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 انسان کیست؟

 «نالیدی»بارۀ بشر  در حاشیۀ اخبار در

 در  رادیوی بی بی سی یک خبر نشر کرد که باید توجه همه جانبۀ ما را جلب کند؛ این خبر 26/04/2017به تاریخ 

 بود.« نالیدی بشر»بارۀ 

  صدای و افریقای جنوبی تثبیت شدند، برای دو سال همه مدعیان پُر سردر  2013 استخوان های نالیدی ها که در

 از اسکلیت های نالیدی را)بی بی سی بازدید دانشمندان جهان نتایج سکوت عاجزانه فرو برد؛ این رشته  را در یک 

 ه(، با یک حیرت بزرگ تحویل گرفت. همه فرآورده ها و پیشفرض های"بشرشناسی اسکلیتی"  ب07/09/2015

بشر » (؛ و از10/09/2015DerTagesspiegel)« اولین نوع انسانی»یکباره فرو ریخته بودند. نشرات آلمانی از 

 ( سخن گفتند؛Deutschlandsradio Kultur 17/09/2015)« اولی نو

ملیون سال پیش بینی شد اما   2،5دایر شد برای نالیدی ها یک قدامت تا  2015در کنفرانس بین المللی که در سال 

دانشمندان از یک جمعبندی یقینی یافته های اسکلیتی  نالیدی عاجز آمدند؛ تناقضات بسیار آشکارتر و بسیار عمیق تر 

 ن بودند که  نادیده گرفته شده بتوانند:آاز 

قابل باور با بشر امروزی  اسکلیت ها بطور حیرت آوری متأخر)"مدرن"(هستند؛ ساختمان دندان ها بطورغیر برخی»

 (National Geographic 22/09/2015) «مشابه هستند

با این همه، سخن آخری به  تعیین قدامت استخوان ها موکول شد. و تحقیق در قدامت استخوان ها دو سال را در 

 اعالم شد: 26/04/2017یخ برگرفت؛ و به تار

سال سابقه  هزار 300تا  200ملیون سال قدامت نداشته  اند، بل صرفاً  3تا  2نالیدی ها طوری که فکر شده بود »

 «!!حتی معاصر "دی نی زوا" های متأخر تر بوده اند دارند؛ نالیدی ها معاصر نیاندرتال ها و

 وفات می یابد.هزارسال بعد، دوباره  300نالیدی، نمی دانست که 

  

، در دو فراز، چیز هایی  ذیِل مبحث  بشرشناسی نوشته بود که «ما، اسطوره و واقعیت»آغای صدیق رهپو درنوشتۀ 

رشتۀ   بارۀ در  قلم  وی، باعث سر درگمی  خوانندگان انسان کاوکازویید" از»بسیار تکان دهنده بودند و طرح مفهوم 

ن  رشته شد؛  طی بررسی که از نوشتۀ  آغای صدیق رهپو انجام  دادیم، بشرشناسی و  دقت مفهومی در مباحث ای

کوشیده شد نکات و جهات لغزش وی از مبنای تحقیقی توضیح شود؛ بعد برخی  یادداشت هایی که به وسیلۀ دوستان 
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 ز این مبحثخواننده درج گردیدند، گواهی دادند که ما به یک مرور، ولو بسیار فشرده و بسیار ناقص، برای آگاهی ا

 نیاز داریم؛ و خبر مربوط به بسته شدن دوسیۀ نالیدی، این مرور را جالب تر می سازد.

  
 

 خوب؛ 

 پیش از همه دو تذکر مهم را باید همراه بسازیم :

یکی این که این یک  مبحث اختصاصی است و هرگونه  ورود در آن مشروط  به اطالع مقدماتی از مبادی و شرایط  

 این رشته است؛طرح مسایل  

ً دیگری این که این مبحث معتقدات دینی را به معارضه می طلبد؛  در طرح همین مبحث محافل مذهبی نه تنها  خاصتا

، اً مسیحی، قاطعانه در برابر محافل  دانشگاهی ایستادند؛ به نمایندگی از مسیحیان، اخیر محافل مذهبی اسالمی، بل نیز 

نفع علم فیصله داد و گفت که آن چه علم، و از جمله داروینیزم، می گوید،  پاپ فرانسیسکوس این معارضه را به

 مسیحیت با آن معارضه ای ندارد.

 نکته : دو  ، مقدمتاً،بهر حال در این رابطه 

 «.خلقت»همان اندازه "دینی" و منصوص است، که بحث ه ب« تکوین»یکی این که بحث  

خر نیست؛ این یک بحث قدیم است؛ بگفت أحامل آن باشد، حاصل ادیان متکه انسان « امانتی»دیگری این که بحث در 

 موالنا:

 ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

 ما ز توست ما چو کوهیم و صدا در

 • 

به  «شناسیبشر» مطرح شده بود؛ « انسان»فهوم م متمایز از « بشر »در نوشته های قبلی توضیح دادیم که مفهوم 

که در سرتاسر دنیای مستعمراتی سابق زیست داشته   به مطالعۀ "سایرینی" اطالق می شده معادل "انتروپولوژی"،

اند؛ پسانتر این مفهوم انتروپولوژی به "مردم شناسی" و بعد به سایر اشکال مطالعۀ مستعمرات، به شمول مطالعات 

 جغرافیایی و زبانشناسی و فرهنگ این نواحی، هم، اطالق شد.

ی، سیاسی بود. انتروپولوژی سیاس« انتروپولوژی سیاسی» پیداییعرصه، یکی از معمایی ترین انکشافات در این  

 باشد.  «ستراتژی» ، سراسر، «علم»بیشتر از این که یک رشتۀ دانش سیاسی باشد، یک ستراتژی بود؛ گو این که 

در دانش بود، بل راه   بزرگ خیزشه تنها یک ن 1953تثبیت گینوم انسانی و کروموزوم ها در هستۀ حجره در سال 

 را برای یک بینش و تبیین  همسان و یگانۀ فلسفی دربارۀ "بشر"، هم، هموار ساخت.

در این « هیومان»مطرح شد، این سوال اصولی پیش برامد که منظور از  Human Rightمفهوم  1948 وقتی در

سال پیش این یک معضل  بسیار جدی بود؛  70ساخته شود،  خطاب کی است؟ هر قدر هم امروز بسیار بدیهی نمایان

در نتیجۀ یک مجاهدت بزرگ جامعۀ مدنی و روشنفکری، برای نخستین بار در نیمۀ قرن بیستم این پیشرفت حاصل 

 همه انسان های روی زمین هستند؛ و برای بار نخست پذیرفته شد که  بشر= انسان است.« هیومان»آمد که منظور از 

فقط یک حقوق بشر » برداشت که  تصریح کرد « هانا آرنت»رین و شجاعانه ترین گام را دراین استقامت مهم ت 

؛ و به پیروی از وی، و در راهی که وی هموار ساخت، در نیمۀ دوم  قرن بیستم، میدان برای تبیین فلسفی از «داریم
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ر حقیقت شد. د« گیورگ گادامر»ن نمایندۀ آن بشر= انسان گشوده شد و "انتروپولوژی فلسفی" اوج گرفت که مهم تری

درنیمۀ اول قرن بیستم منظم ساخته شده بود، اما رفع موانع متعدد « ارنست کاسیرر»انتروپولوژی فلسفی بوسیلۀ 

 سال وقت گرفت تا انتروپولوژی فلسفی به یک نگرش همه پذیرمبدل گردد. 50بیشتر از 
  

)Illies C.: Philosophische Anthropologie im biologischen Zeitalter; Zur Konvergenz von Moral u. 

Natur ; FFM 2006( 

و کاربست  مدرن، یک مفهوم "اروپایی" باقی ماند؛ و ضوابط  فکردر»Human انسان»ین موعد مفهوم ا قبل از

 Humanیاطبابت انسان »؛ و  «Humanism انسانگرایی یا» مانند مفاهیمه ، بهای این مفهوم هم اروپایی ماندند

Medizin»؛ و ازینگونه 

دقیق می شویم، در می یابیم که   همه "خجالت زدۀ" این مفاهیم همه "عطالت زده" و این این« تکوینِ » وقتی به 

 شده است و یا نه؟  می شود این نیست که آیا شادی، بشر  21سوالی که سوال قرن 

 شادی، غرق در خود است، که شادی شده است! 

 شده است؟ « انسان»، «بشر»سوال این می شود که چرا فقط چند دهه است که 

 آیا همین اکنون، هم، اطمینانی بدست است که بتوان گفت که بشر، انسان شده است؟

 مانده است؟« آرزو»چرا انسان شدِن انسان، یک 

 

 بخش اول

 سر َدرُگمی انجامید    به «بشرشناسی» 

در قرن بیستم علی رغم همه تحوالتی که در محتوا و زمینه های کار رشتۀ "بشرشناسی" بوجود آمد، این رشته 

 دو استقامت از هم متمایز شدند:  تدریجه کماکان انتروپولوژی نامیده شد؛ و ب

سِر آن از فلسفه سر زد، اونتوژنز=  ؛ و این رشته، که یک«وجوِد انسان»و در « انساِن موجود»یکی تدقیق در 

Ontogenese .نامیده شد 

-Paläoنامیده شد؛ و رشتۀ  Phylogeneseو دیگری تدقیق درگذشتۀ سالله یی انسان؛ و این رشته فیلوژنز= 

anthropologie  تکوین »ضابطۀ اصلی این رشته بود و مفهوم کلیدی این دیرینه شناسی هم « دیرینه شناسی بشر»یا

طی یک روند نشانی می داد که در قرار گرفت؛ این مفهوم "انتروپوژنیز" Anthropogenese = انتروپوژنز=« بشر

"بشر شدن" صورت پذیرفته است. می دانیم که این یا Hominisationارتقایی، و از راه آمیزش های متنوع،  -تکوینی

سفر طوالنی بشر مشروط به همجواری ها و خویشاوندی های متعدد و متنوع بوده است. پس بشر یک محصول تک 

 نیست. Monophyletischاجدادی= 

 به دور دو مفهوم رهنما پیچیده شدند: « انتروپو ژنیز»مطالعات در 

یان یک سالله که تمام "بشرنماها" به آن متعلق اند؛ هومینید ها شامل شاخه های برای ب  Hominidaeاول مفهوم 

 نه بوده اند؛ Homoمتعدد می شوند که در سلسلۀ تکوین، اکثر شان اجداِد مستقیم نوع بشر یا 

 نما"، به شمول شامپانزه و گوریال، در تحت این تصنیف جای می گیرند.  -همه شاخه های "بشر

 را نشانی می کند.  Homoکه کامال اختصاصی است و صرفاً ساللۀ بشری یا  Homininiدوم مفهوم 
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ملیون ساله ترسیم شد؛ و در متن این مسیر، جریان  8در تحت این دو مفهوم )هومینید و هومینین(، یک مسیر قریب 

 تکوین  "بشر نما های اولی" و "بشر کنونی" یا هوموساپینس، جدول بندی گردید؛

 یف را که بسیار فشرده بسازیم، در فهرست زیر ظاهر می شود:این تصن
 

  •Sahelanthropus Tchadensis   8-7ملیون سال 

  •Orrorin Tugensis  6   ملیون سال 

 •Ardipithecus Ramidis   4،4   ملیون سال 

 •Australopithecus Afarensis   3,6-3,2 ملیون سال 

 •Homo Rodulfensis     2,5-2,3  ملیون سال 

 •Australopithecus Sediba    2,0-1,8 ملیون سال 

  •Homo Habilis   2,1-1,5 ملیون سال 

  •Homo Erectus   1800-800   هزارسال 

  •Homo Heidelbergensis   780-500  هزارسال 

 •Homo Neandertalensis   300 -130  هزارسال 

 •Homo Florensis    120-10 هزارسال 

 •Homo Denisovansis   50 هزارسال 

 • Homo Sapiensis   هزارسال   400حداکثر از 

 هزارسال 150تا  200خروج تدریجی از افریقا از    

 هزارسال بدینسو. 70کثرت عبور بسوی بیرون از افریقا از   

اروپا »ر فشار و تهدید عقیدۀ این نظر که بشر از افریقا بیرون امده است، اصال از داروین بود؛ و این نظر داروین زی

 برای مدت طوالنی مسکوت گذاشته شد. « محورانۀ کاوکازویید ها -

 Scobelفقط در سه دهۀ اخیر، و آن هم از برکت  تحقیقات ژینیتکی، ثابت آمد که افریقا مهد و گهوارۀ بشر است )

د که گویا  نسل "بشر" به روی به تکرار مسترد ش« کالسیک»(؛ و در طی سه دهۀ اخیر، این فکر 17.01.2013

ارتقایی از نسل "بشرنما" فرا روییده است؛ یافته های نو حفریاتی  و متود های نو  -یک خِط  تخطی ناپذیِر تکوینی

 ( Spektrum 01.01.2003تحقیقی، این تصویر قدیمی را  زدودند )

هزارسال، در  800ۀ یک ملیون و یک مجموعۀ از قدیم ترین اسکلیت ها با سابق  2013و هنگامی که در سال 

بیرون از افریقا، در "دمانیسی" گرجستان تثبیت شد؛ همه دانستند که زمان گفته هایی سپری شده است که به پیروی 

 از برخی پیشفرض ها، پیوسته بر افکار عامه بار ساخته می شدند. 

بشرشناسی" را در هم ریختند؛ بررسی اسکلیت های دمانیسی گرجستان، بمانند یک زلزله، دستاورد های "علم 

مجموعۀ اسکلیت های دمانیسی نشان داد که گروه بندی هایی که رشتۀ بشرشناسی اسکلیتی کرده است )فهرست باال(، 

، طوری که قبالً پنداشته می یکتوس "ریا -هابیلیس" و "هومو -رودولفینسوس " و "هومو -خاصتاً سه گروه "هومو

ال دیگر نیامده اند؛ و نه تنها این ها همزمان و در کنار هم موجود بوده اند، بل مدارکی بدست شد، نه تنها یکی به دنب

  آمد که نشان دادند :
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بدست آمده  هومو رودلفنزیس و هومو هابیلیس اصالً هیچگاه موجود نبوده اند ...قحف هایی که »... 

یک نوعی ...مربوط بوده اند...« نوع»، همه به یک «هومو» اند، گواهی می دهند که اعضای قدیمی تر 

)تثبیت شد. روغ( که هنوز نامی ندارد...این قحف همه استخوان های صورت و یک مغز کوچک را با هم  

 (Zeit Online 17.10.2013«)می بندد؛ هیچکس فکر نمی کرد که چنین "ترکیبی" موجود بوده... 

 دگر از نو نوشته شد؛  کبار"تاریخ تکوین"، یگرجستان خاصتاً پس از کشف دمانیسی 

بسیار فاصله است؛ ثابت شد که تنها در میان « تنوع در انواع»ثابت شد که از تنوع در میان اعضای یک نوع، تا 

 ( 24.11.2016"نوع خویشاوند" تثبیت شده بودند )فرانکفورتر الگماینه  23هومینیدها حداقل 

زارساز، باید از ، یا بشر اب«هوموهابیلیس»ثابت شد که "استرالیپیتیکوس سیدیبا" کدام نوع جداگانه نیست؛ ثابت شد که 

ملیون سال قدامت داشته اند؛ بل ثابت شد  3،3فهرست ها حذف شود؛ چون نه تنها ابزارهایی به نمایش گذاشته شدند که 

 (National Geographic 22.09.2015حتی "بشرنما" نیست.)  که ابزارسازی، اصالً، خاص ساللۀ "بشر" و یا

پارچه اسکلیت در افریقای جنوبی تثبیت شدند که، نظر به محل  1700 بیشتر از 2013 تعقیب این انکشافات در سال به

ال نامیده شدند؛ بهرحال ارزش علمی یافته های نالیدی، طوری که در با« Homo Nalediنالیدی -هومو»کشف آن ها، 

 نوشتیم، وابسته ساخته شد به این که قدامت اسکلیت های نالیدی، دقیقا،ً تعیین شود؛

نشر کرد؛ مطابق ارۀ قدامت اسکلیت های نالیدی را ( نتایج بررسی های علمی درب26.04.2017و اینک بی بی سی )

نالیدی ها باید معاصر نیاندرتال  هزارسال می رسد؛ و300تا  200به این گزارش قدامت اسکلیت های نالیدی،صرفاً، به  

  ها بوده باشند؛

 حذف شدند.« دیرینه شناسی بشر»بدینسان نالیدی ها از فهرست بررسی های 

ه تنها بسیار ، ن«دیرینه شناسی اسکلیتی»و اما کشف دمانیسی و کشف نالیدی این حقیقت را برهنه ساختند که فهرست 

بی پایه استوار بوده است؛ بل اصوالً این طریق جستجوی اسکلیت ها، یک بیشتر از آن که ادعا می شده، بر حدسیات 

این یک طریق مطمین کم کم روشن می شود که وطریق بیشتر مقداری، و بیشتر ظاهری، و بیشتر مقایسی است؛ 

ا ر  نیست؛ خاصتاً که ژینیتیک، این مقایسه های ظاهری ، و بطریق اولی منشأ حیات،برای تحقیق در منشأ بشر

 قاطعانه مسترد می کند.

 جای می مانند؟ چند سیمای اصلی بر، بهر حال می بینیم که از فهرست طوالنی باال  
 

 Homo-Erecktus -انسان ایستاده قامت -1 

است؛ که طوری که « ایریکتوس -هومو»یگانه سیمایی در این فهرست که از تردید ها "سرافراز" بیرون می براید، 

ملیون سال قبل به گرجستان رسیده بوده است. معلوم است که ایستاده قامت شدن از  2د در حوالیدمانیسی نشان دا

 پیش شرط های راهپیمایی های بعید و مهاجرت های اولی بوده است. 

 دقیق تر می شویم: 

ملیون سال پیش  65تا  69 در قاره های مختلف پراگنده هستند، سوابق مشترک شان بهاکنون  انواع "مخلوقات" که 

بزرگ، به شمول  سمانی  به زمین اصابت کرد که  همه موجودات  خورد وآمی رسد؛ در این زمان یک ِجرم بزرگ 

دینوزاور ها، را از بین برد که باالی سطح زمین  زیست داشته اند؛ بررسی های علمی به این نظر رسانیده اند که 

تداوم داشته است که در سطوح عمیق تر زمین و یا در عمیق ترین سطوح  فقط آن نوع حیات زمینی شانس بقا و

ملیون  200اسکر تثبیت شد تا ملیون سال؛ یک نوع ماهی که در مدغ 400ابحار زندگی داشته اند )مثالً عقرب 
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 خشکه های بزرگ در اثر حرکات  تکتونیکی  زمین از باعث شدند کهملیون سال قبل  50؛ همین حوادث در سال(

 هم جدا شدند؛ 

مطالعات دقیق در جزیرۀ مدغاسکر ثابت ساخته اند که درست در همان حوالی، پریمات ها بوجود آمده بودند؛ اما در 

  آن زمان بشر بر روی زمین حضور نداشت؛ بدنبال ظهور بشر، ایستاده قامت شدن بشر، مهم ترین تحول اندامی

ور، و قابِل نیل، می ساخته است؛ پس انتشار بشر بر روی زمین بوده است که مهاجرت های طوالنی را قابِل تص

آغاز می یابد؛ و اگر نشانه های مهاجرت های اولی، ونشانه های استفاده از ابزارها، به قبل « ایریکتوس -هومو»با

 را باید عقب تر ببریم.« ایریکتوس -هومو»از دو ملیون سال عقب تر برود، این بدان معنا است که قدامت 

 2- Ardipithecus Ramidis  

ملیون سال، به "رامیدیس" بر می خوریم؛ بررسی ها نشان می دهند که "رامیدیس" به نوع بشر=  4،4با قدامت 

Homo  متعلق بوده است و آخرین مطالعات می گویند که این "رامیدیس" از دو نوع ما قبلی یعنیOrrorin 

Tugensis ،6 ملیون سال ، وSahelanthropus Tchadensis،8-7  ملیون سال، که هر دو "بشرنما= شادی" بوده

اند، بسیار بیشتر از ان فاصله و فرق داشته است، که تا کنون پنداشته می شد؛ پس"رامیدیس" را می توانیم نیای 

 عدول کرده باشیم. « شادی»به « بشر»"ایریکتوس" بدانیم، بدون این که از

ملیون سال پیش به محققین عرضه شدند؛ و این یافته های نو، این  7ومو از ( بقایای نوع ه22.05.2017اخیراً )

 گمان را تقویت می کنند که نوع  بشر حاصل یک راه جداگانۀ تگوینی بوده است؛ یعنی بشر منبعث از شادی نیست.

 3- Australopithecus Afarensis 

ما" ن ثابت است که افارینزیس یک "هومینید = بشرملیون سال، به "افارینزیس" بر می خوریم؛  3،2-3،6در حوالی 

( می زیسته است. کلمۀ اول )یادداشت Pleistozänتا  Pliozänبوده که در  طی یک دورۀ طوالنی از 

"استرالیپیتیکوس" یک کلمۀ التینی است به معنای "شادی از جنوب"؛  نظر این است که افارینزیس"جّد مشترک" همه 

مپانزه و گوریال باید باشد. اخیراً این گمان تایید شد که همه استنرالیپیتیکوس ها "درخت زی" هومینید ها به شمول شا

 بوده اند. 

انجامیده باشد که سابقۀ آن  Homo-Rudolfensisباید به نوع  Australopithecusنظر این است که نسل هومینید های 

 ملیون سال قبل می رسد.  2تا 

 -رالیاوست»یدیس" و "ایرکتوس" دقیق شویم؛ و بعد این نسبت را با سیر تکوینی از هرگاه در نسبت در میان "رام

مقایسه کنیم، یکی از احتماالتی که گشوده می شود این است که « رودولفینسوس -هومو»به « پیتیکوس افارینزیس

و ایرکتوس، بوده  هومو رودولفینزوس حاصل یک تالقی و امتزاج درمیان افارینزیس و رامیدیس، و یا افارینزیس

 -سترالیوشان از شادی های ا است؛ از این امتزاج مطمین می شویم، وقتی می دانیم که رودولفینزیس ها مغز

  -می گرفته اند پیتیکوس بزرگتر بوده و ابزارها را بکار

را تشکیل داد؛ « بشرجاوایی»تا "جاوا" رسید و   Anthropo pithecus)شعبۀ رودولفینسیس تا استرالیا رسید و شعبۀ 

هزار تا  600جدا شد که سابقۀ آن  Sinantropus Pekinensisو بعد، ازهمین شعبۀ بشر جاوایی، شعبۀ بشرچینایی یا 

 یک ملیون سال پیش می رسد(

همان اندازه ای که قدامت "هومینید ه پس امتزاج های متعددی که در محیط بسیار متنوع آن زمان بوقوع پیوسته است، ب

و  "شادی"فروض می سازد، دقیقاً بهمان اندازه هم قدامت "هومو ها" را مفروض می سازد؛ یعنی  درمیان ها" را م
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یکی بر دیگری سخن « تقدم»و « قدامت » می توان از همجواری و امتزاج ها سخن گفت؛ اما نمی توان از "بشر"

 . گفت

« دامتق»و "بشر"،  "شادی"که در نسبت در میان  بررسی های علمی یک دلیل قاطع برای این فرضیه اقامه نه کرده اند

چنین یک اقامۀ دعوا، نه می تواند از جانب علم صورت بگیرد؛ و نه این کار علم است. داروین با شادی بوده است. 

  نیز چنین چیزی نگفته است. 

  4 - Homo Ergaster  

Homo-Ergaster تمدنی"است؛ این بشر کارکن است که در تکوین بعدی یا "بشرکارکُن"، این نام بیشتر، یک "تسمیۀ

( این بشر کارکن 2013اکتوبر 27-، انجامیده است )بی بی سیHomoSapiensساپینس -به بشرکنونی، همین هومو

 ؛ شر کنونی این چنین گشوده شده است؛  راه دراز به سوی ب«فهمید که می فهمد»

  

 قدم به قدم :

سال قبل  از دست یک بشر جاوایی تثبیت شده است  هزار 430فوسیل یک صدف در  باالیکاری  نخستین اثر کندن

وسیلۀ ابورجین ها ه هزارسال پیش در کانیبرای استریلیا ب 48(؛ نخستین آبدۀ سنگی در2014دسامبر  8 -)بی بی سی

وسیلۀ ه یلیا باستر Murujuga هزارسال پیش در 35 برپا شده است؛ نخستین  نقاشی از صورت بشر )پورتریت( در

ه هزارسال پیش ب 30ابورجین ها به روی یک سنگ حک شد؛ نخستین نقشه های رهنمای محل و رهنمای راه ها در

هزارسال پیش در  12وسیلۀ ابورجین های استریلیا حک شد. نخستین نقاشی رقص های مناسک جمعی انسان ها در

 کانیبرای استریلیا بوسیلۀ ابورجین ها حک شد؛

داده ها را  مقایسه می کنیم با این که بشرایستاده قامت، آتش را مهار ساخت؛ پس به یک تقریب کم  قتی اینو 

تمدن و فرهنگ و سنت از است و ایریکتوس در آستان تمدن بشری ایستاده بوده  -بیش گفته می توانیم که هومو و

ت؛ رفته اسپای از جهاِن"مستهجن" فرایک نیک غریبی، با"فرهنگ"، بطور شده است. « متکاثف»، مقطع به بعد همان

 هم در همان لجن فرو رفته است!  اما با نوک پای دیگر هنوز

بهرحال؛ طوری که نوشته آمد، این دیدگاه که  "تاریخ بشر" نظر به مشخصات "کالن اندامی" تبیین گردد،  

اصالً یک نظریۀ قرن هجدهمی بود؛ در قرن نزده "نظریۀ تکاملی"  این دیدگاه را وارد مرحلۀ نو ساخت. در نظریۀ 

  است. زمینی املی جریانات طبیعت حاصل تداومی و تکمنشأ صرفاً زمینی دارد، و بشر حیات و تکاملی، 

حیات فقط بصورت بخش مکملی از تحول تاریخی سیارۀ ما » نوشت: ،تکاملی حیات، نظریه پرداز نظریۀ اپارین .ا

  (62؛ ص1348)ا. اپارین: حیات منشا و تکامل آن؛ ترجمۀ ن. فرهیخته؛ تهران « ظاهر شده است
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