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Ecomodernism Manifesto 

زیستی(محیط مدرنیسم) بیانیه اکومدرنیسم  

 

 

ان  ز زمان  رر از زمان سیرتته شی  شید.  انسیر ت  میاسی  ر  هزز حیحا  یانسیرن ایسیاره ، زمانسیاره  گفتن اینکه 

کنن  که زمان  به .سی  انسیر  برزری ینی شی   اسی   بسیارهی از .اننیزن ا  زمان این مد یدن ها اینادنه بار  می

  ررشنرسی ج ی ی ش   اس : رنت زپدسان، عص  انسر زمان .زهزاه. 

 

ندیسیا  که عی  ز ینرزهی اعزر   پدینیا ا  ز شیو زن ا ، مر بر اعتدر. بی ی می، ، .اننیزن ا پژزرنیا ا به عندا  

.اه. که  تدان  رنت زپدسییان تدو ز یتی عر ی ها ماسیی  سییرز.  یو رنت زپدسییان تدو  ز  میشیی   بر ت .، می

وت  ب ای انسر ،  به منظده سرتتن زن گی ب تکند دژیکی تد.اجتزرعی، ابتصر.ی ز  هززایزز رری رر از بربیا انسر 

 جور  ط اعی استفر.  کنن  از پری اهسرزی ابیا  ز محریظ  

 

تدیال   هاکنا  که انسییر  بری  تررا اخ تد. ب  محاط زیسیی  می تصیی ی ها  زیسییتیمحاطاین رهمر   .ه اینجر، مر

کنا : اینکه جدامع انسییرنی  بر این زجد. مر رهمر  .یا  ها ه. می ی ار  کن ؛ط اع   ب ای.ر  تر یضییری بانییت ی 

 جیدگا ی کنن     زیستیمحاطب سن  تر از ی زپرشی ابتصر.ی ز  ررنای یکسر ز  بری  بر ط اع  به ررهمدنی

 

“ 

های روزافزون اجتماعی، ها از قابلیتدارد که انسانیک آنتروپوسین خوب الزم می

تکنولوژیکی خود به منظور ساختن زندگی بهتر برای انسان، اقتصادی و 

 پایدارسازی اقلیم و محافظت از جهان طبیعی استفاده کنند.
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به  بنیی چنرنچه زابسییتای  تدانن  بر ر  رززیسییتی کنن   به عندا  یو برند  کیی،این .ز رهمر  باش از این نزی

نخدارن  تدانسیی  که محری   شییدن  یر   رراین نظر  گسییت ش یرب ،هیر  ، سییتم  ز معرشرری ط اعی ب ای نظر 

    بو د. یربن 

 

ز  مصیندعی .اهیبه طده منیخ  کنیرزهزی، اسیتخ ان ان ژی، جنال - رری انسیرنیک .  بسیارهی از یعر ا چار 

  رز ن ک . نرکیا   - استفر.  کنن  ز کزت  بر جور  ط اعی تزای  کنن  کزت ی زماناز به ر  جو  که  - اسکر 

(decoupling )ابتصیر.ی ز تکند دژیکی-اجتزرعیرری زیسیتی اسی   این ی رین تدسیعه انسیرنی از ار اخ محاط  

این  به م .   .ه کنره ر  ررن ی رین ابتصیر.ی ز یفرت  از محاط زیسی  .اهن   ای م هنازاسیاد ندش محدهی .ه 

 تغاا اخ ابیازی ها تخفاف .رن ، از ط اع  چن  بپدشن  ز ید  جورنی ها تسکان .رن   .رن  کهامکر  ها می

 

رر به طده هززایزز  به عندا  یو نا ش ای ، این نا شرریزر  ها ندشیییتهاگ چه مر تر ام زز به طده ج اگرنه نا ش

ز  ر  ها تیریای  ز هزشییین کنا ریریزی .اهی  تیر نا شبایرنایه ها تدی ی  می   میر این نی گا زایی  مده. بحیق ب اه می

ها تنی ی   ا عر.  انسیر  .ه ت م  ایجر. یو رنت زپدسیان تدو رری ترهق.ه مده. ب اه .ا.  بربیا  ان ازمر چنی 

   کنا  

 

۱. 

سیر  ایزایش یریته اسی   ۷۰سیر  به  ۳۰بنی ی  .ه طی .ز ب   اتا  شیکدیر شی   اسی   مارناان اما  به زن گی از 

رری متفرزخ زن گی کنن    محاطبسییارهی از .ه  ن بزهگ ز هز به هشیی  شیی   اسیی  که بر.ه از مدجب جزعاتی 

شیی ایط  رری عفدنی ک .  اسیی  ز نسیی   به ز ار اخ بازرهی زبدنای .ه کررش ا عر. بنیی ی  پانیی ی  ترهق

 ب  ز سری  یجریع ط اعی بانت  مدرز  ش   اس   ییزردارو

 

که تدسیط ندن بنی  تج به تد.، کررش یریته اسی  ز ایتزر  .ه کزت ین سی انه   به طده ج یتنیدن  .ه ر  ندعی 

به طده جورنی،  ا  ز ت زهیسی  عصی  یر ی   ۲۰ب    یدا.ث زینیتنر  .ه نظ  گ یتنبر  یتی؛ برشی ، میشی   اسی 

که بر یکدم  برند  ز  اسی  ی ک  ک .  تداررنهرزا.یرری سیر هیبه سیز  م .  تد.کرمهرری بنی ی  از .ز  

  شدن    رزا.ی بانت  شنرتته می

 

رری  به عندا  اهزش به طده گست .  رری شیخصیی، ابتصیر.ی ز سیارسیی .ه جور  گست .  ش   اس  ز ام زز رزا.ی

 ی تد. هشیر  هرر سیرتته، ز کنت  نیر  ب  برهزجنسیاتی سینتی زنر  ها از ندش، زاسیاد م هنا   ا  .اهن جورنی مد د
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از ع    ر  به طده م ی ،  ز .هحیی  از نظ رر، ر  از انسییر  تال عظازی ،ترهیخی از یاقها ایزایش .ا.  اسیی   

 هرر رستن   ز ب .گیم ی    امنا ، ید 

 

رر  محاط ط اعی غا انسیرنی ز یار  زیش هسیرن   اسی   انسیر  هج ی بی زیرن، شیکدیریی انسیر  یر .ه رزان 

کنن ؛ عز تر ب ای  م اتع چ ا، محصییید خ زهاعی ز ز.  سیییاره  ها اسیییتفر.  میرری غا  یخی ز. نازی از زمان

.هحی  ب ای اسیتفر.  انسیر    ۲۰رر پدشیا   شی   بد.ن ، رریی که زمرنی بر جنال  از مار  زمانمصیندعی.اهی جنال

 ۵۰سییر  گتشییته، باش از  ۴۰رر ز پ ن گر ، تنور .ه طی پسییترن اها ، .ززیسیی تایی از ان   جزعا  تغاا  یریته

اند اض    ۱۵۰۰گدنه از سر   ۷۸۵ا  ز ی ز. ۲۰رر .ه ب   از این گ ز گدنه   ۱۰۰.هح  کررش یریته اس   باش از 

  تریا  ش   اس ندیسا ، تنور زجد. چوره ع . ک گ   سفا  شزر ی که مر می  حظه.ه این  ان  یریته

 

ک   زن   رستن ، چادنه مزکن اس  که م .  تر این ی  به  رر کرمت زابسته به زیس بر .ه نظ  گ یتن اینکه انسر 

 ؟سرزن   ب ز  رنکه تسرهخ بانت ی به تد.شر  زاه. کننمیرری ط اعی تسرهخ زاه. نظر 

“ 

هایی که اولین بار به کشاورزی و دامپروری این امکان را  های انسانی، از آنفناوری

هایی اقتصاد دادند تا جایگزین شکار و چیدن از طبیعت شوند، تا آن

بسیاری از ها را نسبت به رانند، انسانشده امروزی را به پیش می سازیجهانی

اند؛ تر کردهکردند، مستقلها را  فراهم میها، که زمانی معاش یگانه آناکوسیتسم

 شدند.ها عمدتا با خسارت عمیقی باقی گذاشته میبا وجود اینکه همان اکوسیستم

 

از   رری انسیرنی،  ینرزهیکن یل میاین پرها.زکس ها  .اه. ندنیی که ینرزهی .ه کررش زابسیتای بنی  به ط اع 

 ، تر  نتر جریازین شیکره ز چا   از ط اع  شید ن رریی که از ان بره به کنیرزهزی ز .امپ زهی این امکر  ها .ا.ر 

رر، که  رر ها نسی   به بسیارهی از اکدسیاتسی هانن ، انسیر شی   ام ززی ها به پاش میسیرزیرریی ابتصیر. جورنیر 

رر عز تر بر  که رزر  اکدسیییاسیییت این بر زجد.ان ؛ ک .  ت دلک .ن ، مسیییترر ها  ی ار  میر  یارنهمعرش زمرنی 

  ش ن بربی گتاشته میتسرهخ عزادی 
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.ه   شی زن شی   اسی ، شیدار  اینکه ۱۹۷۰که از .ره رری هشی   »مح ز.ی احیل بنار.ین مک ه  ترکا بر زجد. 

  پانییی تدار  گ ی  یر منربعت یا  کنیی  غتا از ابتصییر.ی،  گسییت شجزعا  انسییر  ز  بانی،رین   بربل پاش

 ، به نحد بربل تدجوی ک  اس  رزه. تدار  به چنگ مر.ی اسرسی ها 

 

که   رسیتن رند ه تئدهیو  رراین مح ز.ی  زجد. .اه.، انسیرنییازیکی ررب  ب  مصی    رریکه مح ز.ی  .ه جریی

این مد یدن ترب  نوریتر مح ز. اسی   اکن مثت مد اه پ تدی تدهشیا  که به زمان میان   مده. ز با بط بی .ه عزل

تدان  ب  اسیر   رر میرر ز رزاه .ر   تز   انسیرنی ب ای سی  انسیر  ننیر  نزی مجرر خب  ها راچ با  برمعنریی 

رر ها از  راچ ت  ی انسر   بر م ی ی  منرسیب، شیکدیر شید. ب گ یته از چ ته بسیته سیدت  ازهاناد  یر تدهید  ان ژی

چنیرنچیه کنی   بیر .اشیییتن زمان ی ازا  ز ان ژی نیرمحی ز.، نظ  کز د. زمان کنیییرزهزی ریربی  ب ای غیتا توی یی  نزی

 به سر.گی پا ا شد. تدان  میر  نانسر  بر کز د. یر گ انی مداجه شدن ، جریازینستم  ز هیر  رری .یا  زهز.ی

 

زیسیییتی، رزچد  تغاا اخ ابیازی زابسیییتیه بیه انسیییر ، تخیایه ازز   .هازمی خ محاطا  تیه رزچنیر  توی یی اخ 

مرن   بر اینکه ایسیر  این  انسیر  به بد  تد. بربی میسیتم  ز هیر  ب    ،رراسیت اتدسیف ی، ز اسیا ی شی   ابارند 

جدامع ز  ه.بره ت   ج ی تررا اخ یرجعهبرعق تدانن  زا یی  اسیی  که می تو ی اخ منییکل اسیی ، ام زز شییدار 

رری بره م ت ط بر این تو ی اخ، ز د به حدهخ ت هیجی، ایتزر  منج  به رزینهنتریج غا یرجعه   بندن رر اکدسیاست 

 تدار  ش   زیستیمحاطانسرنی ز ابتصر.ی ج ی ز رزچنان ایزایش تیفرخ 

 

   نب هنج میزیسییی  م ت ط بر محاطت  یدهیبوی اشیییتی محیی جزعای  جویر  از ت  اخ  بسیییایرهی ازاکند  ر 

  ر د.گی رو ز هسیرن میرر نف  مایاد ، م گ زز.ه  ز بازرهی ها به سیر نه زی سیدف ز یضیری برز.ه ر د.گی ردا  

رری منییربوی ایجر.  رری ربخاز.اهی منیید رری نربل بدسییایه رو نرشییی از ر د.گی ز ای  کافا  ید ییهبازرهی

   نکنمی

 

۲. 

  نررز ن ک . رری .هازم خ، ای از هزن گست     زیستی .ه مجزدن .ه یر  هش  اس ، ام ززمحاطبر اینکه تررا اخ 

 ب . زیستی ها به پاش میانسر  از تررا اخ محاطستم  ز هیر  ج ی 

 

زیسیتی انسیرنی بر ن   نسی ی یعنی تررا اخ محاط شی  نررز ن  .ر  .ه .ز بع  نسی ی ز م ی  ه  می  شی  نررز ن

زیسیتی )مثل  تررا  محاط،     تا به ازای ر  زای  ت زجی ابتصیر.ینیربکن ت ی از کل هشی  ابتصیر.ی، ایزایش می
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شید.  مزکن اسی  رندز ز ر د.گی( کزت ی یرحیل می defaunation - زیسیتیرری گدنهز.ایی، ایت اق جنال

م ی  زمرنی    شی  نررز ننداض این مد یدن .هسی  برشی    امر بر ن تی کزت  از رنکه  نایزایش یرب .ه کل تررا اخ

زبتی  یتی  ، نز شیی زن به ای  نزری از پاو ع ده ک .  -کلتررا اخ  -زیسییتی.ر  که رزه تررا اخ محاطه  می

 .ر  ابتصر. به هش  ا.امه می که

 

ز معزد  از ت کایب ر  .ز   هانی   شییید.تدانی  تدسیییط هزنی ریری تکند دژیکی ز جزعاتی بیه پاش می نیررز نی ک . 

 شد. یرحل می

 

“ 

با روندهای فعلی، بسیار محتمل است که اندازه جمعیت انسان در این قرن از پیک 

 رد شده و سپس شروع به کاهش کند.

 

  ن   هشی  جزعا  ام زز یو .هحی  .ه سیر  اسی ، از پاو تد. ه. شی   اسی  اینو ر هشی  جزعا  انسیر  

جزعا  جورنی  از  یباش از ناز بر.ه کنیدهرریی   ن   برهزهی ۱۹۷۰.هحی  ر  .ه .ره  2.1ت  از ند ه ازن پریان

ت  ز رری عز  طد نیاز برز  نرشییییهشییی  جزعاتی ام زز عز تر  جزعاتی اسییی   ر رخت  از سییی   اکند  پریان

رری یعیی، بسیاره محتزل اسی  که ان از  جزعا   رری برهزهی  بر هزن   نه ایزایش ن  ما  کزت  ندزا.ا  اسی زم گ

  کن ش زن به کررش  سپسز  از پاو ه. ش  انسر  .ه این ب   

 

زابسیته اسی   ب ای از ان بره .ه  رری جزعاتی ز ابتصیر.ی .ینرماو رری جزعا  به نحد نرگسیسیتنی به سیری  هزن 

.هح  .ه   ۷۰هز. ، انتظره می۲۰۵۰کنن   تر سر  ترهیخ بن ، باش از نازی از جزعا  جورنی .ه شو رر زن گی می

.هحیی  یر بانییت  ب سیی   شییو رر اکند  به جزعا    ۸۰تدان  تر پریر  ب   به شییو رر زن گی کنن ، ع .ی که می

 شدن  تته میرری برهزهی کزت  شنرین .  ز ن  

 

   کنن  امر محل سکدن  نز.یو به چوره مایاره. انسر  رستن ک   زمان ها اشغر  می مسری .هح    ۳تر  ۱شو رر 

رری  زهی ب ای نارزرری هزسییتریی از نظ  ترمان بو  شییو رر، بر عزیک . بوت  ابتصییر.ی نسیی   به ابتصییر. ،هزازاین

ز ر  به نزریش   هان  بنیی ی  از ط اع  ها ر  به پاش  نررز ن ک . زیسییتی، مر.ی .ه عان کررش ار اخ محاط

 گتاهن  می
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 زهی نرپتی  از پانی ی  .ه بو  یی.اهن  بخنیی ج ازیسیتی که بر تد. شیو رر تدا  بر منریع ابتصیر.ی ز محاط هشی 

رری ترهن از شو  محاط، رری هزستریی، جزعا زمان ز کره زمانه   کنرزهزی .هزهت  ش بو   برکنرزهزی اس   

ب  هزی زمان کیره   ۱۸۸۰انی   تد ی یر نازی از جزعای  اییر خ متحی   .ه سیییر  ها بیه سیییزی  شیییو ریر ت   ک . 

 .هح   ۲ام زز کزت  از امر ک .ن ؛ می

“ 

شهرها ۱ تا ۳ درصد مساحت کره زمین را اشغال می کنند اما محل سکونت نزدیک 

 به چهار میلیارد انسان هستند.

 

رر رزا. شی   اسی   رر از کره سیخ  کنیرزهزی، منربع انسیرنی عظازی ب ای سیری  مجرر خبر هرر شی   زن گی انسیر 

تدانسیتن  زجد. شینرسین ، ب ز  تغاا اخ ها.یکر  .ه کنیرزهزی نزیرر میام زز ر شیو رر، به این شیکیی که م .  

 .اشته برشن   از ط یی، م هنازاساد  ابتصر.ی .ه یو ابتصر. ی ابیی کنرزهزی ز اه ی مزکن ناس  

 

  ان  زمان شی  نارز کزت  به کره به ازای زای  ت زجی کنیرزهزی بیکه نارز کزت  به نه تنور منج  به رر این پانی ی 

برز.  کنی ، مازا  زمان  ز  به منظده غتاهسیرنی به یو ی .  رر هشی  این یو هزن  ج ی  ناسی   .ه طی رزاه 

بر   ؛کزت  اس  بسارهسیر  پاش   ۵۰۰۰ها کررش .ا.  اسی   ام زز مارناان سی انه اسیتفر.  از زمان از مد اه  متدسیط

تکند دژیکی .ه   یریربیه کزیو پانییی یی ب نی   ت ی بو   میغنیزجد. اینکیه م .  می ه  از هژی  غیتایی بیه م اتیب 

، مازا  زمان  ز  ب ای کنی  محصید خ زهاعی ز ۱۹۶۰کنیرزهزی، .ه طی نا  ب   شی زن شی   از ازاسیط .ره 

 یو پنج  کررش یریته اس  ط، متدسغتای یادانرخ ب ای ی . 

 

 

رری جور  این  از بخش بسیارهیبه اسیتفر.  از چدو به عندا  سیدت ،  کنره گتاشیتنسیرزی کنیرزهزی، تدا  بر چار 

جنال   از.هحیی  ناداناین  ام زز پدشییا    ۸۰ها تج به کنن   ی ز.  تر  زایی جنال-برزبربیا  ها .ا.  اسیی  تر 

ه مازا  زمان اتتصیر  یریته بسیر  گتشیته،  ۲۰ا   .ه طی ۱۹.هحی  .ه پریر  ب    ۵۰شی   اسی ؛ .ه مدریسیه بر 

جنایی  از   تحد »مایاد  رکتره کررش یریته اسی ؛ مسیریتی به ان از  ی انسیه   ۵۰.اهی تد ا ی .ه جور ، جنال

، به رزر  ان از  تغاا  جزعاتی که بر ای  ید ، ن   زا.زز   انسییر  ها  تر  زایی نالج-زبه بر تر  ز.ایی جنال

 هس  به نظ  می م زئن ز ب ز  تیل.ر ، کررش می

 



 

 7 

 

  مازا  رو  ز  ب ای یو هژی   شید.از پاو ه. میبه طده منیربه اسیتفر.  انسیرنی از بسیارهی از منربع .یا  .اه. 

برعق  .هحی  .ه طی هبع ب   گتشیته کررش یریته اسی   ر د.گی نات زژنی رزچنر   ۲۵نز.یو به  متدسیط،غتایی 

شیید.  بر اینکه مد اه کیی  یاج مکزیو میمثل ت ررییکر ز منرط  زسییاع م .  .ه م (ازت یفاکرسییاد ردپ زهش )

یریته  مده. استفر.  به ازای زای  تد ا  .ه کندهرری تدسعهنات زژ  ، مد اه ر د.گی نات زژنی .ه یر  ایزایش اس 

 به طده ج ی کررش یریته اس  

 

“ 

با نگاهی جامع، این رویهها به این معنی هستند که در این قرن، مجموع تاثیرات 

انسان بر محیط زیست، شامل تغییر کاربری زمین، بهرهکشی بیش از حد و  

آلودگی، میتوانند از پیک رد شده و کاهش یابند. با درک و ترویج این فرآیندهای 

در حال ظهور، انسان ها این فرصت را دارند تا سیاره زمین را مجددا وحشی و  

 مجددا سبز کنند.

 

ایتزر  تدر یر  شید.، که بسیاره اتوره میبر یو سیاره  مح ز.،  .ه تضیر. ی  ز م زاز هشی  بی ا  ته، ب  تت  ت  

ب ای بسیارهی از  داز  مر.ی بر ر زتزن ت  شی   جدامع اشی رن تدار  شی   به عندا  مثر  مصی   گدشی  .ه بسیارهی  

نارز   ز از گدشی  گرز به منربع پ زتئانی که بر شی خ کزت ی به زمان از پاو ه. شی   اسی از کنیدهرری ر زتزن  

 .اهن  تغاا  ک .  اس  

 

به یریته رزینه سیی   بر ت ی مع د  ، ابتصییر.رری تدسییعهپرسییخ .ا.  شیی   برشیی زبتی تدر ییر ب ای  داز  مر.ی 

هز به هشیی ی از یعر ا   سییو  زت  مصیی   مدا.، خ ککنن  که .ه عان شیی می تج بهت مرخ ز .انش  رریبخش

  اتت از مزکن اسی  .ه کنیدهرری .ه یر  تدسیعه ام ززی،که ایتزر   این .ینرماو یتی سیرزن میها ابتصیر.ی 

 ت  برش  ، ب جستهب ن بو   می، منربعمص   رری بوانه از نظ  برترتا  ینرزهی

 

رر به این معنی رسیتن  که .ه این ب  ، مجزدن تررا اخ انسیر  ب  محاط زیسی ، شیرمل  این هزیهبر نارری جرمع، 

  ت زیجبر .ه  ز ز کررش یربن    از پاو ه. شیی  تدانن  کنییی باش از ی  ز ر د.گی، میتغاا  کرهب ی زمان، بو  

بر  ؛ کنن سی ز ز مج .ا مج .ا زینیی  رر این ی حی  ها .اهن  تر سیاره  زمان هارری .ه یر  توده، انسیر این ی رین 

 بری  هسن  ز ید  مر.ی پریر  میرری زن گی م ه  می.کندهرری .ه یر  تدسعه به استرن اهزجد. اینکه 
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۳. 

زن گی بر  نسی   به جدامع م ه ، که .ه بر  تنی ی  شی ، این ای   که جدامع انسیرنی از اه  شی  نررز ن  رریی رین 

اگ  جدامع گتشییته تررا  کزت ی ب  محاط زیسیی    جریی که ترکنیی   ان  ها به چر ش میبره کزت  ب  زمان .اشییته

 .ا.ن  که ر  جدامع به م اتب جزعا  کزت ی ها پدشش می .اشتن ، این مد دن به ترط  این بد. 

 

م اتب ه.پری انف ا.ی بزهگت ی نسی   به رنچه  به، ت رری بسیاره پسی یته.ه یداد ، جدامع انسیرنی از اه بر ینرزهی

جزعا  ی اکث  یو یر .ز   ،.زه  پیاسییتدسیین ازات .ه که .ه نظ  باا ی  جدامع ام ززی .اهن  ب  زمان .اشییتن   

این   طی ز .ه ک . تر ی  اند اض شییکره ها اکث  پسییترن اه  بزهگ این بره   م .  رم یکری شییزر ی  مایاد  نف 

ن   ت  یل شی ی  محاط زیسی  تدسیط انسیر   .ک سیدازن   ز پرکسیرزی میسی اسی  این بره  ها میرری ی رین  جنال

 ز.ایی جور  ب ل از اندتو حنعتی ه  .ا.  اس  تر ر  ی  که سه چوره  جنال رد دسن ا.امه یری  .ه کل .زه 

 

ت ی از زن گی ها، بر  ک .ن ، اسیترن اه. پریانندن بنی  ب ای پرسیخ به نارزررینیر  اسیتفر.  می نارکر رریی که ینرزهی

،  انسیر  یت  گسیت .  ز نرگورنی جزعا  ب ز .ا.ن   زجد. تررا  سی انه بسیاره بانیت  ب  محاط زیسی ، پدشیش می

  یرجعه یو  رر منج  بهینرزهیمج . جدامع انسییرنی به ط اع  بر اسییتفر.  از این  گ   ز. ر  اب ا  گسییت .  به 

 زیستی ز انسرنی تدار  ش  محاط ایسرهگساخته

 

رر زابسییته رسییتن :  به ر ان  چد  م .  باش از ی  رر .ه سیی اسیی  .نار مده. تو ی  ب اه گ یتهاکدسییاسییت ام زز 

   شییی م .می که گد  .رن رر ها ب ع ک .  ز تنز  میب ای سیییدت  نارز .اهن  جنال  م .می که به راز  ز ذغر

کنن   چه این یو جرمعه بدمی کن شی   شیکره میرری پسیترن اها  ها تر ی  هینیهتدهن  گدنهشیکره ها ب ای غتا می

رری ط اعی اسی  که  رر به محاطه یو شی ک  ترهجی، این زابسیتای م از  انسیر چب . محیی برشی  که سید. می

 محریظ  از ط اع  اس  منکل 

“ 

امروز اکوسیستمها در سراسر دنیا مورد تهدید قرار گرفتهاند چون مردم بیش از 

 حد به آنها وابسته هستند.
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رر ز ت مرخ اکدسییاسییت  ط اعی، ی حییتی زابعی ب ای از ج یر  ت بوانهم ه ، بر اسییتفر.   یرر، ینرزهی.ه مدربل

رریی  رر ب اب  بر یریتن ها این ینرزهیبی ی پتی ش گتاهن   ک   .ه اتتاره میار اخ انسیر  ب  زیسی  مجزدنکررش 

 به یو رنت زپدسان تدو اس  

 

ان ، شیزنیا ی .ز  ه اسی ، چ اکه  هرر ک . رری م هنازاسیاد  که به طده هززایزز  بنی ی  ها ط اع  ی رین ا  ته، 

،  تیحینعسیرت  یسیایی، مکرنازاسیاد  ز  یررسیدت این .ه ابت ا اسیرسیر ان    تنز  .ا.ناز رر محاط ط اعی ها ر 

رری بزهگت   جزعا بد.ن  که زندل ز اهت رطرخ م ه  رری یزلسییرزی ز ینرزهی، ب بیمصییندعیکد.رر ز سییزد  

ک .ن ، شکی ناس  که  پان ی  نزی رر از زمر  ب ز  زس یاگ  ینرزهی  ن انسرنی ز مص   بانت  ها مزکن سرتت

 ک . هش  نزی چن ا جزعا  انسر  ر  

 

.ه   رر، تدر یری بانیت ی به اکدسیاسیت ت ب تده.اههزز بههززرری شیو ی بزهگ ز که جزعا اسی  .هسی  این ناز 

رر این امکر  ها  ینرزهین اامر رز  سیرزی شی   اسی ع ط اعی جورنیباسیتخ ان منر - ان .زهت  زاه. رزه.  رریمکر 

به ر  زمر  .ه ترهیخ گتشیته بنی ، به م اتب .ه اسیتفر.  از    به م .  .ا.  اسی  که از ط ی  ابزاهرریی که نسی 

 کنن   ترمان م زئنها  جربجریی ز غتا، پنر ، گ مر، نده ،ت  رستن منربع ز زمان بوانه

 

  شیی  نررز ن رری رگرررنه ی رین  بخنیییشییتروانسییر  از تخ یب ط اع  نارزمن  سییتم  ز هیر   شیی  نررز ن 

 ز.ایی ز ر د.گی ردا رری جریازین اسی   کررش جنالتدسیعه ینرزهی، اسی   .ه ب تی مداه.، ر  .هیر  توده 

 زی  سدف نارزمن  جریازین ک .  چدو ز ذغر  بر ان ژی م ه  اس  .ه 

“ 

ای، پرورش شیالت و سازی کشاورزی، انرژی هستهچگالرشد شهرنشینی، 

هایی با قابلیت نمایان شده برای کاهش فشار سازی آب همگی فرآیندشیرین

های غیرانسان زیست هستند که فضای بیشتری برای گونهتقاضای انسان بر محیط

 سازند.میسر می

 

رم ت  برشی   به عندا  مثر ، ایزایش برز.  کنیرزهزی  منربع به نحد کرهاز .، ر   بنی  بری  اسیتفر.  ه.ه سیری  مدا

از  زیس  ها رر بری  به .ن ر  این برشن  که محاطبه مزاهن ها کررش .ر   انسر  رراهیفزز ع ررتدان  ت  یل جنالمی

 ابتصر. هرر کنن  
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رریی بر  سیرزی رو رزای ی رین ای، پ زهش شیاتخ ز شیا ینسیرزی کنیرزهزی، ان ژی رسیتهشیو ننیانی، چار  هشی 

رری  یضیری بانیت ی ب ای گدنهکه  رسیتن زیسی  تدر یری انسیر  ب  محاط هشی   ب ای کررش ینیر نزریر بربیا  

رری تد ا   پریان، ز بسیارهی از شیکلبرز.  کنیرزهزی بر ننیانی، .ه مدربل، گسیت ش یدمه   نسیرزمیغا انسیر  ماسی  

 گتاه. ان ژی تج ی پتی ، عزدمر زمان ز منربع بانت ی نارز .اه. ز یضری کزت ی ب ای ط اع  بربی می

 

ط اعی  ب ای  ریر بیه این تیرط  کیهامکیر  .اه. انسیییر  بیه رزیر  مازا کنی  کیه این ا ادریر این ها بیه ذرن مت یر.ه می

شنرسرنه ز معندی  به . یل حی ی  زی ریی امکر  .اه.که از ر  چنی  بپنیدن ،  ،پرسیخ به نارزررینیر  مده. نارز ناسی 

از  . ال ان  غر  ر به این رریی از سییاره  که م .  رندز به طده عزا  ت  یل نک . از ر  چنیی  بپدشیین   ر  بخش

رر،  رر، باربر رر پا ا ننیی   اسیی : کد ب . ابتصییر.ی ب ای ر پدشییی شیی   اسیی  که رندز کرهرر . ال چنیی ر 

 ای  رر »یرشاهرری تریار، ز سری  زمانجنال

 

ب ز  رنکه باش از این به  ه. شییدن تررا  انسییرنی  پاو ، از کن  که جدامع، این امکر  ها بانییت  میک . نررز ن 

 پدشی ش   اس  ، ط اع  چن نن   تده.  زهز. کنن   ط اع  استفر. رری نس تر .س ی ی  محل

 

۴. 

از ط عا  اس     تدسعهنررز ن ک .  ب ای تدسعه انسرنی ز ب ای  یو  زمه احیی.ست سی س شره به ان ژی م ه  

رر به عندا   .ر  که اسیتفر.  از جنالجور  این امکر  ها می.ه .سیت   بد.  ان ژی اهزا  به م .  یدا  سی اسی  

.ر  تر  رر این بربیا  ها میبه انسییر  کد. ز ت اکتده، ب  مثل-رری ان ژیسییدت  ها متدبف کنن   به کزو زهز.ی

.ر  که رو پسیزرن  ها برزیری   بربیا  ها می این رران ژی به انسیر   .ه زمان کزت ی کنی  کنن ها غتای بانیت ی 

رر این بربیا  ها  به انسیر   پدشیی کنن رری رو چنی رر ز سیف  سیرزی کن  تر از هز.ترنهکن  ز رو .هیر ها شیا ین

ییزاخ ز پتسیییتاو ها برزیری  کنن  به جری رنکه این مدا. مع نی ها اکتنیییر  ز پر یش   ،بر رزینه ک .ر  تر می

، ان ژی م ه  مزکن اسییی  گ یتن ک بن از اتزسیییف  به منظده کررش ک بن ان رشیییته که  جیدنارری به کنن   بر 

 مح   گ مریش جورنی اس  ها ماس  سرز. 

 

رززمر   ک بن  اکسییا سییه ب   گتشییته بر هیتن جورنی تد ا  ان ژی بر تز کز اتزسییف ی .ی .ه طی بر این یر ،

  -یعنی کررش ش خ ک بنی ابتصر.ررینر -ز.اییک بن به کن یبرز  زمرنی رزان اس   رزچنان کندهرر .ه  ش  

به منظده  اشییتن ر د.گی ک بن ان رشییته به مازا  کریی ه .بر پریان نا متنرسییببر ن تی ، امر این کره ها ان ک . می
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هز مویره جی ی  انی   ازاینک . نزی، یش جویرنی.هجیه سیییرنتاا ا. گ میر ۲ا زییی میرنی   بیربیل اطزانیر  زی  ری   بان

 ها شترو ب خنن  مدجد. ز.ایی .هنگ ی رین رری ک بنرر بیابیازی نارزمن  این اس  که انسر 

 

بری  انجر  شیید.  .ه کنییدهرری .ه یر    کرهمرن  که چادنه این .ه اینجر سیی .هگزی زیر.ی بربی می، به ر  یر 

رری زن گی  .تدسیعه، مصی   .ه یر  ایزایش ان ژی عزادر رز سیته بر .هرم رری .هیر  ایزایش ز بو د. اسیترن اه

  ه. شی   از پاواگ چه اسیتفر.  از بسیارهی از منربع مر.ی .یا  مثل نات زژ ، ا داه ز زمان شی زن به شی   اسی   

مر.ی ز انسییرنی این   عه تدسییعه انسییرنی ز کرهب . گسییت .  به عندا  جریازین منرب، محدهی  ان ژی .ک .  اسیی 

ا  به هشی  تد. ۲۱، ب   یرزه.ه ، اگ  نه بخش اعظ کن  که مصی   ان ژی .ه طی ن ها به ذرن مت ر.ه میدمد ی 

  تدار  .ا.ا.امه 

 

.ه طی ر  مایاره.رر انسر  .ه س اس  که ، موره ابیازی ز ا.امه ی رین  تدسعهمربان هز، ر گدنه .هگا ی ازاین

نفع مده. .ز  م تفع تدار  به تزرمر  رزچنر کنن ، .اهن  به استرن اه.رری زن گی م ه  .س  پا ا می جور 

 ش  

“ 

دسترسی سرشار به انرژی مدرن یک الزمه اصلی برای توسعه انسانی و برای  

 ناهمبندکردن توسعه از طبعیت است.

 

ز ن ری  ر   ؛ م .  .نار ناسی  اکث  هت ین .غ غموزت ین ز یدهیزیسیتی رری محاط  چر شز سیری تغاا اخ ابیازی

ک بن به  اکسیا سینگ .ه بنات.ش مزکن اسی  ر د.گی ردا ز ایزایش ر ین گی .یبرشی   یو نا زگر  ج ی  ذغر 

کننی  ز بی ز  نده زنی گی میریر نف ی کیه .ری   ب ای مایاد نجیرخ میناز ریر ها رز ا  بایرزه.، ز ی جیر  انسیییر 

به سدی زن گی   گتاهی ، ها  رری م ه ، یرهغ از من ع رب ای پخ  ز پز، س گان بسدزانن ، ب ق ز سدت ن  مج ده

 زیستی ج ی ی به رز ا  بارزه. رری محاطسرز.، ز د اینکه چر شبوت  ها ماس  می

 

منظده مر این اسییی  که یتی   ر  این گزاه ،.ه بااسییی    تکند دژیکیاسیییرسیییر یو چر ش  معنر.اهموره ابیازی 

ب ز   سیی انه مصیی   جورنی ب ای هسییا   به موره ج ی ابیازی نرکریی تدار  بد.    .هرری چنییزاا  مح ز.ی 

ط ی اه  ر  ینرزهی   ه زجد. ن اه.  اگ چهابه سییز  موره ابیازی معنر.عزا ، راچ ها  معت  ی  تکند دژیکیتغاا  

ش   که .ه ر  یکزّ، مر راچ سنرهزیی .اهن نظ  مده. عتبه تد. اتتت   یرریت کاب منخ  ینرزهی.ه جزئارخ 

 شنرسا  ها نزی ن رش .اه بخش اعظ  کررش ر د.گی عو  تکند دژیکی تغاا اخ 
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عزادر مده. منربنییه بربی  که م .  مزکن اسیی  ب ای موره ابیازی اتخرذ کنن   تکند دژیکیمسییا رری منییخ  

م  عان تد. ها برزترو   ز ی  ییارخ تحیاییتکند دژیکی سییتی   معزد مرن   سیینرهیدرری تئدهیو موره ابیازی می

رری  ینرزهی ،ز مدارسییی که .ه ر  سیی ع که رزای باش از ی  معزد  .ه محرسیی ه رزینه، رزچنر  ؛ .رنمی

 تدانن  به کره گ یته شدن ، مدی  ناستن  ک بن می-ان ژی ک 

 

 

کیه بیر   هزجد. .اشیییتی  ریربتیکنی  کیه ا ادریری بیر این ییر ، تیرهیخچیه تغاا  ز تحد  ان ژی این ها بیه ذرن مت یر.ه می

رریی بر کافا  بر ت  بسیته بد.  اسی   جریازینی سیدت ر  ،ت  ان ژیجدامع به سیز  منربع پر رری ی ک  شیاد 

ت  )یعنی بر شی خ ک بن رریی بر کافا  پریان)یعنی بر شی خ ک بن کزت ، چار ی ان ژی بانیت ( به جری سیدت 

ان  ز مسییا ی که به سییز   ز.ایی ک . -بانییت ، چار ی ان ژی کزت ( عزت هزشییی اسیی  که جدامع بر ر  ک بن

منربع ان ژی بر ک بن از .ر   تحد  به سیز  جورنی نا زیریته یریته .ه رین   اسی  ها ننیر  میوز.ایی شیترک بن

رر ت ازاخ ایزایش مدار  به . که از نظ  نا ز چار  برشین  ز بر.ه به  تدار  .اشی رری ان ژی ینرزهینارز به ، حیف 

 ب ای ترمان نا زی ابتصر. .هیر  هش  انسرنی .اشته برشن  

 

مدار  مصیی   زمان ز سییری  ار اخ ه اکث  اشییکر  ان ژی تج ی پتی  بر.ه به انجر  چنان کرهی ناسییتن   مترسییفرن

( یر بسییارهی .یا  از تج ی پتی رر به biofuelسییدت  ).ری به جور  بر زیسیی زیسییتی  ز  ب ای نا زمحاط

   ز ه.پری ک  اهائه کنن    ای بر ک بن حف م زئن به سز  رین   ها  گتاهیکه شو .اهی  ای اس  که مر گدنه

 

“ 

های تحول به سمت جهانی نیرویافته از منابع انرژی با کربن صفر، نیاز به فناوری

ها  انرژی خواهد داشت که از نظر نیرو چگال باشند و قادر به افزایش مقیاس به ده

 .تراوات برای تامین نیروی اقتصاد درحال رشد انسانی داشته باشند

 

یو اسیتثنر  اسی  ز این پترنسیال ها .اه. که   ،رری تدهشیا ی پ برز.  تد ا  شی   از مدا. سی شیره .ه زمانسیید 

رری تدهشیا ی ام ززی نارز به ندرزهی ینرزهی رر ت ازاخ ها ب  هزی چن  .هحی  مسیری  ک   زمان ترمان کن  . 
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  بر تد ا  متغا  ان ژی نبتدان .اهن  ترژی اهزا  رری ذتا   ان ج ی ب ای پرسیخ به این اسیترن اه. ز تدسیعه ینرزهی

   نرری بزهگ .س  ز پنجه ن   کن.ه مدار 

 

ی،  شیی   ب ای پرسییخ به اکث ، اگ  نه رزهبر بربیا  نزریر ک بن حییف  بر فعل ای تنور ینرزهی ام زز شییکری  رسییته

  سیرزیپار.  ،رری مختیف اجتزرعی، ابتصیر.ی ز برندنیچر ش بر این یر ،رری ان ژی یو ابتصیر. م ه  اسی   تدر یر

رری  ز  ب ای هسیا   به موره ابیازی ج ی، غا محتزل سیرتته اسی   ای ها .ه مدار رری یعیی رسیتهینرزهی

 به  ای  ز  اسی  تران ژی رسیتهب ای ت  رسیتن  ایتزر  ت  ز اهزا ای که ایزنرری رسیته ی ی از ینرزهینسیل ج

 ینرزهی کیا ی موره ابیازی ب س   یو  ت یا  کرمل تد. به عندا 

 

ت ین  ای نزرین   محتزلرسیته رزجدشییای پانی یته ز ، ان ژی تدهشیا ی نسیل رین  ، شیکری  رسیته.ه نوری 

بر این  رر از ط اع  رسیتن   ها.یکر  انسیر  نررز ن ک . پری اهسیرزی ابیا  ز  ت کا یرری گتاه به سیز  ار ا  ها 

  .ه یان این تحد ، سیییری   تداری  ب .چنیرنچیه تیرهیخ تحد  ان ژی هارنزیری تدبی بیرشییی ، این تحد  زمیر   ییر ،

ربی، زیستی موزی ها ترمان کنن   به عندا  مثر  س رری ب قریع اجتزرعی ز محاطتدانن  منرری ان ژی میینرزهی

رر نسیی تر  ک بن برشیی  ب ای کنییدهرری یدا  برشیی  بر رنکه ه.پری زمانی ز ربی ر -  من ع اهزا  نا زی ک نتدانمی

یع ج ی    منرنتدانز ذتا   ک بن می ج اسییرزی رز ا  بررری یسییایی سییدت به رزان حییدهخ بزهگ اسیی   

   نتد.  )بادمس( یعیی ترمان کنرری یسایی یر زیس زیستی نس   به ان ژیمحاط

 

نارزمن  این اسیی  که بنیی  بر  جورنی، ان ژی  نه ز پری اه .عرابتصییر. یو مسییا  اتتبی ز عزیا ایرنه به سییز  

ره برشیین   چنان  یر   مزکن به سییز  منربع ان ژی تحد  پا ا کن  که اهزا ، پر ، چار  ز سیی شیی  ینسیی یعت 

رری ان ژی پر  نارز تدار  .اشی ؛ ر   سیرزی ینرزهیمسیا ی به یزری  عزدمی پری اه به منظده تدسیعه ز پار. 

ت  ب ای .هز  ییو سیییرززکیره گسیییت . ا زییی ز از ط ی  رزکیرهی ز هبیربی  بان؛ ریر.هز  کنیییدهریر ز ر  بان ر 

 م هنازاساد  ز تدسعه جورنی 
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۵. 

ندیسا   بر ب ه.انی، کرزش، جستجد ب ای مر این مستن  ها از س  عتبه ز اهت ر  عرطفی عزا  به جور  ط اعی می

رر بر ترهیخچه عزا  ی گنیتی تد. اهت ر   رین   ر پ زهش ط اع ، بسیارهی از م .  از تد.شیر  با ز  مییو ، ز 

این   کننی ، زجد.ینیییی ها مسیییتدازیر تج بیه نزیریری ط اعی  زگا نی   م .  یتی زمیرنی کیه ر گز این پی یی  می

 کنن    عرمل موزی ب ای ستم  هزانی ز معندی تد. تص ی  میبه عندا   رر هاپ ی  

 

مزکن   مصیندعیکرمت رر رزانیه از نظ  مر.ی تر ی ی زابسیته به ط اع  تدارن  بد.  یتی اگ  یو جور  انسیر 

رری  چه معانیی  ز ینرزهیر  بر ط اع ، باش از ت تده. گ  به حییدهخ ایتزر  رندز زن گی  ربرشیی ، تایی از م

  این امکر  اسی  که زابسیتای مر.یگتاه. ، پاش هز مینررز ن ک . کنا   رنچه انتخرو میها  انسیرنی نارز .اه.،

   بن  به ط اع  ایتزر  کزت  مخ و برش  

 

رری پدشیی از ط عا ، باش از ب رر ت ، به منظده چنی شی  .ا. ت  ز شیتروت ، رگرررنهیعر  نررز ن ک . مد یدن 

تدانن  از نظ  رری یعیی ز رین   میشیینرسییرنه اسیی   نسییلرری معندی ز زی رییمر.ی ز کرهب .ی، متکی به ب رر 

 ی  کنن   امر این جورنی ناسی   ای بر تندن زیسیتی ز ط اع  زینیی بسیاره کزت  زن   مرن   ز پانی مر.ی ب  سیاره 

برشیا    مج دهجورنی اسی  که بپتی ن ، بی ر ها  ک . نررز ن رری رر ی رین انسیر  چنرنچه تدارا ، ز نه،که مر می

  ب د  کنا 

 

رر ز بد ، منرت  .هیریی، زیسی ان ازرری ط اعیچنی گدیا ، می یرنچه اینجر به ر  ط اع  یر یتی ط اع  زینی 

تدسیط تررا اخ انسیرنی .سیتکرهی  ، غر  ر به طده معزد ، رررر ز رزاه که طی سی   رریی ها .ه ب  ماا .ت سی اکدسیا

سید.من  رسیتن ، امر به  زیسیتی، گ اییبدمی ززیسیتی،  ز مفررا  تندن زیسیتی، پاچا گی یفرت ان   عی  شی  

 ها یفظ کنا  ز چادنه  ان ازرری ط اعیچن کنن  که ک ا   تعاانتدانن  تنوریی نزی

 

به ر  برزگ .ان    زای ی پاش از .سییتکرهی انسییر  زجد. ن اه. که ط اع  بخدار    ز ییعا  پریه.، ه.ه اکث  مدا

ت   رری ابت ائیز یعا  به به این حیدهخ که ان ازرری ط اعیچنی رر ب ای برزگ .ان   شید.  به عندا  مثر ، تتش

هز  ازاین ؛رر ( شید.رم   )»مورج رری اتا ا ز.ز.  گدنهمزکن اسی  شیرمل  گ ایی (یت  برشین  )»بدمتد. شی اه

بد.    .ه شی ایط .یا ، جدامع مزکن اسی  تصیزا  باا ن  که بدمیاسی کررش تر   تندن زیسیتی محیی نارزمن  

 ز تندن زیستی کنن   (novelty) ها ب برنی ب یع بد. 
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“ 

زیستی نیازمند تعهد پایدار به پیشرفت ناهمبندکردن رفاه انسان از تاثیرات محیط

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توام با  دار سازمانتکنولوژیکی و تکامل دنباله

 این تغییرات است.

 

ریر، بیه طده غا  بیربیل  بیه تیرط  اهزش غا کیرهب .ی ر  انی ازریری ط اعیریری حییی ی  ب ای ناوی اهی چنییی تتش

اسیرسیر .اهای مننیع انسیرنی   ،رر به منظده محریظ هز، رزه تتشبر مننیع انسیرنی  ازاین اسی  ررییتصیزا  ،اجتنرو

ت م   .ه  اینکهاسی   پس ز.  ط اع  زینیی از نظ  تصیزازی انسرنی بد. ، .س  کزی از تس ا  ر ، از یاق 

رر  رر ز مدجد.اتی که ر به اینکه این مکر ز شیزر  زطنر  مرر ، بر متدرع  ک .  ررن اه.  انسیر  ،اسی سیتی  بنی  

  م .  مزکن اسی  زینیی ها یفظ تدارن  ک . ان ازرریر ز چنی رمکر ان  اهزش محریظ  .اهن ، ها اشیغر  ک . 

رری ط اعی، مثل  که از نظر  -تومثل تصیفاه رو ز محریظ  .ه ب اب  سیا -که انتخرو کنن  که ب تی از ت مرخ

؛ یتی اگ   شید. ها .اشیته برشین ترمان می ررتر و ز رررر، برتتقرری ربخاز.اهی پدشیا   بر جنال، حیخ  ید یه

راچ  ت  از سییرت  رسییر  زای رری تصییفاه رو، سیی رری .هیریی ز ترک یزرر برشیین   رری ط اعی گ ا این نظر 

 نخدار  .اش   .زجد کیا ی ب ای مسرئلشر 

 

سیتی  مختیف محیی، ترهیخی ز ی رنای شیکل .ا.  تدارن  شی   بر زجد. اینکه مر   ب  اسیر رری ط اعی محاط

کیا  محریظ  از ط اع  زینیی اسی ، این ها  ، پدشیی از زمانسیرزی کنیرزهزی به منظده چنی برزه .اهی  که چار 

مثت تتش ب ای یفط یایرخ   -بیر ط اعی   ت ا  زماناشییی  انتخیروبیه  رزچنیر ای  کیه تایی از جدامع یوزای  ر  

ان ازرری کنیرزهزی به جری اینکه اجرز  .رن  که ر  زمان به ط اع  زینیی به شیکل عیفزاه،  زیش .هز  چنی 

رر  ان ازرری ط اعی ز اکدسیاسیت ، ینیره ب  چنی ک . نررز ن بر رنکه  ا.امه تدارن  .ا.  - تاغزاه ز جنال ب گ ..

رر رزچنر  بری  تصیییزا   ، جدامع ز .ز  .ر ، مر کر  زمانانسیییر  ها کررش می ایپریهپرسیییخ به نارزرری  ب ای

 .رن  شنرسرنه یر ابتصر.ی اتتصر  میرر ها به چه ر   زی رییباا ن  که این زمان

 

از ط اعی  زینیییی بانیییت  کریی نخدار  بد.  بری  رزچنر     انیراطز ب ای، یریتیهشیییتیرو نررز نی ک . حییی   

به ها رری ط ی اه ط اع  زینیی زجد. .اشیته برشین  تر ط اع  زینیی بانیت ی رری محریظتی ز جن شسیارسی 

نارزرری مر.ی بنیی  از ط اع ،   نررز ن ک . تداسییتره شییدن   رز ا  بر شیینرسییرنه ز معندی جو  ار ا  زی ریی

نارزمن   ، ان ازرری زی راز چنی  ی شییبخنیی تعو  به یفظ ط اع  زینیی، تندن زیسیتی ز  .ری ز .زاسیرزمر 

 ررس   ت  بر ر اهت ر  عزا 
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۶. 

کنا   پانی ی  تکند دژیکی  یریته، یعر  ز رگرررنه ها تصی ی  میشیترو نررز ن ک . مر نارز ز ت یا  انسیر  ب ای 

از تتبا    کرهک .یزیسییتی از ت زجی ابتصییر.ی، حیی یر تررا اخ محاط نررز ن ک . غا  بربل اجتنرو اسیی    

رری ط اعی از ط ی  تغاا  انسیرنی محاطمسیا  از بزهگ  بسیزتیمع د  به برزاه ز پرسیخ بوانه به کز د. ناسی   

  به پازد.  شیی  برند  ع  ییه ز تدر ییر زجد. .اشییته برشیی ،که چازی به نر  برزاه یر از ر  ت رر، تایی پانیی نرزهیی 

 ان  رر برزسرزی ک . رر جور  ها .ه طی رزاه ز اب ر  تدو، انسر   یتنگایزایش تدر ر، کز د.، ا ور  زاس ه

 

“ 

 پیشرفت تکنولوژیکی غیر قابل اجتناب است.

 

ت ی  زیسیتی رزچنان بری  .ه زمانه اجتزرعی، ابتصیر.ی ز سیارسیی زسیاعرری تکند دژیکی به مسیرئل محاطیلها 

ای تدسیط کنیدهرریی مثل ر زر ، ژاپن ز رری رسیتهکنا  که تع ال ک .  نا زگر .ه نظ  گ یته شید.  مر یک  می

رری مج . ابتصیر.ررینیر  به سیدت  گ   ز. ز رریی مثل کر اف نار، ک بناز  ک .  .زبره  بخش ان ژی شیر  ایر  

رری تکند دژیکی نه انتخرو.رن  رر به هزشنی ننر  میر چن  این نزدنه سدت  غا سرزن   اس  یسایی ز زیس 

 شدن  رری میی ز محیی تعاان میرر ز ی رنگ ا زییی .زه از محل، بیکه تدسط سرزمر تدسط سرززکرهرری بان

 

شید.  مر  .اهی یکسیر  ی ض می، بر نظر  سی مریهمنتد انشه تدسیط م ایعرنش ز چی ، چه  باش از ،م هنازاسیاد 

ع رهخ اسی  از  کنا  ب ا  اشیره  .اهی ، کنا   رنچه که مر زبتی از م هنازاسیاد  حیح   میها ه. می تدیاییچنان 

سیتم  ز هیر   رری اجتزرعی، ابتصیر.ی، سیارسیی ز تکند دژیکی .ه جدامع انسیرنی به سیز  رهایشتکرمل .هازم خ 

ز رزا.ی   منیت  رری سیرزی ابتصیر.ی، زی سیرت عزدمی، کرهرم ی .ه مصی   منربع، یکپرهچه بو اشی مر.ی، 

  ی .ی به م اتب بو د.یریته

 

ز زنر  ها از تزیو، کد.کر   ز کره کنیرزهزی سیخ ، م .  ها از زن گی .ه ید  ر  چاز .یا باش از  ،م هنازاسیاد 

، هرریی بخنا   اس   کرهرم ی  انهرری ی ی کره ز تد.س رری نژا.ی ها از تی  ز ست ، ز جدامع ها از یکدم ابیا 

تکند دژیکی به جدامع انسییرنی این امکر  ها .ا.  اسیی  تر به -رری اجتزرعیبانییت  .ه مصیی   منربع تدا  بر نظر 

  ،ابتصیییر.رری کرهرم ت  زیسییی  پرسیییخ .رن  رری کزت  منربع ز تررا  کزت  ب  محاطانسیییر  بر زهز.ی نارزرری

ها .اهن  .ه یر ی که بخنیی بانیت  از مرزا.  ابتصیر.رری ر زتزن ت  رسیتن  که ب هخ پرسیخ بوت  به نارزرری انسیر  
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، رن ، انسیر  بانیت  ی حی  انتخروانسیرنی بوت ، رزا.ی ز  بو اشی ابتصیر.ی تد. ها به امکرنرخ غا ابتصیر.ی، شیرمل 

 .رن    ی رنگ ز یفرت  از محاط زیس  تخصا  می

 

زیر.ی .اه.  مصی   مر.  تنور به یریته، تر کرمل شی   یرحییه ی رین رری م هنازاسیاد ، یتی .ه ابتصیر.رری تدسیعه

زیسیتی نارزمن   هیر  انسیر  از تررا اخ محاط نررز ن ک . اسی    پاو ه. شی  از ترزگی .ه ر زتزن ت ین جدامع 

رری اجتزرعی، ابتصییر.ی ز سییارسییی تدا  بر این  .اه سییرزمر تعو  پری اه به پانیی ی  تکند دژیکی ز تکرمل .ن ر ه

 تغاا اخ اس  

 

کرهری ینر  بخش تصییدحییی،  ، بر اعتزر. به نفس ز تورجزیریته تکند دژیکی به منییرهک  یعر یپانیی ی  شییترو

بی ر  ، رزچنر  ۱۹۵۰.ره  تار نهتدش ه. ب نرمه مر  یزنبرزاهرر، جدامع شیو ی ز نور. .ز   نارز تدار  .اشی   

   برئیا  رری تکند دژیکی.ری ندرزهیز شیترو زیسیتیمحاطعزد  م .  .ه پ .اتتن به مسیرئل ب ای بدی  یندنی 

ب ای کزو به رزه.    رر ز سیری  تزوا اخیرهانهتدسیعه ، ی بوت رربه منظده تدسیعه ینرزهیتحدا  این ندش شیرمل 

ا زییی  رزکرهی بانرزچنان شید.  زیسیتی میموره ت  اخ محاط به منظده گتاهیبرند به برزاه، ز  ررینرزهی نای

 رری کنرزهزی ز ان ژی   زهی اس  ند دژیکی ز انتدر  ینرزهی .ه یدز .ه ندرزهی تک
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۷. 

،  نرپتی ان پتی  بیکه ج ایی، ر  .ز نه تنور امکر  مر این بارناه ها بر برزه به اینکه سییعر.خ بنیی  ز سییاره  پ ط ازخ

سیتم  ز  نررز ن ک . شی زن به  ز، اسی  .ه یر  انجر  اینو ر که کنا   بر ا تزا  به ی رین رری زابعی تد ی  می

ای .سی  ناریتنی ناسی   از این هز، مر  ر برزه .اهی  که چنان رین  م، ان ک .  زیسی انسیر  از تخ یب محاطهیر  

 پتی ی  میبی ر  رری انسر  ز رین   هاان ینرنه به ت یا نا ش مث  

 

 

“ 

گرایی به خودی  ساالری، تحمل افکار و کثرت خواهانه مردمما برای اصول آزادی

خود ارزش قائلیم، به همان صورت که به عنوان کلید رسیدن به یک آنتروپوسین 

 .کنیمها را تصدیق میعالی آن

 

 

 

ا  ۲۱یحدای گفتاد .هبره  اینکه چادنه .ه ب   پانیی ی  .ه کافا  ز  .هکه مسییتن  یر یی  بتدان   مرسیی اما  

  بحق .هبره  محاط زیسی ، باش از ی  تدسیط ای اطاد  ایرطه شی   ز منیرهک  کن زیسی  ها یفظ کنا  محاط

نه ررتدااحیید  رزا.ی  ای.م   مر بب  رتش تعصییب می نتاجتراین گ ایی رسییاب .ی   اسیی ، که از .گ  ز جز 

گ ایی به تد.ی تد. اهزش برئیا ، به رزر  حیدهخ که به عندا  کیا  هسیا    ز کث خ سیر هی، تحزل ایکرهم . 

گفتاد .هبیره  اینکیه چادنیه بیه ، کنا   میر امای  .اهی  کیه این بایرنایهریر ها تصییی ی  میر  عیر یبیه ییو رنت زپدسیییان 

  خن  و د. ب، ها بب سا  متندن از نظ  زیستیز شکدیر ای شزد  .ه ساره بوت ین نحد به ک ام  انسرنی جور 
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