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مقدمه

چرا دنیا چنین است که هست؟
نه از منظری فلسفِی ژرف اندیشانه ) اینکه چرا ما اینجاییم؟( بل از منظری 
مناظر  دنیا،  اینکه: چه دالیلی در پس خصیصه های اصلی  یکسره علمی ، 
نهفته است؟ و چگونه  بیابان ها،  و  اقیانوس ها و کوه ها  و  قاره ها  طبیعی1 
نواحی و فعالیت های سیارۀ ما و فراتر از آن محیط کیهانی ما، بر پیدایش 
و تکوین گونۀ ما و تاریخ جوامع و تمدن هایمان تأثیر گذاشته اند؟ چگونه 
سیارۀ زمین قهرمان اصلی شکل  دادن به داستان بشر بوده است؟ شخصیتی 
با ریخت و ترکیب خاص، خلق وخوی متغیر، و مستعد طغیان های متمردانۀ 

گاه و بی گاه؟
می خواهم کشف کنم که زمین چگونه به ما هستی بخشید. تردید نیست 
که زمین به معنای دقیق کلمه به تک تک ما هستی بخشیده است، درست به 
همان سان که به تمامی حیات روی سیارۀ زمین هستی بخشیده است. آبی 

Landscape .1؛ در اصطالح جغرافیای طبیعی، ویژگی های آشکار و متامیز هر منطقه از زمین 
که با عنارصی مانند رودها و دریاچه ها و کوه ها و دشت ها و دره ها و فالت ها و پوشش گیاهی 

مشخص می شود.
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که در تن ماست روزگاری در رود نیل1 جاری بوده ، با باران های موسمی بر 
هند باریده و اقیانوس آرام را درنوردیده است. کربن موجود در مولکول های 
آلی2 سلول های ما را گیاهانی که می خوریم از جّو استخراج کرده اند. نمک 
موجود در عرق و اشک ما، کلسیم موجود در استخوان های ما و آهنی که در 
خون ماست همه و همه از سایش صخره های پوستۀ زمین حاصل آمده؛ و 
گوگرد موجود در مولکول  های پروتئین مو و عضالت ما از دل آتشفشان ها 
فوران کرده است.3 زمین برای ما مواد اولیه ای را هم که استخراج و فرآوری 
کرده ایم و وسایل و تکنولوژی هایمان را از آنها ساخته ایم فراهم آورده است؛ 
و  کامپیوترها  تا  گرفته  پارینه سنگی4  دوران  در  زمخت  دستی  تبرهای  از 

گوشی های هوشمند امروزی.
این نیروهای زمین شناختی پرجنب وجوش سیارۀ ما بودند که تکامل مان 
را در شرق افریقا همچون گونه ای َکپِی5 ]1[ به شکلی منحصربه فرد هوشمند 
اقلیمی  به حرکت درآوردند. در عین  حال تغییرات  و اجتماعی و مبتکر، 
سیاره ای به ما امکان داد تا به گوشه وکنار دنیا مهاجرت کنیم و گسترده ترین 

Nile .1؛ بزرگ ترین رود افریقا. دو رسچشمه برای آن در نظر گرفته اند. اگر کاگرا در روآندا 
رسچشمۀ آن دانسته شود، با طول 6700 کیلومرت درازترین رود جهان است، و اگر ویکتوریا نانزا 
رسچشمۀ آن دانسته شود، ۵600 کیلومرت طول دارد. رود نیل به مدیرتانه می ریزد و در مسیرش 

بیش از 2800 کیلومرت مربع از اراضی شامل مرکزی و شامل غربی افریقا را زهکشی می کند. 
organic molecules .2؛ مولکول های دارای ترکیبات کربن، ویژۀ موجودات زنده، اعم از گیاهان 

و جانوران. 
۳. برای مطالعۀ بیشرت دربارۀ چگونگی ورود عنارص از زمین به بدن آدمی، بنگرید به:

Stager (2014) and Schrijver (2015).
4. early Stone Age

از گیبون و  اعم  انسان واران  باالخانوادۀ  اعضای  از  بر هر یک  نامی ست عام که  کَپی  ape .۵؛ 
انسان اطالق می شود. برخی کوشندگان بر آن اند که واژۀ  اورانگوتان و گوریل و شامپانزه و 
کَپی در فارسی خالی از ابهام نیست و بهرت آن است که از صورت فارسی نام علمی آن بهره 
بریم: هومونوئید. اما رشح کَپی در برهان قاطع بر صحت این واژه و مصداق آن که در تعریف 
علمی اش آمده است داللت دارد: »میمون را گویند عموماً و میمون سیاه را خصوصاً و به زبان 
علمی هند نیز میمون را کَپی می گویند و آن جانوری ست شبیه به آدمی«. این نام در اشعار 

معتربان شعر فارسی نیز مذکور است. برای منونه هایی از آن نک: لغت نامۀ دهخدا، ذیل کَپی.
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گونۀ جانوری دنیا شویم. فرایندها و رویدادهای عظیم سیاره ای دیگری نیز 
مناظر طبیعی و مناطق اقلیمی مختلف را پدید آوردند و برآمدن و تکوین 
تمدن ها را در طول تاریخ سبب شدند. این تأثیرات سیاره ای بر »داستان« 
است.  نوسان  در  بنیادی  عمیقاً  امر  تا  سطحی  به ظاهر  امر  میان  انسان، 
خواهیم دید که چگونه سرما و خشکی پایدار اقلیم زمین سبب شده است که 
بیشتر ما برای صبحانه تکه ای نان تست یا کاسه ای غالت بخوریم؛ چگونه 
برخورد بین قاره ای از حوزۀ مدیترانه دیگ جوشانی پدید آورد از فرهنگ های 
مختلف؛ و چگونه جبهه های متضاد آب وهوایی در اوراسیا شیوه های زندگی   
اقوام  یکسره متضادی را پدید آورد که هزاران سال در شکل گیری تاریخ 

ساکن در سراسر قاره مؤثر بوده اند. 
ما سخت نگران تأثیر بشریت بر محیط زیست شده ایم. با گذشت زمان 
جمعیت ما سرریز کرده و بیش از هر دوره ای منابع مادی را بر باد می دهد 
انسان های  اکنون  انرژی چنگ می اندازد.  بر ذخایر  با مهارتی روزافزون  و 
خردمند از راه رسیده اند تا به مثابۀ نیروی قاهر زیست محیطی روی زمین، 
بر  ما، سدسازی  جایگزین طبیعت شوند. شهرسازی ها و جاده سازی های 
رودخانه ها، و فعالیت های صنعتی و معدنی ما با تغییر ظاهر مناظر طبیعی، 
دگرگون  کردن اقلیم جهانی، و دست  داشتن مان در انقراض  های گسترده، 
همچنان اثری عمیق و ماندگار می گذارند. به پیشنهاد دانشمندان، بهتر است 
به منظور بازشناختن تأثیر ما بر فرایندهای طبیعی جاری در سیاره، دورۀ 
زمین شناختی جدید »آنتروپوسن«1 نامیده شود ــ»عصر جدید انسانیت«.2 
با سیاره مان داریم، و  ولی ما گونه ای هستیم که هنوز پیوندی ناگسستنی 
تاریخ زمین در ترکیب و طبیعت ما نقش بسته است، درست به همان سان 
که کنش های ما نقش هایی مشخص بر جهان طبیعی نشانده اند. برای یافتن 

Anthropocene .1؛ رسآغاز عرصی جدید در حیات سیارۀ زمین، و دورانی که تأثیر فعالیت های 
برش بر زیست بوم و ساختار زمین شناختی مشهود می شود. 

2. Crutzen (2000); Ruddiman (2015); Lewis (2015).
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بررسی  را  زمین  سیارۀ  خود  زیست نامۀ  باید  داستان مان  از  درست  درکی 
کنیم ؛ ویژگی های مناظر طبیعی و بافت زیرین، جریان های جّوی و نواحی 
تغییرات  کهن  رویدادهای  و  صفحه ای1  زمین ساخت های  آب وهوایی، 
اقلیمی. در این کتاب در خواهیم یافت که محیطمان با ما چه کرده است. 

، در صدد شرح این آزمایش فکری3 بوده ام 
در کتاب قبلی ام، دانش 2

که چگونه می توانیم بعد از فاجعه ای فرضی تمدن را در سریع ترین زمان 
ممکن از »ب«ی بسم الله راه بیندازیم. از تصور نابودی هرآنچه در زندگی 
هرروزه مان واجد اهمیت است بهره بردم تا دریابم که در پس همۀ رویدادها 
تمدن چگونه عمل می کند. کتاب در اصل تحقیقی  بود دربارۀ کشفیات 
مدرن  داد جهان  امکان  ما  به  که  نوآورانه ای  فناوری های  و  کلیدی  علمی 
انجام دهم گستردن چشم انداز است،  آنچه اکنون می خواهم  بنا کنیم.  را 
جایی  به  ما  سوق  دادن  در  انسانی  نبوغ  نقش  دربارۀ  نه فقط  بحثی  طرح 
که اکنون هستیم، بلکه دنبال کردن سرنخ شرح و تبیین ها تا زمانی حتی 
دورتر. ریشه های دنیای مدرن ما به زمان های بسیار دور بازمی گردد و اگر 
دنبال  زمین  در سرتاسر سیمای دگرگون شوندۀ  را هرچه عمیق تر  ردشان 
کنیم، از خطوط علیتی4 پرده برخواهیم داشت که در بیشتر موارد ما را تا 

تولد سیاره مان عقب می برند. 

plate tectonics .1؛ مجموعۀ هفت یا هشت صفحۀ تشکیل دهندۀ سنگ کُره/ پوستۀ کرۀ زمین/ 
لیتوسفر. هرکدام از این صفحات خود از تعدادی صفحۀ کوچک تر تشکیل شده  است. این صفحات 
متصل در حرکت اند و زلزله ها و آتشفشان ها بر اثر برخورد این صفحات با هم روی می دهند. 

کوه ها و درازگودال ها نیز بر اثر برخورد این صفحات با یکدیگر پدید آمده اند. 
2. Dartnell (2015).

thought experiment .۳؛ طرحی که برای اثبات یک فرضیه یا نظریه ارائه می شود ــ بی نیاز از 
آزمایش مستقیم و تجربی. فیلسوفان علم دربارۀ اعتبار و مقبولیت این آزمایش ها اختالف نظر 

دارند. 
lines of causation .4؛ بنا بر دانش نامۀ فلسفی استنفورد، فرضیۀ کلیدی در پیوند با خطوط علّی 
(causal lines) یا فرایندهای علّی (causal processes) قرار دارد. برتراند راسل بر آن است که 
خطوط علّی نه فقط جایگزین مفهوم ابتدایی علیت در دیدگاه علمی جهان شده است، بلکه در 

عین حال توضیح می دهد که مفهوم ابتدایی علیت چه اندازه صحیح است. 
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کسی که با بچه ها معاشرت داشته  می داند منظورم چیست. برای یک 
بچۀ شش سالۀ کنجکاو که می پرسد چیزی چگونه کار می کند یا چرا چیزی 
چنین است که هست، جواب سرضرب شما هرگز راضی کننده نیست. زمینه 
را برای معماهای بعدی آماده می کند. پرسش آغازین ساده ای بی بروبرگرد 
زنجیره ای کامل از »چرا؟«، »ولی چرا؟«، »چرا اونه؟« در پی خواهد داشت. 
کودک می کوشد با کنجکاوی ای سیری ناپذیر، از طبیعت پنهان جهانی که 
خود را در آن می یابد، درکی به دست آورد. من می خواهم تاریخمان را به 
همین شیوه بررسی کنم، حقایق بنیادین را بکاوم بروم پایین و پایین تر و در 
این باره تحقیق کنم که چگونه وجوه به ظاهر نامرتبط دنیا با یکدیگر پیوندی 

محکم دارند. 
به  کم بارانی  سال  -چند  کتره ای ست  و  درهم برهم  آشفته،  تاریخ، 
و  می کند  فوران  آتشفشانی  می انجامد؛  اجتماعی  آشوب  و  قحط سالی 
بلبشوی عرق ریزان و  را نیست ونابود می کند؛ ژنرالی در  شهرهای دوروبر 
باد می رود.  بر  امپراتوری  خون ریزی میدان جنگ تصمیم بدی می گیرد و 
ولی در پس رخدادهای تاریخ، اگر دنیایمان را هم به لحاظ زمانی و هم به 
لحاظ مکانی در مقیاسی به اندازۀ کافی وسیع ببینیم، جهت گیری های معتبر 
و ثابت های موثق تشخیص داده می شوند، و علل بنیادین آنها توضیح داده  
می شود. بی تردید ساختار سیارۀ ما چنان نیست که همه چیز از پیش مقرر 

شده باشد، اما با این همه می توان مضامین عمده را تشخیص داد. 
بررسی ما دوره های زمانی حیرت انگیزی را در بر خواهد گرفت. کل 
فریم  یک  در  فقط  است؛  شده  اجرا  ثابت  اساساً  نقشه ای  در  بشر  تاریخ 
قاره ها  اینکه  با  و  نبوده،  این گونه  همیشه  جهان  ظاهر  اما  زمین.  فیلم  از 
جابه جا  طوالنی مدتی  بازۀ  زمانی  در  زمین شناختی  نظر  از  اقیانوس ها  و 
می شوند، سیماهای پیشین زمین تأثیری عظیم بر داستان ما نهاده است. 
میلیارد  چند  در  سیاره مان  بر  زندگی  تکامل  و  زمین  متغیر  طبیعت  به  ما 
پنج  در  َکپی اش  اجداد  از  انسان   تکامل  نگریست؛  خواهیم  گذشته  سال 
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میلیون  سال اخیر؛ افزایش قابلیت های انسان و پراکندگی  اش در جهان طی 
صدهزار سال گذشته؛ پیشرفت تمدن  طی ده هزار سال گذشته؛ جدیدترین 
گرایش های تجاری سازی، صنعتی کردن و جهانی  شدن هزارۀ اخیر؛ و در 
نهایت اینکه ما چگونه به فهم این داستان شگفِت سرآغاز در یک قرن اخیر 

نائل آمده ایم. 
مورخان  آن.  فراسوی  به  و  خواهیم کرد،  سفر  تاریخ  ته  به  بدین سان 
داستان  تا  می کنند  تفسیر  و  رمزگشایی  را  بشریت  مکتوب  گزارش های 
تمدن های باستانی را نقل کنند. باستان شناسان گرد از آثار باستانی می زدایند 
و ویرانه ها دربارۀ پیش تاریخ اولیۀ ما و حیات ما به مثابۀ شکارگر ـ خوراکجو1 
سخن می گویند. دیرینه شناسان تکه های تکامل ما را که گونه ای از گونه هاییم 
کنار هم چیده اند. برای اینکه با دقت بیشتری زمان های گذشته را پیش چشم 
در  گرفت:  خواهیم  کمک  نیز  علم  زمینه های  دیگر  اکتشافات  از  آوریم، 
اطالعاتی که تاروپود سیارۀ ما را تشکیل می دهند و در الیه های صخره ها 
ثبت و ضبط شده اند، جست وجو خواهیم کرد؛ کتیبه های کهِن رمزگان های 
ژنتیکی را که در کتابخانۀ دی ان ِای تک تک سلول هایمان نگه داری  شده اند 
خواهیم خواند؛ و با نگاه کردن از چشمی تلسکوپ ها نیروهای کهکشانی 
را که به جهان ما چنین شکلی داده اند بررسی خواهیم کرد. ریسه  های روایی 
تاریخ و علم از اول تا آخر کتاب درهم خواهند تنید و تاروپود بافتش را 

تشکیل خواهند داد. 
هر فرهنگی افسانه های خاص خودش را دربارۀ سرآغاز پرورانده است؛ 
از باورهای بومیان اولیۀ استرالیا در »عصر رؤیا«2 گرفته تا اسطورۀ آفرینش 

hunter-gatherer .1؛ این مفهوم اشاره دارد به روشی معیشتی، و اطالق می شود بر جوامعی که 
با تغذیۀ مستقیم از گیاهان خوراکی و حیوانات حیات وحش روزگار می گذارند. چندان روشن 

نیست که چگونه انسان شکارگر ـ خوراکجو اهلی کردن و به ویژه کشاورزی را آموخت.
Dreamtime .2؛ در زبان بومیان اسرتالیایی: چوکورپا Tjukurpa. در اساطیر و باورهای مذهبی 
بومیان اسرتالیا، دوران مقدسی که نیاکان و ایزدان جهان را که تا پیش از آن فاقد شکل و حیات 

بود، آفریدند. 
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نزد زولو ها 1. اما علم مدرن َنقلی پدید آورده است بیش از پیش کامل  و 
جذاب از اینکه جهان پیرامون ما چگونه به  وجود آمد و ما چگونه جایگاه 
خود را در آن یافتیم. بی آنکه صرفاً به تصورات خود متکی باشیم، می توانیم 
به کمک این ابزارهای تحقیق از وقایع نامۀ آفرینش رفع ابهام کنیم. پس این 
داستان بی بدیل سرآغاز است: قصۀ همۀ بشریت و نیز سیاره ای که در آن 

زندگی می کنیم. 
بررسی خواهیم کرد که چرا زمین طی چند ده میلیون سال پیش� روی 
در سرد شدن و خشک  شدن نهاده، و این فرایند چگونه سبب شده است 
که آن گونه های گیاهی  که ما پرورش داده ایم و آن پستانداران گیاه خواری 
آخرین  چگونه  که  کرد  خواهیم  تحقیق  آیند.  به  وجود  کرده ایم  اهلی  که 
این  پراکنده شویم و چرا  امکان داد در سرتاسر دنیا  به ما  عصر یخبندان 
فقط انسان ها بودند که توانستند در دورۀ میان یخساری2 کشاورزی را بسط 
دهند. خواهیم دید که ما چگونه آموختیم تنوع عظیمی از فلزات را از پوستۀ 
زمین استخراج کنیم که به سلسله انقالب هایی در ساخت ابزار و فناوری 
انجامیده اند؛ و زمین چگونه منابع انرژی فسیلی را به ما بخشید که از انقالب 
صنعتی بدین سو جهان ما را نیرومندتر کرده است . دربارۀ عصر اکتشاف در 
چارچوب سامانه های اصلی گردش جّوی و اقیانوسی3 سخن خواهیم گفت، 
و اینکه چگونه دریانوردان گام به گام به الگوهای بادها و جریان های اقیانوسی 
پی بردند تا مسیرهای تجارت بین قاره ای و امپراتوری های دریایی را ایجاد 
کنند. در این باره کندوکاو خواهیم کرد که چگونه تاریخ زمین به نگرانی های 

Zulu .1؛ از قبایل و زبان های افریقایی. 
در هر عرص  را  پیوسته  یخساری  دوره های  که  زمین شناختی  فاصلۀ  interglacial period .2؛ 

یخبندان از یک دیگر جدا می کند.
اقیانوسی  گردش  و   (atmospheric circulation) جّوی  گردش  اصطالحات  به  است  اشاره   .۳
(ocean circulation). گردش جّوی عبارت است از حرکت جریان های عظیم هوا در جّو زمین، و 
گردش اقیانوسی نیز عبارت است از جریان های رودخانه مانند آب در یک اقیانوس. این دو جریان 

به همراه هم انرژی گرمایشی را بر سطح زمین بازپخش می کنند.
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ژئواستراتژیک1 امروزی دامن زده است و همچنان بر سیاست مدرن تأثیر 
از  ایاالت متحد  می گذارد -چگونه همچنان نقشۀ سیاسی جنوب شرقی 
رسوبات دریای کهنی متأثر است که 75 میلیون سال پیش وجود داشت، 
زمین شناختی  از جانمایی  بریتانیا حاکی  در  رأی  دادن  الگوهای  و چگونه 
پیش  سال  میلیون   320 در  کرُبنیفر2  دورۀ  به  قدمتشان  که  رسوباتی ست 
می  رسد. از رهگذر آ گاهی دربارۀ گذشته مان است که می توانیم حال  را درک 
کنیم و برای روبه رو شدن با آینده آماده شویم. داستان بی بدیل سرآغاز را با 
عمیق  ترین پرسش ها آغاز خواهیم کرد: کدام فرایندهای سیاره ای در هدایت 

تکامل بشریت دخیل بودند؟

Geostrategy .1؛ دانش بررسی رابطۀ راهربدهای نظامی و سیاسی و امنیتی با عوامل محیطی 
جغرافیایی.

به  مربوط  زمین شناسی  از دوره های  کربُنیفر/ کربُنیِفروس/ زغالین.  Carboniferous؛   .2
دوران دیرینه زیستی، که از پایان دوونین، در 0/4 ± ۳۵8/9 میلیون سال پیش، تا آغاز پرمین، در 

0/1۵ ± 298/9 میلیون سال پیش طول کشید. در این دوران طبقات ذغالی به وجود آمد.



1

هستی بخشیدن به ما

همۀ ما َکپی هستیم. 
می شود،  نامیده  انسان تباران2  که  تبارزایی1،  درخت  از  آدمیزاد  شاخۀ 
نزدیک ترین  است.]1[  نخستیان3  گسترده تر  حیوانی  گروه  زیرمجموعۀ 
خویشاوندان ما که در قید حیات اند شامپانزه ها هستند. ]یافته های[ علم 
و  دیرینه  فرایندی  شامپانزه ها  از  ما  تمایز  که  است  آن  از  حاکی  ژنتیک 
درازمدت بوده که از حدود 13میلیون سال قبل آغاز شده و با میان زادگیری4 
احتماالً تا 7 میلیون سال پیش ادامه یافته است.5 اما سرانجام تاریخ تکاملی 

evolutionary tree / phylogenetic tree .1؛ یا درخت فیلوژنتیک/ درخت تکامل نژادی/ درخت 
تکاملی؛ منودار روابط تکاملی در میان گونه های مختلف زیستی. نخستین و محبوب ترین درخت 
تبارزایی را چارلز داروین در کتاب منشاء انواع آورده است. گونه های مختلفی از این درخت، 

هریک با منطقی خاص خود، ارائه شده است.
hominins .2؛ با نام علمی hominini، تباری از زیرخانوادۀ انسان سایان اند، شامل همۀ گونه های 
موجود یا منقرض شده ای که به انسان امروزی نزدیک ترند تا به شامپانزه های امروزی. به اعضای 

این تبار نام متعارف تر دودمان انسان هم اطالق می شود.
primates .۳؛ یا نخستی سانان. یکی از راسته های پستانداران از فروردۀ جفت داران، شامل همۀ 

میمون ها، کَپی ها و انسان. تا کنون ۳۵0 گونه از نخستی ها شناخته شده است. 
interbreeding .4؛ جفت گیری یا تالقی دو گونۀ مختلف، و پدیدآمدن گونۀ دورگه ای در نتیجۀ 
این جفت گیری یا تالقی. میان زادگیری هم در میان جانواران مرسوم است، هم در میان گیاهان.
5. Arnason (1998); Patterson (2006); Moorjani (2016). 
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ما از هم جدا شد؛ از سویی با ظهور شامپانزه های معمولی و بونوبو1، و از 
سوی دیگر با انشعاب به گونه های مختلف انسان تبار یعنی انسان خردمند که 
نوع خود ماست، شاخۀ واحدی سرشته شد. اگر از این منظر به سیر تکاملی 
خود بنگریم، آدمیزاد صورت تکامل یافتۀ َکپی نیست: ما هنوز َکپی هستیم، 

همان طور که هنوز پستانداریم. 
اتفاق  افریقا  شرق  در  انسان تباران  تکامل  و  گذار  اصلی  مراحل  همۀ 
قرار  استوا  خط  اطراف  بارانِی  جنگل های  کمربند  در  منطقه  این  افتاد. 
هند شرقی. پس  استوایِی  و جنگل های  آمازون  با کنگو،  دارد -هم راستا 
علی القاعده شرق افریقا هم می بایست پوشیده باشد از جنگل های انبوه، اما 
چنین نیست و در عوض با علفزارهای عمدتاً خشک گرم دشت2 مشخص 
و  می رفتند  باال  درخت  از  ما  نخستی  اجداد  که  زمانی  همان  در  می شود. 
با خوردن میوه ها و برگ ها روزگار می گذراندند، یک اتفاق خیلی اساسی 
در این ناحیه، زادگاه ما، پیشامد کرد که در نتیجۀ آن زیستگاه از جنگلی 
انبوه به گرم دشتی خشک تبدیل شد و پیرو آن مسیر تکامل مان به نوبۀ خود 
در  که  میل کرد  دوپا  انسان تبارانی  به  تاب خورنده  بر درخت  نخستیاِن  از 

علفزارهای زرین فام به شکار مشغول بودند. 
کدام علل سیاره ای این منطقۀ مشخص را به محیطی بدل کرد که در آن 
حیواناتی سازگار و باهوش توانستند تکامل بیابند؟ و از آنجا که ما فقط یکی 
از چند گونۀ انسان تباری هستیم که هوشمندند و از قابلیت استفاده از ابزار 
برخوردارند و در افریقا تکامل یافته اند، دلیل اصلی اینکه چرا انسان های 

bonobo .1؛ با نام علمی pan paniscus، گونه ای از رسدۀ شامپانزه. نسل بونوبوها که »شامپانزۀ 
کوتوله« نیز خوانده می شوند، رو به انقراض است. زیستگاه فعلی بونوبوها کوکولوپوری در 

کنگو است.
savanah .2؛ به علفزارهای گرمسیری و نیمه گرمسیری مدارگان/ ناحیۀ مداری/ منطقۀ گرمسیری 
اطالق می شود که عمدتاً با درختان و درختچه های تک پایه یا گروهی نظیر بائوباب و خیزران 
شناخته است. مدارگان بخشی از کرۀ زمین است در میان مدارهای رأس الرسطان و رأس الجدی، 

با آب وهوا و اقلیمی گرم و مرطوب.
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خردمند موفق شدند تنها بازماندۀ شاخۀ تکاملی  ما و وارثان زمین باشند، 
چیست؟

سرد شدن جهانی 
سیارۀ ما جایی ست بی تابانه در جنب وجوش، که ریخت و ترکیبش مدام 
تغییر می کند. اگر به سرعت در اعماق زمان به عقب برگردیم، قاره ها را 
می بینیم که چگونه بی شمار پیکربندی گوناگون می یابند و مکرر در مکرر بر 
اثر شکاف خوردن های گستردۀ اقیانوس ها و بعد کوچک و ناپدید شدنشان 
به هم می پیوندند و جوش می خورند تا دیگربار از هم بگسلند. زنجیره های 
عظیم آتشفشانی بامبی می ترکند و بعد، فیسسس می خوابند، سطح زمین با 
زلزله ها قطعه قطعه می شود ، و رشته کوه های مرتفع پیش از فرسودن و دوباره 
به گرد و خاک تبدیل  شدن سطح زمین را می چروکند. موتوری که نیروی 
زمین ساخت  می کند  ایجاد  را  پرتب و تاب  جنب وجوش  این  تمام  محرکۀ 

صفحه ای ست که همان علت  اصلی پِس پشت تکامل ماست.
الیۀ بیرونی زمین، پوسته، مثل پوست تخم مرغ شکننده است و گوشتۀ1 
داغ تر و چسبناک زیرین را در بر می گیرد. این قشر پوسته ای ترک ترک است 
و به قطعات جداگانۀ بسیاری تقسیم شده است که در این سو و آن سوی 
سطح زمین پرسه می زنند. قاره ها از پوستۀ ضخیم تری متشکل از سنگ هایی 
کم چگال تر ساخته شده اند، در حالی که پوستۀ اقیانوسی نازک تر و در عین 
حال سنگین تر است و به همین علت مثل پوستۀ قاره ای زیاد حرکت نمی کند. 

mantel .1؛ یا ُجبّه/ روباره. الیۀ میانی از طبقات سه گانۀ زمین، میان الیۀ فوقانی (پوسته) و 
الیۀ اندرونی (هسته). گوشته خود سه بخش دارد: الیۀ باالیی که منشأ فعالیت های ماگامیی، 
زلزله های عمیق، و تغییر مکان قاره هاست و عمق آن به عالوۀ پوسته 70 تا 100 کیلومرت است؛ 
ناحیۀ عبور که عمق 400 تا 1000 کیلومرتی زمین را دربر می گیرد. در این بخش امواج لرزه ای 
رسعت می گیرند که یعنی ماهیت سنگ های این ناحیه متفاوت است؛ گوشتۀ پایینی که اعامق 
1000 تا 2900 کیلومرتی زمین را شامل می شود. سنگ های این ناحیه بسیار االستیک اند و رسعت 

امواج لرزه یکنواخت افزایش می یابد.
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غالب زمین ساخت های صفحه ای از هر دو نوع پوستۀ قاره ای و اقیانوسی 
ساخته  شده اند؛ توده هایی منسجم که روی جریان های متلّون گوشتۀ داغی 
پرنوسان شناورند و باال و پایین می روند، به هم کوبیده می شوند و برای 

خودشان راه باز می کنند، تا اینکه با یکدیگر مماس می شوند.   
آنجا که دو صفحه در راستای آنچه مرز صفحۀ همگرا 1 نامیده می شود 
با هم لب به لب  می شوند، یک طرف باید تسلیم شود. لبۀ پیشین یکی از 
صفحات می خمد به زیر آن یکی و کشیده می شود به اعماق زیرین گرمای 
گوشته ای که سنگ را ذوب می کند و باعث زمین لرزه های مکرر و تغذیۀ 
قوسی از آتشفشان ها 2 می شود. از آنجا که صخره های پوستۀ قاره ای چگالی 
تقریباً  صفحه ای  برخورد  در  شناورترند،  علت  همین  به  و  دارند  کمتری 
همیشه قسمت پوستۀ اقیانوسی ست که زیر آن یکی فرو می رود. این فرایند 
فرورانش3 ادامه می یابد تا اینکه اقیانوس در آن میانه بلعیده می شود و دو تکۀ 
پوستۀ قاره ای به هم جوش می خورند. زنجیره ای عظیم از رشته کوه ها این 

خط برخورد را مشخص می کنند. 
از همدیگر  یا همگرا، مکان هایی هستند که دو صفحه  مرزها، واگرا 
جدا شده اند. گوشتۀ داغ از اعماق تا این شکاف باال می آید، مثل خونی که 
به سمت شکاف روی بازو فوران می کند و بعد جوش می خورد تا پوستۀ 
سنگِی جدیدی بسازد. اگرچه ممکن است یک شکاف گستردۀ جدید درست 
وسط یک قاره  باز شود و دو نیمه اش کند، اما این پوستۀ تازه متراکم شده 
و کم ارتفاع است و به همین خاطر مقدار فراوانی آب رویش را می پوشاند. 

convergent plate boundary .1؛ یکی از سه مرز زمین ساختی ست و زمانی پدید می آید که دو 
صفحۀ زمین ساختی با هم برخورد می کنند. در پی این واقعه، سنگ کرۀ اقیانوسی که دیرنده تر، 
آتشفشان شکل  یا  واقعه گودال  این  اثر  بر  و  فرو می رود  اعامق  است، در  رسدتر و چگال تر 

می گیرد. 
volcanic arc .2؛ قوس آتشفشانی.

subduction .۳؛ منطقه ای در زمین که در آن دو پوستۀ سطح کره به طرف هم حرکت می کنند 
و یکی از پوسته ها به زیر پوستۀ مقابل می غلتد.
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مرزهای سازنده پوستۀ اقیانوسی جدیدی تشکیل می دهند. شیار میان   اطلسی1 
کف  در  گسترش یابنده ای   شکاف  چنین  نمونه های  برجسته ترین  از  یکی 

دریاست.2 
زمین ساخت صفحه ای یکی از درون مایه های اصلی سیارۀ زمین است 
این  به  اما عجالتاً  بازخواهیم گشت،  آن  به  که در خالل صفحات کتاب 
موضوع خواهیم پرداخت که چگونه تغییرات اقلیمی در طول تاریخ اخیر 

زمین شناسی شرایط را برای پیدایش خود ما مهیا کرد. 
مشخصۀ پنجاه و اندی میلیون سال اخیر سرد شدن جهانی آب وهواست. 
این فرایند سرد شدن را که نوزیستی3 نام دارد و 2/6 میلیون سال پیش در 
دورۀ ضربان عصرهای یخبندان به اوج خود رسید، در فصل بعدی به تفصیل 
بررسی خواهیم کرد. این گرایش به سرد شدن جهانی تا حد زیادی نتیجۀ 
به هم پیوستن قاره ای هند و اوراسیا و به وجود آمدن رشته کوه      هیمالیاست. در 
نتیجۀ فرسایش این ُپشتۀ 4 عظیم صخره ای مقدار معتنابهی دی اکسید کربن 
از جّو خارج شد و به کاهش اثر گلخانه ای5 که قبالً زمین را عایق می کرد 
)بنگرید: فصل 2(، و نیز کاهش دما، انجامید. شرایِط در مجموع سردتر به 
نوبۀ خود باعث شد اقیانوس ها کمتر تبخیر شوند و در نتیجه دنیا کم باران تر 

و خشک تر شد. 

Mid-Atlantic Ridge .1؛ شیاری در کف اقیانوس اطلس. این شیار، یک شیار زمین ساختی، واگرا 
(دور شونده) است و بخشی از بزرگ ترین رشته کوه های کرۀ زمین را تشکیل می دهد. شیار 
میان اطلسی صفحه های اوراسیا و امریکای شاملی را در اطلس شاملی و صفحه های افریقا و 

امریکای جنوبی را در اطلس جنوبی از هم جدا می کند.
2. Rothery (2010), p. 53. 

Cenozoic .۳؛ از دوران های تاریخ زیستی زمین، از حدود 66/۵ میلیون سال پیش تا به حال. این 
دوره خود به بخش ها و زیربخش هایی چند تقسیم می شود. 

ridge .4؛ باالترین نقطۀ متاس در محل برخورد دو دامنۀ شیب دار که به شکل محّدب در میان 
دو دره بر آمده است.

greenhouse effect .۵؛ تأثیر مستقیمی که گازهای گلخانه ای موجود در جّو بر سطح یک سیاره 
می گذارد. بر اثر پرتوهای موجود در جّو سطح آن سیاره چنان داغ می شود که تو گویی جّوی 

وجود ندارد. 
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از  دورتر  کیلومتر   5000 حدود  زمین ساختی  فرایند  این  اینکه  با 
اقیانوس هند واقع شد، تأثیر منطقه ای مستقیمی بر تئاتر تکامل ما داشت. 
رشته کوه هیمالیا و فالت تبت سیستم بادهای موسمی بسیار قدرتمندی 
جّوی  بلعندۀ  تأثیر  این  اما  کرده اند.  خلق  آسیا  شرقی  جنوب  و  هند  در 
بر فراز اقیانوس هند، رطوبت را نیز از شرق افریقا با خود برد و میزان 
بارندگی اش را کم کرد. تصور بر این است که دیگر نیروهای زمین ساختِی 
جهان در خشک  شدن شرق افریقا نقش داشته اند. حدود سه چهار میلیون 
کانالی  و  کردند  شمال حرکت  به سمت  گینۀ نو1  و  استرالیا  پیش  سال 
اقیانوسی، معروف به »راه دریایی اندونزی«، را بستند. این انسداد موجب 
بند آمدن جریان غربی آب های گرم اقیانوس آرام شد و به جای آن آب های 
سردتر از شمال اقیانوس آرام شمالی به سوی اقیانوس هند روان شدند. 
به  خود  نوبۀ  به  این  که  داد  کاهش  را  تبخیر  هند  اقیانوس  شدن  سردتر 
تحرک  مهم تر  همه  از  اما  بود.2  افریقا  شرق  برای  کمتر  بارش  معنای 
عظیمی بود که داشت در خود افریقا اتفاق می افتاد و آن تحرک بود که 

در ساختن ما اثر گذاشت.

بستر داغ تکامل
حدود سی میلیون سال پیش باریکه ای از گدازۀ داغ در زیر گوشتۀ شمال 
یک  تقریباً  اندازۀ  به  زمین  تودۀ  طغیان  این  اثر  بر  آمد.  باال  افریقا  شرقی 
قاره ای  پوستۀ  جلد  آمد.3  ور  بزرگ  خیلی خیلی  یک جوش  مثل  کیلومتر 
روی این ُدمِل ورآمده کشیده و نازک شد تا اینکه باألخره یک سری شکاف 
برداشت و درست از وسطش بنا کرد به ترک ترک شدن. شکاف افریقای 
شرقی در امتداد خطی تقریباً شمالی ـ جنوبی جدا شد و بخش شرقی، که 

New Guinea .1؛ یا پاپوا گینۀ نو. جزیره ای در اقیانوس آرام غربی که دریای آرافورا و تنگۀ تورس 
و دریای مرجان آن را از رسزمین اسرتالیا جدا می کند.

2. Cane (2001).  3. King (2006).
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امروز اتیوپی، کنیا، تانزانیا و مالی را در بر می گیرد، و بخش غربی، که از 
کنگو عبور می کند و در مرز خود با تانزانیا امتداد می یابد، شکل گرفت. 

فرایند شکاف خوردن زمین که به سمت شمال، درست از وسط پوسته، 
شدیدتر بود، به ماگما 1 اجازه داد از میان خط طوالنی زخم بیرون بزند و 
پوستۀ جدیدی از سنگ بازالت بسازد. بعد آب به این شکاف عمیق سرازیر 
شد و دریای سرخ را پدید آورد؛ شکاف دیگری هم پدید آمد و شد خلیج 
عدن. این شکاف های گسترش یابندۀ کف دریا تکه ای بزرگ از شاخ افریقا 
را کندند تا صفحۀ زمین ساختی جدیدی بسازند: صفحۀ عربستان2. محل 
نام تقاطع  به  افریقا، دریای سرخ و خلیج عدن  Y شکل  برخورد کافت3 
سه جانبه شناخته می شود و درست در مرکز این تقاطع قطعه زمین مثلی شکل 
پستی قرار دارد که منطقۀ ِعفار نامیده می شود و شمال شرقی اتیوپی، جیبوتی 

و اریتره را در بر می گیرد.4 بعداً به این منطقۀ مهم باز می گردیم. 
کافت شرق افریقا به طول هزاران کیلومتر از اتیوپی تا موزامبیک کشیده 
شده است. چون ور آمدن بر اثر طغیان ماگمای زیر آن همچنان ادامه دارد، 
فرایند زمین ساخت کششی5  این  باز می شود.  کافت هم هنوز و همچنان 
باعث می شود کل تخته سنگ، با کناره های باالرونده و سازندۀ شیب های 
این  امتداد  تند و تخته سنگ های شکل دهنده به کف دره در میانشان، در 

magma .1؛ یا تَفتال. مواد بسیار داغ مذاب درون زمین، متشکل از سنگ های گداخته ای که به 
سبب فشار کم و دمای باال به صورت نیمه جامد و گاه مایع در زیر رویۀ زمین جای دارند. 

Arabian Plate .2؛ صفحۀ زمین ساختی به نسبت کوچکی که به همراه صفحۀ زمین ساختی هند 
از میلیون ها سال پیش به سمت شامل حرکت کرده است. در نتیجۀ برخورد این صفحه با صفحۀ 
اوراسیا قطعات صفحه  به هم پیوستند و رشته کوه هایی از غرب تا رشق، از پیرینه تا هیاملیا، پدید 

آمدند. بر اثر برخورد صفحۀ عربستان و ایران، رشته کوه زاگرس پدید آمد.
rift .۳؛ محدوده ای طولی که در آن پوستۀ زمین و سنگ کره از هم جدا می شوند. کافت منونه ای  
از زمین ساخت کششی ست. اگر کافت فروزمینی (دره ای که بر اثر نشست کردن زمین پدید آمده 
است) باشد، خطی گسلی ، و اگر باالتر از سطح دریا باقی مباند، کافت دره (rift vally) تشکیل 

می شود. به کافت دره ای که با آب پر شود، دریاچۀ کافتی (rift lake) می گویند.
4. Stow (2010), Kindle location 740. 
5. extensional tectonic
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شکاف ها ترک بردارد و بشکند. حدوداً بین 5/5 تا 3/7 میلیون سال پیش، 
این فرایند منظر کنونی کافت را به وجود آورد: دره ای گسترده و عمیق، 
هشتصد و اندی متر باالتر از سطح دریا، که از هر دو طرف با ُپشته های 

کوهستانی محصور شده است.1
از اثرات مهم باال آمدن این برآمدگی پوسته ای و رشته کوه های مرتفع این 
کافت، ممانعت از بارش باران در بیشتر شرق افریقا بود. این کافت هوای 
اقیانوس هند بر فراز آن جریان دارد به ارتفاعات باالتر  از  مرطوبی را که 
می راند که آنجا سرد و متراکم می شود و به شکل باران در نزدیکی ساحل 
می بارد. این امر شرایط اقلیمی خشک تری را در درون بوم2 پدید می آورد که به 
آن سایه باران3 می گویند.4 ارتفاعات کافت همزمان از حرکت هوای مرطوب 

جنگل های بارانی افریقای مرکزی به سمت شرق نیز جلوگیری می کند.5
نتیجۀ همۀ این فرایندهای زمین ساختی )پدید آمدن رشته کوه هیمالیا، 
بسته شدن خلیج اندونزی، و مشخصاً برآمدِن کناره های بلند کافت افریقا( 
افریقا بود. و شکل گرفتن کافت در فرایند دگرگونی  خشک  شدن شرق 
اکوسیستم های منطقه نه فقط اقلیم را تغییر داد بلکه چشم انداز را هم عوض 
جنگل های  دربردارندۀ  مسطح،  و  یکپارچه  ناحیه ای  از  افریقا  شرق  کرد. 
گرمسیری، تبدیل شد به ناحیه ای ناهموار و کوهستانی با فالت ها و دره های 
عمیق و پوشش گیاهی  خاصش، از جنگل  ابر6 تا گرم دشت و از گرم دشت 

تا خلنگ زار بیابانی.7 

1. Maslin (2014).
inland .2؛ رسزمین داخلی و دور از ساحل دریا.

عبور  مانع  کوه ها  کوهستانی.  منطقۀ  بادگیر  سمت  در  خشک  منطقه ای  rain-shadow؛   .۳
سامانه های آب وهوایی باران زا می شوند و سایۀ خشکی را در پشت آنها ایجاد می کنند.

4. Ibid   5. Jung (2016).
cloud forest .6؛ یا جنگل آبی. جنگلی گرمسیری یا نیمه گرمسیری و همیشه سبز و مرطوب با 
پوشش ابری پایدار، متناوب، یا فصلی. جنگل ابر به سبب رطوبت باال پُرخزه است و به همین 

علت گاه به آن جنگل خزه نیز می گویند.
7. Maslin (2013); Shubin (2014), p. 179; Fer (2017).
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اگرچه شکل گیری کافت بزرگ در حدود سی میلیون سال پیش آغاز 
شد، بسیاری از برآمدگی ها و خشک  شدن ها بین سه تا چهار میلیون سال 
اخیر پدید آمد.1 طی این زمان، همان دورۀ زمانی که شاهد تکامل ما بود، 
افریقا از مجموعۀ تارزان2 به مجموعۀ شیرشاه3 تغییر وضع  صحنۀ شرق 
داد. در نتیجۀ خشک  شدن طوالنی مدت شرق افریقا سکونتگاه کوچک و 
قطعه قطعه شد و جای آن را گرم دشت گرفت که یکی از اصلی ترین عوامل 
از َکپی های درخت نشین شد. گسترش علفزارهای4  انسان تباران  انشعاب 
گونه های  بزرگ جثه ،  علف خوار  پستانداران  تکثیر  باعث  ضمناً،  خشک، 
منزوی مانند شاخ درازان یا ُبزگوزنان5 و گورخر، شد که بعدها هدف شکار 

انسان شدند. 
اما این یگانه عامل نبود. به سبب شکل گیری زمین ساختی آن، کافت دره 
بیشه ها  در جوارش:  مناطق مختلف  انواع  با  پیچیده ای شد  بسیار  محیط 

1. Cane (2001).
پرس  تارزان  امریکایی.  نویسندۀ  باروز   رایس  ادگار  مخلوق  خیالی،  شخصیتی  Tarzan؛   .2
نام  به  بوزینه ای  و  در جنگل های افریقا گم شده  کودکی  در  که  است  انگلیسی  نجیب زاده ای 
منگانی او را پرورش یافته  است. او که حاال انسانی وحشی ست مانند حیوانات غذا می خورد و 
مانند آن ها حرف می زند و مانند میمون بر روی شاخه زندگی می کند. تا این که چند محقق او را 

به دنیای انسان ها می برند و کم کم مانند آن ها زندگی می کند. 
دیزنی.  والت  موزیکال محصول سال 1994 رشکت  و  فیلم انیمیشنی حامسی  Lion King؛   .۳
منایش  تا  گرفته  پیامربان  قصه های  از  معروف  هرنی  اثر  چندین  از  برگرفته  اثر،  این  داستان 
نامه های ویلیام شکسپیر است. در بیابان های سافاری شیری به نام اسکار که در صدد پادشاهی 
این سمت به برادرش موفاسا رسیده و در آینده به پرس موفاسا، سیمبا  بر جنگل است (که 
می رسد) موفاسا را می کشد و برادرزاده اش سیمبا را فراری می دهد و خود به شاهی می رسد. 

سیمبا بزرگ می شود و بازمی گردد تا انتقام پدرش را از اسکار بگیرد و خود بر تخت نشیند.
grassland .4؛ زمینی که عمدتاً از گیاهان خانوادۀ گندمیان پوشیده باشد. ممکن است گیاهانی از 

خانواده های جگنیان و سازوئیان نیز در کنار گندمیان علفزار برویند. 
مجموع  در  اوراسیا.  و  افریقا  گاوسانان  از  گونه گونی  و  بزرگ  گروه  کلی  نام  antelope؛   .۵
91 گونه و 40 رسده از این گروه شناخته است که بیشرتینه شان در افریقا می زیند. (توضیح: 
در ردگان شناسی (taxonomy) جانداران هشت طبقه برشمرده اند: دامنه (domaine)؛ سلسله 
 (kingdom)؛ شاخه (pgylom)؛ رده (class)؛ راسته (order)؛ خانواده (family)؛ رسده (genus)؛

.(species) گونه
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دشت ها،  و  فالت ها  تپه ها،  شیب دار،  صخره های  ُپشته ها،  علفزارها،  و 
به  که  موزاییکی،  محیطی  کافت.1  در کف  آب شیرین  عمیق  دریاچه های 

انسان تباران منابع غذایی، ابتکار عمل ها و فرصت های متنوعی بخشید.2 
تعریض کافت و باال آمدن ماگما همراه شد با رشته ای از آتشفشان های 
شدید که در تمام منطقه گدازه و خاکستر می پراکندند. سراسر کافت شرق 
افریقا از آتشفشان ها خال خال شده، که خیلی هاشان تازه ظرف چند میلیون 
سال پیش شکل گرفته اند. بیشترشان داخل خود کافت اند اما شمار بعضی  از 
بزرگ ترین ها و قدیمی ترین هاشان روی لبه هایی مانند کوه کنیا، کوه ِالگون، 

و کوه کلیمانجارو، بلندترین کوه در افریقا، افزایش می یابد. 
فوران های مکرر آتشفشانی جریان های گدازه ای را پخش می کردند. این 
جریان ها ُصلب شدند و تبدیل شدند به ُپشته های کوه ها که چشم انداز را 
برش می زدند. انسان تباران چابک قدم توانستند از این ُپشته ها عبور کنند، 
داشتند  تندی  شیب  که  کافت  داخل  دیواره های  طول  در  است  ممکن 
موانع طبیعی مؤثری فراهم آمده باشد برای حیواناتی که شکار می کردند. 
را پیش بینی و مهار  بهتر می توانستند حرکات شکارشان  اولیه  شکارچیان 
کنند و راه های فرار را ببندند و آنها را به طرف تله ای که برای کشتنشان 
گذاشته بودند سوق دهند. همین عوامل احتماالً به انسان های اولیه در برابر 
شکارگرانشان که در طبیعت برای خودشان پرسه می زدند قدری صیانت 
و امنیت می بخشید.3 به نظر می رسد این پهنۀ پر از پستی و بلندی و متنوع 
انسا ن های  ببالند.  آن  تا در  آورد  انسان تباران محیطی مطلوب فراهم  برای 
نخستین که همچون ما کمابیش ضعیف بودند و نه سرعت یوز را داشتند نه 
قدرت شیر را، آموختند با یکدیگر کار کنند و از موقعیت جغرافیایی زمین 
با وجود همۀ پیچیدگِی زمین ساختی  و آتشفشانی اش بهره  برند تا برای شکار 

کمکشان کند. 

1. Lieberman (2014), p. 68. 2. Chorowicz (2005).
3. King (1994).
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 ایـن سـاختـار زمیـن ساختـی و آتشفشـانـِی پـرجوش وخروش است کـه
پدید  ما  تکامل  گذر  در  را  متنوعی  و  پویا  طبیعی  چشم انداز  مشخصات 
لحاظ  به  افریقا  کافت  درواقع، چون  است.  داشته   نگاه  محفوظ  و  آورده 
زمین ساختی ناحیه ای این چنین پرجوش وخروش است، منظرۀ طبیعی آن از 
زمان انسان های اولیه تغییرات بسیار به خود دیده است. از آنجا که کافت 
سکونتگاه  درۀ  بستر  روزگاری  که  مناطقی  می شود،  عریض تر  همچنان 
انسان تباران بودند اکنون تا کناره های کافت باال آمده است ؛ امروزه در این 
که  می یابیم  را  باستان شناسانه ای  شواهد  و  انسان تباران  فسیل های  مکان 
کامالً از محیط اولیه شان جابه جا شده اند. و امروزه اعتقاد بر این است که 
این کافت مهم همان ناحیۀ مستحکم و درازعمری ست که با زمین ساخت 

دنباله دارش برای تکامل ما حیاتی بوده است.

از درختان تا ابزارها
اولین انسان تباری که مسلماً زمانی وجود داشته است و از آن بقایای فسیلی 
درست وحسابی کشف کرده ایم آردی َکپی رامید1 است که حدود 4/4 میلیون 
سال پیش در جنگل کنارۀ درۀ رود آواش در اتیوپی می زیست. این گونه تقریباً 
از  بود و  آنها  اندازۀ  به  بود. مغزش هم  امروزی  هم قدوقوارۀ شامپانزه های 
دندان هایش پیداست که همه چیزخوار بوده است. از اسکلت های فسیل شده 
معلوم است که هنوز روی درختان زندگی می کرده اند و فقط توانایی ابتدایی 
راه  رفتن روی دو پا در آنها رشد یافته بوده است. نخستین اعضای سردۀ 
جنوبی کپی2 )میمون جنوبی( در حدود 4 میلیون سال پیش چند خصیصۀ 

سال  میلیون   4/4 که  انسان  از دودمان  منقرض شده ای  گونٔه  Ardipithecus Ramidus؛   .1
پیش  کهن سالی  لحاظ  این کَپی از  رسدٔه  می زیست.  (اتیوپی امروزی)  افریقا  رشق  در  پیش 

از جنوبی کپی قرار می گیرد. 
Australopithecus .2؛ رسدٔه منقرض شده ای از انسان تباران. این رسده شامل انسان تبارانی بوده 
 است که ویژگی های انسان وارانه داشتند اما حجم جمجمه شان کمرت از آن بود که انسان به شامر 

آیند. 




