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 چکیده

اید و با را نمایان می نم دما و کمبود منابع خود آلودگی،افزایش بصورتکه محیطی بحران زیست 

وه قد دارای نه فقط طبیعت بلکه حیات انسان و تنها موجو ،شناخته می شود"تغییرات اقلیمی"عنوان 

نگی و از راه حل فنی،مهندسی،اجتماعی،فره و معرفت شناسی را نیز بطور جدی تهدید می نماید

 و تحلیلی معاصر را بطور فلسف این بحرانفلسفه زیست محیطی  اقتصادی برای خروج برخودار نیست.

 ی ایجادبا ارائه هنر چرخه ای، برابه بررسی راهکارهای خروج از آن می پردازد و فلسفه هنر 

 حساسیت  و واکنش نسبت به این بحران نقش ایفا می نماید.

 

 کلمات کلیدی
عدالت و -زیست محیطیاخالق -یا هنرچرخه-لسفه زیباشناسیف-لسفه زیست محیطیف-بحران زیست محیطی–طبیعت 

 اک و تجدید پذیرپفن آوری -نسان محوریا-تغییرات اقلیمی
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 مقدمه

 متاثر از قلیمیچالش های انسان امروز جنبه جدیدی در سایه تغییرات اقلیمی به خود گرفته است.تغییرات ا

ته ی ساخصنعتعملکرد و رفتار انسان در ابعاد اقتصادی و صنعتی است. هرچند سازوکارهای اقتصادی و 

ارمغان  دی بهبرای انسان، سبک زندگی، رفتارها و ارزش های اجتماعی و انسانی جدی ، اماخود بشر هستند

 های بازارارزش آورده اند.این هدایا، مجددا بر روند شکل گیری و قالب بندی توسعه اقتصادی با تمرکز بر

ی ردو سوبازگشت پذیر زندانی است که هتاثیر گذاشته است، در نتیجه انسان در یک فرایند چرخه ای 

ی دیگر عبارتچرخه)از یک سو سبک زندگی و از سوی دیگر تغییرات اقلیمی است( برهم تاثیر می گذارند. ب

 .ی کندم تر، دیگری را مستحکمدیوارکه تحریک هر، در زندانی با دیوارهای حلقوی زندانی است انسان

، بر بخش اول.تهیه شده استدر دو بخش اصلی جهت تبیین این دو دیوار و فرایند خروج از آن این مقاله، 

-دسیمهن– این واقعیت اشاره دارد که تغییرات اقلیمی یک مسئله فلسفی محسوب می گردد و راهکار فنی

ت تمرکز اس ارمدیریتی و اخالقی ندارد.درادامه بخش اول براین نکته که فلسفه از قدرت حل مسئله برخود

خش بردد.گه است و در ادامه ضمن ارائه تعریفی از طبیعت، چیستی فلسفه محیط زیست نیز تبیین می شد

ر دشده ای گم با کشفمروری اجمالی بر زیبایی شناسی ارائه دسته بندی از هنر زیست محیطی و با  ،دوم

جمع  -یتغییرات اقلیم -یطیبحران زیست محدر خروج از نقش زیبایی شناسی  ، به بیانزیبایی شناسی

 بندی می گردد.

 فلسفی  سئلهتغییرات اقلیمی، م

 ،اصلی مورد بحث محسوب نمی گردد. چرا که دغدغه یک متن زیست محیطیبه هیچ وجه  مقالهاین 

در رریق هنو آگاه سازی از ط انسان ارتی دیگر معرفت شناسی در مسیر زندگیبصیانت از هستی بشر و بع

  -1ست:ا پیشنهاد شدهبرای خروج از بحران زیست محیطی/ تغییرات اقلیمی چهار رویکرد همین راستا 

 بیعینابع طمبحران زیست محیطی مساوی با کمبود منابع و آلودگی در این رویکرد، .رویکرد فن آوری سبز

که ست اراهکارهای آن متمرکز بر چالش های اقتصادی متاثر از بحران زیست محیطی وتعریف می گردد 

یکرد رو -2.جدید گسترش منابع تولید انرژی به منابع ،فن آوری سبز ،کارایی در فن اوریارتقا عبارتند از:

ای مورد توجه قرار گرفت و )بعنوان اجالس زمین( بطور گسترده 92یودوژانیرواجالس ر رمصرف.د کاهش

مطلوب  الگوی مصرفستیابی به دبرای  …کارا از منابع پایه، طبیعی و مالی و  برداری صحیح واداره و بهره

 -3. معاصر به تعویق می افتد .در این رویکرد بحران زیست محیطیهای جهانی قرار داددر صدر برنامه

لهای ظ جنگحف ی برایایا الزامرویکرد سوم برای پاسخ به سواالتی از قبیل:.اخالق زیست محیطی رویکرد

ین طور اگر ایم.؟یر دهآنها را تغی برای پرورش دام، یبارانی داریم؟ و یا می توانیم به منظور ایجاد زمین باز

 .است، چرا ما چنین الزامی داریم؟

طبیعت کشانده می شود.اما تمام پرسش های زیست  -انسان به رابطه اخالقی انسان-رابطه اخالقی انسان

دیدگاه ما در خصوص دیگر دیدگاه اخالقی ما تابعی از ،ت محیطی نمی گنجد.چرا؟محیطی در اخالق زیس
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با توجه به .فلسفه زیست محیطی -4معرفت شناسی و ماورالطبیعه. -، زیبایی شناسیانندجهان است. مابعاد 

ی فلسفه زیست محیطی مبناینقد حاکم بر آنان و همچنین سواالت بنیادین مطروحه،  و رویکردهای قید شده

که در ادامه مورد تمرکز مقاله  برای شناسائی راهکار های خروج از بحران زیست محیطی مورد توجه است

 است.
 

 یفلسفرویکردی  امکان حل مسئله با

روش د.تاثیر بگذارنحل مشکالت زیست محیطی اضطراری جهان امروز  با سه روش می توانند برفالسفه 

ین کار ازد.اوظیفه ی فیلسوف این است که اصول انتزاعی را با مشکالت محیط زیستی درعمل مرتبط س اول:

ار کا به رمی تواند مستلزم این باشد که یک فیلسوف، اصول از قبل موجود، یا یکی از ابداعات خودش 

اکنشی وچه  هوایی در قبال تغییرات آب و"بندد.برای مثل، یک فیلسوف محیط زیستی می تواند برای سوال،

جا این ریسک در این.را به کار بندد نظریه اصالت سود)منفعت طلبی( جان استوارت میل "باید نشان دهیم؟

ثر اا کم راران، ممکن است مزیت انتقادی او ذوجود دارد، همکاری بسیار نزدیک با مدیران و سیاست گ

دیهیات به آن یهیات را زیر سوال ببرید،خواسازد، چرا که یکی از کاربردهای اصلی فلسفه این است که بد

ر د و دنرا انتخاب می ک یرویکرد روش دوم: فیلسوفدرچارچوب فکری معین و مسلمی قرارداشته باشند 

ی اثیرصدات.اخالق زیست محیطیدر نشریاتی وکتب متعددی را تدوین می نمایند. مانند  مقاله آن زمینه

طرح سواالت روش سوم: ت تاثیرگذاری خواهد بود.هزارمقاله،صدای واضحی جهازترکیب  حاصل

م رای عموپاسخ از طریق هنر ب تشریحنسبت به تغییرات اقلیمی و کشف پاسخ های آن و  فلسفی/بنیادین

 مردم که روش سوم همانا رویکرد اصلی و حاکم بر این مقاله است. 

 فلسفه زیست محیطیچیستی 

پرسش  ه تمامحقوقدانان از نظر تخصصی واجد شرایط پرداختن بدانشمندان،اقتصاد دانان،سیاست مداران و 

گلهای طرح هستند. برای آشکار شدن موضوع، مثال زدودن جن هایی نیستند که در مسائل زیست محیطی

نکار اثرات ای وانندتبارانی به منظور ایجاد زمین باز برای پرورش دام ها را در نظر بگیرید. بوم شناسان می 

 یز می توانندرا توضیح دهند.اقتصادانان، سیاست مداران و حقوقدانان ن های جنگل بارانیروی اکوسیستم 

اید از به چرا از این دست کنتایج مالی و سیاسی و قانونی آن را ردیابی کنند. اما پرسش های گوناگونی 

اه دیگر ناهگپا جنگل ها صیانت کنیم؟ ایا بدلیل منافع حاصل از آنها برای انسان است؟ یا اینکه جنگل ه

 موجودات هستند؟

می توان به اینگونه پرسش ها،با استفاده از روش های علمی یا اقتصادی پاسخ داد. نمی توان آنها را به عهده 

سیاست مداران و حقوق دانان گذاشت. ممکن است به نظر برسد که می توان با استفاده از روش های 



4 
 

این است که می توان با به کار بستن این گونه روشها دریافت به آن ها پرداخت،واقعیت  مطالعات اجتماعی

که مردم چه پاسخی برای این پرسشها دارند، اما رویکرد تجربی، کافی نیست.زیرا هر چند بررسی ها و مانند 

آن می توانند به ما  نشان دهند که به اعتقاد مردم، چه چیزی درست یا غلط است، اما نمی توانند به ما 

یا  -ه چه چیزی واقعا درست و یا واقعا غلط به شمار می آیند. برای تصمیم گیری در این موردبگویند ک

باید فلسفه داشت.بدین ترتیب سواالتی  -دست کم، انجام دادن کار به روش سیستماتیک)نظام مند( و نقادانه

ندارند و بدین جهت پاسخی از سوی مهندسین، اقتصاد دانان و اخالق دانان و...که در باال بیان شدند، 

  ضرورت توجه به بحران زیست محیطی از منظر فلسفه زیست محیطی مورد توجه است.

 هنر زیست محیطی

طیف گسترده ای از موضوعات هنری را شامل می گردد که یک سوی این طیف  "هنر زیست محیطی"

ند تا ی هنرمالگویی است براعبارت است از : رویکرد سنتی و تاریخی به طبیعت در هنر که در آن طبیعت 

ی به طیف، تعمیق آن تا اکولوژی و حتی رویکرد سیاس خالقیت خود را متجلی کند و سوی دیگر این

محیط  -1مود:طبیعت است. در همین راستا شاید بتوان رابطه هنر با محیط زیست را اینگونه دسته بندی ن

 -2.سازی و حتی کشف رازهای درون آن رای بیان حقیقت، شناخت و مفهومب -زیست به عنوان منبعی

ا از طبیعت بطور کلی خود یک هنر بزرگ محسوب می گردد و هنرهای بسیاری در ژانرهای گوناگون ر

وجود است که در محیط زیست منظره /چشم اندازهای بسیاری م -3طریق هنرمند باز تعریف می نماید.

حیط زیست بیرون از بستر ماهی و...( م-مانند درختابژه های)ه-4برای هنرمند بعنوان مرجع کاربرد دارند.

ات طبیعی( در ویژگی هایی از حیث فرم)کیفی-5و محیطی که در آن قرار دارند مورد توجه هنرمندان است.

بت های حاکم در روابط و نس الهام بخش بودن-6ابژه برای هنر الهام بخش و هم منبع و مواد تولید هستند.

 ورد و بطوربرای هنرمند تخیل محور است و رویای او را به پرواز در می آمحیط زیست -7محیط زیست .

ثار هنری که ا-8به نمایش می گذارد. را محیط زیست هنر خود عناصر در ترکیبی مختلف از یا ازادانه و

رده و محیط زیستِ دست نخو-land Art 9هنرمند در مشارکت با محیط زیست خلق می نماید.همانند 

ی منرمند حتی ساخته خود بشر، هنرمند را بطور عاطفی بر می انگیزاند و منبعی برای هدست خورده و 

 گردد. .

و  Land Art ی در قالبهایی از نوعبنابراین در گذر از این سو به آن سوی طیف متذکر شده، در هنر

Ecological Art  جان،ذوق نقشی فراتر از سرگرمی،لذت بخشی، فرحبخشی،بیان هیو ... مواجه هستیم که

 د. نمی نماینهنرمند ایفا در هنر و خالقیت 
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یجاد آگاه سازی،ا ها از جهت نقش به آنرا می توان  ینقشهای جدیدبنابر ضرورت تغییرات اقلیمی 

نرمندان، یکردِ هنوع از رو.در این افزوردواقعه تغییرات اقلیمی  حساسیت و ایجاد واکنش در جامعه نسبت به

رسانه  ی درهمسوی همسویی بین علم، فلسفه و هنر بطور یکپارچه در کنار هم عمل می نمایند. پیامد این

از روستا تا -چشم اندازهای زیست محیطیرا میتوان در محصوالت فرهنگی و اجتماعی های جدید، سنتی و

 . شناسائی نمودیا تخریب شده  ودست خورده -شهر و صنعت

 نتیجه گیری 

 زیبایی شناسی و تغییرات اقلیم

 هنر امروز متاثر از  عصر کالسیک 

ای اخص هحقیقتی که از سوی هنر بیان می گردد، در تقلید از طبیعت صورت می گیرد و در گذر زمان ش

 کر بهیعت بداوری نسبت به آن تحت تاثیر ویژگی های اجتماعی و سیاسی واقع می گردد.این تقلید از طب

ه طبیعت دست خورده)آلودگی های زیست محیطی( و طبیعت ساخته بشر)شهرو اجزا آن( گسترش یافت

 رهای هنریر ژاناست. به این معنا که رویکرد فلسفه کالسیک در امر زیبا، امروزه بر هنر مستولی است و د

 که به چالش های زیست محیطی می پردازند نیز قابل ردیابی است.

 بیعت بکر،طلید از تق ،باز هم بخشی از آثار هنری است آگاه تغییرات اقلیمی برو هنرمند هنر با وجود اینکه 

ود است هنر مقلد، موجامروزه طبیعت دست خورده، طبیعت ساخته خود بشر واجتماع ساخته خودش است. 

گاه، امعه را آه و جکه در بهترین حالت، تصویری از پیامد رفتار و عملکرد بشر نسبت به طبیعت را ارائه نمود

 حساس و آماده برای واکنش می نماید.مشخصه های هنر مقلد در مواجه با تغییرات اقلیمی:

 رد.وضعیتی اسکن شده/استتاتیک از محیط زیست )دست خورده و دست نخورده( را به نمایش می گذا 

 .عوامل ایجاد بحران زیست محیطی را معرفی می نماید 

 است. (تصمیم ساز و تصمیم گیر)اکنش نسبت به شرایط محیطیمحرک افکار عمومی برای ایجاد و 

 هنر امروز متاثر از  عصر روشنگری 

حقیقتی که از سوی هنر بیان می گردد، در تقلید از فراگرد آفرینش در محیط زیست است.نبوغ و خالقیت 

مشخصه های اصلی آن هستند.این رویکرد نسبت به هنر با تحریک هیجان مخاطب همراه است. فنآوری در 

ز ذوق هنری و خدمت هنرمند، جلوه هایی را خلق می نماید که عموما در طبیعت نیستد ولی هنرمند ا

خالقیت خود آنها را خلق می نماید، که از سرگرمی تا فرحبخشی و تا اگاه سازی نقش ایفا می نمایند. در 

این خالقیت هنری، روابط سیستمی و فرایندی موجود در طبیعت که منطبق بر قانون است قابل مشاهده 
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مشخصه های هنر آفرینشگر در .  Ecological Artاست تا روابطی ساخته ذهن هنرمند خالق. همانند 

 مواجه با تغییرات اقلیمی:

 . وضعیتی خالق و تاثیرگذار برمبنای نوع مخاطبین دارند 

  .عوامل ایجاد بحران زیست محیطی را پویا تر از قبل ارائه می نماید 

  ساز تصمیم )رای ایجاد واکنش نسبت به شرایط محیطیب -سبت به تقسیم بندی آنانن -محرک افکار عمومی

 است. (و تصمیم گیر

 هنر  مورد انتظار در عصر تغییرات اقلیمی  

یست ان زد در عصر بحربنابر ضرورت های موجو،داراندراین دو نوع از هنر که از هم تنیدگی نیز برخو

از افراد -هرچند حساس سازی، آگاهی سازی و تحریک مردم)بطور عام د.نمحیطی کافی به نظر نمی رس

عدی بنسبت به خطراتی که آنان و نسل  ( برای واکنش-صاحبان سرمایه و تصمیم سازانعادی اجتماعی تا 

همچون  -نآرا تهدید می نماید، امری ضروری است. اما نمایشی از پیامدهای این خطرات و عوامل موثر 

می رسد.در این دو نوع از رویکرد کافی بنظر ن -مصرف گرایی و پخش منابع مصرفی در محیط زیست

چرخه حرکت می  نمایشی از این واقعیت که محیط زیست در یک -1 موارد ذیل فراموش شده اند:هنری 

گی بشر در زندگی مدرن بشر امروزی مبتنی بر یک چرخه طراحی نشده است. زند -Life Cycle2 کند.

 وده است.یعنیگرفتار ب هنر از ابتدا تا کنون در هنر گورستانی-3فرایندی از گهواره تا گورستان بنا شده است.

ری از گهواره تا این تحول هنری باید هن-5هنر معاصر نیازمند تحولی جدی است. -4از گهواره تا گورستان،

 Circular ARTگهواره را به مخاطبین خود ارائه نماید.

رخه زیباشناختی چ"ضرورت اتخاذ رویکرد بحران زیست محیطی معاصر یعنی تغییرات اقلیمی بنابر 

ه فیات اولیه، کییعنی زیبایی خود ابژبنظر می رسد. ریعنی بدل شدن از حالتی به حالت اجتناب ناپذی "حیات

الت دیگر حی به و ثانویه،مناظر و انطباعات حسی یک زیبایی واقعی نیستد. زیبایی واقعی بدل شدن از حالت

    ویا یعنی ایی پتاتیکی به زیباست. هنر امروزین برای خروج از بحران زیست محیطی نیازمند درک زیبایی اس

 Circular  Art .است 
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