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 نگاشته شده توسط دانیال اندرسون

 جدیدیان کریمی مونامترجم : 

تکامل بشری در دوران مدرن بی سر و صدا دور ریخته شود. برای بیش از  احتمال دارد که معروفترین نشانه

میلیون ساله جنوبی کپی با نام علمی آفرانسیس در تمام  3.2لوسی نمونه شناخته شده به ظاهر سی سال،  

ی معرفمجالت و برنامه های تلوزیونی، کتاب ها، روزنامه ها، موزه ها با قاطعیت به عنوان جد تمام بشریت 

ید رد که سبب ایجاد تردبا این حال، دانشکده انسان شناسی تل آویو نتایج مطالعه ای را منتشر ک . می شد

این مطالعات بر مبنای بررسی   1های جدی در شناخت نقش لوسی به عنوان جد میمونی نوع بشر شد. 

مقایسه ای استخوان فک بین نمونه های زنده و پستانداران منقرض شده انجام شد. محققان نتیجه گرفتند که 

که به طور موازی با ما تکامل یافته اند قرار در بین شاخه های نخستین  "لوسی و اعضای گونه او باید 

پس با استدالالت تکامل گرایانه لوسی نباید بیش از این به عنوان جد مستقیم ما قلمداد شود. افول  "گیرد.

لوسی به مبالغه جعلی و تبلیغاتی تکامل گرایانه پایان داد. در عوض طراحی متناسب او به عنوان جد گونه 

 و پستانداران غیر انسانی کامال با خلقت کتاب مقدسی مطابقت دارد. منقرض شده غیرانسانی

 

 

 

زمانی که نمونه ها تا حد زیادی از هم گسیخته اند، باز سازی نمونه می تواند تا حد 

، به عنوان مثال بر پایه حدس و گمان، یا نادیده زیادی بازسازی می تواند سوداگرانه

 گرفتن مسئله ای به نفع تعصبات تکامل گرایانه باشد. 



  مدل های خواستگاه انواعمیان لوسی در رقابت 

تنها سیل انتقالی ایده آل بین میمون و انسان در نظر گرفته شده بود. به عنوان فدر مدل تکامل گرایانه، لوسی 

و کامال دارای آناتومی میمون از فسیل، انسان شناسان بر این باورند که او مخلوقی کامال دو پا  %40با وجود 

2شکل و انسان شکل است. تصویر   

به عنوان گونه ای باستانی که توسط خداوند در روز ششم، در حدود  در مدل خلقت کتاب مقدسی لوسی

سال پیش خلق شد در نظر گرفته شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل استخوان بندی لوسی و دیگر  6000

احتماال مخلوفاتی میمون شکل ساکن بر درختان بودند، که به طور بسیار  ، آنهااعضای سرده جنوبی

.نه های میمون های )آدم نمای( زنده کنونی قابلیت حرکت بر روی دو پا را داشتندمحدودی ، مانند نمو  

 

، کوبیدن میخ بر تابوتاکتشافات نهایی  
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میلیون ساله از یک جنوبی کپی بسیار جوان با قوت بیشتر انتظارات  3.3سال گذشته یک فسیل به ظاهر 

."لوسی فرزند " به کنید نگاه –خلقت گرایان را تایید نمود   

این میمون سه ساله دارای جمجمه ای میمون مانند، استخوان المی که عمال مطابق با شامپازه است می باشد. 

سبب نابودی هر امیدی برای سخن سرایی شد(.  استخوان خمیده انگشت که در میمون های این نمونه )

با باال رفتن از درخت و راه ساکن درخت دیده می شود، تیغه شانه شبیه به گوریل که به طور معمول برای 

بر رفتن روی پنجه ها در ارتباط است و ویژگی های گوش داخلی که تا حد بسیاری تاییدی بر حرکت 

روی چهار پا را دارد. محققان همچنان در حال حفاری برای یافتن بقایای پای این گونه اند اما خلقت 

بیان می شوند، عجیب  "میمونی –زن  "هنگامی که نظرات عمومی در خصوص تمثال معمول لوسی 

به  –لوسی به طور واضحی در تبدیل شدن به انسان است البته که  "نیست بشنویم مردم می گویند 

پاهایش )شبیه پای انسانی ( نگاه کنید. اما این بازنمایی تکاملی پاهای لوسی بر مبنای حقایق فسیلی 

: استاد آناتومی "میمونی –زن  "یافت شده نیست. به عنوان مثال نگاه کنید به گمراهی عمومی پیکره   

 



بزرگ دیگر  هایمیمون مطابق با گونهپای بزرگ و خمیده  اناین گونه دارای انگشت گرایان پیش بینی می کنند

 باشد. 

مشخص کرده . دانشگاه انسان شناسی تل آویو بیش از پیش قوت می یابندانتظارات خلقت گرایان  ااین ساله

لکه ب جنوبی کپی تناور به نظر می رسدبه فک پایین لوسی نه تنها مربوط است که شاخه مندیبل یا استخوان 

بسیار نزدیک گوریل است. در نتیجه، تکامل گرایان به این نتیجه رسیدند که لوسی را نباید بیش از این به 

ر نظر گرفت. به عنوان نمونه ای در زمینه تکامل انسان، یک ساختار استخوانی عنوان جد مستقیم انسان د

.سالها ادعای اغراق آمیز را از میان بردساده   

 

 جا به جایی شن های روان تکامل انسان

 

                              

 

را با کاندیدای  تکامل گرا، لوسی شکی نیست که انسان شناسان                                                             

جنس  "دیگری برای پذیرفتن نقش جد بشر عوض خواهند کرد. این کار در قالبی که امروزه به عنوان 

به عنوان کشفی پرشور قرار می گیرد. بازی به این شکل انجام می خوانده می شود نمونه یا آینده  "انسان

ز جمجمه جامعه تکامل گرا را به جنون شود. یک دانه دندان، یک استخوان فک از هم گسیخته، یا بخشی ا

موزه ، کتابهای درسی مدرسه، تلویزیونیحدس و گمان و اغراق می کشاند. مجالت، روزنامه ها، برنامه های 

بر تکامل بشر را مانند آتش سوزان همه جا پخش می کنند. اما با گذر سالها،  "گواه "های ملی، تازه ترین 

خوانده می شد طعم نابودی را خواهد چشید.  "گواه  "و آنچه شواهد بیشتری آشکار می گردند.   

کسانی که موفق به عبرت گیری از تاریخ نمی شوند محکوم به تکرار آن  "وینستون چرچیل چنین گفت 

به بیان ساده، جامعه تکامل گرایان اشتباه مشابه ای را بارها و بارها تکرار خواهد کرد. سه نشان  "هستند.

کرده اند. انسان پلتداون، نبراسکا و لوسی. این روند را  "افول"انسان در یکصد سال گذشته  قدرتمند تکامل

بیش از صد سال تحقیقات قوی انسان شناسی برای  دیگر نمی توان روندی بدیهی دانست. پس از حدود

اط روشنی بین هیچ ارتبل تکامل نوع انسان تنها نومیدی پس از نومیدی دیگر را در بر داشته است. دایجاد م

.میمون و انسان باستان تا کنون به ثبت نرسیده است. حاال زمان ایجاد راه جدیدی در علم است  

 

به عنوان پیوندی  برای چند دهه لوسی

مسلم میان میمون ها و انسان ها قلمداد 

می شد. حاال او به جرگه دیگر اجداد دور 

 ریخته شده انسان می پیوندد. 

 



  نتیجه

 عکس توسط کوین زیم

 

به طور فزاینده ای همانطور که نمونه های بیشتری از جنوبی کپی یافت شد.  

برای انسان شناسان سخت شد که بتوانند از اعتقاد تکامل یافتن انسان از نسل آن 

خبر های خوب بیشتری برای خلقت گرایان  –فرزند لوسی  "دفاع کنند. به مقاله 

.نگاه کنید  

 

 نداز می توبرای مسیحیان مهم است که درسی از طبیعت شکننده اجماع علم بیاموزند. اجماع علمی امرو 

پاورقی فردا باشد. برای چند دهه نئاندرتال ها به عنوان موجوداتی کم شعور و میمون مانند تصویر می 

شدند. امروزه نظریه دیگری به سرعت در حال رشد است. نئاندرتال ها به سرعت به عنوان نوعی کامال 

نوان پیوند مسلم بین انسان و میمون برای چند دهه، لوسی به عد. نهوشمند و کارآمد از بشر شناخته می شو

شناخته می شد. حال او به جرگه دیگر اجداد دور ریخته شده انسان می پیوندد. کسانی که مستمرا در افکار 

خود براساس اجماع علمی روز تجدید نظر می کنند از آنجا که نظریات علمی در نهابت لغو می شوند 

 ر داده اند. اغلب خود را در موقعیت مخاطره آمیزی قرا

اجماع علمی به عنوان احکامی برای بررسی تاریخ و علم بر عقاید خود  به عنوان مسیحی، ما براساس

. در عوض ما باید به الهام الهی، کالم خدشه ناپذیر خدا، که برای ما تاریخ حقیقی دنیا تجدید نظر نمی کنیم

را آشکار می کند وفادار بمانیم. کتاب مقدس به تنهایی برای ما چهارچوبی تاریخی را آماده نموده که ما می 

گر دانشمندان لوسی را توانیم مطالعات علمی خود در جهان طبیعی را در این چهارچوب به انجام برسانیم. ا

  از درون لنز کتاب مقدس مورد بررسی قرار می دادند، او هرگز دچار چنین رسوایی شرم آوری نمی شد. 


