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مقاللاهی زیر ترجمهی پیشگفتلر جلن بللمی فلساااترو نویهااا دهی شاااملری از
کتلبهلی نظری در حوزهی زیها بومو استلد جلمعهش لسی دانشگله اورگلن و سردبیر
ملنتلیریویوو بر کتلبِ «رویلروی آنتروپوسان» 3نوشتهی ایلن انگسو نویه ده و ک شگر
بومبلور کلنلداییو اس .

علا روبرو شااادن مال بال ویرانگری کالماا این کُره (آنگونه که
دانشااام ادانِ نگران بال انمی لن ملنر میگوی د)و به گونهای که
به دشاواری برای زیهتن م لس شده اس و این اس که مل را در
مورد نبیع ِ جلمعهی انهاالنی (در برابر مودِ نبیع ) در تلری ی
نگهداشتهاند.
برتول برش
آنتروپوساانو نون یع عصاار زمینشاا لساای نوین و در حلی جلیگ ی یِ عصاار
هولوسنِ 20ااا  22ه ار سلی گذشتهو نملی دهی نی ی اس که در تلریخ کُرهی زمین
«گهاها انهالنزاد» 4نلمیده شده اس  .آنتروپوسنو که به نور رسمی از سوی پلی
کراتهانو اللی ش لسو در سلی  0222به بحثهلی علمی و محیط زیهتی معلصر وارد
شاادو به مفهوم آن اساا که انهاالن نون رانشگرِ اصاالیِ نوپدیدِ تیییر در جیرافیلی
کُرهی زمین بر صااح ه آمده و بر آی دهی نظلم آن اثر گذاشااته اساا  .اگر نه رد پلی
آنتروپوسن بیشتر در انقللب ص عتی سلیهلی پلیلنی سدهی هجده جهتجو میشودو
امل برآمدنِ آن را بلید به احتملی زیلد در سلیهلی پلیلنی دههی  42و سلیهلی آغلزین
دههی  02سادهی گذشته دید .شواهد علمی امیر حلکی از آن اس که دورهی زملنیِ
از سلی  2502به بعد نشلن ده دهی پرشی در این زمی ه بوده و شتلبگیری ب رگی را
در اثرگذاری شادید انهلن بر محیط زیه رل زده اس  .بدترین بخش از ردِپلی این
اثرگذاری در گهاااهااا انهااالنزاد را بلید در نوکلیدهلی پرتوزای نلشااای از آزملیش
ج گاف ارهلی ههتهای جهتجو کرد.
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اگر از این دیادگاله باه آنتروپوسااان ب گری و میتوان آن را ک وبیش ه زملن بل
می ش ج بش نوین زیهااا محیطی دید کهو بل اعتراضهلیی به رهبری دانشااام دان
مخللف بل آزملیشهلی ههته ای رویِ سطح زمینو پس از ج گ جهلنی دوم آغلز شد و
در ادامه به دنبلی نلپ کتلب ریچا کلرسااونو «بهلر ملموش»و در ساالی  2590نون
ج بشای گهاتردهتر پدیدار گشا  .زملن نه ن دان درازی پس از کتلب کلرسون و در
دههی  92سادهی پیشو از ساوی دانشم دان شوروی و آمری لو نخهتین هشدارهل در
مورد گرملیش جهلنی شتلب ده و برگش نلپذیر داده شد .بنملیهی کتلب تلزه و شگرف
ایالن انگس همین دره ت یدگی دیلل تی ی شاااتلبگیری به ساااوی آنتروپوسااان و
شاتلبگیری تولد بلیهاتهی بومبلوری ب یلدی در پلساخ به آن اس  .توان نویه ده در
ارائهی ژرفنگریهلیی در آنتروپوسن نون سطح تلزهای از ه ک شی انهلن  -نبیع
که حلصااا تیییری تلریخی اسا  -و این ن ته که نگونه بلیهااتگیهلی زیها بومی
ش روی مل اس -
نلشای از آن به پرساشای مرک ی تبدیا شاده که درسدهی  02پی ِ
رویلرویی بل آنتروپوسن را گری نلپذیر کرده اس .
به نظر میرساد امروزه آنتروپوسان از سوی محلفا علمیو بهویژهو به دوران پس
از ج گ جهلنی دوم نهاب داده شود .بل این همهو ملن د همهی نقطهعطفهلی ب رگ
تلریخیو در نوی مراحا پیشاینِ مهیری که از انقللب ص عتی آغلز شدو نشلنههلیی از
پرشهلی کونع به ساوی آنتروپوسن وجود دارد .این مووو پژوا ده دهی نی ی
اسا که ملرکهایها ب رگو اساتفلن م اروشو «دیلل تیع پیوستگی و گههتگی»
میمواندو مفهومی که ویژگیبخش همهی رویدادهلی نوپدید در تلریخ اسااا  .اگرنه
مفهوم آنتروپوسن ت هل بل برداش نوین علمی از نظلم کُرهی زمین به نور کلما مطرح
شاد و اک ون به ش ا ف ای دهای مب لی ملدی آن در شتلبگیری ب رگ 0پس از ج گ
جهلنی دوم دیده میشاودو این پدیده بل انگلش هلی پیشین از سوی اندیشم دانی که
بر تیییرات شادید تلللی انهالن  -محیط زیها ِ نلشی از می ش سرملیهداریو شلما
انقللب صا عتیو استعملر جهلن و عصر سوم هلی فهیلی تمرک داشت دو پیشانگلری
شد.
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ملرکس و انگلس در سااالی  2440مشااالهده کردند کهو «نبیع و نبیعتی که
پیش از تلریخ انهالن وجود داشاته اسا و دیگر در جلیی دیده نمیشود (شلید ج در
ن د ج یرهی مرجلنی اساترالیل که ریشهای معلصر دارند) ».دیدگلههلی مشلبه در سلی
 2494از ساوی جور پرکی ملرش در کتلب نبیع و انهالن به میلن آمدو دو سلی
پیش از آن که ارنها ه ا واژهی زیها بوم را ابدا ک د و سه سلی پیش از آن که
ملرکس جلد نخها کتلب سارملیه راو بل هشادارآن در مورد گهااه سوم وسلزی
(متلبولیع) در رابطهی انهلن بل کُرهی زمینو م تشر ک د.
بل این همهو تل نهلر دههی پلیلنی سدهی نوزده و سلیهلی آغلزین سدهی بیه
به درازا کشااید تل مفهوم کلیدی زیهاا بهر 9که انگلشاا نوین مل از نظلم زمین از آن
برآمدو به نور عمده بل انتشاالر کتلب زیهاا بهر از سااوی زمینشاایمیدان 7شااورویو
وللدیمیر ایوانوویچ ورنلدساا ی در ساالی  2509به میلن آید .لین ملرگلولیس و دورین
سالگلن در کتلب زندگی نیها مینویها دو «ورنلدسا ی به شا ا نشمگیری مرز
سخ بین اُرگلنیه هلی زنده و محیط زیه نلزنده را براندام ».
جلوهنملیی کتلب ورنلدسا ی ه آه گ بود بل معرفی واژهی آنتروپوساان یل عصاار
انهالن (همراه بل واژه ی بشارزاد) برای نخهاتین بلر از ساوی هم لر او ال هی پلولوفو
زمینشا لس اها شاورویو که این واژه را در اشلره به دورانی نوین از زمینش لسی به
کلر بردو دورانی که در آن گونهی انهاالن رانشگر اصاالی تیییر جیرافیلی کُرهی زمین
شااده بود .هملنگونه که ورنلدس ا ی در ساالی  2540مشاالهده کردو «ال هاای پترویچ
پلولوف ( )2404 -2505بل پیگیری انگلرهی نقش زمینش لسلنهی انهلنو در سلیهلی
پلیلنی زندگی مویش از عصاار انهاالنزادو عصااری که اک ون در آن زندگی میک ی و
ساخن میگف  ...او به درستی تلکید میکرد که انهلنو پیش نش ملو در حلی تبدیا
شادن به نیروی زمینش لسلنهای پرتوان و رشد یلب ده اس  ...انهلن در سدهی بیهت و
برای نخهاتین بلر در تلریخ کُرهی زمین تملمی زیه بهر را ش لسلیی کرد و در للمرو
مویش گرف و نقشاهی جیرافیلیی آن را کلما کرد و در همه ی سطح این کُره اس لن
یلف ».
ه زملن بل کلرِ ورنلدساا ی در مورد زیهاا بهرو زیهاا شاایمیدانو ال هاالندر
ایوانوویچ اپلرین و زیه ش لسِ سوسیللیه انگلیهیو جلن برتون سلندرسون هللدین
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در دههی دوم ساادهی بیهاات نظریهی م شاالز زندگی را مطرح کردند که به ع وان
«ساوپ آغلزین زندگی» شا لمته میشود .آنگونه که از سوی زیه ش لسلن دانشگله
هلرواردو ریچلرد لوی و ریچلرد لووِنتین جمعب دی شاااده اسااا و «زندگی در ابتدا از
ملدهی بیجلن به وجود آمد [آنچه که هللدین در توصاایفی پرآوازه "سااوپ آب ی دا "
نالم نهلد،و امل این م شااالز رمدادِ مداوم آن را نلمم ن کردو زیرا اُرگلنیهااا هلی زنده
مول ویهالی مرکا ِ اُرگالنی ی را که برای بلزتولید زندگی از نو مورد نیلزند مصااارف
میک د .اف ون بر آنو جوِِّ فروکلساته[ 4مللی از اکهیژن آزاد ،که پیش از آغلز زندگی
وجود داش ا و به وساایلهی مودِ اورگلنیه ا هلی زنده بلژگونه شااده و به جوِّی غ ی از
اکهیژنِ کُ ِشی تبدیا شده بود ».نظریهی اپلرین اااا هللدین از این راه برای نخهتین
بلر آشا لر کرد که نگونه زندگی توانهاته بود از ملدهی بیجلن م شلز گیرد و نرا آن
فرآی د نمیتوانها بلزآفری ی شاود .موووعی به هملن اندازه نش گیر آنکه زندگیو
که میلیلردهل سااالی پیش از ن ین فرآی دی سااارنشااامه گرف و میتواند در فرای د
پیچیدهای از ه فرگشتیو نون آفری دهی زیه بهر دیده شود.
این ریچااا کاالرساااون بود کااه در یااع ساااخ رانی پرآوازه در معرفی مفهوم
زیها سلملن به آمری لییلنو سخ رانی ملندگلر سلی  2593اوو «محیط زیه آلودهی
مل»و این نشا انداز یع پلرنهی زیها بومی و نیلز مل را به ت یه بر این نش انداز در
همهی ک شهلیملن به شیوایی بیلن کرد .او نوش :
از آغلز زملن زیهااتملنیو 5ن دیعترین وابهااتگی دو سااویهی
مم ن بین محیط زیهااا مالدی و زنادگیِ پالی ده از آن وجود
داشااته اس ا  .شاارایط کُرهی زمینِ جوان زندگی را آفرید؛ آنگله
زندگی به نوبهی مود شااارایط کُرهی زمین را ن لن تیییر داد که
این ک شِ شاگرفِ مجردِ آفری شِ مودبهمودی نمیتوانه ت رار
شاااود .از آن زمالن تال ک ونو ک ش و ه ک شااای بین زندگی و
پیرامون آن به شیوههلی گونلگون جریلن داشته اس .
باه گماالن منو این ک ش تاالریخی اهمیتی فرانظری دارد .بااه
محض پذیرش این رویداد تلریخیو درمییلبی که نمیتوانی بدون
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کیفر تجلوزهلی پیدرپی مود به محیط زیه راو ن لن که اک ون
میک ی و ادامه دهی  .پژوهشااگر جدی تلریخ کُرهی زمین میداند
که نه زندگی و نه جهلن فی ی ی پشاااتیبلنی ک دهی آنو هر یع
جادا از دیگری در بخشهالی کون ی وجود نادارناد .بلژگونهو او
ه آوایی شااگرفِ بین اُرگلنیه ا هل و محیط زیهاا را تشااخی
میدهاد .باه همین علا میداناد مواد زیالنآوری که در محیط
زیه پراک ده میشوند به ه گلم مود بلزمیگردند تل برای گونهی
انهلن ایجلد مش ا ک د.
زیه ا ش ا لساای شاالمهای از دانش اس ا که به این رابطهی
دوسااویه میپردازد ...نمیتوان در مورد اُرگلنیهاا زنده بهت هلیی
اندیشاااید؛ ه ن لن که نمیتوانی در مورد محیط زیهااا ملدی
نون یع ههاااتی جداگلنه بی دیشااای  .این دو همراه بل ی دیگر
وجود دارنااد و هر یااع بااه ک ش باال دیگری میپردازد تاال یااع
مجموعهی زیه بومی یل زیه سلملن را ش ا بخش د.
بل این همهو مللف دیدگله زیها بومی ی پلرنهای که از ساوی شاخصاای هلیی
نون کلرساون ارائه شدو مفهومهلی زیه بهر و بیوجئوکمی لی 22ورنلدس ی در غرب
باه مادتی درازو به عل شااایوهی فروکلسااا گرای نیره در علوم غربی و آمدن این
مفهومهل از شااورویو ک اهمی جلوه داده شاادند .کلرهلی علمی شااوروی در میلن
دانشام دان غربی بهموبی ش لمته شده بودند و در سلیهلی ج گ سرد بلرهل از سوی
نشاااریلت علمی غرب و حتی دول آمری ل ترجمه شااادند  -گرنه کتلب زیهااا بهرِ
ورنلدسا ی به شا لی توویحنلپذیر تل سلی  2554به انگلیهی ترجمه نشد .این کلر در
بعضای رشاتههل ملن دو اللی شا لسیو یع ورورت بود زیرا دانشم دان شوروی در این
رشااتههل بهاایلر از همتلیلن غربی مود پیشتر بودند .بل این همهو این دادوسااتدهلی
گهتردهتر که مرزهلی جدایی ج گ سرد را درمینوردیدندو بهندرت گهترشی همگلنی
یلفت دو للمروی که در آن آگلهی از دساااتلوردهلی شاااوروی در این زمی ههل در عما
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وجود ناداشااا  .ب لبراینو به نظر میرساااد مفهوم زیهااا بهر دراز زملنی درحوزهی
مم وعی لرار گرفته بود.
بل وجود اینو کتلب زیها بهر در سلی  2572بل انتشلر شملرهی ویژهی نشریهی
سااالی تیفیع امری ن 22به صاااح هی مرک ی آمد .در هملن سااالی زیهااا شااا لس
ساوسایللیه و بری کومونرو در کتلب نرمهی پلیلنی 20در مورد تیییرات گهترده در
رابطهی انهلن بل کُرهی زمینو آغلز شده بل عصر ههتهای و پیشرف هلی به دس آمده
در شاایمی ترکیبیو هشاادار داد .هشاادار کومونر به هشاادار در مورد ایجلد بینظمیِ
زیها محیطی در نرمههلی زندگی از ساوی سرملیهداری به ه گلم بحث ملرکس از
گهه در سوم وسلز (متلبولیه ) مل بلزمیگش .
دو سالی بعد ایوگ ی ک هاتلنتی وویچ فدوروفو ی ی از سرآمدترین اللی ش لسلن
جهلن و عضاو هیئ رئیههی شورای عللی اتحلد جملهیر شورویو ه ن ین پشتیبلن
پیشگلمِ تحلیا کومونر (نویه دهی «جمعب دیِ پلیلنی» بر نهخهی روسیِ کتلب) اعللم
کرد که جهلن نیلزم د تر ِ علدت مصرفِ سوم هلی فهیلی اس « :اگر مل به استفلده
از پرتو مهاااتقی مورشااایاد و انرژی اموا ِ آب و انرژی بلد نون م لبع انرژی پلیب د
نبلشای و [به جلی آن ،انرژی را از [ساوم هلی ،فهاایلی و نیروگلههلی ههتهای به
دسااا آوری و اف ایش گرمال در کُرهی زمین گری نلپذیر مواهد بود ».از نظر فدوروف
نظریهی ملرکسو «ساوم و سالز بین انهالن و نبیع »و اساالسی روشم دانه برای
روی ردی زیه بومی به پرسشِ نظلم زمین ایجلد کرد .نخهتین بلر در دهههلی  92و
 72سادهی پیش بود که اللی شا لسلن شوروی و آمری ل در سخ لن کللیو همیلتون و
ژا گرینوالد «شواهدی» بر «سوم وسلزی جهلنی» یلفت د.
ه ن ین در دهاههالی پس از آن برآمادن تحلیاا نظالم زمینو برمالساااته از
مأموری هلی فضاالییِ آغلزینو به شاا ا شاالیلنتوجهی از بیرون از زمین تأثیر گرف .
هملنگونه که هلوارد اودِمو ی ی از نهرههلی برجهته در ش اگیری نظریهی نظلمهلی
زیه بومی در کتلبِ محیط زیه و لدرت و جلمعه نوش :
میتوانی به وسایلهی دساتگله په هنملیِ 23فضلنورد از فراز زمین
ن زندهو از
آغلز به مشلهدهی نظلمم دیهلی آن ک ی  .حوزهی زمی ِ
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فراز ملهوارهای در مدار آنو بهایلر سلده به نظر میرسد .پوستهی
نلز انبلشااته از هوا و آبی که زمین را میپوشاالندو زیه ا بهرو از
درون کرانم اد باه جالمدات فشااارده و از بیرون کرانم د به مللز
نهااابی فضااالی بیرونی اسااا  .از آسااامالنهاال گفتگو در مورد
ترازم دیهلی گلزیو بودجههلی انرژی به ازای یع میلیون سلی و
سالدگی نشا گیر ساوم وسالزِ (متلبولیه ) سراسری پوستهی
نلز بیرونی کُرهی زمین آسالن به نظر می رسد .جریلن انرژی به
ک لرو بخش عمدهی زمینزیهااا بهر 24نظلمی بهاااته به گونهای
اس که مواد در آن گردش میک د و بلزمصرف میشوند.
اودِم در اداماهی بحاث مود اف ود کاه «سااارمالیاهداری تهادیاد ک دهی این
ساوم وسالز ساراساری اسا  ».ب لبراینو مفهوم امروزی عصار آنتروپوسن از یعسو
بلزتلب ده دهی ش ا لم ِ در حلی اف ایشِ نقشِ به ت دی شااتلبیلب دهی پیشرانهلی
انهاالنزاد در ایجلد نلبهاالملنی در نرمههلی بیوجئوکمی لی و مرزهلی ساایلرهای نظلم
زمین و از ساوی دیگرو هشداری شدیدی اس بر این که جهلن بل نظلم «که وکلر به
روش جلری» در شارایط پرتلب به مرحلهی زیه بومی نوی ی لرار دارد  -مرحلهای بل
رسلنلیی ک تر برای نگهداری از گونلگونی زیهتی و تمدن پلی دهی انهلنی.
دسااتلورد اساالساای کتلبِ رویلروی آنتروپوساان گرده آوردن این دوج به  -بل
ع وانهلی زمینشاا لساالنه و تلریخیو نبیعی و اجتملعیو یل اللی و ساارملیهداری بل
موانشهلی گونلگون ا از عصر انهلن در دیدگلهی یگلنه و یعپلرنه اس  .انگس نشلن
میدهد که «سارملیهداری فهیلی»و اگر بلزداشته نشودو لطلریلگلم گهیخته اس که
به آپلرتلید جهلنی زیها محیطی و آنچه میانجلمد که مورخ ملرکهاایه برجهتهی
انگلیهااای ادوارد پااللمر تاالمپهاااون بااه آن نون مرحلااهی تاالریخی مطرناالکی از
«نلبودیگرایی» اشلره کرد که در آن شرایط زندگی میلیونهل و شلید میلیلردهل انهلن
واژگون میشااوند و پلیههلی ابتدایی زندگی به گونهای که میشاا لساای در مطر لرار
میگیرنااد .اف ون بر آن این نظاالم م بع مود را در آنچااه اودِم «سااارماالیااهداری
امپریللیهااتی» مینلمد دارد که زندگی آساای پذیرترین جمعی هلی انهاالنی بر روی
کُرهی زمین را در یع نظ نلبرابرِ تحمیاشدهی جهلنی به مطر میاندازد.
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انگس به مل آگلهی میدهد مطرهل ن لناند که ت هل یع روی رد ب یلدی نوین به
علوم اجتملعی (و ازاینرو به مود جلمعه)  -روی ردی که هشااادار کلرساااون را جدی
بگیردو روی ردی بر این پالیاه که اگر فرآی دهلی زندگیِ کُرهی زمین را نلدیده بگیری و
پیآمدهلی این نشااا پوشااای «به ه گلم مود» بلز میگردند و رهلیملن نمیک د ا
ن
میتواند پلسخ هلی مورد نیلز در عصر آنتروپوسن را فراه ک د .تل آنجل که به آنی بود ِ
ل وم ن ین تیییری مربوط میشودو «فردا بهیلر دیر اس ».
بال این هماه علوم اجتملعیِ نیرهو که در مدم نظ اجتملعی نیره و نبقهی
حلک آن اس ا و تل ک ون در مدم پوشاالندن ن ین مش ا للتی بوده اس ا  .این علوم
اجتمالعی وزن مود را بر الادامالتی بهبودده ادهو همراه بل راهحاهلی م لنی ی ملن د
بلزارهلی کربن و مه دسااای زمین لرار داده اسااا و گویی که پلساااخِ بحران عصااار
آنتروپوسن پلسخ کوتهبی لنه ی التصلدی و ف لورانه در راستلی گهترش بیشتر هژمونی
سارملیه بر کُرهی زمین و سالک لن آن اس ؛ ن ین روی ردی در برابر این والعی لرار
دارد که نظلم ک ونی انبلشا سارملیه مود ریشاهی بحران اس  .نتیجهی این روی رد
ساو دادن جهلن به سوی مطری حتی ب رگتر اس  .ب لبراین ورورت دارد بپذیری
که این م طقِ شاایوهی ک ونی تولید  -ساارملیهداری  -اس ا که نون ساادی در برابر
ایجلد جهلنی از توساعهی پلی ده ایهتلده اس و توسعهای که بتواند از فلجعهی پیچ در
پیچی کاه در انتظالر بشاااریا مواهاد بود فراتر رود .مل بلید برای نجلت مود م طق
اجتملعی ا التصلدی متفلوتی ایجلد ک ی که دارای آمل انهلنی ا محیط زیهتی بلشد:
یع انقللب ساوسایللیهتی  -بومبلور 20که در آن تودههلی ب رگ انهلنی شرک داشته
بلش د.
امال آیال در ن ین تیییری ب یالدی مطرهلیی نهفته نیهااا د آیل در پلساااخ به
گرملیش جهلنیو بلیهتهی هر کوششی برای سرنگونی شیوهی نیرهی تولید و مصرف
انرژیو مبلرزههل و فداکلریهلی ب رگ نخواهد بودد آیل هیچ انمی لن ملنری ههااا و
آنگونه که ساااوسااایللیهااا  -بومبلورانی نون ایلن انگس میگوی دو که مل بتوانی
جلمعهای برموردار از توساعهی انهالنی پلی ده ایجلد ک ی  .آیل بهتر نیه در سویهی
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ان لرگرایی اشاتبله ک ی تل در ساویهی بللانگلری29د آیل نبلید برای ک ش در این سطح
درنگ ک ی تل زملنی که بیشتر بدانی د
در ای جل شالیهاته اس لطعهای از شعر پ دآمی نملیش لمهنویس و شلعر ب رگ
آلملنی برتول برش و «تمثیا بودا از ملنهای در آتش»و آورده شود:
بودا ه ن لن زیر درم نلن نشه
و به دیگرانو
به آنلن که ه وز درمواس «تضمین» ن رده بود
این ح لی را مطلب کرد:
«بهتلزگی ملنهای را دیدم .ملنه در آتش میسوم  .شعله از بلم زبلنه میکشید.
ن دیع شدم و دیدم کهلنی ه وز اندر آن نشهتهاندو
وارد درگله شدم و به آنلن ندا دادم بلم در آتش اس و
پس هشدار دادم بیدرنگ بیرون روند
گوییو املو آنلن را شتلبی نبود .ی ی از آنلن
که تف ابروانش را میسوزاند پرسید:
نگونه اس بیروند بلران نمیبلردد بلد نمیوزدد آیل ملنهای دیگر فراه اس د
و پرسشهلیی نون آن
بدون پلسااخ بیرون رفت  .اندیشاایدم این مردم بلید در آتش بمیرند تل بلزملن د از
پرسش
و بهراستی دوستلن
کهی که ه وز تف ِ ن لن ملنهای را به جلن ن شهته
تل بهجلی ملندنو
آسوده ملنر هر نه دیگر را پذیرا بلشدو
بل ن ین مردی حرفی ندارم»
نه روشنبین اس بودا.
امروزه سارملیهداری و زیها محیط جهلنیِ بیگلنه شده ی نلشی از آن سلزندهی
«مالنه در آتش» ملسااا  .جریلن اصااالیِ محیطبلورانو در رویلرویی بل این دوراههی
ساه گینو در حللی که شعلههلی آتش از سقف زبلنه میکش د و کُا سلمتل ِر پیرامون
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آنلن در مطر فروپلشای اس و بیشتر راهِ اندیشه و درنگو نگریهتن و اصللحلت کونع
در محیط درونمرزی مود را برگ یدهاند .امل راهحا اساالساایو به جلی این روی ردو در
تیییرو در بالزسااالزی مالنهی تمدن بر پلیهی اصاااوی دگرگونهی معملری و در ایجلد
ساوم وسالزی پلی دهتر بین انهلن و کُرهی زمین اس  .ج بشی برای رسیدن به این
آمل و ج بشاای برملسااته از ج بشهلی سااوساایللیهااتی و زیهاا محیطیِ ب یلدیو
سوسیللیه بومبلور نلم داردو ج بشی که کتلب رویلروی آنتروپوسن بیلننلمهی شیوای
آن اس .
یوجینو اوِرگلن
 5ژانویه 0229
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واژهی بیوجئوکمی لی از ساوی فره گهاتلن به زیه زمینشیمی ترجمه شده که به ت هلیی رسلن دهی
مع ی نیه  .این اصطللح همراه بل  Cycleبه مع ی نرمههلیی اس که در آن ع لصر شیمیلیی و مواد
سلده بین نظلمهلی زنده و محیط زیه در گردشاند.
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