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 تنها پس از آن که آخرین درخت جان سپرد 

 و آخرین رودخانه سمی شد 

 و آخرین ماهی به دام افتاد،

 توانیم پول بخوریم.یابیم نمیگاه درمیآن

 ی مترجمپندی از بومیان کری، به نقل از مقدمه 

 

 

ی روان محسخخن اخخ،اری، که در با ترجمه« ی پیشخخرفتتله»ی فارسخخک کتا  نسخخ ه

کند، زمانک مقدمه فروافتادن شخخهریای سخخوخته باسخختانک کشخخورمان را یاد آوری مک  

یای ترین بحرانعنوان یکک از مهمدرایران منتشخخر شخخد که بحران محیس زیسخخت به  

دیند که بیش از یا نشخخان مک پژویشموجود در کشخخور ما و جهان در اوق ارار دارد   

گا  انواع ی زمین که منزلیای تن،سخخک کر یای جهان در مقام شخخشنیمک از جنگل

اند  و جهان بیشترین گرمایش زمین، ی جهان یسختند از بین رفته یای زند ارگانیسخم 

یای اطبک، فرسخخخایش یای زیسخختک، بو  شخخدن ی   ی گونهکم آبک، انقراض فزایند 

یای یا و ت ریب اخخخ ر زایک، سخخخیل، احطک، نابودی تدریدک دریا هخخا،، بیابان 

ی یا، بنا به نظر کارشخخخناسخخخان رک  هار دیهکند  افزون بر اینمرجانک را تدربه مک

یای جدی که به ربیعت وارد شد  است اینک جهان عالو  بر گذشته، یمرا  با آسیب

سخخل، شخخاید تکرار انواع   یای مسخخری دوران ویکتوریایک، مانندشخخیوع مددد بیماری

تر مانند اچ آی وی، سارس، ایبوال، زیکا واینک ویروس یای ویروسک کشند گیرییمه

 ( شد  است  91-گیر کرونا )کووید عالم

ن شرایطک  نی با« ی پیشرفتتله»ساز یمزمانک انتشخار کتا  پژویشک و فرین  

ی عالامند فرایم کرد  اسخخت تا با حسخخاس و بحرانک، فراخختک مناسخخب برای خوانند 

ت به ی زمین نگریسته و نسبانداز بحرانک کر برانگیز به  شمتر و تأملنگایک گسترد 

 این  الش درکک فراگیر داشته باشد   

ی آن با رابطه روایتگر تاری  کوتایک از م،هوم پیشرفت و« ی پیشخرفت تله»کتا  

در  رایتمنتشر شد   4002ی آن در سال ت ریب ربیعت اسخت که ن سختین نسخ ه   



 

 
 

 محمد ا،وی 3

رود وبا نقدی خالاانه، این کتا  با سخخیر و سخخ،ری  ندیزار سخخاله به اعماخ تاری  مک 

شخخناسخخک، خوانند  را به سخخیر در کنش انسخخان از  برمبنای آخرین اکتشخخافاب باسخختان

یای یمو ساپین و نئاندرتال تا عصر کشاورزی و نیای انساتشخکیل ن سختین اجتماع  

ی زمین و پس از آن دوران یای انسخخخان در دوسخخخوی کر پیدایش ن سخخختین تمدن

ع جوامدید برد  او نشان مکشدن و سپس دوران معاار مکپیشاانعت و عصر انعتک

ر دداری بر جهان غلبه دارد اولیه از پیدایش انسخخخان مدرن تاکنون که نظام سخخخرمایه

ابع و از من از دیرباز تا کنون در جن  با محیس زیست بود تالش خود برای پیشخرفت  

ی یا، دریر دور انساناند  به یمین سبب محدود ربیعت بیش از انداز  برداشت کرد 

ده اند که در نتیداند گرفتار شد مک« ی پیشخرفت تله»تاری ک در دام آنچه نویسخند   

یای م تلف تاری ک و در جای جای کر  خاکک از در دور ی دستاوردیای خود را یمه

 اند کف نهاد ، یا د ار ضرباب مهلک بحران محیس زیست کرد 

، «بهشخخت ابلهان»، «آزمون بزرگ»، «یای گوگنپرسخخش» کتا  در پنج فصخخل   

یا وانسان به یا و تمدن، رویکرد ت ریبک سیستم«شخورش ابزار »و « یای یرمکترفند»

کند که در یر دور  دید  نویسخخند  در بررسخک خود اسخختدالل مک شخان مک ربیعت را ن

که  باورانه یا غیر دینکمراتبک و پدرساالرانه، تسلس نوعک از فرین  دینروابس سخلسله 

د، دیکند ودر محور ارار مکبا ربیعت بیگانه مک« اشرف م لوااب»عنوان انسخان را به 

زدایک از جمله دالیلک معیت و جنگلشخخخکخاف گسخخخترد  بین فقر و فروب، افزایش ج 

 اند   یای باستانک شد یستند که باعث فروافتادن و شکست تمدن

پردازد که اگر ه سخخخقو  ی مهم مک، در این کتا  روشخخخنگرانه به این نکتهرایت

ومیر نیز ی فروپاشخخک، میزان مرگیای باسخختانک ات،ااک محلک بود و در یر دور تمدن

داری بر جهان و ی سخخخرمایهیافت، اینک با غلبهفزایش مکنسخخخبت به رشخخخد جمعیت ا

شخخدن ااتصخخاد و گسخخترش ارتباراب و وجود بیش از ی،ت میلیارد ن،ر جمعیت جهانک

ی زمین، در اخخورب واوع فروپاشخخک ااتصخخادی و فروشخخد محیس زیسخخت و شخخیوع کر 

انسخخخان و ومیر زا ابعاد فاجعه و سخخخقو  و میزان مرگیای بیمارییا و ویروسباکتری

 ی زمین باشد   تواند به گستردگک تمامک کر فروپاشک تمدن مک
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نگاری شد  است بحث و نقد خود را که در پنج فصخل خالاخه   رایتبا این مقدمه، 

 یای برای کر یا در یر دور نگاری پیشخخرفت و تنگنایایک که تمدنپیرامون اسخخطور 

 رویم؟ یاپرسخش اساسک به کدا مک وجود آورد  اند با یک زمین و ربیعت و انسخان به 

 کند   آغاز مک *«به کدا  نین شتابان؟»به عبارتک دیگر 

 

 «های گوگنپرسش»
گر فرانسخخوی یای بنیادی گوگن نقاش و تندیسدر فصخخل ن سخخت با پرسخخش   رایت

اییتک، تدارنقاش، زنان ایل یاله یای( که بر روی تابلوی نقاشخخخک  هر 9121-9101)

 کند ما  و زمین نوشته شد  است آغاز مک

 رویم؟  یم؟ چه هستیم؟ به کجا میاهاز کجا آمد

 

 
 

شخناسخک به دو پرسش ن ست گوگن پاس  داد  است    به نظر نویسخند ، علم مردم 

ن با تکیه بر ای رایتاست  « رویم؟به کدا مک»اما توجه کتا  به پرسخش سخوم گوگن،   

ی آنچه یستیم و آنچه پرسخش در تالش اسخت که نشخان دید اگر دید روشنک دربار    

یای یا و فرین را که در رول زمانتوانیم کردار انسخخان ایم داشخخته باشخخیم، مک کرد 

تواند به ما بگوید که احتماالً  ه بسخیار تداوم داشخته بازشخناسخیم  این بازشخناسک مک     

  جا به کدا خواییم رفتخواییم کرد و از این

صر تاری ک ع یگرفتن از تدربهتاری  و واماعماخ با رفتن به نویسخند    ،در این ب ش

 کعملکرد ت ریبوبررسخخک  یایا، کرومانیونابزارسخخاز، نئاندرتالسخخانان سخخنگک، آدمدیرینه
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 یکه اید را ر اخختاری ک خود تا دوران معا یزمینهدر پیش« پیشخخرفت» ینظریه نها،آ

و ا درآمد  اسخخت بررسک کند  آمیزیک ایدئولوژی تعصخب  عنواننظر او بهبه  «پیشخرفت »

ر بیرحال کسانک از ما که به -رد  پیشرفت گایک به ما خدمت ک یاسطور »نویسخد   مک

و ممکن اسخخت به خدمت خود ادامه دید  اما در این  -اند یا نشخخسخختهسخخر بهترین سخخ،ر 

کتا  اسختدالل خوایم کرد که این اسخطور  خطرنا، نیز شخد  اسخت  پیشرفت منطقک     

 زانگیتواند به فراسخخوی خرد، به فاجعه بیندامد  یک مسخخیر وسخخوسخخه درونک دارد که مک

یا و ترشخخدن فرین با پیچید  ممکن اسخخت به تله ختم شخخود   ،از موفقیت شخخارسخخر

پرزحمتک تبدیل  یاییا نیز ممکن است به ت صصیا، خود اینوریفناادرتمندترشخدن  

 آفرینگشاید و در موارد افرارک مرگپذیری مککه در را بر آسیب یایکشخوند، ت صخص  

 ناوریفپس از تیر و کمان و گلوله، به ن سخختین  شخخوند  بمب اتم، پیشخخرفت منطقک مک

کند  این  یزی اسخخت روی زمین را تهدید به نابودی مک یایگونه تبدیل شخخد که تمامک

    «نامممک "پیشرفت یتله"که من آن را 

ود شایریمن  مقیاس که موجب دگردیسخک فاید  به تله مک »کند  رایت اسختدالل مک 

زید و یر گا  در را گرفته اسخخخت  این ایریمن در درون ما مک از عصخخخر حدر گریبخان ما 

ل زند، و تعادخیزد، بیرون مکگذاریم برمکپیشخروی ربیعت را پشخت سر مک   یمسخابقه 

ریزد  شخخخکخخار یخخان دوران یم مکهبین زیرکک و نخخادانک، بین نیخخاز و آزمنخخدی مخخا را بخخ

اموب دو ماموب را بکشخخخند، جای یک مهگونه بهکه آموختند  سخخخنگک، ینگامکپخارینه 

با راندن آنان به  -ماموب را  دویسخخخت گونهپیشخخخرفت کرد  بودند  آنان که آموختند  ه

عمتک ای، از زندگک پرنبکشند زیادی پیشرفت کرد  بودند  آنان، برای دور  -سوی پرتگا  

 «کشیدند برخوردار بودند، اما پس از آن باید گرسنگک مک

نظر جا ماند  از تاری  باستان که بهی بهدر این ب ش نویسخند  با تکیه بر آفار متروکه 

یسخخختند معتقد اسخخخت که در این یادگاریای « ی پیشخخخرفتتله»نویسخخخند  یادبودیای 

یای گرانبهای برای زندگک امروز ما و ی باسخخختانک درسفروافتاد  و شخخخهریای سخخخوخته

یا یای این تمدنخرابه»نویسخخخد  مک رایخت د  وجود دار« رویم؟بخه کدخا مک  »پرسخخخش 

ل نشخسختن پیشخرفت را به ما نشان    به گِ یایآبرا ای یسختند که  یای شخکسخته  کشختک 

یای سخخیا  ای یسخختند که جعبهشخخد  دیند  یا به زبان مدرن، یواپیمایای سخخرنگونمک
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امید که خوایم، به این دراین کتا ، مک گویند  ه  یزی به خطا رفته اسخخخت یا مکآن

پرواز، و  یپرواز، انت ا  خدمه یخود در مورد نقشخخخه یبتوانیم ازاشخخختبایاب گذشخخخته

یای یای بعضک از این جعبهرراحک یواپیمایک که سرنشین آن یستیم دوری کنیم، داد 

شخخناسخخان، نویسخخند  در این ب ش با آوردن نظراب فیلسخخوفان و مردم« سخخیا  را ب وانم 

کند و، براساس شواید یای م تلف کهن بررسک مکا را در دور ی زندگک نیاکان مشخیو  

ی زندگک و ای از تکامل انسخان و اختراعاب و ابزارسخازی و شکار و نحو   یا، کارنامهو داد 

 کند   عملکرد ت ریبک آنان را بیان مک

 

 «های بزرگآزمون»
 گکسندیرینه دوران در «شکار ک انسان » فروافتادن و برآمدن کلک فصل دوم، خطو  در

 ،دید عامل پیشرفتبا توجه به آرا و نظریای پژویشگریا نشان مک رایتشود  مک ترسیم

  شخکار رساند  دوران پایان انسخان را به  مسختقیماً  که بود یافناوری و افزارجن  تکامل در

او پردازد  یایک که با اختراع کشخخخاورزی آغاز شخخخد مکدر پک آن رایت به بررسخخخک تمدن

ر، ای دیگتواند تلهتمدن خود مکآغاز آیا کند که سخخپس این پرسخخش بنیادی را رر  مک

   تر باشد؟ای بسیار بزرگتله

و  ی آنشخخخناسخخخانهاو در این ب ش با تعری،ک که از تمدن به معنای تکنیکک و مردم

یا و ترکیب آن با دید معتقد اسخخت که تشخخکیل تمدن بررسخخک آدا  و رسخخوم ارائه مک 

ی یاتر و ت صخخصبزرگ« ی پیشخخرفتتله»یا به یمرا  فناوری، تر شخخدن فرین ید پیچ

 موارد در و گشخخایندمک پذیریآسخخیب بر را در که یایکت صخخص»پرزحمتک را آفرید  

 به ه،گلول و کمان و تیر از پس منطقک پیشخخرفت اتم، بمب  شخخوندمک آفرینمرگ افرارک

  کندمک نابودی به تهدید را زمین روی یایگونه تمامک که شد تبدیل فناوری ن سختین 

 « نامممک "پیشرفت یتله" را آن من که است  یزی این

مردم »دید  ی گذشخخته و امروزین ادامه مکگرفتهیای شخخکلاو در مورد رفتار تمدن

ااخخطال  وحشخخیان اند که آنان از بهباسخختان تاکنون، بر این باور بود  یایمتمدن از زمان

اند  یا فریبند اخالاک  پیوسخخته به تمدن یایرفتار بهتری دارند و از آنان بهترند  اما ارزش

بر  کیا در جهت توجیه حمله و اسخختیال بر دیگران، یعنآید که این ارزشبسخخیار پیش مک
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موریخخت أمخخ»کخخار رونخخد  امپراتوری فرانسخخخه، در اوق رون ، بخخه هتر، بخخجوامعک ضخخخعیف

اعتقاد  «پوستانمسئولیت س،ید»خود باور داشت، و امپراتوری بریتانیا به « سازیمتمدن

رد  کموریت و رفع این مسئولیت را آسان مکأافزار خودکار اندام این مداشت  البته جن 

 نوشت  9111بلو، در سال گونه که ییلر یمان

   

 یر  ه پیش آید،»

 ما ت،ن  ماکسیم داریم،  

 «آنان ت،ن  ندارند   

 

را ریبری و پاسداری « جهان متمدن»خواید کند که مکاین روزیا واشنگتن ادعا مک

ی کنک و نابودبازی آمریکایک است که یمرا  با ریشهسخنتک از زبان  یکند  این ادعا ادامه

ک یایی این ب ش نویسند  با آوردن نمونهدر ادامه آن کشور آغاز شد  سخاکنان ن ستین 

کمک از اجداد گری دسخختیای کنونک را که در ت ریبازگذشخخته و حال سخخرشخخت تمدن

باسخخختانک  روم،  یایاسخخختادیوم»کند  باسخخختانک و شخخخکار ک خود ندارند  نین بیان مک

 مرگ یایدوران انگیزاسیون، و اردوگا  سوزانکیا، زند کردن انسخان توسخس آزتک  اربانک

بیسخختم،  یتنها در سخخد   اندجوامع بسخخیار متمدن اندام شخخد   یوسخخیلههنازی، یمه ب

   « اندیا جان باختهمیلیون ن،ر، اغلب غیرنظامک، در جریان جن اد کم دست

 

 «بهشت ابلهان»
 ککی کند یاد مک گرفتند سخر شمه  پیشخرفت  از که تله دو مورد رایت در فصخل،  این در

 یایدشخخت دیگری تمدن باسخختانک سخخومر در آرام و اایانوس ایسخختر در کو ک یجزیر 

ملکرد تواند از عشناسک و ستایش آن که مکعراخ  او در این ب ش با تکیه بر علم باستان

 نیای فروافتاد  رونمایک کند علت نابودی این یر دو تمدو کرداریای گذشتگان و تمدن

ی ایستر دید که جزیر رایت با توجه به مطالعاب و شخواید نشان مک  کند را بررسخک مک 

ابل از ورود انسخان پرآ  و سخرسخبز، برخوردار از خا، کشاورزی غنک، درختان تنومند    

دید که ازدیاد یای دریایک متنوع بود  اسخخت  تحقیقاب بعدی نشخخان مکبلو  و انواع غذا
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یای ادیمک، خوردن ارن، جن  بر سخخر منابع و موجودیجمعیت در رک پنچ یا شخخش 

ای و دودمانک و یا، روابس پدرسخخاالرانه ابیلهشخخدن دریا هتمامک منابع غذایک، خشخخک

د و یای تنومنرلبانه به دین و آیین خود، بریدن درختروحانک، اعتماد بیکران و تسخخلیم

گ برای بزرگداشت سر یا( بزرکهنسخال برای کشخیدن سن  و ساختن پیکریای )مو آی  

ی دودمخان یخا ریبران دینک خود و ت ریخب محیس زیسخخخت در نهخایخت مندر به فاجعه     

ی فروپاشک و پایان این جزیر  که محیطک شد  درنتیده این رفتار سراندام فاجعهزیسخت 

 واوع پیوست یمانا ناشک از کردار انسان بود به

 

 
 ی ایسترپیکریای جزیر 

   

 
سخومر را نیز  نین بررسخخک  « پرشخکو  »و  فروپاشخک ن سختین تمدن باسختانک    رایت

حضخور سخنگین جمعیت، راابت برای تصخاحب زمین، ت ریب محیس زیست،    کند  مک

ایدوبند، وجود زدایک گسخترد ، سخیل، فرسخایش خا، کشاورزی، آتش زدن بک   جنگل

وعلف وتب یر آ ی بکیایای بز و  رای بیش از حد، یدایت آ  شور دریا به زمینگله

و دینک که با گسخخترش  گذاری نمک بر زمین خشخخک، وجود بنگا  روحانکآن و جای

مالکیت خصخواک فربه و استممارگر شد  بودند، وجود حکومتک ستمگر که خشونت و  
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ی مردم، اعدام زندانیان وفرسخختادن مردان به اهرآمیزی و به تازیانه بسخختن و شخخکنده

دانستند، مدموعه عواملک بودند و اختصااک و الهک خود مک میدان جن  را ح ّ ویژ 

)سومر(  اور عمر کوتا  امپراتوری»نویسخد   مک رایتکه باعث سخقو  تمدن سخومر شخد    

 «دیدیم ایستر یجزیر  در ما که دیدمک نشان خود از را رفتاری یمان

 

 

 ی تمدن سومرماند بااک

 

 

 «های هرمیترفند»
، درون ازیا فروپاشخخک مشخخهورترین از مورد دو از کلک ررحک ابتدا فصخخل این در رایت

 رد مایا کالسیک تمدن فروپاشک و میالد از پس  هارم ارن در روم امپراتوری فروپاشخک 

 تمدن و ایسخختر یجزیر  دید تمدناو توضخخیم مک کند میالد را بیان مک از پس نهم ارن

 فروافتادند، س ت  نان و کردند ویران کامل اورببه را خود زیست محیس  نان سومر

پس از فروپاشخخک در  توانسخختند مایا و روم یایتمدن اما  شخخدند محو نمایان شخخکلکبه که

 خود از بازماندگانک و دیند خویش ادامه حیاب به «وسطایکارون» یشد سخاد   اشخکال 

  دیندمک تشکیل را امروز جهان از ب شک که گذارند برجای
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 آن»  دیدمک نشخخان مایا تمدن و روم امپراتوری کند، عملکردِمک اشخخار  نویسخخند 

 یک از را فروب یاآن  کنندمک رفتار "یرمک" فروش یایسخخامانه سخخانبه نیز یاتمدن

 کی المرویای تواندمک پیرامون این  کنندمک منتقل مرکز به گسخخترش حال در پیرامون 

 و آن، ابعمن شدید گرفتن به کار با استعمارشد  ربیعت یا تداری، یا سخیاسک  امپراتوری

  باشد مورد دو یر یا

 زا تقاضخخا میزان ترینبیش به که زمانک یعنک خود، اوق در تمدنک  نین رو،ازاین

 مدنت این اگر شرایطک  نین در  است پذیرآسیب یمیشه بیش از رسخد، مک بومزیسخت 

 یا یدتول افزایش برای امکانک ییچ یابد، دسخخت انرژی یا فروب از جدیدی منابع به نتواند

 برکندن جلو، به رو را  تنها  داشت ن واید ربیعت وخیزیایافت از ناشخک  شخو،  جذ 

 « است انسان و ربیعت از جدید یایوام

 
 تمدن مایا

 

 

 فرادا  شودمک گسسته اجتماعک ارارداد»معتقد است  رایتدر  نین شرایس بحرانک، 

 آنان بر زود یا دیر اما کنند، تحمل بردباری با مدتک برای را محنت و رنج اسخخت ممکن

 معبدیا گا آن  نیست بیشتویمک  یا دروغ آسخمان  با حاکم یرابطه که شخود مک آشخکار 

 و ود،شمک پذیرفته بدوی وحشیگری شخوند، مک افکند  زیربهیا تندیس شخوند، مک غارب



 

 
 

 محمد ا،وی 00

 فرار به پای پندر  از عریان که اسخخت حالک در شخخودمک دید  پادشخخا  که باری آخرین

 « گذاردمک

یای فروپاشخخخک امپراتوری روم، که در اوق خود بر نویسخخخند  در این ب ش نیز عامل 

 شمارد   کرد و شکست تمدن مایا را  نین بر مکپندا  میلیون ن،ر حکمرانک مک

، ر و غنکیای کشخخخاورزی، شخخخکاف فزایند  بین فقیرفتن زمینزدایک، ازبینجنگل»

سازی با مصرف زمین و  و  بیشتر را موجب یای جدید که شکوفایک ساختمانفناوری

یای نظامک میدان جن ، شخد، شخکسخت ااخالحاب، انتقال ادرب وااعک سنا به فرماند     

یای ربیعک و بیماری راعون ازجمله عواملک بودند که به زایک، نابودی سخخخرمایهبیخابخان  

 «اندامید  فروپاشک و شکست امپراتوری

 

 «شورش ابزار»
نویسخخند  در فصخخل پایانک کتا  با یاد آوری فروپاشخخک تمدن سخخومر که تنها گریبان نیم 

میلیون ن،ررا گرفت و فروپاشخخک امپراتوری روم که د  میلیون ن،ر را تحت تأفیر ویرانگری 

 که بار یر» این بود  است « پیشرفت»دید که یکک از خطراب خود ارار داد، یشخدار مک 

  «  رودمک باالتر آن ییزینه شود،مک تکرار تاری 

ی یایک که اید رایخت بخا اسخخخت،خاد  از این تدربیخاب گرانبهخا، نقخد خود را از تنگنخا       

ی ممابه یک باور ایدئولوژیک و متعصخخخبانه ازدوران ویکتوریایک تا زمانهبه« پیشخخخرفخت »

 بزرگ تمدن یک تنها یااتصخخاد سخخطم در»نویسخخد  کنونک برای جهان آفرید  اسخخت مک

 یمه در ما  کندمک تغذیه سخخیار  این ربیعک یسخخرمایهتمامک  از که تمدنک دارد، وجود

 ییچ و یسخختیم وسخخازآبیاری و سخخاخت ماییگیری، بری، و  مشخخغول کر  این جای

 ربراب بیست  نیسخت  ما ماندپس مداوم ریزش جریان از گریزی را کر زیسخت  از ایگوشخه 

 که است آن معنای به ،4002تا سال  نوزدیم ارن ی،تاد یدیه از جهانک، تدارب شخدن 

 یفروتمند و حاال یز سرزمین یر  باشخد  خودک،ا که یافت را جایک توانمک سخ تک  به

 یاییتل یزندیر  از ای شخخعبه به اکنون یم زمینک زیبای بهشخخت یر و شخخد  غارب

 یشخخدار سخخویه  ند وابسخختگک این به توجه با ترتین جوزف  اسخخت مدهز «این یالیدی»
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 و    بود خواید جهانک بار این رسد،مک فرا کهینگامک  و رسد فرا اگر فروپاشخک، » دیدمک

 « پاشدمک یم از کل یک عنوانبه جهانک تمدن

ای از سخخیسخختم موجود درسخختک نقدی ریشخخهرایت اگر ه در این فصخخل از کتا  به

یای سخخهامک و بازار یا و شخخرکتت ریبک انحصخخاراب، کارتلداری دارد و عملکرد سخخرمایه

بخار ارزیابک  ی زمین را فخاجعخه  بورس بر ربیعخت و بیش از ی،خت میلیخارد جمعیخت کر     

یایک ااالحک و نا کافک برای ترمیم حلرفت از این بحران به را کند، اما او برای برونمک

غال ویسند  تا زمانک که جنبش اشکند  ننشسته و بحرانک بسند  مکگِلاین سخیسختم به  

یخای امریکا در جریان بود و خود شخخخاید  ، در خیخابخان  4099اسخخختریخت در سخخخال  وال

فشرد که بینانه بر این نظر پامکگری این سخیستم بود یمچنان خوش یافتن ت ریبفزونک

ی عمل سخخخرمایه را کنترل کند ای که دایر یخای محخدودکننخد    گخذاری از رری  اخانون 

 ن روند ت ریبک سیستم کنونک را متواف کرد!توامک

 لزوم برای امکوشید  که ادعایک»نویسخد   در مورد نظراب ااخالحک خویش مک  رایت

 خاطر به ربیعت نداب برای نه و اسخخت دوسخختکنوع برمبنای نه کنم مطر  ااخخالحاب

 اام است، اخالاک اواعدی نکاتک  نین که دارم باور ات،اخ، سخر     ازطبیعت استت  خود

 لدلی ینتراوی  ندارند سخخازگاری سخخر انسخخان تمنایای با اخالاک یایاسخختدالل گونهاین

 کی نظام این  نیسخخت کس ییچ ن،عبه نظام این که اسخخت این جاری نظام ااخخال  برای

 اما داریم، خود درون در دایناسوری کنشخک بک یک ما ییمه  اسخت  خودکشخک  ماشخین 

 یایسر غول پشت سرس تِ زنان و مردان - گرکنش «دایناسوریای» دانمنمک راسختک به

یایک نو  و فرزندان نیز آنان  اندیشخخندمک  ه خود کار مورد در - افرارک راسخخت و ن،تک

 دیدن مشتاخ است ممکن و بود، خوایند پاکیز  آ  و یوا و سالم غذای نیازمند که دارند

 کند؛نمک ارائه پنایکجان آلودگک برابر در فروب  باشخخند  زند  یایجنگل ویا اایانوس

  جنو اطب ربیعک یایی چال در شوندمک پاشید  مزارع بر  ین در کهیایک کشآفت

  «  شودنمک سپر آشو  برابر در فروب  شوندمک انباشته راکک یایکو  آبگیریای در و

یای که از فرو افتادن تمدن یایکنویسخخخند  در ب ش پایانک کتابش با توجه به تدربه

ساز نوینک را به یای فرین یای مهم و درسباسختانک برشخمرد یشداریا و نتیده گیری  

 یخانه عامل - پاشخخندفرومک ناگهانک اخخورب به اغلب یاتمدن»کند  خوانند  منتقل مک
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 بربرا در رسخخند،مک خود بومزیسخخت از تقاضخخا اوق بهیا آن کهینگامک زیرا - پوشخخالک

 ایداد االیمک تغییراب که خطری ینترفوری  شوندمک پذیرآسیب ربیعت یایفرازوفرود

 جهان حاال یز نواحک در بدمحصخولک  رشخته  یک سخبب  که یواسخت  ناپایداری کندمک

 و تناو  در دریایک توفانک تندبادیای ویا سوزیآتش ،یاسیل ،یاسخالک خشخک   شخود مک

 از ناشخخک و عوامل این از ناشخخک یایآلودگک شخخدنفزون  یابندمک افزایش خود شخخدب

 در که اندآن نگران پزشتت ی کارشتتناستتان  افزایندمک ت ریب گردا  به ،یاجن 

بگیرد  )مانند شرایس اس،نا،  هابیماری ضتربا   زیر را ما طبیعت شتراییی  چنین

کند( او تدربه مک 91 –ی کرونا، کووید گیر و کشخخخند کنونک که جهان با ویروس جهان

 نانآ از بسیاری انسخان،  میلیاردی  ند انبو  کند در  نین شخرایطک  جمعیت اضخافه مک 

 یک برای آماد  غذایک یوایک، سخخ،ر رری  از یکدیگر با تماس در و ماند ، غذاکم بیمار،

 عکجوام نداب به یموار  ربیعت مام   »نوشخخت کنایه کرازبک به آل،رد  اندزیر، میکرو 

 با مهر و محبت یرگز او پرسخختاری و  خیزدبرمک اندشخخد  جمعیت ازدیاد   گرفتار  که

 «   نیست
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کو ه    از مدموعه شعر، درشتارر شتفیک کدکنی  « سخ،ر ب یر »* وام گرفته از شخعر  

 91  ص9130یای نیشابور  باغ

 مورخ، نویس،رمان 9121( متولخد انگلسخخختان  Ronald wright، )**رونتالد رایت 

 ی اار» او غیرداسخختانک افر ترینپرفروش  اسخخت شخخناس کانادایکشخخناس، زبانباسخختان

 911۱ سال یجایز  یبرند  ،«علمک عش  یک» او، رمان ن ستین و بود  «شد ربود 
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 یساند میل، اند گلو  ییاروزنامه و شد ، ت یلک ییاداستان برای «ییگهایم دیوید»

 یشبریت استان در او  کردند معرفک سخال  کتا  عنوانآن را به تایمز نیویور، و تایمز،

    کندمک زندگک کانادا کشور کلمبیای

مترجم و مقاله نویس، فعال محیس زیست ساکن ونکوور کانادا  *** محستن صتفاری  

ر، پذیی آسخخیبزمین سخخیار »، کتا  «ی پیشخخرفتتله»اسخخت  او پیش از ترجمه کتا  

 9113ی جان بالمک فاستر را در سال نوشته« تاری  ااتصخادی کوتایک از محیس زیسخت  

انقال  » تر، به نام ترجمه کرد و در حال حاضخخخر نیز کتا  دیگری از جان بالمک فاسخخخ

 را در دست انتشار دارد « محیطکزیست

 


