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تزچهار:تاریخاقلیم
دیپش چاکرابارتی

بابک سلیمی زاده:ترجمه

ها ها، و حکومتها را در افراد، گروهاي اخیر تغییرات اقلیمی یا گرمایش جهانی طیفی از پاسخبحران سیاره
گوناگون را تفاوتی تا یک روح درگیري و اکتیویسم در انواع و سطوحانگیزد که از انکار، گسست، و بیبرمی

جهان بدون ماترین کتاب الن ویزمن پرفروش. کنندها حس ما از اکنون را اشباع میاین پاسخ. شودشامل می
فرض کنید که بدترین «: کندي حال حاضر ما مطرح میاي از تجربهآزمایشی از اندیشه را به عنوان شیوه

ناگاه ما همگی از آن جهانی را تصویر کنید که به... .شده استانقراض انسان یک عمل انجام. اتفاق افتاده است
آیا ممکن ... آیا ممکن است کمترین نشانی، که دیرپا باشد بر عالم برجاي گذاشته باشیم؟ . ... ایمناپدید شده

من به 1»است که، به جاي برخاستن یک آه عظیم از سر آسودگی، جهان بدون ما دلش براي ما تنگ شود؟
دهد که چطور بحران اخیر میام که به نحو موثري نشان میزمن به این خاطر کشیده شدهسمت آزمایش وی

اي وراي کند با قرار دادن چنین آیندهتواند حسی از اکنون را شدت بخشد که آینده را از گذشته جدا می
ي ما یندهي تاریخ بر مبناي این انگاشت وجود دارد که گذشته، حال و آرشته. دریافت حساسیت تاریخی

اي با آینده ما معموالً به کمک همان قوه. اندي انسانی با یکدیگر متصلتوسط یک پیوستگی معین از تجربه
ي ویزمن این پارادوکس تاریخآزمایش اندیشه. دهد گذشته را تصویر کنیمشویم که به ما اجازه میروبرو می

.Greg Deningي این مقاله تقدیم است به خاطره
Lauren Berlant ،Jamesبا تشکر از Chandler ،Carlo Ginzburg ،Tom Mitchell ،Sheldon Pollock ،Bill Brown ،

Franc¸oise Meltzer ،Debjani Ganguly ،Ian Hunter ،Julia A. Thomas،وRochona Majumdar به خاطر نظرات
ي نخست این مقاله را به بنگالی براي یک مجله در کلکته نوشتم و من نسخه. نویس اولیهشان در مورد یک پیشانتقادي

.به خاطر اینکه مرا به کار بر این موضوع تشویق نمود هستمAsok Senسپاسگزار ویراستارش 
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. پذیري انسانیت ساکن استدغدغه در مورد پایانهاي معاصر اضطراب و دهد که در حالتگرایی را شرح می
جاي دهیم تا بتوانیم آن را تجسم » بدون ما«اي براي همراهی با آزمایش ویزمن، ناگزیریم خود را در آینده

هایی که بهها، گذشته و آینده، زمانکردن زمانترتیب، کردارهاي تاریخی معمول ما براي تجسمبدین. کنیم
ي عمیقی از تناقض و سردرگمی به ورطه-تمرین فهم تاریخی - اند دسترسغیرقابلطور شخصی براي ما

اي از حس معاصر ما از حال آزمایش ویزمن اشاره بر این امر دارد که چگونه چنین سردرگمی. انددرغلتیده
ترتیب حس بدین. انگیزاندهاي ما در مورد آینده را برمیکه آن حال حاضر دغدغهشود تا جاییحاضر منتج می

.ي ویزمن، به طور عمیقی مخرّب حس عمومی ما از تاریخ شده استتاریخی ما از حال، در نسخه
بسیاري امور در بحث در مورد تغییرات اقلیمی . من در انتهاي این مقاله به آزمایش ویزمن بازخواهم گشت

چراکه . ي تاریخ هستند سودمند باشداصر دربارهوجود دارد که باید براي آنها که درگیر با مباحثات مع
ي گرمایش جهانی با انباشت مفرط در جو محیطی عمدهرود که خطرات زیستهمچنانکه این ایده پیش می

ي ذخیرهشدهمیانجی احتراق سوخت فسیلی و کاربرد صنعتیاي در ارتباط است که بیشتر بهگازهاي گلخانه
ي عمومی به گردش هاي علمی معینی در عرصهاند، قضیهانی تولید شدههاي انسي حیوانی توسط هستی

ي تاریخ انسانی یا اي در این مورد که ما چگونه دربارهکنندهاند که تلویحات عمیق و حتی دگرگونافتاده
الواقع، فی. دارنداندیشیممینامیده است 2»تولد جهان مدرن«بایی تاریخدان اخیراً . آ. ي آنچه سیدرباره

ي ها در مورد امر انسانی را که معموالً رشتهاند نه تنها ایدهي تغییرات اقلیمی گفتهآنچه دانشمندان درباره
دانان پسااستعماري و پساامپریالی در دو اي که تاریخهاي تحلیلیدارند، بلکه نیز استراتژيتاریخ را نگاه می

.کشداند را به چالش میشدن توسعه دادهمارزدایی و جهانیي اخیر در پاسخ به سناریوي پساجنگ استعدهه
بااینحال، . کنمدان ارائه مینگاه یک تاریخها به بحران معاصر را از نقطهآید، من برخی پاسخدر آنچه در پی می

د عنوان توانمی-و در واقع با خود این بحران -ام با ادبیات در مورد تغییرات اقلیمی ي رابطهکالمی درباره
اي نیرومند به طبیعت تاریخ به عنوان شکلی از دانش، و رابطهنگار تجربی هستم با عالقهمن یک تاریخ. گردد

ام با علم گرمایش جهانی، از برخی لحاظ، از آنچه دانشمندان و سایر نویسندگان مطلع براي آموزش همگانی 
شود که از اکتشافات دانشمند سوئدي ب گفته میمطالعات علمی گرمایش جهانی اغل. شوداند ناشی مینوشته

ي آگاه گرمایش جهانی در عرصه- گیرد، اما مباحثات خودنشات می1890ي اسوانته آرهنیوس در دهه
اي که در آن دانشمندان همان دوره. آغاز گشت1990ي و اوایل دهه1980ي عمومی در اواخر دهه

با اینحال، این مباحثات تا کنون به طور موازي با 3.شدن نمودندجهانیگرا آغاز به بحث از اجتماعی و انسان
ي انسانکه به رسمیت شناخته شد، از توجه بالواسطهشدن، وقتیکه جهانیدرحالی. اندیکدیگر پیش رفته

ر ها که دگرایان و دانشمندان اجتماعی برخوردار بود، گرمایش جهانی، علیرغم شمار نسبتاً زیادي از کتاب
در . دالیلش دور از ذهن نیست. ي عمومی تبدیل نشدبه دغدغه2000ي منتشر شد، تا دهه1990ي دهه

).2004، .مالدن، ماس(هاي جهانیپیوندها و مقایسه: 1914- 1780تولّد جهان مدرن، بایلی، . آ. نگاه کنید به سی-2

ي نوزدهم نظیر جوزف فوریه، لوئیس آگاسیز، و آرهنیوس پیشاتاریخ علم گرمایش جهانی که به دانشمندان اروپایی سده-3
براي مثال، نگاه کنید به کتاب برت بولین، رئیس پنل . گردد در بسیاري از انتشارات عمومی برشمرده شده استبازمی

حکومتی نقش پنل بین: تاریخی از علم و سیاست تغییرات اقلیمی، )1997- 1988(ي تغییرات اقلیمی حکومتی دربارهبین
.1، بخش )2007کمبریج، (ي تغییرات اقلیمیدرباره
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ي اي از سنا دربارهجیمز هانسن، سرپرست انستیتوي گدار مطالعات فضایی ناسا به کمیته1988اوایل 
ش است که گزافهوقت«گرمایش جهانی گفت و سپس در همان روز به گروهی از گزارشگران اظهار داشت، 

اما 4».سازداي اینجاست و دارد اقلیم ما را متاثر میو بگوییم که اثرات گلخانه... گویی را متوقف کنیم 
. جورج اچ. دهنداند، گوش نمیهاي سیاسیها، که مرهون منافع خاص و محتاط نسبت به هزینهحکومت

اي خواهد با اثرات گلخانهبه طعنه گفت که میرطورمشهوبوش، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، به. دبلیو
)green house effect (اثرات کاخ سفید«ي بوسیله «)White House effect (این موقعیت در 5.مقابله کند

نظیر خشکسالی در استرالیا، -هاي بحران تر شد و نشانهتغییر کرد وقتی که هشدارها وخیم2000ي دهه
هاي یخ هیمالیایی شدن تودههاي جهان، آبخرابی محصوالت در بسیاري از بخشهاي موسمی مکرر، طوفان

به -ي غذایی ي دریاها و آسیب به زنجیرههاي یخی قطبی، و قدرت اسیدي فزایندهها و کالهکو سایر کوه
ي ارهرشد، که توسط بسیاري صدا پیدا کرد، دربهاي روبهنگرانی. لحاظ سیاسی و اقتصادي گریزناپذیر گشت

از نه بیلیون 2050ي ردپاي جهانی یک جمعیت انسانی که آماده است تا ها و دربارهتخریب سریع سایر گونه
6.شماره بگذرد به این اضافه شده بود

همچنانکه این بحران در چند سال اخیر شدت بیشتري به خود گرفت، من دریافتم که تمام مطالعاتم در 
مارکسیستی سرمایه، مطالعات فرودستان، و نقد پسااستعماري طی بیست و شدن، تحلیل هاي جهانینظریه

واقع چندان مرا براي فهم این شدن مفیدند، بهي جهانیه در مطالعهاندازکه بیپنج سال گذشته، درحالی
یل جهانیاین تغییر حالت در تحل. یابد آماده نکرده بودنداي که انسانیت امروزه خود را در آن میاقتران سیاره

ي بیستم طوالنیسدهداري جهانی توسط جیووانی اریقی، ي سرمایهتواند با تطبیق تاریخ استادانهشدن می
مورد مالحظه قرار گیرد، که، در میان سایر امور، ) 2007(آدام اسمیت در بیجینگ، با اثر اخیرترش )1994(

کتاب نخست، یک تامل طوالنی بر آشوبی که درونی . به دنبال فهم معانی ضمنی ترقی اقتصادي چین است
یا (هاي در وحشت«داري انسانیت را رسد که سرمایهدارانه است، با این اندیشه به پایان میاقتصادهاي سرمایه

. سوزاندمی» اي که انحالل نظم جهانی جنگ سرد را همراهی کرده استیابندهخشونت گسترش) افتخارات
آید و نه از گرمایش داري میسوزاند از موتور سرمایهواضح است که حرارتی که جهان را در روایت اریقی می

شتر درگیر با پرسش کند بیمیآدام اسمیت در بیجینگبااینحال، زمانی که اریقی اقدام به نوشتن . جهانی
بیند، که اشاره آن موضوع یادداشت انتهایی کتاب را تدارك می. داري استشناختی سرمایههاي بوممحدودیت

کند اي دارد که منتقدي نظیر اریقی طی سیزده سالی که انتشار این دو کتاب را از یکدیگر مجزا میبر فاصله

نیویورك، (ي سیاسی به دکتر جیمز هانسن و حقیقت گرمایش جهانیدرون حمله: سانسور علمشده در مارك بوون، نقل-4
.1، ص )2008

» هاي اخیر براي سانسور جیم هانسن،تالش: بسیار حاد براي پرداختن«چنین نگاه کنید به هم. 228شده در همان، ص نقل-5
.E1، ص 2006فوریه، 5، بوستون گلوب

، )2008نیویورك، (زیست جهانی ماي حرکت، اثر، و محیطاندازه: ردپاي انسانیتدودز، . نگاه کنید، براي مثال، به والتر ك- 6
.62- 11ص 



4

اند، پرسش ایش جهانی از فرایندهایی همپوشاننده زاده شدهشدن و گرمالواقع اگر جهانیفی7.پیموده است
رسانیم؟مان از جهان به هم میاین است که، چگونه ما آنها را در فهم

. کنممن که خود یک دانشمند نیستم، نیز یک فرض بنیادین را در مورد دانش تغییرات اقلیمی مطرح می
هایی کنم که دیدگاهبنابراین اینطور فرض می. استاش ذیحق هاي کلیریزيکنم که علم در طرحفرض می

حکومتی در مورد تغییرات اقلیمی ملل متحد بیان شده، در که بخصوص در چهارمین گزارش ارزیابی پنل بین
، و در بسیاري از کتابها که اخیراً توسط دانشمندان و پژوهشگرانی که به دنبال توضیح علم استرن ریویو

ي عقالنی براي قبول این که، مگر اینکه نتشر شده، براي من به قدر کافی زمینهگرمایش جهانی هستند م
هاي انتروپوژنیک تغییرات اي تغییر مسیر دهد، میزان زیادي از حقیقت در نظریهتوافق علمی به طرز عمده

ائومی براي این موضع، من به مشاهداتی نظیر شرح ذیل که توسط ن8.اقلیمی وجود دارد فراهم آورده است
اورسکس بر . شومدیگو، گزارش شده است متوسل میاورسکس، یک تاریخدان علم در دانشگاه کالیفرنیا، سن

بررسی - هاي علمی همتاصفحه در مورد گرمایش جهانی که در ژورنال928هاي مبناي آزمودن خالصه
هم به دنبال رد کردن منتشر شده بود، این را دریافت که حتی یک نفر2003و 1993تخصصی بین سالهاي 

بر سر میزان و جهت . نبوده است» القاءشده-بر سر تغییرات اقلیمی انسان«میان دانشمندان » نظراتفاق«
اي به طور بالقوه در مورد تمام دانشمندان اقلیمی حرفه«نویسد، اما، اورسکس می. تغییر اختالف وجود دارد

ي آن ادامه دارند، اما بحث در مورد میزان سرعت و شیوهالقاءشده توافق- واقعیت تغییرات اقلیمی انسان
جهانی -ام، هنوز هیچ دلیلی براي آنکه یک شکاك گرمایشالواقع، در آنچه تا به اینجا مطالعه کردهفی9».دارد

.امباقی بمانم نیافته

؛ نگاه 356، ص )2006؛ لندن، 1994(هاي ما هاي زمانخاطره، قدرت، و خاستگاه: ي بیستم طوالنیسدهریقی، جیووانی ا-7
.389-227، ص )2007لندن، (ي بیست و یکهاي سدهسویه: آدام اسمیت در بیجینگکنید به اریقی، 

ال گذشته با هدف آموزش عموم کتابخوان هایی است که در چهار سي این موضوع شمار کتابي رواج فزایندهیک نشانه-8
در اینجا یک فهرست نامنظم از متاخرترین عناوینی که به این مقاله آگاهی . ي طبیعت این بحران منتشر شده استدرباره

سازندگان؛ تیم فالنري، )2004آکسفورد، (ي بسیار کوتاه یک مقدمه: گرمایش جهانیمارك ماسلین، : شوداند ارائه میرسانده
هوا وفهم پیشبینی وضع آب: گرمایش جهانی؛ دیوید آرکر، )2005ملبورن، (ي گرمایش جهانیتاریخ و اثر آینده: هواوآب

ي ما بر آینده: شش درجه؛ مارك لیناس، )2007نیویورك، (، ویراست کلی کناور گرمایش جهانی؛ )2007، .مالدن، ماس(
شیکاگو، (چگونه با تغییرات اقلیمی برخورد کنیم: تب جهانیکالوین، . ویلیام اچ؛)2008، .سی. واشنگتن، دي(تر اي گرمسیاره
؛ هانسن و دیگران، 34-30، ص 2007آگوست، 3-جوالي28، نیو ساینتیست» ي اقلیمی،فاجعه«؛ جیمز هانسن، )2008

): 2007(9ي ، شماره7جوي شیمی و فیزیک ،»GISS ModelEي یک مطالعه: ساخته در اقلیم-ي خطرناك انسانمداخله«
، 2007جوالي 15، ي سلطنتیتبادالت فلسفی جامعه،»ابیردتغییرات اقلیمی و گازهاي«؛ و هانسن و دیگران، 2287-2312

).2007کمبریج، (» مرور استرن«: اقتصاد تغییرات اقلیمیهمچنین نگاه کنید به نیکوالس استرن، . 54-1925ص 
براي : تغییرات اقلیمیدر » دانیم که بر خطا نیستیم؟چگونه می: ي تغییرات اقلیمینظر علمی دربارهاتفاق«نوامی اورسکس، -9

-73، ص )2007، .کمبریج، ماس(دیمنتو و پامال دوگمن . سی. ، ویراست جوزف افهایمان چه معنایی داردما، فرزندان و نوه
74.
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ت مبنایی را ساخته اس- توافق علمی پیرامون این قضیه که بحران حال حاضر تغییرات اقلیمی امري انسان
هایم را به شکل چهار تز ارائه به خاطر وضوح و تمرکز، من قضیه. آوردخواهم بگویم فراهم میبراي آنچه می

کنم که توضیح انتروپوژنیک تغییرات با این قضیه آغاز می. شودسه تز نهایی از تز نخست منتج می. کنممی
ه میان تاریخ طبیعی و تاریخ انسانی است و با بازگشت به ي دیرینگرایانهاقلیمی گویاي فروپاشی تمایز انسان

وچگونه بحران تغییرات اقلیمی به حس ما از امور عام: یابد که بحث را با آن آغاز نمودماین پرسش پایان می
کشد؟که همزمان قابلیت ما براي فهم تاریخی را به چالش میجوید درحالیشامل انسانی توسل می

ي دیرینه میان گرایانهانتروپوژنیک تغییرات اقلیمی گویاي فروپاشی تمایز انسانتوضیحات : 1تز 
.تاریخ طبیعی و تاریخ انسانی است

یا کاروبارهاي انسانی، چنانکه -فیلسوفان و دانشجویان تاریخ اغلب گرایشی آگاهانه به تفکیک تاریخ انسانی 
اند، و گاه حتی تا انکار اینکه طبیعت هیچگاه را نشان دادهاز تاریخ طبیعی - کند کولینگوود تعبیر می. جی. آر

این کردار خودش داراي گذشته. اندها دارند پیش رفتهتوانسته تاریخی داشته باشد به آن شیوه که انسانمی
نویسی توانم پیشهاي شخصی، تنها میاي طوالنی و غنی است که در مورد آن، به دلیل فضا و محدودیت

10.ر، و دلبخواهی ارائه دهمموقت، مختص

توانیم دانش مناسب از تنها ها میهابزي آغاز کنیم که ما انسان- ي قدیمی ویکوییتوانیم با این ایدهمی
که طبیعت کار خدا و در نهایت ایم، درحالینهادهاي مدنی و سیاسی داشته باشیم چون ما آنها را ساخته

»verum ipsum factum: شده اینهمان استحقیقت با امر خلق«. ماندنفوذناپذیر براي آدمی باقی می

اند که ویکو پژوهشگران ویکو گاهی اعتراض کرده11.کندکروس حکم مشهور ویکو را اینگونه خالصه می
شود چنانکه کروس و دیگران در نوشتهسختی میان علوم طبیعی و انسانی قائل نمیوچنین تفکیک سفت

12.کنند که چنین خوانشی شایع استاما حتی آنها نیز تصدیق میخوانند، هاي او می

راه خود . شددان تبدیل میهاي نوزدهم و بیستم داشت به بخشی از حس عام تاریخاین فهم ویکویی در سده
خواهند سازند، اما آن را دقیقاً آنطور که میها تاریخ خود را میانسان«ي مارکس که را به این گفته

انسان خود را گوردون شیلده، . شناس مارکسیست ويي دیرینهشدهو به عنوان کتاب شناخته» سازندنمی
میانجی ي بیستم بوده است بهي دوم سدهي این تمایز در نیمهکروس به نظر منشاء عمده. ، یافت13سازدمی

، ردیابی شده ها از هوك تا ویکوتاریخ زمین و تاریخ ملت: مغاك تاریک زمانن تمایز در پائولو روسی، تاریخی طوالنی از ای-10
). 1984؛ شیکاگو، 1979(کوچران . ي لیدیا، گترجمه. است
. 5، ص )2002، .جی. ؛ نیو برونویچ، ان1913(کولینگوود . جی. ي آر، ترجمهي جیامباتیستا ویکوفلسفهبندتو کروس، -11

.ي کولینگوود را به من گوشزد کرده استکارلو گینزبرگ مشکالت در ترجمه
-15): 1984ژانویه، (34ي فلسفی نامهماهسه، »یک نقد: ي دانش ویکونظریه«نگاه کنید به این بحث در پرز زاگورین، -12
30.

مسکو، . (جلد3، ترجمه، انتشار، منتخب آثار، در مارکس و فردریش انگلس، »هجدهم برومر لویی بناپارت«کارل مارکس، -13
الواقع، شورش آلتوسر در فی). 1941لندن، (سازدانسان خودش را میگوردون شیلده، . نگاه کنید به وي. 1:398، )1398

اي یک جهاد علیه بقایاي ویکو در متون این دانشمند بود؛ نگاه کنید به اتین اندازهگرایی در مارکس تاعلیه انسان1960ي دهه
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کار، . اچ. اي1961کولینگوود که، به نوبه خود، عمیقاً بر کتاب » گراي تنهاي آکسفوردتاریخ«تاثیرش بر 
دان ي تاریخي پیشهترین کتابها درباره، تاثیر گذاشت که همچنان احتماالً یکی از پرفروشتاریخ چیست؟

پیشبینی غیرقابلهاي برانش نامعلوم و با تعدیلهاي کروس که براي میراثتوان گفت اندیشهمی14.است
هایش از هگل در پس کروس و اقتباس. همراه بود، در عصر پسااستعماري بر فهم ما از تاریخ غالب گشته است

ي ویکو قرار گذارندهتر و بنیاناش فیگور دوردستي کروس از پیشینیانو مکتوم در سوءخوانش خالقانه
براي اکنون ذکر این نکته کفایت می. اندسیار و پیچیدهاتصاالت در اینجا، دوباره الزم به ذکر است، ب15.دارد

داري به ویلهلم وینلدبند تقدیم ، که به طرز معنیي جیامباتیستا ویکوفلسفهکروس، 1911کند که کتاب 
توسط کسی نه غیر از کولینگوود به انگلیسی ترجمه شد، که ستایشگر، اگر نه 1913شده است، در سال 

.ی بودپیرو، استاد ایتالیای
هاي انسانی نوسانات خودش را توسعه بااینحال استدالل خود کولینگوود براي تفکیک تاریخ طبیعی از تاریخ

کند، همچنانکه توسط توان گفت، هنوز به طور وسیعی بر خطوط ویکویی حرکت میکه، میداد، درحالی
در مورد طبیعت، این «. ي ندارد»داخل«کند که طبیعت کولینگوود خاطرنشان می. کروس تفسیر شده است

هاي عواملی که رویدادهاي طبیعت صرفاً رویدادند، نه کنش. آیدتمایز میان خارج و داخل یک رویداد برنمی
اصطالح تاریخ کاروبارهاي انسانی تمام تاریخ به«ترتیب، بدین. شان را ردیابی کنددانشمند سعی دارد اندیشه

ي عامل آن را تشخیص خودش را درون یک کنش بیاندیشد، که اندیشه«دان این است که تاریخشغل » .است
تا آنجا که رفتار . ... تاریخی-هاي انسانی تاریخی و غیربرقرار گردد میان کنش«ازینرو یک تمایز باید » .دهد

- گردد، امري غیرود تعیین میها و امیال او، نامیده شتواند طبیعت حیوانی او، و تکانهانسان توسط آنچه می
نگار تاریخ«گوید، ترتیب، کولینگوود میبدین» .ها یک فرایند طبیعی استتاریخی است؛ فرایند آن فعالیت

ترتیب امیال کنند و بدینورزي میخوابند و عشقخورند و میها میعالقمند به این امر واقع نیست که انسان
شان ابداع اي است که آنها با اندیشهه او عالقمند به رسوم اجتماعینمایند؛ بلکطبیعی خود را ارضا می

هایی که با قرارداد و یابند به شیوهکنند به عنوان چارچوبی که در آن این امیال ارضاي خویش را میمی
تواند تنها تاریخ برساخت اجتماعی بدن، نه تاریخ بدن به خودي خود، می» .اخالق به تصویب رسیده است

کولینگوود با تقسیم امر انسانی به امر طبیعی و امر اجتماعی یا فرهنگی، نیازي به . د مطالعه قرار گیردمور
16.دو به یکدیگر ندیدرساندن این

ها در سپاسگزارم از یان بدفورد به خاطر جلب توجه من به پیچیدگی. 2007دسامبر 1ي شخصی با مولف، بالیبار، مکاتبه
.پیوندهاي مارکس با ویکو

توصیف » از جهاتی حائز اهمیت پیرو آثار کروس... گراي تنهاي آکسفورد یختار«دیوید روبرتز کولینگوود را به عنوان -14
).325، ص ]1987برکلی، [گراییبندتو کروس و کاربردهاي تاریخروبرتز، . دیوید دي(کند می
نش تاریخیتخیل و دا: جیامباتیستا ویکوخوانش کروس از ویکو، نگاه کنید به کلیت بحث در سیسیلیا میلر، ي سوءدرباره-15

ژورنال تاریخ ، »گراییي تاریخاست ویکو و مسئلهشدهحقیقت ساختهاصل «، موریسون. ، و جیمز سی)1993باسینگستوك، (
.95- 579): 1978دسامبر، - اکتبر(39ها ایده

.216، 213، 212، 214، ص )1976؛ نیویورك، 1946(ي تاریخایدهکولینگوود، - 16
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که تاریخ هیچگاه ] ي آلمانیایده[کروس با انکار این «کروس نوشت، 1893ي کولینگوود در بحث از مقاله
اي از تاریخ به عنوان امري ضربه از ناتورالیسم رها کرده و رو به سوي ایدهیک علم بوده است، خود را به یک 

تر در کروس ارائه میتر از این موضع بالغانهدیوید روبرتز گزارشی کامل17».نمایدبنیاداً متفاوت از طبیعت می
مفاهیم «کروس به نوشتارهاي ارنست ماخ و هنري پوینکر توسل جست تا این بحث را مطرح کند که. دهد

وقتی که با دقت «او گفت » .اندهایی انسانی هستند که براي مقاصد انسانی ساخته شدهعلوم طبیعی برساخت
هیچگاه بهتر از اینکه بخشی از طبیعت هستیم «ما خود را . »یابیمنگریم، تنها خودمان را میبه طبیعت می

کروس اعالن داشت که هیچ جهانی به جز جهان «کند، بنابراین، همانطور که روبرتز اشاره می» .فهمیمنمی
توانیم جهان انسان را بشناسیم چون ي مرکزي ویکو را برگزید که ما میانسانی وجود ندارد، سپس این آموزه

براي . بندي شده بودندي انسان ردههاي مادي درون اندیشهبنابراین نزد کروس تمام ابژه» .ایمآن را ساخته
به این معنا نیست که «دهد، ایدئالیسم کروس، روبرتز توضیح می. در خودش وجود ندارداي مثال هیچ صخره

ها و زبان صرف نظر از دغدغه. "وجود ندارند"هایی که به آنها بیاندیشند ها، براي مثال، بدون انسانصخره
ي یک مفهوم انسانی است که تنها درون زمینه"وجود"انسانی، آنها نه وجود دارند نه وجود ندارند، چون 

ترتیب تاریخ انسان و طبیعت را، تا کروس و کولینگوود هر دو بدین18».ها و مقاصد انسانی معنا دارددغدغه
آنچه وراي آن وجود . گنجانندتواند تاریخ داشته باشد، درون کنش هدفمند انسانی میجایی که دومی می

.ها به هیچ معناي معناداري وجود نداردراي انسانندارد چون ب» وجود«دارد 

شناختی یا ماتریالیستی، در کنار مباحثات ویکویی هاي دیگري، بیشتر جامعهي بیستم بحثبااینحال در سده
ي بانفوذ و اگرچه یک نمونه. آنها نیز به تفکیک تاریخ انسانی از تاریخ طبیعی ادامه دادند. وجود داشته است

ماتریالیسم منتشر کرد، 1938ي مارکسیستی تاریخ است که استالین در ي فلسفهاي دربارهجزوهشاید بدنام
:استالین مسئله را اینگونه مطرح نمود. دیالکتیکی و تاریخی

... ي جامعه است و، البته،ناپذیر توسعهزیست جغرافیایی مسلماً یکی از شرایط ثابت و چارهمحیط
نیست، چراکه کنندهتعییناما تاثیرش تاثیري . اندازدکند یا به تعویق میاش را تسریع میتوسعه

ي تري نسبت به تغییرات و توسعهمقایسه سریعطورغیرقابلي جامعه با سرعت بهتغییرات و توسعه
سال سه نظام اجتماعی متفاوت در اروپا به 3000ي در فاصله. روندزیست جغرافیایی پیش میمحیط

. ... داري و نظام فئودالینظام اشتراکی ابتدایی، نظام برده: آمیزي جایگزین یکدیگر شدندطور موفقیت
بااینحال طی این دوران شرایط جغرافیایی در اروپا یا اصال تغییر نکرد، یا چنان تغییر اندکی داشت 

ییر حائز اهمیتی هرگونه تغ. و این کامالً طبیعی است. انگیزدکه جغرافیا در میان آنها توجهی را برنمی
که چند صد یا چند هزار سال براي ها سال است، درحالیزیست جغرافیایی مستلزم میلیوندر محیط

19.ي انسانی کافی استتغییرات حتی بسیار حائز اهمیت در نظام جامعه

.193همان، ص -17

.62، 60، 59، ص گراییبندتو کروس و کاربردهاي تاریخروبرتز، -18
،)1938(جوزف استالین، ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی -19

www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/١٩٣٨/٠٩.htm
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محورش، این عبارت استالین فرضی را در خود دارد که شاید میان ي تمام لحن جزمی و فرمولبواسطه
زیست انسان تغییر کرده است اما بسیار آهسته تغییر محیط: ي بیستم مشترك باشدتاریخدانان اواسط سده

ي کند و ازینرو اصالً سوژهزمان میاش را تقریباً بیزیستي انسان با محیطکرده است تاجائیکه تاریخ رابطه
ي تاریخ آنچنانکه آن را در اواخر دههشتهحتی وقتی که فرناند برودل علیه وضعیت ر. انگاردتاریخنگاري نمی

اعالن نمود، مدیترانهاش از طریق کتاب بزرگ1949اش را بعدها در یافت شورش کرد و شورشمی1930ي 
ي خاموش صحنهزیست را صرفاً به عنوان پشتآشکار بود که او بیشتر علیه تاریخدانانی شورش کرد که محیط

شود اما کردند، امري که در بخش مقدماتی به آن پرداخته میشان تلقی میهاي تاریخیو منفعل روایت
گردند، ها هر بهار بازنمیگل«کند، شود، چنانکه گویی، همانطور که برودل خاطرنشان میسپس فراموش می

میها تغییر رانند که با فصلاي نمیها بر دریاي واقعیکنند، یا کشتیي گوسفندان هر سال کوچ نمیگله
تاریخی از تکرار دائم، «-ها خواست تاریخی را بنویسد که در آن فصلمیمدیترانهبرودل با تصنیف » .کند

هاي ریزي کنشها در طبیعت نقشی فعال در قالبدادنو سایر بازروي- » عودکننده- هاي همیشهچرخه
برودل دارد، اما این ایده که زیست حضوري عامالنه در صفحاتبه این معنا، محیط20.کنندانسانی ایفا می

ي اروپایی داشت، همانطور که گادامر در طبیعت در اصل تکرارشونده بود تاریخی طوالنی و کهن در اندیشه
روي بزرگی بود از آن نوع بحث تردید پیشموضع برودل بی21.اش از یوهان گوستاو درویسن نشان دادبحث

اما یک فرض بنیادي را نیز با موضعی که توسط . وسعه دادصحنه که استالین تپشت-یک- عنوانبه-طبیعت
تواند چنان آهسته بود که می» زیستي انسان با محیطرابطه«تاریخ : استالین اتخاذ شد به اشتراك داشت

توانیم بگوییم که استالین و برودل و شناسان امروز، میدر اصطالحات اقلیم22.تلقی گردد» زمانتقریباً بی«
کردند این ایده را در دسترس خود نداشتند، که امروزه در ادبیات در مورد ه اینگونه فکر میدیگرانی ک

ي اوجی برسد که تواند گاه به نقطهزیست به کلی، میگرمایش جهانی شایع است، که اقلیم، و ازینرو محیط
کند سرعتی دگرگون میهاي انسانی خود را با زمان براي کنشظاهر بیي آهسته و بهصحنهدر آن این پشت

.ها باشدتواند تنها گویاي فاجعه براي انسانکه می
توان گفت که پیدایش تاریخ انسانی ایجاد کرد، می/اي در دوتایی تاریخ طبیعیاي، رخنهاگر برودل، تا اندازه

کرد که تاریختوان اینطور استدالل حتی می. تر کردي بیستم این رخنه را وسیعمحیطی در اواخر سدهزیست
. اندهاي طبیعی انسان نامید پیش رفتهتوان تاریخمحیطی در واقع گاهی به سمت تولید آنچه میدانان زیست

اند و عاملیت ي آن شکل گرفتهها برپایهاما تفاوت بسیار مهمی وجود دارد میان فهم انسانی که این تاریخ

2ي سیان رینولدز، ، ترجمهران فیلیپ دوماي در دومدیترانه و جهان مدیترانه، »مقدمه بر ویراست نخست«فرناند برودل، -20
89-1929، »نالآ«انقالب تاریخی فرانسه، مکتب همچنین نگاه کنید به پیتر بورکه، . 1:20، )1972؛ لندن، 1949. (جلد

.64-32، ص )1990، .استنفورد، کالیف(
مارشال . وینشیمر و دونالد جی، ویراست دوم، مترجمان جوئل حقیقت و روشگئورگ گادامر، -نگاه کنید به هانس-21

: جنسیت و کردارهاي تاریخ علمی«اسمیت، . همچنین نگاه کنید به بونیه جی. 18- 214، ص )1988؛ لندن، 1979، 1975(
.76-1150): 1995اکتبر، (100ي تاریخی آمریکایی نشریه، »ي نوزدهمپژوهش موضوعی و آرشیوي در سده

.20، ص »نخستمقدمه بر ویراست «برودل، -22
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به بیان ساده، . نویسند مطرح شده استات اقلیمی میانسان که اکنون توسط دانشمندانی که در مورد تغییر
ها به محیطی، آنجا که به طور سرراست تاریخ فرهنگی، اجتماعی، یا اقتصادي نبود، به انسانتاریخ زیست

اي در ، سهم عمدهي کلمبیمبادلهکه کتابش . آرآلفرد کروزبی، جی. نگریستشناختی میعنوان عوامل زیست
داشت، این نکته را اینگونه در پیشگفتار 1970ي در اوایل دهه» جدید«شناختی ي زیستهاپیشگامیِ تاریخ

دار شناختی است پیش از آنکه یک کاتولیک رومی یا یک سرمایهانسان یک هستار زیست«: آورداش میاصلی
براي پیوند ، در تالش ي تاریخ ژرف و مغزدربارهکتاب اخیر دنیل لرد اسمیل، 23».یا هر چیز دیگر باشد

کتاب . هاي انسانی کتابی ماجراجویانه استدانشی که از علوم تکاملی و نوروساینس بدست آمده است با تاریخ
به خصوص میان تاریخ مغز انسانی - کند شناسی و فرهنگ را پیگیري میاسمیل اتصاالت ممکن میان زیست

اما این . شناختی حساس استستدالل زیستهاي اکه همواره نسبت به محدودیتدرحالی- و تاریخ فرهنگی 
ي انسانشدهتازگی کسبشناختی بهشناسی انسانی و نه هیچ تز متاخري در مورد عاملیت زمینتاریخ زیست

24.داردها است که اسمیل را به خود مشغول می

متفاوت از آنچه توجهی نوشتار پژوهشگران در مورد بحران اخیر تغییرات اقلیمی در واقع چیزي به طورقابل
دانشمندان اقلیمی، با تخریب غیرعمدي تمایز ساختگی . گوینداند میمحیطی تاکنون گفتهتاریخدانان زیست

تر از کنند که موجود انسانی به امري وسیعهاي انسانی و طبیعی، ادعا میمورداحترام میان تاریخ-اما قدمتاً
شناختی را ها اکنون نیرویی زمینانسان. شده استشناختی صرف که همیشه بوده است تبدیلعامل زیست

انکار اینکه گرمایش جهانی واقعی است مشخصاً به «: کندهمانطورکه اورسکس عنوان می. بندندبکار می
ترین فرایندهاي فیزیکی اياند، و پایهشناختی تبدیل شدهها به عوامل زمینمعناي انکار این است که انسان

».دهندزمین را تغییر می

اندیشیدند که فرایندهاي زمین آنقدر گسترده و دانشمندان می] دهد،او ادامه می[ها، براي سده
اي از علم زمیناي پایهاین انگاره. توانیم کاري براي تغییر آن انجام دهیمنیرومند است که ما نمی

ختی امري ناچیز بود؛ شناشماري انسانی در مقایسه با وسعت زمان زمیناینکه گاه: شناختی بود
و روزگاري . شناختی ناچیز بودندهاي انسانی در مقایسه با نیروي فرایندهاي زمیناینکه فعالیت
ها را قطع میاکنون بسیاري از ما هستیم که بسیاري از درخت. اما دیگر اینگونه نیست. چنین بودند

شناختی تبدیل درواقع به عوامل زمینکه سوزانیم تاجاییکنیم و چندین بیلیون سوخت فسیلی می
شدن یخ، و تغییر اقلیم ایم، باعث باال آمدن سطح دریا، ذوبما شیمی جومان را تغییر داده. ایمشده
25.دلیلی ندارد طور دیگر بیاندیشیم. ایمشده

، ص )2003؛ لندن، 1972(1492شناختی و فرهنگی پیامدهاي زیست: ي کلمبیمبادله، .آر، جیبیزکرو. آلفرد دبلیو-23
xxv.
.189-74، ص )2008برکلی، (ي تاریخ ژرف و مغزدربارهنگاه کنید به دنیل لرد اسمیل، -24

.93، ص »نظر علمیاتفاق«اورسکس، -25
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شناختی، زیستتاریخ . دو نام متفاوت با دو پیامد بسیار متفاوت-شناختی شناختی، عوامل زمینعوامل زیست
شناسی ، بسیار با زیست1995ها و وضعیت این رشته در ي کروزبی از خاستگاهدر همراهی با ارزیابی استادانه

هنوز . کردشناختی را تصور میسختی هرگز تاثیر انسان بر سیاره در مقیاسی زمینو جغرافیا رابطه دارد اما به
کند، وجود داشت، و چنانکه کروزبی به نقل از برودل عنوان می، »زندانی اقلیم«دیدگاهی از انسان به عنوان 

شناختی خواندن به معناي افزایش مقیاس تخیلها را عوامل زمینانسان26.ي آننه انسان به عنوان سازنده
آنها همیشه . شناختی هستند، هم بطور جمعی و هم به عنوان افرادها عوامل زیستانسان. مان از انسان است

اما . شناختی نبوده باشندها عوامل زیستاي در تاریخ انسانی نیست که در آن انسانهیچ نقطه. انداینگونه بوده
شناختی شویم، یعنی وقتی که به اعداد دست یافتیم و توانیم عوامل زمینما تنها به طور تاریخی و جمعی می

ي کافی وسیع هستند تا تاثیري بر خود سیاره هایی را ابداع کردیم که از نظر مقیاس به اندازهتکنولوژي
شناختی خواندن به معناي نسبت دادن نیرویی به ما است که مقیاسخودمان را عوامل زمین. داشته باشند
ها واقع شده اي از گونههاي دیگر وقتی که یک انقراض تودهي همان نیرویی است که در زماناش به اندازه

میزان جاري ازدست«گویند که متخصصان می. بریماي به سر مییراً در چنین دورهرسد ما اخبه نظر می. بود
میلیون سال پیش اتفاق افتاد و منجر 65ها به لحاظ شدت مشابه است با رویدادي که حدود رفتن تنوع گونه

ب صنعتی آغاز به ها تنها از زمان انقالانسان. ردپاي ما به آن میزان وسیع نبود27».به نابودي دایناسورها شد
ها بسیار انسان. ي بیستم افزایش یافتي دوم سدهکسب این عاملیت نمودند، اما این فرایند به واقع در نیمه

توانیم بگوییم که تنها بسیار به آن معنا، می. اندشناختی تبدیل شدهتازگی در تاریخ انسانی به عوامل زمینبه
هاي زیستکه بسیاري از آن حتی در تاریخ-انسانی و طبیعی هايتازگی است که تفکیک میان تاریخبه

چون . آغاز به فروپاشی کرده است-دیدند حفظ شده بود ي متقابل میمحیطی که این دو هستار را در رابطه
ها همیشه داشتهاین را انسان. اي متقابل با طبیعت دارد نیستپرسش صرفاً دیگر در مورد اینکه انسان رابطه

شود اینگونه تصور کرده کم انسان در بخش وسیعی از آنچه به طور عمومی سنت غربی نامیده مییا دستاند،
یک فرض . اش هستندشناختیها یک نیرو از طبیعت به معناي زمیناکنون ادعا شده است که انسان28.است

29.تي سیاسی غربی در این بحران باطل شده اساندیشه) شاملوو اکنون عام(بنیادي 

.1185): 1995. اکتبر(100ي تاریخی آمریکایی نشریه، »محیطیگذشته و حال تاریخ زیست«، .آرجیبیزکرو- 26

دوران "ها انسان«شده در محیطی در دانشگاه ملی استرالیا، نقلویل استفن، رئیس مرکز مطالعات منبع و زیست-27
-٢٣٤٥٨١٤٨,,٠/www.theaustralian.news.com.au/story، 2008. مارس31، استرالیایی، »کنندتازه ابداع می"شناختیزمین

٥٠٠٦٧٨٧,٠٠.html .ناپدیدي «همچنین نگاه کنید به نیل شوبین، . بود2005ع استفن گزارش ارزیابی اکوسیستم هزاره ارجا
.19-17): 2008بهار (61بولتن آکادمی آمریکایی هنرها و علوم ، »هاگونه
اي مجزا داشت که همواره در جهت حیطه«داللت بر پایان طبیعت به عنوان » پایان طبیعت«ي کیبن دربارهبحث بیل مک-28

).xxii، ص ]2006؛ نیویورك، 1989[پایان طبیعتکیبن، بیل مک(» اینکه ما احساس کوچکتر بودن کنیم عمل کرده است
، )2004، .؛ کمبریج، ماس1999(ي کاترین پورتر برونو التور، ترجمهبیاوریمچگونه علوم را به دموکراسی: سیاست طبیعت-29

ي سیاست حول فرض یک دادن ایدهیافتن مباحثه در مورد گرمایش جهانی نوشته شد، تمامی سنت سازمانکه پیش از شدت
هاي معاصر از دموکراسی رسشکند که این فرض براي پکشد و به مسائلی اشاره میي مجزا از طبیعت را به پرسش میحیطه

.کندمطرح می
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ها به عنوان یک نیروي زمیناي که در آن انساني انتروپوسن، مبداء تاریخی تازهایده: 2تز 
شدن صالحیت میجهانی/ي مدرنیتهگرایانههاي انسانشناختی وجود دارند، به سختی به تاریخ

.دهد

هاي اساسی و کلیدي پرسشاینکه چگونه تنوع فرهنگی و تاریخ انسان را با آزادي انسان ترکیب کنیم یکی از
تنوع، . شدن نوشته شده است را شکل داده استتا سالهاي اخیر جهانی1750هاي انسانی که از دوران تاریخ

همانطورکه گادامر با ارجاع به لئوپولد ون رانکه خاطرنشان کرده است، خودش فیگوري از آزادي در تخیل 
هاي گوناگون معانی متفاوتی داشته است، که از مطمئناً آزادي در زمان30.تاریخدان از فرایندهاي تاریخی بود

توان گفت می. شودبرخود را شامل می- هاي استعمارزدایی و حکمرانیهاي حقوق انسان و شهروند تا ایدهایده
نت، نظر به آثار کا. هاي متنوع خودآئینی انسانی و حاکمیتدهنده است براي تخیلي پوششآزادي یک مقوله

هاي داري؛ انقالبي طبقاتی؛ مبارزه علیه بردهي نوزدهم از پیشرفت و مبارزههاي سدههگل، و مارکس؛ ایده
و 1960و 1950هاي هاي استعمارزدایی دههروسیه و چین؛ مقاومت در برابر نازیسم و فاشیسم؛ جنبش

هاي براي حقوق مدنی براي آمریکاییها در کوبا و ویتنام؛ تکامل و انفجار گفتمان حقوق؛ کارزار انقالب
ها؛ تا نوعی از بحث که، به عنوان مثال، آمارتیا سن در هندي، و سایر اقلیتهاي دالیتآفریقایی، مردم بومی، 

هاي گزارشتوان گفت که آزادي یکی از مهمترین مایهکند، میمطرح میتوسعه به عنوان آزادياش کتاب
تر البته، همانطور که پیش. انسانی این دویست و پنجاه سال اخیر استهاي نوشته شده در مورد تاریخ 

فهم فرانسیس فوکویاما از آزادي . خاطرنشان کردم، آزادي همیشه حامل معنایی یکسان براي همه نبوده است
اش اما این وسعت معنایی کلمه تنها گویاي قدرت رتوریک. به طرز معناداري متفاوت است از فهم سن

.است
اي که شناختیاي نسبت به عاملیت زمیندر هیچ بحثی از آزادي از دوران روشنگري به اینسو هیچگاه آگاهی

کسب آن بودند ها همزمان با و به میانجی فرایندهایی که با اکتساب آزادي آنها پیوند داشت در حال انسان
ها ي این موضوع را داشتند که چگونه انسانفهمی، دغدغهطورقابلفیلسوفان آزادي عمدتاً، و به. وجود نداشت

هاي دیگر اي که بر آنها تحمیل شده توسط انسانعدالتی، سرکوب، نابرابري، یا حتی همسانیخواهند از بیمی
ارتباط باقی هاي انسانی بیشمار تاریخشناختی و گاهینزمان زم. ساخته رهایی یابند-هاي انسانیا نظام
ي میان دو تقویم، همانطور که مالحظه نمودیم، آن چیزي است که دانشمندان اقلیمی این فاصله. ماندند

تا کنون، همچنین زمانی 1750دورانی که به آن اشاره کردم، از . کنند که فروپاشیده استاکنون ادعا می
ي سوخت فسیلی تغییر مسیر هاي تجدیدپذیر به کاربرد گستردهاز چوب و سایر سوختهااست که انسان

ي کاربرد یابندهتوسعه-ي هموارهعمارت آزادي مدرن برپایه. سنگ و سپس نفت و گازنخست زغال-دادند 
نی همواره ي تاریخ انسادوره. محور بوده است-هاي ما تاکنون انرژيبیشتر آزادي. سوخت فسیلی استوار است

آغاز کشاورزي، -اندیشیم با آن چیزي همراه بوده است که ما امروزه به عنوان نهادهاي تمدن بدان می

اي کنندهتوانست متفاوت باشد، و هر فرد عملچیز میداند که همهمی«دان تاریخ: 206، ص حقیقت و روشگادامر، -30
».توانست به نحو متفاوتی عمل کندمی
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حدود ده هزار سال پیش آغاز شد، همچنانکه -شناسیم، ابداع نوشتار تاسیس شهرها، ظهور مذاهبی که می
ن یا پلیستوسن، تا دوران متاخرتر و شناختی عبور کرد، واپسین دوران یخبنداي زمینسیاره از یک دوره

شود ما در آنیم؛ اما امکان تغییر اقلیمی انتروپوژنیک اي است که فرض میهولوسن دوره. گرمتر هولوسن
به یمن اعدادمان، احتراق سوخت فسیلی، و - ها اکنون که انسان. یافتن آن را مطرح نموده استپرسش پایان
اند اند، برخی دانشمندان مطرح نمودهشناختی بر سیاره تبدیل شدهعاملی زمینبه - هاي مرتبط سایر فعالیت

ها به عنوان عامل تعییندهیم، عصري که در آن انسانشناختی تازه را تشخیص میکه ما آغاز یک عصر زمین
اند هشناختی تازه برگزیدنامی که براي این دوران زمین. کنندزیست سیاره عمل میي اصلی محیطکننده

کروتزن و . ي نوبل پل جیي جایزهاین طرح پیشنهادي نخست توسط شیمیدان برنده. انتروپوسن است
ي کوتاهی که در سال آنها در بیانیه. استورمر، یک متخصص علم دریایی، مطرح شد. همکارش، یوجین اف

هاي انسان بر زمین و لیترشد فعاتاثیرات عمده و همچنان درحال... با توجه به «منتشر شد گفتند، 2000
رسد که بر نقش مرکزي نوع بشر جو، و از هر لحاظ و از جمله در مقیاس جهانی، بنظرمان بسیار مناسب می

براي دوران زمین"انتروپوسن"شناسی تاکید کنیم، با پیشنهاد استفاده از اصطالح شناسی و بومدر زمین
منتشر شده است به این طرح 2002در سال طبیعتدر ي کوتاهی که کروتزن در قطعه31».شناختی اخیر

:پیشنهادي پرداخته است

به خاطر این . زیست جهانی افزایش یافته استها بر محیطي گذشته، تاثیرات انسانطی سه سده
اکسید کربن، اقلیم جهانی ممکن است به طور قابل توجهی از رفتار تشعشعات انتروپوژنیک دي

رسد که اصطالح به نظر مناسب می. ي پیش رو متفاوت گرددهزارهطبیعی براي چندین 
ي انسانی است اختصاص دهیم، که تحت سلطه... شناختی حاضر، را به دوران زمین» انتروپوسن«

توان گفت که می. است- ي پیشین هزاره12-10دوران گرم -ي هولوسن کنندهکه تکمیل
آغاز شد، وقتی که تحلیل هوایی که در یخ قطبی جمع ي هجدهمانتروپوسن در بخش انتهایی سده

این تاریخ همچنین به . اکسید کربن و متان را نشان دادي ديشده است آغاز تراکم جهانی فزاینده
1784.32طور اتفاقی همزمان است با طراحی ماشین بخار توسط جیمز وات در 

شده انتروپوسن را یک دوران به طور رسمی پذیرفتهاي از کروتزن این مطمئناً درست است که چنین گفته
شناسی یا تاریخ، شناسی، همانطورکه در زیستدر زمین«: دهدهمانطور که مایک داویس توضیح می. کندنمی
33.ي مباحثات و منازعات شدید استو همیشه دربردارنده» برانگیز است،بندي یک هنر پیچیده و بحثدوره

» آ،«(» یخبندان ده تا دوازده هزار سال گذشته- شناختی پسابراي دوران زمین«لوسن به عنوان مثال، نام هو

41خبرنامه ] المللیي بینکرهزیست-کرهي زمینبرنامه[IGBP، »انتروپوسن«استورمر، . کروتزن و یوجین اف. پل جی-31
».ا«پس با نام مخفف ؛ ازین17): 2000(

.23، ص 2002. ژانویه3، طبیعت، »شناسی نوع بشرزمین«کروتزن، -32
پس ؛ ازین١٧٤٩٤٩/tomdispatch.com/post، 2008ژوئن 26» شدن انسانیتذوب: زندگی بر سکوي یخی«مایک داویس، -33

.سپاسگزارم از لورن برالنت به خاطر جلب توجه من به این مقاله. »يزس«با نام مخفف 
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. اي کسب نکردمطرح شد هیچ پذیرش فوري-ظاهراً توسط سر چارلز لیل -1833وقتی که در ) 17ص 
ر المللی به طور رسمی این نام را طی دیدارشان در بولونا پس از پنجاه سال دشناختی بیني زمینکنگره
دانشمندان با . همین امر در مورد انتروپوسن نیز صادق است). 17ص » آ،«نگاه کنید به (پذیرفت 1985

. اندتواند آغاز شده باشد درگیر بودهکروتزن و همکارانش بر سر این پرسش که انتروپوسن دقیقاً چه وقت می
شود که اي آغاز میبا بیانیه، تودياياسجیشناختی آمریکا، ي زمینجامعه2008ي ي فوریهاما خبرنامه

شناختی لندن امضا شده است که تعریف و تاریخگذاري ي زمینشناسی جامعهتوسط اعضاي کمیسیون چینه
شواهد «گیرند که نتیجه می» کارانهمحافظه«آنها با اتخاذ یک رویکرد 34.پذیردکروتزن از انتروپوسن را می

ي که اخیراً یک استعاره-شناختی براي به رسمیت شناختن انتروپوسن کافی از تغییرات قابل توجه چینه
شناختی تازه پدیدار به عنوان یک دوران زمین-محیطی جهانی است روشن اما غیررسمی از تغییر زیست

اي شواهد فزاینده35.المللی در نظر گرفته شودسازي توسط مباحثات بینتواند براي رسمیشده است که می
36.رد که این اصطالح به تدریج در حال کسب پذیرش در میان دانشمندان اجتماعی نیز هستوجود دا

ي انتروپوسن؟ آیا انتروپوسن نقدي است ي آزادي بوده است یا دورهتا اکنون دوره1750ي بنابراین آیا دوره
پردازیم؟ از پیگیري آزادي میها بهایی است که ما براي شناختی انسانهاي آزادي؟ آیا عاملیت زمینبه روایت

انسانیت تاکنون نقش «: گفته استاشي زندگیآیندهویلسون در . همانطور که ادوارد او. ها، بلهبرخی جنبه
اي دل کندهما از تنوع گونه. مدت خودش اندیشیده است-اي را ایفا کرده است، تنها به بقاي کوتاهقاتل سیاره

ي بیست و یکم تا کنون ایی بتواند سخن بگوید، به ما خواهد گفت که سدهاگر امی، کرگدن سوماتر... ایم 
هاي شماريي میان موضوعات روشنگري در مورد آزادي و فروپاشی گاهاما رابطه37.مستثنی نبوده است

. رسدتواند پیش کشد میتر از آنکه یک دوتایی ساده میتر و متناقضشناختی به نظر پیچیدهانسانی و زمین
می. اندشناختی بودن درغلتیدههاي خودمان به یک عامل زمینها از طریق تصمیماین درست است که انسان

ها اما این نیز واضح است که نزد انسان. هاي انسانی استتوان گفت انتروپوسن یک پیامد ناخواسته از انتخاب
ي گسترش عقل در زندگی جهانی و تواند جز به ایدهي اخیر نمیي راه خروج از مخمصههرگونه اندیشه

3ي ، شماره61تغییر اقلیمی ، »اي انتروپوژنیک هزاران سال پیش آغاز شدعصر گلخانه«رودیمن، . نگاه کنید به ویلیام اف-34
-251؛ )2003(3ي ، شماره61تغییر اقلیمی » ایم؟ن بودهما چقدر در عصر انتروپوس«؛ کروتزن و استفن، 93- 261): 2003(

. 8-4): 2008فوریه، (18تودياي اسجی» کنیم؟آیا ما اکنون در انتروپوسن زندگی می«؛ و یان زاالسیویچ و دیگران، 57
.سپاسگزارم از نپتون اسریمال براي این منبع

ترین قدیمی«ي لندن را همچون داویس جامعه. 7ص » کنیم؟زندگی میآیا ما اکنون در انتروپوسن«زاالسیویچ و دیگران، -35
).»يزس«(کند توصیف می» بنیان گذاشته شد1807اجتماع دانشمندان زمین جهان، که در 

، و 1719-1694): 2007(5نماي تاریخ قطب، »تاریخ براي انتروپوسن«براي نمونه نگاه کنید به لیبی رابین و استفن، - 36
با تشکر از . 82- 57، ص )2008نیویورك، (ي شلوغ اقتصاد براي یک سیاره: رفاه عمومی، »انتروپوسن«، چسا. ي ديجفر

.دبجانی گانگولی براي جلب توجه من به این مقاله از رابین و استفن، و از رابین براي به اشتراك گذاشتن آن با من
.پس با نام مخفف آز؛ ازین102، ص )2002نیویورك، (ي زندگیآیندهویلسن، . ادوارد او-37
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. ... دانیمما اکنون در مورد این مسئله بیشتر می«: کندهمانطور که ویلسون خاطرنشان می. جمعی ارجاع دهد
:یا دوباره به نقل از کروتزن و استورمر). 102، ص الاف(» دانیم چه باید کردمی

شناختی عمده باقی سال، یک نیروي زمینهاي پیش رو، شاید میلیوننوع بشر براي چندین هزاره
ها علیه پذیري اکوسیستمگستر موردقبول که به دوام- ي یک استراتژي جهانتوسعه. خواهد ماند

ترین تکالیف نوع بشر خواهد بود که ها منجر شود، یکی از عمدهشده توسط انسانهاي تحمیلتنش
شود سان حاصل میي دانشی که بدینهاي پژوهشی فشرده و کاربست خردمندانهمستلزم تالش

کننده پیشاروي اجتماع پژوهشی و مهندسی یک تکلیف مهیج، اما همچنین دشوار و مرعوب. ... است
» آ،«. [محیطی قرار داردپذیر، و زیستجهانی براي هدایت نوع بشر به سمت مدیریت جهانی، دوام

]18ص 

بااینحال . حتی بیش از گذشته نیاز داریم) یعنی عقل(روشنگري بنابراین، منطقاً در دوران انتروپوسن ما به 
ترین قالبی که کند و آن با رایجیک مالحظه وجود دارد که این خوشبینی در مورد نقش عقل را محدود می

سیاست هیچگاه تنها مبتنی بر عقل به . سیاست: گیرد در ارتباط استآزادي در جوامع انسانی به خود می
هاي تندوتیز میان و ها و جهانی که پیشاپیش توسط نابرابريو سیاست در عصر توده. استتنهایی نبوده

سرعت حرکت «نویسد، داویس می. تواند کنترل کندها بغرنج شده است امري است که کسی نمیدرون ملت
که (اهد داد سال آینده افزایش خو40بیلیون انسان تا 3افزایش آمار نفوس، جمعیت شهري جهان را تا روبه

توان گفت، پژوهشگران در جناح از جمله، می[کس مطلقاً هیچ-کس ، و هیچ)آنها در شهرهاي فقیرند%90
ي غذا و انرژي، بقاي هاي فزایندهاي از مناطق فقیرنشین، با بحرانسرنخی ندارد که چگونه سیاره- ] چپ

اي ناگزیر آنها براي خوشبختی و منزلت پایههشناختی آنها را فراهم خواهد آورد، چه برسد به شوقزیست
)»يزس«(» .اي

هایی تولید کند هایی را مشخصاً حول آیندهانگیز نیست که بحران تغییرات اقلیمی باید اضطرابپس شگفت
ي حاضر هدایت خواهد امید دانشمندان به اینکه عقل ما را به بیرون از مخمصه. توانیم تجسم کنیمکه نمی

سیاست طبیعتي علم و سیاست بالفعل علوم است که برونو التور در یاداور تقابل اجتماعی میان اسطورهکرد 
بودن تواند این دریافت از عملیویلسون، بدون هیچ حسی از سیاست، تنها می38.گذاردآن را به بحث میاش

شاید ما به موقع عمل خواهیم «: بندي کندرا به عنوان امید یک فیلسوف که با اضطراب آمیخته است مفصل
براي . آوردبااینحال همین علم گرمایش جهانی الجرم الزامات سیاسی به وجود می) 102، ص الاف(» .کرد

دیکتاتوري : 2084«را در فصلی با عنوان » کابوس اورولی«نمونه، کتاب تیم فالنري دورنماهاي یک 
به نظر بعید می«: بردتار به پایان میوهایی تیرهدیشهمارك ماسلین کتابش را با ان. کندمطرح می39»کربن؟

تکنوتصحیحات خطرناکند یا مسائلی به همان بدي . رسد که سیاست جهانی گرمایش جهانی را حل کند
ها و نواحی کند که ملتایجاب می] گرمایش جهانی. ... [کنندمسائلی که قصد داشتند تصحیح کنند ایجاد می

.سیاست طبیعتنگاه کنید به التور، -38
.xiv، ص هواوسازندگان آبفالنري، -39
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مدت سیاست - ریزي کنند، امري که بیشتر جوامع به خاطر همین طبیعت کوتاهبرنامهسال آینده 50براي 
در پیوند با » ما باید براي بدترین حالت آماده شویم و وفق پیدا کنیم،«پیشنهاد او، » .قادر به انجام آن نیستند

را در زیر ابر آینده پرسش از آزادي انسان » اي از مناطق فقیرنشینسیاره«ي مشاهدات دیویس درباره
40.دهدانتروپوسن قرار می

هاي جهانی سرمایه را کند که ما تاریخشناختی در مورد انتروپوسن ایجاب میي زمینفرضیه: 3تز 
.ها قرار دهیماي انساندر گفتگو با تاریخ گونه

پردازند به هیچ میدارانه شدن سرمایهها از آزادي از طریق نقد جهانیاي که به پرسشهاي تحلیلیچارچوب
تواند به تشدید دهد که تغییرات اقلیمی میدیویس نشان می. اندنشدهوجه در عصر تغییرات اقلیمی منسوخ 

پذیران مورد غفلت قرار دارانه منجر شود اگر که منافع فقیران و آسیبهاي نظم جهانی سرمایهعدالتیتمام بی
دارانه وجود دارد؛ نقدهایش هم به همین نحو باید وجود سرمایهشدن جهانی). »يزس«نگاه کنید به (گیرد 

دهند تا وقتی که قبول نکنیم که بحران اما این نقدها به ما مبنایی کافی براي تاریخ انسانی نمی. داشته باشند
ایهتواند به عنوان بخشی از این سیاره براي مدتی بسیار بیشتر از سرمتغییرات اقلیمی اینجا با ماست و می

هاي تاریخی بسیار بیشتري را متحمل شده باشد داري دگرگونیداري یا مدت زیادي پس از آنکه سرمایه
شدن را تنها به عنوان بحران دهد که جهانیشدن به ما اجازه میپرابلماتیک جهانی. وجود داشته باشد

یرات اقلیمی عمیقاً با تاریخ سرمایه توان انکار کرد که تغیکه نمیدرحالی. دارانه خوانش کنیممدیریت سرمایه
هایی که با تاریخ انسانی در ارتباط است، نقدي که صرفاً نقدي از سرمایه باشد براي هدف قرار دادن پرسش

کند از وقتی که بحران تغییرات اقلیمی تصدیق شده است و انتروپوسن آغاز به در ارتباط است کفایت نمی
شناختی انتروپوسن آغاز به پیچیدن در اکنون اکنون زمین. کرده استنمودار شدن در افق حال حاضر ما 

.تاریخ انسانی کرده است

اي که در مقیاسی شناختیپژوهشگرانی که نوع بشر را در ارتباط با بحران تغییرات اقلیمی و سایر مسائل بوم
ها و تاریخ ژرف آنها ي انساندهشدهند تفکیکی را میان تاریخ ثبتشود مورد مطالعه قرار میجهانی پدیدار می

طور بسیار وسیع، به ده هزار سالی که از ابداع کشاورزي گذشته است اما شده، بهتاریخ ثبت. کنندبرقرار می
دانان تاریخ. اي که تاکنون وجود دارد اشاره داردمعموالً به چهار هزار سال گذشته یا اسناد نوشته شده

ها تاریخی از انسان. کنندمعموالً در آرشیوهاي چهارصد سال گذشته سیر میي آغازین »مدرنیته«مدرنیته و 
هاي سازد که سایر دانشجویان گذشتهرود آن چیزي را برمیشده میکه فراتر از این سالهاي اسناد نوشته

هان این همانطور که ویلسون، یکی از هواخوا. خوانندآن را تاریخ ژرف می-اي نه تاریخدانان حرفه- انسانی 
شده، ده هزار سال اخیر، بلکه تاریخ رفتار انسانی به عنوان محصول نه تنها تاریخ ثبت«: نویسدتفکیک می

هایی براي و هم هاي فسیلی هم امکانبراي بحثی در این مورد که چگونه سوخت. 147، ص گرمایش جهانیماسلین، -40
شده در ، ارائه»دموکراسی کربن«ي بیستم ایجاد کردند، نگاه کنید به تیموتی میشل، هایی براي دموکراسی در سدهمحدودیت

.این مقاله استناد کنمسپاسگزارم از میشل به خاطر اینکه به من اجازه داد به. اقتصاد و جامعه
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سال خلق ] هزاران[ي ژنتیکی و فرهنگی که انسان را در طی صدها شدهشود، تغییرات ترکیبژرف دانسته می
ي فکري اي جاذبهکوشید براي تاریخدانان حرفهگردد که این مطمئناً به اعتبار اسمیل بازمی41».کرده است

42.تاریخ ژرف را توضیح دهد

بدون چنین دانشی از تاریخ ژرف انسانیت دشوار خواهد بود که به فهمی سکوالر از اینکه چرا تغییرات اقلیمی 
وضیح دهند توانند تشناسان و دانشمندان اقلیمی میزمین. سازد نائل آییمها برمییک بحران را براي انسان

-تر اتفاق افتاده بود به عنوان امري متمایز از گرمایش سیاره که پیش-ي جاري گرمایش جهانی که مرحله
ها قابل فهم نیست تا وقتی که پیامدهاي آن در طبیعت خود انتروپوژنیک است، اما بحران حتمی براي انسان

ها به عنوان شکلی از دهد که ما به انسانمعنا میاین پیامدها تنها وقتی. گرمایش را مورد سنجش قرار ندهیم
چراکه در نهایت . زندگی بیاندیشیم و به تاریخ انسانی به عنوان بخشی از تاریخ زندگی بر این سیاره بنگریم

شناختی و هم شناختی بلکه شرایطی، هم زیستي زمینکند نه خود سیارهآنچه گرمایش سیاره تهدید می
.ي هولوسن توسعه پیدا کرد بدان وابسته استکه در دورهه بقاي زندگی انسانی چنانشناختی، است کزمین
و در سایر -اي که پژوهشگرانی نظیر ویلسون یا کروتزن براي مشخص کردن زندگی در شکل انسانی کلمه
آن مقوله را گویند و آنها از نوع بشر به عنوان یک گونه سخن می. استگونهبرند به کار می-هاي زنده شکل

اي است که در هیچ تاریخ متعارف یا تحلیل کلمه. یابندبراي اندیشیدن به طبیعت بحران اخیر سودمند می
شدن توسط پژوهشگران در جناح چپ حضور نخواهد داشت، چراکه تحلیل جهانیسیاسی جهانی-اقتصادي

اي، از دیگر سو، اندیشیدن گونه. اره داردها اشي انسانشدهشدن، به دالیلی موجه، تنها به تاریخ اخیر و ثبت
کردن بعالوه، ویلسون و کروتزن عمالً چنین اندیشیدنی را براي تجسم. با فعالیت تاریخ ژرف پیوند دارد
تر نیازمندیم ما به این دیدگاه وسیع«: نویسدهمانطور که ویلسون می. یابندبهزیستی انسانی امري ضروري می

ي وظیفه) x، ص اناس(» .اشتر براي تامین آیندهطور راسخي خودمان بلکه بهگونهنه تنها براي فهم ... 
هاي بنديترتیب مستلزم این است که ما صورتطور تاریخی، بدینتعیین محل بحران تغییرات اقلیمی، به

هاي ژرف و تاریخاي و امر جهانی؛ امر سیاره: اي را که تا حدي در تنش با یکدیگرند به هم نزدیک کنیمفکري
.اي و نقد سرمایهشده؛ اندیشیدن گونهثبت

شدن و تاریخ جهانی عمل میي جهانیهاي اندیشیدن تاریخدانان دربارهبا گفتن این، من تا حدي علیه رگه
تاریخ جهانی در عصر «منتشر شد و 1995اي برجسته که در یر و چارلز برایت در مقالهمیکائیل گی. کنم

شونده و یکه بلکه با شاملوي عاملي بیستم ما نه با یک مدرنیتهدر پایان سده«م داشت نوشتند، نا» گلوبال
تا آنجا که به تاریخ «آنها گفتند، » .شونده روبرو هستیمهاي چندگانه و چندگانهیک جهان یکپارچه از مدرنیته

در عوض چندین کردار بسیار خاص، . ...اي وجود نداردشوندهشاملوشود، هیچ روح عامجهانی مربوط می
بااینحال، به یمن اتصاالت » .اندي تاریخیبسیار مادي و پراگماتیک وجود دارد که در انتظار تامل و مطالعه

ي موحش ما با یک وضعیت تازه«اند، داري ساخته شدهها، و سرمایهاي که توسط بازرگانی، امپراتوريجهانی
ي تاریخ جهانی بوده است، اکنون به موضوع بحث تمام ها سوژهها و تمدندهانسانیت، که براي س: مواجهیم

.طجپس با نام مخفف ؛ ازینix.x، ص )1996، .سی. واشینگتن، دي(در جستجوي طبیعتویلسون، -41
.ي تاریخ ژرف و مغزدربارهنگاه کنید به اسمیل، -42
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یر و این انسانیت، گی43».این انسانیت به شدت به غنی و فقیر قطبی شده است. نوع بشر تبدیل شده است
همگون یک تمدن واحد «نویسند آنها می. هاي تفاوت اشاره بر این دارند، که یک نیستبرایت، در روح فلسفه

براي . ي صرف یا یک وضعیت طبیعی نیستهمچنان که این انسانیت دیگر یک گونه» «.دهدرا شکل نمی
ما به عنوان نوع بشر خود را به طور جمعی «گویند، ي اگزیستانسیالیستی میآنها با نوعی جلوه» نخستین بار،

به وضوح، دانشمندانی ). 1059ص » چ،ادبلیو«(» سان، در مورد خودمان مسئول هستیمایم و، بدینبرساخته
کنند که آنها این بحث را مطرح می. گویندکنند چیزي کامالً مخالف میي انتروپوسن طرفداري میکه از ایده

ها، جایگاه یک توانند، در فرایند تسلط بر سایر گونهاند آنها میها یک نوع خاص از گونه را ساختهچون انسان
کم اند، دستها به یک وضعیت طبیعی تبدیل شدهبه بیان دیگر، انسان. کسب کنندشناختی را نیروي زمین

توانیم گفتگویی میان این دو موضع برقرار کنیم؟چگونه می. امروز
آنها خود را مشغول . شناختی از گونه باید تاریخدانان را نگران کندزیست-نظرفهم است که این صحبت بهقابل

بودن و آزادي در کاروبار انسانی که عرصه را به یک دیدگاه خاصي خود از ممکنیافتهبا حس باظرافت صیقل
دهد، گذشته از این، همانطور که اسمیل تشخیص می. یابندبیشتر دترمینیستی از جهان واگذار کرده است می

وجود دارد بعالوه، این ترس44.شناسی وجود داردهاي تاریخی خطرناك کاربرد سیاسی زیستهمواره مثال
من بعدتر در . ها وارد کندگرایی را به فهم ما از انساناي قدرتمند از ذاتي گونه ممکن است درجهکه ایده

اي گرایی، اسمیل به طور سودمندانهبودن بازخواهم گشت، اما، در مورد ذاتخاصاین بخش به پرسش ممکن
:گرایانه اندیشیده شودتواند با ضوابط ذاتکند که چرا گونه نمیخاطرنشان می

هایی طبیعی نیستند که توسط آفریننده در آنها ها، طبق نظر داروین، هستارهایی ثابت با ذاتگونه
با توجه به این شرایط، . ... کندگزینش طبیعی افراد یک گونه را همسان نمی. ... تعبیه شده باشد

و همین در . امري بیهوده است] ي خاصهر گونه[از طبیعت و بدن ... جستجو براي یک نوع متعارف 
در اینجا، . کندنیز صدق می» طبیعت انسانی«مورد تالش به همان میزان بیهوده براي تعیین یک 

45.اندشناسی و مطالعات فرهنگی بنیاداً همخوانها، زیستهمچنانکه در بسیاري از عرصه

توان به نوع بشر ته به اینکه چگونه میهاي آکادمیک متفاوت کارورزان خود را بسواضح است که رشته
اگر . ي خود را ابداع کنندها باید موضوعات مطالعهتمام رشته. دهندهاي متفاوتی قرار مینگریست در جایگاه

گرایانه اغلب این را هاي انسانکاهد، تاریخشناسی امر انسانی را به فهم خاص معینی از او فرومیطب یا زیست
بودگی غایب، هیچ شخص. ها هستندنیز تقلیل-اشخاص -هاي آنها ه قهرمانان داستاندهند کتشخیص نمی

به همین خاطر است که دریدا خشم فوکو را برانگیخت وقتی به این . اي از تاریخ وجود نداردي انسانیسوژه
جنون تا در تاریخ جنون سخن بگوید خودنکته اشاره کرد که هرگونه میل به قادرساختن یا اجازه دادن به 

): 1995اکتبر، (100ي تاریخی آمریکایی نشریه، »تاریخ جهان در یک دوران گلوبال«یر و چارلز برایت، میشائیل گی-43
.»جت«پس با نام مخفف ؛ ازین1058-59

.124، ص ي تاریخ ژرف و مغزدربارهنگاه کنید به اسمیل، -44
.25-124همان، ص -45
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بودگی به عنوان موضوعی با اهمیت شخص46.ي این پروژه باشد»جنبهآمیزترینجنون«تواند خودش می
ها، با این وجود به همان اندازه یک تقلیل یا یک انتزاع از نوع بشر گرایان تمام سنتحیاتی براي انسان

ال، اسکلت انسانی که در یک کالس کالبدشناسی مورد بحث قرار تمامی است که، براي مثیافته و بهجسمیت
.گیردمی

هاي انضباطی خود فراتر روند، چون این خواند تا از پیشداوريها را فرامیبحران تغییرات اقلیمی آکادمیسین
وران، از ي گونه در میان دانشدر آن زمینه، جالب توجه است که نقشی که مقوله. بحرانی با ابعاد مختلف است

اند، آغاز به تر رفتهجمله اقتصاددانان، که پیشاپیش در بررسی و توضیح طبیعت این بحران از تاریخدانان پیش
ي ، که عامهرفاه عمومیکتاب جفري ساچ اقتصاددان، . ایفاکردن نموده است را مورد مالحظه قرار دهیم

اش به کار به عنوان امري مرکزي براي بحثي گونه راکرده اما غیرمتخصص را در نظر داشت، ایدهتحصیل
در واقع، دانشوري که ساچ از او یک پیشگفتار 47.دهدبرد و یک فصل کامل را به انتروپوسن اختصاص میمی

هگلی در پیشگفتار -مفهوم گونه نقشی شبه. براي کتابش را درخواست نمود کسی نبود مگر ادوارد ویلسون
هایی با اگر مارکسیست. ها در نوشتارهاي مارکسیستیاي که انبوهه یا تودهکند به همان شیوههگل ایفا می

شدگان یا انبوههکردند که نیکی انسانیت در منظر سرکوبهاي گوناگون فکر میهاي مختلف در زمانهیئت
بخشد نهفته است، ویلسون آگاهی تحقق می-اي که اتحاد جهانی خود را به میانجی فرایند رسیدن به خود

پذیر است استوار میشناسی جمعی ما به عنوان یک گونه امکان-میانجی خودمید خود را بر وحدتی که بها
ناپذیر زمین را مصرف و دگرگون کرده است تا در قالبی بهتر ي کافی منابع جایگزینانسانیت به اندازه«: دارد

اکنون، امید است که، به تمامی براي ي کافی هوشمند هستیم و ما به اندازه. از هر زمان دیگر به سر برد
ما به آن میزان خردمند خواهیم بود تا به . ... ي متحد آگاه باشیمدستیابی به فهم از خود به عنوان یک گونه

48».خود به عنوان یک گونه بنگریم

مانند، و خوب ي تغییرات اقلیمی به قوت خود باقی میي گونه در زمینهي کاربرد ایدهبااینحال تردیدها درباره
براي نمونه می. تواند به آسانی از میان منتقدان جناح چپ مطرح شود بپردازیماست که به تردیدي که می

احتراق سوخت -اند توان این ایراد را مطرح کرد که تمام عوامل انتروپوژنیک که در گرمایش جهانی دخیل
در -طق گرمسیري و سایر مناطق، و غیره هاي مناسازي ذخائز حیوانی، پاکسازي جنگلفسیلی، صنعتی

امپریالی -ي امپریالی و شبهداري در غرب و سلطهانکشاف سرمایه: ترندنهایت بخشی از یک داستان گسترده
از همان تاریخ متاخر غرب است که نخبگان چین، ژاپن، هند، روسیه، و برزیل . غرب بر سایر مناطق جهان

میانجی اقتصاد ي جهانی بهویش به سمت سیاست ابرقدرتی و سلطهبراي مبادرت به گسترش مسیرهاي خ
اگر این به طور وسیع درست باشد، آنگاه آیا صحبت از . دارانه، و توان تکنولوژیک و نظامی الهام گرفتندسرمایه

وري، ص-اي ي امپریالیدارانه و منطق سلطهکردن واقعیت تولید سرمایهسادگی به پنهانگونه یا نوع بشر به

.34، ص )1978شیکاگو، (ي آلن باس ، ترجمهنوشتار و تفاوت، »کوگیتو و تاریخ جنون«ژاك دریدا، - 46
.82- 57، ص رفاه عمومی، ساچنگاه کنید به -47
هستی «ي ، دانشجویان مارکس احتماال در اینجا به یاد کاربرد مقولهxii، ص رفاه عمومی، ساچویلسون، پیشگفتار بر -48

.افتندتوسط مارکس جوان می» ايگونه
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که -کند؟ چرا باید فقیران جهان را پروراند خدمت نمیکه می-غیرصوري، و ماشینی به معنایی دلوزي 
نوع یا گونهبا استفاده از چنین اصطالحات تماماً فراگیري نظیر - ردپاي کربنی آنها به هر حال کوچک است 

ي نخست متوجه طور عادالنه در وهلهشامل این موضوع کرد وقتی که سرزنش براي بحران اخیر باید بهبشر
تر بیش از طبقات فقیرتر گردد؟هاي غنی و طبقات غنیملت

نگاري حال حاضر صورت تفاوت میان تاریخنیاز داریم بر این پرسش کمی بیشتر توقف کنیم؛ در غیراین
شود برایمان روشن میهاي انتروپوژنیک تغییرات اقلیمی مطالبهاي که توسط نظریهنگاريشدن و تاریخجهانی

خواهند تاریخ انتروپوسن را از زمانی که کشاورزي ابداع شد تاریخاگرچه برخی دانشمندان می. نخواهد بود
دهند که سقوط ما به انتروپوسن نه اتفاقی کهن بود و نه هاي من بیشتر نشان میگذاري کنند، خوانش

اش، انسان باید از چوب ی آغاز نشد که، یک روز در تاریختمدن انسانی یقیناً بر اساس شرایط. ناپذیراجتناب
بودگی تاریخی بسیاري خاصاینکه ممکن. دادسنگ به نفت خام و گاز تغییرجهت میسنگ و از زغالبه زغال

سنگ به عنوان منبع اصلی انرژي وجود داشت با نیرومندي توسط کنت پومرانز در در گذار از چوب به زغال
ها و حوادث تاریخی به نحو مشابهی داستانانطباق49.نشان داده شده استواگرایی بزرگکتاب راهگشایش 

خود 50.نفت، بازرگانان نفت، و صنعت اتوموبیل را، همچون هر تاریخ دیگري، مملو کرده است» کشف«هاي 
جمعیت انسانی نیز از زمان جنگ 51.اندداري یکسان باقی نماندهدارانه از زمان آغاز سرمایهجوامع سرمایه

تر از زمان خود هند به تنهایی اکنون سه برابر پرجمعیت. جهانی دوم به نحو دراماتیکی افزایش یافته است
ي انسانی وضوح، هیچکس در این موضع نیست که ادعا کند امري ذاتی گونهبه. است1947استقالل در 

راهی که ما را به . ایمما به آن لغزیده شده. پوسن هل داده استوجود دارد که ما را در نهایت به سوي انترو
دارانه و در اینجا من تمایزي میان جوامع سرمایه. (تردید از طریق تمدن صنعتی بودآن سوق داد بی

ي آنها از کنم، چون هیچگاه تفاوتی اصولی در استفادهایم برقرار نمیسوسیالیستی که ما تا کنون داشته
.)ی وجود نداشته استسوخت فسیل

ي صنعتی زندگی آن چیزي بود که ما را به این بحران رساند، آنگاه پرسش این است که، چرا باید بر اگر شیوه
و ازینرو -داري تر تعلق دارد؟ چرا روایت سرمایهاي که به تاریخی بسیار طوالنیحسب گونه اندیشید، مقوله

راي بررسی تاریخ تغییرات اقلیمی و فهم پیامدهاي آن بسنده باشد؟ تواند به عنوان چارچوبی بنمی-نقد آن 
شدن باال از جامعه که صنعتی-انرژي- رسد که بحران تغییرات اقلیمی با الگوهاي مصرفبه نظر درست می

دارانه آن را ابداع و ترویج کرده است ایجاد شده است، اما بحران اخیر شرایط خاص دیگري را براي سرمایه
هاي سرمایهاي با منطق هویتي ظهور رسانده است که پیوند ذاتیندگی در شکل انسانی به منصهوجود ز

اي که در عوض با تاریخ زندگی بر این سیاره پیوند دارند، شیوه. گرایانه، یا سوسیالیستی ندارنددارانه، ملی
اي که انقراض جمعی یک گونه گویاي خطر براي یابند، و شیوههاي زندگی متفاوت با یکدیگر پیوند میشکل

).2000، .جی. پرینستون، ان(اروپا، چین، و ساختن اقتصاد جهانی مدرن: واگرایی بزرگ، پومرانزنگاه کنید به کنت -49

ها ها و حکومتچگونه تعاونی: احتراق درونیهمچنین نگاه کنید به ادوین بلک، . »دموکراسی کربن«نگاه کنید به میشل، -50
).2006نیویورك، (جهان را به نفت معتاد کردند و آلترناتیوها را از دور خارج کردند 

.داريهاي سرمایهماي خوبی است براي این نوسانات در طالعاریقی راهني بیستم طوالنیسده-51
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. اي ندارد»انسانی«بدون چنین تاریخی از زندگی، بحران تغییرات اقلیمی هیچ معناي . ي دیگر استگونه
.ي غیرارگانیک نیستتر گفتم، این به هیچ معناي معناداري یک بحران براي سیارهچراکه، همانطور که پیش

ي خرگوش در داستان آلیس عمل کرده است؛ ما به زندگی بیشتر نظیر النهي صنعتیبه بیان دیگر، شیوه
براي ) یعنی سرحد(شناختن برخی شرایط پارامتري رسمیتایم که ما را وادار به بهوضعیتی از چیزها لغزیده

کنیم اي که از آنها استنتاج میي ما از مدرنیته و معانیکند که امري مرکزي در ایدهوجود نهادهایی می
. ي باصطالح انقالب کشاورزي ده هزار سال پیش را در نظر بگیریدنمونه. اجازه دهید توضیح دهم. هستند

اکسید کربن موجود در جو، و پایداري با برخی تغییرات در میزان دي. ي اختراع انسان نبودصرفاً بیانی از قوه
ممکن گشت ) دوران پلیستوسن(ر یخبندان آمد اي از گرمایش سیاره که از پی پایان عصخاص اقلیم، و درجه

یکی از ویراستاران » تواند وجود داشته باشد،تردید اندکی می«. اموري که انسانها بر آن کنترلی نداشتند-
ي پدیدهنتیجه-افول عصر یخبندان -ي بنیادي که این پدیده«نویسد، میها در پایان عصر یخبندانانسان

اي تثبیت درجه حرارت سیاره در منطقه52».روابط دورانی و نوسانی میان زمین و خورشید: ي میالنکویچ بود
بدون این . ها هستندترین آن سبزهجو و گندم از جمله قدیمی. دادي روییدن میشده بود که به سبزه اجازه

تاریخ سیاره ي طبیعت در »العادهفوق» «طالع«یمن یا آنچه یک دانشمند اقلیمی خوش» تابستان بلند«
هاي اجتماعیبه بیان دیگر، انتخاب53.بودپذیر نمیکشاورزي ما امکان- ي زندگی صنعتینامیده است، شیوه

خواهیم به عنوان آزادي خویش پاس بداریم، نمیاقتصادي و تکنولوژیکی ما هر چه باشد، هر حقوقی که می
برآییم که ) برداي که سیاره در آن به سر میتیي حرارنظیر منطقه(سازي ثباتي شرایط بیتوانیم از عهده

داري یا سوسیالیسماین پارامترها مستقل از سرمایه. کنندهمچون پارامترهاي سرحدي وجود انسانی عمل می
ي اند که به گونهها اجازه دادهاند و به انسانهاي این نهادها پابرجا بودهتر از تاریخآنها براي دورانی طوالنی. اند
ایم که این شناختی تبدیل شدهمتاسفانه، ما اکنون خودمان به عاملی زمین. سلط بر زمین تبدیل شوندم

.زنیممیشرایط پارامتري که براي وجود خودمان الزم است را برهم
تر و عمدتاً غربی جهان در تشعشع گازهاي هاي غنیاي نیست که ملتاین به معناي انکار نقش تاریخی

مسئولیت مشترك «اي به معناي مقاومت در برابر سیاست صحبت از اندیشیدن گونه. اندایفا کردهاي گلخانه
اند توسعه به نظر مشتاق دنبال کردن آناي که چین، هند، و سایر کشورهاي درحال»شدهگذارياما تفاوت

خاطر تغییرات اینکه آیا سرزنش به54.اي است نیستوقتی که مسئله بر سر کاهش تشعشعات گاز گلخانه
یعنی سرزنش غرب به خاطر -شوند اقلیمی را متوجه کسانی کنیم که با نظر به گذشته مقصر محسوب می

چین اخیراً از ایاالت متحده (شوند یا آنهایی که با نظر به آینده مقصر محسوب می- اش عملکردهاي گذشته
پرسشی ) ه است، اگرچه نه بر مبناي سرانهاکسید کربن پیش افتادي ديترین منتشرکنندهبه عنوان عمده

شناسی گذار دیرینه: ها در انتهاي عصر یخبندانانسان، در »جهان در انتهاي آخرین عصر یخبندان«الرنس گی استروس، -52
.5ص ) 1996نیویورك، . (، ویراست الرنس گی استروس و دیگرانهولوسن-پلیستوسن

.64-63، ص هواوگان آبسازندفالنري، -53
،2007. نوامبر18، هندو، »عدالتی اقلیمیواقعیت بی«آشیش کوتاري، -54

www.hinduonnet.com/thehindu/mag/٢٠٠٧/١١/١٨/stories/٢٠٠٧١١١٨٥٠٠٢٠١٠٠.htm
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اما کشف دانشمندان در 55.شدن گره خورده استداري و مدرنهاي سرمایهاست که بدون تردید به تاریخ
ي مشترکی اشاره اند به فاجعهشناختی تبدیل شدهها در این فرایند به عاملی زمینمورد این واقعیت که انسان

:کنندکروتزن و استورمر آن فاجعه را اینگونه توصیف می. ایمدرغلتیدهکند که ما همگی به آن می

ي گذشته جمعیت انسانی تا میزان ده برابر سده3طی ... متحیرکننده بوده است ... گسترش انسانیت 
میلیون افزایش یافته است، که همراه بوده است با، به عنوان مثال، رشد جمعیت گاوها تا 6000به 

در چند نسل نوع بشر میزانی از ). ... ي میانگینتقریباً یک گاو ماده در هر خانواده(ن میلیو1400
... ٢SOآزادشدن . سوخت فسیلی را مصرف کرده است که طی چندصدمیلیون سال به وجود آمده بود

کم دو برابر بیشتر از مجموع تمام تشعشعات طبیعی سنگ و نفت، دستبه سوي جو با احتراق زغال
گیرد؛ دسترس توسط نوع بشر مورد استفاده قرار می؛ بیش از نیمی از تمام آب شیرین قابل...است

هاي بارانی مناطق گرمسیر ها را تا هزار تا ده هزار تا در جنگلفعالیت انسانی میزان انقراض گونه
. ... کرده استزیست آزادعالوه، نوع بشر بسیاري از مواد سمی را در محیطبه. ... افزایش داده است

هاي وسیع آب شیرین میشیمیایی در نظام- ي ژئواثراتی که مستند شده است شامل تعدیل چرخه
]17ص » آ،«. [افتدها خارج از منابع اولیه اتفاق میشود و در نظام

شیوهشده و ژرف نوع بشر به همانهاي ثبتها و میان تاریختوضیح این فاجعه مستلزم یک گفتگو میان رشته
: میانجی همگرایی سه رشتهتوانست توضیح دهد مگر بهاي است که انقالب کشاورزي ده هزار سال پیش نمی

56.شناسی، و تاریخشناسی، دیرینهزمین

لوح به نظر برسند در عدم تشخیص دانشمندانی نظیر ویلسون و کروتزن ممکن است به لحاظ سیاسی ساده
به - کند هاي جمعی موثرمان هدایت میي نباشد که ما را در انتخاباینکه عقل ممکن است تمام آن چیز

اما این را جالب توجه و حاکی از عالئم -هاي نامعقول بیانجامد بیان دیگر، ممکن است کارمان به انتخاب
ند و دارانه نیستآنها ضرورتاً پژوهشگران ضدسرمایه. گویندیابم که آنها به زبان روشنگري سخن میبیماري می

آنها دانش و عقل را به عنوان . امر عادي نیز نیستند-عنوانبه-داري تجارتبا اینحال آشکارا هواخواه سرمایه
دارند بلکه ما را بیرون از ها نه تنها راهی به بیرون از این بحران حاضر عرضه مینگرند که به انساناموري می

» تر از منابعي خردمندانهاستفاده«مثال، ویلسون از تدارك یک براي . دارندمسیرهاي آسیب در آینده نگاه می
اما دانش مورد بحث ). 199، ص اناس(رسد اي که به طور مشخص کانتی به نظر میگوید، به شیوهسخن می

ها است، بخشی از اي که براي وجود خویش وابسته به سایر گونهها به عنوان یک گونه است، گونهدانش انسان
تغییر اقلیم، افزایش نه تنها متوسط دماي سیاره بلکه نیز قدرت اسیدي و سطح . عمومی زندگیتاریخ 

این . هاي ما باشندتوانند به نفع زندگیهایی هستند که نمیي غذایی، کنشها، و تخریب زنجیرهاقیانوس

پیتر سینگر طی فستیوال علوم را از بحثی که در انستیتوي علوم انسانی توسط » پیشنگرانه«و » پسنگرانه«ي گناه من ایده-55
.امشد اقتباس کردهانسانی شیکاگو اداره می

ص ) 1999؛ .نیو هیون، کون(کشاورزي چگونه واقعا آغاز شد: غارنشینان، راهزنان، و کشاورزاننگاه کنید به سلین تودگه، - 56
35-36.
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یش جهانی به عنوان یک ازینرو فهم گرما. مانندهاي سیاسی ما باقی میتوجه به انتخابشرایط پارامتري بی
حال، درعین. هایی که توسط این دانشمندان مطرح شده است ناممکن استبحران بدون درگیرشدن با قضیه

ي گونه انکار گردد، تواند با رجوع به ایدهخاص سقوط ما به انتروپوسن، نمیداستان سرمایه، تاریخ ممکن
چگونه ما این. شدن ممکن باشدیه، بدون تاریخ صنعتیتوانست، حتی به عنوان یک نظرچراکه انتروپوسن نمی

چگونه ما با یک اندیشیم؟ داریم وقتی که به تاریخ جهان از زمان روشنگري میدو را در کنار هم نگاه می
که آنچه از ارزشی آشکار یابیم درحالیارتباط می-شامل وي عامیعنی با اندیشه-شامل از زندگی وتاریخ عام

کنیم؟ بحران تغییرات شامل برخوردار است را حفظ میوبدگمانی پسااستعماري ما نسبت به امر عاملدر 
ناپذیر تاریخ هاي امتزاجشمارياقلیمی مستلزم اندیشیدن به هر دو جنبه به طور همزمان است، آمیختن گاه

بنیادي همین ایده از فهم تاریخی را اي کامالً با اینحال این ترکیب به شیوه. سرمایه و تاریخ گونه با یکدیگر
.دهدامتداد می

هاي فهم تاریخی تخطط تاریخ گونه و تاریخ سرمایه فرایندي از کاوش در محدودیت-تقاطع: 4تز 
.است

هاي اي است که به برخی ایدهتوان به دنبال سنت دیلتایی گفت، متضمن اندیشیدن انتقاديفهم تاریخی، می
جهان «همانطورکه گادامر خاطرنشان کرده است، دیلتاي . جویدانسانی توسل میيعام در مورد تجربه

اي زنده، محدودیت بیند که، در جابجاییي آغازي براي یک بسط میي خصوصی فرد را به عنوان نقطهتجربه
است پر کردن جهان تاریخی در دسترس تجربه-ي خصوصی او را با بیکرانگی آنچه با بازبودن تجربهو اتفاقی

است که با تامالت انتقادي » دانش- اي از خودشیوه«در این سنت، » ،آگاهی تاریخی«ترتیب بدین» .کندمی
ي سرمایهگرایانههاي انسانتاریخ57.انباشته شده است) گران تاریخیکنش(هاي خود و دیگران در مورد تجربه

به عنوان نمونه، . شودداري خوانده میي سرمایهي آن چیزي خواهند بود که تجربهکنندهداري همواره تصدیق
دارانه، بدون آن فرض ي کارگر از کار سرمایهي طبقهتامپسون براي بازسازي تجربه. پی. کوشش درخشان اي

میانجی توسل به قابلیت ما نه تنها براي هایی هستند که بهگرایانه تاریخهاي انسانتاریخ58.معنایی ندارد
هایمان تولید معنا ي گذشته در ذهنمانطور که کولینگوود گفته است، براي بازتصویب تجربهبازسازي بلکه، ه

.کنندمی
خود به عنوان یک -از-کند که ما به فهممان توصیه میي مشتركبنابراین وقتی که ویلسون به نفع آینده

ها بهها با آیندهپیونددادن گذشتهاي از فهم و ي تاریخیگونه دست یابیم، این گزاره معادل با هیچ شیوه
ي گادامر نگاه کنید به نکته. (ي انسانی وجود دارد نیستمیانجی این فرض که عنصري از پیوستگی در تجربه

ما . کنیمها هیچگاه خود را به عنوان یک گونه تجربه نمیاین ما کیست؟ ما انسان.) که در باال ذکر شده است
ي انسانی را دریافت یا استنباط کنیم اما هیچگاه آن را به معناي ي وجود گونهتوانیم به طور فکرتنها می

نقد عقل تاریخی: ویلهلم دیلتايهمچنین نگاه کنید به میشائیل ارمارث، . 234- 232، ص حقیقت و روشگادامر، -57
.22- 310، ص )1978شیکاگو، (

).1963هارموندزورث، (ي کارگر انگلیسیافتن طبقهساختتامپسون، . پی. نگاه کنید به اي-58
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حتی اگر به لحاظ . اي از ما به عنوان یک گونه وجود نداردهیچ پدیدارشناسی. کنیمدقیق تجربه نمی
را، در دانیم که یک گونه بودن چیست، زیاینهمان کرده باشیم، نمینوع بشراي نظیر احساسی خود را با واژه

تواند هر شکل زندگی دیگري اند به همان اندازه که میاي از مفهوم گونهها صرفاً نمونهتاریخ گونه، انسان
.کنداما آدمی یک مفهوم بودن را تجربه نمی. باشد
هاي ها و آیندهتواند عاطفه و دانشی در مورد گذشتهترتیب، بحث در مورد بحران تغییرات اقلیمی میبدین

ما تاثیرات خاص این بحران را تجربه . کندهاي فهم تاریخی عمل میانسانی تولید کند که در محدودهجمعی
میانجی انسانیت دیگر به«گوییم که یر و برایت، میپس آیا، همراه با گی. کنیم اما نه کل پدیده رامی
انسان دیگر هیچ «وییم که گیا همراه با فوکو می) 1060ص » اچ،دبلیو«(» آیدبه هستی نمی"اندیشه"

تاریخ [ي آن وظیفه«: دهندیر و برایت اینچنین با روحی فوکویی به نوشتن ادامه میگی59؟»تاریخی ندارد
شده با اطالعات، است که انسانیت را به یک نوع بشر بنديي قدرت، پیسازي صفات مشخصهشفاف] جهانی

).1060ص » دبلیواچ،«(» کندواحد خالصه می
اي که به بیند، البته، به خاطر تمام هرمنوتیک بدگمانینقد که انسانیت را به عنوان اثري از قدرت میاین 

بنديیک ابزار انتقادي موثر است در پرداختن به صورت. پژوهش پسااستعماري آموخته است ارزشمند است
نخست، . یابمبسنده نمیاما من آن را براي پرداختن به بحران گرمایش جهانی. هاي ملی و جهانی سلطه

هاي انسانیت به طور پیوسته حس ما از بحران اخیر را درمیورزيي ما و سایر خیالفیگورهاي ناتمام همه
، یا توسل کوشش درخشان اگرچه جهان بدون ماتوان عنوان کتاب ویزمن، به چه نحو دیگري می. نوردد

دوم، دیوار میان تاریخ انسانی و 60!ایم را فهمیدرفتهي نیویورك پس از اینکه ما ناممکن او به شرح تجربه
شناختی تجربه نکنیم، اما ما ممکن است خودمان را به عنوان یک عامل زمین. طبیعی دچار رخنه شده است

طلبد و بدون آن دانشی که فهم تاریخی را به مبارزه می. ایمظاهراً در سطح گونه به چنین عاملی تبدیل شده
ي جهانی میانجی سرمایهتغییرات اقلیمی، که به. یابدسازد معنایی نمیي ما را متاثر میهمهبحران اخیر که

کند؛ برخی ي سرمایه عمل میمیانجی قاعدهاي تکیه دارد که بهشک بر منطق نابرابريشود، بدونمنکسر می
تواند به کل بحران نمیاما. ي دیگران کسب منفعت خواهند نمودشک به طور موقت به هزینهمردمان بدون

هاي نجاتی براي داري، در اینجا قایقهاي سرمایهبرخالف بحران. داري فروکاسته شودداستانی از سرمایه
هاي غنی کالیفرنیا هاي اخیر در محلهسوزيخشکسالی در استرالیا یا آتش(ثروتمندان و ممتازان وجود ندارد 

انگیزد یاداور روزهایی است که بسیاري در ترس از جهانی برمیاضطرابی که گرمایش). شاهدي بر این امرند
توانست اي مییک جنگ هسته. اما تفاوت بسیار مهمی وجود دارد. بردنداي جهانی به سر مییک جنگ هسته

هاي انسانی است و تغییرات اقلیمی پیامدي ناخواسته از کنش. ها باشدتصمیمی آگاهانه از جانب قدرت
در واقع گونه می. دهدهاي ما به عنوان یک گونه را، تنها به میانجی تحلیل علمی، نشان میتاثیرات کنش

ي خطر یعنی تغییرات ها که در لحظهشاملی از انسانوتواند نام جایگزینی باشد براي تاریخ نوخواسته و عام
شامل هگلی نیست که به وعامیک. بفهمیمشامل را وتوانیم این امر عاماما ما هرگز نمی. درخشداقلیمی می

.368، ص )1973؛ نیویورك، 1966. (پاب. ه، ترجمشناسی از دانش انسانییک دیرینه: نظم چیزهامیشل فوکو، -59
.28- 25، ص جهان بدون مانگاه کنید به ویزمن، - 60
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یر و گی. شاملی از سرمایه که با بحران اخیر پیش افکنده شودوطور دیالکتیکی از حرکت تاریخ برخیزد، یا عام
بااینحال تغییرات اقلیمی براي ما پرسشی از یک . شامل حق دارندوبرایت در نپذیرفتن آن دو نوع از امر عام

شامل اشاره دارد که از قابلیت ما براي وکند، یک ما، که به فیگوري از امر عامجمعیت انسانی را مطرح می
. خیزدشاملی است که از حسی مشترك از یک فاجعه برمیوبیشتر شبیه عام. گریزدي جهان میتجربه

وي یک هویت جهانی، چراکه، برخالف یک عاملمستلزم یک رویکرد جهانی به سیاست است بدون اسطوره
شامل وتاریخ عام«طورموقت آن را یک توانیم بهمی. ها را شامل شودبودگیتواند خاصل هگلی، نمیشام

61.بنامیم» منفی

ي درباره: شامل ردشدهوتاریخ عام«اش ي منتشر نشدهآرویو به خاطر اینکه مقاله- واسکوئز. سپاسگزارم از آنتونیو واي- 61
شامل وگذاشت، که در آن او تالش کرده است این مفهوم تاریخ عامرا با من به اشتراك » ي انتقادي و پسااستعمارگرایینظریه

.اش از تئودور آدورنو و والتر بنیامین توسعه دهدي خوانشمنفی را برپایه


