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 اشاره
، «ا(ی مفروپاشی تمدن غربی )نگاهی از آینده به زمانه»این متن، بخشی از کتاب 

( Erik Conway)و اریک کانوِی ( Naomi Oreskes)قلم نائومی اورِسکِز به
نج قرن بیست و پکه در چینی نگار نویسندگان از زبان یک تاریخ ،در این بخش. است

 0022ها تا سال کند به پیامدهای گرمایش اقلیمی بر زندگی انسانمیلادی زندگی می
ر د فناوریو تاریخ علم  استادو کانوی،  هارواردز، استاد تاریخ علم در اورسکِ د.نپردازمی

 )م.( د.کر منتشر خواهد« صاد»نشر را کتاب این پادسادنا هستند. متن کامل  دانشگاه

 
ایش ای افز، آزادسازی گازهای گلخانهشتهای فسیلی سر به فلک گذاتولید سوخت

هیئت بینادولتیِ » 0220تری یافت. در سال سامانی اقلیمیْ شتاب بیشیافت و نابه

اکسید کربن اتمسفر دو دی 02۰2بینی کرده بود که تا سال پیش« دگرگونیِ اقلیمی

به این رقم رسید. دانشمندان  02۰0ید جهان در سال برابر خواهد شد. راستش را بخواه

درجه بالاتر  ۳تا  0 ی پیشاصنعتی، نسبت به دورهچشم آن داشتند که دمای جهان

 آیندِ ها تنها حرف بود و پیکردنتر شد. این عددرقم اعلامدرجه بیش ۳.۳برود؛ ولی دما 

ای نمایانی داشت: اکسید کربن آزادشده معنعملی نداشت، ولی دو برابر شدن دی

درجه افزایش یابد تازه پس از آن، دگرگونی شتابانِ اقلیمی آغاز  ۰هنگامی که دما تا 

 شود.می

های گرما و خشکسالیْ رویدادهایی عادی شدند. کارهای مهارگر، موج 02۰2تا سال 

به گستردگی انجام « فرزندیتک»های مالتوسیِ بندی آب و غذا و سیاستمانند جیره

ج تدریو گردبادخیز به خیزهای توفانترِ پهنه. در کشورهای دارا، جمعیتِ بیشگرفت

ار تری دیده بودند فشها آسیب کمولی دایماً کاسته شد و بر مناطقی که از این تلواسه

پذیر بود که وضع کشورهای ندارْ از این هم بدتر بینیجمعیتی زیادی وارد آمد. پیش

آیند مهاجرت، نازایی، گرسنگی و های روستایی آفریقا و آسیا در پیبشود: بخش

های برآمده از بدغذایی، از سکنه خالی شدند. در این هنگام سطح آب دریاهای بیماری

زیستند هنوز ها میسانتیمتر بالا آمده بود و کسانی که در ساحل 0۰تا  ۳جهان تنها 

 آسیبی ندیده بودند.
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ای، سابقههای گرمای بی، موج02۰0ی شمالی در سال سپس در تابستان نیمکره

های کشاورزی گرداگرد جهان را نابود کرد. این هراس، با شورش ردهزمین را پخت و فرآو

آب و غذا، های بیای آدمی شهرهای بزرگ ادامه یافت. مهاجرت تودهغذا در عملاً همه

در کنار افزایش انفجاریِ جمعیت حشرگان، به شیوع تیفوس، وبا، تب دنگی، تب زرد و 

خروش جمعیت  0.سابقه رهنمون شد بیزای ویروسی و رتروویروسیهای بیماریعامل

باد فنا داد. هنگامی که در های انبوه کانادا و اندونزی و برزیل را هم بهحشرگان، جنگل

ویژه در آفریقا و ها، بهسامان جهانی شروع به فروپاشی کرد، دولت 02۰2ی دهه

ی برای گونه، توان اجتماعهای بزرگی از آسیا و اروپا سرنگون شدند و بدینبخش

 شد کاهش یافت. وقتیتر میهای بینوایی که شمارشان هرروز بیشرویارویی با انسان

به شمال و شرق این کشور سرازیر شدند،  0های آمریکای شمالیآمریکاییانِ ساکن بیابان

های کشاورزی دنیا های بلند افتادند و چندی از بارآورترین پهنهنخست به جان دشت

متحده برای جلوگیری از شورش غذا و غارتگری، حکومت دولت ایالاترا پایمال کردند و 

هایی متحده با همکاری کانادا برنامهنظامی برقرار کرد. چند سال پس از این، ایالات

                                                      

 کنند میدانهای ناقلِ مالاریا و تب دنگی که معمولاً در استوا زندگی میترشدن زمین، پشهبا گرم0 

نی اشود. گرچه هنوز گرمایش جهتر میها نیز افزونکنند، و فصل فعالیت آنتری پیدا میفعالیت بزرگ

ی گزارش سازمان بهداشت کم بر پایهها اثر چندانی نداشته ولی دستدر افزایش بیماران این ناخوشی

تر شده است. در همان گزارش که سال دانیم تب حلزون، در چین به خاطر گرمایش بیشجهانی می

ر پی باعث خواهد شد د 02۰2تا  02۳2های نگاشته شده آمده که گرمایش جهانی بین سال 020۲

تنها انسان بیش از امروز کشته شوند. بنابر این گزارش، نه 222,0۰2رخدادهای طبیعی، کمابیش 

 که یکی از دلایل آن،-های ویروسی افزایش پیدا خواهد کرد بلکه به دلیل آلوده شدن آب و غذا بیماری

اند البته ناگفته نم های انگلی نیز افزایش خواهد یافت.شمار مرگ بر اثر ناخوشی -سیل و توفان است

دانند؛ برای نمونه در حالی شمار بینانه میمنتقدان معمولاً آمارهای سازمان بهداشت جهانی را خوش

بینی شده که تنها در موج گرمای پیش 222,۳۲سالی  02۰2تا  02۳2های مرگ بر اثر گرما بین سال

 جان باختند. م. 222,۰2اروپا،  022۳سال 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-
and-health 

 هایی مانند نوادا و یوتا و آریزونا را در برگرفتهمتحده است که ایالتی بیابانیِ غرب ایالاتمقصود منطقه0 

 م.است. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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ی آمریکای شمالی گفتگو کنند و یک طرح متحدهریختند تا برای ایجاد ایالات

ی جمعیت به سوی شمال دراندازند. جایگذاری منابع و جابهمند برای به اشتراکسامان

های اروپا را ترین پهنهی جنوبیی اروپا هم اعلام کرد شهروندان شایستهاتحادیه

 .خواهد کردجا داوطلبانه به سوی شمال یعنی اسکاندیناوی و بریتانیا جابه

آوری نیازهای مردم خود، از زور استفاده داشت نظم و فراهمها برای نگهدولت

کشورهایی که داشتند منابع -. رهبران جهان در دو کشور سوییس و هند کردندمی

در نخستین نشست اضطراری  -دادندسرعت از کف میی خود را بهزدههای یخآب

داشت سازمان ملل متفق برای نگه»المللی درباب دگرگونی اقلیمی گرد هم آمدند و بین

بدون  هایاکنون زمانش شده به انرژی ها گفتند کهبسیاریکردند. سازماندهی را « اقلیم

کربن روی کنیم. اما دیگران گفتند در ده تا پنجاه سالی که برای جایگزینی 

های جهانیِ انرژیْ زمان لازم است، و بدتر از آن، در صد سالی که از بین رفتن زیرساخت

. تواند از پیشرفت دست برداردبَرَد، جهان نمیاکسید کربنِ اتمسفر وقت میدی

 «داشت اقلیمیی مهندسی و نگهتوافق سازمان ملل متفق درباره»کنندگان، شرکت

(UNCCEP را نگاشتند و امضا کردند و برای )«سازیِ اقلیمِ ی مهندسِی خنکپروژه

 نویسی آماده کردند.(، پیشICCEP) «دنیا

 02۰0در گام نخست، یعنی در سال « سازیِ اقلیمِ دنیای مهندسیِ خنکپروژه»

را به راه انداخت.  (IAICEP« )های مهندسِی اقلیمِی تزریق جهانیِ هواپخشپروژه»

دانشمندی بود که برای  0نامیدند. پل کروتزنی کروتزن هم میگاهی آن را پروژه

                                                      

و فشار برای برقراری « آنتروپوسین»است. ساخت اصطلاح  0۳۳۰ی نوبل شیمی در سال کروتزن برنده0 

میلیون تن سولفور به اتمسفر،  0پروتکل مونترال از کارهای اوست. او بر این باورست که با تزریق سالانه 

ورشید را به بیرون از اتمسفر تواند نور خای از بین خواهد رفت، چراکه این گاز میاثر گازهای گلخانه

 بازبتاباند. م.
https://de.reuters.com/article/dcbrights-environment-climate-dc-
idUKL1455828520061215 

ن تواهایی که دارد نمیگفته بود که روی این ایده به دلیل هزینه و زیان 020۳ای به سال او در مصاحبه

 حساب کرد. م.
http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/anthropocene/hug
e-variety-possibilities-interview-nobel-laureate-paul-crutzen-his-life 

https://de.reuters.com/article/dcbrights-environment-climate-dc-idUKL1455828520061215
https://de.reuters.com/article/dcbrights-environment-climate-dc-idUKL1455828520061215
http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/anthropocene/huge-variety-possibilities-interview-nobel-laureate-paul-crutzen-his-life
http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/anthropocene/huge-variety-possibilities-interview-nobel-laureate-paul-crutzen-his-life


 

 
 

 محمد نصیریی / ترجمه اریک کانوِیاورسکز و نائومی  5

هایی مانند این در ای را پیش کشیده بود. پروژهچنین ایده 022۲نخستین بار در سال 

پرسوز و گدازی را به وجود آورده بودند ولی در  هایویکم مخالفتآغاز قرن بیست

ظم داشتِ نی قرن، همه پشتیبانش شده بودند: از کشورهای ثروتمنِد نگرانِ نگهمیانه

ها انتظار زدهمانند فلکظاهریِ باقیمانده گرفته تا کشورهای مستمندی که به

 ی بسیار پستِ هاشان کاری کند، و البته جزیرهکشیدند جهان برای حل گرفتاریمی

 اقیانوس آرام که هرلحظه امکان داشت زیر آب بروند.

 0ی آغازگر تزریق سالانه« های مهندسیِ اقلیمیِ تزریق جهانیِ هواپخشپروژه»

تا  02۰۳رفت از سال میلیارد کیلوگرم( سولفات به اتمسفر بود که انتظار می 0تِراگِرَم )

کاهش دهد. )بنابر برنامه، در همین  درجه 2.0دمای جهانی را هر سال یک  02۰۳

گرفت.( های تجدیدپذیر انجام میزمان نیز باید تغییر ساختاری در راستای ترویج انرژی

ه قدر کپیامدهای ابتدایی این برنامه امیدوارکننده بود: در سه سال نخست، دما همان

د خورد. یهای فسیلی نیز کلرفت کاهش یافت و کنارگذاردن تولید سوختانتظارش می

شده ولی نادیده انگاشته رخ داد: دیگر بینیی جانبیِ پیشاما در سال چهارم، یک عارضه

ی مهندسیِ اقلیمِی تزریق پروژه)»های موسمِی اقیانوس هند نبود. خبری از بارش

با کاهش دادن تابش نور آفتاب همچنین بخار اقیانوس هند را نیز « هاجهانیِ هواپخش

این رو بر موسم بارندگی آن اقیلم، اثر بدی گذارده بود.( هنگامی که کاهش داده و از 

کشاورزی هند به دشواری گرفتار شد و قحطی به جان این کشور افتاد، یکی از 

، «های مهندسیِ اقلیمیِ تزریق جهانیِ هواپخشپروژه»دهندگانِ ترین ترویجتیزتک

 درنگ آن شد.یعنی هند، خواهان توقف بی

ای از رویدادها را ی کُشندهمتوقف شد ولی زنجیره 02۲۳گرچه در سال این پروژه 

بود: پس از پایان ناگهانی پروژه، دمای « شوکِ انقضا»ها به راه انداخته بود. نخستین آن

ی ژهپرو»بینی شده بود ولی پشتیبانانِ جهانیْ تند بالا رفت. این پدیده هم پیش

با موفقیت استدلال کرده بودند که در این « هاشمهندسیِ اقلیمیِ تزریق جهانیِ هواپخ

ای جز خطر کردن ندارد. هجده ماه پس از آن، دما دوباره وضعیت اضطراری، جهان چاره

ای که در هنگام پروژه کاسته شده بود بلکه به درجه 2.۰قدر بالا رفت، آن هم نه به
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درجه  ۰جهانی نزدیک به درجه. این اثرِ بازگشتی بدان معنا بود که دمای  0ی اندازه

 بالا رفته است.

دانیم به خاطر بالارفتن ناگهانی گرما بود یا ای، که نمیافزایش اثر گازهای گلخانه

های تابستانیِ اقیانوس ، یخ02۲2یک رویداد گریزناپذیر بود، به اوج خود رسید. تا سال 

ی تارومار شدند، از های جانورسره از بین رفته بود. شماری از گونهمنجمد شمالی، یک

های نمایانِ ویکم. جهان، نگران زیانقرن بیستی 0دودوهاجمله خرس قطبی، این 

تر نمایان ولی شدن تنداتندِ کمگرمایش بود، اما گرمای جهانْی داشت باعث آب

شد. دانشمندانی که این پدیده را پایش ی شمالگان میزدههای یخی زمینگسترده

های روی زمین و آزادسازی متان شدنِ یخگیریِ ناگهانیِ آبابی شتکردند متوجهمی

 ی بعد همراه باشدند. آمار دقیقی در دست نیست ولی کِل کربن شمالگان که در دهه

گیگاتن )برابر با هزار میلیارد تن( بوده باشد  222,0متان آزاد شد ممکن است بیش از 

رابر کرد. این بار هنگفت و اضافیِ کربن که به خودی خود، کل بارِ کربنِ اتمسفر را دو ب

مرگ »تر، )یا گاهی برای هیجان بیش« 0اثرِ سِیگِن»به چیزی رهنمون شد که آن را 

ای که در آن، گرمایش، متان آزادشده را افزایش خوانیم: چرخه( می«ی ناهیدسیاره

بود به کنار، تر گرم شده ای که زمین پیشدرجه ۰دهد و متان آزادشده، گرمایش را. می

 ی دیگر نیز بدان افزوده شد.درجه ۲حالا 

های واپسین ضربه به تمدن غربی در فرآیندی وارد آمد که مانند بسیاری از نمونه

وگو شده بود ولی کسی بدان همچو یک تهدید واقعی ننگریسته اش گفتدیگر، درباره

                                                      

0 Dodo bird 
ی مهمی از انقراض منقرض شده است. دودو نمونه 0۲۲2ی پرواز بوده که دوروبر دههای بیدودو، پرنده

ثبت شده و در آن، کردوکار انسانی نقش مهمی داشته است.  طبیعی است، چراکه انقراض آن در تاریخ

 م.

0 Sagan Effect 

ای است که باعث شده دمای شناس آمریکایی، کارل سیگن دریافت اثر گلخانه، ستاره0۳۰۳در سال 

گرمایش  0222ی تر باشد؛ هنگامی که در پایان دههی ناهید از سرب گداخته هم بیشسطح سیاره

مین ای بر زرا برای اشاره به اثر گازهای گلخانه« اثر سیگن»جهانی به چشم آمد، اصطلاح ی ساختهانسان

 ویسنده.استفاده کردند. ن



 

 
 

 محمد نصیریی / ترجمه اریک کانوِیاورسکز و نائومی  7

ه در غرب جنوبگان رخ چکه، آنبود: فروپاشی توده یخ غربِ جنوبگان. توضیح فنی آن

ور ترْ یک جدرهم نشکست. بیشباره یکداد فروپاشی نبود، یعنی توده یخ آن پهنه 

 دهد که گرمای سختی ناگوار نشان میتنداتند بود. واکاویِ بعدیِ این حادثه پاشیِهماز

های ها را به هم ریخته و آبی شمالی الگوهای معمول جریان آب اقیانوسدر نیمکره

یر شُل یخ جنوبگان را از زبسیار گرم را به اقیانوس جنوبی فرستاده و بدین ترتیب، توده

وده ای که این تگی از این توده یخ اصلی جدا شدند، پهنههای بزرکرده بود. وقتی بخش

 داد نابود شد و سطح آب دریاها باشتاب بالا آمد.ی جنوبگان پیوند میجزیرهرا به شبه

های گردآورِی علمی را از کار انداخت ولی برخی از آدمگسستگی اجتماعی، داده

ی هوقایع را ثبت کردند. در دو ده -که دریافته بودند این آسیب را پایانی نیست-فداکار 

یخ جنوبگان از هم گسست، از  درصد توده۳2(، کمابیش 02۳۳تا  02۰۳بعد )از سال 

متر بالا برد. در  ۰ها، سطح آب را تا حدود تر اقیانوسهم پاشید، آب شد و در بیش

ر تکردند از توده یخ قطب جنوب کمهمین میان، توده یخ گرینلند که همیشه فکر می

های تابستانی به شدنپاشیِ خود را آغاز کرد. هنگامی که آبهمعمر خواهد کرد، از

های بزرگ از هم جدا مرکز توده یخ گرینلند رسید، شرق آن از غربش جدا شد. یخ

متر دیگر افزودند. اندکی بعد، این رویدادها را  0شدند و به سطح آب دریاهای جهان 

اکنون چندی از پژوهشگران، این عبارت را در معنایی فروپاشی بزرگ نامیدند، هرچند 

ی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تنیدههای درهمتر و برای اشاره به فروپاشیگسترده

 برند. شناختیِ پس از آن به کار میو مردم

درصد 02تواند متری سطح آب می ۲بینی کرده بودند که افزایش گران پیشتحلیل

درصد 02بینانه بود: درواقع شان خوشبینیکند. افسوس که پیش جمعیت جهان را آواره

مردم آواره شدند. آمارهای آن دوره نارسا هستند ولی خواه به خاطر تأثیر مستقیم 

از جمله -افزایش سطح دریاها بوده باشد یا به خاطر تأثیر غیرمستقیم دگرگونی اقلیمی 

ی موج مهاجران به مغاک نابودی جههایی که شهرها و روستاهاشان در نتیآوارگی آدم

میلیارد تن  0.۰احتمالاً طی آن مهاجرت بزرگ، در سراسر جهان، کمابیش  -افتاده بود
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ی جدیدِ باکتری شد، چراکه یک سویه 0ی مرگ سیاه دومآواره شدند. این آوارگیْ مایه

ر ت. ددر اروپا پدیدار شد و به آسیا و آمریکای شمالی گسترش یاف 0یرسینیا پستیس

های اروپا را کشته بود: های میانه، مرگ سیاه نیمی از جمعیت برخی از سرزمینسده

های جانوری مرگ سیاه دوم نیز چنان آماری را برجای گذارد. بیماری در میان جمعیت

ی های جانوریِ جهان، سیاههنیز گسترش یافت. دانشمندان قرن بیستمی از کل گونه

ولی هیچ دور نیست  ،شود آمار درستی دادای همین نمیدرمانی نداشتند و بردرست

ها منقرض شده باشند. )دانشمندان، پنج انقراض درصد گونه۰2تا  ۲2که در آن دوران، 

ها با افزایش شتابان ی این دورهخواندند. همهتاریک میی نیمهبزرگ پیشین را دوره

ها به نیستی درصد گونه۲2ش از ای مرتبط بودند و در هر دوره بیافزایش گازهای گلخانه

تا  ۲2درصد جانوران بود. پس انقراض ۳۰آمار بدترین دوره، انقراض -کشانده شدند 

تر آن ویکم، برآوردی محتاطانه است چراکه بیشدرصد جانوران در قرن بیست۰2

ی ورهی پایان دساختهتر از انقراض بزرگِ انسانهای بزرگ پیشین، بسیار آهستهانقراض

 تاریک رخ داده بودند.(یمهن

ای یدبستانمو بازگو کنم؛ هر بچهای که رخ داد را موبهنیازی نیست تراژدی انسانی

های کلِی های دهشتناک مردم آن زمان خبر دارد. همین بس است که از تباهیاز رنج

هایی که از هر تباهی شناختی بگویم، تباهیاجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مردم

ی بشری فراتر بود. از گفتار بازماندگان آن رویداد آشکارست که شدهر در تاریخ ثبتدیگ

                                                      

0 Second Black Death 
مرگ سیاه نامی است که برای طاعون خیارکی قرن چهاردهم میلادی برگزیده شده است. این بیماری 

های ها در قارهداشت. این بیماری درمان نشد و تا سدهادامه  0۳۰۳تا  0۳۰۲های در اروپا بین سال

ی ابریشم از شرق آسیا به اروپا رفت و در راه نیز شد. این بیماری از راه جادهدست میبهگوناگون دست

گر آن نشان 020۰کشورهایی مانند ایران را درگیر کرد. پژوهش دانشمندان نروژی و سوئدی در سال 

ای زیر سر دگرگونی اقلیمی بوده است. از دید آنان، دگرگونی اقلیمی، اندازهبود که این بیماری تا 

د ها رفتنهای ناقل این بیماری ناگزیر سراغ شترها و انسانهای آسیای مرکزی را نابود کرد و ککموش

 ی ابریشم پخش شد. م.ترتیب، بیماری در سراسر جادهو بدین

  طاعون.  م.عامل بیماری0 
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کردند پایان نژاد بشر نزدیک است. اثر سیگن پابرجا بود، گرمایش بسیاری از آنان فکر می

 ای هم ادامه داشت.درجه افزایش دما خرسند نبود و اثر گلخانه 00جهانی به 
 

 


