
قدرات النياندرتاليني العقلية (*) 
أسفرت التحاليل التشريحية و تحاليل الدنا DNA والبقايا الثقافية عن أفكار(١) 
محيّرة في الحياة العقلية (٢) ألبناء عمومتنا املنقرضني الذين يصعب تعرفهم. 

<K. وانگ> 
  

باختصار 
 ظــّل الــرأي الــسائــد لــفترة طــويــلة عــلى أن الــنيانــدرتــالــيني كــانــوا متخــلفني عــن اإلنــسان الــعاقــل 
الحــديــث تشــريــحيا(٣) فــي قــدراتــهم الــعقلية(٤). وتــشير الــدراســات إلــى أنــهم كــانــوا يــختلفون 
بــالــفعل عــن اإلنــسان الــعاقــل فــي تشــريــح الــدمــاغ والــدنــا DNA، إال أن الــداللــة الــوظــيفية لهــذه 
االخــــتالفــــات لــــم تــــكن واضــــحة. تــــوفــــر الــــبقايــــا الــــثقافــــية أفــــكارا أكــــثر وضــــوحــــا عــــن قــــدرات 
الـــنيانـــدرتـــالـــيني الـــعقلية وتـضيق الـــفجوة الـــعقلية املـــفترضـــة بـــينهم وبـــيننا. وتـــشير نـــتائـــج 
الــبحوث إلــى أن هــناك عــوامــل ال عــالقــة لــها بــالــذكــاء(٥) دفــعت الــنيانــدرتــالــيني إلــى االنــقراض 

وسمحت لإلنسان العاقل بأن يتطور. 
  
  

فـي يـوم صـحوٍ فـي جـبل طـارق يـمكنك أن تـرى، وأنـت تسـتكشف كـهف كـورهـام، الـساحـَل الـشمالـي املـتعرج 
األرجـوانـي لـبالد املـغرب الـعربـي فـوق سـطح البحـر الـفيروزي. ويـخيم الهـدوء فـي داخـل الـكهف بـاسـتثناء 
ضـربـات األمـواج عـلى الـساحـل الصخـري. ولـكن بـعيدا عـن الـساحـل، يـعمُّ الـنشاط فـي املضيق الـذي يـفصل 
هـذا الـطرف فـي أقـصى جـنوب شـبه الجـزيـرة اإليـبيريـة عـن الـقارة اإلفـريـقية. فـهناك تمخـر مـراكـب الـصيد 
فـي البحـر لـصيد أسـماك الـتونـة واملـارلـني، والـسفن الـسياحـية الـتي تـنقل الـسياح، وهـم يـشاهـدون الجـدار 
الصخـري الـكلسي لـجبل طـارق، ونـاقـالت الـنفط الـخام الـتي تبحـر مـن البحـر املـتوسـط إلـى مـوانئ أوروبـا 
الــغربــية. لــقد جــذبــت، هــذه املــنطقة مــن خــالل تــياراتــها الســريــعة الــغنية بــالــغذاء ومــناخــها املــعتدل ومــوقــع 

بوابتها، البشَر منذ آالف السنني. 
  

قــطنت مجــموعــة مــن البشــر مــثيرة لــإلعــجاب فــي هــذه املــنطقة ملــدة عشــرات اآلالف مــن الــسنني وتحــملت 
الــعيش فــي عــصور جــليديــة مــتعددة. وخــالل هــذه األزمــنة كــشف انــخفاض مســتويــات البحــر عــن سهــل 
ســاحــلي واســع أمــام الــكهف، حــيث تــرعــرعــت مجــموعــة مــتنوعــة مــن الــحيوانــات والــنباتــات. وقــد اســتطاع 
الـنيانـدرتـالـيون اسـتغالل هـذا الـَكرَم املحـلي بـشكل ذكـي؛ إذ كـانـوا يـصطادون الـحيوانـات الـكبيرة كـالـوعـول 
والـفقمات والـحيوانـات الـصغيرة مـثل األرانـب والحـمام، كـما كـانـوا يـصطادون سـمك األبـرامـيس ويجـمعون 
املــحار والحــلزون (والــبطلينوس) مــن الــشواطئ الــبعيدة؛ كــما كــانــوا يــقومــون بجــمع أكــواز الــصنوبــر مــن 
أشــجار الــصنوبــر الــدائــمة الــخضرة. وأحــيانــا كــانــوا يتخــذون مــن ريــاش الــغربــان والــنسور زيــنة يــتزيــنون 
بـريـشها األسـود الجـميل. وإضـافـة إلـى ذلـك، كـانـوا يـنقشون أرض كـهفهم بـرمـوز ضـاعـت دالالتـها مـع مـرور 

الزمن. 
  

وتـصرف هؤالء الـناس مـثلما تـصرف أسـالفـنا مـن أفـراد اإلنـسان الـعاقـل Homo sapiens الـذيـن نشؤوا 
فـي إفـريـقيا بـالـبنية التشـريـحية نـفسها الـتي لـنا فـي الـوقـت الـحاضـر، والـذيـن اسـتعمروا فـيما بـعد كـل بـقعة 
مــــن بــــقاع الــــكرة األرضــــية. ولــــكنهم لــــم يــــكونــــوا هؤالء البشــــر الحــــديــــثني تشــــريــــحيا؛ وإنــــما كــــانــــوا مــــن 
الــنيانــدرتــالــيني أبــناء عــمومــتنا مــن ذوي األجــسام الــقصيرة والــبديــنة والــحواجــب الــثخينة واملــعروف أنــهم 
عــــاشــــوا فــــي آســــيا وأوروبــــا فــــي الــــحقبة مــــن 350 ألــــف ســــنة إلــــى 39 ألــــف ســــنة خــــلت - أولــــئك هــــم 
الــنيانــدرتــالــيون ذاتــهم الــذي جــاء اســمهم لــيكون مــترادفــا مــع الــثقافــة الــشعبية املــرافــقة لــلذكــاء املــتدنــي 

والوحشية. 
  



 !
  

إن األسـاس الـعلمي لهـذا الـرأي الـشعبي املسـتهجن يـعود إلـى أسـباب عـميقة. فـعند الـعودة إلـى الـسنوات 
املــبكرة مــن الــقرن الــتاســع عشــر نجــد أن اكــتشاف أول هــيكل عــظمي كــامــل إلنــسان نــيانــدرتــال فــي مــوقــع 
الشــاپــل-أوه-ســانــت(6) فــي فــرنــسا أدى إلــى مــشكلة فــي صــورة هــذه املجــموعــة: فــالــتشوهــات فــي الــهيكل 

املعروفة اآلن التي تعكس عمره القديم كانت تعتبر عالمات انحطاط عقلي ومستوى دون البشر. 
  

ومـنذ ذلـك الـحني تـأرجـحت آراء عـلماء اإلنـسان الـقديـم بـصورة مـتــكــررة بـــني الـبـــاحـثــني الـــــذيـــــن يـرون 
أن الـــنيانـــدرتـــالـــيني أدنـــى فـــي قـــدراتـــهم الـــعقلية مـــن اإلنـــسان الـــعاقـــل وبـــني أولـــئك الـــذيـــن يـــرونـــهم كـــأنـــهم 
مــتساوون مــعنا بــقدراتــنا الــعقلية. وفــي الــوقــت الــحاضــر تــثير اكــتشافــات حــديــثة هــذا الجــدل. إذ بــينت 
الـتحالـيل الحـديـثة لـبعض األحـافـير والـدنـا الـقديـم أن أدمـغة الـنيانـدرتـالـيني كـانـت مـختلفة فـعال - وأقـل قـدرة 
عــقلية مــن أدمــغة اإلنــسان الــعاقــل. ومــع ذلــك تــشير أدلــة أثــريــة archaeological إلــى أن الــنيانــدرتــالــيني 

كانوا يتصرفون باألساليب نفسها التي كان يتصرف بها معاصروهم من البشر الحديثني تشريحيا. 
  

ومــع تــقدم الــعلماء فــي نــطاق قــدرات الــنيانــدرتــالــيني الــعقلية يــزداد الــغموض الــذي يــحوم حــول أســباب 
انـقراض أقـرب أقـربـائـنا مـن البشـر وذلـك عـلى الـرغـم مـن سـيادتـه ملـئات اآلالف مـن الـسنني. وقـد بـدأ الـتنافـس 
حـول حـل الـلغز املتعلق بـاالنـقراض، وإن مـثل هـذه الـفكرة سـتساعـد عـلى الـكشف عـما كـان يـميز نـوعـنا عـن 
بـاقـي أفـراد فـصيلة البشـر - وسـتساعـد أيـضا عـلى وضـع أفـراد البشـر الحـديـثني تشـريـحيا عـلى الـطريق 

الذي سيصبح فيه نوعنا في الوقت الحاضر النوع األكثر نجاحا. 
  

معارف عظميّة(**) 
  

ملـدة طـويـلة بـحث عـلماء اإلنـسان الـقديـم عـن أدلـة عـلى قـدرات الـنيانـدرتـالـيني الـعقلية فـي جـماجـمهم الـتي 
تـركـوهـا خـلفهم. ومـن خـالل دراسـة الـقوالـب الـداخـلية لـقحف دمـاغـهم، تـمكن الـباحـثون مـن إعـادة بـناء الـشكل 
الـخارجـي لـدمـاغ اإلنـسان املـنقرض الـذي يـكشف عـن حجـمه اإلجـمالـي، وكـذلـك عـن شـكل بـعض مـناطـقه. إال 
أن هـذه التحـليالت فشـلت فـي إظـهار اخـتالفـات واضـحة بـني أدمـغة الـنيانـدرتـالـيني وأدمـغة أفـراد اإلنـسان 
الـعاقـل. (يـعتقد بـعض الـخبراء أن الـنيانـدرتـالـيني مـا هـم إال مجـرد مجـموعـة أخـرى مـن اإلنـسان الـعاقـل. غـير 
أن مـقالـنا هـذا يـعالـج املجـموعـتني عـلى أنـهما نـوعـان مـختلفان مـن البشـر، حـتى وإن كـانـت درجـة قـرابـتهما 



وثــيقة الــصلة إلــى أبــعد الحــدود.) لــقد كــانــت تــالفــيف أدمــغة الــنيانــدرتــالــيني أقــل تــعرجــا مــن أدمــغتنا ولــكن 
حجـــمها كـــان كحجـــم أدمـــغتنا. وفـــي الـــواقـــع كـــانـــت أكـــبر حجـــما فـــي كـــثير مـــن الـــحاالت، بحســـب تـــفسير 
املــتخصص بــعلم األعــصاب الــقديــمR> (7). هــولّــواي> [مــن جــامــعة كــولــومــبيا]. كــما أن فــصوص الــدمــاغ 
الـجبهية - الـتي تـتحكم فـي حـل املـشكالت، مـن بـني املـهام األخـرى - كـانـت مـماثـلة تـقريـبا لـفصوص دمـاغ 
اإلنـسان الـعاقـل الـجبهية، وذلـك انـطالقـا مـن االنـطباعـات الـتي تخـلفت عـنها داخـل قـحف الـدمـاغ. ومـع ذلـك، 
فـإن هـذه االنـطباعـات ال تـكشف االمـتداد الـداخـلي أو بـنية تـلك املـناطق الـرئـيسية فـي الـدمـاغ. وهـذه الـقوالـب 
الــداخــلية endocasts تــشكل أكــثر األدلــة املــباشــرة عــلى تــطور الــدمــاغ، لــكنها تــكون محــدودة لــلغايــة مــن 

حيث إعطاء معلومات مؤكدة حول سلوك النياندرتاليني بحسب <هوّلواي>. 
  

فــفي دراســة تــمت فــي عــام 2013 ونشــرت عــلى نــطاق واســع، ادعــت <E. بــيرس> وزمــالؤهــا [مــن جــامــعة 
أكـسفورد] أنـها تـجاوزت بـعض نـواقـص الـقوالـب الـداخـلية وقـدمـت وسـيلة لـتقديـر حجـم املـناطق الـداخـلية 
مـن الـدمـاغ. فـقد اسـتخدم فـريـقها حجـم تـجويـف الـحجاج (الـعني) eyesocket كـبديـل عـن حجـم القشـرة 
الـبصريـة الـتي هـي مـنطقة فـي الـدمـاغ وتـعالـج اإلشـارات الـبصريـة. فـقد وجـدوا أن جـماجـم الـنيانـدرتـالـيني 
الـتي تـم إجـراء الـقياسـات عـليها كـان حجـم الـتجويـف الـحجاجـي أكـبر كـثيرا مـن الـتجويـف الـحجاجـي ألفـراد 
البشـــر الحـــديـــثني – وهـــذا كـــان أفـــضل لـــلتالؤم مـــع مســـتويـــات الـــضوء املـــنخفضة املـــتاحـــة، وفق إحـــدى 
الـــفرضـــيات، فـــي مـــساكـــنهم الـــواقـــعة فـــي مـــناطق خـــطوط الـــعرض الـــعليا - ومـــن ثـــم، فـــإن حجـــم القشـــرة 
الـبصريـة كـانـت أكـبر. ومـع املـزيـد مـن الـحاالت الـواقـعية املـكرسـة إلـى مـعالـجة املـعلومـات الـبصريـة، يـجادل 
الـباحـثون فـي أنـه ربـما كـانـت لـلنيانـدرتـالـيني أنـسجة عـصبية أقـل فـي مـناطق الـدمـاغ األخـرى، بـما فـي ذلـك 
تــلك املــناطق الــتي تــساعــدنــا عــلى الــحفاظ عــلى تــواصــل اجــتماعــي واســع، والــتي يــمكن أن تــكون بــمثابــة 

املخزن ملواجهة األوقات الصعبة. 
  

لـم يـقتنع <هـولّـواي> بهـذا الـطرح إذ يـشير عـمله الـخاص بـالـقوالـب الـداخـلية إلـى عـدم وجـود أيـة وسـيلة 
لتحـديـد وقـياس القشـرة الـبصريـة. إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن وجـوه الـنيانـدرتـالـيني كـانـت أكـبر مـن وجـوه البشـر 
الحـديـثني تشـريـحيا؛ مـما قـد يفسـر الحجـم األكـبر لـتجويـف الـحجاج (الـعني)؛ كـما الحـظ <هـولّــواي> أن 
البشــر الــحالــيني كــانــوا يــختلفون كــثيرا بــأبــعاد قشــرتــهم الــبصريــة مــقارنــة بــمناطق الــدمــاغ األخــرى، وهــذا 

االختالف التشريحي ال يبدو أنه يتوافق مع االختالفات في السلوك. 
  

وقـــد وفـــرت تـــحالـــيل األحـــافـــير(8) األخـــرى دالئـــل غـــامـــضة مـــشابـــهة عـــلى قـــدرات الـــنيانـــدرتـــالـــيني الـــعقلية. 
ودراســـات عـــدم تـــناظـــر األطـــراف وعـــالمـــات االهـــتراء عـــلى األســـنان واألدوات (مـــن اســـتخدامـــها فـــي الـــتقاط 
األشـياء مـثل جـلود الـحيوانـات خـالل مـعالـجتها) أشـارت إلـى أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يـفضلون اسـتخدام 
الـيد الـيمنى كـما نـفعل نـحن البشـر الحـديـثون. ويــعتبر االتـجاه الـقوي نـحو تـفضيل الـيد الـيمنى إحـدى 
الـسمات الـتي تـميز اإلنـسان الحـديـث عـن أفـراد الـشمبانـزي وتنسجـم مـع حـاالت الـالتـناظـر فـي الـدمـاغ الـتي 
يـعتقد أن لـها صـلة بـالـلغة - وهـي مـكون رئـيسي فـي سـلوك اإلنـسان الحـديـث. ومـع ذلـك، فـإن الـدراسـات 
الـخاصـة بـشكل جـمجمة الـنيانـدرتـالـيني فـي الـعينات الـتي تـناولـت مجـموعـة مـن مـراحـل الـنمو، تـشير إلـى 
أن الــنيانــدرتــالــيني اكتســبوا الحجــم الــكبير لــلدمــاغ مــن خــالل مســلك لــلنمو يــختلف عــن مســلك اإلنــسان 
الــعاقــل. ومــع أن قــدرات الــنيانــدرتــالــيني الــعقلية بــدأت بــالــنمو بــطريــقة مــشابــهة لــدى اإلنــسان الحــديــث فــي 
أرحـــام أمـــهاتـــهم، إال أنـــها اخـــتلفت عـــن نـــمط الـــنمو الحـــديـــث بـــعد الـــوالدة خـــالل الـــفترة املـــهمة مـــن الـــنمو 

املعرفي. 
  

وقــد تــكون لهــذه االخــتالفــات فــي الــنمو جــذور تــطوريــة عــميقة. إّن تحــليل نــحو 17 جــمجمة يــعود عــمرهــا 
إلـى مـا قـبل 430 ألـف سـنة مـن مـوقـع األحـافـير سـيما دو لـوس هـويـسوس(9) فـي جـبال أتـابـويـركـا شـمالـي 



إسـبانـيا، بـنّي أن أفـرادا مـن الـسكان هـناك، كـانـوا يـعتقدون أنـهم أسـالف الـنيانـدرتـالـيني الـذيـن كـانـت لـديـهم 
أدمــغة أصــغر مــن أدمــغة أفــراد الســاللــة الــذيــن أتــوا بــعدهــم. وهــذا الــكشف يــدل عــلى أن الــنيانــدرتــالــيني لــم 
يــرثــوا حجــم دمــاغــهم الــكبير مــن الســلف األخــير املشــترك مــن الــنيانــدرتــالــيني واإلنــسان الحــديــث، وإنــما 
تــعرَّض هــذان الــنوعــان لــزيــادة فــي حجــم الــدمــاغ بــصورة مــتوازيــة خــالل عــملية تــطورهــما الــالحق. وعــلى 
الــرغــم مــن أن حجــم أدمــغة الــنيانــدرتــالــيني وصــل تــقريــبا إلــى حجــم أدمــغتنا، فــإن تــطورهــا املســتقل تــرك 
إمـــكانـــيات كـــثيرة لـــظهور اخـــتالفـــات فـــي الـــدمـــاغ مســـتقلة عـــن حجـــمه، كـــتلك االخـــتالفـــات الـــتي تؤثـــر فـــي 

االتصال بني مناطقه. 
  

إشارات جينية(***) 
  

وقــد تــأتــي تــلميحات مــن بــعض تــلك االخــتالفــات مــن تحــليل الــدنــا DNA. فــمنذ أن نشــر مشــروع لــجينوم 
genome الـــنيانـــدرتـــالـــيني فـــي عـــام 2010، بـــحث عـــلماء الـــوراثـــة فـــي الـــدنـــا الســـتنتاج طـــريـــقة ملـــقارنـــة 
الـنيانـدتـالـيني بـاإلنـسان الـعاقـل. ومـن املـثير لـالهـتمام أن يـتضح أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يحـملون مـتغيراً 
لــجني يشــبه كــثيرا مــا نحــمله نــحن البشــر يــدعــى املــتغير FOXP2 الــذي كــان يــعتقد أنــه يؤدي دورا فــي 
عــملية الــتكلم والــلغة. إال أن أجــزاء أخــرى فــي جــينوم الــنيانــدرتــالــيني تــبدو أنــها تــتبايــن مــع جــينومــاتــنا 
بـشكل مـلحوظ. إذ يـبدو، مـن جـهة، أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يحـملون صـيغا مـختلفة لـجينات أخـرى مـرتـبطة 
بـالـلغة تـشمل الـصيغة CNTNAP2. ومـن جـهة ثـانـية، فـإن مـن بـني 87 جـيناً لـدى أفـراد اإلنـسان الحـديـث 
الـتي تـختلف عـن نـظرائـها عـند الـنيانـدرتـالـيني وعـند مجـموعـة بشـريـة قـديـمة أخـرى مـن الـهومـينني (أشـباه 
البشــر) hominin، الــديــنيسوڤــانــينيthe Denisovans (10)، هــناك عــدة جــينات كــانــت تؤثــر فــي نــمو 

الدماغ وعمله الوظيفي. 
  

ومـــع ذلـــك، فـــإن االخـــتالفـــات فـــي الـــكودات الـــجينية the genetic codes بـــني الـــنيانـــدرتـــالـــيني والبشـــر 
الحــديــثني ال تــمثل كــامــل الــقصة؛ إذ إن تــشغيل وإلــغاء تــأثــير عــمل الــجينات يــمكن أن يؤدي إلــى تــمييز 
البشـر الحـديـثني عـن الـنيانـدرتـالـيني، أيـضا، وهـكذا فـإن املجـموعـتني كـانـتا تـختلفان فـي الـطريـقة والـظروف 
الــلتان كــانــتا تــنتجان بــها املــواد املــكودة بــجيناتــهما. وبــالــفعل، يــبدو أن املـــتغير FOXP2 ذاتــه كــان يُــعبر 
بـصورة مـختلفة لـدى الـنيانـدرتـالـيني عـنه لـدى أفـراد اإلنـسان الـعاقـل مـع أن الـبروتـني املـصنوع مـنه هـو ذاتـه. 
وقـد بـدأ الـعلماء بـدراسـة تـعديـل الـجينات لـدى الـنيانـدرتـالـيني ولـدى مجـموعـات بشـريـة أخـرى مـنقرضـة مـن 
خـالل دراسـة أنـماط مـن الـعالمـات الـكيميائـية املـعروفـة بـعالمـات مجـموعـات املـثيل methyl groups لـدى 

الجينومات القديمة. واملعروف أن هذه العالمات تؤثر في النشاط الجيني. 
  

إال أن السؤال الـــكبير يـــكمن فـــيما إذا كـــانـــت االخـــتالفـــات فـــي تســـلسالت الـــدنـــا وفـــعالـــية الـــجينات تـــترجـــم 
اخـتالفـات فـي اإلدراك واملـعرفـة. وتـحقيقا لهـذه الـغايـة، ظهـرت أدلـة مـثيرة مـن دراسـة األفـراد الـحالـيني الـذيـن 
يحـــملون نســـبة مـــئويـــة صـــغيرة مـــن دنـــا الـــنيانـــدرتـــالـــيني أنـــها كـــانـــت نـــتيجة لـــلتزاوج الـــطويـــل األمـــد بـــني 

النياندرتاليني وأفراد اإلنسان العاقل. 
  
  



تركة النياندرتاليني(****) 
   كـشف تحـليل الـدنـا املـأخـوذ مـن أحـافـير الـنيانـدرتـالـيني، أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يـتزاوجـون 
بـأفـراد اإلنـسان الـعاقـل بـعد أن تـرك نـوعـنا إفـريـقيا. ونـتيجة لهـذا الـتزاوج الـطويـل األمـد يـوجـد 

الدنا النياندرتالي في كثير من البشر الحاليني. 

 !
   إن أي شـخص حـالـي ال يـمتلك إال كـمية قـليلة مـن الـدنـا الـنيانـدرتـالـي. ولـكن لـيس كـل شـخص 
يحــمل األجــزاء نــفسها. فــفي الــواقــع، إن ضــم أجــزاء الــدنــا الــنيانــدرتــالــي مــن عــينة كــبيرة مــن 
البشر الحديثني، مّكن العلماء من إعادة بناء نسبة 35 - 70% من جينوم النياندرتاليني.  

  
  

لـقد قـام عـالـم الـوراثـة <J. بـالنـگيرو> [مـن معهـد الـبحوث الـطبية الـحيويـة فـي تـكساس] بـإجـراء دراسـة ملـدة 
طـويـلة عـلى عـائـالت كـبيرة فـي مـنطقة سـان أنـطونـيو بهـدف الـعثور عـلى الـجينات املسؤولـة عـن أمـراض 
مـعقدة مـثل داء الـسكري. وفـي الـسنوات الـقليلة املـاضـية بـدأ <بـالنـگيرو> بـدراسـة بـنية الـدمـاغ ووظـيفته 
لـدى عـينات األفـراد املـشاركـني فـي الـدراسـة. فـقد بـدأ <بـالنـگيرو>، وهـو أحـد عـلماء عـلم األحـياء املـختص 
بـعلم اإلنـسان، بـالـتساؤل عـن الـطريـقة الـتي تـمكنه مـن اسـتخدام البشـر لـإلجـابـة عـن أسـئلة مـثل السؤال 

عن القدرات املعرفية التي كانت لدى النياندرتاليني. 
  

وبــدأت الخــطة بــالــتبلور. فــقد حــصل <بــالنــگيرو> وفــريــقه، خــالل بــحثهم عــن األمــراض عــلى تســلسالت 
كــامــلة لــلجينوم إضــافــة إلــى صــور مــسوح الــتصويــر بــالــرنــني املــغنطيسي (MRI) ألدمــغة مــئات املــرضــى. 
وقـامـوا بـتطويـر طـريـقة إحـصائـية لـقياس تـأثـيرات بـعض املـتغيرات الـجينية املـرتـبطة بـاملـرض فـي الـسمات 
الـــتي يـــمكن مـــالحـــظتها. لـــقد أدرك <بـــالنـــگيرو> وفـــريـــقه أن بـــطريـــقتهم اإلحـــصائـــية يـــمكنهم اســـتخدام 
جـــينومـــات الـــنيانـــدرتـــالـــيني والـــبيانـــات الـــجينية والـــتصويـــر MRI ملجـــموعـــته مـــن البشـــر األحـــياء لـــتقديـــر 
تـــأثـــيرات مجـــموعـــة املـــتغيرات الـــجينية الـــكامـــلة لـــلنيانـــدرتـــالـــيني - املـــعروفـــة بـــالـــنمط الـــجيني املـــتعدد 

polygenotype - في السمات املرتبطة باإلدراك املعرفي. 



  
وتــــشير الــــنتائــــج الــــتي حــــصلوا عــــليها إلــــى أن عــــدة مــــناطق رئــــيسية مــــن الــــدمــــاغ كــــانــــت أصــــغر لــــدى 
الـنيانـدرتـالـيني عـما هـي عـليه لـدى أفـراد اإلنـسان الحـديـث، ويـشمل ذلـك: مـنطقة املـادة الـرمـاديـة السـطحية 
الـتي تـساعـد عـلى مـعالـجة املـعلومـات فـي الـدمـاغ، ومـنطقة الـبروكـا Broca الـتي تـبدو مـعنية فـي قـدرات 
الـلغة، ومـنطقة الـلوزة الـدمـاغـيةthe amygdala (11) الـتي تـتحكم فـي الـعواطـف والـدوافـع. وتـشير هـذه 
الـنتائـج أيـضا إلـى أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـت لـديـهم كـمية أقـل مـن املـادة الـبيضاء، وهـذا مـا يفسـر انـخفاض 
عـمليات اتـصال الـخاليـا الـعصبية فـيما بـينها فـي أدمـغتهم. وهـناك سـمات أخـرى سـتؤثـر فـي قـدرتـهم عـلى 
الـتعلم وتـذكــر الـكلمات. ويؤكـد <بـالنـگيرو> فـي عـرضـه الكـتشافـاتـه فـي االجـتماع الـسنوي لجـمعية عـلماء 
اإلنـسان الـفيزيـائـيني األمـريـكيني فـي كـالـكاري فـي الشهـر 4/2014 «أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا بـالـتأكـيد أقـل 

مهارة معرفيا، وأنا مستعد للمراهنة على ذلك.» 
  

وبـالـطبع, فـإن عـدم وجـود نـيانـدرتـالـيني أحـياء اآلن يـعني عجـز <بـالنـگيرو> عـن تـقديـر إمـكانـياتـهم املـعرفـية 
ومــن ثــم تــأكــيد أو نــفي اســتنتاجــاتــه، إال أن هــناك، نــظريــا، أســلوبــاً آخــر الخــتبار حــدســه، إذ ســيكون مــن 
املـمكن اسـتخدام الـتقانـة الـحالـية فـي دراسـة الـوظـائـف الخـلويـة الـدمـاغـية لـلنيانـدرتـالـيني مـن خـالل الـتعديـل 
الـجيني لـخاليـا أفـراد البشـر الحـديـثني لـتحوز عـلى تسـلسالت الحـمض الـنووي الـنيانـدرتـالـي وبـرمـجتها 
لـتصبح خـاليـا عـصبية(12) ثـم مـراقـبة هـذه الـخاليـا الـنيانـدرتـالـية فـي أطـباق پـتري petri dishes. وعـند 
ذلـك يـمكن لـلعلماء أن يـدرسـوا قـدرات الـخاليـا الـعصبية عـلى نـقل الـنبضات الكهـربـائـية(13) وانـتقالـها إلـى 
مــناطق مــختلفة مــن الــدمــاغ وإنــتاج اســتطاالت عــصبية neurites تــساعــد الــخاليــا عــلى االتــصال فــيما 
بـينها، عـلى سـبيل املـثال. ويـشير <بـالنـگيرو> إلـى أنـه عـلى الـرغـم مـن وجـود قـضايـا أخـالقـية عـالـقة عـندمـا 
يتعلق األمــر بخــلق خــاليــا نــيانــدرتــالــية، إال أن هــذا الــعمل يــمكن أن يــساعــد الــباحــثني بــالــفعل عــلى تحــديــد 
الــجينات املسؤولــة عــن اضــطرابــات دمــاغ اإلنــسان الحــديــث إذا كــانــت الــتغيرات الــجينية تخــرب وظــائــف 

الخاليا العصبية. ويمكن لهذه النتائج في املقابل أن تقود إلى اكتشاف أهداف ألدوية جديدة. 
  

 .J> ولـكن الجـميع لـيسوا مسـتعديـن السـتخالص اسـتنتاجـات حـول عـقل الـنيانـدرتـال مـن الـدنـا. فـقد الحـظ
هـوكـس> [مـن جـامـعة ويـسكونـسن-مـاديـسون] أنـه مـن املـمكن أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يحـملون مـتغيرات 
جـينية كـانـت تؤثـر فـي وظـيفة الـدمـاغ، ولـكن لـم تـكن لـتلك املـتغيرات مـقابـالت لـدى البشـر الـحالـيني ملـقارنـتها 
بــهم. كــما بــني أنــه إذا كــان عــلى املــرء أن يــتنبأ بــلون بشــرة الــنيانــدرتــالــيني اســتنادا إلــى الــجينات الــتي 
يـتشاركـون فـيها مـع أفـراد البشـر الحـديـثني، فـإنـه سيسـتنتج أن لـون بشـرتـهم كـان قـاتـما. ومـع ذلـك يـعرف 
الــعلماء حــالــيا أن املــعلومــات عــن بــعض الــجينات الــتي كــانــت لــدى الــنيانــدرتــالــيني لــم تــعد مــتداولــة ومــن 
املــحتمل أنــها كــانــت تــخفف مــن لــون بشــرتــهم. ولــكن املــشكلة األكــبر فــي مــحاولــة التحقق فــي طــريــقة عــمل 
أدمـــغة الـــنيانـــدرتـــالـــيني اســـتنادا إلـــى جـــيناتـــهم، وفق قـــول <هـــوكـــس>، هـــي فـــي عجـــز الـــقسم األكـــبر مـــن 
الــباحــثني عــن مــعرفــة طــريــقة تــأثــير الــجينات فــي الــتفكير فــي نــوعــنا البشــري. ويؤكــد <هــوكــس> قــائــال: 
«نـحن نـكاد ال نـعرف شـيئا فـي عـلم الـجيناتgenetics (14) عـن إدراك الـنيانـدرتـالـيني بسـبب أنـنا ال نـعرف 

تقريبا أي شيء في علم الجينات عن إدراك البشر الحديثني.» 
  

معارف من اللقى األثرية(*****) 
  

ونــظرا ملحــدوديــة املــعلومــات التشــريــحية الــتي يــمكن أن تــوفــرهــا دراســة األحــافــير وحــقيقة أن بــحوث الــدنــا 
الـــقديـــم مـــا زالـــت فـــي مهـــدهـــا، يـــعتقد الـــكثير مـــن الـــباحـــثني أن الـــنافـــذة الـــحقيقية واألوضـــح عـــلى عـــقل 
الـنيانـدرتـالـيني تـكمن فـي السجـل الـثقافـي الـذي تـركـه وراءهـم هؤالء البشـر املـنقرضـون. ولـفترة طـويـلة مـن 
الــزمــن لــم يــرســم هــذا السجــل صــورة واضــحة ألبــناء عــمومــتنا املــنقرضــني. فــقد تــرك األوروبــيون الحــديــثون 



املـــبكرون فـــنونـــاً راقـــية وأدوات مـــعقدة وبـــقايـــا طـــعام تـــدل عـــلى قـــدرتـــهم عـــلى اســـتغالل الـــكثير مـــن أنـــواع 
الــــحيوانــــات والــــنباتــــات؛ مــــما ســــمح لــــهم بــــالــــتكيف مــــع الــــبيئات الجــــديــــدة والــــتقلبات املــــناخــــية. أمــــا 
الـنيانـدرتـالـيون، بـاملـقابـل، فـيبدو أنـهم لـم يـتركـوا وراءهـم فـنونـا وبـقايـا رمـزيـة، كـما أن أدواتـهم كـانـت بـسيطة 
نســبيا. ويــبدو أنــهم كــانــوا يســتخدمــون أيــضا اســتراتــيجية الــبحث عــن الــطعام تــتمركــز بــصورة محــدودة 
عـلى الـطرائـد الـكبيرة. لـقد كـان الـنيانـدرتـالـيون يـتعثرون فـي أسـالـيبهم، ومـن ثـم لـم يـتمكنوا مـن الـتكيف مـع 

تدهور الظروف املناخية واملنافسة مع الغزاة أفراد البشر الحديثني. 
  
  

[النتائج] 
تأثير االنسان العاقل(******) 

   سـيطر الـنيانـدرتـالـيون عـلى أوراسـيا ملـئات اآلالف مـن الـسنني إلـى أن اجـتاح اإلنـسان الـعاقـل 
الحـديـث تشـريـحيا الـقادم مـن إفـريـقيا عـقر دارهـم. وحـني ذلـك انـقرض الـنيانـدرتـالـيون. لـقد فسـر 
بـعض الـعلماء أن خـسارة الـنيانـدرتـالـيني لـصالـح أفـراد اإلنـسان الحـديـث كـانـت بسـبب افـتقارهـم 
إلـــى املـــهارات الـــلغويـــة واالجـــتماعـــية واإلبـــداع الـــتقني ومـــقدرتـــهم عـــلى جـــمع الـــطعام، وهـــي 
مـهارات كـان يـحوزهـا الـقادمـون الجـدد. وكـانـت تـعزى أيـة إشـارة عـن تـطور لـلنيانـدرتـالـيني فـي 
مـراحـلهم املـتأخـرة فـي مـواقـعهم األثـاريـة إلـى اإلنـسان الـعاقـل. إذ يـشير املـجهود األخـير لتحـديـد 
زمـن انـقراض الـنيانـدرتـالـيني مـن خـالل إعـادة تحـديـد عـمر عـدد مـن املـواقـع فـي أوروبـا إلـى أن 
الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يـتعايـشون مـع أفـراد اإلنـسان الحـديـث آلالف الـسنني فـي بـعض املـناطق - 
وهــو زمــن كــاف لــلنيانــدرتــالــيني كــي يــتعلموا طــرق الــغزاة الجــدد. إال أنــه عــلى مــدى الــسنوات 
الـقليلة املـاضـية بـرزت سـلسلة مـن االكـتشافـات الحـديـثة الـتي تشهـد عـلى تـطور الـنيانـدرتـالـيني 
- مــن عــناصــر رمــزيــة وأدوات مــتطورة إلــى مجــموعــة واســعة مــن بــقايــا املــواد الــغذائــية – مــن 
مـواقـع الـتي تسـبق بـوضـوح وصـول اإلنـسان الـعاقـل. ويـبقى الـتساؤل الـذي يـواجـهه الـعلماء 
اآلن هـو مـعرفـة مـا إذا كـان الـقادمـون الجـدد أفـضل بـالـفعل فـي هـذه األمـور أم أن هـناك عـوامـل 

أخرى أدت إلى انقراض النياندرتاليني. 

 !



   الحقبة من 000 250 إلى 000 45 سنة خلت 
االمـــتداد األكـــبر ملـــناطق الـــنيانـــدرتـــالـــيني ومـــواقـــعهم مـــع األدلـــة الـــتي تـــشير إلـــى ســـلوكـــيتهم 

املتطورة التي تكون قد سبقت قدوم البشر الحديثني تشريحيا. 
هولندا 

صبغ سائل 
(1) موقع ماستريخت-بلڤيدير في الحقبة من 000 250 إلى 000 200 سنة 

فرنسا 
خيوط ومجموعة بقايا نباتات وحيوانات واحتمالية أسلحة قذف 

(2) موقع آبري دو ماراس ما قبل 000 90 سنة 
مخالب النسور 

(3) موقع كومب كرونال ما قبل 000 90 سنة 
(4) موقع ليه فيو في الحقبة من 000 60 إلى 000 40 سنة خلت 

القبور 
(5) موقع الشاپل-أوه-سانت ما قبل 000 60 سنة 

أدوات ملعالجة الجلود 
(6) موقع پيك-دو-الزى في الحقبة من 000 53 إلى 400 49 سنة خلت 

(7) موقع آبري پيروني في الحقبة من 000 47 إلى 000 41 سنة 
إسبانيا 

أصداف بحرية ملطخة باألصبغة 
(8) موقع كويڤا دو لوس أڤيونيس ما قبل 000 50 سنة 

إيطاليا 
أصداف مصبوغة وانتزاع الريش 

(9) موقع غروتا دي فوماني ما قبل 600 47 سنة 
  

الحقبة من 
000 45 إلى 000 39 سنة خلت 

تـعايـش الـنيانـدرتـالـيون والبشـر الحـديـثون فـي بـعض املـناطق ملـدة 5400 سـنة، وهـذا يـعني أن 
بـــعض الـــبقايـــا الـــثقافـــية لـــلنيانـــدرتـــالـــيني املـــتأخـــريـــن يـــمكن أن تـــكون مـــن نـــتاج تـــأثـــير البشـــر 

الحديثني. 
فرنسا 

حلي وعظام مطورة وأدوات حجرية 
(10) أرسي-سور-كور في الحقبة من 500 44 إلى 000 40سنة 
(11) موقع سان سيزار في الحقبة من 000 42 إلى 500 40 سنة 

(12) موقع ال كوينا في الحقبة من 300 43 إلى 600 41 سنة 
إسبانيا 

أصداف بحرية ملطخة باألصبغة 
(13) موقع كويڤا أنتون في الحقبة من 500 43 إلى 400 37 سنة خلت 

جبل طارق 
نقش الصخور انتزاع الريش 

(14) موقع مغارة غورهام كيڤ ما قبل أكثر من 000 39 سنة خلت 
  



  
ومــع ذلــك، عــثر عــلماء اآلثــار فــي الــتسعينات مــن الــقرن املــاضــي عــلى أدلــة تــناقــض هــذا الــسيناريــو، وهــي 
عـدد محـدود مـن الـعناصـر الـزخـرفـية وأدوات مـطورة نُسـبت إلـى الـنيانـدرتـالـيني. ومـنذ ذلـك الـحني اخـتلف 
الــباحــثون حــول مــا إذا كــانــت هــذه الــعناصــر مــن عــمل الــنيانــدرتــالــيني كــما ادعــوا؛ شــكوك بــرزت ألن عــمر 
الـعناصـر يـعود إلـى نـهايـة حـقبة الـنيانـدرتـالـيني، الـزمـن الـذي كـان فـيه اإلنـسان الـعاقـل مـوجـودا أيـضا فـي 
ذات املـنطقة. (يـبدو أن أفـراد اإلنـسان الحـديـث تشـريـحيا قـد وصـلوا إلـى أوروبـا نـحو 000 44 إلـى 500 
41 سـنة خـلت، أي بـعد مـئات اآلالف مـن الـسنوات مـن اسـتقرار الـنيانـدرتـالـيني فـي هـذه املـناطق). ويـعتقد 
بــعض املــشككني أن اإلنــسان الــعاقــل هــو الــذي صــنع هــذه األعــمال الــفنية املــتطورة الــتي اخــتلطت الحــقا 
بـبقايـا الـنيانـدرتـالـيني، أو يـقترحـون احـتماالً آخـر، هـو أن يـكون الـنيانـدرتـالـيون قـد قـامـوا بـنسخ مـواهـب 

البشر الحديثني أو بسرقة حاجياتهم. 
  

إال أنـه أصـبح مـن الـصعب دعـم هـذا املـوقـف فـي مـواجـهة مجـموعـة مـن االكـتشافـات خـالل الـسنوات الـقليلة 
املـاضـية الـتي بـرهـنت عـلى حـدة ذكـاء الـنيانـدرتـالـيني قـبل انـتشار اإلنـسان الحـديـث تشـريـحيا فـي جـميع 
أنـحاء أوروبـا. «لـقد كـان هـناك تـحول كـبير مـن الـتغيرات الـواقـعية، فـكل شهـر يـأتـي لـنا بجـديـد ومـفاجئ 
صـنعه الـنيانـدرتـالـيون،» بحسـب مـالحـظة <D. فـرايـر> [مـن جـامـعة كـنساس] «والـدالئـل الجـديـدة تـشير 

دائما إلى أن النياندرتاليني كانوا أكثر تطورا ولم يكونوا سذجا.» 
  

 !
يختلف شكل دماغ إنسان نياندرتال (في اليمني) يختلف عن شكل دماغ اإلنسان الحديث (في أقصى اليمني)، إال 

أن الكيفية التي كان يؤثر هذا االختالف في القدرة التفكيرية غير معروفة. 
  

وتـكشف بـعض االكـتشافـات األكـثر إثـارة لـلدهـشة عـن جـمالـيات فـنية وفـكر مجـرد فـي ثـقافـات الـنيانـدرتـالـيني 
الـتي سـبقت وصـول اإلنـسان الـعاقـل. وتـشمل الـلقى نـقوشـا ورمـوزا تـدل عـلى اسـتخدام الـريـش الـذي وجـد 
فــي كــهف كــورهــام. وفــي الــواقــع تــم الــعثور عــلى هــذه الــلقى مــن هــذا الــنوع فــي مــواقــع أثــريــة فــي جــميع 
أنـحاء أوروبـا. إذ عـثر عـلماء اآلثـار فـي كـهف كـروتـا دي فـومـان فـي مـنطقة فـينيتو بـإيـطالـيا عـلى مـا يـدل 
عـلى اسـتخدام الـريـش إضـافـة إلـى قـواقـع حـلزون أحـفوريـة جـمعت مـن مـسافـة 100 كـيلو مـتر عـلى األقـل، 
وكـانـت مـلطخة بـاألحـمر ومـضمومـة بـخيط الرتـدائـها كـقالدة مـنذ مـا قـبل 47 ألـف سـنة مـاضـية عـلى األقـل. 
لـقد أعـطى كـهفا كـويـڤا دي لـوس أڤـيونـيس وكـويـڤا أنـطون فـي جـنوب شـرق إسـبانـيا أيـضا أصـدافـا بحـريـة 
تحــمل آثــار األصــباغ. ويــبدو أن بــعضها اســتخدم ككؤوس لخــلط وحــفظ أصــباغ حــمراء وصــفراء وســوداء 
المــعة قــد تــكون ألغــراض تجــميلية، واألصــداف األخــرى تحــمل ثــقوبــا؛ مــما يــدل عــلى أنــها كــانــت تســتخدم 

. ويعود عمر األصداف املحورة (املثقوبة وامللونة) إلى ما قبل خمسني ألف سنة خلت.  َكُحليّ
  

وتـدل بـقايـا أخـرى لـلنيانـدرتـالـيني عـلى أن رغـبتهم فـي الـتزيـني تـعود إلـى أزمـنة بـعيدة، إذ تــوثـق مـواقـع فـي 
فــرنــسا وإيــطالــيا تــقليدا يــتمثل بجــمع مــخالــب الــنسور يــعود عــمرهــا مــن الــحقبة 000 90 إلــى 000 40 



سـنة خـلت. وتـبني آثـار عـمليات الـقطـع عـلى الـعظام أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يـركـزون جـهودهـم عـلى جـمع 
املـخالـب عـوضـا عـن اللحـم. وهـذا مـا دفـع الـباحـثني إلـى االسـتنتاج أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يسـتغلون هـذه 

النسور ألغراض رمزية - ربما لتزيني أنفسهم باملخالب امللفتة للنظر - وليس لحاجات غذائية. 
  

وهـناك مؤشـرات أقـدم لـلنواحـي الجـمالـية املـرتـبطة بـالـنيانـدرتـالـيني أتـت مـن مـوقـع مـاسـتريـخت بـلڤيديـر فـي 
هـولـندا، حـيث وجـد عـلماء اآلثـار بـقعا صـغيرة مـن املـغرة الحـمراء أو مـن أكـسيد الحـديـد فـي تـرسـبات تـعود 
إلــى الــحقبة مــن 250 ألــف إلــى 200 ألــف ســنة مــاضــية عــلى األقــل. والــصبغ الــقرمــزي كــان يُــطحن طــحنا 
دقـيقا ويخـلط بـسائـل ويـرمـى عـلى األرض. ولـم يسـتطع الـعلماء تحـديـد غـايـة الـنيانـدرتـالـيني مـن اسـتخدام 
الــسائــل األحــمر إال أن اســتخدامــه فــي رســم الــلوحــات هــو أحــد االحــتماالت الــواضــحة، وفــي الــواقــع عــندمــا 
وجـد الـباحـثون املـغرة الحـمراء فـي املـواقـع املـنسوبـة إلـى اإلنـسان الحـديـث املـبكر افـترضـوا أن اسـتخدامـها 

كان ألغراض الزينة. 
  

 !

  
كـهوف جـبل طـارق (فـي األعـلى) وفـرت مـأوى لـألفـراد املـتطورة مـن الـنيانـدرتـالـيني. وأضـاف أحـد الـنقوش 

(في اليمني) الذي وجد في أحد الكهوف دليال على تفكير النياندرتاليني الرمزي. 



  
وتـوفـر هـذه االكـتشافـات الجـديـدة، إضـافـة إلـى تـقديـم صـورة أكـثر إشـراقـا لـلكثير مـن أبـناء عـمومـتنا الـقساة، 
دالالت حــاســمة عــلى عــقل الــنيانــدرتــالــيني. لــقد اعــتبر عــلماء اآلثــار، مــنذ زمــن بــعيد، الــفنون بــما فــي ذلــك 
زخــرفــة الــجسم، لــتكون مؤشــرا رئــيسيا لــقدرات البشــر الحــديــثني املــعرفــية ألنــها تــعني أن الــفنانــني قــادرون 
عـــلى تـــصور األشـــياء املجـــردة ونـــقل هـــذه املـــعلومـــات إلـــى رمـــوز. إن الـــتفكير الـــرمـــزي يـــمثل قـــدرتـــنا عـــلى 
الــتواصــل مــن خــالل الــلغة، وهــي إحــدى الــصفات املــميزة لــإلنــسان الحــديــث الــتي يــنظر إلــيها عــلى أنــها 
حـاسـمة لـنجاحـنا كـنوع. وفـي حـال اسـتطاع الـنيانـدرتـالـيون الـتفكير مـن خـالل رمـوز كـما يـبدو أنـهم فـعلوا 
ذلــك، يــكون مــن املــتوقــع أنــهم كــانــوا يــمتلكون الــقدرة الــلغويــة أيــضا. وفــي الــواقــع يــمكن أن يــكون ظــهور 
الــتفكير املجــرد فــي الســاللــة البشــريــة قــد ســبق آخــر ســلف مشــترك لــلنيانــدرتــالــيني واإلنــسان الــعاقــل: فــفي 
الشهـر 12 كـشف الـباحـثون عـن صـدفـة مـحار مـن إنـدونـيسيا زعـموا أنـها نُـقشـت بـأشـكال هـندسـية مـن قـبل 
السـلف األكـثر بـدائـية وهـو اإلنـسان املـنتصب Homo erectus الـذي يـعود عـمره إلـى نـحو مـا قـبل 500 

ألف سنة خلت. 
  

ومـع ذلـك، كـان يـعتقد أن الـتفكير الـرمـزي لـم يـكن املـكوّن الـوحـيد للسـلوك الـذي سـاعـد اإلنـسان الـعاقـل عـلى 
الـتقدم، إذ يـعد تـصنيع األدوات السـتخدامـات مـتخصصة عـنصرا آخـر لـلتقدم وهـو الـعنصر الـذي يـبدو أن 
الـــنيانـــدرتـــالـــيني قـــد اتـــقنوا صـــناعـــته أيـــضا. فـــفي عـــام 2013 أعـــلنت <M. ســـوريـــسي> إضـــافـــة إلـــى 
مـــعاويـــنيها [مـــن جـــامـــعة اليـــدن فـــي هـــولـــندا] اكـــتشاف أدوات عـــظمية عـــرفـــت بـــأدوات الـــتنعيم والـــتلميع 
lissoirs - وهــي أدوات يســتخدمــها حــرفــيو الجــلود الــيوم لــجعل جــلود الــحيوانــات كــتيمة وأكــثر مــرونــة 
وملـعانـا - وذلـك فـي مـوقـعني لـلنيانـدرتـالـيني بـمنطقة الـدوردونـيون فـي فـرنـسا الـتي يـعود عـمرهـا إلـى الـحقبة 
مـــــن 000 53 إلـــــى 000 41 ســـــنة خـــــلت. واعـــــتمادا عـــــلى آثـــــار االهـــــتراء عـــــلى الـــــقطع األثـــــريـــــة، كـــــان 
الـنيانـدرتـالـيون يسـتخدمـونـها لـلغرض ذاتـه. فـقد صـنع الـنيانـدرتـالـيون أدوات الـتنعيم والـتلميع مـن عـظام 
أضــالع الــقفص الــصدري فــي الــغزالن ونــحتوا نــهايــة الــضلع الــتي تــربــطه بــعظم الــقص لــتشكيل نــهايــة 
مـدورة. ومـن أجـل اسـتخدام هـذه األداة كـانـوا يـقومـون بـضغط طـرفـها عـلى جـلد جـاف فـي مـكان محـدد مـنه 

و بدفعه عبر سطح الجلد بصورة متكررة لتنعيمه وتليينه. 
  

وعُـــثر أيــضا عــلى أدلــة جــديــدة لــقدرات الــنيانــدرتــالــيني اإلبــداعــية فــي مــوقــع يــسمى آبــري دو مــاراس(15) 
جــنوب فــرنــسا ســكنه الــنيانــدرتــالــيون نــحو مــا قــبل 000 90 ســنة خــلت. لــقد كــشفت الــتحالــيل املجهــريــة 
ألدوات هـذا املـوقـع الحجـريـة الـتي أجـراهـا <D. هـاردي> وزمـالؤه [مـن معهـد كـينيوم] آثـاراً لجـميع أشـكال 
الـنشاطـات الـتي ظـن فـيما مـضى أنـها بـعيدة عـن مـعارف هـذا الـنوع مـن البشـر. وعـلى سـبيل املـثال، عـثر 
الــفريق عــلى بــقايــا ألــياف نــباتــية مــلتفة قــد يــكون قــد اســتخدمــت فــي صــنع الــحبال أو الــخيوط، يــمكن أن 
تـكون بـعد ذلـك األسـاس لـتصنيع الشـباك والـفخاخ واألكـياس. وهـناك بـقايـا مـن الخشـب عـثر عـليها أيـضا 

تدل على أن النياندرتاليني قاموا بتصنيع أدوات من تلك املواد. 
  



 !
أداة عـظمية ملـعالـجة الجـلود تـبدو هـنا فـي أربـعة أشـكال وهـي مـن بـني األدوات املـتطورة الـتي كـان الـنيانـدرتـالـيون 

يصنعونها. 
  

وبـينت تـحالـيل الـبقايـا أيـضا خـطأ االعـتقاد أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا انـتقائـيني جـدا فـي طـعامـهم. إذ بـينت 
دراسـات الـتركـيب الـكيميائـي ألسـنانـهم إضـافـة إلـى تـحالـيل بـقايـا الـحيوانـات فـي مـوقـع الـنيانـدرتـالـيني أنـهم 
كــانــوا يــعتمدون اعــتمادا كــبيرا عــلى اصــطياد فــرائــس كــبيرة وخــطيرة مــثل املــامــوت والــبيزون أكــثر مــن 
اعـتمادهـم عـلى مجـموعـة مـن الـحيوانـات وفـقا لـتوافـرهـا, كـما كـان يـعتمد أفـراد البشـر الحـديـثني تشـريـحيا. 
ويــبدو أن الــنيانــدرتــالــيني فــي مــوقــع آبــري دو مــاراس كــانــوا يســتثمرون مجــموعــة مــتنوعــة مــن املخــلوقــات 
شــملت حــيوانــات صــغيرة وســريــعة كــاألرانــب واألســماك - وهــي أنــواع كــان يــظن ســابــقا أنــها بــعيدة عــن 

متناول النياندرتاليني بما كانت لديهم من معدات تقنية متدنية. 
  

ويـــجادل بـــعض الـــعلماء فـــي أن إمـــكانـــية الـــعيش جـــزئـــيا عـــلى األغـــذيـــة الـــنباتـــية هـــي الـــتي أعـــطت أفـــراد 
اإلنــسان الــعاقــل مــيزة تــفوقــهم عــلى الــنيانــدرتــالــيني، إذ ســمح ذلــك لــهم بــاملــزيــد مــن الــقوت(16) مــن املــنطقة 
 primates ذاتــــها مــــن األرض. (إن الــــعيش عــــلى الــــنباتــــات فــــقط أصــــعب ألفــــراد البشــــر مــــن الــــرئــــيسيات
األخـــرى، ألن أدمـــغة البشـــر الـــكبيرة تـــتطلب الـــكثير مـــن الـــسعرات الحـــراريـــةcalories (17) وألن أمـــعاءنـــا 
الــدقــيقة غــير مــناســبة لــهضم كــميات كــبيرة مــن ألــياف الــنباتــات roughage، وهــو تــركــيب يــتطلب مــعرفــة 
جــيدة بــاألغــذيــة الــنباتــية وطــريــقة تــحضيرهــا.) إال أن الــنيانــدرتــالــيني فــي مــوقــع آبــري دو مــاراس كــانــوا 
يجـمعون الـنباتـات الـصالـحة لـألكـل بـما فـي ذلـك الجـزر األبـيض parsnip األرقـطيون burdock، إضـافـة 

إلى الفطور الصالحة لألكل وهذه النباتات لم تكن كل ما كانوا يجمعونه. 
  

ووفــقا لــدراســات أجــرتــها <A. هــنري> [مــن معهــد مــاكــس بــالنــك لــعلم اإلنــسان الــتطوري فــي اليــبزيــگ 
بــأملــانــيا] تــبني لــها أن الــنيانــدرتــالــيني كــانــوا فــي رقــعة واســعة مــن أوراســيا - مــن الــعراق حــتى بــلجيكا - 
يــأكــلون نــباتــات مــتنوعــة. ولــدى فــحصها قــلح أســنان(18) الــنيانــدرتــالــيني والــفضالت املــتبقية عــلى األدوات 
الحجـريـة أكـدت أن الـنيانـدرتـالـيني كـانـوا يسـتهلكون أنـواعـا تـنتمي - إلـى حـد بـعيد - إلـى أنـواع الـقمح 
والــشعير الــحالــيني، بــعد طــبخها لــكي تــصبح لــذيــذة املــذاق. وقــد وجــدت أيــضا بــقايــا مــن نــشاء الــبطاطــا 



ومــركــبات تــدل عــلى أشــجار نــخيل. لــقد كــانــت أوجــه الــتشابــه بــني هــذه الــنتائــج ونــتائــج مــواقــع اإلنــسان 
الحـديـث املـبكر مـدهـشة. «وعـلى أيـة حـال، لـقد وضـعنا حـدًّا لهـذه الـبيانـات، إذ ال يـبدو هـناك اخـتالفـات ذات 
أهـمية بـني املجـموعـتني،» بحسـب تـصريـح <هـنري>. وتـضيف: «إن األدلـة الـتي لـديـنا اآلن تـشير إلـى أن 

البشر الحديثني األولني في أوراسيا كانوا يحصلون بصورة أفضل على األطعمة النباتية.» 
  

فراق منذ عهد بعيد(*******) 
  

إذا كـان الـنيانـدرتـالـيون يـتصرفـون بـالـفعل بـأسـالـيب كـان يـعتقد أنـها تـميز أفـراد البشـر الحـديـثني تشـريـحيا 
وتـشجع وصـولـهم إلـى الـهيمنة عـلى الـعالـم، فـإن هـذا الـتشابـه يـجعل انحـدارهـم وانـقراضـهم نـهائـيا أكـثر 
غـموضـا. ملـاذا انـقرضـوا فـي حـني بـقي اإلنـسان الـعاقـل عـلى قـيد الـحياة؟ تـشير إحـدى الـفرضـيات إلـى أن 
البشــر الحــديــثني كــانــت لــديــهم مجــموعــة أكــبر مــن األدوات يــمكن أن تــكون قــد دعــمت عــائــداتــهم مــن جــمع 
الــطعام. وتشــرح <هــنري> أن البشــر الحــديــثني كــانــوا يــتطورون فــي إفــريــقيا، حــيث كــان عــدد جــماعــاتــهم 
أكـبر مـن جـماعـة الـنيانـدرتـالـيني. ومـع املـزيـد مـن األفـراد الـواجـب إطـعامـها، فـإن املـوارد املـفضلة تـناقـصت، 
كـنقصان عـدد الـطرائـد سهـلة الـصيد مـثال، وكـان عـلى البشـر الحـديـثني أن يـطوروا أدوات جـديـدة لـلحصول 
عــلى أنــواع أخــرى، مــن املــواد الــغذائــية. وعــندمــا أحــضروا هــذه الــتقانــات املــطورة مــعهم مــن إفــريــقيا إلــى 
أوراسـيا تـمكنوا مـن اسـتغالل تـلك الـبيئة بـطريـقة أكـثر فـعالـية مـن الـنيانـدرتـالـيني املـقيمني. وبـعبارة أخـرى، 
كـــان البشـــر الحـــديـــثون يـــحسنون مـــهاراتـــهم لـــلبقاء عـــلى قـــيد الـــحياة فـــي ظـــل ظـــروف أكـــثر مـــنافـــسة مـــن 
الــظروف الــتي واجــهها الــنيانــدرتــالــيون، وهــكذا دخــلوا مــناطق الــنيانــدرتــالــيني مــع مــيزات أفــضل لــم تــكن 

متوفرة لدى النياندرتاليني. 
  

لـم يحـرض الـعدد الـكبير لجـماعـة اإلنـسان الـعاقـل عـلى اإلبـداع فـقط، وإنـما كـان يـساعـد أيـضا عـلى إبـقاء 
الــتقالــيد الجــديــدة وعــدم انــقراضــها مــع انــقراض آخــر فــرد مــن أفــراد مجــموعــة صــغيرة مــعزولــة. فجــماعــة 
اإلنـــسان الـــعاقـــل األكـــبر عـــددا واألكـــثر تـــواصـــال وفـــرت، بحســـب <C. ســـتريـــنگر> [مـــن مـــتحف الـــتاريـــخ 
الـطبيعي فـي لـندن]، املـزيـد مـن الـتقدم الـفعال لـبناء املـعرفـة والـحفاظ عـليها، مـقارنـة بـما لـدى أفـراد البشـر 
املــبكريــن، بــمن فــيهم الــنيانــدرتــالــيني. وعــلى الــرغــم مــن ذلــك، فــإن وصــول أفــراد البشــر الحــديــثني لــم يــوضــح 
انــقراض الــنيانــدرتــالــيني الســريــع. واملــحاولــة األخــيرة لــتعقـب تــناقــص أعــداد الــنيانــدرتــالــيني الــتي أجــراهــا 
<Th. هـيكهام> وزمـالؤه [مـن جـامـعة أكـسفورد] طـبقت طـرقـا لتحـديـد أعـمار مـحسنة وذلـك لتحـديـد أعـمار 
العشـرات مـن مـواقـع الـنيانـدرتـالـيني وأفـراد اإلنـسان الحـديـث األوروبـي امـتدت مـن إسـبانـيا إلـى روسـيا. فـقد 
بــينت الــنتائــج أن املجــموعــتني تــشاركــتا الــقارة ملــدة 2600 إلــى 5400 ســنة تــقريــبا، وذلــك قــبل اخــتفاء 

النياندرتاليني نهائيا نحو ما قبل 000 39 سنة خلت. 
  

وهــذا الــتشارك الــطويــل األمــد فــي الــقارة ربــما تــرك الــكثير مــن الــوقــت لــلتزاوج بــني املجــموعــتني. إذ بــينت 
تـحالـيل الـدنـا أن أفـراد البشـر الـحالـيني الـذيـن يـعيشون خـارج إفـريـقيا يحـملون وسـطيا مـا ال يـقل عـن نسـبة 
1.5 - 2.1 فـي املـئة مـن الـدنـا الـنيانـدرتـالـي - وهـي تـركـة االتـصاالت الـجنسية بـني الـنيانـدرتـالـيني وأفـراد 
البشـر الحـديـثني تشـريـحيا لعشـرات األلـوف مـن الـسنني بـعد أن بـدأت املجـموعـة األخـيرة بـاالنـتشار خـارج 

إفريقيا. 
  

ويـقترح بـعض املـختصني أن االخـتالط بـني جـماعـة الـنيانـدرتـالـيني األصـغر عـددا وجـماعـة البشـر الحـديـثني 
األكـبر عـددا يـمكن أن يـكون قـد أدى إلـى انـقراض الـنيانـدرتـالـيني، فـي نـهايـة املـطاف، بـالـهيمنة عـلى مجـمع 
جـيناتـهم(19). ويـعتقد <فـرايـير> «أن الـنيانـدرتـالـيني لـم يـكونـوا بـأعـداد كـبيرة جـدا، فـقد كـان هـناك أنـاس 
قَــِدمـوا مـن مـناطق أخـرى واخـتلطوا بـهم مـما أدى إلـى انـقراضـهم. فـتاريـخ جـميع الـكائـنات الـحية يـنتهي 



بــانــقراضــها»، ويــضيف «وهــذا ال يــشير بــالــضرورة إلــى أنــهم كــانــوا أغــبياء أو عــاجــزيــن ثــقافــيا أو غــير 
قادرين على التكيف وإنما يشير فقط إلى ما كان يحدث.» 
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(10) إنــسان ديــنيسوڤــا: هــو نــوع مــن األنــواع املــنقرضــة مــن البشــر مــن جــنس هــومــو. وقــد اكــتُشف فــي 
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000 41 سنة خلت. 
(11) الــلوزة الــدمــاغــية (أو الــلوزة الــعصبية أو الــجسم الــلوزي): هــي جــزء مــن الــدمــاغ يــقع داخــل الــفص 
الـــــصدغـــــي مـــــن املـــــخ أمـــــام الـــــحصني، وهـــــي تـــــشارك فـــــي اإلدراك وتـــــقييم الـــــعواطـــــف واملـــــدارك الـــــحسية 
واالسـتجابـات السـلوكـية املـرتـبطة بـالـخوف والقلق، وهـي تـراقـب بـاسـتمرار ورود أي إشـارة خـطر مـن حـواس 

اإلنسان. 
neurons (12)؛ أو: عصبونات. 
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(14) أو: علم الوراثة. 

 Abri du Maras (15)
(16) أو: الطعام. 

(17) أو: الحريرات. 
 teeth (18)

(19) مجمع الجينات gene pool = العدد الكلي لجينات الفرد في نوع من األنواع. 
  


