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گفتار نخست:

شناخت شناسی آنتروپوسین

زمین شناسی بشریت

اصطالح آنتروپوس��ین نخستین بار توسط پائول کروتزن ش��یمی دان آلمانی در مقاله ای 
با عنوان زمین شناس��ی بش��ریت که در  س��ال 2002، در  نیچر منتشر شده بود، مطرح شد. 
کروتزن در این مقاله اذعان می دارد که در سه قرن گذشته، تاثیرات بشریت بر محیط زیست 
جهانی تش��دید شده است. به واسطه انتشار دی اکس��ید کربن حاصل از فعالیت های انسانی، 
اقلیم جهانی ممکن اس��ت به طور قابل توجهی از مس��یر طبیعی خود رخت بربندد، به عقیده 
کروتزن " اختصاص واژه `آنتروپوس��ین` برای زمان حال مناسب به نظر می رسد، در راه های 
بسیاری استیالی انسان، عصر زمین شناسانه، هولوسین – دوره گرم 10 الی 12 میلیون سال 

گذشته را پس می زند." 1  

تجلی تکامل بش��ریت بر روی زمین خیلی پیش��تر در س��ال 1873 توسط زمین شناس 
ایتالیایی آنتونیو استوپانی تشخیص داده شده بود. 1  استوپانی در این مورد بیان داشته است 
که "نیرو های جدید زمینی ] او از واژه تلوریوم استفاده می کند [ در قدرت و در گستره جهانی 
می تواند با نیروهای عظیم تر زمین برابری کند. " 2  و به اصطالح " عصر آنتروپوزوئیک " اشاره 
می کند. و در سال 1926 ورنادسکی افزایش تاثیر مخرب بشریت را تصدیق می کند: " جهتی 
که پیش��رفت های تدریجی و مداوم تکامل باید ارتقا پیدا کند، یعنی به س��وی افزایش آگاهی 
و تفکر، و فرم هایی که تحت تاثیر اطراف خود عظیم تر می ش��وند. " 3 تیل هارد د ش��اردن و 
وردانسکی از اصطالح `  نوسفیر 4 `- به معنای  “ جهان تفکر “ -  برای تاکید بر رشد نقش 

قدرت هوش انسان در شکل بخشیدن به محیط زیست و آینده خود استفاده کرده اند. 
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توسعه سریع نوع بشر در تعداد سرانه جمعیت و استثمار منابع کره زمین بی درنگ ادامه 
داش��ته، در طول سه قرن گذش��ته، ده برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود این تعداد در 
قرن حاضر به 10 میلیارد برس��د. تولید گله احش��ام پرورش یافته به دست بشر رو به افزایش 
بوده و نزدیک به تعداد 1.4 میلیارد راس اس��ت. در حدود 30 – 50 درصد س��طح کره زمین 
توس��ط انسان استثمار شده است. جنگل های بارانی استوایی به سرعت رو به نابودی هستند، 
آزاد ش��دن گاز دی اکسید کربن و افزایش انقراض خطرناک گونه های مختلف. ساخت سد ها 
و انحراف مس��یر رودخانه ها به امری عادی و پیش پا افتاده بدل ش��ده است. بیش از نیمی از 
آب های تازه قابل دس��ترس توس��ط انسان ها استفاده شده اس��ت. بیش از 25 درصد شیالت 
مناطق اقیانوس��ی و 35 درصد فالت قاره ای معتدل برای تولیدات اولیه برداش��ت ش��ده اند. 
مصرف انرژی در طول قرن بیستم 16 برابر شده، به موجب آن 160 میلیون تن از دی اکسید 
سولفور اتمس��فر، بیش از دو برابر مجموع سطح طبیعی آن، ساالنه منتشر می شود. کود های 
نیتروژنی کش��اورزی بیش تر از حد طبیعی خاک های اکولوژی به کار بس��ته می شود ؛ اکسید 
نیتریک حاصل س��وخت های فسیلی و زیس��ت توده ) بیومس ( بیش از سطح طبیعی منتشر 
می شود. سوزاندن سوخت های فسیلی و کشاورزی موجب باال رفتن سطح گازهای گلخانه ای 
شده اند – دی اکسید کربن 30 درصد و متان بیش از 100 درصد  - به باالترین حد خودشان 

در 400 میلیون سال گذشته رسیده اند. 7

موارد یاد ش��ده فقط 25 درصد آلودگی موجود در کره زمین را موجب شده اند، حال آن 
که بحران های زیس��ت محیطی معاصر در میان موارد دیگری نهفته هس��تند، باران اس��یدی، 
مه دود فتوش��یمیایی، گرمای اقلیمی که بنابر آخرین دریافت ها بر طبق پنل دگردیسی های 

اقلیمی)IPCC(  در قرن معاصر دمای کره زمین 1/4 تا 5/8  درجه افزایش خواهد یافت. 8

در س��ال 2007 چینه ش��ناس انگلیسی جان زاالس��ویچ، که پس از آن به عنوان ریاست 
جامعه زمین شناس��ی کمیته چینه شناسی لندن منصوب شد، زمین شناسان را جهت تالش 
در مس��یر اثبات علمی نظریه آنتروپوسین ترغیب نموده و از آن زمان، نظریه آنتروپوسین در 
دامنه دانش های انسان شناسانه و علوم اجتماعی و هنر جایگاه نوینی برای خود دریافت کرد. 

عصر هولوس��ین، آخرین دوره ثبت ش��ده زمین شناس��انه پس از آخرین عصر یخ بندان، 
زمانی بیش از دوازده میلیون سال پیش صورت گرفته، و اکنون در “ عصر انسان “ 9  در دوران 
کنونی ما، در قرن بیست و یکم با پدیدار شدن آثار ظهور عصر آنتروپوسین در حال گذار است. 
زمین شناسان بر این باورند که تحمیالت بشر بر روی سیاره زمین آثار مخربی در پی داشته 
است که در نتیجه آن بقای کره زمین و بسیاری گونه های زنده از جمله نسل خود انسان، در 
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خطر انقراض دسته جمعی و انهدام قرار گرفته است. 10 عوامل بسیاری، از نظر دانشمندان، در 
این امر دخیل هستند: افزایش انفجاری رشد جمعیت – محاسبه تکثیر انسان که بنابر عقیده 
زیست ش��ناس معروف ای. او. ویلسون" باکتری گونه تر از گذش��ته " 11، استخراج نفت، زغال 
سنگ، گاز، و سایر مشتقات اتمسفری ؛ انتشار گاز های کربنی ؛ اسیدی شدن اقیانوس ها ؛ از 
بین رفتن صخره های مرجانی ؛  توس��عه کش��اورزی و نابودی جنگل ها، تحلیل منابع خاک ؛ 
انقراض گونه های زنده هزاران بار بیشتر از نیم میلیون سال گذشته ؛ از جمله موارد اندکی از 

تاثیرات مخرب فعالیت های بشر بر روی کره زمین هستند. 

ویلیام رودمن اقلیم شناس دوران پیشا تاریخی، بر این باور است که در حدود هشت هزار 
س��ال پیش انسان ها با تخریب جنگل ها و توسعه مزارع کشاورزی منجر به افزایش میزان دی 
اکسید کربن شده اند. از زمان آخرین دوران یخ بندان، شکل گیری آنتروپوسین حدود یازده و 
نیم هزار سال قبل گسترده شده و بشر بدوی به صورت مقدماتی بر روی کره زمین، جبر های 

زمین شناسانه داشته است. 12 

س��یمون لویس و مارک ماس��لین در مقاله اخیر خود که در نیچر منتش��ر شده 13، اظهار 
می دارند که تاریخ ش��روع آنتروپوسین در اواس��ط قرن هفدهم میالدی، و به طور دقیق تر در 
س��ال 1610 میالدی بواس��طه تبادل کلمبین به عنوان » تیر خ��الص اوربیس« 14 قرار دارد 
که بزرگ ترین جابجایی جمعیت در 13000 س��ال گذشته بوده است و " ترکیب ارگان های 
زنده " ما سبق، از نتایج واضح آن می باشد. اولین شبکه تجاری جهانی، یک سیستم مقدماتی 
جهانی ش��دن، که مناطق مختلف کره زمین، من جمله، آمریکا، آفریقا، اروپا و چین را به هم 
پیوند داده، صورت گرفته اس��ت. این رویداد به گواهی ش��واهد بیولوژیکی برای آنتروپوس��ین 
آش��کار می کنند که سیس��تم های جهانی ش��دن و تجارت، با بردگی و نس��ل کشی چگونه با 
یکدیگر در تعامل هستند. بدین قرار، آنتروپوسین، با این تاریخ، آغاز مبدا تاریخی نسل کشی 

استعمارگرایانه است. 

پائ��ول کروت��زن، تاریخ خود را برای ش��روع عصر آنتروپوس��ین در اواخ��ر  قرن هجدهم 
میالدی، مقارن با اختراع موتور بخار و ش��روع انتش��ار بی وقفه گازهای کربنی در جو و تولید 
گرما و به تبع آن افزایش دمای کره زمین و دگردیسی های اقلیمی می داند. برآمد های انتشار 
گازهای دی اکسید کربن و متان که در نمونه های هسته ای یخ های قطبی قابل خوانش است، 
به طور واضح تری باید در س��ال 1784 قرار گرفته باش��د. 15 تاریخی که در آن برادران جیمز 
وات موتور اسب بخار را اختراع و بواسطه این تکنولوژی بشر قادر شد از محدویت های قدرت 

آب و باد و ماهیچه ای – خواه انسان یا حیوان پا فراتر نهد. 
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 ع��الوه بر این، همچنین انتش��ار مقاله " روش��نفکری چیس��ت ؟ " 16 اث��ر امانوئل کانت 
فیلس��وف آلمانی، این تاریخ را به طور خاصی مورد توجه قرار داده است که بواسطه آن تاریخ 
انس��ان شناس��ی و تاریخ طبیعی به لحاظ فلس��فی مانند دو روی یک سکه از یکدیگر تفکیک 
ش��دند. رویداد سرنوشت س��از دیگر در این تاریخ " انقالب کوپرنیکی "  کانت در سال 1787 

ذکر شده است. 17

پس از این تاریخ های سرنوشت ساز، عامل مهم دیگر در شگل گیری منسجم تر این عصر، 
پایان جنگ جهانی دوم، افزایش انفجاری رشد جمعیت که اکنون از هفت میلیارد تجاوز می کند 
و س��وق جوامع به سمت مصرف گرایی، گس��ترش تکنولوژیکی به سوی “شتاب عظیم“ 18، تیر 

خالص دراماتیک دوران پسا جنگ بود. 

در مقاله جالب توجه تحت عنوان  فاجعه هسته ای از هیروشیما تا فوکوشیما، اثر فیلسوف 
جین – لوک نانس��ی 19، آورده ش��ده که نش��انه قطعی برای آغاز عصر آنتروپوسین، در خاک 
مملو از تشعش��ع رادیو اکتیو  رسوب کرده در چینه های زمین، و نیز پایگاه های آزمایش های 
هسته ای که در قلمرو های بومی طبیعت اختصاص داده شده، قابل تامل است. در این پژوهش 
نانس��ی توصیفی دارد از رفتار بش��ر معاصر، که تحت نفوذ نوعی بی تفاوتی، و به گفته وی، در 
برابر “ فاجعه معنا “20 قرار گرفته اس��ت. به واس��طه رخصت دادن به خویشتن خویش، آدمی 
در یک کنش مصیبت بار، تحمل مواجهه و درک فاجعه را دریافت داشته است. در این عصر، 
اجازه دهید در باره آنچه در حال روی دادن است بیندیشیم، درباره اینکه، این ما هستیم که 

ترک می کنیم و می رسیم. 

با وجود این تفاسیر، از دیدگاه علم زمین شناسی، آنتروپوسین هنوز در حال شکل گیری 
اس��ت و بر خالف اعصار زمین شناسی گذشته و حتی طوالنی ترین دوره ها که در چینه های 
کره زمین روی هم انباش��ته ش��ده اند، به طور مش��خص نمی توانیم بگوییم تاثیرات مربوط به 
ارتباط بش��ر با طبیعت در چینه های رس��وبی زمین چگونه ثبت خواهند شد. ابزار های به کار 
گرفته ش��ده در چینه شناس��ی آنتروپوسین در مس��یر فرآیند منطقی و عقالنی برنامه ریزی 
ش��ده اند. این بعد عقالن��ی به ما در تغیی��رات بنیادین عادات تفکر و دریاف��ت در دامنه های 
زیبایی شناس��ی یا مادی گرایی، تمایز روند های پدیداری تا زوال، خواه بس��یار خرد یا عظیم 
یاری می رسانند. البته شایان ذکر است، پرداخت افراطی در باب رویداد تغییرات آنتروپوسین 
بواسطه افعال انسانی، کنش ستیزه جویانه را تحریک می کند و آنطور که برونو التور می گوید 

در بازگویی هیچ چیزی افراط نکنید حتی اگر درصدد مبارزه با آن هستید. 
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ادراک آن سوی زمین شناسی

ای��ن همان چیزی اس��ت که م��ن در نظریه های آنتروپوس��ین از آن می ترس��م ؛ این 
اصطالح یک فعل زمان " آینده کامل استمراری " را پیشنهادمی کند، که نظریه ها را 

در یک موقعیت قابل قبول می گنجاند. 
ایزابل استنگرز  2۱ 

اصطالح آنتروپوسین عالوه بر بحث در مورد معیار های زمان ما، مانند دگرگونی اقلیمی و 
ششمین انقراض، یک فراخوان است برای تجدید تصویر سازی انسان در جایگاه زمین شناسی 
و زیس��ت شناسی 22. به گفته دونا هاروی مفهومی که ضرورت تاثیر انسان بر روی این سیاره 
را، مانند آنچه تبار انس��ان ب��ر روی صخره ها حک کرده اند، پر رن��گ می کند. با وجود ظهور 
آنتروپوسین از یک کنج ناشناخته علم زمین شناسی، این اصطالح، دارای یک مفهوم سیاسی 
نیز هس��ت، اگرچه به جهت توصیف ش��رایط معاصر جوامع ناکافی به نظر می رس��د. فراخوان 
آنتروپوس��ین، دعوتی اس��ت برای تفکر در مفهوم��ی کاریزماتیک، در عین حال که بش��ارت 
پدیداری اش را اعالم می دارد، انقراض خود را نیز به س��مع می رس��اند. اش��اره این اصطالح 
تفکر در مسیر محیط زیستی و استقرار زمان اکنون صنعتی شده دنیای ماست. زمان اکنونی 
که مصرف کننده خویش��تن اس��ت. آنتروپوس��ین ما را به تفکری می خواند مبنی بر اینکه ما 
انس��ان ها، مادامی که درون زمان اکنونی که به طور فزاینده ای رو به فرسایش و تحلیل است 
در حال انهدام چه دنیاهایی هس��تیم. چه دنیا هایی را عامدانه و یا غیر عامدانه و بدون دانش 

خلق کرده ایم. 

عوامل مخربی که منجر به پدیداری عصر آنتروپوس��ین ش��دند منحص��ر به فعالیت های 
گونه ه��ای هومو س��اپین نمی ش��وند. ای��ن عوامل در یک سلس��له منحصر به ف��رد از عوامل 
تکنولوژیکی، اجتماعی، شناخت شناسی و سیاست اقتصادی که در دامنه رژیم سرمایه داری 
نفتی ) پتروکاپیتالیسم ( صورت گرفته، ریشه دوانده اند. استعمار گرایی، پدرساالری، استمرار 
برتری س��فید پوستان، آلِبئیسم ) زالی(، هم جنس گرایی، و هر آنچه بر خشونت دامن زده و 
آن را افزایش می دهند و در حیطه خود گرد هم می آورند، زاده یک سلس��له مراتب در رژیم 
سرمایه داری و دنیای غیر انسانی هستند. دونا هاروی از اصطالحی با عنوان » کاپیتالوسین«24  
برای توصیف دنیای معاصر استفاده می کند. این اصطالح بر استفاده سیری ناپذیر بشر از منابع 
و ثروت های زمین، زندگی سایر مخلوقات "سود باال تر از دیگران"، اندوخت سرمایه در بخشی 
انحصاری، اس��تثمار، و توسعه فقر اشاره دارد. علت نارضایتی از اصطالح آنتروپوسین، ناشی از 
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ریشه لغات مبهم و مشترک با کاپیتالوسین است، حال آنکه آنتروپوسین اساسا پایه در مبارزه 
با خش��ونت تاریخی داشته و ظهورکاپیتالوسین بواسطه رژیم سرمایه داری است که در طول 
تاریخ به اثبات رسانده که قاتلی بی رحم، و مخرب ترین نیرویی است که روزگار تا به حال به 
خود دیده اس��ت. فرخوان آنتروپوسین در مسیر ترسیم انسانیت در چینه های زمین شناسانه 
اس��ت، لیکن کاپیتالوسین ابزاری در جهت حکاکی کتیبه بی رحمی در دنیای معاصر شناخته 
ش��ده است. فوران نفتی در اکسون موبایل، تشعشعات بمب های رادیو اکتیو، استخراج منابع، 
تولید انرژی، کشاورزی صنعتی، ش��یمی های نفتی، ایجاد قدرت های بی تناسب، پی آمد های 

خارجی رژیم سرمایه داری هستند که در چینه های زمین ثبت خواهند شد. 

آنتروپوس��ین در پی یافتن یک دیدگاه جدید و س��اختن تئوری اش به واسطه هنر است، 
و بدون نش��ان دادن مش��کالت و وظیفه در قبال مش��کالت پنهان ش��ده تحت نفوذ و قدرت 
استعمارگری و استثمار و به نوعی برده داری مدرن در دنیای معاصر و، التزام محتمل الوقوع 
الگوهای زیست گاه بشر، یک تمرین در پوچی ایده ئولوژیکی ست. آنتروپوسین به عنوان آغاز 
عصر تاریخی که در آن انسان ها محرک های مسلط به سبب تغییرات زمین شناسی در دنیای 

امروز هستند، مورد ارجاع قرار گرفته است. 

استعمار زدایی آنتروپوسین

زبان پست مدرنیسم نژادپرستانه و نارسا ست. 
گیلرمو گومز 25

هنر به طور فرضی در حصار عصر دیجیتال مختلط، آنس��وی مرزها و انس��ان شناسی 
جاری شد. 

لورتا تد 2۶ 

زویی تود و لورا هال در پژوهش ها و مقاله های ارئه شده خود بر حفاظت از مناطق بومی 
به عنوان بخش��ی از فلسفه هایی در مسیر اس��تعمار زدایی اصرار دارند. شروع استعمار زدایی 
عنصری کلیدی اس��ت که در نظریه های آنتروپوس��ین بس��یار مورد توجه قرار می گیرد. هال 
معتقد اس��ت بنیان نهادن نظریه آنتروپوس��ین در جهت بررسی داستان های آفرینش نیست، 
بلکه رس��الت بنیادین آن روشن سازی تعهد بشر و چالش های اکولوژیکی است، چرا که نتیجه 
مواجهه گونه های ما با طبیعت، انهدام محیط زیس��تی بوده و ارتباطات مستعمراتی موجود، بر 
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تداوم و عمق فاجعه دامن می زند. دبورا رز نیز، در مقاله ای با عنوان » از کشور مراقبت کنیم«27 
زویی تد، بر وظیفه دشوار استعمار زدایی از شناخت شناسی های بومی )و به طور خاص: حوزه 

رودخانه ویکتوریا قلمرو های شمالی استرالیا( تاکید دارد. 

پیتر اسلوترجیک و جین – لوک نانسی، به جهت تاکید بر اختصاص تاریخی آنتروپوسین، 
اصط��الح " تکنوِس��فِیر " ) فض��ای تکنولوژیکی ( را ارائ��ه نمودند. هدف از ای��ن نام گذاری، 
ب��رای نامیدن فرآیند ه��ای تکنولوژیکی وایده ئولوژی پیوند خ��ورده در مطالعه حکمت غائی 
در تکنول��وژی و تاکید بر اهمی��ت انقالب صنعتی در اروپا در روند ش��کل گیری رویداد های 
معاص��ر بوده اس��ت. البته این مطلب از مردمان بومی خاص و ش��ناخت شناس��ی های خاص 
که توس��ط اس��لوترجیک تحت عنوان " یوروسین " 27 یاد شده اس��ت، مجزا نیست. اصطالح 
یوروسین می تواند برای ایجاد فضاهای گسترده تر در آنتروپوسین به جهت اندیشیدن در مورد 
داللت های اس��تعمارگری مثمر ثمر باش��د و در این زمینه اصطالح "پالنِتیِشنوسین" 28 حتی 

دارای معانی صریح تری در این مفهوم است. 

آنتروپوس��ین با یک حقیقت غایت شناس��انه پیوند خورده ولی در عین حال برای ایجاد 
بحران های اجتماعی – اقتصادی، اکولوژیکی و سیاس��ت کنونی جهان، برای همه انس��ان ها، 
به یک اندازه مس��اوی س��هم قائل شده اس��ت. بزرگ ترین انتقاد وارده بر آنتروپوسین در این 
مبحث نهفته اس��ت، چرا که بس��یاری از متفکران و منتقدان از جمله زویی تود که در مقاله 
اش در بومی سازی آنترو پوسین در کتاب هنر در آنتروپوسین29 به قوت اصرار دارد که تمام 
انس��ان ها، بسته به موقعیت جغرافیایی و ش��رایط تاریخی و نسبت شان با رژیم سرمایه داری 
س��هم یک اندازه ای در انهدام محیط زیست و ش��کل گیری مبدا تاریخی آنتروپوسین ندارند. 
ب��رای حل بحران ه��ای اکولوژیکی، اجتماعی –  اقتصادی، و سیاس��ت دنیای معاصر، راه حل 
پیشنهادی، بازگشت به تجربه و بازآزمایی این مهم است که دیگر مردمان " تصور اکولوژیکی " 
ما را چگونه توصیف می کنند. واکنش به چالش های پیرامون کره زمین در مسیر دیدگاه های 
فیلسوفانه، ش��ناخت شناسانه، و هستی شناسانه، میسر نیست. بلکه به عقیده دونالد برقراری 

ارتباط با مردمان و رجوع به مقابله به مثل باید به صورت جدی مورد مالحظه قرار بگیرد. 

" کتولوسین" 30  اصطالح دیگری است توسط دونا هاروی بیان شده، با هدف اندیشیدن 
از طریق ارتباط های پیچیده که ممکن است لحظه اکنون ما را در مسیر بهتری توصیف کند، 
مطرح شده است. وی در مقاله اش از اسامی تاریخی و اسطوره ای شکل گرفته در تمدن های 
گوناگون یاد می کند: مانند ناگا، گایا، تانگارو ) هیوالیی از آبش��ار پاپا ( ترا، هانیاس��و – هیمه، 
زن عنکبوتی، پاچ ماما، اویا، گورگو، راون، و خیلی خیلی بیش��تر. وی یکی از این به اصطالح 
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خدایان را، فردی تک جنس��یتی، پیچیده در زندگانی فان��ی و زودگذر توصیف می کند که با 
وج��ود اینک��ه همراه دیگر خدایان از از ش��وراب گل آلود بیرون می آی��د، در عین حال مانند 
مدرنیته و س��نت، هرگز با هم جفت نمی ش��وند و از یکدیگر گریزان هستند. کتولوسین یک 
تصور اجتماعی اس��ت، که حرکت در مس��یر زیست شناس��انه و زمین شناسانه و دور شدن از  
کوته بینی رو به افزایش دنیای معاصر را مطالبه می کند. جنبش��ی ایده ئولوژیک اس��ت که از 
چهار چوب های رایج تفکر اجتماعی پا فراتر نهاده، و آن سوی مرزهای زمین شناسی و علمی 
برنامه ریزی می کند. آیا به راس��تی مصمم هس��تیم در هزار سال آینده، عصر کنونی ما، برای 
آیندگان مبدا تاریخی سرنوش��ت ساز معرفی ش��ود؟ آیا به جای محکوم کردن نسل خودمان 
برای زندگی در یک دنیای در حال انهدام که توسط رویداد های چند صد سال گذشته تهدید 
می شود، ضرورتی در اندیشیدن در مسیر دیگری از جمله اندیشیدن در طریق زیست شناسی 
و زمین شناسی، بواسطه نیروهای امکانات پیش رو، وجود ندارد؟ برونوالتور معتقد است پیش 
گرفتن روش انقباضی و یا به عبارتی تغییر مس��یر تفکر بهترین راه حل ممکن اس��ت، ش��اید 
درست ترین راه برای مقابله با رویدادهای پیش رو و کاپیتالیسم کم رنگ جلوه دادن آن باشد، 
چرا که امتیاز دادن به قدرت دیر پای کاپیتالیس��م و سایر بحران های معاصر  منجر به قدرت 
فزاینده آن ها می شود  به عقیده وی، در پرداختن به مباحثات در مورد امور نباید افراط کرد، 

حتی اگر با هدف مقابله باشد. 31 

بحران های محیط زیس��تی، پررنگ ترین موضوع��ات مطرح در مباحثات عمومی و درون 
مس��یر اصلی رسانه ها هستند. در گزارش پنجمین انقراض در دگرگونی اقلیمی، خالصه قابل 
تاملی از شکل این بحران، تا به امروز، منتشر شده است.32. این گزارش و تعدادی از نسخه های 
پیشین در پیدایش یافته های علمی در ارتباط با سیستم اقلیمی زمین توفیق داشته اند. طبق 
یافته های علمی، سیس��تم زمین وارد مسیری شده است که یک انقراض دسته جمعی، مشابه 
پنج انقراض عظیم پیشین که  سیاره زمین به خود دیده و در الیه های زمین ثبت شده، پیش 
  – روی خود دارد. آنتروپوسین می تواند به عنوان ثبت زمین شناسانه این دو رویداد باورنکردنی
افق انقراض توده مردم، تغییرات غیرقابل جبران اقلیمی –  و یا ثبت حقایق آن ها درک شود. 
بحران محیط زیستی آثار هنری را برای دوبار تصور کردن آینده آن سوی بی پروایی بد بینانه 
افق دید نزدیک بین رژیم س��رمایه گرا فرا می خواند. در عین حال، مباحثات محیط زیس��تی 
و تمایالت بر طبق برنامه های کاری متعدد درون رژیم س��رمایه داری نفتی حرکت می کنند؛ 
این نکته را نیز باید مد نظر داش��ت که "محیط زیست" هرگز نمی تواند به عنوان یک عالمت 

تبلیغاتی جهانی استفاده شود. 
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درون مذاکرات رس��می و حکومتی جوامع  مش��خصه های بارز آنتروپوس��ین: جنگ های 
مناب��ع، دگرگونی ه��ای اقلیمی با همراهی بی ثباتی تعمیم یافته تولید ش��ده، انقراض دس��ته 
جمعی، که آنتروپوس��ین را مش��خص می کند، در حال ثبت ش��دن است. این مذاکرات طیف 
وس��یعی  از محکومیت بدبینانه فعالیت بش��ر، و س��ازمان دهی زیرساخت های مخرب معاصر، 
حرکت بشر در مسیر رسیدن به سوی انتهای آنتروپوسین تا فراخوان برای یک شکل جهانی 
از "نظارت سیس��تم کره زمین" را ش��امل می شوند. یک نمایش طرز مدیریت بر اساس اصول 
دموکراس��ی، عمده ترین راه حل در نظر گرفته ش��ده برای فرآیند نظارت خواهد بود که قابل 
پیش بینی اس��ت که به ص��ورت کوتاه مدت به اجرا در خواهد آم��د. مائوریزیو الزارتو معتقد 
اس��ت، " نظارت " به گونه ای برنامه ریزی ش��ده به نفع موقعیت رژیم سرمایه داری به تصویب 
رس��یده است، توزیع سود سهام به سمت سودمند بودن کسب و کار، بستانکاران، شرکت های 
بیمه ای و ثروتمند ترین جمعیت در یک س��و و خصوصی س��ازی تمامی سرویس های رفاهی 
بدین علت که ایالت ها دیگر قادر به ارائه عالیق عمومی نیس��ت در سمت دیگر قرار می گیرد. 
ش��الوده ناخوانا و اغلب نامرئی که بقای انس��ان مدرن را  هماهنگ می کند. پروژه "نظارت بر 
سیستم های زمین" 33، بر خالف اهداف و تئوری های تعریف شده آنتروپوسین مبنی بر مبارزه 
با س��وء استفاده بخشی از جمعیت بش��ر از منابع، ثروت و زیبایی های کره زمین به نفع خود 
و انباش��ت ثروت در یک بخش خاص، به دنبال آن توس��عه فقر و استعمار و استثمار نوع بشر، 
و بر هم خوردن موازنه قدرت، از بنیاد تابع منطق مالی اس��ت. و  به طور جالب توجهی، این 
است همان نابودی بسیار هماهنگ شده، وسیع، و به هم پیوسته تفاضل که تحت نام “تعادل 

عمومی“ در حال شکل گیری است، و برتری که نام “تمدن“ را ابقاء می کند. 

محاسبه در آنتروپوسین 

یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه
آنچه من به کار بردم در پیکار برای فهم

چاک دی. ۳4 

هف��ت میلی��ارد جمعیت. CO2 به میزان PPM 400 در اتمس��فر اس��ت.  مصرف بیش از 
چهارصد سال از زیست توده سیاره در هر یک روز به عنوان سوخت فسیلی. از هر هشت پرنده 
یک مورد، یک در چهار پس��تاندار، یک در پنج بی مهرگان، یک در س��ه دوزیستان، و نیمی از 
تمام الک پشت ها در حال انقراض هستند. ذوب شدن یخ های قطب شمال در ده سال دیگر، 


