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 گونه انقراض ششم را متوقف کنیم؟چه 1

 ای نیمزی کرهسطح  نیمی ازبه  ناپذیرتعرض یعیطب هایزیستگاهمساحت  شیافزا

داوم م افزایش و گسترش یناخواسته عواقب است. «انقراض ششم» حلتنها راه، شتریب

 اندهر شیپبه تالیجیاقتصاد که اکنون توسط انقلاب د فرگشتو  یانسان تیجمع

 ییادینبن رییتغ ستلزمم نی. اما همچناندساخته مطرحرا  یگسترش نیز چنینشود، یم

 (021: ص. 6102)ویلسون،  است. یزندگ طیمحبا  نمارابطهراجع به  تعقل اخلاقی در

 

 مقدمه
 ،ی زمینبخش اعظم حیات بر کرهوجودی برای  یک تهدید بشرزادانقراض ششم 

شناس، حشره 0ی. او. ویلسونپیشنهاد ئمن جستار،  . در ایناست، ی انسانگونه ازجمله

زمین: -نیمگرای پرآوازه را در کتاب اخیرش، و طبیعت 6ستیزطیمحمدافع حفاظت از 

 ،انقراض ششم کردنتوقف و معکوس م(، برای 6102) 3ی ما برای حیاتی سیارهمبارزه

و  4دهم. در بخش اول، رئوس کلی مراد از تنوع زیستیی انتقادی قرار میموردبررس

ی انقراض ششم و علل کنم و واقعیات اساسی را دربارهچرایی اهمیت آن را ترسیم می

ی هادهم. در بخش دوم، به پیشنهاد ویلسون و شناسایی تنشآن ارائه می یعمده

، تنشی را میان ژهیوبهپردازم. های او به نفع کارآمدی آن پیشنهاد میدر برهان موجود

و  وسکشناسی از یشناسی و بومعشق ویلسون به جهان طبیعی و دانش او از زیست

داری از سوی دیگر که به اخص تمدن سرمایه طوربهدرک ناکافی او از تاریخ انسان و 

                                                      

چگونه انقراض ششم را متوقف کنیم: سنجش انتقادیِ »تحت عنوان  برای نخستین بار* این جستار 

در  یشناختسوسیالیسم بومی جایگاه ما در جهان: نشریهدر  «ی. او. ویلسونبه قلم ئ زمین-نیمکتاب 

 منتشر شد. 6101مه  04

0 E. O. Wilson 

6 Conservationist 
3 Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life 

4 Biodiversity 
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توقف و م یبرا زمین-نیم شنهادیپ. نشان خواهم دادشود، تفکر آرزومندانه منجر می

 صری مختبا طرح ،سرانجام. ستین یاما کاف ،است یضرورششم معکوس کردن انقراض 

 .مبخشیم بحث را خاتمه دانم،یم یضرور لسونیو شنهادیمؤثر ساختن پ یاز آنچه برا

1 

 تنوع زیستی و چرایی اهمیت آن

 راه 2،یزش در دانشگاه دالهوهمکارپژوهشگران و  5رموو سی، بور6100در سال 

نشده، ابداع کردند. شده و چه کشفها، چه شناختهگونه شمار نیتخم یبرارا  یدیجد

 نسبتا   رقم»د، نوجود دار یقلمرو جانوردر که امروزه  ییهاروش، تعداد گونه نیبا ا

ها، جلبک اهان،یکه شامل گ 1ایوکاریکل در  مجموعو برآورد شد  «ونیلیم 1/1معقول 

 ون،یلیم 1/8 به با یتقر» است، 8یوتیوکاری یهاسمیکروارگانیاز م یاریبسانواع ها و قارچ

، حالنیباا (63-66: صص. 6102ویلسون، . )رسیدمی، «بیشتر یا کمتر ونیلیمکی

 :ان)هم«. تر از واقع باشدتخمینی کمممکن است  دالهوزیروش »که  دیافزایم لسونیو

 یآکادم ژورنال تحقیقاتدر  01لنون یو ج 9یک، کنت لو6102مه  64( در 63 .ص

ر د یو ماکروب یکروبیم یهاداده تلفیقند که با استفاده از اهگزارش داد 00علوم یمل

 یهادر نرخ یفراوان حاکی از که نداهکشف کردرا  یشیوع و ندرتروابط  ،یجهان اسیمق

ها سپس از . آناست یماکروسکوپ جانورانو  اهانیها و گسمیکروارگانیم یمشابه برا

 ونیلیتر 0 حدودا  منزلگهکنند تا نشان دهند که جهان یاستفاده م یگرید یهاکیتکن

                                                      

5 Boris Worm 

2 Dalhousie University 

1 Eukarya 

8 Eukaryotic 

9 Kenneth Locey 

01 Jay Lennon 

00 Proceedings of the National Academy of Sciences 
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و  06آلیو-نک. پدروسبحث،  یبرا ؛2610 لوکی و لنون:است. ) یکروبیم یگونه

 اتیکه ح خاطر آوریمبه  دیبا ،یستیتنوع ز نیا درک اهمیت ی( برا6102 03،منروبیا

که  میداشته باش ادیو به  است افتهی فرگشتو به وجود آمده  نیزم یبر کره چگونه

ی هیچ سیارهما هنوز  ،امکان وجود حیات را دارند اراتیاز س یاریبسکه این رغمیعل

 م،ییوبگ میتوانیم هتا آنجا که امروز باشد. حیاتدارای  که واقعا   میشناسیرا نم دیگری

 04هوموساپینساست.  کائناتدر  یفردمنحصربه یهنوز تجربه نیزم یکره حیات بر

 ماه بکه  را در اختیار دارند تعقلو  تعمق زیانگکه قدرت شگفت های هوشمند()انسان

 تنوعاست، بدون گسترش  را داده نیزم یکرهبر  اتیح رشدظهور و  فهمدرک و  امکان

 د،یرس انیبه پا شیسال پ ونیلیم 25پس از عصر خزندگان که  اتیح یستیز

شتیبانی پ ما یزندگ ازکه  ی حیاتما هنوز به تنوع شکوفا فرگشت یابند. توانستندینم

؛ 08-00: صص. 6102ویلسون، ) بود میخواههمچنان و  میوابسته هست کند،می

 (.6103 05واشینگتن،

 

 ی نادراهها: پدیدهای جمعی گونهانقراض
 کیها انقراض گونه رایز ،ها منقرض شوندگونه نیاز ا یکه برخ ی نداردتعجب

 اردیلیم 8/3که در  ییهادرواقع، نودونه درصد از گونه است. یعیطب فرگشتی یپدیده

طور که ، همانحالنیباااند. شده دیناپد ،ندوجود داشت نیزم یبر کره حیاتسال 

 نیاز ب صرفا موارد  نیاز ا یبزرگ تیاکثر(، 23 .ص :کند )همانیم خاطرنشان لسونیو

طیر محد زیستگاهی با هرکدامکه  افتندی فرگشت دیجد یگونه نیها به چندنرفتند. آن

قراض ان رخدادشود، یما مربوط م یدغدغهبه  شتریداشتند. آنچه ب تطابق ریتغم زیست

                                                      
06 Pedrós-Alió 

03 Manrubia 
04 Homo sapiens 

05 Haydn Washington 
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ها اینشدند.  نابود عینسبتا  سردر آن ها گونه %91-51است که  بارفاجعه قتا یحق

-401) 01نیونود(، شیسال پ ونیلیم 443-491) 02نیسیوارد هایدورهاز  اندعبارت

و  (پ.س.م 611-650) 09اسی(، ترپ.س.م 651-699) 08نی(، پرمپ.س.م 354

داد و عصر  انیها به عصر خزندگان پامورد از این نی(. آخرپ.س.م 24-042) 61کرتاسه

 011حدود در  بارفاجعهانقراض  رخدادمتوسط، پنج  طوربهپستانداران را آغاز کرد. 

است تا تنوع  دهیسال طول کش ونیلیم 01حدود اند و فاصله داشته با هم سال ونیلیم
 .به حالت عادی برگردد بارفاجعهانقراض  رخدادهای نیپس از چن یستیز

است؟ با  بشرزادانقراض ششم  یکره در حال تجربهستیکه ز میدانیم از کجا

ها در سراسر آن پس از گسترش آن نرخو  هااز ظهور انسان قبلانقراض  نرخ یسهیمقا

 شریتباند که قبل از ظهور زده نیتخم یستیشناسان و کارشناسان تنوع زدیرینهجهان. 

هر  به ازایتا ده گونه  کی»ها گونه راضانق نرخ 60ش،یهزار سال پ ستیدر حدود دو

 66«نهیزمنرخ انقراض پس» عدد، نیبود. به ا (E/MSY) «سالگونه در  ونیلیمکی

 0.111تا  011نرخ انقراض امروز به  ،هاانسانگسترش  با. در مقابل، ندیگویم

E/MSY ا در که م ندرسمی جهینت نیدانشمندان به ا ،بنابرایناست.  افتهی افزایش

 کیباشد:  ترمیوخ یممکن است حت اوضاع، حالنیباا. قرار داریمششم انقراض  فرایند

ممکن است  معمولی هنیزمانقراض پس نرخکه » ردیگیم جهینت ریاخ یمطالعه

 از نرخ شتریبرابر ب 0.111 فعلیانقراض  نرخ ن،یباشد. بنابرا E/MSY 0/1به  ترکینزد

                                                      

02 Ordovician 
01 Devonian  

08 Permian  

09 Triassic  

61 Cretaceous  

سال پیش پدیدار  311.111کم دست هوموساپینسایم که پس از انتشار این جستار، ما پی برده 60

 شدند. )نویسنده(

66 Background extinction rate 
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برابر افزایش  01.111ین نرخ در آینده احتمالا  به او  است یعیطبی هنیزمپسانقراض 

 (6105و همکاران،  63ووس )د .«بدیامی

 

 علل انقراض ششم
سترش ها را با گانقراض گونه نرخ تسریع ی،ستیشناسان و کارشناسان تنوع زنهیرید

 «شناختیبوم یردپا»دانند. یما مرتبط م روزافزون 64«شناختیبوم یردپا»ها و انسان

ن آ بگذارید ،ما هدف یبرا بستگی دارد.آن  استعمال به بسترمبهم است که  یمفهوم

نوشت ی)نک. پ .میکن فیتعر نمایزندگو روش  راهاز  یناش شناختیبوم ریعنوان تأثرا به

 ( اندکی بعد به این موضوع بازخواهم گشت.0

 یزمان ،گرددیسال قبل برم 51.111به  بشرزادانقراض  رخدادهایمربوط به  شواهد

شدند. با یپخش م نیزم یهسیارکردند و در سراسر یمهاجرت م قایها از آفرکه انسان

طی و در  ابدییم شیافزا انقراض نرخ، ما «شناختیبوم یردپا»مردم و  شمار شیافزا

 یادیشتاب ز ،تیجمع نماییو رشد  یصنعت یدارهیا گسترش سرماب دو قرن گذشته

 (.6119و همکاران،  65سودی) گرفته است

 پس اندکی، بود قلیلشان شمارها که هنوز خواهم داد، انسان حیکه توض طورنهما

آغاز شد، شروع به  شیسال پ 51.111تا  81.111که  قایاز مهاجرت به خارج از آفر

 پیدایشما با  نیاکان کهیکردند. اما هنگام هاآن انقراض و الجثهعظیمشکار جانوران 

 یوهیبه ش همچنین دیتول یوهیشدند، ش تبدیل گاندکنندیتولبه  یکشاورز

 افزایشو  62هاسازگانبوم یو نابود انحطاط ینحوهما و  یزندگ یشیوه بندیمفصل

 شد. لیتبد ینرخ انقراض جهان

                                                      

63 De Vos 

64 Ecological footprint 

65 Sodhi 

62 Ecosystem 
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 گردآوران-شکارچی
 یو ماه کردندمی سال شکار ونیلیمکیبه مدت ان گردآور-یاگرچه شکارچ

ها نقش داشته باشند. ها در انقراض گونهوجود ندارد که آن یانشانه چیاما هگرفتند، می

قطب جنوب  یاستثنابهها قاره تمامدر  هاکه انسان شیسال پ 51.111تا حدود  یعنی

 کنند:یم ناپدید شدنبزرگ شروع به شکاری  حیوانات. سپس استقرار یافتند

از دست  شیسال پ 42.111بزرگ خود را حدود  واناتیاکثر ح ایاسترال نخست

 یشاهد موج انقراض مشابه شیسال پ 03.111 یو جنوب یشمال یکایداد. آمر

 قبلسال  111 همین تنومند خود را تا واناتیح لندیوزیحال، ن نیبودند. در هم

. استها ورود انسان دهد،پیوند میبه هم  وقایع نی... آنچه ا حفظ کرده بود 

 (33 .ص :6100 61ناس،ی)ل

قضیه مسئول  منحصرا  انگردآور-یکه شکارچ توافق ندارندکارشناسان  یهمه

قصر م خبندانیعصر  دنیرس انیرا با شروع به پا اقلیمی راتییتغ نیها همچنبودند. آن

 سپری ]با شرایط جدید[ انطباق یبرارا  دشوارتری تر زمانبزرگ یهادانند. گونهیم

در  اتوانیح ریپرواز و سابیپرندگان  یانقراض جمع ترینو مستند نی. اما در آخرکردند

ها مسئول انسانفقط وجود ندارد که  تردیدی 68،میعصر حجر قدآرام در  انوسیاق

 کند:یم انیب گونهنیا 69تیبودند. را

ت گوش داشت. یزندگ راه عنوانبهشکار  پایان حکایت ازشکار، یافتن  کمال

 شتریب انیشکارچ یبه معنا شتریب یهابود. بچه شتریب یهابچه یآسان به معنا

منجر  جانوران شکاریکاهش تعداد زود به  ای رید انیشکارچافزایش شمار بود. 

 این از یناش دیزمان با نیسراسر جهان در ا به یانسان یهامهاجرت اکثر. شدمی

                                                      

61 Lynas 

68 Old Stone Age 

69 Wright 

https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Paleolithic
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. میکرد هخود ورشکست های سیاربزمبا را  هاسرزمینما  راید، زنکمبود بوده باش

 (39 .ص :6114 ت،ی)را

شرح  یشتریب اتیآرام را با جزئ انوسیاق ریجزا یانقراض پرندگان خشک لسونیو

 دهد:یم

 بارفاجعه یرویاز ن یگرینوع د یقربان ،آرام انوسیاق ریجزا یپرندگان خشک

تمام جانوران  از میانها نرفته، آازدست یهاگونه شمار فراوان به با عنایتند. شد

 شیو پانصد سال پ ه هزارکه س یاند. موج انقراضضربه را خورده نیشتریدار بمهره

 یایکالدون 36وانواتو، 30تونگا، 31ساموآ،- یغرب ریالجزاها به مجمعبا ورود انسان

 قیاز طر شیهفت قرن پ الیه تا نُ ،آغاز شد -35انایو مار 34یفوج 33د،یجد

. افتیادامه  32ستریا یهریو جز لندیوزین ،ییهاوا ریجزا تریندورافتادهاستعمار 

-و، دحالنیبااانقراض هستند.  یبازمانده امروز در آستانه یهااز گونه یتعداد کم

 .تندرف نیاز ب هزار گونه،کیبه  کی، نزداقیانوس آرام غیرآوازخوانسوم از پرندگان 

اپیزود  یدر ط نیزم یبر کرهپرندگان  یهادرصد از گونه 01حدود  ،بیترتنیابه

ی از صحنهافراد، از  شماریانگشت نسبتا  یهااستعمار توسط گروه واحدی از

 (39-38: صص. 6102ویلسون، . )شدند روزگار محو

  

                                                      

31 Samoa 

30 Tonga 

36 Vanuatu 

33 Caledonia 

34 Fuji 

35 Mariana 

32 Easter Island 
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 نخستین زارعان و جوامع زراعی
نسبت  یبر نگرش کاملا  متفاوت مبتنی ،ریختتمدن را ی شالودهکه  یانقلاب کشاورز

 کرهزیستاز  جزویرا  شانخود انگردآور-یشکارچ کهیدرحالبود.  عتیبه طب

 انزارع داشتند، یستیخود همز یعیطب پیرامون طیبا مح یادیز و تا حد   نددانستیم

 ازیمحور که نانسان ینیبجهان ان به نفعگردآور-یمحور شکارچبوم ینیبجهاناز  هیاول

 ،سوکیاز  دست کشیدند.کرد، یم هیرا توج عتیو کنترل بر طب سلطه رو به رشد برای

 یکردند و از سو یاهلکشی بهره یرا برا جانورانو  اهانیگ هیاول هایشبانو  زارعان

 ند،به همراه داشت هانآ یزندگو روش  راه یبراای را که خطر بالقوه ییهاگونه، گرید

موجود با  هایسازگانبوم ینیگزیها شروع به جازمان، آنهم بردند.از بین  ای ندراند

 کردند. بیشتری هر چه و گستره اسیدست بشر در مق یساخته هایمحیط

( بود و اقلیمی راتیی)مثلا  تغ یعوامل خارج ناشی ازعمدتا   زراعتبه  گذار اگرچه

اما داشتند،  انگردآور-یشکارچ از یبدتر تیوضع یمدت طولان یبرا هیاول زارعان

 انگیاهو  جانوران کشی ازبهره قیاز طر یمازاد اقتصاد دیها با تولاز آن یبرخ ت،یدرنها

 ،یمازاد اقتصاد نیخود شدند. ا وضع هبودموفق به ب مؤثرتر یهاکیبا استفاده از تکن

 .را نهادو استثمار  انقیاد ،یاجتماع قشربندی بنیانو  ساخترا ممکن  تیرشد جمع

 حوریمدر ظهور انسان کهبود  عتیاز طب یگانگیبر ب یکه مبتن زراعیانقلاب  ن،یبنابرا

توجه، ابلق ی بسیارخیتار طنز کی. در افکندرا  یاجتماع یگانگیب اساس شد،گر میجلوه

نخبگان حاکم با  ،کرد که در آن فراهمرا  یاساس جوامع طبقاتپایه و  یمحورانسان

 لیهتس ردستیز یاجتماع یهاکه توسط استثمار طبقات و گروه عتیاز طب یکشبهره

 ند.نکیم کرده و ی، زندگشده است

( مستلزم یانسان یهاطبقات و گروه انقیاد)شامل  عتیو کنترل بر طب سلطه

مدرن  دوراندر  جیتدرکه به هاییوفنفوتو  هایورابود: فن دیتول یروهاین یتوسعه

، تا زمان حالنی(. باا6114 38و هلمنز، 31بانچشدند ) لیتبدبه علوم توسعه یافتند و 

از  یکشبه بهرهوابسته  یادیتا حد ز زراعیجوامع  ،یدارهیسرما یهتیظهور مدرن

                                                      
31 Bunch  

38 Hellemans 
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شد ر یآرامبه تیجمع ن،یبنابرا بود. آهسته راتییو سرعت تغ ماندند اهانیو گ جانوران

 باره ب که فاجعه یزمان ایبود،  یستیتنوع ز مخربها کمتر نآ یزندگ یشیوهکرد و می

مدن ت اولینمانند  شناختی فروپاشیدند،بومبحران  لیها به دلاز تمدن یو برخ آوردمی

 یبه خاطر داشت که حت دیبا ن،ی. علاوه بر ابودفاجعه محدود  یدر سومر، دامنه زراعی

بود نشده  زراعی ادغام یهاتمدن هنوز در مناطق بخش اعظم جهان 0411 سال رد

 هاآنرا که خارج از قلمرو  یمردم دنیا،متمدن  یها(. نخبگان بخش0986 39ولف،)

 زارعانداران و چه، باغهاشبان جویان،خوراکها شامل . آندندینامیبربر م زیستند،می

و  دنیبر» قیاز طر یکشاورز نِینشکوچ-مهین اشکالکه اغلب  شدندمیپا خرده

از محصولات خود را شکار و  یو هنوز مقدار دادندیرا مورداستفاده قرار م« سوزاندن

 .کردندیم یگردآور

 

 داریی سرمایهمدرنیته
 عنان کرد و پابه دیتول یروهاین انقلابی در (،0861-0121) ستانانگل یانقلاب صنعت

در  .ساختند یمحور را جهانانسان یصنعت یداریهکه تمدن سرما برداشت ییهاقدرت از

درصد از  3فقط نفر بود،  اردیلیم 9/1حدود در جهان  تیکه جمع ی، زمان0811سال 

 اردیلیم 25/0به  انجه تیجمع ،0911. تا سال کردندیم یزندگ یآن در مناطق شهر

 ،شهر 06 فقطگرچه بودند،  نیها شهرنشدرصد آن 04 با  یکه تقر ه بودافتی شینفر افزا

 اردیلیم 21/6جهان به  تیجمع ،0951. در سال نفر داشتند ونیلیمکی بر بالغجمعیتی 

 یی. تعداد شهرهاسکونت داشتند یها در مراکز شهرآناز درصد  31بود و  دهینفر رس

 یهادهه طی. جهان بود یافته مورد افزایش 83به  جمعیت رنف ونیلیم 0از  شیبا ب

 1/2جهان  تی، جمع6118را تجربه کرده است. در سال  ایسابقهیب یرشد شهر ،ریاخ

عداد تشده و  میتقس ییو روستا یمناطق شهر میان مساویطور نفر بود که به اردیلیم

 نینگارش ا یتا لحظه. رسیده بود 411میلیون نفر یا بیشتر به  0شهرهایی با جمعیت 

                                                      

39 Wolf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution
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تا  که رودانتظار میاست و  دهینفر رس اردیلیم 5/1به  آن رقم ،6101 سالقاله در م

به دلیل سه عامل  هاانسان تیبرسد. رشد جمعنفر  اردیلیم 01 کیبه نزد 6151سال 

( بهبود 6 ،ییمواد غذا عیو توز دیتول شی( افزا0: طور نمایی افزایش یافته استبه

مراه هبه (، کیوتیبیو آنت )واکسن یپزشک ی( فناور3( و فاضلاب)آب و  یعموم بهداشت

 کشورهایاز  یاریدر بس یزندگ یاستانداردها یارتقا آموزش وی دستاوردها

 توسعه.درحال

 یردپا»سنجش  یبرا محکیعنوان و درآمد سرانه به تیاز رشد جمع اگر

محاسبات (، نک. ادامه دهد،یانجام م لسونیکه و کاری) میاستفاده کن «شناختیبوم

و  0111 یهاسال میانردپا  نیاکه  دسازیروشن م یتا حدود 41سونیآنگوس مد

 :داشته است شیچقدر افزا 6111

جهان  یناخالص داخل دیتول و برابر 03برابر شد. درآمد سرانه  66جهان  تیجمع

ست ا ی پیشینبا هزاره تقابلشدت در بهامر  نی. اافتی شیبرابر افزا 311به  کینزد

در درآمد سرانه  یشرفتیپ چیو ه رشد پیدا کردششم کی فقطجهان  تیمعکه ج

 وجود نداشت.

از  شیبوده است. درآمد سرانه ب اتریپو اریجهان بس ی، توسعه0861سال  از

 (09 .ص :6112 سون،ی. )مدافتی شیاز پنج برابر افزا شیب تیجمع و هشت برابر

راض انق چگونه محور،انسان یصنعت یدارهیتمدن سرما شرفتیپ کهنیدرک ا یبرا

 انیجر یباره( در6103) ننگتیواش دنیبحث ها بگذاریداست،  سرعت بخشیدهششم را 

ی تغذیه ایها از انرژگونه تمام ت،ی. درنهامیریرا در نظر بگ ییغذا یرهیزنجو  یانرژ

 اندکنندگیسبز )تول اهانیرسد. گیم نیبه زم دینور خورش یواسطهکه به کنندمی

 یمین با یتقرها آنکنند. یم لیبه قند تبد فتوسنتز قیاز طر را یدیخورش ی( انرژهیاول

 خالص یوربهره» ،ماندیم یکنند. آنچه باقیمصرف م شانامرارمعاش خود یاز آن را برا

                                                      

41 Angus Maddison 

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_flow_(ecology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_flow_(ecology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_chain
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 جانوری است. حیات مبنای تمام ان.پی.پیشود. یم دهینام 40(ان.پی.پی) «هیاول

 معیشت یبرا یانرژ کسبمنظور به را اهانی( گهیکنندگان اول)مصرف نخواراگیاه

 تغذیه اهخوارانیاز گ (هیکنندگان ثانو)مصرف خوارانگوشت یخورند. برخیم خویش

را  هیکنندگان ثانومصرف( سومکنندگان مصرف) زخوارانیچهمه ،حالدرعین. کنندیم

که از مواد  گانی هستندکنندهیتجز ،ییغذا یرهیدر زنج یینها ی پیوندحلقه. خورندیم

 یرهیکنند. در هر مرحله از زنجیم تغذیهخواران و گوشت اهخوارانیگ اهان،یگ یآل

 رود.یم دستاز  یانرژاز  %91حدود  یی،غذا

 :سدینوی( م6114) 46دنیبو از قولنقلبا  نگتنیواش

 زراعتکه  یاز زمان شتریبرابر ب 06.111در حال حاضر حدود  انسان یگونه

شدن یصنعت یجهینتمیزان،  نیدرصد ا 91 ؛کندیمصرف م یانرژ انهروز ،شد آغاز

 0982در سال  نیزمان.پی.پی ...  ماشمار  میرشد عظبه خاطر درصد  01است، 

و  43ویتوسکرسد. )یم یآل یتن وزن خشک ماده اردیلیم 036به حدود 

 آن زماندر  هاانسان تیجمع نفر اردیلیم 1/5، رقم نی( از ا0982همکاران، 

 ن،یکردند. علاوه بر ایغذا مصرف م عنوانبهتن را  اردیلیم 0از  شیب ما یمستق

، ییغذا پسماندرا در قالب  .پییپ.ان کلدرصد( از  36تن ) اردیلیم 43ها انسان

کردند. می جذب ،رهیمراتع و غ ،یو جنگل یزراع یایبقا ،یمحصولات جنگل

 :ندریگمی جهی( نت0982و همکاران ) توسکیو

از محصول  %41حدود با معادل  یمواد آلهرساله که  میزنیم نیما تخم»

شود. یم جذبها توسط انسان ینیزم یهاسازگانبومدر  کنونیخالص  یهیاول

سوی به کنند،یاستفاده م میرمستقیغ ای میطور مستقماده به نیمردم از ا

                                                      

40 Net Primary Productivity (NPP) 
46 Boyden  

43 Peter Vitousek 
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 انیرجبود  صورت نیر ایدر غاز آنچه  گانی متفاوتکنندهیکنندگان و تجزمصرف

. درویم دستاز  نیزم یدر کاربر هااز انسان یناش راتییتغ خاطربه  ای، ابدییم

در جهت  یآل یماده نیاز ا عمدتا ، اما نه تماما ، هطبومر یهاسمیو ارگان افراد

از  دیاب گرید یهاگونه اتفاقبهبیقرتیو اکثر کنندیاستفاده م هاانسان موردنظر

 یننخست یبرا خشکی اهانیکه گ یکنند. احتمالا  از زمان گذران ماندهباقیآنچه 

 .«آن رخ نداده است اقمارو  گونهکیمنابع در به این اندازه تراکم  یافتند،بار تنوع 

 %21 بخش اعظم براغلب  هاانسان»که  کنندیخاطرنشان م نیهمچن هاآن

 41ا فقط به م ریتأث نی، بنابرا«گذارندیم ریشدت تأثبه زین ینیزم ی.پیِ پ.ان گرید

 نی. برآوردها در استیمحدود ن، میکنیمجذب  ما یکه مستق ی.پیپ.ان درصد

 ریکارانه هستند و ما اکنون در مسمحافظه 0982سال  کیکلاس یمطالعه

محققان سایر ، حالنیباا .آینده هستیمسال  65 ،آن راتیو تأث تیگسترش جمع

]اما[ .. .رسند می مختلفیارقام  به و کنندیاستفاده م یمتفاوت یهاشناسیاز روش

خالص  یوراز بهره گزافیدرصد  همچنان م،یکه استفاده کن یرقمعدد و از هر 

ا ب همچنین تصاحب نیا ،. البتهکنندمی بها تصاحانسانرا  ی زمینکره یهیاول

. یابدمی شیسرانه، افزا مصرفتر از آن و احتمالا  مهم ت،یجمع شیافزای ادامه

فشار وضوح به هاانسانتوسط ی.پی پ.انی از و روزافزون بسیارمقدار  تصاحب

ا است، هسازگانبوم یهمه بنیان ان.پی.پیاست.  سازگانبومبر سلامت  بنیادینی

 اءای ارتقبرتا  خارج کنیم بنیانرا از  یادیز ازحدشیبی هااگر بلوک نیبنابرا

 عاقبت (یعیطب یهاسازگانبوم) گرید یساختارها ،استفاده کنیم «یانسان ستون»

 (.03-06 .ص :6103 ،نگتنی)واش... هم هست طورنیهم یراست. و بهزندیریفروم

حفاظت از مدافع شناسان ستیدارد. ز یمتعدد بشرزادعلل انقراض ششم البته، 

 علل نیترمخرب عیسر یادآوری یبرا (HIPPO) «هیپو» اغلب از مخفف ستیزطیمح
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 بیگانه یاهگونه ،گاهزیست بیتخراز  اندعبارت تیاهم بیبه ترت هاینکنند. ایاستفاده م

: 6102ویلسون، . )هیرویو شکار ب تیرشد جمع ،ی(، آلودگهاشده توسط انسانی)معرف

 (58-51صص. 

 از عمدتاٌ ریاخ یهاتا دههتوانست میجهان های سازگانبومبه  تعرض نیا چگونه

 نهفته است. یدارهیسرما یتهیمدرن یمحورپاسخ در انسان ؟باشدتوجه عموم دورمانده 

 ینیبجهان»( 0، ستون 0جدول  ،34 .ص :0981) 45و دانلپ 44شناسان کتونمعهجا

 ند:کنیخلاصه م ذیلرا به شرح  ،یدئولوژیا مثابهبه تهیمدرن یعنی، «یغرب مسلط

  هستند. مخلوقات ریساتمام مردم اساسا  متفاوت و برتر از 

 یهیتوانند از بقیهستند و م چیرهبر سرنوشت خود  مردم 

 (6 نوشتنک. پیاستفاده کنند. ) خود طریق دلخواهبه هر  عتیطب

 م نامحدود را فراه امکاناتی نیاست و بنابرا انیپایب یمنبع جهان

 کند.یم

 به  یازیهرگز نو  خواهد کردمشکلات را حل  یانسان همه نبوغ

 .نیست شرفتیپتوقف 

2 

 انقراض ششم کردنتوقف و معکوس مپیشنهاد ویلسون برای 
د. در گردیم ناپذیرتوقف ششم انقراض ،قرن انیتا پاکند که یم ینیبشیپ لسونیو

موجود منقرض  یهادرصد از گونه 91تا  51 نیگذشته، ب یانقراض جمع یدادهاخر

                                                      
44 Catton  

45 Dunlap  
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اض ششم انقر میتوانیاست: چگونه م روبرو یبحران وجود کیبا  تیبشر ن،یشدند. بنابرا

 م؟یرا متوقف و معکوس کن

 شود که دریآغاز م زیستاز محیط از جنبش حفاظت وی نقد با لسونیو شنهادیپ

انقراض ششم شکست خواهد  هیشده است، اما در جنگ عل روزیاز نبردها پ یاریبس

 لسونی. وجامع عمل است یفاقد برنامهکند، یاشاره م وی طور کههمان رایخورد، ز

 کیسطح خشاز  یمین کنار گذاشتن حداقلانجام شود،  دیکند که آنچه بایاستدلال م
 تیتوسط فعال نبایدکه است  وحشاتیحهای گاهزیست عنوانبه نیمز یی کرهایو در

درواقع  لسونی( قبلا  در کتاب، و088-085: صص. 6102ویلسون، مختل شود. ) یانسان

-نیم» وحشاتیحهای زیستگاه نیدر چن دیرا که با نیزمی کرهاز  مشخصیمناطق 

 نین مناطق به ای( ا054-033همان: صص. کند. )یم ییگنجانده شوند، شناسا «زمین

 یخوردگدست نیتربا کم ارهیاز س هاییبخشاند که در حال حاضر شده گزینش لیدل

 .دهندمیجهان را در خود  یشدهشناخته یهادرصد از گونه 85هستند و حداقل 

 ارهیز سا یمیکنار گذاشتن حداقل ن ضرورتاز  لسونیو دفاع کهی، درحالحالنیباا

حفاظت از  یِشناسستیدانش موجود در ز نیبر اساس بهتر وحشاتیح یبرا

طور ان. همدهدرا نشان  پیشنهاد آن تیکفاتواند نمیاو است،  یشناسو بوم ستیزطیمح

 یصنعت یدارهیدادم، از زمان ظهور و گسترش تمدن سرما حیکه در بخش اول توض

 ندر عیکه  باشیم دواریام یمتوانیم ایاست. آ شتاب گرفتهانقراض  نرخمحور، انسان

 یِ انساناشیپ ینهیزمسپ به نرخ انقراض ،حاضر یدارهیتمدن سرما نخورده گذاشتندست

 نیاز ا یسادگبه لسونیو م؟یبازگردسال گونه در  ونیلیمکیهر  به ازایتا ده گونه  کی
 ها برایاندازچشمتا با تمرکز بر  دارد. در عوض، او تلاش رودیمهم طفره م پرسش
انقراض،  نرخ عیتسر یبرا واسطهبی علت، قرن یهیدر بق «شناختیبوم یردپا»کاهش 

 مدهآفرین عسهمبر دو عامل  لسونیساده، و به بیانکند.  دفاعخود  شنهادیپ ییکارااز 

و مصرف سرانه.  تی: رشد جمعکندیتمرکز م «شناختیبوم یردپا» عیسر شیدر افزا

 (3 نوشتنک. پی)

نرخ  عیو به تسر افتهی شیافزا نماییطور به 0811انسان از سال  تیجمع اگرچه

 ایهجزنان در»که  ترشرفتهیپ یانقراض کمک کرده است، اما در مناطق ازلحاظ اقتصاد

 :6102ویلسون، است. ) به ثبات رسیده ،«اندکسب کردهرا  یو مال یاز استقلال اجتماع
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 انه،یخاورم ا،یازجمله پاتاگون» ،مناطق ی ازدر برخ نجها تی، جمعنیاوجود( با091ص. 

به  ،«یجنوب یقایجز آفرجنوب صحرا به یقایتمام آفر یعلاوهپاکستان و افغانستان، به

 یبراسه فرزند  طور متوسطبه) دهدیسرعت به رشد خود ادامه مبهدلیل باروری بالا 

 6105سازمان ملل در سال  یتجدیدنظرشده تیاست(. گزارش جمعزنده مانده هر زن 

 دینفر خواهد رس اردیلیم 603/00جهان به  تیجمع، 6011کند که تا سال یم دبرآور
 شدهینیبشیپ تیکه رشد جمع کنددرک می لسونی. وشود تیممکن است تثبآنگاه و 

 نیا یکه بخش عمده ژهیوبه سهم داشته باشد،نرخ انقراض  تسریع درممکن است 

 ی ازبالاتر داردبه استان جادر آنکه مردم  خواهد بوددر جنوب جهان  تیجمع شیافزا

 اطرخکه به دور بزند استدلال  نیبا امشکل را  نیا کندیم یدارند. او سع ازین یزندگ

شکل  شرفتهیپ یتوسط فناور یاندهیطور فزاکه به یاوهینظام بازار آزاد و ش فرگشت»

 (090 .ص :)همان کاهش خواهد یافت.  «شناختیبوم یردپا»،«ردیگیم

نامحدود ادامه  طوربه همین را رقابت هستند و یبرنده که امروز یمحصولات

، بردمی یکمتر ینهیهزها آن غاتیو تبل دیهستند که تول یخواهند داد، محصولات

 یزانمحداقل  صرف عملکرد را با نیدارند و بالاتر یکمتر ضیو تعو ریبه تعم ازین

در رقابت  از طریق یعیطور که انتخاب طبهماندرست . دهندنشان می یانرژ

در  نهیهر واحد هز یبه ازا شاناز خود یشتریب یهانسخه دیتول یبراها ژن میان

 ینهیهز-به-سود نسبت شیافزا راند،می شیپبهرا  کیارگان فرگشت ،نسل بعد

تمام رقابت در اقتصاد بازار آزاد،  با ی. تقرشودیاقتصاد م فرگشتباعث  دیتول

 (انبرد. )همیرا بالا م یزندگ تیفیک نیانگیم ،ینظام یفناور رازیغبه

 هاتن وجهچیهبه لسونیو ،شناسیو بوم ستیزطیمح ازالبته، در جنبش حفاظت 

 بازار یو جادو یفناورگرو نجات جهان را در  یخود برا دیکه ام ستین کسی
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 «ی زمیناورژانس کره»در  41و کلارک 42طور که فاسترهمان هد.نمی یدارهیسرما

 کنند:یاشاره م

ست بوده ا نیا همواره مسلط منفعتپاسخ  ،ینحلیمشکلات لا نیبا چن رویارو

مشکلات را حل  تمام تواندیم ت،یبازار و کنترل جمع یبا جادو همراه ،یکه فناور

و  هیانباشت سرما ،یطیمحستیز توانمطلق رشد از  جداسازی یلهیوسبهو  کند

)فاستر  .میسر سازد ،نامطلوب شناختیبوم راتیرا بدون تأث انیپایب یرشد اقتصاد

 (6106و کلارک، 

توسط انتخاب طبیعی و همدست « اقتصاد بازار آزاد» سازیبا طبیعی لسونیو

شد ر»گذار به  یدر آستانه یدارهیکند که سرمایاستدلال م ،فرگشتبا  دانستن آن

 جهیدرنت و یعیدر منابع طب ییجوصرفه یهایبا استفاده از فناور« فشرده یاقتصاد

ه مصرف سران یاحتمال شیت و افزایجمع شیرغم افزایعل «شناختیبوم یردپا»کاهش 

 .است

 عنوانبهرا  48قانون مور اصطلاحاو به ست؟یچ لسونیو ینیبمشخص خوش یمبنا

 یادر مقاله 49گوردون مور یهمشاهد د؛کنیم ذکر خودنظر ردمو نویناقتصاد  یبرا گواه

 معمجتمدار  کیدر  ستورهایتعداد ترانز کهنیبر ا یمنتشر شد مبن 0925که در سال 

 ترنییاپ یهانهیشود. درست است که با توجه به هزیهر دو سال دو برابر م با  یمتراکم تقر

 شوند،یاستفاده م کیدر الکترون ایطور گستردهمجتمع که به یو بهبود عملکرد مدارها

 دیدج ایمرحله دینو« اقتصاد اطلاعات»از اقتصاددانان استدلال کرده بودند که  یبرخ

، اقتصاددانان کلان و محققان حالنیباادهد. را می یاز رشد اقتصاد افتهیو بهبود

                                                      

42 Foster 

41 Clark 
48 Moore’s Law 

49 Gordon Moore 
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نظر مخالف بودند و  نی( با ا1116 51)مانند رابرت گوردون، یوررشد بهره یبرجسته

 است.ها را تأیید کرده سخن آن ،متحده و جهانالاتیاقتصاد ا مسیر متعاقب

 یانجمن سلطنت 50و مردم ی زمینکرهگزارش از  یقسمت نیهمچن لسونیو

ند. کینقل م «یطیمحستیز تأثیراز  یاقتصاد تیفعالجداسازی » در مورد( را 6106)

د اقتصا پیشگامانعنوان به کیرباتعلم و فناوری نانو 56،مصنوعی یشناسستیاو به ز

 نیچن یصرفا  آرزو یگزارش انجمن سلطنتکند. اما یاشاره م یفرض جداسازیو  نوین
 یاداقتص تیفعال جداسازی» :الوقوع باشدبیقر یتیواقع کهنیارا دارد، نه  ایجداسازی

 مجدد یبا استفاده ،مثال برای است؛ مبرم ازیموردنی، طیمحستیو ز مادی هایتواناز 

داخت و پر ریدپذیاز منابع تجد یانرژ نیتأم عات،یمواد، کاهش ضا افتیو باز زاتیاز تجه

(. 8ص  :6106 ،یسلطنت انجمن) .«کنندگانمصرفتر مصرف توسط گسترده یهانهیهز

 کیرباتم علو فناوری نانو ،مصنوعی یشناسستیز یبرا لسونیو اقیاشتشور و  ت،یدرنها

قان مشتاباشد. درست است که  اشتباهممکن است  نیز جداسازیان شگامیعنوان پبه

کنند یاستدلال م انیپایب یاقتصاد شرفتیپ به نفعوجود دارند که  یفناور چاکسینه

گزارش  نک.مثال،  ی. براتاس چنین محورانسان یدارهیسرما یتهیمدرن ،رفتههمی)رو

(. اما بازهم، یو وزارت بازرگان یملعلوم  ادی، به سفارش بن6116 54ج،ینبریو ب 53روکو

 جداسازیرا متصور هستند و نه  یاز رشد اقتصاد یدیکارشناسان نه موج جدسایر 

؛ 6102 ،گوردون نک.مثال، عنوان. )بهیعیمنابع طب یفشرده یرشد از استفاده

باور وجود دارد  نیا یراب یخوب لی( درواقع، دلا4 نوشتنک. پی(. )6102 55کروگمن،

ه ب الزام توسط رایز ،خواهد دادادامه  «شناختیبوم یردپا» شیبه افزا یدارهیکه سرما

 قیرشد از طر یبرا شتریهرچه ب پویش رونیو ازا ه،یسرما شتریانباشت هر چه ب
                                                      

51 Robert Gordon 

50 People and the Planet report 

56 Synthetic biology 
53 Roco  

54 Bainbridge 

55 Krugman 
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بهبود  با آمدهدستبه بازده ن،یبنابرا شود.رانده می شیپبهطبیعت، و  امعهج یسازییکالا

طور که نه کاهش آن، همانو مصرف شود  شیممکن است منجر به افزا یعلم و فناور

 در قرن ایتانیسنگ بردر مورد صنعت زغال برای نخستین بار 52جوونز یاستنل امیلیو

 (6101 51،ورکیفاستر، کلارک و  نک.بحث،  یرا)ب کرد خاطرنشاننوزدهم 

 یردپا»کاهش  از لسونیودفاع که  میریبگ جهیمنصفانه است نت ن،یبنابرا

 .نیست معتبر ی،دارهیاقتصاد سرما هایبر عملکرد اتکابا  «شناختیبوم

صیانت که  دیگویکند. او به ما م اتکادر اخلاق  رییبر تغ دیبا لسونیو ،بیترتنیابه

 نماابطهرراجع به  تعقل اخلاقی در یبنیادین رییتغمستلزم  نیهمچن» یستیتنوع ز از

و با  ست؟یچ «یاخلاق تعقل» نیا ی( اما مبنا021. ص :)همان«. است یزندگ طیمحبا 

 یتناسبچه  کند،یاز آن استقبال م لسونیکه و محورنسانا یدارهیسرما یتهیمدرن

ها نآ با دیبا لسونیکه و برویم یمسائلسراغ به  دیاجازه دهاکنون . دیگویدارد؟ او نم

 د.کرکرد، اما نیم نرم وپنجهدست

3 

 چگونه تنوع زیستی و جهان را نجات دهیم
 بازگشت به وحش

 شده که موضوع کتاب بنا یسازیتمدن بر اساس اهل توضیح دادم،طور که قبلا  همان

تحت  اهانیو گ جانورانتنوع به نام  0828در سال  نیدارو است که اییدوجلد

 فیتعر گونهنیا توانیمرا  سازیی. اهلدکرمنتشر  (6جلد م، 0جلد م) 58سازییاهل

آن آرایش  وجبمبهها، چه عامدانه چه غیرعامدانه، فرگشتی که انسان فرایند: »درک

دهند که افراد درون آن ژنتیکی جمعیتی از گیاهان و جانوران را به حدی تغییر می

 «دهنداز دست می وحشاتیحدر مثل توانایی خود را برای بقا و تولیدجمعیت 

                                                      

52 William Stanley Jevons 

51 York 
58 The Variation of Animals and Plants under Domestication 

https://archive.org/details/charlesdarwinsw04darwgoog
https://archive.org/details/NHM_UK_L_2631476001
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بحث (. 6: ص. 6112 20، به نقل از بارکر،64: ص. 0990 21و بایرین، 59)بلوملر

 یهاهها گونتمرکز دارد که چگونه انسان نیبر ا یستیتنوع ز خسران یبارهدر لسونیو

 یسازینقش اهل یبارهدر از بحثاما او اند. کن کردهشهیر ایرانده  هیرا به حاش یوحش

به نقش وی  همکار سندگانیو نو 26سکولیدرد. مانیمبازنرخ انقراض  شیدر افزا

ه اشار ،در ظهور و گسترش تمدن که مسئول انقراض ششم است یسازیاهل بنیادین

 :کنندیم

 ارمغان آوردبه را  یو مواد مغذ هایکالر ، مازاداهانیو گ جانورانکردن  یاهل

 دیلاز تو شیبچیزی  ی، انقلاب نوسنگحالنیباارا آغاز کرد.  یو انقلاب نوسنگ

و  یرشد اقتصاد کشاورز به معنای نیهمچن ؛شدیساده را شامل م یغذا

بود که امکان  جانورانو  اهانیگاز  هابرداریبهره یمجموعه یدربرگیرنده

 را که آنچه شتریکه ب کردرا فراهم  هایاز نوآور گروهی و یشهر ی حیاتتوسعه

 میرمستقیغ پیامد تهیمدرن بخش اعظم. ردیگیدر برم ،میدانیامروز فرهنگ م

با  است، اماتبدیل شده  ینماد انقلاب نوسنگ به است. گاوآهن یانتخاب مصنوع

شده یطراح هوشمندانه راتِییکه تغ میبینیم فرگشتدر پرتو  خینگاه کردن به تار

 ،تعبیریبه . را ساخت یواقع یکه ابزارهابود  یعیطب 23زیاگانِ  یکیژنت بیترک در

 یهرما خانگی یکشاورزان بودند و شناسکیژنت نخستین ینوسنگعصر  زارعان

 (.6100و همکاران،  سکولیبه حرکت درآوردند. )دربا آن بود که جهان را 

 ستارقابت در  یعیجهات با انتخاب طب یاریاز بس یواضح است که انتخاب مصنوع

متحده در الاتیا جنوبی التیا 48در  یگرگ خاکستر تیکند. جمعیم فیو آن را تضع
                                                      

59 Blumler 

21 Byrne 

20 Barker 
26 Driscoll  

23 Biota   
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 نفر 5.018به ، است دارانگلهمنافع  در جهتکه عمدتا  به دلیل شکار  6101سال 

 ردی کارکخود در نحوه یاتیو ح فردمنحصربهنقش  لیبه دل ی. گرگ خاکستردرسمی

شود و یم بیتخر سازگانبوم ،یاست. بدون گرگ خاکستر ای کلیدیگونه ،سازگانبوم

 روند.یم دستاز  زیها نگونه ریسا

در  انو جانور اناهیاز گ ینسبتا  معدود هایتفوق گونهبه  یانتخاب مصنوع فرایند

 ،کویمحصول )موز، جو، ذرت، مان یک دوجینمنجر شده است: تنها  جهان امروز

 شیندم( بو گ نیریش ینیزمبیس شکر،یچغندرقند، ن ا،یم، سوبرنج، سورگ ،ینیزمبیس

 :0991 24،دایامونددهند )یم لیمحصول جهان را تشک یسالانه دیدرصد تول 81از 

 لیتشک را یبزرگ اهل یهاگونهاز  یابخش عمده مزرعه وانی( و تنها پنج ح036 .ص

 (0 .ص :6112گوسفند، بز، خوک و اسب )بارکر، گاو، : دهندیم

 سرعت در حالبه ،کلیدی ییهااغلب گونه ،یوحش یالجثهجانوران عظیم کهیدرحال

 یهنگفت برا بهایمزرعه را با  وانیح اردهایلیها هرساله مهستند، انسان منقرض شدن

عت مثال، صن برای. رسانندیمصرف مبه کنند و یم یدهند، سلاخیکره پرورش متسیز

 58از  شیب 6100در سال  ،یچند شرکت فرامل یتحت سلطه یدارهیگوشت سرما
اردک  اردیلیم 3به  کی(، نزد58،001،111،111تر، قیدق طوربهمرغ ) اردیلیم
در سراسر جهان ( را 0،383،111،111خوک ) اردیلیم 0از  شیب و (6،901،111،111)

 صدها بربالغهرکدام  ،اندشده سلاخیغذا  یمزرعه که برا واناتیحسایر کرد.  سلاخی
 ،دارشاخغاز و مرغ  249،111،111بوقلمون،  254،111،111: اندبوده ونیلیم

)بنیاد هاینریش  گاو 692.111.111بز و  431،111،111 گوسفند، 501،111،111

 (5 نوشتنک. پی. )(6104؛ برای بحث، نک. نیری، 05: ص. 6104 25بل،

 یو دامنهرو به انفجار رفته ها آن تیوجود دارند که جمع زین یگرید یاهل واناتیح

 ونیلیم 565است. حداقل  افتهیگسترش  وحشاتیح ضررها در سطح جهان به آن

تا  661 نیب یخانگ یهاگربه تی( و جمع6106 22سگ در جهان وجود دارد )کورن،

                                                      

24 Diamond 
25 Heinrich Böll Foundation 

22 Coren 
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 خانمانبی یهاگربه تیکه جمع شودیم زده نیتخم .شده است برآورد ونیلیم 211

 0 با یتقر جهان را یهاکل گربه تیجمع یباشد که باعث شده برخ در همین حدود

 کی شوند.میشناخته  بیگانه یهاگونه عنوانها بهها و سگگربه بدانند. اردیلیم

پرنده  اردیلیم 1/4تا  3/0ه سالان ،خانمانبی یهاکه گربه زندیم نیتخم ریاخ یمطالعه

 (6103 و همکاران، 21لاس. )کشندیپستاندار را م اردیلیم 3/66-3/2و 

را متوقف کرده و معکوس  یسازیاهل دیبا ،یستیحفظ تنوع ز یبرا ب،یترتنیابه

 سازیی(. اما اهل0915/6116 28نگر،یسنک. ، اندیشمندانه یهاشنهادیپ ی)برا سازیم

 .گیردبرمیدر زیرا ن یمعضلات اخلاق

 

 اخلاق تنوع زیستی

 دیجد یطیمحستیاخلاق ز قسمیخواستار  لسونیطور که قبلا  اشاره کردم، وهمان

 یهیکه به نظر یگرید جستاردر  دهد.ینم یشتریب حیتوضهیچ اما  شود،می

 متفکر عنوانبهرا  لسونی، ویافته استاختصاص  لسونیو 29یاجتماع یشناسستیز

 ،موزدآیم فرگشتاز  آنچه کردم که فیتوص «یشناختبوم یتحساسبا  یستیمدرن»

ی درباره یحیصر یهینظر هیچ متکی براما  سازد،می متأثر تیبشر یندهیبه آرا  گاهشن

به جهان  یعلم دگاهید یغلبه» ،لسونیو برای(. 6105b ،یری)ن نیستو جامعه  خیتار

 ییشکوفا به ستیراه ،عقلانیریبر ذهن غ یذهن عقلان ،یعلمریو غ مذهبی دگاهیبر د

 سمیاومان اما .«اوست سمیامتداد اومان در نامد کهیم نوین یرا روشنگرامر  نیانسان. او ا

 ،بیترتنیابهاست.  یمحورانانس ازنی که دارد، نوع مدر یمترق یخینقش تار رغمیعل

 :سدینویم گراعتیطب فرگشتی شناسستیز لسونیو

 کره،ستیاست. ما ذهنِ ز اتیدستاورد ح نیتربزرگ شکیب تیانسان

 ام م ...یکهکشان هست دیشا -دیبگو تواندیم یچه کس-و  یشمس یمنظومه

                                                      

21 Loss 

28 Singer 

29 Sociobiology 
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کائنات را  خی. ما تارمینیآفریم شگاهیدر آزما یزودساده را به ییهاسمارگانی

 (688 .ص :6106 لسون،ی)و مینگریآن م یبه لبه با یو تقر میاآموخته

 بشر یفکر یاز دستاوردها لسونیو بالایبلند شیدر پاسخ به ستا ییگو نیدارو

 :سدینویم

مطمئنا  تر، هرچقدر که بزرگ باشد، تفاوت میان ذهن انسان و حیوانات عالی

ها و قوای حواس و شهود، هیجانایم که . ما دیدهنوعتفاوت در درجه است نه 

مختلف همچون عشق، حافظه، توجه، کنجکاوی، تقلید، تعقل و غیره که انسان 

در ی اولیه یا حتی گاهی اوقات وضعکند، ممکن است در ها مباهات میبه آن

)داروین،  دننیز مشاهده شو ترسطح پایین، در حیوانات وضعی پیشرفته

 (از من، تأکید 015، ص. 0810/0980

ود شیکه ادعا م یفرض یهاتفاوت تنگ شدن حدود یبارهدر شتریب بسیامروزه، ما 

و شروع به  میدانیدهند، میم قرار مافوق سایر جانوران یاخلاق ازلحاظها را انسان

 میاکرده جانوریریغ یهاهوش در گونه یحت ط وارتبا ،یدر مورد خودآگاه یریادگی

 (.اهانیهوش در گ بابدر  یجار قاتیتحقی باره، در6103 11پولان،، نک. مثال ی)برا

است، اما  حورمبوم حیات  مانند خود  ی فرگشتیهیاست که نظرجنینکته ا
 یو گسترش جوامع طبقات یبا ظهور کشاورز ملازم یفرهنگ گاهنظر کی یمحورانسان

 است. جاافتادهدر تمدن  قا یاست که عم

دختر  10ن،یدارو سیشد. فرانس یمحورانسان یقربان نیدارو یحت ب،یترتنیابه

 پدرش از همه شیبرحمی با حیوانات بیو بردگی  اگرچه هک سدینویم ن،یچارلز دارو

خالف م «حیوانات شکافیتهییج علیه زنده»شدت با به اما، نددادیقرار م ریرا تحت تأث

 (04-606: صص. 0991 16،راچلزبود. )

                                                      

11 Pollan 

10 Francis Darwin 

16 Rachels 
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ها اخلاق در روابط ما با آن یحوزه ،یانسانریغ جانوران یدانش ما از زندگبا رشد 

استدلال به نفع  یبرا نیدارو یهی( از نظر0991) راچلزکرده است.  شرفتیپ زین

که قبل  آوردیو به خاطر مااستفاده کرده است.  تمام جانوران یبرا یاخلاقی ملاحظه

ه که انگار نیبا ا ای« شده است دهیخداوند آفر صورتبهانسان »ادعا که  نیبا ا ن،یاز دارو

 یبر باق او یبرتر ای« )کرامت انسان» ی، از آموزه«است یموجود عقلان گانهیانسان »

ردن ک اعتباریزحمت ب ن،یفرگشت دارو یهیبا توجه به نظر راچلز .شدی( دفاع معتیطب

را  «یاخلاق ییفردگرا»مفهوم  لزراچ .سازدیها را بر خود هموار ماستدلال نیا یهردو

رد، ف کیرفتار با  ینحوه» .دهدیم شنهادیپ« کرامت انسان» یآموزه نِیگزیعنوان جابه

 نه ایاست  یگروه ممتاز یاز اعضا کهنیدارد، نه ا یبستگخود او  یژهیو اتیبه خصوص

عنا، م کیبشر، به  یامر بدان معناست که زندگ نایی ... موجودات انسان« گروه» حتی -

 شیافزا یرانسانیغ اتیارزش اعطاشده به ح کهیارزش خود را از دست خواهد داد؛ درحال

عزل  ندیبشر، فرا اتیح« کاهش ارزش»از  راچلزمراد ( 5: ص. 0991 ،راچلز). «ابدییم

معنا درک کرد که  نیبه ا دیعبارت را با نیخلقت است. ا یقله غیها از ستانسان

 یقایدر آفر دیهمانند سقوط آپارتا شوند؛یتراز مهم ،یمراتبارزشِ سلسله یهانظام

 ،ینوبج یقایآفر دپوستانیسف یزندگ« کاستن ارزش» یچندان به معناکه نه یجنوب

لکه ب شناختیای زیستمقوله نه)نژاد ها بود. آن رنگ پوستهمگان فارغ از  یبلکه برابر

 است(. یاجتماع برساختی

 استدلال نیبا ا 14شناس در دانشگاه راتگرز،و اخلاق لسوفیف 13ون،یفرانسل. ا یگر

 اتوانیلغو استثمار ح ازکننده قانعدفاعی  ،«زیچ»نه  و هستند« شخص» واناتیکه ح

 این است: جانوران یبرا برابر یملاحظهاصل حق  ،استدلال او دیکل مطرح کرده است.
 یلیدل هکنیمگر ا م،یرفتار کنبه یکسان  با موارد مشابه یستیکه با یاخلاق یقاعده

 یهیاصل، هر نظر نیا مطابق با. وجود داشته باشد یکار چنینانجام عدم  یموجه برا

تواند ینمشود،  رفتارمتفاوت  ایشیوهدهد با موارد مشابه به یکه اجازه م یاخلاق

( 45-44: صص. 6118فرانسیون، باشد. ) صلاحیتقبول واجد قابل ایهینظر عنوانبه
                                                      

13 Gary L. Francione 

14 Rutgers University 
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 مبنای که واناتیحقوق حدر رابطه با بنتام  یباورانهموضع فایدهبا انتقاد از  ونیفرانس

کند که بنتام یم اشاره( است، 0915) آزادسازی حیوانات به نام نگریس تریمعروف پ اثر

ز بنتام ا یخطا: »سؤال نبرد ریرا ز موردنظر ینساناریغ جانوران تیمالک منزلتهرگز 

 .«دنها بودآن مایملکو  مالکانمنافع  نیتوازن ب یکه مدع افتیتداوم  ینیقوان قیطر

 دارحقوق برده وحقوق برده  میاندر آن تعادل  که همانند بردگی (42-45 .صص :)همان

حقوق صاحبان  و یرانسانیغ جانورانحقوق  میان تعادل یبرا یراه چیبود، ه ممکننا

(. 6105b ،یرین، نک. برابر یملاحظهاصل  اطلاق یها وجود ندارد )براآن یانسان

برابر  یملاحظهاصل رعایت ذاتا  مانع از  یرانسانیغ تملک جانورانو  یشدگکالا ن،یبنابرا

 زد.سامنتفی میها را ما با آن یرابطه در حیصح یامکان قضاوت اخلاق رونیازا و شودیم

دافعان ماست که  ییبه همان معنا واناتیاز ح یکشلغو بهره خواستار ونیفرانس ن،یبنابرا

 ها.آنبر  تیدادن به امکان مالک انیشدند: پا یبردگ انیخواستار پا یلغو بردگ

متعلق  یِرانسانیغ جانورانرفتار هولناک با  از جهتاگرچه  ونیالبته، استدلال فرانس

 یکه متعلق به کسان یواناتیح را در مورد یاخلاق یملاحظهاست،  کالیراد هابه انسان

 و یتجار یریگیشکار و ماه مانندها آن هیعل رحمانهبی افعالکه مرتکب  ندستین

را به  ی برابرملاحظهو اصل  گذارد؛ی بحث بیرون میاز دایرهشوند، یم «یحیتفر»

هر  که دسازیروشن م فرگشت ینظریه، حالنیباادهد. ینم بسط جانوریریغ یهاگونه

در  یخاص گاهبا زیستبلکه  ،جوید یبرتر گرانیتا بر د ابدیینم فرگشت یاگونه

ست ا ینیداروو ضد محورانسان .ابدی وفقگزیده است،  سکونتکه در آن  سازگانیبوم

، گونهکیتوسط  آمدهدستبه یهاتیدر ظرفتا  میانتظار داشته باش گرید یهاگونهاز  که

تر و ساده یهاگونه ،نیدارو یهیداشته باشند. در نظر تبحر ،نسیهوموساپ یعنی

وجود ندارد.  تریسطح پایین ای سطح بالاتر یگونه چیه ، امادنتر وجود داردهیچیپ

ر که طوهمان که سطح بالاتر باشد. شودینم باعث گونهکیتر بودن دهیچیپ ،ژهیوبه

ند اتیاهمیها بانسان ن،یزم یحیات بر کره دیدگاهکند، از یم خاطرنشان لسونیو

 (.32-62: صص. 6112ویلسون، ) ی دارنداریبساهمیت حشرات  کهیدرحال
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است که با  15نگرشناسی ژرفبوم شود،یبحث مربوط م نیکه به ا یریاخ جنبش

کر تف یپایهس بر ئنا یفلسفه شود.میخته شنا ،ینروژ لسوفیف 12،سئنا یآرنکار 

 :6118س، ئاور داشت خداوند و طبیعت همسان هستند )ناباستوار است که  نوزایاسپ

که آن را  کندیرا اتخاذ م حورمبوم یکردیس روئاساس، نا نی(. بر ا650-631 صص.

 کندی. او استدلال منامدیم انیجوخوراک ینیببه جهان کینزد 11«کمت تیحبوم»

 ییو شکوفا ستنیز یآن، از حق برابر برا ریغ ایکه تمام موجودات زنده، اعم از انسان 

ها ادراک انسان یکه مشروط به نحوه ی(، حق25-024 .صص :0989س، ئ)نا برخوردارند

 شد( خاص خوعتیطب یحکمت )فلسفهبوم ینائس، هر شخص ی. به گفتهستیاز آن ن

 کینشان دادن تنها  ی. برامحور شودبوم تواندیرا دارد که بر اساس تجربه و تعمق م

 19یاپلتفرم هشت ماده کی 18سشنزو  او عت،یبه طب یاخلاق کردیرو نینمونه از چن

 هادشنیاست، پ ی زمینکره حل بحران ینگر که در پژرف یشناسجنبش بوم یرا برا

 هستند: لیهشت ماده به شرح ذ نیکردند. ا

 رزش ا نفسهیف ن،یزم یبر رو یرانسانیو غ یانسان اتیح ییِو شکوفا یبهروز

 (.یارج باطن ،یارزش باطن ،یها: ارزش فطردارد )مترادف

 یاهداف انسان یبرا یرانسانیجهان غ یِها مستقل از سودمندارزش نیا 

 ارزش نیو همچن کنندیها کمک مارزش نیبه تحقق ا اتیغنا و تنوع صور ح هستند.

 هستند. نفسهیف

 یازهایبرآوردن ن یغنا و تنوع را کاهش دهند مگر برا نیها حق ندارند اانسان 

 .یاتیح

                                                      

15 Deep Ecology 

12 Arne Naess 

11 Ecosophy T 
18 Sessions  

19 Eight Point Platform 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arne_N%C3%A6ss
http://www.ecospherics.net/pages/DrengEcophil.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2009/07/eight-points-of-deep-ecology.html
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 ار ها سازگانسان تیتوجه جمعو فرهنگ بشر با کاهش قابل اتیح ییشکوفا

 تر دارد.کوچک یانسان تیبه جمع ازین یرانسانیغ اتیح ییاست. شکوفا

 سرعتاست و اوضاع به ازحدشیب ،یرانسانیها با جهان غانسان یتداخل فعل 

 .رودیرو به وخامت م

 یتصاداق یاختارهابر س هااستیس نیکنند. ا رییتغ دیبا هااستیس نیبنابرا، 

 قا یمع رات،ییتغ نیحاصل از ا تی. وضعگذارندیم ریتأث یاساس کِیدئولوژیفناورانه و ا

 متفاوت از وضع حال خواهد بود.

 دنیز)مأوا گ یزندگ تیفیاز ک یعمدتا  عبارتست از قدردان کیدئولوژیا رییتغ 

 یآگاه .یزندگ استاندارد افزایش به یبندی( در عوضِ پایبا ارزش باطن ییهاتیدر موقع

 اندازه بزرگ بودن و باعظمت بودن وجود خواهد داشت. لحاظاز انیاز تفاوت م یژرف

 میقرمستیغ ای میطور مستقبه کنند،یم تیکه از نکات فوق تبع یکسان 

 تلاش کنند. یضرور راتییانجام تغ یاند که براموظف

فرم لتپ ایکرده  یخودشان را طراحفرم تا پلت کردنددعوت  گرانینائس و سشنز از د

به  یمحور فراوانبوم یهادگاهیکنند. د بیدلخواه خود تصو دنظریها را با هر تجدآن

ت م گسسیبه ترم توانندیم یوجود داشته باشند و وجود دارند؛ و همگ توانندیجهان م

 کمک کنند. عتیطبی بقیهبا  های انسانساله 06.111

 

 محورانسانداری صنعتی فراروی از سرمایه

و  نیزم-مین در کتاب لیاوا همان( ها)عصر انسان 81نیتوجه به آنتروپوس رغمیعل
 یافراط یاه)نسخه زیستاز محیط حفاظت تشکیلاتن در یآنتروپوس یدئولوژیانتقاد از ا

توقف انقراض ششم  یخود برا شنهادیپ تواندنمی لسونی(، و80شناختیبوم سمیمدرناز 

 .نک ،ی زمینکرهبحران  یبارهبحث در یبرا) قرار دهد. ی زمینکرهبحران  بستردر را 

                                                      
81 Anthropocene  

80 Ecomodernism 
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 موضوع پرده از نی( ا6105و همکاران،  83؛ استفن6119و همکاران،  86راکستروم

، ودش رفتهیپذ شنهادیاگر آن پ ی. حتداردبرمی لسونیو شنهادیپ در ینقص مهلک

 وحشاتیح هایزیستگاهدر  یانقراض را حت نرخ نا یقگسیخته یلگامجهانی  شیگرما

 : اگرکندصدق می یمیجنبش عدالت اقل یاستدلال برا نی. همددهمی شیجهان افزا

نقراض با ا تیبشر ممکن استآنگاه ، گردد ناپذیرکه توقف دهیمانقراض ششم اجازه به 

 ب،یترتنیا. بهرندیتحت کنترل قرار گ یاگلخانه یاگر گازها یشود، حت روبرو

 شود. برچیدهمتوقف و  دین است که بایآنتروپوس

 استخراج ثروت یکه بر اساس آن برا یجوامع طبقاتتوالی و  حوریمبدون انسان اما

دتر قدرتمن هر چه دیتول یروهایکار با استفاده از ن یرویاستثمار ن قیاز طر عتیاز طب

 وجود خواهد داشت؟ نیوسآنتروپ ایآ، اندشده بنا

اخت شن با ،دیجد ختیشنانیزم دورانمثابه ن بهیدر مورد آنتروپوس یکنون بحث

ضوع مو نیاگرچه ا است. برانگیخته شده ی زمینکرهبر  هاانسان ریما از تأث رهنگامید

وجود  یظهورنواجماع  اما است، گریشناسان و دانشمندان دنیزم یبررس تحتهنوز 

 ویواکتیذرات راد رای، زدانستن یآنتروپوس دوران آغازسرتوان یمرا  0951دارد که سال 

 پراکنده شدند. ارهیدر سراسر س یازاکگو نا مایروشیدر ه یپس از انفجار دو بمب اتم

 یبتن و حت ها،روگاهین یدوده ،یکیپلاست یآلودگ همچون یگرید علائماما 

 یِ امروزمحرک هستند.  مدنظر زین یمرغ خانگ یجهان ریاز تکث جاماندهبه یهااستخوان

ر درا  یدر سراسر جهان است که علم و فناور یدارهین، انباشت سرمایآنتروپوس دوران

 نیاز ا شیکه پ بردارد یدیتول یروهاین عنان از گرفته تا اربه ک سال گذشته 651 طی

 یدارهیاز تمدن سرما دیبا نیآنتروپوس برچیدن یبراما . بودند درنیامدهتصور به هرگز 

 روی کنیم.محور فراانسان

 «شناختیومب یردپا» دییایب لسون،یو شنهادیاستدلال در رابطه با پ نیا توضیح یبرا

ین ا است که نیمصرف سرانه امحک از مشکلات استفاده از  یکی. میکن از نو ملاحظهرا 

 یکوچک تیجهان به اقل «شناختیبوم یردپا»کند که چه مقدار از یپنهان م مسئله را
                                                      
86 Rockström 

83 Steffen 
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 نیشود. طبق آخریدهند، مربوط میم لیرا تشک یدار جهانهیسرما یطبقه یکه هسته

در سراسر جهان  هانینفر از ثروتمندتر ونیلیم 5/3(، 6102) 84سیسوئ تیگزارش کرد

از  شیب هرکدام ایثروت جهان  %2/45 ایدلار  ونیلیتر 002جهان(  تیاز جمع 1/1%)

بخش اعظم ثروت  ،گروه نیادر  ی)البته حت خود دارندکنترل تحت را دلار  میلیارد 0

نفر از  اردیلیم 5/3سهم (. متمرکز است یت کوچکیاقلان در دستجهان  یدارهیسرما

 هرکدامیا دلار  ونیلیتر 0/2 بربالغثروتی تنها جهان(  تجمعی از %13)ها آدم نیرتریفق

 روتث یحت ای ی ندارندثروت چیگروه ه نیا در تی)البته اکثر است دلار 01.111 ازکمتر 

دار هیماسر یطبقهمرکزی  یهسته کهاست  یهیبد ن،ی(. بنابرایبده یعنی، دارند یمنف

( از %41) یمین با یدهد، مسئول تقریم لیجهان را تشک تیجمع %1/1 با یکه تقر

 قسائبه  دیبا «شناختیبوم یردپا»کاهش  یبراما جهان است.  «شناختیبوم یردپا»

 محورسود یاقتصاد و رشد اقتصاد به رونیازاو انباشت ثروت  در جهت یدارهیسرما

ا انقراض ششم ر میتوانیمحور مانسان یدارهیاز تمدن سرماروی تنها با فرا. میده انیپا
 .میمتوقف و معکوس کن

از  %10دهد که ینشان م 85ویپ پژوهشیتوسط مرکز  ریاخ ایمطالعه ن،یهمچن

 یکمتر زندگ ایدلار  01 روزانه و با مانندباقی می ریفق ایدرآمد کم ،جهان تیجمع

 هاانسان اعظمبخش  یِ زندگ یاست که استانداردها واضح(. 6105 82کنند )کوچار،یم

 ارتقاها آن یاساس یازهایرفع ن یبرا دیاکنند، بیم یکه عمدتا  در جنوب جهان زندگ

 یدهشثروت انباشته م،یحرکت کن بودن فرهنگِسمت داشتن به  اگر از فرهنگِ .یابد

دار، هیسرما یطبقهی مرکزی هسته یعنیجهان،  تیجمعبالایی  %1/1 ازحدشیب

آبرومندانه  ایبرای زندگی یناکاف درآمد جهان که در فقر و تیجمع %10 میانتواند یم

 یسانان یتوسعهرشد و  نیو تضم مانقراض شش توقف یبرا ما شود. عیتوز گرفتارند،
محور بوم شناختیبوم سمیالیمحور در جهت سوسانسان یدارهیاز تمدن سرما دیبا
 .روی کنیمفرا
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 شناختی و طبیعتسوسیالیسم بوم

نار ک وحشاتیح هایزیستگاهعنوان را به ارهیاز س یمیحداقل ن لسونیو شنهادیپ

 دیام که کندیحفظ م ارهیس یهیمحور را در بقانسان یدارهیاما تمدن سرما گذارد،یم

 ،تعیانسان بر طب مباشرت یانگارهد. اما نشو لیتبد عتیخوب طب مباشرانبه دارد 

و  ی جدابافتهتافتهها را نکه انسا بژها-سوژه یرابطهقسمی  ؛محور استانسان ایانگاره

از  یکه انقراض ششم ناش خاطر آوریمبه  بیاییدد. اندیم عتیطب یهیبالاتر از بق

بر رل و کنت سلطهبه  سائق خاطربلکه به  ست،ین عتیما با طب یرابطه تیریسوءمد

که  میریبگ ادیاست. اگر  یمتوال محورِانسان یطبقات یهاتمدن یسازیغن یبرا عتیطب

 عشق عتیطببه که  میمعکوس کن حورمبوم یانسان یخود را به سمت جامعه ریمس

. میعمل کن عتیطب انمباشر که در مقام میستیمجبور ن گذارد،یو احترام م ورزدمی

 ثانویه.است و ما  طبیعت اولیه ،درواقع .دندار ازین یمباشر چیبه ه عتیطب

به  دنیرس ،محوربوم شناختیبوم سمیالیسوسدر گذار به  یدیچالش کل ن،یبنابرا

 انمباشر» کهنیا یجااست. به عتیطب ییهبا بق طینتخوشای غیربیگانه و رابطه

 تمام اجزایکه  شویمتبدیل کره زیستاز  یمهم جزوبه  دیبا م،یباش عتیطب« خوب

و  ریمدرابطه میان  نیاداند. می و قدر دفهممیرا با عشق و احترام آن  دیگر

تسیبر اساس اخلاق ز عتیطب ییهبا بق ای. رابطهستی، نابژهو  سوژهشده، تیریمد

 ،نداشت فرهنگِ یجابه جوی مانیاکان خوراکاست که  بودن با فرهنگِ سازگار یطیمح

. بدون گذاشتندیعمل می به ورطه ،محورانسان یدارهیتمدن سرما یوجه مشخصه

وم محک یشناختبوم سمیالیبه سوس یاقتصاد-یهر گذار اجتماع ،یهنگانقلاب فر نیچن

از مقاومت در برابر تمدن  بخشی از پیش یانقلاب فرهنگ نی. ابودخواهد به شکست 

 مامکه حقوق  یویبول یبوم انمردم یهمحور است که در مبارزانسان یدارهیسرما

لولهخط  هیعل کایآمر انیبوم 81ی استندینگ راکدارند، تا مبارزهگرامی میرا  عتیطب

محور خود اتکا بومشدت به همچنانفرهنگ  بر که 88یشمال یداکوتا یدسترس ی
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 یکنند )برایرا منتقل م نیاکانشانحکمت  ،خود یها در دعاهاآنیابد. دارند، بازتاب می

 را ذکرموارد  نی(. من ا90یشکرگزار یخطابه 91،ایروکوا 89،هودینوشونی نک. ،مثال

 بتنیم بلکه ،قبلا  بحث شد کهمحور علم یاخلاق اصول نه مبتنی بر هاآن رایز ،کنمیم

 شناختیبوم در جوامع ،درواقع. هستند هانج یمحور مردمان بومبوم حکمتبر 

 سائقانسان و  یکنجکاو یارضا به هدف نه ،دخواهد بو حکمت محور، علم منبعبوم

 .عتیو کنترل بر طب سلطه بهمحور انسان

 سایرو  اقلیمیانقراض ششم، بحران  رونیازا و نیکردن آنتروپوس یخنث یبرا

 لازم ،کمتر یتوجهطور قابلبه یانسان تیبا جمع یبه جهان گذار ،ی زمینکره یهابحران

بر  مبتنی دیبا یستیز یدر سراسر جهان و در هر منطقه یانسان تیاست. حداکثر جمع

 یعهتوسرشد و  یبرا یمنابع کاف حالنیها باشد و درعسازگانبومبه  «بیعدم آس»اصل 

نان ز یمستلزم توانمندساز یانسان تیجمع ایِریشهکاهش این شود.  تضمین هاانسان

 یردپا»چشمگیر کاهش برای زمان، طور همخانواده است. به کیدموکرات یزیرو برنامه

 یدر جنوب جهان و برا یاستاندارد زندگ و افزایش جهان شمالدر « شناختیبوم

با  .گیردانجام  دیبا کالیراد یساختار اقتصاددیتجد، در شمال جهان ازمندین تیجمع

 یهاشبخ د،یتول یعرصهمثال، در عنوانبهمتحده الاتیاقتصاد ا تیدر نظر گرفتن وضع

 عیصنا ،ییایمیشمواد  ،ینظام-یصنعتع مانند مجتم یدیتولصنایع از  بزرگی

د. خواهند ش متوقف اسرع وقتدر  یصنعت ی( و کشاورزیلیفس یاه)سوخت یمیپتروش

و آنچه در صورت لزوم  خواهند یافتاندازه شدت کاهش و املاک به مهیب ،یمال عیصنا

صنعت خدمات امر،  نیشود. ایاداره م یمصرف یتوسط کارگران و شوراها ،ماندیم یباق

ونقل فروشی و حملفروشی و خردهتجارت عمدهرد. بخواهد  از بینرا  یتیریمد

 اقتصاد  رایزکاهش خواهند یافت، به حداقل  ای خواهند شد حذفالمللی و ملی بین

آموزش، فرهنگ، مسکن و هنر و فرهنگ  ،خدمات درمانی. شودیم یاو منطقه یمحل

ی با استفاده یشوند. کشاورزیم رمتمرکزیغ ممکناما تا حد  ،افتیگسترش خواهند 
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 یوراخواهد شد. فن نیگزیجا 93شناسی کشاورزیبومو  96کشت پایااز  غیرجانوری

به  یانیاست و ز یرشد انسان ضرور یو فقط آنچه را برا شودیم اسیدچار کاهش مق

 یوقتکار  .ابدییم شیافزا گانهم یآزاد برا وقت .گذاردیم یباق رساند،ینم عتیطب

 یابر یاجتماع عاملیت کند.پیدا میبخش شود، وضعی مسرتغیربیگانه و خلاق می

ردم مجوانان و  جهان، ی در سراسر، جنبشحورمبومشناختی بوم یستیالیانقلاب سوس

تواند یم عیچقدر سر این گذارکه  رندیبگ میتوانند تصمیها منآفقط خواهند بود.  کارگر

 !میمان هستز علیهکه در مسابقه  یمداشته باش ادیبه باید که یحالدر فتدیاتفاق ب دیو با

توانند ب عام هستند که ازحدشیب یشنهادیپ و رادیکالِ میعظ راتییتغ نیا البته،

محور انسان یسال تمدن طبقات 5.111کردن  یخنث کنند. ینیبشیپرا ها چالش یهمه

واهد خ زحمت هااز این شیب اریبس ،یستیالیمحور سوسبومشناختی بومبه نفع تمدن 

 فتد؟یاتفاق ب تواندمی اصلا . داشت

ی رگیدرفت برونراه هیچ درست باشد،  یطورکلبه جستار نیاگر استدلال من در ا

 شناختیبوم سمیالیاست که گذار به سوس محتملکاملا  وجود ندارد.  بحران تمدناز 
 یرادآوی یمثال برا کیفقط  ما باشد. یگونه هایقابلیت ماوراءمدت در کوتاه حورمبوم

یر مسانقلاب کوبا  کهنیابر  مبنی وکاستر دلیف ییهاعلامسال پس از  52: به ما آن

 دهیبه آتش کش ،، کوبامانزانیلودر  یسگ» ماه مه لیدر اوااست،  را گزیده سوسیالیسم

ندارد.  یقانون چیه ،نداهکه سگ را آتش زد یکسان پیگرد یکه کوبا برا. بدتر آن«شودیم

 ،«عتیطب مباشرت»فراوان در  یهاشرفتیپ رغمیکوبا عل سمیالیواضح است که سوس

 یکوبا هنوز به تلاش برا سم،یالیسوس یسال مبارزه برا 52 رغمیمحور است. علانسان

 است. وستهیمحور نپبومشناختی بوم سمیالیسوس

و  ایش جهانیگرم پیشِ روی ما قرار دارد.است که  یمنبع نیترابیکم زمان

 ونشوند و اگر ویلس ذاتبهچند دهه قائم در عرضممکن است  اقلیمیبار فاجعه راتییتغ

 دیهر دو تهد - گشتخواهد  ناپذیرقرن توقف انیانقراض ششم تا پا د،یدرست بگو

خودمان. اما  یازجمله گونه ،هستند ی زمینبخش اعظم حیات بر کره یبرا یوجود
                                                      

96 Permaculture 

93 Agroecology 

http://forhumanliberation.blogspot.com/2017/05/2610-dog-is-set-on-fire-in-manzanllo.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2017/05/2610-dog-is-set-on-fire-in-manzanllo.html
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 طسطور متوگذشته به یانقراض جمع رخداددر پنج  کهنیبا دانستن ا محوربوم فرد

 یبرا یلیدل چی. هافتیخواهد  تسلی ،سال بازگشت ونیلیم 01پس از  یستزیتنوع 

 همقتضی خردمندان موقع درخدا، نتواند  یگونه ،نسیهوموساپوجود ندارد که اگر  تردید

 اردیلیم کیدر حدود  دیکه خورش یتا زمان بیفتد.دوباره  تواندیاتفاق م نیعمل کند، هم

 ادامه خواهد داشت. حیات یجادو بعد خاموش شود، سال
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 ها:نوشتپی

 کی یازهایبرآوردن تمام ن یبرا ازیموردن یمقدار فضا»عنوان آن را به لسونیو .0

 یمورداستفاده برا نیشامل زم آن ]مقدار[»کند. یم فیدر جامعه تعر« عادی شخص

 ری، ساحکمرانیارتباطات،  ،یونقل شخصغذا، حمل لیو تحو دیتول ،تازهسکونت، آب 

: ص. 6102ویلسون، . )«است یسرگرم ون یدفت ،یپزشک حمایت ،یعموم کارکردهای

را به وجود آوردند،  شناختیبوم یردپا لیکه تحل 95و واکرناگل 94یسر از نظر( 089

 تیجمع کی جذب پسماندمصرف منابع و  استلزامات نیتخم یبرا»بود  یروشآن 

ل و )واکرناگ«. متناظر با آنمولد  نیزم مساحت شده برحسبفیاقتصاد تعر ای یانسان

مطالعات  یهاهحوز در این تحلیل تیمحبوب رغمی( عل9 .ص :0992 س،یر

رنج  یشناختو روش ینظر ،یفیاز مشکلات تعر آن ،یشناسو جنبش بوم یطیمحستیز

 (.6118 91و تالبرت، 92سیونتولنک. مثال، عنوان)به بردیم

 99،نک. آبونیانو سم،یدر رابطه با اومان ؛624ص.  :0924 98پلامب، نک. نی. همچن6

 (351 .ص :6113) 011کریستین نک.در رابطه با علم، ؛ 11ص.  :0921

به مصرف  ی اوقاتکنم و گاهیم را ذکردرآمد سرانه ی اوقات گاه جستار، نی. در ا3

متفاوت هستند.  اندکی هااندازپس خاطربه  سنجهدو  نی، ایتپردازم. در واقعیسرانه م

 است. تیاهمیب نجایهدف ما در ا یاندک و برا ،تفاوتی آن نسب مقداراما 

وان عنرا به یستیحفظ تنوع ز یبرا لسونیو شنهادیتوان پیمبا توجیهاتی . 4

ک. ن شناختی،بوم ستیمدرن یهاهیانیب یکرد )برا فیتوص شناختیبوم ستیمدرن

                                                      
94 Rees  

95 Wackernagel  

92 Venetoulis  

91 Talberth 

98 Plumb 

99 Abbognano 

011 David Christian 
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و  016؛ شلنبرگر6105 010ست،ی؛ بلومکو6105 ،شناختیبوم ستیمدرن فستیمان

، 6102a 014؛ ترینر،6105نک. آنگوس،  ها،نقد آن ی؛ برا6105 013نوردهاوس،

6102b.) دگاهید از یافراط یهااز همه نگران نسخه شیب لسونی، خود وحالنیباا 

 نیوسآنتروپ چاکانسینهها را آن ویکه  یاست که توسط کسان شناختیبوم ستیمدرن

-95، صص. 86-10، صص. 56-41: صص. 6102ویلسون، ) شوندیم غیتبل نامد،یم

نگاه  یچهیرا از در جهانکه  یکسان»کند: یخلاصه م گونهنیاها را آن دگاهی(. او د011

 مدافعان ینیببا جهان کاملا  متفاوت ایینیباز جهان نند،یبین میآنتروپوس چاکانسینه

 نیها بر اآن انیدر م انیگراکنند. افراطیاستفاده م زیستحفاظت از محیط یسنت

 کی عنوانبه دیبا آن حفظ هیتوج یبرااست،  ماندهیباق عتیباورند که با آنچه از طب

شود. یم داوریبهتر  هاانسانخدمات آن به  طبقبازمانده  یستیرفتار کرد. تنوع ز کالا

 دیتر از همه، بدانکند. مهم یخود را ط یشدهنییتع شیظاهرا  از پ ریمس خیتار دیبگذار

 (.14 .ص :)همان .«استشدن یانسان ،نیزمی کرهکه سرنوشت 

اند از عبارت متحدهالاتیوجود دارد که در ا زین «بیوغربیعج گوشت»بازار . 5

 ،لیکروکد من،یکوتاه، کدم یگربه ،یخرس، سگ آب لو،یگوشت تمساح، آلپاکا، آرماد

رات، موسک مون،یلاما، م ر،یکودو، ش گوانا،یخروس، کبوتر، قورباغه، اجوجه وت،یشتر، کا

نوی ممثال، نک. عنوانگوزن و گورخر )به پشت،لاک ن،یاپوسوم، سمور، شترمرغ، بلدرچ

 (.گوشت آنلاین بازار نیا

 

 نیذارتررگیاز تأث یکیمن و  یادوست گربه نیاول ،یبه ناپ جستار نیانامه: تقدیم

از  6118 هم 04شب مهیدر ن شیه سال پنُ قا  یدقرا  یمن ناپ شود.تقدیم می م،معلمان

، ودبالعاده خارق ایگربه کهنیاجدا از  ی. ناپسن داشت سال میدست دادم. او پانزده و ن

 اردهایلیم در حضور چههرگاه در باغ هستند. شخص نیزها که گربه آموختبه من 

                                                      

010 Blomqvist 
016 Shellenberger  

013 Nordhaus 

014 Trainer 
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 تمفرسدرود می یبه ناپ ستم،یایم خشیتاند با را احاطه کردهمکه  گرید یموجود زنده

 ترعظیم اریبس یکوچک از وجود ای/ما فقط تکهمن آموخت که من که به

  .میهست/هستم

 ی این جستار سپاسگزارم.های او و ترجمهاز هومن کاسبی به خاطر حمایت

 


