة يف واللهو العمل حرية لتُعطيهم الحار؛ املناخ ذات
وسائل عرص ببداية — الكهرباء لوال ليتأتَّى منها أيٌّ يكن لم التي — والتلفاز والسينما

اإلعالم.
السيور من تحرَّرت إذ أوجها؛ امُلميَكنة الصناعي العالم أدوات بلغت ذاته الوقت يف
من الطاقة نقل يف طويًال تُستخدم ظلَّت التي الخطرية الضخمة التدوير وأعمدة والبكرات
املحرك كان ١٩٠٠م عام حتى أنه غري املصانع، تجميع خطوط إىل البخارية املحركات
كانت بينما التصنيع، يف املستخدمة الطاقة من املائة يف ٨٠ من أكثر ر يوفِّ زال ما البخاري
هاتان انعكست عاًما أربعني بعد لكن املائة، يف ١٠ من أقل ر توفِّ الكهربائية املحركات
بطاقة تعمل كلها الحديثة امُلميَكنة األدوات كانت الوقت ذلك فخالل تماًما؛7 النسبتان
للحمل، قابلية وأكثر وزنًا وأخف حجًما أصغر صارت ذلك وأثناء الكهربائية، املحركات
املحركات بطاقة تعمل كانت التي املميكنة األدوات من السابق الجيل عن كفاءة وأكثر
كانت التي البرشية واألقدام باأليادي تعمل كانت التي لذلك السابقة األجيال أو البخارية،
الحفري للوقود الواسع االنتشار أدَّى عام مائتَي من أقل وخالل والطواحني. األذرع تُدير
— الدقيقة اآلالت تقنية بفضل ُممكنة كلها صارت التي — والكهرباء الرتددية واملحركات

كليًة. البرشية الحياة وجوه من وجه كل تغيري إىل
انقطاع إىل بناء حادثة أو عاتية عاصفٌة تؤدي حني النادرة اللحظات خالل فقط
جزئية ملحة مجرد املتقدِّم العالم يف نعيش من نحن لنا يتيرسَّ قليلة لساعاٍت الضوء
أنظمة تتعطَّل إذ اليومية؛ حياتنا يف الكهرباء تلعبه الذي املحوري الدور عن ومؤقتة
املصاعد وتصري األفران، تشتعل وال العمل، عن الثالجات ف وتتوقَّ الهواء، وتكييف التدفئة
األجهزة شحن إعادة يمكن وال الكمبيوتر، أجهزة وتنطفئ يعمل، ال والتلفاز ُمعطَّلة،
واملصانع املكاتب — نقله وأنظمة الحديث العالم عمل مقرَّات كل تتعطل كما املحمولة.
التي واملصاعد األنفاق وقطارات والقطارات واملطارات واملستشفيات واملتاجر واملخازن
الكهرباء. تعود حتى مغادرتها ويتحتَّم املعارص— املجتمع يف ُممكنة املدنية الحياة تجعل
سوى يُضيئه ال عالٍم يف وُمزعج مألوف غري ظالٌم يغمرنا ليًال، الكهرباء تنقطع وحني

والفوانيس. الشموع
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الطاقة محطات تُولدها التي الكهرباء عىل املعتمدة التقنيات َكْونها تعدو ال وهذه
نفسها الكهرباء اختفت إن أما املستديمة. املنشآت من وغريها للمباني أسالك يف وتُوصلها
ولن القطارات، أو الحافالت أو الشاحنات أو السيارات من أي تسري أو تدور فلن بغتًة
تعطُّل ومع التواصل، عىل قادرة غري والنظام القانون قوى وستصري الطائرات، تُحلِّق
بعضهم الحديث الناس يستطيع لن الالسلكي، أجهزة أو املحمولة األجهزة أو الهواتف

املكان. نفس يف وجودهم يتصادف من إال اإلطالق عىل بعض مع
أواخر حتى العموم يف متوفرة تصبح لم نفسها الكهرباء أن نجد أن املدهش من
ومن املعارصة. حياتنا يف عليها البالغ اعتمادنا الحسبان يف نضع حني عرش التاسع القرن
أهمها يكون قد البرش، حياة طبيعة الكهرباء بها ت غريَّ التي املتعدِّدة الطُّرق جميع بني
وتأثري املنازل يف املتقدمة التقنيات ازدهار — واالجتماعية الثقافية تأثرياتها ناحية من —

الحديث. املجتمع يف املرأة أوضاع يف املنزلية التقنيات

املنزلية األجهزة

إيوس جزيرة يف ١٩٦٧م عام خريف من بدءًا شهًرا، عرش خمسة طيلة أرستي مع أقمت
أجل من اليونانية الجزيرة لُقرويِّي التقليدية املعيشة أساليب درسُت حيث اليونانية،
لم الوقت ذلك يف ألنها إيوس جزيرة اخرتُت وقد الثقايف. اإلنسان علم يف دكتوراه رسالة
العربات أو الكهرباء تكن ولم السياحية، السفن خدمة عىل قادرة بحرية َمرافق بها يكن
يعيشون الجزيرة سكان كان لهذا، ونتيجة بعد. الجزيرة دخلت قد بمحركات املزوَّدة
الصناعية. الثورة بداية قبل األوروبيني الجزر سكان أغلب يعيش كان كما كبرية بدرجٍة
طاحونة يف دقيًقا لتصري ويطحنونها حبوبهم يزرعون زالوا ما إيوس أهل كان
فرٍن يف صباح كل القرية خبَّاز ليخبزه منازلهم يف الخبز عجني يُعدُّون وكانوا القرية.
الليل. طوال يحرتق ويظل مساء كل يُشَعل كان الذي الحطب بنار يعمل ضخم حجريٍّ
الزيت؛ الستخراج يعرصونها كانوا التي الزيتون، محاصيل يزرعون الجزيرة أهل وكان
الخنازير لحوم كل وكانت النبيذ. الستخراج يعرصونها كانوا التي العنب، ومحاصيل
األسماك كل وكذلك الجزيرة، عىل يُستهلك الذي والبيض والدجاج واملاعز والِخراف
األبقار لحم أما محليون. صيادون ويصطادها محليون ُمزارعون يرعاها والخرضوات،
ويِحْكن والصوف، القطن من خيوًطا يَْغزلن ِزلن ما إيوس نساء وكانت متواِفًرا. يكن فلم

بأياديهن. مالبسهن من كثريًا
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أثينا من صغرية باخرٌة تصُل كانت ُمالئًما، الطقس يكون حني األحد، أيام صباح ويف
أو أقاربهم لزيارة أسبوع قبل الجزيرة غاَدروا الذين أولئك َمتْنها عىل إيوس، إىل عائدًة
تُستخدم عتيقة، أسفار سيارة وهي الجزيرة، عىل الوحيدة السيارة وكانت أعمالهم. مُلزاَولة
امُللتوي امُلوحل الطريق يف امُلسافرين من والواهنني السن كبار لحمل األيام تلك صباح يف
الرحلة، تكلفة لدفع ُمستعدين غري الناس أغلب وكان القرية. إىل امليناء من امُلمتد الطويل
قديًما. حجريٍّا ُسلًما صاعدين طويًال السري لون ويتحمَّ دواب، عىل أمتعتهم يحملون فكانوا
والحمري البغال وكانت حركة. دون تبقى األسفار سيارة فكانت األسبوع أيام باقي أما

الوحيدة. االنتقال وسيلة هي
غروب حتى الباكر الصباح من يعملون التقليدي إيوس قرية مجتمع يف الناس كان
وكان الكريوسني. ومصابيح الشموع ضوء عىل العشاء تناولوا الظالم حل فإذا الشمس،
يستخدمون ثراءً األقل وكان للطَّهي، الغازية املواقد يستخدمون القرويني من ثراءً األكثر
وأسطال صفائح يف املنازل إىل تُحَمل الباردة املياه وكانت نباتي. فحم (مواقد) كوانني
وكانت التنانري. أسطح عىل فكان املياه تسخني أما الشوارع. يف عامة صنابري من تُمأل
تُنظَّف األرضيات وكانت معدني. وعاءٍ يف الغسيل بلوح املنازل خارج يدويٍّا تُغَسل املالبس
الغازية واملواقد الكهربائية واملكانس والثالجات االت الغسَّ تكن فلم واملماسح، باملقشات
من قليل عدٍد يف يُباع املعلَّب الطعام وكان معروفة. الصحون االت وغسَّ الهواء ومكيِّفات
يكن ولم فقط، الخاصة املناسبات أجل من يُبتاع كان ولكنه الصغرية، العامة املتاجر

موجوًدا. د املجمَّ الطعام
بني العمل تقسيم كان كبري، حدٍّ إىل للصناعة والسابق التقليدي املجتمع هذا يف
البساتني ويرعون الغالل محاصيل يزرعون فالرجال وشامًال؛ صارًما والنساء الرجال
رضوريٍّا، يكون حني ويُرممونها املنازل ويبنون الحيوانات يربون والرجال والكروم،
املال لكسب يُسافرون والرجال الحكومية، والوظائف السياسية األمور يتولَّون والرجال

واملطاعم. املصانع ويف السفن عىل بالعمل
الخرضوات، حدائق النساء وترعى باملنزل. ويعتنني األطفال فرُيبِّني النساء أما
غري نيئٍة مكوِّناٍت من الوجبات كل ن ويُحرضِّ املنزلية، املستلزمات وسائر الطعام وتشرتي
وينفضن األبسطة ويُخِرجن ويمسحنها، األرضيات ويكنسن الصحون ويغسلن معاَلجة،
ويغسلن ة، األرسَّ ويرتِّبن تَبْىل، حني ويُرتِّقنها يدويٍّا املالبس ويغسلن الغبار، عنها
ويطلني واملعاطف، الجوارب ويحكن والصوف، القطن من الخيوط ويغزلن البياضات،
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املريض ويرعني ويُلبسنهم، األطفال ويُطعمن ويُحممنهم، املواليد ويُرضعن املنازل،
الصيف يف منازلهن برودة عىل الحفاظ يف جهًدا يألون وال األرسة، يف وامُلسن والعاجز

الشتاء. يف وجفافها ودفئها
يف ثانية درجة ُمواطَن يصري اآلخر الجنس من رشيك دون من املرأة أو الرجل وكان
ويُرتق طعامه، ويعدُّ أطفاله، يحمل من لديه يكن لم بمفرده فالرجل الجزيرة؛ مجتمع
عمل يف لها رجاء ال وحدها واملرأة وترتيبه. منزله نظافة عىل ويحافظ ويغسلها، مالبسه
مستبَعًدا. أمًرا بمفرده املرء حياة كانت لذلك الحماية. أو الطعام أو باملال ثابت مصدر أو
ولم أقاربهم. أرس أو امُلسنني أبَويهم مع يعيشون امُلتزوجني غري والنساء الرجال وكان
والكرامة االجتماعية املكانة أيًضا ولكن فقط، بهم خاص منزٍل من محرومني يكونوا
ثقافة قيم منظومة يف الكربى، محنتُهم وكانت معه. يأتي كان الذي الذاتي واالستقالل
يُعطونهم أو حياتهم، يف والضحك الفرحة ليجلبوا أطفال لديهم يكن لم أنهم الجزيرة،

الكرب. عند رعايتهم عىل ويقومون يدعمونهم أو مستقبلية، رؤيًة
شائًعا، أمًرا املنزلية التقنيات كانت حيث متطور مدني مجتمٍع من آتيًا كنت وملا
الحياة يف اليونانية الجزيرة هذه نساء احتلَّتها التي الفريدة املكانَة البداية يف أدرك فلم
إن وحتى إنسان. نصف إال ليس التقليدي املجتمع ذلك يف زوجة دون فالرجل اليومية؛
وقتًا ليجد شديد ضغط تحت فسيقع بنفسه، النساء» «عمل أداء وحاول الُعرف تحدَّى
يُحىص ال عدد أداء يف كله اليوم يقضني كنَّ الجزيرة هذه قرى فنساء ذلك؛ لفعل كافيًا
املنزل نظام عىل الحفاظ عىل وعالوة مقبولة. حالٍة يف املنزل عىل للحفاظ الالزمة املهام من
وإطعامهم تحميمهم من ؛ أطفالهنَّ رعاية عبء سنٍّا األصغر النساء عاتق عىل يقع كان
من عادية حياًة الرجل يعيش أن ُمطلًقا ُممكنًا يكن لم الخطر. من وحمايتهم وكسوتهم
مادًة يتزوَّجوا لم الذين القليلون البالغون الرجال وكان املنزلية، حاجاته لرتعى امرأة دون

االستهزاء. األحيان بعض ويف للشفقة،
الكهربائية االت فالغسَّ كله؛ ذلك العرشين القرن يف البيت متاع ميكنة ت غريَّ لقد
يحتاجها التي والتنظيف الغسيل ُمهمات كل إنجاز أتاحت الصحون االت وغسَّ فات واملجفِّ
والطعام الصناعة. قبل ما عصور يف تستوجبه كانت عما كثريًا أقل وقٍت يف املنزل
امليكروويف، وأفران الغاز وَمواقد والثالجات الجاهز والطعام املحرضَّ والطعام د املجمَّ
كلها دة، املعقَّ الطعام محرضات إىل البسيطة طات الخالَّ من الكهربائية األجهزة من وطائفة
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من ضئيلة نسبٍة يف إنجازها يمكن كثريًا أبسط أعماٍل يف الطعام إعداد عملية اخترصت
الكهربائية. الطاقة ر توفُّ عىل التقنيات هذه كل وتعتمد سابًقا. تحتاجه كانت الذي الوقت
املنزلية األعمال ألداء الرجال قبول وتزايد — للنساء العمل فرص ازدهار ومع
األرسة صارت لقد بل بُمفردهم، يعيشوا أن الجنسني لكال واقعيٍّا خياًرا صار — الروتينية
يف األرس من تقريبًا املائة يف لثالثني ل املفضَّ الحياة أسلوب هو واحد شخٍص من املكوَّنة
العالم سائر وليس املائة). يف ٤٧ إىل السويد يف النسبة (تصل املتحدة والواليات أوروبا
اليابان يف شيوًعا أكثر واحد شخٍص من املكوَّنة فاألرسة الركب؛ هذا عن كثريًا بُمتخلف
ظلَّت التي فالهند املعييش؛ األسلوب هذه األمم كل تتبنَّ لم لكن املتحدة، الواليات يف عنها
يف ثالثًة واحد شخٍص من املكوَّنة األرس نسبة تتعدَّى ال وحيوية قوية األرسية الحياة فيها

املائة.
حني املايض، ظروف إىل العودة األفضل من سيكون بأنه يُجادل أن ألحٍد يُمكن ال
قادرين يكونوا لم إنهم حتى كامًال، اعتماًدا بعض عىل بعضهم يعتمد والنساء الرجال كان
من األكرب الجزء يقضني النساء كانت حني أو زوج، دون من مقبولة حياًة يعيشوا أن
الشديدة األجهزة أن امُلفاَرقات من لكن األطفال. وتربية والتنظيف الطهي يف حياتهن
أثر لها كان وأسهل أخفَّ املرأة عمل لجعل املعاِرصة الشعوب اقتنتها التي للجهد التوفري
املجتمع يف الرجال مع عالقاتهنَّ يف بها تمتَّعن التي الرضورية مكانتهن من النساء حرمان
أهمية من زاد أنه العمل بمجتمع يُسمى ما بدء آثار من كان ذاته الوقت ويف عام. بوجٍه
حرية لديه الذي األرسة يف الوحيد العضو األصل يف كان الذي للرجل، االقتصادي الدور

للربح. ُمدرٍّ عمل مزاَولة
االقتصادية لألهمية التام ل والتحوُّ — املنزلية األجهزة لظهور املباِرشة النتائج من كان
الدوَر خطري حدٍّ إىل تُقلِّص أن — اقتصادية أعباء إىل اقتصادية أصوًال َكْونهم من لألطفال
البيوت. وراعيات األطفال حامالت كنَّ حني النساء به تضطلع كانت الذي السابق املهم
التنظيف تقنيات ظهور املنزل ميكنة تتعدَّ لم العرشين القرن من األوىل السنوات خالل
العاملية والحرب الكبري الكساد سنوات وطوال الكهربائية. واملكانس االت الغسَّ مثل اآليل
عىل الرجال من كبري عدد قدرة عدم إىل اإللزامي والتجنيد الهائلة البطالة أدَّت الثانية،
العمَل مرة ألول النساء فيه بدأت الذي الوقت هو هذا وكان كاٍف. نحٍو عىل أرسهم إعالة

وتحريًرا. تمكينًا التجربة يف النساء من العديد وجد وقد كبرية، بأعداٍد املنزل خارج
النساء غادرت وحني وظائفهم، إىل الرجال عاد أوزارها الحرب وضعت حني لكن
املرأة عمل ومنزلة املرأة مكانة هبطت األطفال، وتربية املنزل رعاية إىل وُعْدن وظائفهن
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بلغت حني العرشين، القرن منتصف من بدءًا السبب لهذا تاريخيٍّا. مستوياتهما أدنى إىل
ذوات املتزوِّجات النساء تعمل أن املقبول من يَُعد أن قبل لكن أوجها، املنزل متاع ميكنة
يُخْضن الحديث العالم نساء بدأت كامل؛ بدواٍم وظائف يف مرتبات عىل للحصول األطفال

اليوم. حتى مستمرة زالت ما وكربيائهن بمكانتهن تتعلق وجودية أزمًة
يجمعن فقط النساء تكن لم املايض، الزمن يف الثمار وجمع الصيد مجتمعات يف
تكن لم الذي النباتي الغذاء أغلب يجلبن كنَّ أيًضا ولكنهن الطعام، ويطهني الحطب
قضاء عىل قادرين البالغني الرجال يجعل ذلك وكان بدونه. الحياة تستطيع ككلٍّ الجماعة
النساء تعمل لم الزراعية املجتمعات ويف األهمية. يف يُعادله الذي اللحم مؤن صيد يف النهار
يحملن أيًضا كن لكنهن فحسب، والغسيل والتنظيف الطهي أعمال كل ويتولَّني الحدائق يف

. ككلٍّ لألرسة املستقبل بضمان واألمل واملكانة الثروة يجلبون الذين األطفال ويُربِّني
بحقٍّ عنه يُستغنى ال الذي الوحيد العمل بات الحديث الصناعي املجتمع يف لكن
رجاليٍّا» «عمًال البداية يف كانت وألنها للربح. ُمدرَّة وظيفة خالل من املال كسب هو
القطاع، هذا عىل قديًما الرجال هيمَن فقد الصناعة، نحو التحول من األوىل العقود خالل
أهميُة فقدت نفسه الوقت يف الوظائف. يف النساء عىل كبرية بحظوٍة يتمتَّعون زالوا وما
العالم شعوب صارت فقد السابقة؛ حيثيتها من الكثريَ األطفاَل حامالٍت باعتبارهنَّ النساء
ومعاشاتها استثماراتها عىل أيًضا ولكن أبنائها، عىل فقط تعتمد ال ُمتزايد نحٍو عىل املتقدِّم
االقتصادي الضمان لهم ر لتُوفِّ الصحي التأمني وسياسات االجتماعي الضمان ومدفوعات

شيخوختهم. يف
ثقافة نزوع بذلك ويُقصد الثقايف؛ الجمود من الحديث العرص نساء قاست باختصار،
فمن املجتمع. يف أخرى تغيريات بسبب باليًة صارت التي والتقاليد بالقيم االحتفاظ إىل ما
والحفاظ والتنظيف بالطهي املتعلِّقة األعمال أغلب أداء النساء من يُنتظر زال ما ناحية،
من الكثري املهام هذه فقدت أخرى ناحيٍة من لكن األطفال، وتنشئة املنزل ترتيب عىل

واملجتمع. أزواجهن من لكلٍّ السابقة أهميتها
باالحرتام يحظى يُعد ولم الزًما يُعد لم الذي التقليدي الدور بني لحصارهن ونتيجًة
بهن ب مرحَّ غري وُمنافسات ُمستجدات فيه هن تقليدي غري ودوٍر مىض فيما كان كما
الذاتي واالحرتام االجتماعي القبول ليجدن الحديث العرص نساء تُكافح كثرية، أحياٍن يف
مسلَّم كأمٍر بهما يتمتَّعون الرجال أغلب زال وما قط، الذكور جنس يفقدهما لم اللذين
طريق يف التحديات وضعت التايل، الفصل يف سنرى كما الرقمية، التقنية قدوم أن غري به.
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لم بطرق مكانتهم وأضعفت سابق، تحوُّل أي من أكثر البالغني للرجال التقليدي الدور
كمبيوتر. أجهزة أول ُمخرتعو قط عها يتوقَّ

الصناعي املجتمع يف والزواج والجنس الحب

يُعد لم الحديث، العرص يف العادي امُلواطن حياة تمسُّ ال الزراعية األرض وراثة صارت ملا
الحديث العرص يف الناس يتزوج ما فنادًرا وورثتهم؛ أبنائهم زيجات ترتيب لآلباء ا ُمهمٍّ
سلًفا امُلَعد القديم املدبَّر الزواج ُعْرف إن وحيث األرس. بني االقتصادية األوارص لتقوية
لهذه ونتيجة جذريٍّا. تغريًا الزوجية الحياة تطلعات ت تغريَّ فقد فعليٍّا، الزمن عليه عفا
السبب هو الواقع) يف ا جدٍّ (القديم الحب» بدافع «الزواج الجديد املبدأ صار التغريات

املعارص. املجتمع يف الناس لدى للزواج الرئييس
وضٍع يف األطفال يُعد لم املدن، إىل امَلزارع من الحديث العرص شعوب انتقال مع
السن لكبار املايل الدعم صار وملا لألرسة. الثراء تحقيق يف جديٍّا باملشاركة لهم يسمح
حتى أهميتهم األطفال فقَد الصناعي، العالم أنحاء يف الحكومة مسئوليات من تدريجيٍّا
الحديث املدني املجتمع يف األطفال صار وملا شيخوختهم. يف لذويهم أمان مصدر باعتبارهم
بعد جيل كل مع األرس حجم تقلُّص العجيب من فليس أرسهم، عاتق عىل اقتصاديٍّا عبئًا

اإلطالق. عىل اإلنجاب عدم امُلتزوجني من العديد واختيار املدنية، الحياة يف ع التوسُّ
يُعدون امُلتقدم العالم يف الشباب غدا اقتصادية، لغايٍة وسيلًة الزواج اعتبار من بدًال
الحديث العرص يف الناس اختيار تزايد ومع الجنيس. واإلشباع للصحبة سبيًال الزواج
القيم فقدت ما رسيًعا العاطفي، واالنسجام الجسدي االنجذاب أساس عىل ألقرانهم
الغربي. املجتمع يف سيَّما ال جاذبيتها، الزواج عند والعذرية الزواج قبل للعفة التقليدية

رسية عىل والحفاظ السيارة ظهور مع جاءا اللذان الشخصية والحرية االستقالل
بدرجٍة وُهجرت للخصوصية، مسبوقة غري فرًصا للشباب را وفَّ املدنية الحياة يف الهوية
الشباب بني شخيص تواصل لكل ُمرافق توفري تقتيض كانت التي التقليدية العادُة كبرية
االشرتاُك عام بوجٍه الحديث املجتمع يف الشباب من يُتوقع صار بل والسيدات، الرجال من
الطبيعية، االجتماعية حياتهم من كجزء التصاحب عند الجنيس التواصل من نوع يف
كل من البالغون يعيش أن امُلتقدم العالم أنحاء يف متصاعد نحٍو عىل املقبول من وصار
كان ٢٠١٣م عام ويف للزواج. القانوني الوضع ميزة دون كاملة جنسية حريٍة يف األعمار
الثالثني. سن بلوغهن عند زواج دون رفيق مع يعشن األمريكيات النساء من املائة يف ٧٥
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االرتفاع لهذا الحديث املجتمع تقبَُّل الحمل ملنع الة فعَّ وسائل ظهوُر بشدٍة ضاَعف وقد
مرغوب غري حمل وقوع مجازفة من الجنسني كال حرَّرت إذ الجنسية؛ الحرية يف العام
بدافع الجديدة الزواج مبادئ بني القوية التوليفة أحدثت هكذا الجنس. ممارسة عند فيه
وظهور املتزوِّجني، غري للرفاق والجنسية االجتماعية للحرية الحديثة واملعايري الحب،
إذ الحديث؛ املجتمع لدى الجنسية القيم يف تحوًال التأثري، مضمونة حمل منع وسائل
ماليني نتاُج ذاتها حد يف وهي نفسها، إثبات إىل عادت القديمة البرشية الجنسية الغرائز

التطور. من السنني
القديمة املجتمعات عن ورثناها التي التقليدية الزواج مؤسسة تكن لم الواقع يف
ر تطوَّ فقد الجنيس؛ اإلشباع أو املتبادل االنجذاب أو الصحبة أو الحميمية لتوفري مة مصمَّ
وإنشاء الحياة، مدى رشاكات إلقامة كطريقة الزراعية املجتمعات لدى التقليدي الزواج
االستقرار من درجة أقىص وتحقيق األرس، بني متبادلة اقتصادية فوائد ذات أوارص
مجموعة طريق عن األهداف هذه قت تحقَّ وقد الزراعي. املجتمع لدى األرض ملكية يف
اجتماعيٍّا بعض عىل بعضهم ُمعتمًدا والنساء الرجال من كالٍّ جعلت التي األعراف من
هي — املتبادل االنجذاب أو العاطفة استمرار وليس — األعراف هذه ونفسيٍّا. واقتصاديٍّا

الزواج. استمرارية يضمن كان ما
الحديث، املجتمع لدى املعيار هي الحب أجل من الزواج فكرة صارت منذ أنه بيد
واالنجذاب والصحبة للحميمية األبدي االستمرار إىل يتطلَّعون والنساء الرجال أصبح
هذه تختفي وحني الجديدة، العالقات يُصاحب ما دائًما الذي الجنيس واإلشباع املتباَدل

األمل. وخيبة املرارة مشاعر تعظم السنوات، مرور مع كثريًا يحدث كما املزايا،
عام آالف عرشة حتى البرش حياة ت عمَّ التي الثمار وجمع الصيد مجتمعات يف
كانت حني الحاالت أغلب ويف تماًما، عابرة والنساء الرجال بني العالقات كانت مضت،
أغلب يف نفسه. العابر باألسلوب يقطعونها كانوا لهم ُمشبعة غري العالقات هذه تصبح
يكون أن املألوف من كان السادس، الفصل يف ذكرنا كما الثمار، وجمع الصيد مجتمعات
تعدُّد محلَّ يحلُّ الحاالت أكثر يف األحادي الزواج وكان متعدِّدة، جنسية عالقاٌت للمراِهقني
الطالق يكن ولم العابرة. الجنسية العالقات من سنوات بعد املتعدِّدة الجنسية العالقات
أي عىل يكن لم الذي املشرتك، منزلهما من الزوجني أحد انتقال يعدو املجتمعات هذه يف
للغذاء. جديدة موارد عن بحثًا الجماعة تنتقل حني يُهجر أو سيُهدم تًا مؤقَّ مسكنًا إال حال
الوالَدين، إىل «ينتمون» ال عادًة األطفال كان الثمار وجمع الصيد مجتمعات يف
النسب أموميَّ املجتمع كان إذا ما حسب عىل األب، أو األم أرسة أو العشرية إىل وإنما
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النسب أبويَّ أو األنثى) نسب من ُهويته ويرث أمه عشرية إىل الشخص ينتمي (حيث
األب يكن ولم الذكر). نسب من هويته ويرث األب عشرية إىل الشخص ينتمي (حيث
ما عادًة كانوا الثمار وجامعي الصيادين ألن ندر؛ فيما إال نفسها للعشرية ينتميان واألم
مثل وكانت القربى، ِسفاح من نوًعا نفسها العشرية أعضاء بني جنسية عالقة أي يُعدون
بالعالقات تتأثر العشرية وحدة تكن لم النحو هذا وعىل بشدة. محظورة العالقات هذه

العالقات. هذه إحدى انتهت إن د تتهدَّ وال ألعضائها، الجنسية
الحياة مدى املفرتَض واستمرارها التقليدية األرسة يُسمى ما صار القول، خالصة
ممكنًا، التقنية الدقيقة اآلالت تقنية جعلته الذي البرشي املجتمع مدنية بعد تماًما باليًة
محل املرتفعة االقتصادية التكاليف وحلَّت املايض، من شيئًا سلًفا امُلَعد الزواج وصار
بني املتباَدل واالجتماعي االقتصادي االتكال وتراخى األطفال، إلنجاب االقتصادية املزايا
أغلب وحده املراهقة سن يف العذرية عىل الحفاظ يفقد ولم كبرية، بدرجٍة والنساء الرجال
إلقامة التقليدية املحظورات كذلك وإنما اجتماعية، وصمٍة من به يلحق كان ما كل أو

الزواج. إطار خارج أو الزواج قبل عالقات
يُقيمون والنساء الرجال فسيظلُّ باقية؛ وستظلُّ باقية، زالت ما البرشية األرسة أن غري
فلن التناسل إىل يميلون ال الذين أولئك أما األطفال. إنجاب يف وسيستمرُّون جنسية، عالقاٍت
املستقبَلية. لألجيال املكتَسبة الثقافية ميولهم أو املوروثة البيولوجية نزعاتهم سواء ينقلوا
الفطرية البرشية فطبيعتنا تندثر؛ لم البرشية األرسة فإن التقليدية» «األرسة اندثار ورغم
دام ما ستبقى البرشية األرسة أن تؤكِّد البرشي التطور من السنني ماليني نتاج هي التي

باقيًا. نوعنا

الطبيعي الكون عن غرباء

إنتاجه أو الغذاء امتالك عن البرش أغلب ف توقَّ الصناعي املجتمع ازدهار تمام مع
فيها وعاشت أَُرسهم امتلكتها التي امَلزارع عن بعيًدا ينتقلون ألجيال ظلوا فقد ألنفسهم؛
تاريخ يف مرة وألول أغراب. لدى رواتب مقابل كموظفني للعمل املدن يف واستقروا أجياًال،
يُمارس بينما الغذاء، إنتاج يف منه فقط ضئيلة نسبٌة تعمل برشي مجتمٌع بزغ البرش

إنتاجه. أو الغذاء عىل بالعثور له دخل ال عمًال السكان غالبية
األمريكية املتحدة الواليات سكان من ٪٨٠ إىل ٪٧٠ بني ما كان ١٨٧٠م عام يف
النسبة هذه انخفضت ٢٠١٠م عام بحلول لكن بها، ويعملون امَلزارع يف يعيشون زالوا ما
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بفضل ُممكنة صارت التي الزراعة مليكنة نتيجًة أنه إال السكان، من املائة يف واحد إىل
يف الباقية الزراعيني العاملني من املائة يف الواحد نسبة تنتج الداخيل، االحرتاق محرك
املتبقية املائة يف والتسعني التسع نسبة تستهلكه مما أكثر غذاءً األمريكية املتحدة الواليات

السكان. من
والطيور الديوك أصوات عىل يستيقظون الناس أغلب كان العرشين القرن قبل
يخرجون كانوا وحني وحده، القمر ضوء يُضيئها واملراعي الحقول كانت الليل ويف الربية،
والغالل والقش والسماد الحيوانات بروائح تمتلئ أنوفهم كانت الصباح يف منازلهم من
والخيول والقطط الكالب بهم تُحيط حياتهم طوال وكانوا للمراعي، الطيبة والرائحة

األخرى. والحيوانات الطيور من وطائفة واملاعز والغنم والخنازير واألبقار
فغالبًا األمور؛ تلك من أيٍّا يُجربون ال والعرشين الحادي القرن يف املدن سكان يكاد
صباًحا يخرجون وحني الشوارع، مصابيح تُضيئه وليلهم املنبه، صوت عىل يستيقظون ما
اليومية حياتهم وطوال والقطارات، والحافالت والشاحنات السيارات بعوادم أنوفهم تمتلئ
واملواقد واملذياع التلفاز وأجهزة املحمولة والهواتف والكمبيوتر السيارات اآلالت: بهم تُحيط
البرش ويظل اإللكرتونية. األجهزة من والعديد الكهربائية واملكانس والغساالت والثالجات
طائر أو حيوان لديهم يكن لم ما منتظمة بصورٍة معه يتواصلون الذي الوحيد النوع هم

أليف.8
ماليني واندماج الزراعية اآلالت انتشار بفضل الزراعة يف حدث قد تحوًال إن وحيث
حياة حتى فإنه الضخمة،9 الصناعية املزارع من صغري عدٍد يف الصغرية العائلية امَلزارع
عامل كان فسواء وتنوع؛ بساطة من به تمتاز أن اعتادت ما فقدت العادي املزرعة عامل
اآلالت إحدى داخل الهواء مكيَّفة مقصورٍة يف ُمتواصلة لساعاٍت جالًسا النموذجي املزرعة
ُمنحنيًا أو الشاسعة، والربسيم الصويا وفول والقمح الذرة حقول أعىل الضخمة، الزراعية
كله يومه يقيض فهو الفراولة، أو الطماطم من تنتهي ال صفوف بني ُمتتالية لساعاٍت
عامل عىل مقصورة كانت التي النوعية من رتيبة متكررٍة أعماٍل يف ُمتصاعدة بصورٍة

التجميع. خطوط أحد يف الحرض يف املصنع
بها اتَّسمت التي البيئة مع الحميمة عالقتها اإلنسانية تفقد ها تحرضُّ تزايد مع هكذا
يف مداها أقىص هذه التحرض عملية بلغت وبينما تقريبًا. نوعنا تاريخ طوال البرش حياة
وتحديًدا قريب زمن فمنذ الركب؛ عن كثريًا العالم باقي يتخلَّف لم املتقدِّمة، األمم أغلب
مجتمعاٍت يف يعيشون زالوا ما العالم سكان من املائة يف ٧٠ نحو كان ١٩٥٠م عام يف
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الريف سكان عدد فيكاد اآلن أما مدن. يف يعيشون فقط املائة يف ٣٠ كان بينما ريفية،
تماًما؛ النسبتان هاتان ستنعكس ٢٠٥٠م عام وبقدوم يتساويان. الحرض سكان وعدد
الريف. يف املائة يف ٣٠ سيعيش بينما املدن، يف العالم سكان من املائة يف ٧٠ نحو سيعيش
هذا نهاية مع الحرض ساكني من البرش من العظمى الغالبية ستكون الحايل باملعدل
محدوًدا. البرش أشباه كل فيها ر تطوَّ التي الطبيعية بالبيئات اتصالهم وسيكون القرن،
البرشية بني لالتصال املسبوقة غري الخسارة لهذه سيكون ما تخمني سوى يسعنا وال

للعالم. القادمة األجيال رؤية عىل تأثري من والطبيعة

املوظفني من عالم

االختفاء هو صناعي مجتمٍع إىل التحول مع البرش حياة يف وقع تغيري أعمق يكون قد
ِشبه واالستعاضة وإنتاجه، الغذاء عن البحث يف املتمثِّل القديم البرشي للنشاط العام
فقط صغري جزءٌ كان ١٨٠٠م عام قبل النقود. كسب مقابل وظيفٍة يف بالعمل عنه التامة
عن وبعيًدا أجر. عىل الحصول أجل من وظائف يف يعملون البرش من األرض سكان من
مثقفني ومهنيني وِحرفيني تجاًرا البقية وكان ُمزارعني، الناس أغلب كان بالوراثة الحكام
القرنني يف واملكاتب املصانع انتشار مع لكن دين، ورجال وجنوًدا حكوميني وموظفني
مجتمع يف شيوًعا العمل أشكال أكثَر أجر مقابل العمل أصبح والعرشين عرش التاسع

الجديد. العمل
بتوفر مرهونة مجتمعنا رفاهية وأن لوظائف، يحتاجون الناس بأن نُسلم أن يمكننا
من تقريبًا بأكمله يتكون الذي املجتمع أن حقيقة تظلُّ لكن الدخل، جيدة وظائف
منتظم بمورٍد بدورهم يُمدُّونهم الذين — آخرين أشخاص توجيه تحت يعملون أشخاص
والتقاليد القيم منظومة وتظل البرش. تاريخ يف تماًما جديدة ظاهرٌة هو — املال من
مجتمع خلقها التي والنفسية االجتماعية املشكالت ملعالجة الحديثة الثقافات أفرزتها التي

التبلور. مرحلة ويف مكتملة غري العمل
وإرشاف رقابة تحت مهام تأدية يف عمل يوم كل من األكرب الجزء عادًة األجري يقيض
األجري باهتمامات لها صلة ال أو الصلة ضعيفة املهام هذه تكون ما وغالبًا العمل، صاحب
التي املعايري حسب إليه املسنَدة املهام أداء يف قرصَّ وإذا باآلخرين. عالقاته أو الشخصية
التقصري كان إذا — أو باإلقالة تهديًدا أو نقًدا ستكون فالعقوبة العمل، صاحب وضعها
كل لتوفري العمل استمرارية عىل يعتمد أجري كل إن وحيث العمل. عقد فسخ — كبريًا
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باإلقالة فالتهديد واألمان، والراحة املادي الدعم أجل من يحتاجها التي والخدمات البضائع
الحياة تجارب أكثر من يكون أن املمكن من العمل عقد وإنهاء ُمخيًفا، احتماًال يُمثل

إيالًما. الحديثة
من مستويات من الحديث املجتمع يف الناس يُعاني أن املستغَرب من ليس ثَم من
الذين اإلنسان علم اختصاصيو الحظه يشء أي بكثرٍي تُفوق الذاتي والشك واالكتئاب القلق
الزراعيون. أو الثمار وجامعو الصياديون سواءٌ الصناعة، قبل ما عصور ثقافات درسوا
سبل بكل الحديثة الحياة ر تطوُّ أن البرش تاريخ مفاَرقات أكرب من واحدة بالتأكيد إنها
من البرشي النوع تاريخ يف مسبوق غري وباءٌ اجتاحه قد والرتفيه، والراحة واألمان األمن
والسخط والذهان والعصاب املخدِّرات وإدمان واألرق القلب ومرض التغذية اضطرابات

املَريض.

وتراجع املجتمع وتوظيف والتمدن امليكنة آثار رسيًعا فيه تنترش الذي ذاته الوقت يف
التي التغريات تُقزم وقد جديد. تحوٌل يختمر كافًة، البرشية الجماعات بني التقليدية القيم
اآلالت ظهور منذ بالفعل وقعت التي الضخمة التغريات حتى البرش حياة يف سيجلبها

الدقيقة.
كل محلَّ يحلَّ أن يحتمل الرقمية، التقنية اخرتاع عن الناجم األخري، التحول هذا
وال تعيص، وال قط، تشتكي ال بآالٍت — والذهني منها البدني — البرشي العمل أشكال
بدرجٍة األرض سكان عدد زاد لقد أجًرا. تطلب وال راحة، أو نوًما أو ماءً أو طعاًما تحتاج
غذائهم. زراعة أو الثمار جمع أو الصيد إىل البرش يعود أن ممكنًا يُعد لم إنه حتى كبرية،
يف عليها اإلجابة سنُحاول التي األسئلة هي هذه عليه؟ سنُقِبل الذي العالم نوع ما إذن

الكتاب. هذا من التايل الفصل
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الرقمية املعلومات تقنية

البرشي للتواصل العاملية العنكبوتية الشبكة

عدة مع فيها يتشارك إذ برشيًة؛ صفاته بأكثر التعلم عىل اإلنسان قدرة ليست
ابتكره ما وتخزين تعليم عىل قدرته كبٍرش يميزه ما أكثر وإنما أخرى، أنواع

إياه. وعلَّموه اآلخرون
وااللتزام» «الثقافة ميد، مارجريت

آلًة بابيج تشارلز الربيطاني واملخرتع واملهندس الرياضيات عالم م صمَّ ١٨٢٢م عام يف
وعلماء، وُمهندسون ارة بحَّ استخدمها دة معقَّ ومثلَّثية لوغاريتمية حسابات أداء يمكنها
محرك اخرتاعه بابيج أسمى خطأ. وقوع احتمالية دون هذا فعل عىل قادرة اآللة وكانت
والرتوس التدوير وأعمدة العجالت بآالف دقيقة، آلياٍت من بالكامل ُصنع وقد فرق،
مايكل ينجح أن قبل سنوات ستميض إذ بسيط؛ والسبب كهربائية. أجزاء دون من لكن
مصدٌر ُمتاًحا يكن لم الوقت ذاك حتى كهربائية. محركات أول صنع يف وآخرون فاراداي
املرحالت من أيٌّ بعُد اخُرتع قد يكن ولم الكهربائية، للطاقة ومضموٌن التكلفة ميسور

إلكرتوني. حاسب لصنع الالزمة الكهربائية املكوِّنات وسائر املفرغة والصمامات
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خمسة من وتكوَّن أقدام، ثماني ارتفاعه بلغ فقد عمالًقا؛ مرشوًعا الفرق محرِّك كان
بابيج عنيَّ ١٨٢٣م عام يف طنٍّا. عرش خمسة نحو وزنه وبلغ معدنية، قطعة ألف وعرشين
عديدة سنوات بعد لكن الفرق، محرِّك لصنع كليمنت جوزيف املرموق الربيطاني املهندس
وكليمنت بابيج تشاَجر إذ الجهاز؛ صنع عىل العمل من جزء سوى يكتمل لم الجهد من
اآلخر. عن منهما كلٌّ انفصل املرشوع بدء من سنوات ثماني وبعد العمل، تكلفة حول
فرق محرِّك عىل إسرتليني جنيه ١٧٠٠٠ أنفَقت قد حينذاك الربيطانية الحكومة كانت

األيام. تلك يف جديدة بخارية قاطرًة وعرشين اثنتني تكلفة يُعادل كان ما وهو بابيج،
أسماها تعقيًدا أكثر حاسبة آلة تصميم عىل فأقدَم بابيج؛ عزيمة يُوِهن لم هذا أن غري
عكس فعىل العالم. يف حقيقي كمبيوتر أول بأنها عام بوجٍه وتُعرف التحلييل، املحرك
أغلب التحلييل املحرِّك ضمَّ فقط، الرياضية الحسابات عىل قادًرا كان الذي الفرق، محرك
يُمكن كان فقد اليوم؛ الحديثة الكمبيوتر أجهزة يف رضورية تَُعد التي األساسية الوظائف
ذاكرة، شكل يف معلومات تخزين يستطيع وكان مثقوبة، بطاقات باستخدام برمجته
ضخًما لصار ُصنع قد كان التحلييل املحرِّك أن لو لكن التفريع. منطق عىل قادًرا وكان
بخاري محرك الستخدام بابيج خطَّط لذلك البرش؛ بطاقة تشغيله معها يستعيص لدرجٍة

.(1-9 شكل (انظر التحلييل املحرك وتروس عجالت آالف لتشغيل
إال بابيج، حياة يف قط التحلييل املحرك أو الفرق محرك من أيٌّ يُصنَع لم لألسف لكن
الرسوم من مجموعة باستخدام ١٩٤٩م، عام أخريًا فكرته ذ نفَّ لندن يف العلوم متحف أن
اشتغل وقد الفرق. محرك من محسنة صورة أجل من ١٨٨٩م عام بابيج وضعها التي
إن عما التكهنات من قرٌن بهذا لينتهي نحو؛ أفضل عىل ببابيج الخاص الفرق محرِّك
أطلق ٢٠١٠م عام ويف ال. أم منها املرجو العمل أداء عىل فعليٍّا قادرة العجيبة آالته كانت
إسرتليني جنيه ألف مائة لجمع حملًة كامينج جراهام جون الربيطاني الربمجيات مهندس
لوفاة والخمسني املائة الذكرى أجل من التحلييل للمحرِّك عمليٍّا نموذًجا وصنع العامة، من
وحتى أوًال، الكمبيوتر عىل نموذج تصميم من بد ال لكن ٢٠٢١م. عام أكتوبر يف بابيج

بعد.1 فعليٍّا بدأ قد التنفيذ يكن لم السطور هذه كتابة وقت
عمل أداء عىل قط قادرة تكن لم ببابيج الخاصة اآللية الكمبيوتر أجهزة أن رغم
عىل التعقيد شديدة رياضية حسابات ألداء اآلالت باستخدام املتعلِّق مبدأه فإن نافع،
فقد األهمية؛ عظيم حدثًا ذاته حد يف كان أخطاء، دون أداؤها البرش عىل يستعيص نحٍو
عًرصا وبدءوا حسابية، كوسيلٍة البرشي العقل قصور من البرشية ومعارصوه بابيج حرَّر

املعلومات. ملعالجة جذريٍّا جديدة تقنيٍة عىل قائًما جديًدا
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وقد زمنه. يف تطوًرا الحاسبة اآلالت أكثر بابيج تشارلز فرق» «محرك كان :1-9 شكل
(الصورة ١٩٨٩م. عام للعلوم لندن متحف يف وبُنيت ١٨٤٩م، عام النسخة هذه ُصممت
غري اإلبداعي املشاع ورخصة ١٫٢ إصدار الحرة للوثائق جنو رخصة بموجب بنرشها مرصح

باملثل.) والرتخيص لصاحبه املصنف نسب تقتيض التي ٣٫٠ اإلصدار املوطن

التفكري عىل قادرة آالت

فنتيجًة خطرية؛ لوجيستية مشكلًة املتحدة بالواليات اإلحصاء مكتب واَجه ١٨٩٠م عام يف
اإلحصاء يف ُجمعت التي البيانات جدولة كانت املتحدة الواليات سكان عدد يف الرسيع للنمو
عىل قديًما يصري اإلحصاء كان النتائج نرش وقت بحلول إنه حتى طويًال، وقتًا تستغرق
جاهزًة يدويٍّا ُجدولت التي ١٨٨٠م عام إحصاء نتائج تُصبح فلم نفًعا؛ يُجدي ال نحٍو
لن يدويٍّا الجدولة استمرار حال يف أنه اإلحصاء مكتب ع وتوقَّ ١٨٨٨م. عام حتى للنرش
عاًما. عرش ثالثة قبل ُمتاحة تعقيًدا واألكثر حجًما األكرب ١٨٩٠م إحصاء نتائج تكون
إتمام من سنوات ثالث بعد ١٩٠٣م، عام حتى ١٨٩٠م عام إحصاء نرش ل سيؤجِّ وهذا
قادرة آللٍة بحاجة اإلحصاء مكتب كان لذلك ١٩٠٠م. عام سيُجرى الذي التايل اإلحصاء
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التي من موثوقية وأكثر وأدق أرسع نحٍو عىل الرياضية الحسابات من هائل كمٍّ أداءِ عىل
أداؤه. البرشية األدمغة من عدد أي يستطيع

هريمان األمريكي املهندس صنع اإلحصاء، مكتب مشكلة لحل جريئة محاولٍة يف
تستطيع املثقوبة البطاقات من رزم صنع يف تثقيب آلة تستخدم جدولة حاسبة هولرييث
إحصاء نتائج جدولة يف نجحت حني ضجة هولرييث آلة أثارت أوتوماتيكيٍّا. قراءتها آلته
ماشني «تابيوليتنج رشكة إنشاء عىل هولرييث أقدم هكذا واحد. عاٍم يف ١٨٩٠م عام
١٩١١م عام ويف إحصاءاتها. لجدولة أوروبا أنحاء يف للدول آالته ر يؤجِّ وأخذ كومباني»،
١٩٢٤م عام ويف أخرى، رشكات ثالث مع كومباني» ماشني «تابيوليتنج رشكة اندمجت

إم». بي «آي باسم املشهورة كومباني»، ماشني بيزنس «إنرتناشونال إىل اسمها تغريَّ
أن ورغم آلية. ذاكرة حافظات ذات ميكانيكية أجهزًة جميعها هولرييث آالت كانت
مبكرة مرحلٍة يف للربمجة تماًما قابًال كمبيوتًرا صنع تسوزه كونراد األملاني املهندس
وكان كهروميكانيكية، مرحالت طريق عن تؤدَّى كانت حساباته أن إال ١٩٣٩م، عام
عام حتى كليًة الكهربائي الكمبيوتر عرص يبدأ ولم آلية. طبيعة ذا زال ما ذاكرته نظام
الذي إنياك، أو اإللكرتوني، الرقمي والحاسوب املكامل عن الستار إزاحة مع ١٩٤٦م،

األمريكي. الجيش أجل من الثانية العاملية الحرب أثناء ا رسٍّ بنسلفانيا جامعة يف ُركب
آالف طريق عن الحسابية عملياته يُنفذ إنياك كان اآللية املرحالت عن عوًضا
واألجهزة والتلفزيون املذياع أجهزة تُشغل كانت التي بتلك الشبيهة املفرغة، الصمامات
سبعة من أكثر عىل يحتوي إنياك كان العرشين. القرن منتصف خالل األخرى اإللكرتونية
أقدام، ثماني وارتفاعه أقدام، ثالث وعرضه طنٍّا، ثالثني يِزن وكان مفرغ، صمام ألف عرش
الكهروميكانيكية الكمبيوتر أجهزة أفضل من مرة مائة أرسع وكان قدم. مائة وامتداده

زمانه. يف
الصمامات تقنية فإن ١٩٥٥م، عام حتى مستخَدًما ظل إنياك جهاز أن ورغم
بنفس ًما مصمَّ املفرغ الصمام كان فقد عويصة؛ مشكالٍت شكَّلت به الخاصة املفرغة
معدني فتيل عىل يحتوي الهواء، مفرغ زجاجي، أنبوب الكهربائية؛ للمبة األساسية املبادئ
بآالف املفرغة، الصمامات آالف لكن فيه. الكهربائي التيار مرور عند يتوهج حتى يُسخن
وفصلها الصمامات هذه تشغيل وعند شديدة، حرارة عنها ينتج كان املتوهجة، الفتائل
تعطل إىل تؤدي ضغوًطا تولِّد والتربيد التسخني بني امُلتناوبة الحاالت هذه كانت يوميٍّا
مع املألوف من كان الواقع يف بل األمر، نهاية يف تلفها أو الدقيقة اآلليات هذه بعض
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التفكري آلة تاركًة املفرغة، إنياك جهاز صمامات من العديد يتعطل أن يوم كل التشغيل
عملية وهي وتبديلها، املعطَّلة الصمامات موقع تحديد حتى العمل عىل قادرة غري الضخمة

ساعات. عدة تستغرق قد
صمامات كمبيوتر كوربوريشن» راند «ريمينجتون رشكة مت صمَّ السنني وبمرور
أجل من وأنتجته يونيفاك، أو األغراض العامُّ اآليل الحاسب وهو تطوًرا، أكثر مفرغة
ثمانية يِزن يونيفاك كان ١٩٥١م. عام يف السوق يف ُمتوافًرا وصار التجارية، السوق
الحاسوبية قدرته أن ورغم دوالر. مليون منه الواحد وسعر صغري، مرأب حجم ويف أطنان،
شكَّل يونيفاك بجهاز ارتبط غريبًا حدثًا ثَمة فإن الحالية، بمعايرينا قياًسا ضئيلة كانت

الرائعة. الجديدة اآلالت هذه ملثل الجمهور قبول يف تحوُّل نقطة
الحزب ح مرشَّ بني األمريكية الرئاسية االنتخابات اقرتاب ومع ١٩٥٢م، عام ففي
اقرتحت أيزنهاور، دوايت الجمهوري الحزب ومرشح ستيفنسون، أدالي الديمقراطي
جديدة فكرًة نيوز» إس بي «يس شبكة عىل كوربوريشن» راند «ريمينجتون رشكة
أثناء االنتخابات بنتيجة للتنبؤ مبارش تلفزيوني بثٍّ يف يونيفاك استخدام يف تتمثَّل
كرونكيت، وولرت إس» بي «يس شبكة ُمذيع أن ورغم االقرتاع. مواقع من النتائج ي تلقِّ
سيكون األقل عىل أنه ارتأيا فإنهما ُمتشكَكني، كانا ميكلسون، سيج تحريرها ورئيس
ومع الرتفيه. بعض صدورها عند االنتخابات لتقارير تحليًال إلكرتوني» «عقل تقديم يف
فوز بني ما توقعاتها يف قاطعة غري الرأي استطالعات أغلب كانت االنتخابات يوم اقرتاب
ستيفنسون فوز عىل كان العام اإلجماع لكن األصوات، عدد يف وتساٍو لستيفنسون ساحق

.(2-9 شكل (انظر باالنتخابات
يونيفاك جهاز بها ُغذي االنتخابات، تقارير صدور وبدء االقرتاع صناديق غلق عند
الثامنة الساعة يف تنبَّأ يونيفاك أن الجميع دهشَة أثار ومما كاتبة. مربقة طريق عن
٤٣٨ سيحصد وأنه ساحًقا، فوًزا سيفوز أيزنهاور أن االنتخابات يوم مساء من والنصف
فوز احتمال جعل يونيفاك أن الخالصة لستيفنسون. صوتًا ٩٣ مقابل انتخابيٍّا صوتًا
االعتقاد مع متَّفق وغري ا جدٍّ مستبَعًدا التنبؤ هذا بدا وقد واحد، إىل مائة بالرئاسة أيزنهاور
أن بدا دقائق عدة بعد الحًقا تُذيعه. أال قرَّرت نيوز» إس بي «يس شبكة إن حتى السائد،
أعلن املتحدة للواليات الرشقي بالتوقيت التاسعة الساعة ويف فجأة، رأيه غريَّ قد يونيفاك
ثمانية احتمال أيزنهاور أعطى اآليل» «العقل أن كولينجوود تشارلز إس» بي «يس ُمراسل

بالفوز. فقط سبعة إىل
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والذي العلمية، الحسابية العمليات إلجراء ُصمم الذي ،١١٠٣ نموذج اليونيفاك :2-9 شكل
١٩٥٣م. عام فرباير يف كوربورشن» راند «ريمنجتون عنه أعلنت

إدخال أثناء حدث كبري لخطأٍ نتيجة كان يونيفاك رأي يف تغيري أنه بدا ما أن إال
أن غري كان. كما واحد إىل مائة احتمال إىل يونيفاك عاد الخطأ تصحيح وعند البيانات.
لكن صامتة. فظلَّت غريبًا بدا الذي التنبؤ هذا من خائفة زالت ما كانت إس» بي «يس
النهائي اإلحصاء يف جاء فقد الساحق؛ أيزنهاور فوز فشيئًا شيئًا تبنيَّ الليل، انرصام مع
يونيفاك تنبؤات كانت ستيفنسون. لصالح صوتًا ٨٩ مقابل أيزنهاور لصالح صوتًا ٤٤٢
تشارلز أعلن الليلة تلك يف الحًقا املائة. يف واحد بنحو النهائية النتائج من أقل بالنتائج
نتيجة بالفعل ع توقَّ قد يونيفاك أن التلفزيون عىل مبارش بثٍّ يف محرًجا كولينجوود
ومنذ بها. اإلدالء عن ُمحجمة كانت نيوز» إس بي «يس لكن ساعات، عدة منذ االنتخابات
من عدة نواٍح ويف — االنتخابات تغطية يف الكمبيوتر مكانة تحوَّلت فصاعًدا اليوم ذلك

ُملحة. رضورٍة إىل ا مستجدٍّ شيئًا َكْونه من — املعاِرصة الحياة

262



الرقمية املعلومات تقنية

التقلص الشديد الكمبيوتر

إنياك مثل املفرغة الصمامات ذات الكمبيوتر أجهزة لجيل املميزة القدرات كل رغم
حجمها كان فقد بالغة؛ تحدياٍت عىل انطوت التي املشكالت بعض شكَّلت فإنها ويونيفاك،
وكمية ُمفِرًطا، الكهربائية للطاقة واستهالكها نسبيٍّا، بطيئة الحاسوبية ورسعاتها هائًال،
صمامتها من اآلالف كانت كما ُمربكة. املفرغة صماماتها من اآلالف تُولدها التي الحرارة
الواقع يف باستمرار. للتبديل وتحتاج تتعطَّل ما كثريًا للكرس والقابلة الضخمة املفرغة
عدة من مؤلًفا كان الذي املفرغة، الصمامات ذات الكمبيوتر أجهزة من األول الجيل اتَّسم
بضع إال املستمر العمل عىل القدرة بعدم مختلفة، رشكات عدة صنعتها مختلفة نماذج
ويتحتم آالف، لعدة عددها يصل كان التي الكهربائية مكوناته أحد يتعطَّل أن قبل ساعات

املطلوبة.2 اإلصالحات إجراء أجل من غلقه
حني القرن، منتصف بعد للغاية رسيًعا انتشاًرا انترشت الكمبيوتر تقنية أن غري
وهو الرتانزستور، ١٩٤٧م عام يف شوكيل وويليام براتني ووالرت باردين جون اخرتع
يؤدي الرتانزستور كان الجاليوم. زرنيخ أو السيليكون أو الجرمانيوم من صغرية رقاقٌة
الطاقة من ضئيًال قدًرا ويستهلك كثريًا، أصغر كان لكنه املفرغ، الصمام وظائف نفس
الفيزياء يف نوبل بجائزة وشوكيل وبراتني باردين فاز وقد املفرغ. الصمام يستهلكها التي

١٩٥٦م. عام االخرتاع هذا عىل
به واستُعيض الحديثة، اإللكرتونيات عالم يف ثورة الرتانزستور أحدث ما رسيًعا
ومنها سبق، فيما تستخدمه كانت التي اإللكرتونية األجهزة كل يف املفرغ الصمام عن
التلفزيون وأجهزة الراديو وأجهزة الصوت ات ومكربِّ التسجيل ومعدات الكمبيوتر أجهزة
١٩٥٤م عام ويف األخرى. اإللكرتونية األجهزة من والعديد الطريان وأنظمة والرادارات
بكمياٍت الرتانزستور الراديو إنتاج كوربوريشن» إنسرتومنتس «تكساس رشكة بدأت
دائًما كان الذي القديم، للطاقة املستنزف املحمول الراديو عن استُعيض ما ورسيًعا كبرية،
الخفيف الصغري الرتانزستور بالراديو ساعات، غضون يف بطارياته طاقة كل يستهلك ما

للتبديل. بطارياته تحتاج أن دون وأسابيع لساعات يعمل الذي الوزن،
آخرون ومهندسون علماء هناك كان العرشين القرن خمسينيات أوائل وبحلول
من التوليفة هذه كانت املتكاملة. الدائرة يُسمى روعة، أكثر جهاز اخرتاع يف يجتهدون
ببعض بعضها يتصل اإللكرتونية املكونات من وغريها واملكثَّفات واملقاومات الرتانزستورات
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عام يف السيليكون. أو الجرمانيوم من ل موصِّ شبه من مصنوعة مجهرية شبه بنية داخل
قابلة متكاملة دائرة أول كيلبي جاك إنسرتومنتس»، «تكساس مهندس صنع ١٩٥٨م
من نويس روبرت صنع شهور بضعة وبعد الجرمانيوم، من رقائق مستخدًما لالستخدام،
رقائق مستخِدًما املتكاملة الدائرة من ًال معدَّ نموذًجا سيميكونداكتور» «فريشايلد رشكة

السليكون. من
وأخف أصغر بيشءٍ املفرغ الصمام عن االستعاضة يف نجح قد الرتانزستور كان إذا
االستعاضة يف نجحت املتكاملة فالدائرة الطاقة، من قليل سوى يحتاج وال للغاية، وأمتن
كهربائية دوائر لوحات عن كبرية بكمياٍت إنتاجها يُمكن واحدة دقيقة إلكرتونية برشيحٍة
بأسالٍك ببعض بعضها متصٍل متعددٍة إلكرتونيٍة مكوِّناٍت من منها كلٌّ يتكون كاملة،
يفرشيحة. كهربائية دائرة لوحة عن عبارة فعليٍّا املتكاملة الدائرة كانت فقد يدويٍّا؛ ملحومة
املعالجة وقدرتها الدقيقة الرشيحة أو املتكاملة الدائرة تعقيد ظل األيام مرور مع
أصغر الدقيقة الرشائح هذه لجعل ُطرًقا واملهندسون العلماء ابتكر حيث يزدادان،
عام ويف أقل. بتكلفٍة وتصنعيها اإللكرتونيات، من بمزيد منها كل وتكديس فأصغر،
يف مشهوًرا مقاًال كوربوريشن»، «إنتل رشكة مؤسيس أحد مور، جوردون نرش ١٩٦٥م
مور ع توقَّ املتكاملة». الدوائر يف املكونات من املزيد «إقحام بعنوان: «إلكرتونيكس» مجلة
اإللكرتونية املكوِّنات عدد سيصل ١٩٧٥م) عام يف (أي سنوات عرش بعد أنه املقال هذا يف
املمكن من أنه «أعتقد واثًقا: وأضاف بل ألف، ٦٥ إىل واحدة دقيقة رشيحة يف املصنعة

واحدة.» رقاقٍة يف الدرجة لهذه كبرية دائرة وضع
التي الظاهرة ُعرفت القلق، يُثري حدٍّ إىل مور توقع صحة تبنيَّ حني سنوات، عدة بعد
الرشيحة عليها تحتوي التي املكونات عدد بأن يُفيد وهو مور»، «قانون باسم وصفها
غري تقريبًا. عامني كل ستُضاَعف — وقدرتها املعالجة رسعة ثَم ومن — الواحدة الدقيقة
١٩٦٥م عام فمنذ نفسه.3 مور ن خمَّ كما قليًال، ُمتحفًظا كان مور قانون أن تبنيَّ أنه
٢٠١٤م عام ويف تقريبًا، شهًرا عرش ثمانية كل الدقيقة الرشائح معالجة قدرة تضاَعفت
من أكثر بها متكاملة دائرٌة وهو ،15-Core Xeon E7 v2 معالج عن «إنتل» أعلنت
من قطعة حجمها يتعدَّى ال واحدة رشيحٍة يف ترانزستور مليون وثالثمائة مليارات أربعة

أمريكي. دوالر ٧٧٠٠ الجبَّارة الرشيحة لهذه املقرَّر السعر وكان اململحة. املقرمشات
يُْرس حيث من الكمبيوتر أنظمة تقدم واستمرار املتكاملة، الدائرة اخرتاع من كلٌّ
الكمبيوتر أنظمة انتشار إىل أدَّى العرشين، القرن ستينيات منذ الحجم، وصغر التكلفة
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مع املفرغة الصمامات أيام يف ًعا متوقَّ يكن لم انتشاًرا اليومية، الحياة جوانب كل يف
مثل املفرغة الصمامات كمبيوتر أجهزة أحد قوة تكون فِلكي ويونيفاك. إنياك جهاَزي
يصري أن بد ال «إنتل»، أنتجته الذي الحجم الصغري الدقيق Xeon ملعالج ُمساوية إنياك
عرًضا أقدام الثالث ذا إنياك كمبيوتر أن معناه هذا مرة. ألف ٢٤٧ نحو أكرب حجمه
ميل، ٤٦٠٠ عن طوله يزيد أن بد ال القوة، يف ُمكافئًا يكون لكي ارتفاًعا، أقدام وثماني
من طائرات حاملة وستني ست بوزن وسيكون أمريكي، دوالر تريليون ١٫٤٨ وبتكلفة
ُصنعت حربية سفن وأضخم األمريكي، األسطول يف طائرات حامالت أضخم نيمتز؛ فئة
Intel 15-Core Xeon معالج بقوة إنياك جهاز يكون حتى أنه شك وال اإلطالق.4 عىل
ح املرجَّ من إنه وحيث مفرغ، صمام مليارات ٤٫٣١ عىل أيًضا يحتوي أن بد فال E7 v2
فمن التشغيل، من ثانية أول يف املفرغة الصمامات تلك من األقل عىل سبعة تتعطل أن
واحدة.5 حوسبة مهمة بإنجاز تسمح ملدة يعمل يظلَّ لن العمالق الجهاز هذا أن الواضح
الحاسوبية القدرة تكلفة واالنخفاضيف الكمبيوتر دوائر مجموعة يف امُلذهل التصغري
مجموعٍة يف أُدمجت التي الوزن والخفيفة الصغرية الكمبيوتر أجهزة انتشار إىل يا أدَّ
مثل بمحركات، املزوَّدة الحديثة املركبات فكل واألجهزة. واآلالت امَلركبات من متنوعة
كمبيوتر بأجهزة مزوَّدًة تُصنع اآلن صارت والقاطرات، والحافالت والشاحنات السيارات
وسفن اثة النفَّ الطائرات وتعتمد مشكالتها. ص وتُشخِّ أداءها، وتُراقب عملياتها، يف تتحكَّم
التوجيه عىل بشدة — ة املسريَّ الطيارات وكذلك — الحديثة صاروخيٍّا املنطلقة الفضاء
أجهزة تركيب دون من مطلًقا التحليق تستطيع لن إنها حتى التحكم، وأنظمة املحوسب

بها. الكمبيوتر
داخل — الكمبيوتر أنظمة عىل املحركات املتعددة اثة النفَّ املسافرين طائرات تعتمد
من فقط ليس — األرض عىل املوجودة الجوية الحركة مراقبة أنظمة ويف القيادة كابينة
مدرجات يف الروتيني هبوطها أثناء التوجيه أجل من كذلك ولكن وجهاتها، إىل السفر أجل
إنه حتى األنظمة، هذه عىل بشدة يعتمدون الجوية الخطوط طيَّارو أضحى بل املطارات،
هبطت حني الدويل فرانسيسكو سان مطار يف شهرية حادثٌة وقعت ٢٠١٣م عام يوليو يف
نظام ف لتوقُّ صحو جو يف املدرج، قبل الجوية آسيانا لخطوط تابعًة ٧٧٧ بوينج طائرة
صحيح نحٍو عىل بالطائرة الهبوط عىل الطيار قدرة وعدم املدرج يف الحاسوبي الهبوط

يدويٍّا.6 القيادة أثناء
سنًة السبعني خالل كثريًا وأرخص أصغر أصبحت الكمبيوتر أنظمة أن ورغم
أشباه مجال خرباء ع توقَّ فقد أخريًا؛ ينتهي أن مور لقانون املقدَّر من يبدو فإنه املاضية،
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ثالث كل مرًة الرتاجع يف سيبدأ املتكاملة الدائرة مكونات تضاعف معدل أن املوصالت
والسبب ٢٠٢٠م.7 بعد ذلك من أكثر سيرتاجع أنه ويعتقدون ٢٠١٣م، عام بعد سنوات
داخل املكونات حجم أن هو ى مسمٍّ غري أجٍل إىل مور قانون استمرار إمكانية عدم وراء
قدرتها تفقد أن دون تتقلَّص أن بعده يُمكن ال الذي الحد من ا جدٍّ اقرتب املتكاملة الدائرة

األخرية. السنوات يف والكمبيوتر الفيزياء علماء أشار حسبما العمل، عىل
من مكوناتها حجم اقرتب فأكثر أكثر املتكاملة الدائرة حجم مجهرية زادت فكلما
صار املثال، سبيل عىل املتكاملة، الدائرات يف املوصلة «األسالك» ف والجزيئات؛ الذرات
وهذا املرت). من مليار عىل واحًدا النانومرت (يُساوي نانومرتًا خمسني من أقل اآلن عرضها
يمرُّ وحني النووي. الحمض جزيء عرض من ضعًفا وعرشين خمسة سوى يَعدل ال
ويُؤثِّر السلك من التيار ب» «يترسَّ أن املحتمل فمن الرقة، بهذه سلك يف الكهربائي التيار

امُلجاورة. املكوِّنات عىل
خمسني من أصغر ألحجاٍم املواد بعض تصغري يتمُّ عندما فإنه هذا، عىل عالوة
من العديد عىل الظهور يف ويبدأ الكمية، للتأثريات ُعرضة الفيزياء قوانني تصري نانومرتًا،
دون األبعاد هذه يف إنه إذ العادية؛ أحجامها يف فيها تكن لم خصائُص املألوفة العنارص
ويمكن الورق، مثل األلومنيوم حرق ويمكن الزجاج، شفافية يف النحاس يصري املجهرية
الفيزيائية الخواص تغريُّ مع وبالطبع ساخن. ماءٍ يف السكر مكعب مثل يذوب أن للذهب
منها املصنوعة املتكاملة الدوائر تعود لن املجهرية، دون األبعاد هذه يف املكونات لهذه

أجله. من املَعدَّة العمل تؤدي
ممكنة وصارت مستحيلة املايض يف تَُعد كانت تقنيٍة من كم نتذكَّر أن بد ال لكن
فهناك الكمبيوتر؛ حجم تصغري تاريخ يف لتكتب أحداث هناك زال وما املطاف، نهاية يف
من أجهزة لصنع بالكامل مكرَّس النانو، تقنية يُسمى والهندسة الفيزياء يف جديد مجاٌل
الذهب وقضبان النانوية، الكربون أنابيب تُستخدم وبالفعل الجزيئات. حجم يف مكونات
جزيئي ذاتي تجميع وتقنيات النانوية، النووي الحمض وِبنى النانوية، الزنك وأكسيد
األساسية. الكمبيوتر بعضوظائف أداء عىل قادرة مجهرية دون مكونات صنع يف حديثة،
تقنية كانت إن ما معرفة نملك ال أفضل، منظوًرا يُعطينا الذي الحايل موقعنا من
لكن بكثري، ٢٠٢٥م بعد ملا ساريًا مور قانون يجعل الكلمة بمعنى تقدًما ستُحقق النانو
بالفعل، السوق يف الرتانزستورات مليارات عىل تحتوي التي املتكاملة الدوائر وجود مع
يبدو فيما املستمر غزوها يف تستمرَّ حتى التصغري من مزيًدا الكمبيوتر أجهزة تحتاج لن

اإلنسان. حياة جوانب من جانب ولكل التكنولوجيا، مجاالت من مجال لكل
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شخصيٍّا جهاًزا سيصري الكمبيوتر أن أحٌد يتخيَّل لم املعلومات لتقنية األوىل العقود يف
الكمبيوتر اخُرتع فقد اليومية؛ حياتهم مدار عىل باستمرار العاديون األشخاص يستخدمه
للغاية، طويلة ببساطٍة بطبيعتها كانت رياضية حوسبة عمليات ألداء حال كل عىل تحديًدا
أو بدقة يها تؤدِّ أن البرشية العقول عىل يستعيص نحٍو عىل ا جدٍّ طويًال وقتًا وتستغرق
قانون بها تنبَّأ والتي جامحة تبدو التي الحاسوبية القدرة يف التقدم خطوات لكن كفاءة،
يف أو املكتب سطح عىل لوضعها كافية بدرجٍة صغرية الكمبيوتر أنظمة تجعل لم مور

عام. بوجٍه التكلفة ميسورة أيًضا جعلتها وإنما فحسب، الكف حجم
املمكن من أنه ميسورة بتكاليف الحاسوبية القدرة توفر تزايد تبعات أهم أحد
وأنظمة الكمبيوتر. عىل لالستخدام صالحة صيٍغ يف املعلومات أشكال جميع تخزين اآلن
من كبرية مساحًة تتطلَّب التي امللفات لتخزين الرضورية الضخامة الشديدة الذاكرة
أصبح حتى للغاية، زهيدة صارت وفيديوهات صوتية وتسجيالت وصور رقمية نصوٍص
هذا خلق وقد رقمية. صيغٍة يف روتيني نحٍو عىل يُخزن يُسجل أو يُصور أو يُكتب ما كل

البرش. حياة تاريخ يف جديًدا أفًقا التطور

الرقمي التاريخ آفاق

املستقبل أجيال بها سرتى التي الطريقة يُحدد يشء البرشية االتصاالت مجال يف يوجد ال
لزمننا الثقافية السجالت لتسجيل حاليٍّا املوجودة الرقمية األنظمة من أكثر عرصنا
واألعراف بالسلوكيات كامل سجلٌّ يوم بعد يوًما حاليٍّا يرتاكم إذ واسرتجاعها؛ وتخزينها
وصور نصوص شكل يف رائعة بدقٍة محفوظة زماننا، يف سادت التي القيم ومنظومات
األجيال يف الناس ليتخيلها يكن لم بكميات رقمية، وفيديوهات وأفالم صوتية وتسجيالت

نهائيٍّا. السابقة
من مكتوبة سجالت بقاء هو التاريخ قبل ما وعصور التاريخ بني األسايس الفرق
سجالت وليس أثرية، ِقطع سوى التاريخ قبل ما أزمنة من يبَق لم حني يف تاريخية، فرتاٍت
فقد مختلفة؛ أماكن يف مختلفة أزمنٍة يف التعريف، هذا حسب التاريخ، يبدأ هكذا مكتوبة.
عام نحو والهريوغليفية املسمارية الكتابة باخرتاع الخصيب الهالل ومنطقة مرص يف بدأ
قبل ٣٠٠٠ عام لونجشان ثقافة لدى الكتابة بتطور الصني يف وبدأ امليالد، قبل ٣٢٠٠
بالتقريب، امليالد قبل ٢٧٠٠ عام السند وادي كتابة بابتكار الهند يف وبدأ تقريبًا، امليالد
ميالديٍّا. ٤٠٠ عام نحو املايا شعوب كتابة بتطور املكسيك يف يوكاتان جزيرة شبه ويف
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بدأ هل املثال، سبيل فعىل شائكة؛ مشكالٍت الشائع التعريف هذا يطرح لألسف لكن
الكتابة من األشكال هذه أن رغم لهما، كتابة أنظمة أقدم تطور مع والهند الصني تاريخ
أُمكن التي املناطق هذه كتابة أشكال أقدم مع يبدأ أن املفرتض من أم قط؛ رموزها تَُفك لم
واسًعا؟ استخداًما الكتابة استخدام بدء من قرون عدة بعد جاءت أنها رغم رموزها، فك
آثاًرا خلفها ترتك لم لكنها وتقنيٍّا ثقافيٍّا متقدمة كانت التي الثقافات عن وماذا
زراعية شعوبًا كانت املثال، سبيل عىل العتيقة، أوروبا يف الكلتية فالثقافات مكتوبة؟
أو الربونز سواء املعادن بتشكيل دة معقَّ ومعرفٌة متطور طبقيٌّ نظاٌم لديهم متقدمة
أوروبا أنحاء يف انترشت قد الكلتية الثقافة كانت امليالدي األول القرن بداية ومع الحديد.
بالكلتيِّني معرفة عىل كانوا والرومان اإلغريق أن ورغم الربيطانية. الجزر حتى املجر من
من سيكون ذلك ورغم الكتابة. يستخدموا لم أنفسهم الكلتيني فإن كثريًا، عنهم وكتبوا

التاريخ. قبل ما ثقافات من الكلتية الثقافة إن يُقال أن بالتأكيد املضلل
الصعداء؛ يتنفسون وهم والعرشين الحادي القرن فسيدرسون املستقبَل مؤرخو أما
لة املسجَّ املعلومات بعده تتوافر الذي الرقمي، التاريخ أفق بداية قرب يُميز ٢٠٠٠م فعام
من النقيض عىل النظري. منقطعتَي ودقة بتمام املستقبل ألجيال البرشية املجتمعات لكل

مكتِمل. وغري مجتزأ ٢٠٠٠م عام قبل املسجل التاريخ أكثر ذلك،
والهالل النيل وادي حضارات يف الكتابة اخرتاع منذ البرش تاريخ دراسة يُمكن ال
من إال عرش، التاسع القرن أواخر يف الفوتوغرايف التصوير اخرتاع وحتى القديمة الخصيب
مطبوعة، وكتب مكتوبة، ومخطوطات يدويٍّا، مرسومة لوحات من ومعيبة ناقصة بقايا
العرشين، القرن أواخر حتى عرش التاسع القرن أواخر منذ بقي ما وكل ودوريات.
مواد الغالب يف هي األيام، لتلك تلفزيونية وبرامج وأفالم جرامافون أسطوانات من
األصل يف مخزَّنة كانت كثرية، أحيان يف وتالفة املعالم واضحة وغري مطموسة أرشيفية
التي األرشيفية املواد هذه أغلب أن غري مغناطيسية. ورشائط وأفالم أصلية تسجيالٍت عىل
الكمبيوتر؛ عىل ملفات إىل وتحوَّلت رقمية صيغٍة إىل ُحوِّلت قد العرشين القرن إىل تعود

األقل. عىل ذلك من أكثر تدهورها استمرار عدم لضمان
من نسخ صنع يف املستخدمة الطرق كل كانت الرقمية، التقنيات اخرتاع حتى
كانت نسخة تُصنع مرة كل يف أنه وهي القصور، نفس من تُعاني لة املسجَّ املعلومات
األصل، بجودة تكون أن أبًدا يُمكن ال النسخة أن معناه هذا وكان تضيع. املعلومات بعض
من جودة أقل النُّسخ من جيل كل كان دواليك. وهكذا أسوأ، كان النسخة من والنسخ
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هذا كان أسوأ. النسخة جودة كانت اليشء نسخ عدد زاد كلما وهكذا له، السابق الجيل
والنُّسخ ورق، عىل مطبوعة أو مكتوبة ملواد تَُعد كانت التي والنسخ امليكروفيلم عىل ينطبق
ورشائط املغناطيسية والرشائط الرئيسية التسجيالت ونسخ واألفالم، للصور الفوتوغرافية
الورق من إما مصنوعة كانت التخزين وسائط من األشكال هذه كل إن وحيث الفيديو.
النهاية يف الفائدة وعديمة اللون وحائلة ة هشَّ تصري كانت ما دائًما فإنها البالستيك، أو

الوقت. مرور مع
تختفي كادت رقمية صيٍغ إىل الوسائط أشكال كل لتحويل تقنياٌت تطوَّرت حني لكن
تسجيل أو صورة أو نص ُخزن فمتى وتخزينها. والصور للنصوص نَُسخ صنع مشكالت
يتحوَّل إنه أي رقمية؛ صيغٍة إىل يتحول ال، نقَّ جهاز أو كمبيوتر عىل فيديو أو موسيقي
وعند املعنية. الصورة أو النص لتُمثل معني برتتيب املنتظمة واألصفار اآلحاد من كتلة إىل
األصل يف كان كما املحدد واألصفار اآلحاد نسق استنساخ يُعاد الكمبيوتر ملف نسخ
مرات عدد عن النظر برصف ذلك، عىل بناءً الدقة. فقد دون ثَم ومن أخطاء؛ دون بالضبط
كان كما واألصفار اآلحاد نسق نفس من مكونًا دائًما يظل سوف الكمبيوتر، ملف نسخ
اآلحاد هذه تُمثِّلها التي الفيديوهات أو الصور أو املوسيقى أو النص وسيظل قبل، من

بالضبط. هي كما واألصفار
وقابًال املادية الناحية من سليًما ظل عادًة امللفات هذه عليه تُخزن الذي الوسط دام ما
تخزين وسيط أو مدمًجا قرًصا أو صلبًا قرًصا أو كمبيوتر رشيحة كان سواء — للقراءة
يزداد نفسه التخزين وسيط بدأ إن وحتى أبًدا. تضيع أو النُّسخ تَبْىل فلن — بعد يُخرتع لم
ببساطة أخرى مرًة بنسخها جديدة حياًة امللفات منح يُمكن سنوات، عدة مرور بعد قدًما
عىل التخزين تقنيات يف التطور من مزيد يحدث لم إن فحتى جديد. تخزين وسيط عىل
صورة أو موسيقي تسجيل أو مكتوبة كلمة كل فإن بعيد، احتماٌل وهو الكمبيوتر، أجهزة

السنني. آالف ملئات تخزينه يمكن كمبيوتر ملف شكل يف حاليٍّا موجود فيديو أو
مرة ألول البرشية فيه عَربت الذي الزمن بأنه يُذكر امليالد قبل ٣٢٠٠ عام كان إذا
البرشية فيه عَربت الذي الوقت بأنه ميالدية ٢٠٠٠ عام يُذكر فسوف املكتوب، التاريخ أفَق
مدونة أو كتيب أو مجلة أو جريدة أو دورية أو كتاب فكل الرقمي. التاريخ أفَق مرة ألول
تلفزيوني برنامج أو تسجييل ألبوم أو فيلم كل وكذلك — اليوم يُنرش إلكرتوني موقع أو
آحاد شكل يف الكمبيوتر عىل تخزين وحدة عىل ما مكاٍن يف مخلًَّدا صار قد — يُذاع أو يُبَث
الكم أمام ضخامته، رغم املعلومات، من الهائل الكم هذا سيتضاءل ذلك ورغم وأصفار.
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التي والفيديوهات والصور والتغريدات والنصوص اإللكرتونية الرسائل من كثريًا األكرب
ويحفظها يُخزنها ما غالبًا وهي العالم، أنحاء يف األشخاص ماليني يوميٍّا ويُرسلها يضعها

يُرسلونها. الذين اإلنرتنت خدمة مزوِّدو
الكم يف البحث كيفية فهي املستقبل مؤرِّخو سيُواجهها التي الرئيسية املشكلة أما
تسجيله يجري الذي الحارض للزمن الثقايف فالسجل باقية؛ ستظل التي املواد من الهائل
التاريخ أحداث سجلِّ يف فريًدا تميًزا زمننا يمنح سوف رقمي شكٍل يف اآلن وتخزينه
ُمتناهية. ودقٍة شديد بتفصيٍل وزمنه حياته تُحفظ جيل أول وسنظل ِرصنا إذ اإلنساني؛
اآلحاد من كتل يف طويًال كلها َلْهونا أشكال أتفه وكذلك إنجازتنا أهم تعيش فسوف
املستقبلية األجيال وتسلية لتوعية ُمتاحة تكون وسوف طويل، بزمٍن رحيلنا بعد واألصفار

باقية. نفسها اإلنسانية الحضارة دامت ما

الهادف العمل ومستقبَل اآليل والتشغيل الروبوتات

يف املرأة وضع من قلَّلت قد الدقيقة اآلالت فيها تسبَّبت التي الثقافية التحوُّالت كانت إذا
فإن املنزلية، األعمال من الكثري تؤدي اآللة بجعل العرشين القرن منتصف يف النهاية
والعرشين الحادي القرن يف الرجل مكانة من األخرى هي قلَّلت الرقمية التقنية تحوُّالت
أجهزة بها تقوم األصل يف يؤدُّونها الرجال كان التي والبدنية الذهنية األعمال أغلب بجعل

اآللية. واألنظمة والروبوتات الكمبيوتر
أكثر كان مهدها، يف اآليل التشغيل ظاهرة كانت حني العرشين، القرن خمسينيات يف
املستقبل مجتمع يف الناس سيتكيَّف «كيف هو: االجتماع علماء أذهان راَودت التي األسئلة
فقد اآليل؟» التشغيل تقنيات تُتيحها أن املقدر من التي الفراغ وقت يف الكبرية الزيادة مع
أغلب تويلِّ اآلالت استطاعت إن أنه — اآلن ساذًجا باألحرى يبدو — افرتاض ثَمة كان
يتناسب بما العمال لكل العمل أسبوع يتقلَّص فسوف العاملون، يؤديها كان التي املهام
من دائًما ر تُصوَّ هذا عىل املرتتِّبة املشكلة وكانت عملهم. من اآلالت تؤديه الذي باملقدار
من التحرُّر هذا عن سينتج الذي الفراغ وقت بكل العادي العامل يفعله سوف ما ناحيِة

اليومي.8 العمل روتني
العامل فراغ وقت أن فرغم كبرية؛ مشكلًة ليست الفراغ وقت زيادة أن تبنيَّ لكن
معظم فإن العرشين، القرن خمسينيات منذ أسبوعيٍّا ساعات عدة زاد قد العادي األمريكي
من املاليني يتقاعد هذا، إىل باإلضافة التلفزيون. مشاهدة يُقىضيف هذا اإلضايف الفراغ وقت
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أو عرشين أو عرشة املتقاِعدين من العديد ويعيش عام، كل وظائفهم من والنساء الرجال
وُمْجزية ُمفيدة أشياء املتقاِعدين معظم ويجد الشيخوخة. بسبب وفاتهم قبل عاًما ثالثني
من بد ال مشكلة الفراغ وقت يف الزيادة تخلق أن من بدًال وهكذا، وقتهم. فيها ليقضوا
نفسه اليشء ينطبق ال ولكن استغاللها. يمكن فرصًة باعتبارها إليها يُنظر صارت حلها،
من والكثري ورواتبهم وظائفهم من ُحرموا وقد حياتهم مراحل أهم يف ونساء رجال عىل
عىل اآليل التشغيل وأنظمة والروبوتات الكمبيوتر أجهزة استولت عندما لذواتهم احرتامهم

يؤدونه. كانوا الذي العمل
تبدأ حني أنه العرشين القرن خمسينيات يف االجتماعيني للُمعلقني يخطر لم أنه يبدو
تدريجيٍّا انخفاًضا النتيجة تكون لن ذلك، قبل البرش يؤديه كان الذي بالعمل القيام اآلالت
يبدو فال املقنعة. والبطالة البطالة ارتفاع نحو اتجاه باألحرى وإنما العمل، أسبوع يف
وتصري الذهني العمل أداء عىل قادرة الكمبيوتر أجهزة تصري حني أنه أدرك قد أحًدا أن
يقومون كانوا الذين الناس أغلب يُعفى سوف البدني، العمل أداء عىل قادرة الروبوتات
املدرَّبني التقنيني من كثريًا أقل عدٌد محلَّهم سيأتي وأنه ببساطة، وظائفهم من العمل بهذا

وصيانتها. وتشغيلها بالكمبيوتر تعمل التي األنظمة لربمجة الالزمني جيًدا
من أغلبهم يف املعرفية املهارات أصحاب من الجديد الجيل يأِت لم هذا، إىل باإلضافة
علوم عينة من مواد درسوا كليات خريجي باألحرى ولكنهم اليدويني، العمال صفوف
العالم هو هذا أن يبدو لكن العمليات، ومراقبة املرشوعات وإدارة والرياضيات الكمبيوتر
الذين األشخاص ماليني مصري سيكون أنه يوم بعد يوًما ويبدو اآلن، فيه نعيش الذي
نُجيب أن يجب الذي السؤال هو هذا لذلك والتصنيع؛ التجارة مجاَيل يف تعيينهم جرى
التشغيل أنظمة انتشار بسبب وظائفهم يفقدون الذين الناس كل سيجد «كيف اآلن: عليه
يف السابقتني ومكانتهم كرامتهم ويستعيدون آخر، مجاٍل يف وُمجزية هادفة وظائف اآليل

املجتمع؟»
التكاليف امليسورة الكمبيوتر أنظمة ظهور منذ املشكلة هذه تفاقم اضطراد رغم
هذا عن ُمرضية إجابًة هناك أن يبدو ال فإنه العرشين، القرن منتَصف يف بها واملوثوق
يضطلع كان التي الروتينية املهام لكل اآليل التشغيل أنظمة أداء فيتزايد املحوري. السؤال
التي الكمبيوتر وأنظمة التصنيع، يف البدنية املهام تدريجيٍّا الروبوتات وتتوىل البرش، بها
من الحديث العالم مركبات قيادة قريبًا ستتوىلَّ طيار دون من بطائرات للتحليق ُطوِّرت

وجهاتها. وإىل
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املجتمع أعضاء عىل الحديث املجتمع ثروة توزيع كيفية حول التساؤل يُثري وهذا
يخضع أن افرتاض املنطقي من يكون فلن ُمربح؛ عمٍل عىل العثور عىل القادرين غري
مرتفعة، بمعدالٍت لرضائب كافية دخوٌل لديهم زال ما الذين العاملني من املتقلِّص العدد
عىل العثور يستطيعون ال الذين املجتمع أفراد عىل املال هذا توزيع الحكومات تعيد وأن
ال من إلعانة الكايف بالعدد يملكون من فيها يعود ال مرحلة ستأتي ناحية، فمن وظائف.
تدمري إىل البالغني لألشخاص هادف عمل وجود عدم يؤدي أخرى، ناحيٍة ومن يملكون.

باإلعانات. اسرتجاعه يمكن ال الذات وتقدير لذواتهم. احرتامهم
ألن املطاف؛ نهاية يف النساء من الرجال عىل خطورة أكثر املشكلة هذه تصري وقد
اجتماعي بقبوٍل الدور هذا ويحظى وتربيتهم، األطفال حمل خيار لديهنَّ النساء أغلب
وكرامتها املرأة مكانة أن غري مستقبًال، إنساني مجتمع كل بقاء أجل من ا ُمهمٍّ ويَُعد عامليٍّا،
مصدر من املرأة ُحرمت فلو فحسب؛ اإلنجابي دورها إىل تستند ال املعاِرص املجتمع يف
الذي البائس ُمستواها إىل رسيًعا املرأة مكانة سترتاجع االقتصادي وأمنها املستقل دخلها

العرشين. القرن منتصف مجتمع يف كان
الرشقية وأوروبا روسيا فيها حاولت التي الكربى االشرتاكية العرشين القرن تجربة
ق تُحقِّ أن يف فشلت الدول، حكومات سيطرة تحت االقتصادية األنشطة كل وضع والصني
النزعة مع تعارضت ألنها أوًال: لسببنَي. الحياة يف أكثر ذاتيٍّا اكتفاءً أو ا عامٍّ ازدهاًرا
عىل القائم النظام ألن وثانيًا: شخيص. مكسب وتحقيق للعمل والغريزية القديمة البرشية
يف إال ينجح أن يُمكن ال حاجته» حسب عىل كلٍّ إىل طاقته، حسب عىل كلٍّ «ِمن مبدأ
حب من لذاتهم احرتامهم األشخاص يستمدُّ حيث العائلة، مثل ُمتماسكة برشية مجموعٍة
الحياة، يف ورشكائهم إليهم األشخاص أقرب سعادة يف سعادتهم ويرون اآلخرين، ورضاء
الناس أغلب حيث الدول؛ مستوى عىل تنجح لن فهي نبيلة املبادئ هذه كانت مهما لكن

بعض. عن بعضهم أغراب
يف امللحوظ التقدم بعض بالفعل املعلومات عرصتكنولوجيا عن نتج نفسه الوقت ويف
وتباُدل اآلخرين، مع التواصل عىل املسبوقة غري القدرة سماته أهم ومن البرشية، الثقافة
اإلنسانية بها لتنتفع الجماعية حكمتنا وتجميع أوسع، نطاٍق وعىل أكرب بُحريٍة املعلومات
رأيه إبداء عىل القدرة اآلن ُمنح الذي الفرد مع القدرات هذه وتبدأ املطاف. نهاية يف

له. االستماع األرض وجه عىل آخر شخص ألي تسمح بطريقة
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الرقمية واملنابر االجتماعي التواصل وسائل

أقلها كان ربما اآلن، حتى املعلومات تقنية أفرزتها التي البرشية القدرات كل بني من
يُنشئ حيث االجتماعي، التواصل بوسائل ى املسمَّ التواصل لنظام امُلفاجئ االنتشار توقًعا
اآلخرين األشخاص مع بانتظام ويتواصل آخرين، أشخاٍص من شخصية شبكًة فرد كل
تماًما جديًدا شكًال باعتبارها االجتماعي التواصل بوسائل الرتحيب ورغم الشبكة. هذه يف
عصور ِقدَم قديمٌة دها تُجسِّ التي البرشي التواصل مبادئ فإن اإلنساني، التواصل من

التاريخ. قبل ما
العرشين القرن طوال اإلنسان علم اختصاصيُّو درسها التي األبسط املجتمعات
الغابات أشجار قطع نهج سلكوا الذين وامُلزارعني الثمار وجمع الصيد مجتمعات —
األعضاء إبالغ يف مميزة طريقٌة لديها كانت — للزراعة مساحات توفري أجل من وحرقها
عادًة كانت الجماعات هذه مساكن ألن فنظًرا ومشاعرها. بأفكارها جماعتها يف اآلخرين
النخيل قش أو الحيوانات جلود مثل لالخرتاق قابلة مواد من ومصنوعة الحجم صغرية
أفراد كان فقد — فقط أقدام بضع سوى بعضها عن عادًة تبعد ال كانت أنها وبما —
من قدر أي لهم يتسنى ال أو الخصوصية من ضئيل بقدٍر يتمتَّعون املجتمعات هذه
يشء أي كان أكواخهم أو خيامهم يف يجلسون كانوا وعندما اإلطالق. عىل الخصوصية
يسمعه كان عاٍل بصوت يُقال يشء وأي سماعه، جريانهم يستطيع عادية بنربٍة يقولونه

امُلتالحمة. الصغرية مخيماتهم يف يعيشون الذين األشخاص جميُع بسهولة
من شكوى املجتمعات هذه مثل يف يعيشون الذين الناس أحد لدى يصري حني وكان
التي الُفسحة يف — عامة ساحة منتصف يف نفسه يُقيم عدو، أو قريب أو جار أو زوج
شكاواه ويبثُّ — املثال سبيل عىل الخيام، أو األكواخ من مجموعة وسط غالبًا تقع كانت
واحد، لفرٍد هة موجَّ النحو هذا عىل تُلقى التي الُخطب تكن ولم مرتفعة. اتهام نربة يف
كثري ويف كبري. باهتماٍم املجتمع أفراد إليها يستمع أن امُلعتاد وكان ، ككلٍّ للمجتمع وإنما
االستهجان أو االستحسان تعليقات ببعض يَصيح الجماعة أفراد أحد كان األحيان من
عن الصادرة التعليقات هذه تكون أن يفرتض كان وأحيانًا مسكنه، حدود داخل من
ضحك التعليقات هذه تُثري أن املستبعد من يكن ولم ساخرة، غالبًا املرئي غري الجمهور

الجماعة. يف آخرين أفراد
للتنفيس وسيلة املتحدث إعطاء عىل بالعاطفة املشحونة الُخطب هذه دور يقترص لم
الخطاب ساحة يف الفردية الشكاوى بث كذلك تُتيح كانت ولكنها فحسب، إحباطاته عن
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يف آخرون أفراٌد يسمعها ما دائًما كانت التي — امُلستمعني تعليقات وكانت العام.
فرصة تُعطي وكانت العام، الرأي الستطالع وسيلة بمثابة األخرى هي — املجتمع
النحو، هذا عىل املتحدث. شكوى وسلبيات إيجابيات يف بدلوهم لإلدالء ككلٍّ للجماعة
األفعال هذه طريق عن وتُجوَّد وتُراَجع وتؤيَّد تُبَث نفسها الجماعة وسلوكيات قيم كانت

الخطب. إلقاء من الشائعة
لهذه املادية الطبيعة تكن لم الزراعية، الثورة أثناء الدائمة القرى نشأت حني لكن
العديد يف إنه إذ القديم؛ البرشي الطقس بهذا ما حدٍّ إىل بة مرحِّ استقراًرا األكثر املساكن
والرشق أوروبا شمال يف املتناِثرة الريفية املجتمعات يف كما الزراعية، املجتمعات من
وكانت امتلكتها، التي والحدائق الحقول يف للعيش تميل املستقلة األُرس كانت األقىص،
بعضها البعد شديدة عادًة؛ الياردات مئات أو بعرشات بعض عن بعضها يبُعد منازلهم
عالوة األشخاص. أحد شكوى املجاورة األرس إحدى سماع دون تُحول لدرجة البعض عن
كل إليها يصل التي املشرتكة املنطقة إىل تفتقر ما كثريًا املستوَطنات هذه كانت ذلك، عىل
عن يتواَصل املجتمعات هذه يف يعيشون الذين الناس كان وقلَّما بسهولة. املجتمع أفراد
أو الجنازات أو األعراس مثل جماعية مراسم من يطرأ فيما إال بعض مع بعُضهم كثٍب

الدينية. الشعائر
املتوسطية الريفية القرى عليها مثال وخري الزراعية، املجتمعات من أخرى أنواٍع يف
من مكوَّنة السكان كثيفة مجتمعاٍت يف األرس تعيش أفريقيا، وشمال وإيطاليا اليونان يف
القرى من ويخرجون القروية منازلهم يف الليل امُلزارعون يقيض حيث نة، محصَّ قًرى
املجتمعات هذه يف املنازل وتميل وبساتينهم. وكرومهم ومراعيهم حدائقهم يف للعمل نهاًرا
ونوافذ صلبة سميكة بجدراٍن األحجار، أو اللبن الطوب من مبنية دائمة مساكن تكون ألن
إن فقط جار، أقرب من ألبعَد األصوات بانتقال املعمار من النوع هذا يُتيح وال وأبواب.
وآراء شكاوى كانت ما نادًرا املجتمعات من األنواع هذه ويف الصياح. ملرتبة الصوت عال
عىل تُذاع والخصوم، واملحبِّني واألعداء، والحلفاء والدائنني، واملديونني والزوجات، األزواج
قلما لكنها والقال، للقيل مادة كانت ما وكثريًا ا. رسٍّ تُهمس باألحرى كانت وإنما املأل،

املأل. عىل العام للنقاش موضوًعا كانت
بالرضورة الجريان يُعد لم الصناعية، الثورة مع جاء الذي للبرش الحرضي ع التوسُّ مع
يف منهم تتشكَّل كانت الذين األقارب بينهم كان ما ونادًرا املجتمع، نفس يف حتى أفراًدا
املعارصة الشعوب ثقافات فقدت ثَم من الثمار. وجامعي الصيادين مجتمعات املايض
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وجامعي الصيادين عادة — بلدات وسكان ُمزارعني قرويني نسل من جميًعا املنحدرين —
اخرتاع أن إال طويل، زمن منذ املأل عىل آرائهم أو شكاواهم أو تظلماتهم إذاعة الثمار
ُمتَع املعارصة الشعوب بها اكتشفت التي اآللية اآلن ر وفَّ االجتماعي التواصل وسائل
مسبوق غري عدد التحاق سبب هذا يكون وقد األقران. من شبكة عىل آرائهم نرش وملذات

األخرية. السنوات يف االجتماعي التواصل بشبكات الناس من
ضمن املوجودة الناس كل تمكني عىل االجتماعي التواصل وسائل دور يقترص وال
التعليقات هذه كل وتجعل بل واستجاباتهم، تعليقاتهم عرض من شخص كل شبكة
الناتج الرقمي املنرب أدَّى هكذا شخص. كل شبكة يف آخر شخص لكل ُمتاحة واالستجابات
القديم البرشي الطقس تشكيل إعادة إىل االجتماعي التواصل وسائل شبكات تطور عن
مع بالغة بدرجٍة تقلَّص لكنه ل، الرحَّ الثمار وجامعي الصيادين جميع بني ُوجد الذي —
واآلراء واملالحظات األسئلة أكثر بمشاركة — والصناعية الزراعية الحضارة من ألفيات
بني العادة هذه شيوع ويُوحي يومية. بصفٍة أقرانهم مع اليومية حياتهم يف خصوصية
أساسية إنسانية حاجٌة بأنها العالم حول البدائيني والقرويني الثمار وجامعي الصيادين
كل بشأن العام الرأي ويُستقىص القيم وتُعزِّز املعلومات تُشارك أن طبيعية برشية وعادٌة

وتقلباتها. اليومية الحياة متع
يشء ال ربما املعلومات، تقنية تطور جلبها التي العديدة التغيريات كل بني من
تحوًال وتحقيقه اآلخرين، مع التواصل عىل القدرة يف املسبوق غري التوسع أهمية يعدل
نرش االجتماعي التواصل وسائل إتاحة القدرة هذه تتعدَّى إذ املطاف؛ نهاية املجتمع يف
من نوع كل األمر واقع يف تشمل فهي املأل؛ عىل والسلوكيات واملشاعر األفكار من الخاص
االهتمامات، نفس تجمعهم الذين األشخاص بني املعلومات تشاُرك البرشي؛ التواصل أنواع
املرء سفر عىل والقدرة والخدمات، البضائع وتباُدل األفراد، بني الخاصة الرسائل وتباُدل

أخرى. وثقافات ومجتمعات أوطان وإىل من وطنه من

البرشي للتواصل العاملية العنكبوتية الشبكة

وأقمار واإلنرتنت الة النقَّ واألجهزة الشخصية الكمبيوتر أجهزة ذو التطور الرسيع عاملنا
يف مسبوقة غري راٌت تطوُّ بالفعل عنه نتَج الدويل التجاري والطريان الصناعية االتصاالت
إىل الكتابة عىل الناس قدرة فيه زادت عاَلًما املعلومات تقنية خلقت فقد التواصل؛ تقنيات
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مدار عىل مبارشًة معه والتجارة وزيارته معه والحديث الكوكب ظهر عىل آخر شخص أي
يوميٍّا. ساعة وعرشين أربع

صناعية اتصاالت أقمار وضع من الفضائية املركبات مكَّنت التي هي املعلومات تقنية
الهاتفية املكاملات تكلفة من الصناعية األقمار هذه تُقلِّل لم املنخفض. األرض مدار يف
الفعاليات مشاهدة أيًضا البرش لكل أتاحت وإنما فحسب، معقول مستًوى إىل الدولية
مرة وألول إلكرتونية. أجهزٍة عىل وقتها يف الحروب واندالع الطبيعية والكوارث الرياضية
التجارة من األرض عىل شخص أي تُمكِّن دولية مواصالت شبكة أُنشئت البرش تاريخ يف
لها يسبق لم التواصل يف الحرية وهذه أيام. أو ساعات خالل زيارته أو شخص أي مع

بأرسه. البرشية تاريخ يف مثيل
ارتفاٍع إىل عرش التاسع القرن أوائل يف الحديدية والسكك البخارية السفن تطور أدَّى
من العديدة اآلالف التحام عن ما حدٍّ إىل مسئوًال وكان طويلة، ملسافاٍت السفر يف هائل
العدد ذلك لتُصبح سحيقة عصور منذ موجودة كانت التي املدن والدول والقرى املدن
يُسافرون الذين الناس عدد مؤخًرا تضاَعف وقد اآلن. املوجودة القومية الدول من الصغري
نتيجًة كبرية بدرجٍة — العمل ألغراض أو سائحون سواءٌ أخرى، وثقافات دول إىل
وعرشين خمسة نحو زار فقد ١٩٥٠م؛ عام منذ التفاعل تقنيات يف حدثت التي للتطورات
هذا زاد ٢٠١١م عام وبحلول العام. ذلك يف السياحة بغرض أخرى دوًال شخص مليون
عمر تتعدَّى ال فرتة يف املائة يف ٤٠٠٠ قدرها زيادًة يُمثل هذا تقريبًا؛ مليار إىل العدد
الدولية، السياحية الرحالت عدد يصل أن املحتمل ومن .(3-9 شكل (انظر واحد إنسان
العاملية السياحة ملنظمة وفًقا ٢٠٢٠م، عام بحلول مليار ١٫٦ إىل الحايل، ارتفاعه بمعدل

املتحدة.9 لألمم التابعة
الذين األشخاص عدد يف ُمواٍز نموٌّ الدولية السياحة يف الهائل االرتفاَع هذا صاحَب
مليون ٢٣٢ نحو كان ٢٠١٣م عام ففي ألخرى؛ قومية دولٍة ومن ألخرى قارة من هاجروا
يف الدائمة لإلقامة وانتقلوا دولة يف ُولدوا ُمهاجرين األرض عىل يعيشون ممن شخص
الحضارات بدأت األرضحني كوكب سكان عدد ضعف عن العدد هذا يزيد أخرى؛10 دولٍة

املدنية.
األثر بالغ تحوٌل البرشي التواصل من العاملية العنكبوتية الشبكة هذه عن سينتج
النظر عند الواقع، يف املايض. تحوالت من تحول أي مثل البرشي، واملجتمع الحياة يف
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رحالت السياحة الدولية، ١٩٥٠–٢٠١٥

١٫٢٥ مليار

مليار

٧٥٠ مليونًا

٥٠٠ مليون

٢٥٠ مليونًا

١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٥

ا3صدر: منظمة السياحة العا3ية التابعة لألمم ا3تحدة.

ارتفاًعا الدولية السياحية الرحالت عدد ارتفع املحوسبة، النقل أنظمة ر تطوُّ منذ :3-9 شكل
مليار من أكثر إىل ١٩٥٠م عام سنويٍّا رحلة مليون وعرشين خمسة نحو من لينمو بالًغا؛

٢٠١٥م. عام رحلة

من أنه لنا يتضح والثقافة، املجتمع يف الدقيقة اآلالت تقنية أحدثتها التي التغريات إىل
املبارشة. نتائجها ل بتأمُّ مهمة تقنية ألي النهائية اآلثار ع توقُّ بمكاٍن الصعوبة

الدقيقة لآلالت الوسطى القرون يف الساعات صانعي تطوير أن ع يتوقَّ كان فمن
إىل رسيًعا يؤدي سوف — دقة أكثر ساعات إنتاج يف رغبة بمحض مدفوًعا كان الذي —
الغربي؛ العالم أنحاء يف والعلوم الفنون ونهضة املعرفة ونمو الحديثة الطباعة آلة اخرتاع
للحديد الساعات صانعي حاجة تتزايد حني الفحم، استخراج املتحرضسيبدأ العالم أن أو
بكل البخاري املحرك اخرتاع إىل رسيًعا سيؤدي مما أوروبا، غابات مستهلكة والصلب
سيُثمر البخاري املحرك نجاح أن أو والتجارة؛ والسفر التصنيع طبيعة عىل املتعددة آثاره
والسيارة الداخيل االحرتاق محرِّك واحد قرن خالل عنها سينتج التي الصناعية الثورة

الكهربائية؟ الطاقة استخدام وانتشار والطائرة
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إنتاج عن االنرصاف إىل النهاية يف الصناعية التقنيات هذه تؤدي أن يتوقع كان من
املدن؟ إىل الريف من الغفرية بأعدادهم األرض سكان من العظمى الغالبية وانتقال الغذاء
مجتمع ونشأة اإلعالم، وسائل ظهور إىل النهاية يف الدقيقة اآلالت تؤدي أن يتوقع كان من
العاملي، املناخ واختالل اليابسة، من مساحات ر وتصحُّ املنزلية، اآلالت وظهور املوظفني،
يف جرت التي األساسية التغيريات وكل والحيوانات، النباتات من كثرية أنواع وانقراض
السلوك قواعد وحتى بل العائلة، ونسيج الزواج مؤسسات تحُكم التي والتقاليد العادات

للبرش؟ الجنيس
كانت التي والزمان املكان حدود من اآلن نوعنا تُحرِّر الرقمية التقنية إن وحيث
إىل تصورها يمكن ال البعيد املستقبل يف تنتظرنا التي التغيريات فإن مىض، فيما تُقيدنا
األقل؛ عىل واحًدا كبريًا تحوًال القريب املستقبل يف سنشهد أننا متأكدون لكننا كبري، حدٍّ

العاملية. الحضارة ميالد

األخرية االندماج حركة

يف العلوي الحجري العرص خالل بدأت ما أول البرش بني االجتماعي االندماج ظاهرة بدأت
والفنون اللغة فنشأة الرمزي؛ التواصل تقنيُة رشارتَها أطلق وقد التاريخ، قبل ما عصور
منها واحدة كل كانت التي — الحقبة تلك يف الة الرحَّ للجماعات أتاحت املرئية والرموز
جماعاٍت مع مشرتكة ثقافيًة هويًة تتقاسم أن — األقارب من عرشات بضع من مكوَّنة

األفراد. آالف من مكوَّنة قبائل يف اندمجت وبهذا أخرى؛ رحالٍة
حني الحديث، الحجري العرص أواخر يف أكرب نطاٍق عىل القبائل بني االندماج وقع
وأنظمة عجالت ذات ومركبات نهرية قوارب الفرتة تلك يف امُلزارعون القرى سكان اخرتع
عدد بلغ مجتمعاٍت وكوَّنت قبائل عدة ت ضمَّ التي املدنية الحضارات يف واندمجوا كتابة،
وكفاءة قوًة أكثر تقنياٍت الصناعية الثورة ابتكرت حني وأخريًا، اآلالف. مئات سكانها
الحضارة فجر منذ باقية ظلَّت التي املدن الدول آالف فإن واالتصال، والتجارة للسفر
يُقدر سكانًا اآلن أغلبها تضمُّ قومية، دولة مائتَي من أقل يف قرنني من أقل خالل التحمت

باملاليني. عددهم
عرب التفاعل أن الناس يجد فحني بلُْغز؛ ليست هذه االندماج حركات وراء واألسباب
املألوف عاَلمهم إىل تنتمي أنها عىل األخرى الشعوب ر تصوُّ يصري أسهل الجغرايف الحيز
عىل العثور إىل يسَعوا أن احتمال زاد سهًال بعض مع بعضهم تواُصل كان وكلما أيرس،
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أرايض يف بعضهم واستقرار بعض مناطق إىل بعضهم سفر زاد وكلما مشرتكة. لغٍة
أن احتمال يزيد الوقت، ومع بعض. وتقاليد عادات بعضهم يتبنَّى أن احتمال زاد بعض،
أكثر ويصريون األعياد. بنفس ويحتفلوا بل املالبس، نفس ويرتدوا الطعام نفس يتناولوا
العادات من واحدة مجموعة من أكثر ظل يف ينشئون أطفال وإنجاب للتناسل استعداًدا

والسلوكيات. والقيم
فيما كانت التي الجماعات بني الثقافية االختالفات تقليل إىل األشياء هذه كل تميل
ثقافاٍت إىل قبل من ينتمون كانوا الذين الناس يبدأ النهاية ويف وُمتباعدة. ُمتباينة مىض
هذه كانت إن سيَّما ال نطاًقا، وأوسع جديدة ثقافٍة يف االنخراط يف بينًا اختالًفا مختلفة
بني التوفيق عىل القادرة والتقاليد واملؤسسات القيم من مجموعة تقدِّم الجديدة الثقافة
بثقة واحدة بنتيجٍة التنبؤ يُمكن هكذا بينها. االختالفات رغم املاضية الحقبات ثقافات
الجماعات أن املعلومات: تقنية أحدثته الذي الهائل التقدم عىل املرتتبة النتائج بني من

اإلطالق. عىل قبل من ُوجدت التي من أكرب مجموعاٍت يف تندمج سوف البرشية
الوقت نفس ويف التغيري. تُقاوم جبَّارة قًوى البرشي املجتمع يف دائًما هناك أنه إال
وتنقسم العكسية، بالعملية أخرى مناطق تمرُّ بالبرش مأهولة مناطق عدة فيه تلتحم الذي
السابقة فاإلمرباطوريات ذلك؛ قبل واحد كياٍن يف مجتمعة كانت التي املنفصلة األجزاء إىل
يف السيايس االنقسام عملية عىل الحية األمثلة ومن مستقلة. أمًما وتصبح أجزاء إىل تنقسم
واإلمرباطورية الربيطانية، واإلمرباطورية اإلسبانية، اإلمرباطورية انحالل املعارص الزمن
القومية الدول تفقد وقد السوفييتي. واالتحاد العثمانية، واإلمرباطورية املَجرية، النمساوية
حني العرشين، القرن تسعينيات يف حدث كما أجزاء إىل وتنقسم السياسية وحدتها كذلك
وسلوفينيا وكرواتيا رصبيا هي مستقلة، دوٍل إىل السابقة يوغوسالفيا جمهورية تفتَّتت

والهرسك. والبوسنة األسود والجبل ومقدونيا
اللغات بعض إىل الحياة عادت األقل فَعىل املندِثرة الثقافات لغات تموت بينما أخريًا،
عىل ُمقترصة قرونًا ظلَّت التي العربية فاللغة أخرى؛ مرًة حيًة لغات وصارت «امليتة»
يومية. بصفٍة اإلرسائيليني امُلواطنني ماليني بها يتحدَّث حديثة لغًة صارت الدينية الطقوس
زال فما قومية، دولة مائتي من أقل يف سياسيٍّا العالم اندماج رغم أنه ننىس أال ويجب
من واحدة كل وتُمثل اآلن، العالم بها يتحدث لغة آالف سبعة من أكثر األمر واقع يف هناك
زالت ما ُمنفِصلة وهوية متمايزة وتقاليد عادات ذات مستقلة، ِعرقيًة جماعًة اللغات تلك
حاليٍّا املوجودة اللغات ثلث من أكثر تُعاني اللغة، خرباء تقديرات حسب أنه إال باقية،
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أي عن أرسع بوتريٍة تجري الثقايف االندماج فحركة لالندثار.11 طريقها يف أو تدهوًرا
البرش. تاريخ يف مىض وقت

تقدم كل فإن شديد، بوضوح املايض تحوالت تاريخ أظهر كما أنه سبق ما خالصة
وأكثر نطاًقا أوسع اإلنساني املجتمع من شكًال النهاية يف أفرز التفاعل تقنيات يف ُمهم
التقنيات تطور مصدرها كان التي التفاعل تقنيات يف حدثت التي والتطورات شمولية.
هذه تستمر أن األرجح من بأكمله. اإلنساني التاريخ مدار عىل زخًما األكثر هي الرقمية
مهٍل عىل البرشية تتحرك إذ نهائي؛ اندماج حركة نهايتها: تبلغ حتى األساسية العملية
حضارة ميالد باختصار، — جديدة عاَلمية إنسانية ثقافة لتُصبح أكرب كيان يف لالتحاد

عاملية.

ممكنًا البرش بني االندماج من املزيد يكون لن التشكل، يف عاملية وثقافة مجتمٌع يبدأ حني
من أيٍّا أن معناها هذه والنهائية األخرية االندماج حركة تكون لن كذلك رضوريٍّا. أو
أن لنا يُربهن فالتاريخ الوجود. من ستختفي بالفعل نشأت التي البرشية الجماعات
والقبائل والعشائر األرس — سابقة تحوالت عن انبثَقت التي التقليدية البرشية الجماعات
بهوياتها، كلها —احتفظت واألمم والدول واألقاليم واملدن والبلدات والقرى واألحياء
ظهور مع حتى لها، املالئمة الحياة مجاالت يف املتحكِّمة هي وظلت وحدتها، عىل وحافظت

شمولية. وأكثر أكرب كيانات
العنان لها أطلقت التي — املتعددة القوى بالبحث سنتناول واألخري، التايل الفصل يف
املدى عىل كوكبنا استمرار تهدد صارت والتي — بًرشا جعلتنا التي نفسها التقنيات
استخدام احتمال الحسبان يف سنأخذ كذلك الحياة. أشكال من الهشة وشبكته الطويل
موارد إدارة عىل قادرة جديدة عاَلمية كيانات إنشاء بهدف الرقمية التقنية لقوى البرش
الحياة أشكال وكل جمعاء، البرشية ملصلحة وإنما واحدة دولة ملصلحة ليس — األرض

البسيطة. ظهر عىل األخرى
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كوكبية؟ كارثٍة إىل متَِّجهون البرش هل

بسبب وإنما الرشور، يقرتفون من بسبب ليس فيه؛ للعيش خطري مكاٌن العالم
ساكنًا. يُحرِّكوا أن دون يرونهم الذين أولئك

كازالز» مع «محادثات آينشتاين، ألربت

وباز آرمسرتونج نيل الفضاء رائدا صار ١٩٦٩م، عام يوليو من والعرشين الحادي يف
بأقدامهما، القمر سطح يطآن — أرضية كائنات أول وقطًعا البرش— من اثنني أول آلدرين
مشهد كان وربما آخرون. عرشٌة التالية والنصف السنوات ثالث مدار عىل تبعهما وقد
مع جاءت التي الفريدة والتجارب املشاهد كل بني األوقع هو الفضاء أعماق من األرض

أنفسهم. الفضاء رواد عىل تأثريه حيث من القمر، سطح عىل الهبوط
بهائه بكل األرض، كوكب رؤية تجربة ،٨ أبولو بعثة قائد بورمان، فرانك يتذكر
«تصاَدف قائًال: كتب إذ تقريبًا؛ ميل مليون ربع بعد عىل الفضاء يف طافيًا ألوانه، د وتعدُّ
فيها بَدت التي اللحظة نفس يف رائقة زالت ما كانت التي النوافذ إحدى من نظرت أن
مشهد حياتي، يف رأيته األلباب يأرس مشهد أجمل كان وقد القمر؛ أفق فوق األرض
وحدة ربَّان لوفيل، جيمس علَّق وقد للوطن.»1 بالًغا واشتياًقا جارًفا، حنينًا بداخيل أرسل
الجانب وال القمر، مشهد بهرتني التي املشاهد أكثر يكن «لم قائًال: مرة ذات القيادة،

2«… األرض مشهد كان بل القمرية، الُفوَّهات وال قط، نراه ال الذي النائي
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نفسها التقنيات اآلن تتهدَّده بديٌل له ليس الذي الفريد كوكبنا مستقبل أن إال
من البرشية فالكوارث قط؛ قبل من يحدث لم كما خطريًا تهديًدا بًرشا جعلتنا التي
براعاتنا من كلها انبثقت التي — للمناخ وتغريُّ لألنواع وانقراض وتصحر وتلوُّث حروب
التهديدات هذه من تهديد كل نبحث أن قبل لكن املحك. عىل الحي العالم جعلت — التقنية
نهرب أن نستطيع هل عرصنا. يف الجوهرية األسئلة أحد يف مليٍّا نفكر أن بد ال بالتفصيل،
نستطيع هل جديد؟ من ونبدأ وراءنا األرض نرتك بأن بأيدينا خلقناها التي الرشور من

آخر؟ لكوكٍب بكر أرٍض عىل للبرشية أفضل حياة بناء

أخرى؟ كواكب استعمار نستطيع هل

البرش من املستقبل أجيال أن ر يُتصوَّ حيث األخرية، السنوات يف شائعة صارت فكرة ثَمة
لكن أخرى، كواكب الستعمار متطورة تقنيات باستخدام األرض مشكالت من سيفرُّون
املؤن من األطنان آالف مئات إطالق يف املتمثِّل الهائل اللوجيستي التحدي تجاهلنا إن حتى
كواكب يف بوجودها نعلم التي البيئية الظروف يف فقط وفكَّرنا — الفضاء يف واملعدات
متعذًرا بل فحسب، واقعي غري أخرى سماوية أجرام استعمار هدف يبدو فلن — أخرى

الواقع. بحكم أيًضا، فعليٍّا
اء صمَّ صخوٍر من يتكوَّن الهواء من خاٍل صامت عالٌم فهو األرض كوكب قمر أما
األرض، عىل يوًما وعرشين ثمانية يُوازي القمر عىل الواحد واليوم فيه. حياة ال وغبار
تكفي لدرجة ساخنة القمرية «األيام» هذه نهار خالل القمر سطح عىل الحرارة ودرجات
٣٠٠ لنحو القمرية «الليايل» هذه خالل الحرارة درجات تنخفض قد بينما املياه، لغليان

فهرنهايت. مقياس عىل الصفر تحت درجة
تدور والصخور الحديد من الهواء عديمة كرٌة هو أخرى ناحيٍة من عطارد كوكب
كوكب أيام من تقريبًا شهرين يستمر عطارد عىل الواحد اليوم إن حتى شديد، ببطءٍ
خالل فهرنهايت ٦٥٠ إىل عطارد سطح عىل الحرارة درجات ترتفع السبب ولهذا األرض؛

عطارد. «ليل» خالل الصفر تحت ٢٧٤ إىل وتنخفض «النهار»،
كثيف، الجوي وغالفه الكربيتيك، حامض من ة ملتفَّ غيوٌم فتكتنفه الزهرة كوكب أما
بوصة لكل رطًال ١٣٥٠ يبلغ إذ ا؛ جدٍّ ثقيل الكوكب سطح عىل الجوي الضغط إن حتى
بوصة لكل رطًال ١٤٫٧ البالغ األرض عىل الجوي الضغط من مرة ٩٢ أكثر هذا مربعة؛
الغواص به سيشعر الذي الضغط يُعادل الواقع يف وهو البحر، سطح مستوى عند مربعة
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لغالفه الجامح» الحراري االحتباس «تأثري وبسبب البحر. تحت ميل نصف الغوص عند
الزهرة كوكب سطح عىل الحرارة درجات ترتفع الكربون، أكسيد بثاني املشبع الجوي
اللينة، املعادن معظم إلذابة كافية حرارٌة وهي فهرنهايت، درجة ثمانمائة عن دائم بشكٍل

والزنك. الرصاص بينها ومن
تركز بسبب اللون حمراء والغبار الصخور من دة متجمِّ قاحلة أرٌض املريخ وكوكب
املريخ سطح عىل الحرارة درجات متوسط ويصل مرتفعة. بدرجٍة بها الحديد أكسيد
مائة أرقُّ للمريخ الجوي الغالف فهرنهايت. مقياس عىل الصفر تحت درجة ٨٠ إىل
ثاني من الجوي الغالف هذا من املائة يف ٩٥ ويتكون لألرض، الجوي الغالف من مرة
الحرارة درجات إىل وباإلضافة األكسجني. من ضئيل قدر وجود مع الكربون، أكسيد
بانتظام، املريخ العاتية الرتابية العواصف ترضب س، للتنفُّ الصالح غري والهواء القاسية

بأكمله. بالكوكب فتُحيط حجمها يزيد ما وكثريًا ُمتتالية، شهوًرا تستمر وقد
تتكون — الشميس نظامنا يف الغاز» «عمالقة — وأورانوس ونبتون وزحل املشرتي
الهيدروجني من سميك جوي بغالٍف ُمغطٍّى األرض من أكرب والصخور الجليد من لبٍّ من
يصل امُلسيلني والهيليوم الهيدروجني من ُمرتامية محيطات تحت ومدفون والهيليوم،
الطبيعي باملعنى حقيقية «أسطح» أي الكواكب هذه من ألي ليس األميال. آلالف عمقها
تنضغط وحيث سوائل، إىل ل فتتحوَّ الغازات تنضغط حيث طرية مناطق وإنما للكلمة،

ودائم. دامس ظالٍم يف مخفية وكلها صلبة، مواد إىل فتتحول السوائل
عىل الشمسية مجموعتنا يف التي األخرى الكواكب بيئة قسوة االعتبار يف نضع حني
البرشي. لالستيطان مقبول ٌح مرشَّ بينها يوجد ال أنه نجد املعروفة، الحياة أشكال كل
أنتاركتيكا قارة نستوطن أن — وأسهل — بكثري أفضل عمليٍّا حالٍّ سيكون أنه شك وال
فحسب، الصفر تحت و٥٠ ٢٠ بني الحرارة درجات ترتاوح حيث املأهولة، غري الشاسعة
كانت ملا لكن زرقاء. السماء وحيث باألكسجني، وغني للتنفس تماًما قابل الهواء وحيث
األحمر، الكوكب يلف الذي الخيالية الرومانسية لعنرص مفتقرة األرض قارات أكرب خامس

العموم. وجه عىل الستيطانها إقبال يحدث لم
مجموعاٍت يف الفلك علماء اكتشفها التي باألرض» الشبيهة «الكواكب عن ماذا لكن
البرش من السكان لفائض ثانيًا موطنًا أحدها ر يوفِّ أن يُمكن هل قريبة؟ أخرى شمسيٍة
يف الحايل السكانية الزيادة معدل وضع مع قريبًا، األرض سطح بهم يفيض قد الذين

االعتبار؟
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أخرى كواكب عدة عىل يحتوي الكون أن عىل متَِّفقون عام بوجٍه الفلك علماء أن رغم
سمات أو مناخاتها عن نعرف ال إننا حتى ا، جدٍّ بعيدة العوالم هذه فكل باألرض، شبيهة
الشمسية ملجموعتنا باألرض الشبيهة الكواكب أقرب أن يُعتَقد ا. جدٍّ القليل سوى سطحها
األرض، من ضوئية سنًة عرشة اثنتي بعد عىل الواقع قيطس، تاو النجم فلك يف يدور
«جليزا يُسمى باألرض شبيًها يكون أن األرجح من مناخه أن يُعتقد الذي الكوكب لكن

األرض.3 من ضوئية سنًة عرشة ست بعد عىل الواقع يس»، ٨٣٢
وبهذا األرض؛ حجم أضعاف خمسة يس ٨٣٢ جليزا حجم يُعادل التقديرات حسب
سطح عىل رطل ٨٠٠ إىل األرض سطح عىل رطًال ١٦٠ يزن الذي الشخص وزن يصل
لكن يسري، أو يقف أن العادي الشخص عىل العسري من يجعل مما يس؛ ٨٣٢ جليزا
معدنية دعامات بربط ربما ما، بطريقٍة حلها يُمكن الجاذبية مشكلة أن جدًال لنفرتض
حل علينا سيظلُّ الحالة هذه يف حتى لكن الهائل، الضغط هذا وطأة تحت الجسم لدعم
االنتقال رحلة طوال الحياة قيد عىل البرش من مجموعة بقاء كيفية وهي خطرية، مشكلة

«املجاِورة». الشمسية املجموعات هذه إىل الشمسية مجموعتنا من الطويلة
ألف ١٨ برسعة باالنطالق األرض جاذبية من النموذجي الفضائي الصاروخ يفلت
املنطقة الكتشاف مت ُصمِّ التي هواريزونز»، «نيو ناسا وكالة بعثة تقريبًا. الساعة يف ميل
وهو الساعة، يف ميل ألف ٣٦ انطالقها رسعة بلغت الشمسية، مجموعتنا خارج الواقعة
برسعة اقرتانها عند الساعة، يف ميل ألف ١٠٠ إىل لتصل الفضائية املركبة رسعة عزَّز ما
الشمس، جاذبية من لإلفالت كافية كانت الرسعة هذه أن رغم الشمس. األرضحول مدار
املجموعة غادرت حني الساعة يف ميل ألف ٣١ إىل تراجعت هورايزونز نيو رسعة فإن

فعليٍّا. الشمسية
«سوالر اة املسمَّ ناسا نظَّمتها التي البعثة تستخدم أن املخطَّط من ٢٠١٨م عام يف
إىل الوصول أجل من الشمس لجاذبية املقالع» «تأثري الشميس) (املسبار بالس» بروب
وتكفي الشمس، حول الدوران أثناء الساعة يف ميل ألف ٤٥٠ إىل تصل ُمذهلة رسعٍة
مركبة استطاعت إن حتى لكن دقيقة، ثالثني يف القمر إىل األرض من للسفر الرسعة هذه
أثناء حتى — ومعداتهم متاعهم كل إىل باإلضافة أحياء برش حمل عىل قادرة فضائية
من انطالقها أثناء الساعة يف ميل ألف ٤٥٠ رسعة تبلغ أن — الشمس جاذبية مجابهة
قبل تقريبًا عام ألف وعرشين أربعة الفضاء يف السفر عليها فسيكون الشمسية، املجموعة
الحياة البرش من حفنة يستطيع أن تخيُّل الصعب ومن يس.4 ٨٣٢ جليزا إىل تصل أن
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اإلنسانية الحضارة تاريخ أضعاف خمسة تفوق تكاد ملدة فضائية مركبة حدود داخل
املركبة تلك سكان من الصغري العدد هذا سيبدو كيف تخيُّل األصعب من بل بأرسه،

األقارب. زواج من أجيال سبعة من أكثر بعد الفضائية
اآلن، نحن نجهلها تقنيًة تخرتع سوف املستقبل حضارات إحدى أن لنفرتض
صالحة فضائية مركبة صنع يف وتنجح املعروفة، الفيزياء قوانني عىل التغلب وتستطيع
هذه مثل ستستطيع فهل الضوء، رسعة من قريبة برسعٍة السفر عىل وقادرة للعمل

للفضاء؟ البرش استيطان أمام الكون تفتح أن التقنية
الفضائيني امُلستوطنني هؤالء عىل سيظل تماًما املستبَعد السيناريو هذا يف حتى لكن
األصيل كوكبهم من إعاشة أجهزة دون من الفضاء يف سنوات لعدة الحياة قيد عىل البقاء
إىل امُلستعمرون هؤالء سيحتاج لذلك باألرض؛ شبيه كوكب أقرب موقع إىل يصلوا أن قبل
للتنفس القابل والهواء والدفء الغذاء من ثابتة موارد توفري عىل قادرة تقنية تحتية بنيٍة
التقنيات جهود أفضل فشلت اآلن حتى الحالك. الفضاء يف عدة لسنواٍت سفرهم أثناء
بمجرد ى ُمسمٍّ غري أجٍل إىل الحياة قيد عىل للبقاء بوسيلة البرش تزويد يف تماًما الحديثة
واألنظمة الحياة أشكال كل إجمايل هو الذي الحيوي، بالغالف مادي اتصال كل انقطاع

األرض.5 وجه تُغطي التي البيئية

الحيوي الغالف دون من الحياة

دعم عىل قادر اصطناعي بيئي نظام إنشاء أخرى عوالم الستيطان محاولة أي تتطلَّب
بذلك للقيام محاولة أُجريت وقد لألرض، الحيوي بالغالف االتصال دون اإلنسان حياة
نسبيٍّا املعتدلة األرضية البيئة يف وإنما آخر، كوكب عىل ليس ولكن ١٩٩١م، عام بالضبط
بتكلفة فدادين ثالثة من ُمسيَّجة منطقة أُقيمت فقد املتحدة؛ الواليات غرب جنوب يف
من بالقرب سونوران صحراء يف الثاني6 الحيوي الغالف يت ُسمِّ دوالر مليون ٢٠٠
يف تكرارها يُمكن الدعم ذاتية لبيئٍة نموذج بمثابة لتكون أريزونا؛ والية يف توسون مدينة
سكان أنفسهم وا سمَّ أشخاص ثمانية من مجموعة سكنها وقد األرض. خارج مستوطنة

الحيوي. الغالف
داخل العيش اعتزموا املهمة لهذه تطوَّعوا الذين األربع والنساء األربعة الرجال كان
أو طعام أو هواء من خارجية موارد أي دون اإلعاشة بسبل لني متكفِّ لسنتني، املنطقة هذه
ضم وكذلك والحيوانات، والزرع واملياه بالرتبة ًزا مجهَّ الثاني الحيوي الغالف وكان مياه،
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عىل العيش للبرش يمكن كيف توضيح الثاني الحيوي الغالف من الهدف كان :1-10 شكل
انقطاع بمجرد تستديم أن للحياة يمكن ال أنه ذلك عن عوًضا أثبت لكنه أخرى، كواكب
الثاني الحيوي الغالف يف الشمس لغروب (لقطة لألرض. الطبيعية البيئية باألنظمة االتصال
كومونز.) ويكيميديا من اإلبداعي املشاع رخصة بموجب منشورة ديوس. دي جون تصوير من

كان ومزرعة. وصحراء، مطرية، وغابة مانجروف، ومستنقع سافانا، وبيئة صغريًا، بحًرا
يستطيع مستقالٍّ إعاشة نظام لتكون وأجواءها املتنوعة البيئات هذه تتفاعل أن الهدف

ى. مسمٍّ غري أجٍل إىل فيه يعيشوا أن البرش
الحيوي للغالف الهوائية الحواجز الحيوي الغالف سكان عَرب ١٩٩١م عام سبتمرب يف
من هائل ومايل تقني دعم ر توفُّ رغم لكن عامني، استمرَّت التي مهمتهم وبدءوا الثاني،
بيئي نظاٌم ينهار أن يُمكن كيف الثاني الحيوي الغالف تجربة أثبتت املنطقة، خارج

.(1-10 شكل (انظر الطبيعي الحيوي بالغالف اتصاله ينقطع حني رسيًعا
الثاني الحيوي الغالف داخل أُقيمت التي املزرعة فشلت املهمة من األول العام طوال
الحيوي الغالف سكان شعر األوىل شهًرا عرش االثني خالل للطاقم. كاٍف غذاء توفري يف
ومع أوزانهم. من كبريًا قدًرا وفقدوا الغذاء، ندرة من القلق عليهم وسيطر مستمر، بجوٍع
بينهما الكالم كان ُمتعارضتنَي فئتني إىل الحيوي الغالف سكان انقسم األول العام نهاية

ُمنعدم. ِشبه
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داخل باستمرار تنخفض األكسجني معدالت ظلَّت الخرضاء النباتات انتشار رغم
ويف قدم. ١٧٥٠٠ ارتفاع عند املوجود الطبيعي املعدل إىل النهاية يف وصلت حتى املنطقة،
يوم من بشدة ُمتذبذبًة بالًغا، ارتفاًعا الكربون أكسيد ثاني معدَّالت ارتفعت ذاته الوقت
أخرى، بعد مرًة املسيَّجة املنطقة يف األكسجني ضخِّ إىل املرشوع ُمديرو اضطرَّ هكذا آلخر.

التجربة. بدء من عرش السابع الشهر منذ الفريق، صحة عىل خوًفا
النيرتوز، بأكسيد مشبًعا الثاني الحيوي الغالف داخل الجو صار الوقت وبمرور
أدَّى هذا، إىل باإلضافة املخ. يف دائم بتلٍف الفريق هدَّدت معدالت إىل أخريًا وصل حتى
إذ وفروعها؛ األشجار جذوع ف وتقصُّ ضعف إىل املسيَّجة املنطقة داخل الهواء سكون
فيما العلماء أسماه ملا معرَّضة وصارت الطبيعية، الظروف يف الرياح بحركة تتقوَّى إنها
ليُضيِّق الصباح مجد لبالب نموُّ تكاثَر نفسه، الوقت يف خطرية». كارثية «انهيارات بعُد

باستمرار. اجتثاثه األمر وتطلَّب األخرى، واألشجار النباتات عىل الخناق
دون حال مما الحيوي؛ الغالف إىل أُحرضت التي التلقيح حرشات أنواع كل وماتت
ماتت كذلك الطبيعي. عمرها معدَّل من أكثر تعيش لن أنها وأكَّد الزراعية، النباتات تكاثر
أرساٌب كليًة تجتاحه األمر نهاية يف الثاني الجوي الغالف تاركًة األخرى، الحرشات أغلب
االتجاهات.7 كل يف عشوائيٍّا تنطلق أخذت التي الطويل» املجنون و«النمل الرصاصري من
ومروج، حرشية غاباٍت إىل فتحوَّلت صحراوات تكون أن يُزَمع كان التي املناطق أما
أن الرضوري من صار إنه حتى الكيميائية، باملغذيات مشبعة املياه شبكات وصارت
دوريٍّا وتُخزَّن ف وتُجفَّ تُجَمع أن بد ال كان سميكة طحلبية ُحُرص فوق كلها املياه تجري
الطيور من نوًعا والعرشين الخمسة من الحياة قيد عىل يبَق لم وأخريًا، املنطقة. داخل
ستة سوى البداية يف الثاني الحيوي الغالف دخلت التي والزواحف واألسماك والثدييات

شهًرا. وعرشين أربعة بعد التجربة انتهاء مع أنواع
عام نُرش الثاني الحيوي الغالف من املستفادة الدروس حول واقعي تقريٍر يف
«ال أنه إىل تيلمان ديفيد جي البيئة وعالم كوهني إيه جويل األحياء عالم ل توصَّ ١٩٩٦م،
بعُد أحٌد يعلم فال األرض. استمرارية عىل للحفاظ أكيد بديٌل الحارض الوقت يف يوجد
الطبيعية البيئية األنظمة تُنتجها التي اإلعاشة بخدمات البرش تمد أنظمة تخطيط كيفية

مجانًا.»8
األخرض كوكبنا وهو الحياة، بسبل البرش دعم يُمكنه نعرفه واحد عالٍم سوى يوجد ال
القمر؛ إىل رحالتهم خالل رؤيته لدى للغاية وأبهجهم الفضاء ُروَّاد أذهل الذي املزرق
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نا يمدَّ أن آخر لكوكٍب يُمكن وال آخر، هواء س تنفُّ يُمكننا وال آخر، وطٌن لدينا فليس
نملك وال البرشي، للنوع املتاح اإلطالق عىل الوحيد اإلعاشة نظام هي األرض بالغذاء.
صحة يف أنفسنا نحن نظلَّ حتى وحياته الحيوي الغالف سالمة عىل للحفاظ آخر بديًال

ووهم. علمي خياٌل هو آخر يشء وأي وأحياءً.

الهالك وآالت الحرب آالت

الداخيل، االحرتاق بمحركات تعمل وطائرات بمركبات الحديثة النارية األسلحة اقرتنت حني
لجيوش العسكريون القادة يكن لم والتدمري القتل عىل قدرة الحديثة الحرب آالت بلغت
مائة من أكثر مات فقد تطرًُّفا؛ أحالمهم أكثر يف ليتخيَّلوها والوسطى القديمة العصور
أربعة األقل عىل يُعادل ما وهو وحده، العرشين القرن خالل الحروب يف شخص مليون
املدنية الحضارات نشأت األرضحني كوكب عىل يعيشون كانوا الذين الناس عدد أضعاف
قدرتها تتضاءل الحديثة الحرب آالت إليه وصلت الذي امُلرعب الحال رغم لكن األوىل،

املعاِرصة. الحضارة يف الهالك آلة النووية؛ باألسلحة مقارنًة التدمريية
من الحراري النووي الدمار يُشكله فيما يبدو ما عىل نادًرا إال نفكر نُعد لم أننا رغم
اآلن فهناك نوعنا؛ تاريخ يف العاقلة األحياء تُهدد التي األخطار أقرب يَُعد فإنه خطورة،
املزوَّدة القنابل وقاذفات النووية والغواصات للقارات العابرة الباليتسية القذائف مئات
بهدف العالم يف الرئيسية السكانية املراكز تستهدف التي النووية الحرارية األسلحة بآالف
املحدَّد الغرض أجل من بالفعل األسلحة هذه استُخدمت إذا عليها. القضاء وهو محدَّد،
تُبيد وقد البرشي، النوع تُبيد وربما اإلنسانية، الحضارة عىل ستقيض أنها شك فال لها

الكوكب. هذا تشاركنا التي األخرى الذكية األحياء أشكال كل
الواليات وهي اليوم، العالم يف التي النووية األسلحة كل قومية دول تسع تمتلك حاليٍّا
الشمالية.9 وكوريا وإرسائيل وباكستان والهند والصني وفرنسا وبريطانيا وروسيا املتحدة
رسٌّ هو التسعة الدول هذه تمتلكها التي النووية الحرارية األسلحة عدد إجمايل أن ورغم
عىل يُواظب العاصمة واشنطن يف القائم األمريكيني العلماء اتحاد فإن الكتمان، طي يف
ووفق ساينتيستس».10 آتوميك أوف «بولتني دورية يف دوريٍّا وينرشها بها، تقديرات جمع
مًعا تملكان وروسيا املتحدة الواليات كانت ٢٠١٣م عام يف فإنه العلماء هؤالء تقديرات
ألًفا مجتمعة األخرى دول السبع امتلكت بينما األقل، عىل نووي رأس ألف عرش ستة

األقل. عىل أخرى
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درجات الحرارة والغبار الجوي عىل مستوى العالم خالل آخر ٤٢٠ ألف سنة٭

االختالف يف درجات الحرارة العا6ية
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محطة يف أُخذت جليدية جوفية عينة يف العاَلمي املناخ يف التغيريات تنعكس :2-10 شكل
الجوي الغبار مستويات بني جليٍّا ارتباًطا البيانات هذه تُظهر أنتاركتيكا. يف فوستوك أبحاث
تصميم من (الرسم األخرية. األربعة الجليدية العصور خالل عامليٍّا الحرارة درجات وانخفاض
عرب اإلبداعي املشاع ٣٫٠ الرتخيص من بترصيح بيتي. فوستوك بيانات إىل استناًدا املؤلف

كومونز.) ويكيميديا

طن مليار وستني ملائة التفجريية القوة إجمايل مجتمعًة النووية األسلحة هذه تُمثل
ثالث من طنٍّا وعرشين ثالثة نحو بمعدَّل أي تي؛ إن تي التولوين نرتات ثالث مادة من
يف األسلحة هذه من يُستخدم ما إن حيث لكن األرض، عىل إنسان لكل التولوين نرتات
تُستخدم قد التي التفجريية القوة فإن فقط، منها املائة يف ٢٥ يتعدى ال الواحدة املرة
تُعادل اليوم. حي شخص لكل التولوين نرتات ثالث من أطنان ستة نحو تبلغ الحال يف
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أكثر وهو ديناميت، قطعة ألف عرش خمسة نحو التولوين نرتات ثالث من أطنان الستة
والرشكات ومدارسك عملك مقر ودكِّ منزلك، وتدمري أرستك، وأفراد أنت لقتلك كاٍف من
والعبادة. والتأمل والرتفيه الطعام أجل من ترتادها التي األماكن وكل معها، تتعامل التي
أقامته ما كل لتدمري كافية من أكثر الحايل الوقت يف املستخَدمة النووية القوات باختصار،

الحضارة. فجر منذ البرشية
الذي التهديد من التخلص عىل عادًة تُقِدم ال واملجتمعات الناس أن التاريخ لنا يُبنيِّ
من حيٍّا. برهانًا التهديد ذلك خطورة عىل يُربِهن ما حدث يطرأ حتى بسالمتها يرتبص
حتى مكانها يف النووية الحرارية للحرب التحتية البنية تبقى أن املحتمل من يبدو ثَم
صوابه، إىل يعود العالم وتجعل العام، الرأي ومأساوية الحسبان يف ليست واقعة تستنفر
شك ال األشخاص. ماليني ليَقتل كربى حرضية منطقة يف نووي حراري سالح تفجري مثل
سيكون لكنه النووي، السالح بنزع وقوي عاجل نداءٍ إىل ستؤدي القبيل هذا من واقعة أن
إجراءً باعتباره طويل زمن منذ يُتَّخذ أن بد ال كان إجراء مقابل فادًحا ثمنًا بالتأكيد

منطقيٍّا.
طوال وتطويرها صيانتها واستمرار — النووية الهالك آلة صناعة أن املؤكَّد من
اإلنساني؛ النوع تاريخ يف الجماعي الجنون حاالت أفظع أحد كان — املاضية سنًة السبعني
عىل قادرة تقنيٌة الكوكب هذا البرش فيها سكن التي السنني ماليني طوال قط توجد فلم
أكرب بالتأكيد هو وفيما بُعد. عىل من الجماعية الذاتية اإلبادة من نفسه القدر إلحاق
«األمن» لتحقيق «رضورية» كوسيلة الهالك آلة البرشية تبنَّت البرش، تاريخ يف مفاَرقة
ُمرتاضيًا صار حتى الغريب الواقع هذا مع طويًال الحديث املجتمع عاش وقد القومي،
نشطة فهي واقع؛ النووي الهالك آلة أن بيد النووية. اإلبادة خطر مع غريبًا تراضيًا
النووية العالم قوى من قوة أي وتستطيع جمعاء، البرشية لتدمري ة ومستعدَّ للعمل وقابلة

دقائق. غضون يف تفعيلها
منذ كبرية بدرجٍة الحروب يف منا أي يموت أن احتمال فعليٍّا انخفض فقد ذلك ومع
القرن خالل الحروب يف نحبهم قضوا الذين شخص مليون واملائة القديم. الحجري العرص
األرضخالل كوكب عىل عاشوا الذين السكان من املائة يف واحد سوى يمثلون ال العرشين
الصيد مجتمعات أشد يف أنه اإلثنية الدراسات تُبنيِّ النقيض، عىل تلك. عام املائة فرتة
بٍرش مع العنيف للتقاتل نتيجة البالغني الذكور نصف يموت للقتال ميًال الثمار وجمع
فإن الحديثة، املجتمعات يف فظيًعا يكون قد الحروب يف القتل معدَّل أن ورغم آخرين.
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انقراض النباتات والحيوانات عىل مستوى العالم، ١٨١٠–٢٠١٠

١٨١٠ ١٨٣٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

١٨٥٠ ١٨٧٠ ١٩١٠ ١٩٥٠١٨٩٠ ١٩٣٠ ١٩٧٠ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠٣٠

٭ ا=صادر: إن إلدريدج ١٩٩٨، إي أوه ويلسون ١٩٩٢.
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طوال مستمرة عملية كان طاملا والحيوانات النباتات أنواع انقراض أن رغم :3-10 شكل
بداية منذ هائلة زيادًة شهد سنويٍّا تنقرض التي األنواع عدد فإن األرض، عىل الحياة تاريخ

العرشين. القرن

ُشوهدت التي ما حدٍّ إىل املتواِصلة الحروب عكس عىل التقطُّع، إىل تميل الحديثة الحروب
عقود الحديثة القومية بالدول تمرُّ ما ودائًما الصناعة. قبل ما مجتمعات من العديد يف
سبيل عىل سويرسا مثل — الدول بعض استطاعت كما الدامية، حروبها بني السالم من

األخرى. الدول مع أجيال طوال الحرب تجنُّب — املثال
النووية العالم ترسانة استخدام يُمكن امُلروِّعة النووية الحادثة مأساة وقوع قبل
بل أخرى، أغراٍض يف — أهدافها إىل إلرسالها مة املصمَّ الباليستية القذائف ذلك يف بما —
ذاتي دمار خطر وخلق بعض إىل النووية بعضنا قذائف توجيه من فبدًال ذلك؛ من بد وال
املتعدِّدة الكبرية الُكويكبات أحد البرش؛ كل بحياة ُمرتبِّص خطٍر إىل هها نُوجِّ أن بد ال دائم،
باألرضيف ألميال ُقطرها يِصل التي الكويكبات هذه أحد اصطدمت إذا الفضاء. يف املحلِّقة
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فسوف — الجيولوجي التاريخ يف مرات عدة بالفعل حدث مثلما — املستقبل يف ما وقٍت
األرض. سطح عن الشمس ضوء لحجب كافيًا غباًرا الجوي الغالف يف هذا يُثري

غري ا جدٍّ نادر حدٌث هو كبري بكويكٍب االصطدام أن لنا أكَّدوا الفلك علماء أن رغم
مرًة يحدث أن املمكن من قبُل من حدث ما فإن املنظور، املستقبل يف الحدوث محتمل
يُبيد أن املمكن فمن الحيوي؛ الغالف عىل كارثية آثاٌر االصطدام لذلك وسيكون أخرى.
كما خطري، حدٍّ إىل األكسجني مستويات ض ويُخفِّ األرض عىل الخرضاء النباتات أغلب
وتؤدي الشمس لتحجب لسنوات؛ الجوي الغالف يف سابحة الغبار من هائلة ُسحٌب ستظل
الحديث. الجيولوجي التاريخ يف سابق عرصجليدي أي من أشد يكون قد جليدي عٍرص إىل
سطح عىل املناسبة األوقات يف االنفجارات من سلسلة تؤدي أن املمكن من لكن
تحطمه أو رضر، إيقاع دون ومروره مساره عن انحرافه إىل األرض نحو املتجه الكويكب
األرض. إىل يصل أن قبل الجوي الغالف يف أغلبها يحرتق الصغرية، القطع ماليني إىل
التعجيل يف الحالية مهمتها من النووية للرتسانة رشًدا أكثر ستكون املهمة هذه أن شك ال

اإلنسانية. الحضارة نهاية بموعد

والبالستيك التلوث

األقل، عىل عام ألَفي منذ عاَلمي نطاٍق عىل البرش يد عىل الخطري الجوي التلوث بدأ
الجوي التلوث عىل أخرى أدلٌة ثَمة النحاس. من كبرية كميات صهر يف الرومان بدأ عندما
أوروبا من كل يف ُمنتًرشا النحاس صهر كان عندما الوسطى، العصور من كذلك بالنحاس
الغالف يف النحاس من طن ألَفي من يقرب ما إطالق إىل التقديرات تُشري إذ والصني؛

الفرتتني. هاتني خالل عام كل الجوي
قدوم مع هائلة بدرجٍة وتريتُه تسارعت اإلنسان نشاط عن الناجم التلوث أن بيد
أكسيد وثاني الكربيت أكسيد ثاني من ضخمة كمياٌت قت تدفَّ فقد الصناعية؛ الثورة
وسائر والزيلني والتولوين والبنزين والبوتادين وامليثان الكربون أكسيد وأول النيرتوجني
واألمونيا الحشائش وُمبيدات الحرشية وامُلبيدات والكلوروفورم واملنظفات النفطية امُلذيبات
الجوي الغالف يف الدوائية واملستحرضات الثقيلة واملعادن والفوسفات واألحماضوالنرتات
يف امللوثات هذه من بالكثري الحال وينتهي ومحيطاتها، املائية ومجاريها وتربتها لألرض

البحر.
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العا*ية من الوقود الحفري، ١٧٥٠–٢٠١٠

١٧٥٠ ١٧٧٥

١٠٠٠
٢٠٠٠
٣٠٠٠
٤٠٠٠
٥٠٠٠
٦٠٠٠
٧٠٠٠
٨٠٠٠
٩٠٠٠

١٠٠٠٠

١٨٠٠ ١٨٢٥ ١٨٧٥ ١٩٢٥١٨٥٠ ١٩٠٠ ١٩٥٠ ١٩٧٥ ٢٠٠٠ ٢٠٢٥

٭ ا*صدر: مارالند وآخرون، ٢٠٠٨، مخترب أوك ريدج الوطني.
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أكسيد ثاني شكل يف عام كل الجوي الغالف يف املنبعث الكربون كمية زادت :4-10 شكل
طن مليون ٥٤ إىل ١٧٥٠م، عام يف طن ماليني ثالثة من األحفوري الوقود حرق من الكربون
مليارات ٩ الكربون انبعاثات تجاوزت ١٩٥٠م. عام يف طن مليار ١٫٦٣ إىل ١٨٥٠م، عام يف
عام بحلول سنويٍّا طن مليار ١٥ تتجاوز أن ع املتوقَّ ومن ٢٠١٠م، عام يف السنة يف طن

٢٠٢٥م.

عىل اليوم املحيطات تحتوي ة، السامَّ الكيماويات من امُلتزايدة الكميات إىل باإلضافة
القرن منتصف من بدءًا تقريبًا كلها بت ترسَّ البالستيك، من طن مليون بمائة تُقدَّر كمية
حيث املحيطية»، «الدوامات باسم معروفة مناطق عىل العالم محيطات تحتوي العرشين.
هذه جرفت وقد هائلة، حلزونية دواماٍت يف تدور البحار مياه والتيارات الرياح تجعل
هذه أكرب للغاية. ضخمة ِبرٍك إىل املحيطات يف العائمة البالستيكية النفايات الدوامات
الغربي والساحل آسيا رشق جنوب بني الواقعة الهادئ، املحيط نفايات دوامة هو الربك
أكرب صارت قد الهادئ املحيط نفايات دوامة كانت ٢٠١٤م عام بحلول الشمالية. ألمريكا

األمريكية. املتحدة الواليات من القارِّي الجزء من حجًما
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اإلنسان؛ صنعه الذي التلوث مواجهة يف كربى مرونًة أظهر الحيوي الغالف أن بيد
بعد جديدة برية بحياٍة تعافت التلوث شديدة مىض فيما كانت التي املائية فاملجاري
السنوات يف أنجلوس لوس يف للغاية الهواء جودة نت تحسَّ كما امللوثة، مياهها تطهري
يُمثل زال ما التلوث أن ورغم املايض.11 يف الضباب عاصمة كانت التي وهي األخرية،
املمكن من أنه عىل تُربهن التجربة فإن أخرى، نامية ودوٍل والهند الصني يف خطرية مشكلًة
والخاصة العامة التكلفة ل لتحمُّ مستعدِّين الناس يكون حني آثاره، ورد التلوث إيقاف

التلوث. إنهاء عليها ينطوي التي

التاليش يف اآلخذة الغابات

أنهار وديان يف بدأت ما أول بدأت إذ التاريخ؛ قبل ما عصور يف للغابات اإلنسان إزالة بدأت
وشعوٌب الخطي الخزف ثقافة شعوب استخدمت حني تقريبًا، عام آالف عرشة منذ أوروبا
األشجار قطع يف مصقولة حجرية مطارق الحديث الحجري العرص أوائل يف عاشت أخرى
الزراعة. أجل من األرض الستصالح الكربى األنهار ضفاف امتداد عىل تنمو كانت التي

بدأت حني امليالد، قبل الثالثة األلفية خالل الغابات إزالة وترية تساَرعت وقد
لتوفري القديم األوسط الرشق غابات قطع الخصيب الهالل منطقة يف املدنية املجتمعات
نشأة صاحبت التي البحار العابرة والسفن والقصور املعابد بناء أجل من األخشاب
أجل من املقدس الكتاب يف املشهورة اللبنانية األرز أشجار أُهلكت فقد املدنية. الحضارة
إىل الحضارة جلبوا الذين واإلغريق الفينيقيون يستخدمها لإلبحار صالحة سفن بناء
رشق يف الغرينية املنخفضة األرايض وُجردت املتوسط، األبيض للبحر امُلتاِخمة األرايض
األصفر ألنهار العظمى األودية أنحاء يف الزراعة انتشار مع غاباتها من تدريجيٍّا الصني

واللؤلؤ. واليانجتيس
خالل والصلب الحديد استخدام تزايُد أوروبا شمال غابات إزالة وترية من سارع
العالية لألفران النباتي الفحم لتوفري كاملة غاباٌت أُزيلت حني الوسطى، العصور أواخر
أوائل يف البخاري القارب اخُرتع وعندما الحديد. خام صهر يف تُستخدم كانت التي
ضفاف عىل تنمو كانت التي الغابات من كبرية مساحاٌت ُدمرت عرش، التاسع القرن
األخشاب حرق أفران لتغذية لألشجار؛ نِهٍم باستهالٍك املتحدة الواليات يف املسيسيبي نهر
املمتدة األرض أغلب كانت األمر، واقع يف التجديف. بعجالت املزوَّدة البخارية السفن يف
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أما األوروبيني. مجيء قبل بالغابات ُمغطاة الشمالية أمريكا يف املسيسيبي نهر رشقيَّ
طويل. زمن منذ زراعية أرٍض إىل وُحولت الغابات هذه من كبري جزءٌ أُزيل فقد اليوم

عىل وأفريقيا آسيا رشق وجنوب الجنوبية أمريكا يف املدارية املطرية الغابات ظلَّت
غابات من كبري جزءٌ سقط ١٩٠٠ عام منذ لكن العرشين، القرن حتى كبرية بدرجٍة حالها
مربَّع ميل ألف ٣٠٠ نحو اختفى وحدها الربازيل يف الحطاب. فأس أمام املطرية العالم
يف ١٩٧٠م. عام منذ — كاليفورنيا حجم ضعف تُعادل مساحة — املطرية الغابات من
ويف سنويٍّا. املدارية الغابات من مربع ميل ألف عرشين من أكثر يتالىش الحارض الوقت
كبري حدٍّ إىل اختفت قد املطرية الغابات ستكون الغابات إزالة من املعدل هذا استمر حال
ألن لالنزعاج؛ يدعو أمٌر األخص عىل املطرية املدارية الغابات إزالة القادم. القرن نهاية مع
هذا الحيوي. الغالف يف الحية األشكال جميع نصف من يقرب ما موطن هي الغابات هذه
أكثر املطرية الغابات من موئل كل بفقدان تنقرض التي والحيوانات النباتات أن معناه

آخر. أريض بيئي نظام أي فقدان مع تنقرض التي من
يف املائة يف ٢٥ زيادة عن أثمر التحريج إلعادة َطموح برنامٍج يف الصني رشعت
مليار نحو حاليٍّا الصني تستورد ذلك رغم و٢٠٠٥م. ١٩٩٠ عاَمي بني غاباتها حجم
الكمية وهذه املطرية، املدارية الغابات من أغلبه سنويٍّا، األخشاب من مكعب قدم ونصف
املثال، سبيل عىل العاملية.12 األخشاب لسوق تُشحن التي األخشاب كمية نصف من أكرب
وارداته زادت اآلثاث، صناعة يف القيمة البالغة املدارية األخشاب من وهو الورد، خشب
إىل ٢٠٠٣م عام مكعب قدم مليون ١٫٨ من فقط، سنوات تسع يف املائة يف ١٥٠٠ بنسبة
الفعل؛ هذا اقرتاف يف متورِّطة أخرى دوٌل وثَمة ٢٠١٢م.13 يف مكعب قدم مليون ٢٦٫٥
أخرى. دوٍل إىل الصني من الورد خشب من املصنوع اآلثاث كل نصف من أكثر يُصدَّر إذ

عاملية. مشكلٌة وإنما إذن؛ قومية بمشكلٍة الغابات إزالة ليست
زالت ما بل فحسب، التحريج إلعادة جادَّة برامج الدول من العديد تبدأ لم ذلك ومع
اآلمن املالذ مقام تقوم حيث أوروبا، يف حتى أيًضا باقية البكر الغابات من صغرية بقايا
التي املناطق هذه أكثر من واحدة أشجارها. أُزيلت التي املناطق من اختفت التي لألنواع
ميًال ١٢٠ نحو مساحته تبلغ محميٌّ غابات متنزَّه وهي بياوفيجا، غابة هي عليها ُحوفظ
أصغر بياوفيجا غابة أن من الرغم وعىل وبيالروسيا. بولندا بني الحدود عىل ا ممتدٍّ مربًعا
بيئة أي من أكثر حيًة أنواًعا تضمُّ فإنها العالم، يف الرئيسية املدن من العديد من مساحًة
الثدييات، من نوًعا وخمسني وتسعة الطيور، من نوًعا ١١٧ ل موئل فهي أخرى؛ أوروبية
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والوشق والثعلب والقضاعة والقندس والغرير والراكون الصنوبر عرسوخز ابن بينها من
أوروبي. بيسون ثمانمائة وكذلك اإللكة، وحيوان واملوظ واليحمور والحلوف والذئب

والحيوانات بالطيور الثرية والبيئة الباسقة األشجار بني التنبه ويُثري شاسع الفرق
أشجارها، قطع من املتعافية الهزيلة املهرتئة والغابات بياوفيجا لغابة البكر املوئل يف
القرون امتداد عىل أوروبا يف ُمماثلة موائل محل حلَّت التي الثاني، الجيل غابات اة املسمَّ
دها تعهُّ عند الثاني، الجيل غابات تزدهر سوف الوقت مرور مع لكن املاضية.14 القليلة
هناك ازدهرت التي البكر املوائل روعة النهاية يف تبلغ وربما الالئقتني، والرعاية بالعناية
وجنوب الصحراء جنوب أفريقيا يف الربية املساحات من العديد ُخصصت وقد املايض. يف
املوائل تزال ال حيث بيئية، محميات لتكون الجنوبية وأمريكا الشمالية وأمريكا آسيا رشق

باملخاطر. محفوف ببقاءٍ متمسكة عليها املتعدِّدة الحياة وأشكال القديمة

السادس االنقراضالجماعي

هو النووية، الحرارية الحرب خطر بعد الذكية، بالحياة املرتبِّصة التهديدات أقرب ثاني
األشكال من ينقرض ما العلماء يقدر الحياة. أشكال وانقراض الهائل البيئي الدمار خطر
عالوة باطراد. االنقراض معدَّل ويرتفع تقريبًا، ألًفا بثالثني سنويٍّا الحايل الوقت يف الحية
السنني ماليني عادًة األمر يستغرق الحيوان، أو النبات من نوع انقراض بمجرد ذلك، عىل

محله. ليحلَّ جديد حياة شكل يتطوَّر أن قبل
وكلها الجيولوجي، التاريخ يف سابقة جماعي انقراض حاالت خمس بالفعل وقع
خالل تقريبًا سنة مليون ٤٤٥ قبل أولها كان طويلة. بفرتٍة البرش أشباه وجود قبل كانت
وبعض الفصوص ثالثيات مثل البدائية البحرية املخلوقات عرص األوردوفييس؛ العرص
عرص الديفوني؛ العرص خالل سنة مليون ٣٦٠ قبل الثاني وحدث املرجانية. الشعاب
سنة مليون ٢٥٠ قبل الثالث ووقع والحرشات. الربية النباتات وأقدم البدائية األسماك
خالل سنة مليون ٢٠٠ قبل الرابع وحدث البدائية. الزواحف عرص الربمي؛ العرص خالل

البحرية. والزواحف الكبرية الربمائيات عرص الرتيايس؛ العرص
بني ترتاوح نسبة والرتيايس والديفوني األوردوفييس العصور انقراضات مع اندثر
الربمي العرص يف وقع الذي االنقراض وخالل الحية، األنواع كل من املائة يف ٨٥ إىل ٧٥
أن العلماء ويعتقد والحيوانات. النباتات أنواع كل من املائة يف ٩٥ من يقرب ما هلك
العاملي. املناخ يف ورسيع حادٍّ تغيري فرتات خالل وقعت هذه األربعة االنقراض حاالت
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درجات الحرارة العا7ية ومستويات ثاني أكسيد الكربون خالل ٤٢٠ ألف سنة األخ�ة٭

االختالف يف درجات الحرارة العا7ية

تركيز ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي
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أنتاركتيكا قارة يف لألبحاث فوستوك محطة من الجليدية الجوفية العينات تُظهر :5-10 شكل
بارتفاع وثيًقا ارتباًطا ارتبط قد عالية بنسٍب الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركُّز أن
املؤلف تصميم من (الرسم املاضية. سنة ألف األربعمائة خالل العاملية الحرارة درجات
ويكيميديا عرب اإلبداعي املشاع ٣٫٠ الرتخيص من بترصيح بيتي. فوستوك بيانات إىل استناًدا

كومونز.)

حول األرض مدار يف اختالالٍت هذه املناخ تغريُّ فرتات إىل أدَّى الذي السبب يكون قد
الشميس، النشاط يف تفاوتات أو واملستمر، الحاد الربكاني النشاط من فرتات أو الشمس،

الحوادث. هذه من مجموعة أي أو ضخمة، كويكبات مع اصطدامات أو
وستني خمسة منذ الجيولوجي التاريخ يف واألحدث الخامس الجماعي االنقراض وقع
واألشكال امُلزهرة والنباتات الديناصورات عرص الطباشريي، العرص نهاية يف عام، مليون
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آثار من نتج االنقراض هذا أن عموًما ويُعتقد الثدييات. وأوىل الحرشات من الحديثة
املكسيك جنوب ساحل قبالَة األرض بكوكب أميال ستة عن عرضه يزيد كويكب اصطدام

الساعة. يف ميل ألف ٦٧ ب ُقدرت برسعة
الهائل التصادم لهذا نتيجًة الجوي الغالف يف أُلقَي الذي الحطام أن العلماء يعتقد
اندالعها إىل أدَّى قد يكون أن املحتمل من التي الربكانية الثورات عن الناتج أيًضا وربما —
جميع يف انترشت هائلة كربى غبار سحابة خلق — االصطدام عن الناتج الطبيعي االهتزاز
الوصول من الشمس ضوء حجبت هذه الغبار سحابة تكون أن املحتمل من العالم. أنحاء
عن ينتج ولم العاملي. املناخ يف كربى برودٍة إىل أدَّى مما سنوات؛ لعدة األرض سطح إىل
من أيًضا املائة يف ٧٥ وإنما فحسب، الديناصورات اختفاء الخامس الجماعي االنقراض

األرض. عىل الحية األنواع كل
السادس الجماعي االنقراض املطاف نهاية يف يصري قد مما األوىل املراحل يف اآلن إننا
السابقة، الخمسة االنقراضات النقيضمن عىل لكن الجيولوجي، التاريخ يف الحياة ألشكال
البيئة تلوث منها برشية، أنشطٍة عن وإنما جيولوجية، أو كونية قًوى عن هذا ينتج لن
وانهيار بشدة، والحيوانات النباتات مجموعات واستنزاف واسع، نطاٍق عىل الغابات وإزالة

والبحرية. الربية البيئية األنظمة
بصفٍة معني بمعدٍل والحيوانات النباتات من أنواع تنقرض أن الطبيعي من أنه رغم
الخلفية» االنقراضيف «معدل عليه يُطلق ما أو الطبيعي املعدل هذا ُقدر فقد مستمرة، ِشبه
الحايل املعدل ُقدر ذلك، من النقيض عىل انقراضسنويٍّا. حالة ومائة عرش بني يرتاوح بما
عاِلما بها تقدَّم التي املتوسط املدى تقديرات (هذه سنويٍّا انقراض حالة ألف ثالثني بنحو
فقد والدنيا القصوى التقديرات من كلٌّ أما إلدريدج، ونايلز ويلسون أوه إدوارد األحياء
أو االنقراض معدَّل بشأن عام اتفاٌق الحايل الوقت يف يوجد وال آخرون). علماء نرشها
الحية األنواع نسبة تصل ربما لكن الحيوي، الغالف يف الحية لألنواع الفعيل العدد حتى

املائة.15 يف ١٠ إىل عام مائتي منذ الصناعة الثورة بدء منذ انقرضت التي
أن املحتمل فمن الحايل، بمعدله وانقراضها الحية األنواع أعداد تناقص استمر إذا
ِغرار عىل البيئي النظام يف االنهيارات من ُمتعاقبة سلسلًة الطبيعية األرض بيئات تشهد
إىل البيئي النظام يف االنهيارات تلك تؤدي قد الثاني. الحيوي الغالف داخل وقعت التي تلك
ألمراض وأوبئة والبكترييا، والطحالب والفطريات والنباتات الحرشات بعض أعداد تزايد
املجموعات بني عامة ومجاعة املحاصيل، يف هائل وعجز قبل، من معروفة تكن لم جديدة

البرش. من السكانية
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تلك مثل من املبكِّر اإلنذار عالمات بعض األخرية السنوات يف بالفعل ظهرت وقد
امُلستعيص والِفطر النحل، مستعمرات انهيار تفيشِّ وتشمل البيئي، النظام يف االنهيارات
من املائة يف ٩٥ عىل قضت التي الخفافيش يف األبيض» األنف «متالزمة يُسبب الذي
أعداد بانخفاض ارتبط للعالج قابل غري آخر وفطر الخفافيش، مستعمرات بعض تعداد

العرشين.16 القرن تسعينيات منذ العالم أنحاء جميع يف الضفادع
التي تلك محل لتحلَّ جديدة أنواع ر تطوُّ استغرقه الذي الزمن الجيولوجيون ر يُقدِّ
وخمسة ماليني خمسة بني ترتاوح بمدة السابقة الجماعية االنقراضات من كل يف ُفقدت
خمسة ستستغرق الحيوي للغالف البيئية النُّظم أن يعني وهذا عام. مليون وعرشين
البيولوجي. التنوع من السابقة مستوياتها وتستعيد تماًما لتتعاىف األقل عىل سنة ماليني
ماليني خمسة وبعد األشجار. يف تعيش رباعية قردة أسالفنا كان سنة ماليني خمسة قبل
أو — إىل طويلة فرتة منذ رنا تطوَّ قد البرش نحن نكون أن املحتمل من اآلن من سنة
تخمني إال يسعنا ال إذ منا؛ حكمة أكثر ربما الذكية، األحياء من آخر شكل — محلَّنا حل
ة الهشَّ البيئية األنظمة عىل اإلنسان صنعه الذي االنقراض هذا سيرتكه الذي النهائي األثر
العاقل اإلنسان بحياة يتعلق فيما ولكن ، ككلٍّ الحيوي الغالف وعىل األرض عىل املتعدِّدة

فيه. رجعة وال دائًما األثر يكون فسوف وتاريخه
يُمكن زال ما وربما املبكرة، مراحله يف الحايل الجماعي االنقراض يزال ال ذلك، ومع
السنوات يف الهاوية حافة من والثدييات الطيور من أنواع عدة أُعيدت وقد مواجهته،
عام يف طائًرا ٢٣ إىل تدنَّت قد كانت أن بعد الكركي طائر أعداد ارتفعت فقد األخرية؛
يف يكن لم ببعيد ليس وقت ومنذ ٢٠١١م. عام يف طائر ٦٠٠ من أكثر إىل ١٩٤١م
نحو يوجد اآلن لكن الربية، يف تعيش تزال ال الكندور نسور من تسعة سوى كاليفورنيا
واملكسيك كاليفورنيا جبال يف وتتكاثر تعيش املهيبة الجارحة الطيور هذه من ١٧٥
زوج آالف عرشة من أكثر اآلن ويعيش األَرس). يف االستيالد برامج يف أخرى ١٧٥ (يوجد
أمريكا طائر كاد حيث األمريكية، الدنيا واألربعني الثمانية الواليات يف الصلعاء النسور من

ذلك. قبل ينقرض أن هذا الوطني
تمكني عىل الحمضالنووي تسلسل تحديد يف املستمر التقدم يعمل قد ذلك، عىل عالوة
الدمج خالل من املنقرضة األنواع بعض خلق إعادة من املطاف نهاية يف األحياء علماء
الصلة وثيقة كائنات من حية وخاليا املتاحف عينات من املستخرج النووي الحمض بني
الحديث العلم ولدى االنتقائي، االستيالد يف الخربة من السنني آالف البرشية فلدى بها؛
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هذه خالل من جديدة أنواع تطوير سيكون ثَم من الوراثية. الهندسة يف الخربة من عقود
للتطور. الطبيعية العمليات طريق عن جديدة أنواع إنتاج معدل من بكثري أرسع التقنيات
يف أمٌل يَْحدونا يزال وال السادس، الجماعي لالنقراض الكاملة القصة تُكتب لم اآلن حتى

سعيدة. نهايٍة

العاملي املناخ تغريُّ مخاطر

السنوات يف تشكَّلت والتي لها معرَّضة األرض بيئة أصبحت التي املخاطر جميع بني من
املناخ تغريُّ خطر بقدر للعمل عاجلة ودعوات ا عامٍّ قلًقا منها أيٌّ يُولِّد لم ربما األخرية،
ثاني من ُمتزايدة كميات هناك أوًال: بسيطتني. حقيقتني إىل القلق هذا ويستند العاملي.
املجتمعات يف الحفري الوقود احرتاق من الجوي الغالف يف تنطلق الكربون أكسيد
الزيادة أن عىل وفرية أدلٍة عىل الجيولوجي السجل يحتوي وثانيًا: الحديثة. الصناعية
بفرتاٍت وثيًقا ارتباًطا ارتبطت لألرض الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركيز يف

العاملية. املناخات يف االحرتار من طويلة
الجوي الغالف يف الكربون من طن ماليني ثالثة قرابة يُطلق كان ١٧٥١م عام يف
هذه زادت وقد الفحم. من أغلبه الحفري، الوقود من أنواع حرق من عام كل لألرض
إال سنويٍّا طن ماليني أربعة إىل الكربون انبعاثات ترتفع ولم البداية، يف تدريجيٍّا الكمية
قد واط جيمس كان ١٧٧٥م عام بحلول لكن ١٧٧١م، عام يف تحديًدا عاًما، عرشين بعد
لصهر الرئييس الوقود الفحم وأصبح ألقىصحد، الكفاءة الشديدة البخارية محرِّكاته عدَّل
وتريتها. تتسارع الكربون انبعاثات بدأت وهكذا امليكانيكية، الطاقة وتوفري الحديد خام
طن ماليني خمسة العاملية الكربون أكسيد ثاني انبعاثات بلغت ١٧٨١م عام يف
عام املائة مدى وعىل سنويٍّا. طن ماليني ثمانية إىل زادت ١٨٠٠م عام وبحلول سنويٍّا،
املايض يف كانت التي والسواقي الهواء طواحني محل البخاري املحرك حل عندما التالية
النقل يف الحديدية والسكك الباخرة أحدثتها التي الثورة ومع بالطاقة، العالم مصانع تمدُّ
طن ماليني ثمانية من الجوي الغالف يف امُلنبعثة الكربون كمية زادت طويلة، ملسافاٍت

املائة. يف ٦٦٧٥ قدرها بزيادٍة ١٩٠٠م، عام طن مليون ٥٣٤ إىل ١٨٠٠م عام
السيارات، عرص بدأ حيث أخرى مرًة الكربون انبعاثات يف الهائل النمو هذا تقلَّص
النقل ثورة ُمتزايد. بشكٍل بالكهرباء تسري العرشين القرن يف اليومية الحياة وصارت
إىل ومتزايدة جديدة حاجًة خلقت الداخيل االحرتاق محرك اخرتاُع رشارتَها أطلق التي
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اتجاه تزايد مع الفحم حرق إىل البرتولية املنتجات احرتاق وانضم الديزل، ووقود البنزين
الوقود حرق من الكربون انبعاثات زادت الصناعة. نحو العالم أنحاء جميع يف املجتمعات
طن مليارات تسعة من أكثر إىل ١٩٠٠م عام يف سنويٍّا طن مليون ٥٣٤ من الحفري
بحلول سنويٍّا طن مليار عرش خمسة تتجاوز أن املتوقع ومن ٢٠١٠م، عام بحلول سنويٍّا

٢٠٢٥م.17 عام
الكربون أكسيد ثاني متزايدٍة بكمياٍت الطبيعي والغاز والنفط الفحم حرق يُضيف
قارات يف الخرضاء النباتات تستطيع مما بكثري أرسع بوتريٍة لألرض الجوي الغالف إىل
الحية. األنسجة من جديدة جزيئات لتخليق واستخدامه امتصاصه ومحيطاته العالم
مطَّردة؛ زيادًة لألرض الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني محتوى زاد لذلك ونتيجًة
األخرى الجوي الغالف ومكونات املاء لبخار الطبيعي الدفيئة» غازات «تأثري من زاد مما
يف املناخ علماء أجمع الحياة. عىل للحفاظ كافية بدرجٍة األرض دفء عىل تحافظ التي
القطبي، الجليد من الكثري إذابة إىل األرض لسطح البالغ االحرتار يؤدي بأن توقعاتهم
منها وخطرية، معتادة غري مناخية أحوال تكرار وزيادة العالم، يف البحار مستويات ورفع

مسبوقة. غري رشاسًة الرشسة العواصف وأنظمة الشديد الحر موجات
درجات ط ومتوسِّ الكربون أكسيد ثاني مستويات بني الوثيق االرتباُط بيانيٍّا أُثبَت وقد
يف ١٩٩٨م عام أُخذت جليدية جوفية عينات عن بيانات إىل باالستناد العاملية الحرارة
الجنوبي. القطب من ميل ٨٠٠ بعد عىل تقع التي أنتاركتيكا، يف لألبحاث فوستوك محطة
الكربون أكسيد ثاني مستويات ارتفاع ارتباط الجليدية فوستوك عينات تحليل وكشف
العاملية الحرارة درجات متوسط بارتفاع وثيًقا ارتباًطا الجوي الغالف يف امليثان وغاز
يف الشمس حرارة يحتبسان اللذان الرئيسيان الدفيئة» «غازا وهما السنوات، آالف ملئات

لألرض. الجوي الغالف
توالت فقد مطلًقا؛ األرض تاريخ يف جديدة بظاهرٍة ليس العاملي املناخ تغريُّ أن إال
ليس السنني، ماليني ملئات وتكراًرا مراًرا العاملي والتربيد العاملي االحرتار من فرتات
الطيور أو الثدييات أو الرئيسيات وجود قبل أيًضا ولكن البرش، أشباه وجود قبل فقط
الغالبية تشكُّ الواقع، يف األسماك. حتى أو الربمائيات أو الزواحف أو الديناصورات أو
أنواع أي ظهور قبل كانت وكلها — السابقة الخمسة االنقراضات أن العلماء من العظمى
املناخات يف رئيسية اٍت تغريُّ عن األول املقام يف نتجت قد — القردة أو السعادين من حديثة

العاملية.

301



قيود بال

العرص مجتمعات تبدأ أن قبل وذلك سنة، ألف ١١ قبل األخري الجليدي العرص انتهى
الدافئة الفرتات بإحدى تمرُّ واألرُض الحني ذلك ومنذ الزراعة. ممارسة الحديث الحجري
املليون مدى عىل متكرِّر نحٍو عىل حدثت التي الجليدية» بني «العصور باسم املعروفة
بني الفرتات أغلب عن ما حدٍّ إىل طالت الحالية الدفء فرتة أن حني ويف امُلنرصمة. سنة
٤٠٠ قبل وجالءً وضوًحا أكثر عاملي احرتار فرتة هناك كانت فقد السابقة، الجليدية
ارتفعت 18،١١ املرحلة البحري النظري باسم املعروفة الفرتة هذه خالل تقريبًا. سنة ألف
الغطاء معظم وانهار الحالية، مستوياتها عن قدًما ثالثني العاملية البحار مستويات
عصوٌر الحرارة الشديدة ١١ البحري النظري فرتَة أعقب ذلك ومع لجرينالند.19 الجليدي

الحديث. الجيولوجي التاريخ يف العصور من غريها برودة قسوة يف جليدية
التي التربيد فرتات استمرَّت ذلك، نحو أو املاضية سنة املليون من األكرب الجزء خالل
تخلَّلتها وقد تقريبًا، عام ألف ٩٠ ملدة الربودة قارسة جليدية عصوٍر يف ذروتها بلغت
وضع مع عام.20 آالف ١٠ من يقرب ما منها كلٌّ استمرَّت دافئة جليدية بني فرتات
بدء عىل ُمقِبلني كنا أننا بد ال أننا إىل هذا يُشري االعتبار، يف األرض ملناخ الحديث التاريخ
تركيز أن لوال آخر، جليدي عرص بداية عىل سنُوِشك كنا أي ا؛ جدٍّ قريبًا آخر جليدي عرص
سنة املليون خالل وقت أي يف كان عما أعىل اآلن الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني

املاضية.
الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركيز كان ا، جدٍّ البعيد املايض يف معيَّنة فرتات خالل
ثاني تركيز بلغ الواقع، يف الحارض. الوقت يف عليه هو مما مرة عرشة خمس أعىل الجوي
مليون خمسمائة نحو قبل املليون يف جزء ٦٠٠٠ بنحو ذروته الجوي الكربون أكسيد
سنة. مليون مائتَي حواَيل قبل املليون يف جزء ٢٥٠٠ بنحو أخرى مرًة ذروته وبلغ سنة،
٣٠٠ عن الكربون أكسيد ثاني تركيزات ترتفع لم املاضية سنة املليون خالل لكن
املليون يف جزءًا ١٨٠ من ألقل تنخفض أو الجليدية، بني الفرتات خالل املليون يف جزء
أدَّى سنة، مائتَي منذ بدأت التي القصرية الفرتة خالل ذلك، ومع الجليدية. الفرتات خالل
جزء ٤٠٠ إىل الكربون أكسيد ثاني مستويات رفع إىل الحفري للوقود البرش استخدام
االرتفاع هذا زال وما — السابقة القصوى حدوده من املائة يف ٣٣ بنسبة — املليون يف
الغالف يف الكربون أكسيد ثاني يف الحايل االرتفاع أن يعني وهذا التسارع. يف مستمرٍّا
عرص حدوث بالفعل يمنع قد بل فحسب، التايل الجليدي العرص قدوم ر يؤخِّ لن الجوي

األساس. من آخر جليدي
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االحرتار آثار عىل ُمقتِرصة ليست العاملي املناخ تغريُّ مخاطر أن نُدرك أن املهم من
جليدية صفائح ستنحدر لألخري، ُمشابه آخر جليدي عٌرص عاد إذا الواقع، يف فقط. العاملي
القطبية؛ املناطق من ببطء األطنان مليارات مئات وتِزن األقدام مئات ُسْمكها يبلغ ضخمة
السنني آالف عرشات ستستغرق العملية هذه أن ورغم طريقها. يف يشء كل لتسحق
رة املدمِّ اآلثار فإن — مرات عدة بأكمله البرشية الحضارة تاريخ تُفوق مدٌة وهي —

مسبوقة. غري ستكون جديد جليدي لعٍرص
كندا دولة تدمري إىل القطبية الجليدية الصفائح عودة ستؤدِّي الشمالية أمريكا يف
من وكالٍّ مينيسوتا والية معظم لتطمر القارية املتحدة الواليات إىل وتتوغل تماًما، بالكامل
إلينوي واليات من الشمالية واملناطق بالكامل، وأوهايو وميشيجان ويسكونسن واليات
وستندثر نيويورك. مدينة إىل وصوًال جنوبًا بالكامل إنجالند ونيو وبنسلفانيا، وإنديانا
وأوتاوا وتورنتو ووينيبيج وكالجاري فانكوفر مدن الجليد من األقدام مئات تحت
وكولومبوس وكليفالند وشيكاغو بول وسانت ومينيابوليس وسياتل وكيبك ومونرتيال
املدن آالف إىل باإلضافة ونيويورك، وهارتفورد وبوسطن وبورتالند وألباني وبافالو
الجزر ومعظم كلها، االسكندنافية بالدول تام دماٌر سيلحق أوروبا يف امُلجاورة. والبلدات
وجالسكو وبلفاست دبلن مدن أما وروسيا، وبولندا أملانيا من كبرية وأجزاء الربيطانية،
بطرسربج، وسانت ووارسو وبرلني وهلسنكي وكوبنهاجن وستوكهولم وأوسلو وإدنربه

الخريطة. من كليًة فستُمحى األخرى، امُلجاورة والبلدات املدن آالف إىل باإلضافة
أنحاء جميع يف الزراعية األرايض يف فادحة خسارٌة هناك ستكون ذلك إىل باإلضافة
جنوبًا الصقيعية والرتبة األشجار من الخالية القاحلة التندرا أرايض تمتدُّ فسوف العالم؛
حتى الجنوب ألقىص القارية املتحدة الواليات وسط حتى القطبية الجليدية الصفائح من
إسبانيا إىل وصوًال الجنوب حتى أوروبا أنحاء جميع يف التندرا وستنترش مكسيكو، نيو
ومعظم أوروبا، جنوب الخرضة الدائمة الغابات ستُغطِّي التندرا من وجنوبًا والربتغال.
التندرا أن املعلوم ومن املتحدة. الواليات أقىصجنوب باستثناء املناطق وجميع كاليفورنيا،

البرشية. الزراعة دعم عىل قادرتنَي غري الخرضة الدائمة الغابات وبيئات
أقىص إىل الزراعي اإلنتاج نقل املستحيل أو الصعب من سيكون ذلك، عىل عالوة
بدرجٍة تنمو العالم صحاري سيجعل الجوي الغالف ملياه الهائل االستنزاف ألن الجنوب؛
من أكثر تُغطي حتى الكربى الصحراء تتوسع فسوف اليوم. عليه هي عما بكثري أكرب
إيران شمال قزوين بحر من الوسطى آسيا صحراء ع وتتوسَّ األفريقية، القارة نصف
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الغابات تتقلَّص سوف نفسه الوقت ويف الهادئ. املحيط إىل وصوًال آسيا لتجتاز الحالية
الحايل. حجمها من صغري جزءٍ إىل األمازون وحوض أفريقيا وسط يف املدارية املطرية
تنخفض فسوف قطبي، جليد شكل يف د ستتجمَّ األرض مياه من كبرية كميات أن وبما
تاركًة الحالية، مستوياتها عن قدم ثالثمائة العالم أنحاء جميع يف البحر سطح مستويات
مياه من األميال — مئات أو — عرشات بُعِد عىل عالقة األرض عىل الساحلية املدن كل

املفتوحة. البحار
ثمانية منذ األخري الجليدي العرص أثناء سائدًة كانت التي الفعلية الظروف هي هذه
البرشية. لألنواع نسبيٍّا القصري التاريخ يف حتى جدٍّا ببعيد ليس وهو فقط، عام ألف عرش
بالفعل تستخدم العلوي القديم الحجري العرص ثقافات كانت عام ألف عرش ثمانية قبل
الحجرية والنقوش واللغة واملوسيقى الفن منها — الرمزي التواصل من متطورة أشكاًال
أخذوا وُمعارصوهم النتوفيون وكان — الحديث اإلنسان ابتكرها التي الرسدية والقصص

الزراعية. الثورة املطاف نهاية يف عنها نتج التي الدائمة القرى يف بالفعل يستقرُّون
الذي ر املدمِّ والتأثري العاملي االحرتار مخاطر بشأن املربَّر القلق يُساورنا حني ويف
العاملي التربيد من أخرى فرتًة أن كذلك ندرك أن بد ال املعارصة، مجتمعاتنا يف سيُحِدثه
الحضارة عىل بكثري أكرب تهديًدا ا جدٍّ ستُشكِّل — آخر جليدي عرص وعودة — الشديد
أكسيد ثاني الصناعية املجتمعات إطالق يُحول أن تماًما املمكن من الواقع، يف اإلنسانية.
يف ليعود ذلك لوال كان ربما آخر جليدي عرص عودة دون الجوي الغالف يف الكربون
تغيرياٍت تُسبِّب الكربون أكسيد ثاني من املرتفعة املستويات ألن ونظًرا القريب. املستقبل
وقد تقريبًا، نهاية ال ما إىل تستمر قد العاملي االحرتار آثار فإن املحيطات، كيمياء يف كبريًة

املستقبل.21 يف السنني من اآلالف ملئات الجليدية العصور من املزيد عودة تمنع
من للحدِّ تقدًما العالم دول أكثر بني املستمرة الحملة بأن أيًضا نعرتف أن بد ال
تسبَّبت قد الكربون، أكسيد ثاني وخاصة خفضها، أو الحراري االحتباس غازات انبعاثات
أن والواقع األخرية. السنوات يف الدول هذه يف الكربون أكسيد ثاني انبعاثات انخفاض يف
األساس يف اآلن يرجع العالم يف الكربون أكسيد ثاني انبعاثات حجم يف املستمر االرتفاع

والهند. الصني وخاصًة النامية، العالم دول يف — والرتف — السكاني النمو إىل
جديدة طاقة مصادر تطوير يف بالًغا تقدًما الحديث املجتمع ق حقَّ ذلك، عىل عالوة
مرَّ قد أنه ننىس أال الحري ومن الرياح. وطاقة الشمسية الطاقة مثل الكربون، من خالية
إنتاج قبل ١٧١٢م عام يف لنيوكومني «جوي» بخاري محرك أول اخرتاع بعد قرن قرابة
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وأن التجارية، األسواق أجل من كبرية بكمياٍت والعملية اآلمنة الرتدُّدية البخارية املحركات
الداخيل االحرتاق محرك يصري أن قبل التجارب من عاًما وسبعني خمسة استغرق األمر

للسوق. جاهًزا واملتني اآلمن
طريق عن الطبيعي الغاز الستخراج جديدة تقنيات تطوير من الرغم عىل وأخريًا،
محدودة؛ الحفري الوقود إمدادات فإن القطران، رمال واستخراج الهيدروليكي التكسري
عىل االعتماد عن التوقف البرش عىل سيتعنيَّ األكثر عىل السنني مئات بضع غضون ففي
وعندما الحفري. بالوقود بديلة طاقة مصادر استبدال إىل وسيضطرُّون الحفري، الوقود
عقوًدا أمضت قد الحديثة والتقنيات العلوم تكون أن ح املرجَّ من أخريًا، اليوم ذلك يحني
مع الجوي، الغالف من الزائد الكربون أكسيد ثاني الستخراج عملية ُطرٍق عن بحثًا عديدة
آخر. حدوثعرصجليدي يف منا قصد دون تؤدي لدرجة الكثري استخراج عدم الحرصعىل
أن تماًما املمكن من يبدو امُلذهلة، التقنية نوعنا إلنجازات املايض التاريخ إىل بالنظر
ظاهرة أن وذاك هذا من واألهم الهدفني. هذين تحقيق يف املطاف نهاية يف البرشية تنجح
ترصفات عىل اآلن يعتمد األرض عىل الحياة مستقبل أن عىل حي دليٌل العاملي املناخ تغري
املرتتبة. العواقب كانت أيٍّا لنا، ملًكا وجعله الكوكب هذا عىل نوعنا استوىل فقد البرشية؛

البرش كوكب

أتاح إذ التاريخ؛ يف سابقة فرتة أي من أرسع بمعدٍَّل اآلن البرش األرضمن سكان عدد ينمو
يف السكان، من املتزايدة األعداد إطعام الزراعة يف امليكنة واستخدام العلمية الزراعة تطوير
البرشية الوفيات معدَّالت خفض إىل الطبي العالج فعالية يف الحديثة التطورات أدَّت حني
العنان الرمزي التواصل تقنية وإطالق بطء، يف األخري الجليدي العرص انتهاء مع باطراد.
ارتفع حتى بالتدريج البرش من الثمار وجامعي الصيادين عدد ازداد الثقايف، التطور لقوة

تقريبًا. شخص ماليني خمسة إىل إجماليٍّا
يف ٣٠٠٠ بنسبة السكان عدد ارتفع املدنية، الحضارة وظهور الزراعة تبنِّي ومع
حتى ميالديٍّا. األوىل والسنة امليالد قبل ٥٠٠٠ عاَمي بني — نسمة مليون ١٥٠ إىل — املائة
مرًة العالم سكان عدد تضاَعف امُلظلمة، العصور وبدء الرومانية اإلمرباطورية سقوط مع
يف الهائلة الخسائر من الرغم وعىل ميالديٍّا. ١١٠٠ عام بحلول مليون ٣٠٠ إىل أخرى
وأوبئة عرش الثالث القرن يف املغويل الغزو مذابح أثناء الوسطى، العصور خالل األرواح
إىل أخرى مرًة العالم سكان عدد تضاَعف عرش، الرابع القرن يف األسود املوت أو الطاعون

ميالدية. ١٦٠٠ سنة نسمة مليون ٦٠٠ من يقرب ما
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نمو سكان العالم، ٢٠٠ قبل الميالد–٢٠١٠ ميالدي�ا
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٭ ا=صادر: كريمر ١٩٩٣، إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم ا=تحدة  ٢٠١٣.
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٤٠٠٠
٥٠٠٠
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٧٠٠٠
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٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١٠٠٠ ١٢٠٠ ١٤٠٠ ١٦٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠

نسمة ماليني خمسة قرابة الثمار وجامعي الصيادين من العالم سكان عدد بلغ :6-10 شكل
عندما ولكن التالية. سنة آالف الخمسة مدى عىل مليونًا ١٥٠ إىل وزاد امليالد، قبل ٥٠٠٠ عام
أقل من العالم سكان وتزايد السكاني، التعداد انفجر ١٨٠٠م عام يف الصناعية الثورة بدأت

بقليل. عام مائتَي من أكثر يف نسمة مليارات ستة من أكثر إىل مليار من

ا، حقٍّ البرش من السكاني التعداد انفجر ١٨٠٠م عام الصناعية الثورة بدأت حني
مليارات ستة من أكثر إىل مليار من أقل من عام مائتَي يف املائة يف ٦٠٠ بنسبة زادوا حيث
عىل النهاية يف هناك يعود لن الحايل بمعدله السكاني االنفجار هذا استمر وإذا نسمة.
ظهر عىل سيعيشون الذين األشخاص جميع إلطعام الزراعية األرايض من يكفي ما األرض
واحد نسبة أحدث سوى تُمثِّل ال التي — املاضية سنة ألف الخمسني خالل الكوكب. هذا
حجمه عن مرة آالف سبعة بمقدار األرض سكان عدد زاد — البرشية تاريخ من املائة يف

يوميٍّا. شخص مليون ربع بنحو حاليٍّا ويزيد األصيل،
القرن ستينيات منذ العالم أنحاء جميع يف املواليد معدَّالت انخفضت ذلك ومع
التعويض» «معدَّل دون ما إىل ٢٠١٤م عام بحلول املواليد معدَّالت وانخفضت بل العرشين،
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أوروبا يف املواليد معدَّل وانخفض تقريبًا. العالم دول نصف يف امرأة لكل والدة ٢٫١ البالغ
عدد ينخفض أن حاليٍّا ع املتوقَّ ومن ٢٠٠٥م، عام بحلول امرأة لكل والدة ١٫٥ إىل ككلٍّ
نظًرا والعرشين.22 الحادي القرن نهاية وحتى اآلن من املائة يف ١٤ بنسبة أوروبا سكان
الئق معييش مستًوى لتوفري تكفي الثراء من درجة عىل صارت البرشية املجتمعات ألن
من كبرية أعداد إنجاب يف املتمثِّلة القديمة اإلنسانية العادة تُعد لم امُلسنني، لسكانها

رضورية. الشيخوخة سن يف دعم وسيلة لضمان األطفال
إىل الزراعية املعيشة من انتقلت قد البرش من الكبرية األعداد أن بما ذلك، عىل عالوة
رونها يوفِّ األطفال كان التي االقتصادية املزايا كبري حدٍّ إىل اختفت فقد املدنية، املعيشة
محض اقتصادي استنزاف مصدر فعليٍّا األطفال أصبح الواقع، يف املزارعة. للعائالت
أمام كبري حدٍّ إىل املتاح دخلهما يتضاءل اللذين املدينة، يف املتزوج الثنائي لثروات
الطبية والرعاية واملأوى وامللبس للطعام طفل كل يحتاجها التي اإلضافية التكاليف

والتعليم.
املجتمع يف للبرش املتاحة العديدة الفرص من االستفادة عىل األطفال إنجاب يساعد ال
واهتماماتهم املهنية حياتهم ومتابعة بالخارج، الطعام وتناول وسفر ترفيه من املعارص
جعل من بدًال األنشطة هذه مثل مع األطفال يتعارضوجود أن ح املرجَّ من بل الشخصية،
املجتمعات يف املواليد معدَّالت انخفضت األسباب هذه لكل أسهل. عليها الوالدين إقبال
واليابان أملانيا ومنها تقدًما، وأكثرها العالم دول أثرى من بعًضا أن لدرجة ثراءً األكثر

السكان. عدد يف انخفاًضا بالفعل تشهد الجنوبية، وكوريا
عن الناتج النفيس فاإلشباع األطفال؛ إنجاب عن فون سيتوقَّ الناس أن يعني ال هذا
— املقبلة وباألجيال باملستقبل األطفال ره يوفِّ الذي واالرتباط — وتربيتهم األطفال إنجاب
فاألطفال لذلك األطفال؛ إنجاب يف الرغبة عن أبًدا والرجال النساء ف يتوقَّ أال يضَمن
أشخاص أبناء هم البرشية، تاريخ يف آخر وقٍت أي من أكثر اليوم، عالم يف يولدون الذين
سيكون أنه حني ويف ذاتهما. حدِّ يف واألمومة األبوة تجربتَي ويقدرون األطفال يريدون
النووي حمضهم األفراد هؤالء يُورِّث فلن أطفال، إنجاب عدم يختارون أفراد دائًما هناك
أن تضمن وحدها الحقيقة وهذه القادمة. لألجيال الثقافية معتقداتهم أو اتجاهاتهم وال

أبًدا. التكاثر عن تتوقف لن البرشية
واعتربوا هذه، الهابطة أو الراكدة املواليد معدالت عىل االقتصاديني بعض تحرسَّ وقد
السكاني فالنمو النظر؛ قصرية رؤيٌة هذه لكن وثقايف. اقتصادي النحداٍر نذيًرا هذا
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األخرى الكواكب ر توفِّ وال الحجم؛ محدود لألرض الحيوي والغالف ُممكن؛ غري الالنهائي
مساحة قلَّت األشخاص عدد زاد كلما القول، خالصة البرشي. لالستيطان واقعية فرًصا
شخص كل مساحة زادت الناس عدد قل كلما لكن املتاحة، املوارد يف وحصته شخص كل

املطاف. نهاية يف املتاحة املوارد يف وحصته
التقنيات عىل مرتتبة عواقب مجرد ليست حاليٍّا الحيوي بالغالف املرتبصة التهديدات
من الرغم فعىل سيبيانز. الهومو لبرش الحيوانية الطبيعة عن تعبري أيًضا فهي البرشية؛
للتوسع الدافع ومنها قديمة، حيوانية بغرائز يتحرك يزال ال فإنه لنوعنا التقنية الرباعة
شكل أي من عة متوقَّ البدائية الذاتية املصلحة من النوع وهذا ممكن. حدٍّ ألقىص والتكاثر
والغذاء النسل من التزايد دائمة بكميات أنفسنا تزويد يف رغبتنا يف لكننا الحياة، أشكال من
احتياجات تجاهلنا ما ا جدٍّ كثريًا املادية، واملمتلكات واألسلحة والطاقة واملأوى والكساء
أي عىل العاقلون، البرش أو سيبيانز فالهومو والحيوانية. النباتية الحياة من أخرى أشكال
احتياجاتها. وتلبية األخرى الحياة أشكال جميع فهم عىل القادر الوحيد النوع هم حال،
من أيًضا ولكن رفاهنا، أجل من فقط ليس األسمى وعينا نستخدم أن علينا يتعني لذلك،

الحيوي. الغالف يف معنا تشرتك التي الكثرية األنواع لجميع أكرب رفاهية أجل
استحوذ سيبيانز الهومو ألن السكان عدد يف الهائلة الزيادات حدثت النهاية، ويف
عن كاملة مسئوليًة مسئوًال هذا ِخضمِّ يف وأصبح كليًة، وموارده الكوكب هذا عىل فعليٍّا
األرض حوَّلنا فإننا دين متعمِّ ذلك نفعل أن نقصد لم ربما أننا من الرغم عىل مستقبله.
األرضبحكمة، أمور نُدير أن البرش نحن علينا يجب لذلك نتيجًة البرش». «كوكب إىل فعليٍّا

املستقبل. ويف اآلن الحية، الكائنات جميع ملنفعة ولكن الخاصة، ملصلحتنا فقط ليس

القومية الدولة وراء ما

كوكبنا عىل األرض مساحة كل بينها فيما تملك دولة مائتَي حواَيل من اليوم العالم يتكون
فإن لنا، تماًما طبيعية تبدو الحالة هذه أن من الرغم عىل أنتاركتيكا.23 قارة باستثناء
ذلك وقبل ١٨٠٠م. عام بعد إال التبلور يف حتى يبدأ لم قومية دوٍل من املتكوِّن العالم هذا
بني الواقع يف نادًرا شيئًا مميًزا وثقافيٍّا سياسيٍّا كيانًا بصفتها القومية الدولة كانت الوقت
العالم تحكم التي ونيف قومية دولة املائتَي بني من األمر واقع يف بل البرشية، املجتمعات
العرشين.24 القرن بداية حتى اليوم املوجودة الدول من العظمى الغالبية تنشأ لم حاليٍّا
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يف القومية الدول تكن لم الوطنية والسيادة االستقالل إعالنات من الرغم عىل لكن
خالل رسيًعا ازدهرت التي العاملية، التجارة خلقت فقد تماًما؛ مستقلة الحايل العرص
حقائق ومن طويلة. فرتة منذ العالم دول بني حيويٍّا اقتصاديٍّا تكامًال عرش، التاسع القرن
ألي يمكن ال عاملي اقتصاٌد بالفعل أُنشئَ قد كان العرشين، القرن فجر بحلول أنه الحياة
عالقاٍت عىل الحفاظ دون بحق فيه تزدهر أن واحدة اقتصادية منطقة أو قومية دولة

األخرى. الدول من العديد مع قوية اقتصادية
عندما ١٩٣٠م، عام يونيو يف ُمذهل، نحٍو عىل الحقيقة لهذه الصارخ الواقع اتضح
الصناعة لحماية ُمضلِّلة محاولة يف الجمركية سموت-هاويل تعريفة قانون الكونجرس أقرَّ
١٩٢٩م، عام بدأ الذي االقتصادي التدهور خالل األجنبية املنافسة من األمريكية والزراعة
برفع — ألمريكا تجاري رشيك أهم كندا، وخاصًة — باملثل أخرى دوٌل ردَّت عندما لكن
تدهوٍر يف بأكمله العاملية التجارة نظام دخل األمريكية، السلع عىل الجمركية تعريفاتها
٣٩٠ إىل دوالر مليار ١٫٣ من أوروبا من املتحدة الواليات واردات انخفضت إذ رسيع؛
أوروبا إىل األمريكية الصادرات تقلَّصت حني يف و١٩٣٢م، ١٩٢٩ عاَمي بني دوالر مليون
أن الواقع نفسها. الثالث السنوات خالل دوالر مليون ٧٨٤ إىل دوالر مليار ٢٫٣ من
إىل أدَّى مما و١٩٣٤م؛ ١٩٢٩ عاَمي بني الثلثني بمقدار تراجعت ككلٍّ العاملية التجارة
الكبري. الكساد يف ساد الذي االقتصادي الركود حالة يف الصناعية العالم دول جميع إغراق
اندماج أعظم كان البرشي للمجتمع الغالب الشكل بصفتها القومية الدولة ظهور
أنفسهم الناس من ماليني اعترب أن يسبق فلم البرشية؛ تاريخ يف نوعه من فريد اجتماعي
الجغرافية املجتمعات آالف يف يعيشون وهم نفسها، اإلثنية الجماعة إىل ينتمون إخوًة
أقل من العالم سكان عدد فيه زاد الذي نفسه الوقت يف أنه بالذكر الجدير من امُلتمايزة.
املستقلة البرشية املجتمعات عدد ظلَّ وأكثر، نسمة مليارات سبعة إىل نسمة مليون من

بالفعل. يتقلص
نهايته، بلغ قد االجتماعي االندماج من الطويل التاريخ هذا الفرتاضأن سبب يوجد ال
الكبري التقدم أدَّى ما فكثريًا مستقلة؛ دولة مائتَي إىل دائًما مني مقسَّ سيظلون البرش أن أو
التي تلك من بكثري أكرب برشيًة جماعاٍت أنشأ اجتماعي اندماٍج إىل التفاعل تقنيات يف
جديدة أشكاًال اآلن أوجد قد املعلومات تقنية اخرتاع أن وبما قبل. من موجودة كانت
كربى عمليٍة من البرشية اقرتاب نتوقع أن املنطقي فمن واالتصاالت، النقل من وأقوى
أول أساس بالفعل أُرَيس الواقع، يف البعيد. غري املستقبل يف االجتماعي االندماج من أخرى
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العريضة الخطوط بالفعل نرى أن يُمكننا النظر أنعمنا وإذا للبرشية، بحق عاملية حضارة
القومية. العالم دول حدود خارج يتشكَّل مستقبيل لعالم تة املؤقَّ

العاملية الحضارة والدة

يسوع زمن منذ قديًما بدأت فقد ا؛ جدٍّ قديم وبعضها متعدِّدة، العاملية الحضارة بذور إن
يَْهوه بقبول وأنه هللا، نظر يف يتساوون البرش كل بأن برشَّ الذي األقل، عىل النارصي
األصلية، ثقافته عن النظر برصف شخص، أي يستطيع الوحيد الحقيقي اإلله باعتباره
ملياَري من أكثر يسوع أتباع عدد بلغ عام ألَفي وبعد املؤمنني. جماعة إىل ينضم أن

األرض. وجه عىل دينية جماعة أكرب يُشكِّلون وصاروا شخص،
اإلنسانية، وامُلساواة الثقايف التقبل الخاصمن العلماني نموذجهم الرومان ماَرس وقد
العامة والحمامات الطُّرق وشيَّدوا لني، املفضَّ للحلفاء الرومانية املواَطنة امتيازات فمنحوا
أيًضا ولكن وسالمتهم، راحتهم أجل من فقط ليس دة، املعقَّ العذبة املياه وشبكات
وأقاموا الجوع، من رعاياهم لحماية مستعَمراتهم غالل مخازن وملئوا شعوبهم، لرفاهية
الشعوب يمنحون األحيان أغلب يف وكانوا الجميع، عن للرتفيه الكربى واملسارح املدرجات
تسامح كان الواقع، يف آلهتهم. وعبادة الثقافية طقوسهم ممارسة حرية يغزونها التي
رفاهية عن باملسئولية شعورهم مع جنب إىل جنبًا األخرى، الثقافية التقاليد تجاه الرومان
املجتمع استقرار عن كبري حدٍّ إىل املسئول هو سيطرتهم، تحت يعيش شخص كل

القديم. العالم سنوات طوال الروماني الحكم واستمرار الروماني
واملسيحية والزرادشتية الهندوسية أديان انترشت روما سقوط أعقبت التي القرون يف
مناطق وعرب متنوعة ثقافات بني واسًعا انتشاًرا واإلسالم والكونفوشيوسية والبوذية
وكانت الثقايف، اإلدماج مبدأ عىل املعتقدات هذه جميع قامت وقد ُمرتامية. جغرافية
الجديدة، واألعراق الجديدة الشعوب استيعاب من مكَّنتها التي هي الشمولية فلسفاتها

بحق. عاملية أدياٍن إىل والصريورة الثقافية، الحدود وتجاوز
يكن لم وقٍت يف وازدهرت نشأت العظيمة الشمولية الديانات هذه أن ننىس أال يجب
أرسع هو الخيل امتطاء كان عندما النخبة، أفراد من قليل عدد سوى الكتابَة فيه يُمارس
الرشاعية السفينة كانت وعندما ومتباعدة، قليلة املدن بني الطرق كانت حني للنقل، وسيلة
وحده وهذا الرياح. مع املجاديف تدفعها أن ح املرجَّ من صغرية خشبية سفينٍة عن عبارة
املتعدِّد االندماج بعقيدة جميًعا وا برشَّ الذين مؤسسيها، وجاذبية فلسفاتها قوة عىل شهادة
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اندماج عملية هناك سيكون بأنه القديمة الديانات لهذه الكبري النجاح ويوحي الثقافات.
لجنسنا. نهائيٍّا مصريًا األرجح عىل ُمماثلة ثقايف

النهائي. االندماج هذا نحو اآلن البرشية يدفعان ظرفان األخرية العقود يف ظهر

البرشية. املجتمعات ولجميع الكوكبية للبيئة برسعة امُلتصاعد التهديد هو األول الظرف
العاملي؛ التهديد هذا مشكلة تحلَّ أن إقليمية دول مجموعة أو بمفردها دولة ألي يمكن فال
امُلتاحة الوسائل هو الثاني الظرف لحلِّها. مًعا العمل الدول جميع عىل باألحرى يجب إذ
وامليسور ال والفعَّ الرسيع للتفاعل — الرقمية التقنيات بفضل ممكنة أصبحت التي —
العالم. ربوع جميع يف املنترشة املختلفة والثقافات املجتمعات جميع سكان بني التكلفة
هذه أن عىل فالدليل الظرفني؛ هذين بني املحتملة التفاعل أوجه من التقليل ينبغي وال
وثقافية اجتماعية عنارص ظهور عنه يكشف محالة ال آتية لالندماج النهائية العملية

للبرشية. عاملية حضارة ألول رئيسية
علم اختصاصيو يعتربها التي — الطعام بإعداد املحيطة والتقاليد العادات لبثت ما
اندماج بعملية تمرُّ — تميًُّزا والثقافية اإلثنية الهوية عن التعبريات أكثر من واحدة اإلنسان
وآسيا األوسط والرشق واألمريكيتني أوروبا يف الطهي تقاليد انترشت فقد مسبوقة؛ غري
جميع يف ورائجة لة مفضَّ وأصبحت األصلية، ثقافاتهم عن بعيًدا األقىص والرشق الوسطى

العالم. أنحاء
بدأت عوملة بعملية والثقافية، اإلثنية الُهوية عن آخر مميز تعبريٌ وهي املوسيقى، تمرُّ
ألنواٍع انتشار من اآلن يتلوه وما األوروبية الكالسيكية للموسيقى العاملي االنتشار مع
واإليقاعات التناغم من أشكال هاجرت فقد العالم؛ أنحاء جميع من تقليدية موسيقيٍة
األصلية ثقافاتهم عن بعيًدا اإلثنيات من يُحىص ال عدد من املعزوفة واألنماط املوسيقية
تقاليد دمج يف واملوسيقى الطعام من كلٌّ بدأ الواقع، يف عريضة. عاملية جماهري وكوَّنت

املوسيقي». و«االمتزاج الغذائي» «االمتزاج من جديدة أشكاٍل يف املختلفة الثقافات
املجاالت يف نفسه بالقدر واضٌح والفنون الطعام مجاَيل يف الجاري الثقايف االندماج إن
االستهالكية، التجارية العالمات من العديد الَقت فقد والصناعة؛ والتجارة للعلوم املادية
واملالبس والساعات والعطور واملجوهرات والسيارات واملرشوبات األطعمة مجاالت يف
يف العمالء ماليني مئات من الشديد بالوالء اآلن وتتمتَّع عامليٍّا، اعرتاًفا واإللكرتونيات،
بعضها تمتلك التي — الجنسيات املتعدِّدة الرشكات صعود أدَّى وقد العالم. أنحاء جميع
من أكثر بإحكاٍم مًعا العاملي االقتصاد ربط إىل — الدول معظم اقتصاد يُفوق اقتصادات

مىض. وقت أي
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منذ دويل طابٌع والتكنولوجيا العلوم مجاَيل يف والتطوير البحث وراء للسعي كان
نوبل جوائز نصف من أكثر ُمنح إذ عاملية؛ مؤسسًة طويلة فرتة منذ وأصبح األوىل، بداياته
يعيشون ُمتعاِونني لعلماء املاضية الخمسني السنوات خالل والطب والكيمياء الفيزياء يف
أقوى من واحدة املعارصة التكنولوجية العلمية ثقافتنا تَُعد الواقع، يف مختلفة.25 دوٍل يف

الناشئة. العاملية الحضارة هذه يف وأنشطها العنارص
كياناٍت إىل فشيئًا شيئًا العالم يف العايل التعليم مؤسسات تتحول نفسه، الوقت يف
أفراد من ُمتزايد نحٍو عىل الطالبية والهيئات التدريس هيئات من كلٌّ تتكون حيث عاملية،
أضعاًفا الدولية املنظمات عدد تضاَعف وأخريًا الثقافات. ومتعدِّدي العالم دول شتَّى من
منظَّمة مائتَي من يقرب ما ١٩١٠م عام يف هناك كان فقد الحديث؛ العرص خالل مضاعفة
ستني من يقرب ما إىل العدد هذا زاد ٢٠١٠م عام وبحلول دويل. طابع ذات حكومية غري

نفسه. بالقدر كبريًا الدولية الحكومية املنظمات نمو وكان ألًفا.
الجماعات كل فإن قومية، دولة مائتَي نحو يف اإلنسانية اندماج مع حتى لكن
القبائل من لها حرص ال آالف — السابقة التحوالت يف تشكَّلت التي القديمة البرشية
يف استمرَّت — البرشي املجتمع نسيج تُشكِّل التي واملناطق واملدن والبلدات والقرى
أن بد ال وحده وهذا الحياة. أساليب من يُالئمها ما وتدبر املستقلة هوياتها عىل الحفاظ
ليس العاملية الحضارة فبزوغ باالختفاء؛ مهدَّدة ليست العالم يف القومية الدول أن يُطمئننا
املشرتك بالهدف الشعور تيسري إىل يهدف وإنما العالم، دول محل يحل أن به املقصود
السلوكيات أعجب ومن الناس، من شبكات إال العاملية املؤسسات ليست أخريًا، بينها. فيما
متعدِّدة جماعاٍت مع نفسه الوقت يف التعارف البرش بها يستطيع التي السهولة البرشية

متعدِّدة. مستوياٍت عىل
كانت فقد املشرتك؛ العدو مثل الناس يجمع يشء ال أن مراًرا التاريخ أظهر وأخريًا،
تقريبًا حالة كل إىل األقل، عىل ما حدٍّ إىل ولو املؤدية، هي ُمعاٍد خصٍم مع مواجهات
صغرية اجتماعية وحداٌت فيها اندمجت التي والثقايف، االجتماعي االندماج حاالت من
صغري جزءٍ إىل البدائية وموائله العالم غابات تضاءلت فعندما أكرب. وحداٍت يف بنجاح
حتى أصبحت وحني كبري، حد إىل املحيط موارد استنزفت وحني األصيل، حجمها من
«عدو» يكون لن البرش، من امُلتزايد العدد إطعام عىل قادرة غري العلمية الزراعة معجزات
تُنتجها التي لألرض الحيوي للغالف الوجودية التهديدات سوى اإلنسانية الحضارة
لالختيار البرشية ستضطرُّ التضاعف يف التهديدات هذه استمرار مع البرشية. التقنيات
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أو والفناء، واالنقراض النضوب إىل النهاية يف تؤدي التي املسارات يف االستمرار بني
وبني بيننا املستدامة والعالقة واملصالحة اإلصالح إىل تؤدِّي جديدة مساراٍت إىل ل التحوُّ

عاملي. نطاٍق عىل التعاون خالل من الحيوي، الغالف
بسهولة؛ أو برسعة عاملية حضارٍة إىل التحول هذا يتحقق أن نتوقع أن يجب ال
تندمج ولم العرشين، القرن منتصف حتى املعلومات تقنية بتأثريات الشعور يبدأ فلم
العميق االندماج املعارصة والنقل واالتصاالت والتجارة املال عمليات مع الرقمية التقنيات
ا حقٍّ نتوقع أن يمكننا ال األخري التحول هذا بداية يف اآلن ألننا نظًرا الحق. وقٍت حتى
التحوالت تاريخ لكن واملجتمع، اإلنسان حياة يف يُحِدثها أن له املقدَّر من التي التغيريات
بالحياة املعلومات تقنية ستلحقه الذي التحول أن أولهما: استنتاجني. إىل يشري املاضية
السابقة. العصور يف الرئيسية التقنيات عن الناتج التحول عن يقلَّ لن البرشي واملجتمع

بانتظارنا. البرشي للمجتمع آخر كبريًا اندماًجا هناك أن وثانيهما:

البرشي، اإلنجاز قمة عىل نقف والعرشين الحادي القرن يف الحياة قيد عىل الذين نحن
بأي تيش ال اإلنسانية عبقرية أن إال أيدينا، صنع من األفق يف تلوح كارثًة نتأمل بينما
إىل االرتقاء عىل خارقة قدرًة الطويل، تاريخنا عرب أظهرنا، فقد النهاية؛ اقرتاب عىل عالمة

طريقنا. يف تقف التي العقبات عىل والتغلب تُواجهنا، التي التحديات مستوى
إحداث أجل من التقنيات البرش نحن استخدمنا وامُلتميز الفريد تاريخنا كل خالل
واملجتمع اإلنسان حياة يف التحوالت دفعتنا العالم. نا غريَّ ذلك أثناء ويف ألنفسنا، تحوالت
والحضارة والزراعة الرمزي والتواصل واملأوى وامللبس والنار األسلحة أحدثتها التي
الغالف مع نوعها من وفريدة جديدة عالقٍة إىل املعلومات وتقنية الدقيقة واآلالت املدنية
نحن مسئوليتنا؛ أصبح لقد خاِدميه؛ أصبحنا لقد األصل. يف الحياة منحنا الذي الحيوي

اآلن. مصريه نُقرر أن يجب من
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مقدمة

(1) This quotation is typically attributed to the German philosopher
Arthur Schopenhauer, but it does not appear in any of Schopenhauer’s
published works. What Schopenhauer actually wrote was: “Der Wahrheit

ist allezeit nur ein kurzes Siegesfest beschieden, zwischen den beiden langen

Zeiträumen, wo sie als Paradox verdammt und als Trivial gering geschätzt

wird.” (“Truth is allowed only a brief celebration of victory, between two
long periods, during which it is condemned as paradoxical and disparaged
as trivial.”) From Die Welt als Wille und Vorstellung (The World as Will and

Representation), first published in Germany in 1818.
(2) See Wildman, Derek E., Monica Uddin, Guozhen Liu, Lawrence

I. Grossman, and Morris Goodman, 2003, “Implications of Natural Selec-
tion in Shaping 99.4% Nonsynonymous DNA Identity between Humans
and Chimpanzees: Enlarging Genus Homo.” Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America 100:7181–7188.
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الرئيسيات منطلق األول: الفصل

(1) There is, of course, facial hair above and below the lips in the form
of mustaches and beards among the adult males in most human popula-
tions. However, the presence or absence of this facial hair varies greatly.
In some human societies, such as the San Bushman of Africa’s Kalahari
Desert and the Yanomamö of South America’s Amazon Basin, adult males
typically have little or no facial hair. Some non-human primates also have
facial hair: the male orangutan often grows a beard, and both male and fe-
male patas monkeys typically have well-developed mustaches and beards
in adulthood.

(2) Some baboon species (e.g., the hamadryas baboon of Ethiopia) that
inhabit open, exposed environments have a flexible, multi-layered social
structure, in which several harems combine to form “clans” that forage to-
gether during the day and then combine with other clans to share a com-
mon sleeping area at night. This enables the baboons, while maintaining
their pattern of forming exclusive harems, to form very large groups of up
to 750 individuals that are effective defenses against predators during the
hours of darkness.

(3) In the modern world, ethnic identities are not as uniformly strong
as they are in traditional societies. Some people tend to remain faith-
ful to their cultural origins, while others—especially the young—prefer to
embrace innovation and change. But the tremendous increase in contact
among the world’s cultures made possible by industrial technologies of
interaction and later by the invention of digital technologies—combined
with the hugely accelerated pace of technological and cultural change—has
in recent years caused many ethnic traditions to lose their former power
and importance, much to the despair of the older generations.
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وعيصالحفر الحراب تقنية الثاني: الفصل

(1) For a detailed description of the discovery of the Laetoli footprints,
see John Reader,Missing Links: In Search of HumanOrigins (Oxford: Oxford
University Press, 2011).

(2) As I have previously explained in greater detail in the introduc-
tion, for many decades, the familiar term “hominids” was universally used
by anthropologists, paleontologists, and all other scientists to refer to the
various species of prehistoric and modern humans. But “hominids” fell
out of favor during the 1990s, when advances in DNA analysis showed
that gorillas and chimpanzees are genetically closer to humans than had
been previously assumed. As a result of these findings, all of the great
apes were reclassified and grouped together into the family Hominidae. In
the years since this reclassification took place, anthropologists have gen-
erally favored using the term “hominins”—on the theory that it identifies
humanity as belonging not to the family Hominidae but rather to the sub-
family Homininae and/or the tribe Hominini. However, since the Hominini
includes chimpanzees and the Homininae includes both chimpanzees and
gorillas—both of which are quadrupedal apes that are not human and are
not part of the human family tree—I have decided, with apologies to my
fellow anthropologists, to use the more familiar term “hominid” in this
book, since it is addressed to the general reader as well as to the scholar
and scientist.

(3) A. L. Kroeber, Anthropology (New York: Harcourt, Brace and Com-
pany, 1948), 79. In the same work, Kroeber also asserts that culture “is
that which the human species has and other social species lack” (p. 253)
—another “prevailing opinion” among scientists of the day that has since
been completely discredited.

(4) Even the kangaroo (which is not a placental mammal but rather
a marsupial), with its specialized ability to stand comfortably on its hind
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legs and to run across the landscape with great speed by jumping with its
hind legs, must get down on all fours when it walks. And the kangaroo
is burdened by an immensely heavy tail, required to counterbalance its
forequarters. Even when the kangaroo is standing erect, its spine is held
not in a vertical position but rather at an angle, halfway between vertical
and horizontal.

(5) See P. S. Rodman and H. M. McHenry, “Bioenergetics and the Origin
of Hominid Bipedalism,” American Journal of Physical Anthropology 52,
(1980), 103–106.

(6) See Tim D. White et al., “Ardipithecus ramidus and the Paleobiology
of Early Hominids,” Science 326, no. 5949 (2009), 64, 75–86.

(7) See C. Owen Lovejoy, “The Origin of Man,” Science (new series) 211,
no. 4480 (1981), 341–350.

(8) See R. W. Newman, “Why Man Is Such a Sweaty and Thirsty Naked
Animal: A Speculative Review,” Human Biology 42 (1970):12–27, and Peter
E. Wheeler, “The Evolution of Bipedality and Loss of Functional Body Hair
in Humans,” Journal of Human Evolution 13 (1984), 91–98.

(9) See N. Jablonski, and G. Chaplin, “Origin of Habitual Terrestrial
Bipedalism in the Ancestor of the Hominidae,” Journal of Human Evolution

24 (1993), 259–280.
(10) See Kevin D. Hunt, “The Evolution of Human Bipedality: Ecology

and Functional Morphology,” Journal of Human Evolution 26 (1994), 183–
202.

(11) See Ralph L. Holloway, “Tools and Teeth: Some Speculations Re-
garding Canine Reduction,” American Anthropologist 69(1) (1967): 63–67.
For a different perspective, see Sherwood Washburn and R. Ciochon, “Ca-
nine Teeth: Notes on Controversies in the Study of Human Evolution,”
American Anthropologist 76, no. 4 (1974), 765–784.
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(12) Gen Suwa noted that the canine teeth of Ardipithecus had become
significantly reduced when compared with those of its likely ancestors.
“In the hominid precursors of Ar. ramidus, the predominant and cardinal
evolutionary innovations of the dentition were reduction of male canine
size andminimization of its visual prominence… The fossils now available
suggest that male canine reduction was well underway by six million years
ago.” See Gen Suwa et al., “Paleobiological Implications of the Ardipithecus
ramidus Dentition,” Science 326, no. 5949 (2009), 94–99.

(13) For a detailed explanation of this hypothesis addressed to
a scholarly audience, see Richard L. Currier, “Canine Teeth and Lethal
Weapons: Was the Fabrication of Wooden Spears and Digging Sticks by
Human Ancestors Responsible for the Evolution of Bipedal Locomotion?”
Available at: http://www.richardlcurrier.com/articles/canine-teeth-and-
lethal-weapons.html.

(14) Charles Darwin, The Descent of Man (New York: Penguin Books,
2007), 90–91.

(15) C. Loring Brace, The Stages of Human Evolution, 5th ed (New York:
Prentice-Hall, 1995), 130-131.

(16) Graber, Robert Bates, Randall R. Skelton, Ralph M. Rowlett, Ronald
Kephart, and Susan Love Brown, Meeting Anthropology Phase to Phase:

Growing Up, Spreading Out, Crowding In, Switching On (Durham, NC: Car-
olina Academic Press, 2000), 90.

(17) Monogamy is common among birds, because once the female has
laid the eggs, either parent can perform all the remaining tasks required to
care for the offspring, from sitting on the eggs to keep them warm to pro-
tecting and feeding the nesting chicks. Thus it stands to reason that two
birds would generally have a better chance of successfully raising a nest of
offspring than would a single bird. Butmonogamy is rare amongmammals,
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including primates, among which the care and feeding of the young is pri-
marily or exclusively the burden of the female, the giver of milk (although
among a fewmonogamous primate species, the father tends to become the
preferred beast of burden). There are several monogamous primates, in-
cluding gibbons, siamangs, titi monkeys, and marmosets, but in every one
of these species the primary group consists of a single breeding pair. Hu-
mans are the only primates that form monogamous families that remain
integrated within larger groups of cooperating adults.

النار تقنية الثالث: الفصل

(1) See Charles K. Brain and Andrew Sillen, “Evidence from the Swart-
krans Cave for the Earliest Use of Fire,” Nature 336 (1989), 464–466.

(2) In The Spark That Ignited Human Evolution (Albuquerque: Univer-
sity of New Mexico Press, 2009), 173, Frances Burton, an anthropologist at
the University of Toronto, writes: “It is hard to identify why the Ancestor
[the earliest hominid] first approached fire. It surely must have occurred,
however, somewhere between 7 and 10 million years ago.” On the other
hand, Steven R. James, an anthropologist at the California State Univer-
sity at Fullerton, wrote in 1989 that “there are no actual hearths until the
appearance of the Neandertals … at the end of the Middle Pleistocene [ap-
proximately 130000 years ago]. Much of the evidence [for the human use of
fire] prior to this time is equivocal, and natural processes may explain it.”
See Steven R. James, “Hominid use of Fire in the Lower and Middle Pleis-
tocene: A Review of the Evidence,” Current Anthropology 30, no. 1 (1989),
1–11.

(3) It is no accident that those species of non-human primates who
have adapted to a terrestrial existence—including baboons, vervets, and
patas monkeys—never venture far from the safety of the trees and high
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cliffs that they use as sleeping places when darkness falls. Even the chim-
panzee, hardly a terrestrial species, always sleeps in the trees, even though,
due to its large size, it must construct a sleeping platform out of tree
branches that is strong enough to support its weight. Only the massive
gorilla, which lives in mountain habitats where large predators are rare,
and is strong enough to overpower most predators, sleeps on the ground
at night.

(4) The various emerging humans that have been given their own sta-
tus as separate “species” to date include Homo habilis, Homo ergaster,

Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis,

Homo rhodesiensis, and Homo floresiensis. Some of them, such as H. habilis
and H. ergaster, are very ancient and have long been extinct, while oth-
ers, such as H. floresiensis, may have survived until as recently as twelve
thousand years ago. Still others, especially Homo heidelbergensis, were so
advanced that they may not have been emerging humans at all but rather
early forms of modern humans. Precisely how all of the many fossil re-
mains of the various emerging humans should be classified continues to
be the subject of lively debate among prehistorians and will doubtless re-
main so for a long time to come.

(5) For a fascinating discussion of the probable antiquity of Homo

erectus, see Christopher Wills, Children of Prometheus: The Accelerating

Pace of Human Evolution, 164–171.
(6) For a full explanation of this hypothesis, see Richard Wrangham,

Catching Fire: How CookingMade Us Human (New York: Basic Books, 2009),
98–102. Wrangham further elaborated this argument in a publication with
Rachel Carmody in 2010. See Richard Wrangham and Rachel Carmody,
“Human Adaptation to the Control of Fire,” Evolutionary Anthropology 19
(2010), 187–199. See especially 190-191 and 196.
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(7) In captivity, however, the chimpanzee has demonstrated an un-
canny degree of casualness in handling and using fire—complete with the
ability to smoke cigarettes and cigars, a behavior that is described in detail
in A. S. Brink, “The Spontaneous Fire-Controlling Reactions of Two Chim-
panzee Smoking Addicts,” South African Journal of Science 53 (1957), 241–
247. One particularly precocious chimpanzee was even capable of gather-
ing dry twigs together, lighting them with a cigarette lighter, adding more
twigs to this little fire, and toasting a marshmallow. See Frances D. Burton,
Fire: The Spark That Ignited Human Evolution (Albuquerque: University of
New Mexico Press, 2009).

(8) Several of the more primitive primate species, however, are noc-
turnal in nature. Aside from a few species of “night monkeys” (aotidae)
that live in Central and South America, most of these nocturnal primates
belong to a more ancient and more primitive suborder of primates called
“prosimians” (literally, “before monkeys”) that include dwarf lemurs, tar-
siers, bush babies, galagos, lorises, and pottos. As a rule, the nocturnal
prosimians tend to be rare, relatively small-brained, and solitary. Most of
them survive in small numbers in the more remote habitats of Africa and
Madagascar.

(9) The release of melatonin is also governed by the normal daily pat-
tern of wakefulness and sleep, a phenomenon known as the “circadian
rhythm.”

(10) With apologies to the French anthropologist Claude Lévi-Strauss,
who published The Raw and the Cooked: Mythologiques, volume 1 in 1964,
a classic work that explored the food mythologies of numerous societies.
In it, Lévi-Strauss concluded that all human cultures distinguish between
food in its natural state (“the raw”) and food that has been processed
by human activity (“the cooked”). He further theorized that the process
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of cooking was viewed in all cultural mythologies as the crossing of the
boundary that exists in the human mind between nature and culture.

(11) See Francesco Berna, Paul Goldberg, Liora Kolska Horwitz, James
Brink, Sharon Holt, Marion Bamford, and Michael Chazan, “Microstrati-
graphic Evidence of in situ Fire in the Acheulean Strata of Wonderwerk
Cave, Northern Cape Province, South Africa,” Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America 109, no. 20 (2012),
1215–1220.

(12) See Victoria Wobber, Brian Hare, and Richard Wrangham, “Great
Apes Prefer Cooked Food,” Journal of Human Evolution 55 (2008), 343–
348.

(13) The difficulties that humans encounter when they attempt to
live on a diet of raw foods are described in detail in Richard Wrangham’s
Catching Fire: How Cooking Made Us Human, 15–36.

(14) See Leslie C. Aiello and Peter Wheeler, “The Expensive-Tissue Hy-
pothesis: The Brain and the Digestive System in Human and Primate Evo-
lution,” Current Anthropology 36, no. 2 (1995), 199–221.

(15) It should be noted that Aiello and Wheeler argued that the in-
crease in brain size between the early hominids and the emerging humans
was most likely due to the addition of substantial amounts of meat in the
hominid diet, and they assumed that cooking was invented much later,
closer to 250000 years ago. But Wrangham makes a convincing case that
cooking was indeed responsible for the first and most dramatic increase
in brain size, and his argument has been strengthened by the steady ac-
cumulation of evidence that hominids were already using fire on a regular
basis well before one million years ago. See Richard Wrangham, Catching
Fire: How Cooking Made Us Human, 96–127.
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(16) Just as the human embryo has a tail and other archaic structures
in an early phase of its development, the human fetus may have a consid-
erable amount of fine hair all over its body before it is born. This fetal hair,
or lanugo, is typically shed in the womb several weeks before birth.

(17) In The Palaeolithic Settlement of Asia (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2009), Robin Dennell explains in detail how changes in ge-
ology and climate resulted in a huge expansion of grasslands in Asia and
Africa and that by three million years ago, the grasslands of the two con-
tinents had merged into a vast belt of savannah habitats that stretched
uninterrupted from West Africa to Northern China. Dennell theorized that
this unbroken belt of grasslands provided a pathway for the migration of
hominids north out of Africa and eastward all the way to the Pacific shores
of East Asia.

واملسكن امللبس تقنيات الرابع: الفصل

(1) The Schöningen javelins described in chapter 2 provide one of the
rare exceptions. These wooden spears, fortuitously preserved in the highly
acidic environment of German peat bogs for four hunderd thousand years,
showed that themanufacture of wooden artifacts by emerging humans was
already in an advanced state by the beginning of the Middle Paleolithic
approximately three hunderd thousand years ago. Yet of all the billions of
wooden artifacts that were doubtless created by the hominids who roamed
the earth for several million years, only these four objects, some wooden
artifacts from Bilzingsleben in Germany, and a single spear point from
Clacton, England, have been found that date from before fifty thousand
years ago.

(2) Among the rare exceptions are the decorative beads that some
prehistoric humans fashioned from seashells beginning about eighty-five
thousand years ago.
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(3) While gold, silver, and copper were used extensively throughout the
Americas in pre-Columbian times, these metals were used primarily for
the manufacture of jewelry and other objects that functioned as symbols
of wealth and status. The techniques we usually associate with metallurgy
and that characterized the technologies of the Bronze Age and Iron Age
cultures in Europe and Asia—the smelting of ores, casting of metal into
shapes, mixing of molten metals to create alloys, and the tempering of
finished metal objects—were rudimentary in pre-Columbian America and
were not central to their technologies. In fact, in some of themost advanced
of these civilizations—such as the Mayan civilization of Guatemala and the
Yucatán Peninsula—metal artifacts played only a marginal role and were
not essential components of their military, political, or economic activities.

(4) See Colin Groves and Jordi Sabater-Pi, “From Ape’s Nest to Human
Fix-Point,”Man 20, no. 1 (1985), 22–47. “Anyone however slightly familiar
with Great Apes in their natural environment,” the article begins, “will have
been struck by their elaborate nests: their ubiquity, the regularity of their
construction, [and] the skill required to make them.”

(5) A few instances of nest-sharing between adults have been observed
between consort pairs of bonobos, which occasionally share sleeping nests
with their partners. But juvenile gorillas and chimpanzees as young as one
year of age have been observed beginning to construct their own nests, and
juveniles older than five years of age regularly construct their own nests
and use them to sleep apart from their mothers.

(6) Groves and Sabater-Pi, 1985, 38.
(7) This was the time period during which the inhabitants of Schönin-

gen, less than one hundred miles to the north of Bilzingsleben, were
making their famous hardwood javelins and using them for hunting wild
horses.
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(8) For an excellent argument in support of the view that Neander-
tals must have used dwellings and clothing in spite of the near total lack
of archeological evidence, see Mark J. White, “Things to Do in Dogger-
land When You’re Dead: Surviving OIS3 At the Northwestern-Most Fringe
of Middle Palaeolithic Europe,” World Archaeology 38 (2006), no. 4, 547–
575. For a rebuttal of the hypothesis that the stone circles of Terra Am-
ata were in fact the remains of prehistoric habitations, see Paola Villa,
Terra Amata and The Middle Pleistocene Archaeological Record of Southern

France (Berkeley: University of California Press, 1983).
(9) See Aiello and Wheeler, “Neandertal Thermoregulation and the

Glacial Climate” in Tjerd van Andel and William Davies, eds., Neandertals
and Modern Humans in the European Landscape of the Last Glaciation: Ar-

chaeological Results of the Stage 3 Project, (Cambridge: McDonald Institute
for Archaeological Research, 2003).

(10) Remains from Paleolithic sites in eastern Europe indicate that as
long as twenty-seven thousand years ago, prehistoric people had already
developed sophisticated techniques of weaving and sewing. They made
cordage, knotted netting, wicker basketry, and woven and twilled textiles
sewn together with bone needles. In fact, the advanced state of weaving and
sewing that was already evident by twenty-seven thousand years ago indi-
cates that these technologies had actually originated much farther back in
time. Finally, many of the Venus figurines recovered from these time peri-
ods are inscribed with patterns and designs suggesting that the people of
those ancient societies were customarily wearing woven, tailored clothing.

(11) Since women in preindustrial societies typically bore several chil-
dren during their lifetimes, it can be estimated that as many as 10 percent
of all human mothers died in childbirth throughout all but the most recent
decades of human history. This high rate of mortality in human childbirth
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still exists throughout much of the developing world, and it continues to
be the norm in much of sub-Saharan Africa.

(12) See Vincent Balter and Laurent Simon, “Diet and Behavior of the
Saint-Césaire Neandertal Inferred from Biogeochemical Data Inversion,”
Journal of Human Evolution 51 (2006), 329–338.

الرمزي التواصل تقنية الخامس: الفصل

(1) The spear-thrower or atlatl is a short stick with a cupped or hooked
end that is held in the throwing hand, with the hooked end fitted into
the butt end of the spear, and used to increase the effective length of the
hunter’s throwing arm. The use of a spear-thrower makes it possible for
a spear to be hurled with significantly greater force and speed than is pos-
sible when a spear is thrown while held only in the hand. A light spear or
javelin launched with a spear-thrower can attain speeds of 150 miles per
hour and has enough force to pass entirely through the body of an antelope
when thrown from a distance of less than twenty-five feet. Spear-throwers
first appeared about thirty thousand years ago and were still in use until
modern times by hunter-gatherers all over the world.

(2) The term “petroglyph” was originally coined in the eighteenth cen-
tury by the early investigators of cave art, who combined two Greek words:
petros, meaning “stone,” and glyphē, meaning “carving.” The meaning of
this term has since been extended tomean anyman-made design on a rock
or stone surface, whether carved or painted, either out in the open or on
the walls of caves.

(3) See Carl C. Swisher, III, W. J. Rink, S. C. Antón, H. P. Schwarcz,
Garniss H. Curtis, and A. Suprijo Widiasmoro, “LatestHomo erectus of Java:
Potential Contemporaneity With Homo Sapiens in Southeast Asia.” Science
vol. 274, no. 5294 (1996), 1870–1874.
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(4) Homo floresiensis stood only three feet tall and had a brain no
larger than the typical chimpanzee brain. But the anatomy of its brain
case indicates that its prefrontal lobes—the area of the brain devoted to
conscious thought—may have been more highly developed than the cor-
responding regions of the brains of early hominids. This suggests that
Homo floresiensismay have been the offshoot of aHomo erectus population
that had become isolated on Flores Island when the sea levels rose during
a warming period in the global climate. See P. T. Brown, et al., “A New Small-
Bodied Hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia.” Nature
431, no. 7012 (2004), 1055–1061. See also M. J. Morwood andW. L. Jungers,
“Conclusions: Implications of the Liang Bua Excavations for Hominin Evo-
lution and Biogeography,” Journal of Human Evolution 57 (2009), 640–648,
and Leslie C. Aiello, “Five Years of Homo floresiensis,” American Journal of

Physical Anthropology 142, issue 2 (2010), 167–179.
(5) For a detailed discussion of how anatomically modern humans

were responsible for the decline and eventual extinction of the Neander-
tals, see Pat Shipman, The Invaders: How Humans and Their Dogs Drove

Neanderthals to Extinction (Cambridge, MA: Harvard University Press,
2015).

(6) The Paleolithic or “old stone age” technically refers to the entire
span of time during which the hominids evolved from the earliest bipedal
forms such as Australopithecus to the first anatomically modern humans,
because the remains of stone tools were by far the most common artifacts
found in prehistoric habitation sites throughout this long period.

The Paleolithic is usually subdivided into three eras based on tool
types: (1) the Lower Paleolithic, which begins roughly three million years
ago with the manufacture of the first crude Oldowan pebble tools by
the early hominids and continues throughout the 1.5-million-year period
during which the emerging humans such as Homo erectusmade their more
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finely worked Acheulean hand axes; (2) theMiddle Paleolithic, which begins
approximately 250000 years ago and is generally associated with the Ne-
andertals and their Mousterian flake tools; and (3) the Upper Paleolithic,
which begins roughly fifty thousand years ago and corresponds to the
time of the anatomically modern humans such as the Cro-Magnons, who
made the finest and most varied stone tools from long, thin blades of fine-
grained stone such as flint and obsidian.

The term “Paleolithic” is useful here because it distinguishes the so-
cieties of the nomadic hunters and gatherers from those of the Neolithic
or “new stone age,” which begins shortly before the development of agri-
culture. During the Neolithic, the larger stone tools are increasingly made
by grinding and polishing rather than by flaking, while the smaller stone
tools made by flaking—generally called microliths— became very small
and specialized. In the later years of the Neolithic, the use of pottery be-
came widespread, and the remains of broken pottery eventually became
the most common type of artifact in prehistoric habitation sites. In be-
tween these clearly-defined periods, there is a somewhat vague middle
ground called theMesolithic or “middle stone age.” This is sometimes used
as a catch-all term for prehistoric cultures that do not fit neatly into the
categories of either Paleolithic or Neolithic.

I have used the term “Upper Paleolithic” extensively in this chapter to
refer to the period when anatomically modern humans appeared in Eu-
rope roughly fify thousand years ago—and who lived by nomadic hunting
and gathering—in order to distinguish them from the food-producing so-
cieties of the Neolithic that first began to appear fifteen thousand years
ago and that will be described in detail in chapter 6.

(7) The anatomically modern humans of the Upper Paleolithic were
the first hominids to show clear evidence of distinct cultural traditions.
Although many different Upper Paleolithic cultures have been identified
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in different areas of the world, those of Europe are the best known and
have been the most carefully studied. While most of these cultures overlap
in time with each other, they are usually organized in a rough chronolog-
ical order. The oldest of these cultures was that of the Châtelperronians,
who lived roughly thirty-thirty thousand years ago. They were followed
by the Aurignacians, Gravettians, and Solutreans. The most recent culture
was that of the Magdalenians, who survived in Europe until approximately
eleven thousand years ago.

(8) These include the grotto of Chabot in Gard in 1878, the cave of La
Mouthe near Les-Eyzies-de-Tayac in 1895, the caves of Les Combarelles
and Font-de-Gaume at Les Eyzies in 1901, Marsoulas Cave in the Pyrenees
in 1902, and La Calevie and Bernifal caves in the Vézère Valley in 1903.

(9) I am indebted to Robert Bates Graber for this observation. See Bro-
nislaw Malinowski, Magic, Science, and Religion (Garden City, NY: Double-
day & Company, 1954), 30-31.

(10) Homo heidelbergensis was a large-brained emerging human so
similar to the more advanced forms of Homo erectus that many scientists
consider them to be essentially the same species. It was originally identi-
fied from a fossil jaw found near Heidelberg, Germany in 1907, and other
remains of this hominid have since been found in Africa and western Asia.
Homo heidelbergensis is the evolutionary branch of Homo erectus that is
most likely to have been ancestral to the Neandertals as well as to anatom-
ically modern humans.

(11) See John Feliks, “The Graphics of Bilzingsleben: Sophistication
and Subtlety in the Mind of Homo erectus,” Proceedings of the XV UISPP

World Congress, Oxford: BAR International Series, 2006. Available at:
http://www-personal.umich.edu/~feliks/graphics-of-bilzingsleben/
index.html. See also: John Feliks, “The Golden Flute of Geissenklösterle:
Mathematical Evidence for A Continuity Of Human Intelligence as Op-
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posed to Evolutionary Change Through Time,”Aplimat—Journal of Applied

Mathematics 4, no. 4 (2011), 157-162.
(12) This argument is set forth by Iain Davidson and William Noble

in “The Archaeology of Perception: Traces of Depiction and Language.”
Current Anthropology 30, no. 2 (1989), 125–156.

(13) See Leslie C. Aiello and Robin I. M. Dunbar, “Neocortex Size,
Group Size, and the Evolution of Language,”Current Anthropology 34, no. 2
(1993), 184–193.

(14) From Alice in Wonderland, by Lewis Carroll.

الزراعة تقنية السادس: الفصل

(1) For the “oasis theory,” see V. Gordon Childe, “Chapter V: The
Neolithic Revolution” in Man Makes Himself (New York: Oxford Univer-
sity Press, 1936). For the “hilly flanks” theory, see Robert J. Braidwood,
“The Agricultural Revolution,” Scientific American 203 (1960), 130–148.
For the “demographic” or “population pressure” theory, see Lewis R. Bin-
ford, “Post-Pleistocene Adaptations,” in Sally R. Binford and Lewis R. Bin-
ford, New Perspectives in Archaeology (Chicago: Aldine Publishing Com-
pany, 1968), 313–342. See also Kent Flannery, “The Origins of Agriculture,”
Annual Review of Anthropology 2 (1973), 271–310, and Mark N. Cohen,
The Food Crisis in Prehistory: Overpopulation and the Origins of Agriculture

(New Haven: Yale University Press, 1977). For the “co-evolutionary” theory,
see David Rindos, The Origins of Agriculture: An Evolutionary Perspective

(Orlando, Florida: Academic Press, 1984). For the “competitive feasting”
theory, see Brian Hayden, “Nimrods, Piscators, Pluckers, and Planters: The
Emergence of Food Production,” Journal of Anthropological Archaeology 9,
no. 1 (1990), 31–69. For the “hospitable climate” theory, see Peter J. Rich-
erson, Robert Boyd, and Robert L. Bettinger, “Was Agriculture Impossible
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during the Pleistocene but Mandatory during the Holocene?,” American

Antiquity 66, no. 3 (2001), 387–411.
(2) Graeme Barker, The Agricultural Revolution in Prehistory (Oxford:

Oxford University Press, 2006), 383.
(3) The plump yellow grain that grows in large cobs on tall fleshy

plants is known throughout most of the world as “maize” or “mealie” but
is called “corn” in the United States, Canada, Australia, and New Zealand.
By contrast, the word “corn” is used throughout most of the world for the
cereal grains such as wheat, rye, and barley.

(4) The horse was domesticated about five thousand years ago in
the steppes, or grasslands, of present-day Kazakhstan, nearly a thousand
miles north and east of the Fertile Crescent, where it first became impor-
tant as a means of transportation. The important story of the domesticated
horse will be discussed at length in the next chapter, where we will see how,
as one of the key elements in the technologies of interaction, the horse
contributed significantly to the emergence of cities and the emergence of
urban civilization.

(5) Andrew Sherratt, “Climatic Cycles and Behavioural Revolutions:
The Emergence of Modern Humans and the Beginning of Farming,” Antiq-
uity 71, 1997, 277.

(6) See R. Alexander Bentley et al., “Community Differentiation and
Kinship Among Europe’s First Farmers,” Proceedings of the National Aca-

demic of Sciences of the United States of America 109, no. 24 (2012), 9326–
9330.

(7) See Verrier Elwin, The Kingdom of the Young (London: Oxford Uni-
versity Press, 1968), 165–169; Clellan S. Ford and Frank A. Beach, Patterns
of Sexual Behavior (New York: Harper Torchbooks, 1951), 268; William
A. Lessa, Ulithi: A Micronesian Design for Living (New York: Holt, Rinehart
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andWinston, 1966), 88; BronislawMalinowski, The Sexual Life of Savages in
North-Western Melanesia (New York: Harcourt, Brace and Company, 1929),
198–200; andMarjorie Shostak,Nisa: The Life andWords of a ¡KungWoman

(New York: Vintage Books, 1983), 150-151.
(8) See Melvin J. Konner, “Hunter-Gatherer Infancy and Childhood:

The !Kung and Others,” in Barry S. Hewlett and Michael E. Lamb, eds.,
Hunter-Gatherer Childhoods: Evolutionary, Developmental and Cultural

Perspectives (Piscataway, NJ: Aldine Transaction, 2006), 19–64.
(9) The purpose of these arrangements was mainly to obtain the

allegiance—and often the services—of the prospective son-in-law. How-
ever, when these girls reached adulthood, they were usually free to leave
their “assigned” husband in favor of some other man who was more to
their liking. See Victoria K. Burbank, “Premarital Sex norms: Cultural inter-
pretations in an Australian Aboriginal Community,” Ethos 15, no. 2 (1987),
226–234.

(10) See Napoleon Chagnon, Yanomamö: The Fierce People, 2nd ed.
(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1977), 119–124. See also Kenneth
Good, Into the Heart: One Man’s Pursuit of Love and Knowledge among the

Yanomama (New York: Simon & Schuster, 1991), 72–74 and 194–204.

التفاعل تقنيات السابع: الفصل

(1) Jared Diamond, The World until Yesterday (New York: Viking, 2012),
4-5.

(2) In deference to the sensitivities of atheists, agnostics, and non-
Christians, scientists and scholars have recently begun using the term
“BCE,” meaning “Before the Common (or Current) Era,” in preference to
the traditional “BC” or “Before Christ.” For the same reason, they have also
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begun using the corresponding term “CE,” meaning “Common (or Cur-
rent) Era,” instead of the more traditional “AD” or “Anno Domini” (“the
year of our Lord”). While not meaning to take issue with the logic of this
change—but for the convenience of readers who are not be familiar with
these terms—I have continued using the more traditional “BC” and “AD”
in this book for dates before and after the birth of Christ.

(3) These were the Warring States period (476–221 BC), the Sixteen
Kingdoms period (304–439 AD), the Five Dynasties and Ten Kingdoms
period (907–960 AD), and the Song, Liao, Jin, and Western Xia dynasties
period (960–1234 AD).

(4) See Robert G. Bednarik, “Seafaring in the Pleistocene,” Cambridge

Archaeological Journal 13, no. 1 (2003), 41–66.
(5) Although three hundred miles of open sea separate Timor from the

Australian coast today, sea levels during the ice ages were three hundred
feet lower than they are now, and large areas of the continental shelves on
both sides of the Timor Strait were exposed. The distance between Aus-
tralia and Timor sixty thousand years ago was approximately fifty miles of
open sea.

(6) See Robert G. Bednarik, “Crossing the Timor Sea by Middle Palae-
olithic Raft,” Anthropos 95 (2000): 37–47, and Robert G. Bednarik, “Seafar-
ing,” in Helaine Selin Springer, ed. , Encyclopaedia of the History of Science,

Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, 2nd ed., 2008.
(7) With apologies to David W. Anthony, whose exhaustive study The

Horse, the Wheel, and Language has illuminated the pivotal role played
by the domesticated horse in the histories of both ancient and modern
civilizations.

(8) See David W. Anthony, The Horse, the Wheel, and Language: How

Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World

(Princeton: Princeton University Press, 2007).
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(9) See Robin I. M. Dunbar, “Neocortex Size as a Constraint on Group
Size in Primates,” Journal of Human Evolution 20 (1992), 469–493.

الدقيقة اآلالت تقنية الثامن: الفصل

(1) Daniel J. Boorstin, The Discoverers: A History of Man’s Search to

Know His World and Himself (New York: Vintage Books, 1985), 62-63.
(2) Peter Hutchinson, “Magazine Growth in the Nineteenth Century,”

A Publisher’s History of American Magazines (2008), 1. Available on line at:
http://www.themagazinist.com/Magazine_History.html.

(3) J. V. Thirgood, “The Historical Significance of Oak,” in Oak Sym-

posium Proceedings: 1971 August 16–20 (Upper Darby, PA: US Department
of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station), 9.

(4) Ibid., 10.
(5) Nicéphore Niépce is better known as one of the first inventors of

photography. His “View from the Window at Le Gras,” taken in 1827, is the
world’s oldest surviving photograph.

(6) Kenneth Chase, Firearms: A Global History to 1700. (Cambridge:
Cambridge University Press, 2003), 25.

(7) Warren D. Devine, “From Shafts to Wires: Historical Perspective on
Electrification,” The Journal of Economic History 43 (1983), 349.

(8) Perhaps this is why many behavioral scientists in the twentieth
century embraced the preposterous idea that humans are the only animals
capable of reason and emotion—as if such mental activities had emerged
full-blown for the first time in the history of life on Earth with the appear-
ance of Homo sapiens. Such views—which were never supported by credi-
ble scientific evidence—could only have been taken seriously by someone
who had never lived with an intelligent animal such as a dog, cat, horse,
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pig, monkey, or parrot. People who have lived intimately with such ani-
mals are well aware that they are capable of both reason and a wide range
of emotions.

(9) In 1935, there were nearly seven million farms in the United States.
By the year 2007, the number of farms had declined to 2.2 million. In that
year, the largest 188000 farms accounted for 63 percent of all agricultural
products sold, while the smallest 2012000 farms accounted for only 37
percent of all agricultural products sold (see US Department of Agriculture,
“2007 Census of Agriculture”).

الرقمية املعلومات تقنية التاسع: الفصل

(1) See Jonathan Fildes, “Campaign builds to construct Babbage Ana-
lytical Engine,” BBC News, October 14, 2010, and John Graham-Cumming,
“Let’s Build Babbage’s Ultimate Mechanical Computer,” New Scientist 2791,
December 23, 2010.

(2) See M. H. Weik, “Computers with Names Starting with E through
H,” A Survey of Domestic Electronic Digital Computing Systems, 1955.

(3) Moore’s exact words in 1965 were as follows: “The complexity for
minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of
two per year (see graph). Certainly over the short term this rate can be
expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of
increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it
will not remain nearly constant for at least ten years. That means by 1975,
the number of components per integrated circuit for minimum cost will be
65000.” Gordon E. Moore, “Cramming More Components onto Integrated
Circuits.” Electronics 38, no. 8 (1965), 114–117.

(4) ENIAC contained 17468 vacuum tubes, each of which was equiv-
alent to a modern transistor. Since the 15-Core Xeon E7 V2 micropro-
cessor contains 4.31 billion transistors, it would require the equivalent of
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4310000000 divided by 17468 or 246737 ENIACs to equal the processing
power of one 15-Core Xeon E7 V2 microprocessor. Each ENIAC was 100
feet long, thus 246737 ENIACs laid end to end would measure 24673700
feet or 4673 miles in length. The weight of each ENIAC was thirty tons or
60000 pounds. Thus, 246737 ENIACs would weigh 7402110 tons—equal
to the weight of sixty-six Nimitz-class supercarriers weighing 112000
tons each. The ENIAC cost $500000 to construct, which in 2014 dollars
amounts to approximately $6 million. Thus, 246737 ENIACs would have
cost $1480422000000 to build in 2014.

(5) Since the best vacuum tube computers of the 1950s averaged
a maximum consecutive running time of ten hours (or thirty-six thou-
sand seconds) before experiencing a vacuum tube failure, a computer as
large as 246737 ENIACs would probably run for only thirty-six thousand
seconds divided by 246737, or one-seventh of a second, before one of its
4310000000 vacuum tubes would fail.

(6) See Jaxton Van Derbeken, Demian Bulwa, and Erin Allday, “SF Plane
Crash: Crew Tried to Abort Landing.” San Francisco Chronicle, July 8, 2013.

(7) See International Technology Roadmap for Semiconductors, 2010,

Overall Technology Roadmap Characteristics. 2010 Update, 8–14.
(8) See John Hultsman and William Harper, “The Problem of Leisure

Reconsidered,” in Journal of American Culture 16, issue 1 (2004), 47–54.
(9) See Edgardo Sica, “International Tourism: A Driving Force for Eco-

nomic Growth of Commonwealth Countries,” The Commonwealth Finance

Ministers Meeting 2007.

(10) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Pop-
ulation Division, International Migration Report 2013, 11–17.

(11) See Lewis et al., eds., Ethnologue: Languages of the World, 17th
ed., 2014.
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الهاوية حافة عىل عاملنا العارش: الفصل

(1) Frank Borman, Countdown: An Autobiography (New York: Silver
Arrow Books, 1988), 212.

(2) Nancy Atkinson, “A Conversation with Jim Lovell, Part 2:
Looking Back,” UniverseToday.com, September 27, 2010. Available
at: http://www.universetoday.com/74396/a-conversation-with-jim-
lovell-part-2-looking-back/. Accessed 6/12/14.

(3) Due to their small size and immense distance from Earth, no planet
outside of our own solar system has ever been observed directly. Instead,
their existence is inferred from “wobbles” in the stars themselves, caused
by the gravitational pull of the planets revolving around them.

(4) Light travels at the speed of 670616629 miles per hour. Multiplied
by 24 hours in a day, this is 16094799096 miles per day. Multiplied by 365
days in a year, this is 5874601670040 miles per year. Sixteen light-years is
thus 93993626720640 miles. At 450000 miles per hour, it would require
208874726 hours, which equals 8703114 days or 23844 years to cover the
distance from the earth to Gliese 832 c.

(5) The term “biosphere” was coined by the Austrian geologist and
paleontologist Eduard Suess in 1875 to describe the total mass of living
things that inhabit the surface of the earth. Since the environments that
support life are all found only on the earth’s surface, the physical mass of
living organisms on our planet takes the shape of a sphere—hence the term
“biosphere.” The same logic was used in the 1600s, when the Greek word
atmos,meaning “vapor,” was combined with the earth’s spherical shape to
create the word “atmosphere.”

(6) Biosphere 1 was not an earlier version of this experiment but
was actually the Biospherians’ name for the earth’s natural ecosystem, or
biosphere.
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(7) Paratrechina longicornus, the “longhorn crazy ant,” is one of the
most common species of ants and is found in human habitations through-
out the world. Its name is derived from its long antennae and its habit of
running erratically at high speeds in all directions.

(8) Joel E. Cohen and David Tilman, “Biosphere 2 and Biodiversity: The
Lessons So Far,” Science 274, no. 5290, November 15, 1996, 1151.

(9) Although Israel has never publicly acknowledged the existence of
its nuclear weapons program, it has never denied its existence either. In
2002, Robert S. Norris and his colleagues described the Israeli nuclear pro-
gram as follows:

After Egyptian President Gamal Abdel Nasser closed the Straits
of Tiran in 1953, Israeli Prime Minister David Ben Gurion began
development of nuclear weapons and other unconventional mu-
nitions. His protégé, Shimon Peres, played a central role in se-
curing an agreement with France in 1956 for a nuclear research
reactor. Physicist Ernst David Bergmann, director of the Israeli
Atomic Energy Commission, provided early scientific direction
… With French assistance, Israel built a nuclear weapons facil-
ity at Dimona in the Negev desert. The Dimona site has a pluto-
nium/tritium production reactor, an underground chemical sep-
aration plant, and nuclear component fabrication facilities.

“[I]t is generally accepted by friend and foe alike,” the authors con-
cluded, “that Israel has been a nuclear state for several decades.” See
Robert S. Norris, William M. Arkin, Hans M. Kristensen, and Joshua Han-
dler, “Israeli Nuclear Forces, 2002,” Bulletin of the Atomic Scientists 58, no.
5 (2002), 72.

(10) A summary of world nuclear weapons stockpiles is available at:
http://www.ploughshares.org/world-nuclear-stockpile-report. Accessed
6/3/14.
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(11) In 1976, there were 102 Stage 1 smog alerts in the Los Angeles
Basin, while in 1998 there were only twelve Stage 1 alerts. See “Pollution in
Los Angeles County,” RabbitAir, 2014. Available at: http://www.rabbitair
.com/pages/pollution-in-los-angeles-county. Accessed 6/18/2014.

(12) See William Laurance, “China’s Appetite for Wood Takes a Heavy
Toll on Forests,” Yale Environment 360, November 17, 2011.

(13) Huang Wenbin and Sun Xiufang, “Tropical Hardwood Flows in
China: Case Studies of Rosewood and Okoumé, Forest Trends, December
2013, 5.

(14) For an eloquent description of the Białowieża Puszcza (pro-
nounced “bialoVIESKa PUSHta”), see chapter 1, “A Lingering Scent of Eden,”
in The World Without Us by Alan Weisman, 9–16.

(15) See Edward O. Wilson, The Diversity of Life and Niles Eldredge,
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