قسهت چًارديو  -ششهین رٍیداد انقراض جهعی
شیر ایرانی ،خرس گریزلی کالیفرنیا ،کرگدن سفید شهالی ،ببر ایرانی یا ببر نازندران،گرگ
کیسٌ دار تاسهانی ،کبَتر نانٌ رسان ،الک پشت جزیرى پینتا ،پلنگ زنگبار ،ببر جاٍى ٍ
ٍزغ طالیی .يهگی این نَجَدات بی نًایت زیبا ننقرض شدن ٍ قاتل ناییو ،نا ،نایی
کٌ اسو خَدنَن رٍ گذاشتیو انسان بٌ اصطالح خردنند .در سرتاسر کرى زنین از صحرای
بزرگ آفریقا ،تا جزایر دٍردست اقیانَس آرام ،شايد یک رٍیداد انقراض جهعی يستیو.
بٌ طَر نتَسط حیات بر رٍی زنین با سرعتی صد برابر نعهَل در حال انقراضٌ .اگر این
رٍند ادانٌ پیدا کنٌ ،فیل يای افریقایی يو بٌ زٍدی ننقرض نیشن ،نرجانًای دریایی ٍ
کلی نَجَدات آبزی دیگٌ ،پستان داريا کیسٌ داريا ٍ بسیاری از حشرات يو بٌ زٍدی
بٌ تاریخ نی پیَندن  .پیش بینی شدى کٌ سٌ چًارم حیات گیايی ٍ جانَری طی دٍ سٌ
قرن آیندى از بین خَايد رفت .در طَل تاریخ تا بٌ حال شايد  5رٍیداد انقراض جهعی
بَدیو کٌ در اخرین اٍنًا برخَرد یک شًاب سنگ بٌ زنین نسل دایناسَريا ٍ کلی
نَجَدات دیگٌ رٍ ننقرض کرد .حاال نا در ششهین رٍیداد انقراض جهعی بٌ سر نی
بریو .انا این بار عانل این انقراض نٌ برخَرد شًاب سنگٌ ،نٌ فَران اتش فشان يا ٍ نٌ
انفجار یک ابرنَاختر در يهسایگی زنین .این اٍلین باریٌ کٌ یک گَنٌ یعنی انسان عانل
انقراض جهعی ٍ ناگًانی حیات بر رٍی زنین شدى.
اگر نگايی بٌ نقاشی يای رٍی دیَارى غاريا بندازیو کٌ تَسط اجدادنَن کشیدى شدن
نهک نٌ فکر کنیو خیلی از این نَجَدات افسانٌ ای يستند .کرگدن پشهالَ ،گَزن قَل
پیکر ٍ نیا گاٍيای بزرگ کٌ جد گاٍيای ايلی انرٍزی بَدن .ينرنندان خالق این
غارنگارى يا زندى نَندن تا شدن نا ،یعنی انسان خردنند انرٍزی انا اٍن حیَانات فقط
در حد يهَن غارنگارى يا باقی نَندن ٍ نتاسفانٌ ننقرض شدن .فکر نی کنو يهگی نا
فًو نشترکی داریو از تعریف انقراض .زنانی کٌ یک گَنٌ بٌ لحاظ زیستی غرٍب نی کنٌ
یعنی تا دٍنٌ اخر اٍن نَجَد از بین نیرى انقراض اٍن گَنٌ صَرت گرفتٌ .انقراض اگر
چٌ يهیشٌ در طَل تاریخ ٍجَد داشتٌ انا نا انسانًا تقریبا از پدیدى انقراض ناآگاى
بَدیو .سال  0971بَد کٌ طبیعی دان نعرٍف ژٍرژ کٍَیٌ ،با نطالعٌ انَاع فسیلًا

نتَجٌ شد کٌ برخی فسیلًا نتعلق بٌ نَجَداتی يستند کٌ احتهاال رٍی زنین زندگی
نی کنن انا نا ينَز پیداشَن نکردیو .یعنی قبل از اینکٌ زندشَن رٍ ببینیو فسیلشَن رٍ
پیدا کردیو .انا کهی بعدتر نتَجٌ شد کٌ این فسیلًا اصال نتعلق بٌ نَجَداتی يستند
کٌ احتهاال دیگٌ ٍجَد ندارن .اٍن اسو این نَجَدات رٍ گذاشت گَنٌ يای از دست
رفتٌ .چند ديٌ طَل کشید تا کسی نثل دارٍین بیاد ٍ اثبات کنٌ کٌ فرایند يایی نثل
تکانل ٍ انقراض جز الینفک زندگی نَجَدات از اغاز حیات تاکنَن بَدى .انا غالبا این
فراینديا بسیار بسیار کند اتفاق نی افتن .الاقل اینطَر تصَر نی شد کٌ انقراض يهیشٌ
بسیار بسیار ايستٌ اتفاق نیفتٌ .نن قبال در اپیزٍد يفتو "ٍقتی نًنگ يا پا داشتن
نختصری در نَرد تکانل ٍ انقراض صحبت کردم" پیشنًاد نی کنو حتها اٍن اپیزٍد رٍ
گَش کنید .فقط یٌ نختصر اشارى ای نی خَام بکنو چَن نرتبط با نَضَع انرٍزى .از
قرن  01ام بٌ بعد در طَل زنان فسیلًای نختلفی از جهلٌ فسیل نانَت يا کشف نی
شد .البتٌ در اٍن زنان کسی نهیدٍنست کٌ اینًا نتعلق بٌ نَجَداتی ننقرض شدى بٌ
نام نانَت يا يستن .اصال نفًَم انقراض ينَز کشف نشدى بَد .در اٍن زنان تئَری
تکانل دارٍین ينَز ارایٌ نشدى بَد .برای يهین درک نردم دنیا از جًان ينَز تا حد
زیادی نتکی بٌ آنَزى يای نذيبی بَد .بٌ خاطر يهین اینطَر تصَر نی شد کٌ يهٌ
نَجَدات يهینطَری کٌ االن يستند از ابتدا بَدن ٍ تغییری درشَن بٌ ٍجَد نیَندى از
يهَن زنان باغ عدن کٌ ادم ٍ حَا تَش زندگی نی کردن تا انرٍز.
اٍن ٍقتًا چیزی کٌ در نَرد نَجَدات زندى نَرد قبَل بشر بَد يهَن “نظریٌ خلقت
آنی” بَد .طبق این نظریٌ انسان يا نعتقد بَدن تهام جًان ٍ نَجَدات آن حدٍد
شش يزار سال قبل بٌ یکبارى با يو تَسط خداٍند خلق شدى اند .نثال در قرآن يو بیان
شدى کٌ خداٍند آسهانًا ٍ زنین را در شش رٍز آفرید.
در اٍن زنان کسی احتهال تغییر گَنٌ يا را نهیداد ٍ اصال تصَر نهیشد کٌ نهکن است
گَنٌ يای نَجَدات زندى با يو خَیشاٍند باشند! اٍنًا يهچنین نعتقد بَدن کٌ خدا
يیچ اشتبايی در خلقتش نکردى ٍ از نظر اٍنًا غیر نهکن بَد کٌ خداٍند بٌ یکی از
نخلَقاتش اجازى بدى کٌ از صفحٌ رٍزگار نحَ بشٌ ٍ ننقرض بشٌ .یعنی انقراض با

انَزى يای دینی سازگار نبَد .انا افزایش نانَت يای کشف شدى این اعتقاد رٍ بٌ
چالش کشَند .این نعها ٍ چالش باقی نَند تا اینکٌ سال  ۹۵۸۱دارٍین با چاپ کتاب
خَاستگاى گَنٌ يا یا يهَن ننشا انَاع نظریٌ تکانل رٍ نطرح کرد.
دارٍین بٌ طَر خالصٌ گفت کٌ گَنٌ يا در طی نیلیَنًا سال تغییر کردى ٍ نیکنند.
نکانیزم اصلی تکانل نَجَدات يو”انتخاب طبیعی” یعنی در طی نسل يا اٍن صفاتی
از یک نَجَد کٌ باعث زندن نَندن ٍ نَفق تر عهل کردنش نیشٌ در اٍن نَجَد
افزایش پیدا نیکنٌ.
بر اساس نظریٌ دارٍین جد نشترک انسا نًا ٍ شانپانزى يا در حدٍد پنج ٍ نیو تا شش ٍ
نیو نیلیَن سال قبل زندگی نی کردى .خَب شها احتهاال نیتَنید حدس بزنید دیگٌ چرا
نظریٌ تکانل با اعتقادات نذيبی نهیخَنٌ دیگٌ .دارٍین داش نیگفت انسان ،اشرف
نخلَقات پسر عهَی شانپازى است (خندى) .بگذریو .بازم بر اساس نظریٌ تکانل دارٍین
قبال چند بار انقراض دستٌ جهعی نَجَدات بر رٍی کرى زنین رخ دادى ٍ عهال بیش از
نَد درصد گَنٌ يای نَجَدات قبال از بین رفتن.
سال  0971دانشهند فرانسَی ژٍرژ کٍَیٌ کٌ پدر علو دیرین شناسیٌ نقالٌ ای چاپ کرد
ٍ اثبات کرد کٌ استخَن يای پیدا شدى نانَت کٌ اٍنا حدس نی زدن يهَن فیلٌ با
استخَن فیل يا فرق دارن ٍ اینجا بَد کٌ گَنٌ ای کٌ چند يزار سال قبل ننقرض شدى
بَد یعنی نانَت يا کشف شد .يهزنان ژٍرژ کَیٌ اثبات کرد کٌ بر خالف اعتقادات
نذيبی انقراض یک حقیقت علهیٌ .انا يهَنطَر کٌ قبال يو گفتو .اینطَر تصَر نیشد
کٌ انقراض يهیشٌ انری آيستٌ بَدى ٍ نٌ ناگًانی .يهٌ دانشهنديا رٍی این نسالٌ
اتفاق نظر داشتن تا اینکٌ سال  0711یعنی يهین  01سال پیش یٌ زنین شناس بٌ
اسو ٍالتر آلَارز بٌ یٌ نعها برخَرد کٌ نهیتَنست حلش کنٌ .اٍن زنین شناس نتَجٌ
شد کٌ در الیٌ يای نختلف صخرى يا در کَى يا فسیل يایی از یک سری نَجَدات
ٍجَد دارن کٌ بٌ طرز عجیبی در الیٌ باالترش بٌ طَر ناگًانی حذف نیشن .در زنین
شناسی نعهَال الیٌ يا بٌ ترتیب زنانی رٍی يو قرار نیگیرن .یعنی الیٌ قدیهی تر زیرتر
از يهٌ است ٍ الیٌ باالتر جدیدتر از يهٌ .نعهَال ٍقتی نَجَدی ننقرض نیشٌ تعداد

اٍن بٌ نرٍر زنان کو نیشٌ تا اینکٌ ننقرض بشٌ .پس تعداد فسیلًای اٍنًا يو بایستی
بٌ نرٍر در الیٌ يای زنین شناسی کو بشٌ .انا اقای ٍالتر آلَارز دید کٌ ناپدید شدن یک
سری فسیل نربَط بٌ نَجَدات آبزی ناگًانی بَدى .این اتفاق  11نیلیَن سال پیش
افتادى بَد .اٍنًایی کٌ بايَ شن االن دیگٌ فًهیدن کٌ نن بٌ چٌ ٍاقعٌ ای نی خَام
اشارى کنو 11 .نیلیَن سال پیش دقیقا يهَن زنانی يست کٌ اخرین دایناسَريا رٍی
زنین زندگی کردن .زنین شناس اقای ٍالتر آلَارز بٌ کهک پدرش لَییز آالٍارز کٌ اتفاقا
بايَش تر از پسر بَد ٍ جایزى نَبل فیزیک رٍ قبلتر ،از آن خَدش کردى بَد بٌ کهک يو
این نعها رٍ حل کردن .اٍنًا با يو خَاص شیهیایی اٍن الیٌ کٌ ناگًان فسیلًا درش
ناپدید نی شدن رٍ بررسی کردن ٍ نتَجٌ شدن کٌ نیزان عنصر ایریدیو اٍن الیٌ بیشتر
از نیزان طبیعی نَجَد بر رٍی زنینٌ .نا نعهَال ایریدیَم چندانی رٍی پَستٌ زنین
نداریو انا تا دلتَن بخَاد در اجرام سهاٍی ایریدیَم داریو .نثل سیارک يا ٍ شًاب
سنگ يا .اینجا بَد کٌ آلَارز تئَری خَدش رٍ ارایٌ کرد 11 .نیلیَن سال پیش یک
سیارک خیلی بزرگ بٌ زنین برخَرد نی کنٌ کٌ باعث نیشٌ  95درصد تهام گَنٌ يای
گیايی ٍ حیَانی نَجَد بر رٍی زنین از بین برن ٍ ننقرض بشن .زنانی کٌ این ادعا
نطرح شد خیلی يا حتی دانشهنديا بٌ این تئَری خندیدن تا سال  0770کٌ ديانٌ
چیکسلَب در شبٌ جزیرى یَکتان در نکزیک کشف شد .این ديانٌ گرد نحل برخَرد اٍن
سیارک بٌ زنینٌ .قطر این ديانٌ بیش از  ۹۵۱کیلَنتر ٍ عهق آن حدٍد  ۰۱کیلَنتر است.
دانشهندان تخهین زدن کٌ زنان برخَرد در ديانٌ چیکسلَب بٌ  11نیلیَن سال قبل
برنیگردى کٌ دقیقا يهزنان با انقراض عظیو دایناسَريا است .ير چیز زندى ای بر رٍی
زنین در ٍاقع باقی نَندى اٍن رٍز خَفناک ،سًهناک ٍ عظیهٌ .رٍیدادی کٌ بًش نی
گیو انقراض جهعی کرتاسٌ -پالئَژن .قدرت تخریب سیارکی کٌ بٌ زنین برخَرد کرد ۹۱
نیلیارد بار بیشتر از بهباران اتهی يیرٍشیها ٍ ناکازاکی بَد .نهی دٍنو تا بٌ حال فیلو
يای نربَط بٌ بهباران اتهی يیرٍشیها ناکازاکی رٍ دیدین یا نٌ .نن اخیرا در در
اینستاگرام ژرفا یٌ پست از یک ازنایش بهب اتو در اقیانَس ننتشر کردم .فاجعٌ است.
در ٍاقعٌ بهباران اتهی يیرٍشیها ٍ ناکازاکی نجهَعا  221يزار نفر نردم بی گناى
جَنشَن رٍ از دست دادن .فعل ٍ انفعاالت اتهی در نرکز این بهب باعث ایجاد حرارتی

در حد چندین نیلیَن درجٌ سانتیگراد شد .این گرنای عظیو ير چیزی را تا شعاع چند
کیلَنتری نرکز اصابت بهب بٌ طَرکلی تصعید کرد.تصعید یعنی تبدیل نستقیو جاند
بٌ گاز  .فکر تا چند کلیَنتر يهٌ چی بخار شد ٍ .تا چند صد کیلَنتر يو يهٌ چی
سَخت ٍ با خاک یکسان شد .نردنی کٌ از دٍر دست انفجار پسر کَچک را در آسهان
يیرٍشیها نشايدى کردند نی گفتند کٌ انگار خَرشید دیگری رٍ در آسهان دیدىاند .پسر
کَچک اسو اٍن بهب اتو بَد کٌ انریکا رٍی يیرٍشیها انداخت .انسان ٍاقعا گايی
تاریخ بشر دستکهی از کشتارگاى ندارد ٍ این کشتاريو نحصَل
انبَيی از دیَانگیٌ.
ِ
نیل بیپایان نا بٌ قدرتٌ .ای کاش شیَىای از زندگی ٍجَد داشت کٌ نا رٍ از شر قدرت
ريا کنٌ؟ الحق کٌ در نیان يهٌ حیَانيا ،رامکردن گَنٌ انسان دشَارتر از بقیٌ است.
خَب داشتو نی گفتو کٌ قدرت تخریب حاصل از برخَرد اٍن سیارک در  11نیلیَن
سال پیش  01نیلیارد برابر قدرت تخریب بهباران اتهی يیرٍشیها ٍ ناکازاکی بَدى01 .
نیلیارد برابر .شها دیگٌ خَدتَن تصَر کنید کٌ چقدر این ٍاقعٌ سترگ ٍ عظیو بَدى.
يهَنطَر کٌ قبال يو گفتو  95درصد حیات بر رٍی زنین بٌ کلی از بین رفت از جهلٌ
دایناسَريا  ،ترٍسَريا ،خزندگان بزرگ دٍ زیست ،خزندگان پرندى ،خزندگان دریایی،
بسیاری از ابزیان نثل نايی يا ،دٍکفٌ ای يا ،نرم تنان ٍ ٍ ٍ ٍ .البتٌ انسان در اٍن
زنان ينَز نتَلد نشدى بَد ٍ ٍجَد نداشت کٌ اگٌ داشت حتها نا يو ننقرض نی
شدیو ٍ دیگٌ نایی ٍجَد نداشت .حضَر انسان سانان نًایتا بٌ  9نیلیَن سال گذشتٌ
برنیگردى در صَرتی کٌ برخَرد اٍن سیارک نال  11نیلیَن سال پیشٌ.
جالبٌ بدٍنید کٌ این رٍیداد انقراض جهعی بزرگترین ٍ تنًاترین رٍیداد انقراض جهعی
نبَدى .زنین نجهَعا  5بار شايد رٍیداد انقراض جهعی بَدى .در ٍاقع  77.77درصد
نَجَداتی کٌ تا بٌ حال بر رٍی زنین زندگی کردن ننقرض شدن .بعضی از اٍنًا در طَل
زنان ٍ ارٍم ارٍم ننقرض شدن ٍ بسیاری از اٍنًا ناگًانی ٍ بر اثر یک رٍیداد انقراض
جهعی .سنجش این رٍیداديا بر اساس فسیليای جانداران دریایی انجام نیشٌ .طی
نیلیَن يا سال حیات بر رٍی زنین ،پنج رٍیداد انقراض بزرگ شناسایی شدى کٌ طی
اٍنًا در چشو بٌ يو زدنی بخش بزرگی از حیات ننقرض شدى .نن نهی خَام در نَرد

ير  5تا ٍاقعٌ انقراض صحبت کنو چَن دیگٌ خیلی تخصصی نیشٌ انا بدم نهیاد بٌ
انقراض پرنین اشارى بکنو کٌ بزرگترین انقراضی بَد کٌ در زنین رخ دادى بٌ طَر کٌ اسو
اٍن ٍاقعٌ رٍ گذاشتن «نرگ بزرگ» یا نادر انقراض يا کٌ حتی سًهناک تر از برخَرد
اٍن سیارک در  11نیلیَن سال قبل بَد ..این رٍیداد تقریبا  251نیلیَن سال پیش رخ
داد .طی این ٍاقعٌ  ۱۶۹حیات بر رٍی زنین از بین رفت .این انقراض تنًا انقراض
شناختٌ شدى حشراتٌ  ،یعنی تنًا انقراضی کٌ در اٍن حتی حشرات يو ننقرض شدن.
نن کٌ باٍرم نهیشٌ یٌ رٍزی سَسکا ٍ پشٌ يا ننقرض بشن (خندى) .بعد از این
انقراض بزرگ از اٍنجایی کٌ تنَع زیستی نَجَدات تقریبا بٌ طَر کانل از بین رفتٌ بَد
ندت طَالنی تری نسبت بٌ سایر انقراضيا طَل کشید تا حیات دٍبارى بٌ زنین برگردى.
حدٍد پنج نیلیَن سال طَل کشید تا زنین پس از نرگش در اثر این انقراض ،دٍبارى
زندى بشٌ .فکر کنید  5نیلیَن سال تقریبا حیاتی رٍی زنین نبَدى این در حالی است کٌ
در چًار تا انقراض جهعی دیگٌ ،این زندى شدن زنین حدٍد چنديزار سال بیشتر زنان
نبردى.
خَب در ادانٌ نی خَام در نَرد ششهین رٍیداد انقراض جهعی صحبت کنو کٌ يهین
االن در جریانٌ ٍ کلی ناجرا ٍ اطالعات جالب نی خَام بدم کٌ پیشنًاد نی کنو از
دستش ندینٍ ،لی قبلش یٌ فرصت کَتايی رٍ اجازى بدین یکی دٍ تا نکتٌ در نَرد
ژرفا بًتَن بگو .بیست رٍز دیگٌ از زنان ضبط این اپیزٍد تَلد یک سالگی ژرفاست .در
ندت یک سال گذشتٌ صادقانٌ ب یش از اٍن چیزی کٌ در ابتدا انتظارش رٍ داشتو ژرفا رٍ
گَش دادید ،حهایت کردید ،نظر دادید کٌ خیلی ازتَن سپاسگزارم .ازتَن نیخَام اگر
فکر نی کنید نحتَای ژرفا نیتَنٌ بٌ کسی کهک کنٌ تا با طبیعت رابطٌ بًتری داشتٌ
باشٌ ٍ اگر فکر نی کنید ژرفا نسیرش ،يدفش بٌ درد طبیعت آسیب دیدى انرٍز نی
خَرى لطفا بٌ دٍستاتَن ،اطرافیانتَن نعرفی کنید .ينَز خیلی يا نهی دٍنن چطَر
پادکست گَش بدن ،بًشَن یاد بدین ،استَری بزارین ،پست بزارین ٍ لطفا نعرفی
کنین.

این اپیزٍد اخرین اپیزٍد از فصل اٍلٌ ٍ نا از ناى دیگٌ با فصل دٍم ژرفا برنیگردیو .بٌ
نن اسبت تَلد یک سالگی ژرفا اگر دٍست دارید يدیٌ ای بٌ ژرفا بدید ،بًترین يدیٌ
نعرفی کردن اٍنٌ .عالٍى بر اٍن صفحٌ حانی باش ژرفا رٍ بٌ تازگی راى انداختیو .درستٌ
کٌ تا االن تَلید ژرفا کانال داٍطل بانٌ ٍ بدٍن يیچگَنٌ کهک نالی بَدى یعنی صرفا بٌ
خاطر عالقٌ يزینٌ نیشد .از این بٌ بعد يهین رٍال رٍ خَايیو داشت .انا اگر کسی
دٍست دارى بٌ نا در این نسیر کهک کنٌ ٍ در کنار نا قرار بگیرى نیتَنٌ با کلیک بر رٍی
لینک حانی باش يهین پایین در قسهت تَضیحات پادکست ير چقدر کٌ دٍست دارى
بٌ نا در تَلید این پادکست یاری برسَنٌ .نن انیدٍارم کٌ حداقل بتَنیو برای يزینٌ
يای ياست ٍ سایت ٍ سایر يزینٌ يای پادکست کهکی داشتٌ باشیو.
ٍ نکتٌ آخر ،پادکست ژرفا سانانٌ پیانکی  01111110111رٍ برای يهیشٌ دارى.
کسانی کٌ دنبال راى يای عهلی برای نجات اقیانَس يا يستند نی تَنند یک پیام بٌ
شهارى  01111110111بفرستن ت ا این فایل براشَن ارسال بشٌ .شانل دى گام عهلی ٍ
سادى کٌ با انجانش نی تَنین سبک زندگی پایدارتری داشتٌ باشین ٍ کهک کنین بٌ
طبیعت.
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 .Zharfapodcast.comاگٌ بٌ سایت سر بزنید کلی نطالب جذاب دیگٌ يو يست کٌ
نی تَنید ازش يهشَن استفادى کنید .تَی سایت در خبرنانٌ ژرفا يو نی تَیند عضَ
بشین تا نطالب جذاب در قالب خبرنانٌ براتَن ارسال بشٌ.
خَب برگردیو بٌ نَضَع پادکست .يهَنطَر کٌ گفتو انرٍز کرى زنین در حال تجربٌ
ششهین انقراض جهعی يستش ٍلی این بار خبری از برخَرد یک سیارک یا فَران
اتشفشانًای عظیو یا انفجار پرتَ گانا در یک ابرنَاختر در اعهاق کیًان نیست .بلکٌ
عانل این انقراض ناییو .نا انسانًا نقش نخرب اٍن شًاب سنگ رٍ داریو ایفا نی
کنیو.
ببینید حتی اگر يهٌ چی خَب باشٌ ٍ يهٌ شرایط زیست رٍی زنین در بًترین شکل
نهکن باشٌ نا يهیشٌ یک نرخ انقراضی رٍ خَايیو داشت کٌ نا بًش نیگیو نرخ
انقراض طبیعی .با تَجٌ بٌ این نرخ نی تَنیو انتظار داشتٌ باشیو کٌ نثال ير  911سال

یک پستان دار ننقرض بشٌ .یا ير يزار سال یک دٍزیست ننقرض بشٌ .انا االن
سرعت انقراض پستان داران  0111برابر سرعت انقراض طبیعیٌ .یا در نَرد دٍزیستان
سرعت انقراض  0511برابر سرعت طبیعیشَن يست .خَب نهکنٌ بپرسید کٌ از کجا
نعلَم انسان نقصرى؟ چرا خَدزنی نی کنیو ٍ انقدر سیاى نهایی نی کنیو در نَرد
خَدنَن .تَضیح نیدم.
ببینید تقریبا  01يزار سال پیش بَد کٌ اخرین عصر یخبندان تهَم شد ٍ زنین دٍبارى
شرٍع بٌ گرم شدن کرد .این دٍرى يهزنان شد با انقراض یک سری از نَجَدات بزرگ
جثٌ .نثل نانَت يا ،اسهایلدا ن یا گربٌ دندٍن خجری .تَ کارتَن عصر یخی ير دٍی
این شخصیت يا بَدن اگر دیدى باشین .از جهلٌ دیگر نَجَدات بزرگ جثٌ ای کٌ
ننقرض شدن نیشٌ بٌ نگاتریَم اشارى کرد .تَ فارسی بًش نیگیو بزرگ دد .دد در زبان
فارسی بٌ نعنی دیَى .نَالنا یٌ شعر نعرٍف دارى کٌ نیگٌ کز دیَ ٍ دد نلَلو ٍ انسانو
آرزٍست .دیَ ٍ دد ير دٍ یک نعنی دارى .احتهاال بٌ خاطر جثٌ بزرگ ٍ زشت ٍ دیالق
این نَجَد در فارسی بًش نیگیو بزرگ دد .اخیرا کشف شدى کٌ عالٍى بر تهَم شدن
عصر یخی ٍ گرم شدن يَا ،انسان يای اٍلیٌ با شکار این نَجَدات برای گَشتشَن ٍ
شاخشَن احتهاال حتی عانل اصلی برای انقراض این نَجَدات بَدن .خصَصا در نَرد
نانَت يا .این اتفاقات در دٍان پارینٌ سنگی نیفتٌ .در این دٍران انسان بیشتر الشٌ
خَار بَد .یع نی کهتر شکار نی کرد ٍ بیشتر ننتظر بَد تا حیَانات دیگٌ شکاری بکنن ٍ ٍ
بعد اینًا بقایاش رٍ بخَرن .دى يزار سال قبل انسان شکارچی – گردآٍرندى شد .یعنی
الشٌ خَاری رٍ کنار گذاشت ٍ شرٍع بٌ شکار کرد .يهزنان انسان يای زیادی یکجا
نشین شدن ٍ با ايلی کردن حیَانات ٍ گیايان دانداری ٍ کشاٍرزی رٍ پیشٌ کردن .این
اٍلین باری بَد کٌ انسان عَانل طبیعی را در جًت ننافع خَدش کنترل نی کرد .این
آغاز دٍرى يالَسین ( ) Holoceneبعد از عصر یخبندان بَد کٌ بشر در آغَش ثبات
نسبی آب ٍ يَا شرٍع بٌ گستردن تهدن خَدش کرد .در این دٍران انسان طی يزاران
سال بَسیلٌ شکار ،کشاٍرزی ٍ دانپرٍری يهَارى در حال تغییر اکَسیستو يا بَد .البتٌ
بسیار کو ٍ نَضعی چَن انسان قدرتش بسیار نحدٍد بَد .در ٍاقع از شرٍع

یکجانشینی تا يهین دٍیصت سال پیش کٌ انقالب صنعتی رخ داد  ،این نیزان از تسلط
ٍ کنترل بر طبیعت ،کٌ انرٍز شايد آن يستیو ،در نخیلٌ انسانيا يو نهیگنجید .انا
بعد از انقالب صنعتی دیگٌ نگو خَدتَن بًتر نی دٍنید .بالیی نیست کٌ انسان سر
زنین نیاٍردى باشٌ .االن در دٍرىای بٌ سر نی بریو کٌ بشر پیشرفتًای شگرفی در علو،
فناٍری ،ارتباطات ،حهل ٍ نقل ،يَاشناسی ٍ فضانَردی بدست آٍردى .در طَل عهر
زنین ،يیچ نَجَدی يیچ ٍقت بٌ اندازى انسان زندگی رٍ بر رٍی زنین تغییر ندادى.
دقیقا بٌ يهین علتٌ کٌ اسو جدیدترین دٍرى زنین شناسی رٍ گذاشتن آنترٍپَسین
( ، )Anthropoceneیعنی دٍرى انسانی.
بزارید بیشتر تَضیح بدم تا برای يهٌ جا بیفتٌ .ببینید نا در علو برای تَصیف جًان
اٍن رٍ بٌ دٍرى يای زنانی نختلف تقسیو نیکنند .نعهَال شرٍع یا پایان این دٍرى يا
رٍ بر اساس اتفاقات خیلی بزرگ کٌ کل کرى زنین رٍ تحت تاثیر قرار نیدن تعیین نی
کنن .نثال تَلد زنین تا پیدا شدن اٍلین نشانٌ يای حیات ،جدا شدن قارى يا از يو،
پیدا شدن بندپایان ،پیدا شدن نايی يا ،پیدا شدن اٍلین گیايان ،پیدا شدن رشتٌ کَى
يا ٍ اٍندن خزندگان ،دٍران دایناسَريا ،برخَرد سیارک ٍ انقراضشَن ٍ بسیاری از
اتفاقات بزرگ اینچنینی نبنای تقسیهات زنانی زنین يستند .انا دٍرى جدیدی کٌ بیشتر
دانشهندا آغازش را از انقالب صنعتی نی دانند ،پیشَند اسهش را از انسان ٍام گرفتٌ،
آنترٍپَسین .آنترٍ یعنی نربَط بٌ انسان .این دٍرى دٍرى ای است کٌ بشر شرٍع بٌ
بًرىگیری انبَى از سَخت يای فسیلی کردى ٍ فعالیتًای صنعتی ٍ اقتصادیش ،بٌ طَر
نَثر ٍ چشهگیری ٍضعیت اقلیهی ٍ زیستی سیارى زنین رٍ تغییر دادى .اگر بٌ نهَدار
رشد جهعیت انسان نگاى کنید نتَجٌ نی شید کٌ يهین دٍیصت سال پیش یعنی سال
 ، 0111جهعیت انسان فقط یک نیلیارد نفر بَد .انا در این دٍرى جهعیت زنین از کهتر
از یک نیلیارد نفر بٌ بیش از  ۷نیلیارد نفر رسیدى.
آقای استَارت پیو کٌ یک بیَلَژیس ت زیست شناس بسیار نعرٍفیٌ .سال  2100نقالٌ
ای رٍ در ژٍ رنال نعتبر ساینس چاپ کرد ٍ در اٍن اثبات کرد کٌ علت اصلی ششهین
انقراض جهعی کٌ درش بٌ سر نی بریو افزایش بی سابقٌ جهعیت انسان ٍ البتٌ بٌ

تبعش افزایش شگرف نصرف بر رٍی کرى زنینٌ .این دٍ اتفاق با يو یعنی افزایش
جهعیت ٍ نصرف ،زنجیرى طَل ٍ درازی از تًدیديا رٍ برای زنین بٌ يهراى اٍردىٍ .اضح
ترین اٍنًا تغییر اقلیو ٍ گرم شدن جًانی بَدى .نی دٍنید دیگٌ ٍقتی سَخت يای
فسیلی رٍ نی سَزٍنیو يهینطَر داریو گاز دی اکسید کربن بٌ اتهسفر اضافٌ نی کنیو.
در  111يزار سال گذشتٌ ،يیچ ٍقت غلظت گاز دی اکسید کربن بٌ اندازى انرٍز نبَدى.
این گاز گلخانٌ ای يو باعث گرم شدن زنین شدى ٍ کلی عَارض ٍحشتناک با خَدش
دارى بٌ يهراى نیارى .فقط یک نَردش رٍ اگر بخَام اشارى کنو اینٌ کٌ افزایش دی
اکسید کربن نَجَد در اتهسفر باعث شدى آب اقیانَس يا اسیدی بشٌ .تَضیحش یکو
نفصلٌ کٌ چرا آب اقیانَس يا اسیدی نیشٌ انا فعال این رٍ بپذرین .حاال این اسیدی
شدن باعث شدى ٍ نیشٌ کٌ خیلی از آبزیان از بین برن چَن تَانایی زندگی در آب در
اٍن حد اسیدی رٍ ندارن .یٌ چیزی کٌ در اقیانَس زیادى ٍ تا دلتَن بخَاد يست،
نَجَدات نختلف از گَنٌ يا ٍ نژاد يای نختلفی يستند کٌ پَستٌ يای سخت کلسیو
کربنات دارن .يهٌ این نَجَدات با اسیدی شدن اقیانَس از بین نیرن چَن دیگٌ نهی
تَنن پَستٌ سختشَن رٍ تَلید کنن .نهَنٌ دم دستیش رٍ اگر بخَام بگو ٍ يهتَن
حتها دیدین حلزٍن يای دریایی ،انَاع صدف يا ٍ اٍیستريا يستند .البتٌ فکر نکنید
فقط نحدٍد بٌ اینًا يستند .تقریبا تهام سخت پَستان کٌ شاید نیلیَنًا گَنٌ نختلف
بشن ٍ خیلی نَجَدات دیگٌ حتی فیتَپالنتکتَنًایی کٌ با چشو دیدى نهیشن ٍابستٌ
بٌ کلسیو يستند .اگر بٌ يهین رٍندی کٌ االن در حال گذارانش يستیو ادانٌ بدیو تا
پایان این قرن نیزان پی يا ش اب اقیانَس يا بٌ  9.1نیرسٌ ٍ این یعنی تا پایان این
قرن یک سَم کل نَجَدات آبزی در اقیانَس يا ننقرض نی شن .یعنی تا يهین 11
سال دیگٌ یک سَم نَجَدات دریايا از بین نیرن.
خَب یکی دیگٌ از خیانت يای نا انسانًا نسبت بٌ طبیعت نعرفی گَنٌ يای نًاجهٌ.
ببینید نا يهیشٌ طبیعت رٍ دستکاری نی کنیو .انا حَاسهَن نیست کٌ اٍن طبیعت
طی نیلیَنًا سال بٌ یک تعادل بٌ یک يارنَنی ای رسیدى کٌ اگٌ بٌ يهش بزنیو نیشٌ
نثل یک دٍنینَیی کٌ نهیشٌ جلَشَ گرفتٍ .قتی کٌ نا یک گَنٌ جدید رٍ ٍارد یک

ننطقٌ نی کنیو کٌ بَنی اٍن ننطقٌ نیست ،نهکنٌ بٌ کلی تعادل اکَسیستو رٍ در اٍن
ننطقٌ بر يو بزنیو .بٌ خاطر يهین بٌ اٍن گَنٌ نی گیو گَنٌ نًاجو ٍ .نا تا دلتَن
بخَاد با جابجایی گَنٌ يا ،گَنٌ يای نًاجو اضافٌ کردیو بٌ طبیعت در نقاط نختلف.
بٌ عن َان نثال در خالل جنگ جًانی دٍم تعدادی نار بٌ صَرت اتفاقی ٍ با پنًان شدن
در يَایپیهايای نظانی ٍارد کشَر گَام شدن .کشَر گَام در ٍاقع یک جزیرى است در
غرب اقیانَس آ رام کٌ جزیی از خاک انریکا نحسَب نیشٌ در ٍاقع خَدگردان يست.
انریکا کلی از این کشَريای خَدگردان دا رى کٌ اکثرشَن جزایری يستند در اقصی نقاط
دنیا .نثل پَرتَریکٍَ ،یرجین آیلند ،پالهیرا ٍ خیلی جزایر دیگٌ .بگذریو داشتو نی گفتو
کٌ ناريایی کٌ احتهاال قاطی ادٍات نظانی بَدن با يَاپیها ٍارد جزیرى گَام شدن .بعد
از ٍارد شدن این ناريا بٌ نرٍر جهعیت پرندى يای کشَر گَام شرٍع بٌ کايش کرد تا
اینکٌ االن دیگٌ خیلی ٍقتٌ بٌ کل نسل يهٌ پرندگان کشَر گَام ننقرض شدى .ناريا
گَنٌ نًاجهی بَدن کٌ ٍارد اکَسیستهی شدن کٌ دست برتر رٍ داشتن ،چَن خَدشَن
شکار نهی شدن ،دشهن طبیعی نداشتن ،چَن اصال اٍنجا نبَدن کٌ طی نیلیَنًا سال
دشهن طبیعیشَن در طبیعت ٍجَد داشتٌ  .برای يهین با فراغ بال تا دٍنٌ آخر پرندگان
جزیرى رٍ شکار کردن 02 .گَنٌ نختلف پرندى در جزیرى گَام ننقرض شدن ٍ دیگٌ ٍجَد
خارجی ندارن .حاال نشکل بٌ اینجا نحدٍد نهیشٌ .تهای اجزای اکَسیستو بٌ يو
ٍصلن .پرندى ای اگر نباشٌ اتهاال نَجَدات دیگٌ ای کٌ قبال اٍن پرندى رٍ شکار نی کردن
اٍنًا يو ننقرض خَايند شد ٍ از يهٌ بدتر خَد درختان يو ٍجَدشَن بٌ ٍجَد این
پرندى يا ٍابستٌ است ٍ با کهی فاصلٌ قطعا تعداد درختان يو کو خَايد شد .خَد
ايالی گَام نی گن نظانیا تعهدا این ناريا رٍ با خَدشَن آٍردن کٌ جهعیت نَش يا
رٍ کنترل کنن ٍلی نهی دٍنستن عاقبتش چی نیشٌ.
یٌ نثال دیگٌ .در دریاچٌ ٍیکتَریا کٌ بزرگترین دریاچٌ در کل قارى آفریقاست اتفاق
افتادى .این دریاچٌ خیلی عظیهٌ طَری کٌ چند تا کشَر آفریقایی در اٍن نرز آبی دارن.
ٍقتی کٌ یک عدى انسان بی فکر یک نَع نايی رٍ اضافٌ کردن بٌ این دریاچٌ ،صديا
گَنٌ از نايی سی کلید در این دریاچٌ بٌ طَر کانل ننقرض شدن .یک نَع نايی از

رٍدخَنٌ نیل اضافٌ کردن بٌ دریاچٌ کٌ شد گَنٌ نًاجو ٍ صديا گَنٌ نايی بَنی اٍن
دریاچٌ رٍ ننقرض کرد.
چرا اصال راى دٍر بریو .يهین دریای کاسپین ،خزر خَدنَن .اگٌ اشتباى نکنو قبال این
نسالٌ رٍ تَضیح دادم در اپیزٍد يشتو .از سانفرانسیسکَ تا آشَرادى.
ببینید اتحاد جهايیر شَرٍی سابق در زنان رٍی کار اٍندن لنین ٍ بعد يا در زنان
استالین برای پیشرفت اقتصاد کشَرش ٍ ٍضعیت نردنش دست بٌ اجرای یک سری از
پرٍژى يای بزرگ زد .از ساخت سد ،رايسازی ،کانال سازی ٍ خیلی پرٍژى يای عهرانی
بزرگ دیگٌ .اکثر این پرٍژى يا يو تَسط اردٍگاى يای کار اجباری گَالگ ساختٌ شد.
نحکَنین سیاسی کٌ اٍن زنان حدٍد یک ديو جهعیت شَرٍی رٍ شانل نی شدى
نحکَم بٌ کار اجباری در گَالگ بَدند .حتی کَدکان ٍ سالخَردگان يو شانل نیشدن.
خیلی از زندانیان از سرنا ،گرسنگی ٍ خستگی در این اردٍگاى يای کار اجباری از دنیا
رفتند .خالصٌ داستانًای بسیار بسیار تکان ديندى ای دارى این اردٍگاى يای کار اجباری
گَالک کٌ پیشنًاد نی کنو در نَردش حتها بخَنید.
یکی از پرٍژى يایی کٌ تَسط این اردٍگ اى يا انجام شد پرٍژى ٍصل کردن دریاچٌ خزر بٌ
آب يای آزاد بَد ٍ .شَرٍی این کار رٍ انجام داد ٍ االن در ٍاقع دریاچٌ خزر ٍصلٌ بٌ
دریای سیاى ٍ آب يای آزاد .دٍ تا رٍدخَنٌ ٍجَد دارى در رٍسیٌ بٌ نام يای ٍلگا کٌ بٌ
دریای خزر نی ریزى ٍ رٍدخانٌ دٍن کٌ بٌ دریای سیاى نی ریزى ٍ دریای سیاى يو کٌ
نیدٍنیو دریای آزادىٍ ،صل نیشٌ بٌ ندیترانٌ ٍ از اٍنجا يو کٌ بٌ اقیانَس اطلس.
اتحاد جهايیر شَرٍی یک طرحی داد کٌ یٌ کانالی بزنٌ ٍ این دٍ تا رٍدخَنٌ رٍ بٌ يو
ٍصل کنٌ .این پرٍژى عظیو تَسط اردٍگاى يای کار اجباری گَالگ طی چًار سال ساختٌ
شد .اینطَری دریای خزر ٍصل شدى بٌ آب يای آزاد .حاال بعد از این اتصال ،اتفاقی تلخ
ٍ ٍحشتناکی برای دریاچٌ خزر افتاد کٌ ينَز يو بعد از گذشت سالًا نٌ تنًا برطرف
نشدى بلکٌ ير رٍز بدتر ٍ بدتر يو نیشٌ ٍ اٍن اینٌ کٌ بعد از اتصال دریاچٌ خزر بٌ
دریای سیاى یک سری شانٌ داريای دریایی کٌ در ٍاقع یک گَنٌ نًاجو نحسَب نیشن

از طریق این کانال ٍارد دریاچٌ خزر شدن .شانٌ داريایی کٌ قبال در دریای خزر نبَدن ٍ
دشهن طبیعیشَن طبیعتا ٍجَد نداشت .خَب بٌ طبع نظو اکَلَژیکی ننظقٌ بٌ يو
ریخت ٍ االن این شانٌ داريا بالی جان دریاچٌ خزر شدن .یکی از اصلی ترین دالیل
کايش جهعیت فَک يای خزری يهین شانٌ داريای نًاجو يستند .پس نیبینید کٌ
انجام یک پرٍژى بدٍن در نظر گرفتن عَارض زیست نحیطیش چٌ عَاقب ٍحشتناکی
نی تَنٌ داشتٌ باشٌ ٍ تا دلتَن بخَاد نی تَ نو از این نثالًا براتَن بزنو.
خَب يهَنطَر کٌ گفتو نا االن در ششهین رٍیداد انقراض دست جهعی بٌ سر نی بریو
کٌ برای اٍلین بار عانلش یک گَنٌ است ٍ اٍن يو گَنٌ انسانٌ .جالبٌ سرعت انقراض
نَجَدات بٌ قدری شدى کٌ نا حتی فرصت کشف ٍ نام گذاری بعضی از اٍنًا رٍ پیدا
نهی کنیو .حتها نی دٍنید کٌ ينَز کٌ ينَزى ير رٍز گَنٌ يای جدیدی کشف نی شن ٍ
نانگذاری نی شن .االن نتَجٌ شدیو کٌ یک سری از این گَنٌ يا بدٍن اینکٌ احتهاال نا
کشفشَن کنیو ٍ نانگذاریشَن کنیو دارن ننقرض نیشن ٍ چقدر حیف کٌ نا فرصت
آشنایی با این نَجَدات رٍ از دست نی دیو .پرٍفسَر  Rodolfo Dirzoکٌ اکَلَژیست
نعرٍفی يست در دانشگاى استنفَرد نیگٌ کٌ در چًل سال گذشتٌ جهعیت بی نًرگان
کٌ  79درصد تهام گَنٌ يای نَجَد بر رٍی زنین رٍ تشکیل نیدن 05 ،درصد کايش
پیدا کردى .بینًرگان فراٍانترین گرٍى جانَران رٍی زنیناند دیگٌ شانل ير نَجَدی
کٌ استخَان ندارى نثل يهٌ حشرات ،يهٌ سخت پَست يا ،کرم يا ،نرم تنان نثل
نیلیَن يا نَع صدفًا ،عرٍس يای دریایی ،نايی يای نرکب ،حلزٍن يا ٍ خیلی خیلی
نَجَدات دیگٌ خشکی زی ٍ آب زی کٌ قطعا نهی تَنیو تعداد حتی گَنٌ ياشَن رٍ
بشهریو .این يا  79درصد حیات جانَری ر ٍ تشکیل نیدن در نقابل نًرى داران کٌ فقط
سٌ درصد حیات رٍ تشکیل نیدن نثل نا انسانًا ،شیر ٍ پلنگ ٍ گاٍ ٍ گَسپند ٍ يهٌ
نَجَدات نًرى دار .حاال ظرف چًل سال گذشتٌ  05درصد از جهعیت بی نًرگان
کايش پیدا کردى.
یک نکتٌ جالب دیگٌ نربَط نیشٌ بٌ دٍزیستان .نثل قَرباغٌ يا ،سهندريا ٍ خیلی
نَجَدات دیگٌ .قدنت دٍزیستان بٌ  151نیلیَن سال قبل برنیگردى .گفتو انسان

اٍلین بار  9نیلیَن سال پیش نتَلد شد .دٍزیستان  151نیلیَن سال قیل در زنین
بَدن .اٍنًا چند رٍیداد انقراض جهعی رٍ تجربٌ کردن ٍ اٍنقدر نقاٍم بَدن کٌ تَنستن
خَدشَن رٍ با شرایط سخت ٍفق بدن ٍ دٍٍم بیارن ٍ ننقرض نشن .انا این بار از شر
انسان بٌ نظر راى فراری ندارن ٍ نطالعات نشَن نیدى بسیاری از دٍزیستان یا ننقرض
شدن یا در خطر انقراض قرار دارن .آقای پرٍفسَر  Rodolfo Dirzoيهَن اکَلَژیست
دانشگاى استنفَرد اسو این دٍران رٍ گذاشتٌ دٍرى  Defaunationیعنی عاری از زیست
سازی .نعادل فارسیش کهی طَالنی نیشٌ شاید بتَنیو بگیو نثال دٍران فنا.
خالصٌ کٌ يیچ گَنٌ ای ٍجَد ندارى کٌ از تًدیدات انسانی در انان نَندى باشٌ .یادتَنٌ
کٌ در اپیزٍد درازگَدال ناریانا گفتو .حتی در عهیق ترین نقطٌ اقیانَس کٌ تا بٌ حال
فقط سٌ نفر انسان اٍنو با سختی فراٍٍن تَنستن برن ،کیسٌ پالستیکی پیدا کردن.
باٍرتَن نیشٌ کٌ برد خَدخَايی انسان انقدر باشٌ؟ طَری کٌ يیچ جا ٍ يیچ نَجَدی
دیگٌ از شر نا انسانًا در انان نیست .حتی خَد نا از شر خَدنَن در انان نیستیو ٍ
زیست انسان يو با این رٍند در خطر جدی قرار دارى .یٌ نگاى بندازین بٌ بیهاری کرٍنا،
کٌ فقط ٍ فقط حاصل دستبرد انسان در طبیعتٌ .نفصل در اپیزٍد قبلی کارنا ٍ کرٍنا در
نَردش تَضیح دادم .یا بٌ عنَان نثال تغییر اقلیو ٍ گرم شدن جًانی .گرم شدن
جًانی یک فاجعٌ انسان ساز در نقیاس جًانیٌ .بزرگترین تًدید نسل انسان در طَل
تاریخ .در این نَرد يو نیتَنید اپیزٍد انقراض بشر رٍ گَش کنید اپیزٍد نًو.
مسولیت ما
يهَنطَر کٌ گفتو در آنترٍپَسین یعنی دٍرى ای کٌ االن درش يستیو ،نا بٌ نًایت
نصرف ظرفیتًای زنین رسیدى ایو ٍ نی دانیو کٌ اگر نتَانیو شرایط يالَسین را دٍبارى
احیا کنیو يهانند دایناسَريا ٍ سایر نَجَداتی کٌ بر زنین اٍندن ٍ ناندگار نشدند،
نحکَم بٌ فنا يستیو .حاال بیاید کهی عهلی تر فکر کنیو بٌ آیندى .در این بین دٍ نَع
نگاى ٍجَد دارى .یک عدى يستند کٌ بٌ رغو يهٌ این نشکالت آیندى جًان را رٍشن نی
بینند ٍ گرٍى دٍنی کٌ نخالفن ٍ نگرانند ٍ فکر نی کنن باید کاری کرد .بیشتر تَضیح
نیدم .ببینید در نیان تهام سرزنش يا نسبت بٌ فعالیت انسانی ،کسانی يستند کٌ

ينَز بٌ آیندى پیشرفت بشر ٍ تکنَلَژی انیدٍارند .نٌ از آن جًت کٌ با رٍیکرد
خَدخَايانٌ بشر يهرايند ،بلکٌ فکر نیکنند کٌ تکنَلَژی نی تَاند رٍی دیگٌ خَدش
رٍ نشان بدى .اٍنًا نعتقدن خَد علو نیتَنٌ راى حلی برای نشکالت زیست نحیطی پیدا
کنٌ .نثل تکنَلَژی انرژی يای نَ ٍ پاک کٌ نشَن دادن نیشٌ از باد یا نَر خَرشید
انرژی تَلید کرد تا جایگزین سَخت يای فسیلی ب شٌ ٍ خیلی از نثال يای دیگٌ کٌ
نیشٌ در این نَرد زد .عالٍى بر تکنَلَژی ٍ علو اٍنًا نعتقدن افزایش بٌ تدریج اگايی
بٌ نرٍر بٌ داد بشر برای حل نشکل خَد ساختٌ اش نیرسٌ .نردم بٌ نرٍر اگاى تر
نیشن ،قدرت ارتباطات بشر ،يهین این ترنت ،شبکٌ يای نجازی آگايیًای نحیط
زیستی نردم رٍ چندین برابر خَايد کرد .کو کو جًان دیکتاتَريای کهتر ٍ کشَريای
دنَکراتیک بیشتری خَايد داشت .تکنَلَژی بٌ سهت ير چٌ پاکیزى تر شدن ٍ بًینٌ
شدن پیش خَايد رفت .افزایش سطح تحصیالت نردم در نناطق نختلف جًان ،بٌ
جلَگیری از رشد بی رٍیٌ جهعیت ٍ انتخاب سبکًای ز ندگی آگايانٌ ٍ صرفٌ جَیانٌ تر
ننجر نیشٌ  .نردم بیشتری ير رٍز بٌ رژیو يای غذایی دٍستدار طبیعت رٍی خَايند
آٍرد .کشَريای جًان بیشتر رٍی بٌ صلح نیارن ٍ نبنای يهکاری يهٌ کشَريا در دنیا
بقای سیارى زنین خَايد بَد .در نًایت نجهَعٌ این اتفاقات بشر را از سقَطی کٌ االن
گریبانگیرش شدى نجات خَايد داد.
انا بندى شخصا فکر نی کنو کٌ این ایدى يا اگر چٌ قشنگٌ ٍ بعضی ياش يو درست انا
باز يو یٌ جای کار نی لنگٌ .نشکل اٍنجاست کٌ خیلی از این حرفًا بیشتر شبیٌ
آرزٍيای کَدکانست .چرا کٌ ينَز قدرت بر ندار پَل نیچرخٌ .نن آدم بدبینی نیستو انا
سعی نیکنو برای رسیدن بٌ راى حل حداقل ٍاقع بین باشو .ببینید نا کو نداریو
تَافقنانٌ يا ٍ نعايدات بین الهللی کٌ با صرف انرژی فراٍان برای حفاظت از زنین
بستٌ شدن انا عهال بٌ يیچ نتیجٌ ای نرسیدن ٍ کهتر کشَری بًش پایبند بَدى.
نهَنش يهین نعايدى نعرٍف پاریس کٌ سال  ۰۱۹۸در پاریس شرٍع شد .سران ٍ
نهایندگان  ۹۱۶کشَر دنیا جهع شدن در پاریس ٍ يهگی نتعًد شدن کٌ نیزان تَلید
گازيای گلخانٌ ای رٍ کو کنن .انا دیدیو کٌ يهین پارسال انریکا ٍ ترانپ از نعايدى

اقلیهی پاریس خارج شد ٍ بقیٌ ريبران دنیارٍ يو تشَیق نیکنن کٌ خارج بشن .چرا؟
چَن يهَنطَر کٌ گفتو ينَز دنیا بر ندار پَل نی چرخٌ .یا اٍنًایی کٌ خیلی بٌ
دنَکراسی انید بستن حَاسشَن يست کٌ از صندٍق آرا بزرگترین دنَکراسی جًان
یعنی انریکا انسانًای خَد بینی نثل ترانپ پا بٌ عرصٌ سیاست گذاشتن کٌ ينَز دم از
برتری نژادی نیزنن .يهین رٍزيای ضبط این اپیزٍد سراسر آنریکا عرصٌ تظارات نردم
انریکا ،در اعتراض بٌ کشتٌ شدن یک انریکایی سیاى پَست تَسط چند پلیسٌ .یکی
از پلیس يا درشًر نینیاپَلیس زانَی خَدش رٍ بٌ ندت  1 ٍ9دقیقٌ رٍی گردن جَرج
فلَید گذاشت تا باالخرى این ادم درگذشت .نن ندیدم ترانپ یک بار از تٌ دل يهرايی
کنٌ با غو این نردم .ادنی با این تفکر بٌ نظر شها نحیط زیست حتی در دى اٍلَیت
اٍلش يو قرار نی گیرى؟ يرگز .اصال خَد ترانپ باريا گفتٌ کٌ گرنایش زنین شَخیٌ ٍ
بًش اعتقاد ندارى .پس اینطَری نیست کٌ بشینیو کنار ٍ بگیو کٌ بٌ نرٍر يهٌ چی
خَدش درست نیشٌ.
دنیل کَیین در رنان درخشان خَدش با نام اسهاعیل کٌ بٌ زبان فارسی يو ترجهٌ شدى
با نام يبَط ننتشر شدى بٌ ریشٌ يای فلسفی نشکالت نحیط زیستی بشر نیپردازد .تَ
اٍن رنان دنیل کَبین نیگٌ انسان زنانی سنگ بنای زٍال خَدش رٍ گذاشت کٌ خَدش
را نَجَدی جدای از طبیعت دٍنست .خَدش رٍ تافتٌ جدا بافتٌ ای دٍنست کٌ برتر از
بقیٌ حیَاناتٌ .این تفکر کٌ اشرف نخلَقات يستیو ،دست نا رٍ بر ير گَنٌ بًرى کشی
از طبیعت باز گذاشت ٍ نتاسفانٌ ٍارد غفلت بزرگی شدیو ٍ نتَيهانٌ فکر کردیو کٌ
چیزی جدای از قَانین طبیعت يستیو .ينَز تک تک نا خَدنَن را نسبت بٌ سایر
نَجَدات نحق تر نی دانیو ٍ راحت طلبی خَدنَن را بر ننافع سیارى ترجیح نی ديیو.
ينَز خیلی از نايا در نقابل این پرسش کٌ اگر زنین از بین برٍد چی کار کنیو؟ در دل
نی گَییو جای نگرانی نیست چَن بٌ عهر نا قد نهیديد .یعنی اٍج خَدخَايی.
انا قَانین جًان بر اصَل خَد نحَرانٌ ٍ ساد ى انگارانٌ نا استَار نیست .نا يو نثل
تهام نَجَدات دیگر در نقابل پیچیدگی جًان ،کَچک ٍ کو قدرتیو ٍ ينَز رازيای
بسیاری در

جعبٌ سیاى يستی ٍجَد دارى کٌ نا چیزی از آن نهی دانیو .بالیایی کٌ بزرگتر از ارادى نا
بر نا ٍارد نی شَند ٍ نا بٌ کل غافل گیر نی شیو نثال يهین کرٍنا کٌ حقیقتا گَاى این
ندعا يستند .بشر بٌ نعنای ٍاقعی در نقابل کرٍنا عاجز شد .در اپیزٍد قبلی کارنا ٍ
کرٍنا نفصل تَضیح دادم کٌ چرا نن نعتقدم کرٍنا ،کارنای کردار ناست.
در نًایت تنًا رٍزنٌ انیدٍاری بشر تغییر دیدگاى ٍ ارتقا سطح آگايی اش نسبت بٌ نظو
پیچیدى طبیعتٌ .اگر تنًا یک راى عهلی باقی ناندى باشد ٍ اٍ ن عزم جدی برای احیای
این نظو ظریفی است کٌ نتاسفانٌ بٌ يو ریختٌ .اگر این بار انسان خردنند با عنَان
جدید انسان نسئَل ٍارد صحنٌ زنین شَد ،با در دست داشتن علهی کٌ تهام نَجَدات
زنین تاٍان آن را دادى اند ،راى رفتٌ اش رٍ نیتَنٌ برگردى .انا اٍل از يهٌ باید نتَاضعانٌ
ٍ سپاس گذار ٍ رضایتهند ،خَدش رٍ حلقٌ ای از زنجیر بٌ يو تنیدى زیست بَم ٍ
طبیعت بدٍنٌ ،تا شاید باز در دانن حهایت نادر زنین قرار بگیرى .اگر نا بٌ چنین نرحلٌ
ای برسیو اٍن ٍقتٌ کٌ نی تَنیو بگیو« :اگر انسان نباشد،
آیا انیدی برای گَریل در نعرض خطر ،پاندای در حال انقراض باقیست؟" انسانی با این
نگرش نیتَنٌ در خدنت طبیعت قرار بگیرى ٍ با علهش دٍنٌ دٍنٌ اشتبايات خَدش رٍ
جبران کنٌ.
ٍ انا نکتٌ آخر ،نا انسانًا فقط بٌ انقراض نَجَدات نعرٍف ٍ کاریزناتیک نثل گَریل
يا ،ببريا ،پلنگ يا ،خرس يای قطبی ٍ کرگردنًا تَجٌ نی کنیو .اٍنًا يهٌ نًهند ٍ
باید قطعا بًشَن تَجٌ بشٌ انا يهَن نیزان ايهیت يو بٌ نثال انَاع سَسک يا ،کرم
يای کَچیک یا غَرباقٌ يا باید بدیو .يهٌ نَجَدات ارزشی بی نًایت دارن ٍ باید
حفط بشن نی خَاد نثال پاندا باشٌ یا یک نَجَد تک یاختٌ .کٌ گايی ارزش
اکَلَژیکی یک نَجَد تک یاختٌ نهکنٌ بسیار بیشتر از یٌ نَجَد بزرگ ٍ نعرٍفی کٌ
يهٌ نیشناسیو باشٌ .نثال فیتَپالنتکتَن نَجَد نیکرٍسکَپی ای کٌ ير نفسی کٌ
نیکشیو رٍ ندیَن اکسیژن تَلیدی اٍنًا يستیو ٍ اگر ننقرض بشن حیات رٍی زنین
نانهکن خَايد بَد .جان نَیر کٌ یٌ جَرایی پدر طبیعت انریکاست ،کسی کٌ تهام
عهرش رٍ گذاشت برای حفاظت از طبیعت انریکا .یٌ جهلٌ نعرٍفی دارى کٌ دقیقش

یادم نیست انا نقل بٌ نضهَن نی کنو .ایشَن نیگٌ اگر بخَایو ير عضَی از طبیعت
رٍ جدا کنیو ،نًو نیست یک پلنگ یا یک حشرى ،اٍن عضَ با يزاران رسیهان نانریی بٌ
تهام يستی نتصلٌ ٍ بنابراین نباید بزاریو اٍن پیَنديا گسستٌ بشٌ .سًراب کٌ بی
شک طبیعت گراترین شاعر ایرانیٌ بٌ نظر نیرسٌ حتی از این قَانین ظریف حاکو بر
طبیعت آگاى بَدى .اٍنجا کٌ نیگٌ
ٍ
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ٍ بدانیو کٌ پیش از نرجان ،خالئی بَد در اندیشٌ دریايا.
این اپیزٍد رٍ تقدیو نی کنو بٌ تهام زنًا ٍ دختريای سرزنینو بٌ یاد رٍنینا دختری کٌ
با داس جًل کشتٌ شد .این قسهت از ژرفا تَلید شدى بَد تَسط افسانٌ قضاٍی ،نیالد
پایندى ٍ نن علیرضا پایندى.

