
تأثیر-فلسفۀ-زیبایی-طبیعی-بر-اخالق-محیطی-با-تأکید-بر-ارزش-آموزشی-فیلم-
مستند-طبیعت

مریمبختیاریان*

چکیده
از- یکی- به-عنوان- آن- اهمیت- از- غیر- که- می-شود- شامل- را- مصنوع- و- طبیعی- زیبایی-های- از- مواردی- محیطی،- زیباشناسی-
زیرشاخه-های-زیباشناسی-می-تواند-در-اصالح-و-بهبود-ارتباط-انسان-با-طبیعت،-نقش-داشته-باشد-و-به-اصطالح می-تواند-اخالق-
محیطی-انسان-را-تحت-تأثیر-قرار-دهد-که-در-اصل-یکی-از-امکانات-فلسفه-است.-التفات-به-این-موضوع،-راهی-است-که-با-آن-
می-توان-به-ابعاد-مختلف-زیستی-و-فرهنگِی-زیباشناسی-توجه-بیشتری-نشان-داد-و-از-محدودسازی-زیباشناسی-به-هنر-اجتناب-کرد.-
این-امر-نشان-می-دهد-مقولة-زیبایی-غیر-از-لذتبخش-بودن-می-تواند-ارزش-های-زیستی-را-در-انسان-تقویت-کند،-نیز-می-تواند-ترجمان-
همان-نظر-کانت-باشد-که-بهره-مندی-از-زیبایی-می-تواند-انسان-را-مستعد-خوبی-و-خیر-سازد.-برای-نشان-دادن-توانایی-های-تجربة-
زیباشناختِی-حاصل-از-محیط-پیرامونی،-اینجا-طبیعت،-به-توصیف-و-تحلیل-آرای-صاحب-نظران-این-حوزه-پرداخته-ایم-و-از-مطالعة-
کتابخانه-ای-و-جست-وجوی-اینترنتی-در-گردآوری-داده-ها-مدد-جسته-ایم.-یافته-ها-تأیید-می-کنند-که-هرچه-بتواند-تحسین-زیباشناختی-
انسان-نسبت-به-طبیعت-را-ارتقا-ببخشد،-می-تواند-احترام-انسان-به-طبیعت-را-نیز-تقویت-کند.-بر-این-اساس،-در-جوامع-امروزی-
التفات-به-فلسفة-زیبایی-طبیعی-نسبت-به-فلسفة-هنر-بسیار-مورد-نیاز-است.-فقط-باید-به-این-نکته-التفات-داشت-که-ارزش-های-
گوناگون-زندگی،-تجسم-بخش-آرمان-های-)ایدئال-های(-معنوی-و-برآمده-از-جهان-بینی-انسان-هستند-پس-بازشناسی-و-تقویت-

ارزش-ها-از-طرق-مختلف-همچون-آموزش-از-طریق-برنامه-های-مستند،-به-ویژه-مستند-طبیعت،-اهمیت-زیادی-دارد.-

کلیدوااه ها: فلسفةزیباییطبیعی،زیباشناسیمحیطی،طبیعتوانسان،اخالقمحیطی،مستندطبیعت.

*.استادیارگروهفلسفه،دانشكدةحقوق،الهیاتوعلومسیاسی،واحدعلوموتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران.
    Email:bakhtiarian@srbiau.ac.ir

تاریخدریافت:1۴01/7/1۲
تاریخپذیرش:1۴01/11/۲۵



20

فصلنـامۀ علمی                   سال یازدهم، شامرۀ 45، زمستان �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1401

چهارچوب نظری
درپرتومباحثزیباشناسی،امروزهزیرشاخههاییاز
آنهمچونزیباشناسیطبیعت،زیباشناسیمحیطیو
اکولوژیكیوزیباشناسیزندگیروزمرهبسیارمورد یا
توجهپژوهشگرانقرارگرفتهاند.باتوجهبهاهمیتاین
موضوعاتوتأثیرآنهادرسبکزندگیواخالقورفتار
اهمیت این دالئل تبیین و توضیح سایة در انسان،
از اندیشید. آنها تقویت برای راهبردهایی به میتوان
آنجاکهپرداختنبهتمامموارددرمقالهممكننیستبا
زیباشناسی بهعنوان طبیعت زیباشناسی بر تمرکز
محیطیوتأثیرفیلممستندطبیعتبرآناینموضوع
ومسئلهتعقیبشدهاست.بدینمنظورنخستاخالق
محیطیبهعنوانیکاخالقکاربردیوسپسشرایط
محیطی اخالق به محیطی زیباشناسی از گذر امكان
بیانشدهاندوضمنتعریفزیباشناسیمحیطی،راهكار
تقویتتجربةزیباشناختیحاصلازآننیزشرحداده
شدهاست.پسازآنزیباشناسیمحیطیبهمثابةیک
زیباشناسیمشارکتیوتأثیرمستندطبیعتبرآنبه
مقاله این در نظری رویكرد است. گذاشتهشده بحث
و هستیشناسانه مواضع که است بهگونهای
معرفتشناسانه،هردو،رادربرمیگیردکهبرایشرح
این در مطرح صاحبنظران نظریههای از مواضع این
این بنگریم که سو هر از است. شده استفاده زمینه
نظریههاباتوجهبهچشمانداززیباییطبیعیمیتوانند
بازگشتیبهفلسفةزیباییطبیعیکانتباشندکهدر
روشن را فلسفه به محیطی اخالق ارتباط نهایت،

میسازند.

مقدمه 
درسهای طبیعت از خویش حیات طول در بشر
تغییر با را اینكهچطورخود زیادیگرفتهاست،مثل
و اختاللها برابر در و دهد وفق محیطی شرایط
خشکسالی( )مثل محیطی مختلِف بحرانهای
کمترآسیبببیند.روزگاریانسانهابهطبیعتنزدیكتر
بودندوایننزدیكی،احترامبیشتریرانسبتبهطبیعت
بههمراهداشت.امابارشدزندگیشهری،پدیدهایبه
انساندر بهقولمارکس بیگانگیظهورکردکه اسم

اشكالمتعددآنراتجربهکردهاستهمچونبیگانگی
ازکار،محصولکار،انسان،خودوطبیعت.

و انسان به خسران موجب طبیعت از بیگانگی
عدیدة مشكالت بروز در که میشود دو هر طبیعت
زیستبومهای تخریب در و انسان روانی و جسمی
پدیدآمدن و محیطی آلودگیهای انواع و طبیعی
یافت. فراوان میتوان را آن نمود  جدید بیماریهای
چگونه اینكه: از است عبارت ما اصلی پرسش اکنون
ممكناستتقویتنگاهزیباشناسانهبهمحیطپیرامون
انسان،بهویژهطبیعت،ازبروزاینزیانمندیهاجلوگیری
قلمرو وارد را ما مطالعة پرسش، این به پاسخ کند؟
زیباشناسیمحیطیبهویژهزیباشناسیطبیعتمیکند
ودراینبین،ناگزیربهبحثرابطةزیباشناسیواخالق
اخالق به باید بهطورخاص و پیدامیکنیم، ورود نیز
محیطینیزبپردازیم.برهمیناساسدراینجایكیاز
که مبحثی است؛ محیطی اخالق همان مهم مباحث
متافیزیک، به دیگر کاربردِی اخالق هر از بیش
معرفتشناسی،فلسفةعلم،فلسفةاجتماعیوسیاسیو
نیزبهزیباشناسیربطدارد.»اخالقمحیطیدرمیان
با نسبت و ربط بیشترین کاربردی، اخالقهای سایر
Har-( موضوعاتفلسفیرابهخوداختصاصمیدهد«
grove, 1989: 2(.بهدلیلهمیننسبت،نویسندةکتاب

مبانیاخالقمحیطیاصطالحفلسفةمحیطیراترجیح
محیطی اخالق از نمونههایی .)Ibid, 3( است داده
میتوانندازقبیلهمیندغدغههاباشندکه:»انسانهاتا
کجامجازهستندازمنابعطبیعیاستفادهکنند،درختان
را زراعی زمین راشكارکنند، راقطعکنند،حیوانات
تغییرکاربریبدهند؟«والبتهموارددیگریازایندست

کهنگرانیانسانازحالوآیندهراشكلمیدهند.
مدرن و پیشامدرن دورههای فیلسوفان هرچند
بهطورخاصبهاخالقمحیطینپرداختهاند،یكیبهدلیل
برخی دنبال به که اکولوژیكی منظر نیافتن توسعه
باورهایمتافیزیكیاتفاقافتادهاستودیگریچهبسا
امروز که مشكالتی آنان روزگار در که دلیل این به
انسانهاباآنهادستوپنجهنرممیکنندوجودنداشتند،
امانمیتوانتأثیراندیشةآنانرانادیدهگرفت.پساز
مدرنیتهوبارشدعلومطبیعیوصنعت،انسانچناندر
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سیطرةعقالنیتابزاریگرفتارآمدکهمیاناووطبیعت
بیشازهردورهفاصلهافتاد،امادرحوزةزیباشناسیو
و طبیعی زیبایی دوگانة آمدن میان به با هنر فلسفة
هنریـدرمبحثرابطةطبیعتوهنرـبهطبیعت
توجهبیشترینشاندادهشد.هرچندامپرسیونیستها
حدودی تا تصاویر مدرن، هنر پیشتازان بهعنوان
نامشخصازآنارائهدادند،امافیلسوفانمدرن،ازجمله
کانت،همچنانازاهمیتآنسخنگفتهاندکهباعنایت
بهآنهانمیتوانارتباطاخالقمحیطیبافلسفهراانكار

کرد.
نگاه تقویت در طبیعت اهمیت به بهخوبی کانت
زیباشناشناختیپیبردهبود،چراکهبیغرضیپنهاندر
آن،ارجومقامزیباییطبیعیراچنانعیانمیسازدکه
کسرغایتازنگاهوذهنیتهنرمندمیتواندبهکاراو
در وی توفیق آن، بر عالوه ببخشد. ویژهای اعتبار
جداسازیدوحوزةزیباشناسیواخالق،بعدهاتحوالت
چشمگیریرادرحوزةزیباشناسیوهنررقممیزندو
جداسازِی این وجود با میشود. دو هر پرش سكوی
کانت،گرچهاخالقاززیباشناسیوهنرمتمایزمیشود،
همین به نمیگیرد. قرار آنها مقابل اخالق هرگز اما
دلیلنقدقوةحكمکانتدربردارندةمباحثیازافتراقو

ارتباطامرزیباوخیراست)کانت،1۳۸۳(.
اشارةمختصربهنظرکانتبرایایناستکهگمان
نرودادعایمادراینپژوهشبیپایهواساسوبدون
و نظر صحت دادن نشان برای است. نظری پشتوانة
شده مطرح عنوان در سربسته بهصورت که مدعایی
است،یعنیتأثیرتقویتزیباشناسیمحیطیدراصالح
نگاهورفتارمابهوباطبیعت،کهازربطوثیقدوبُعد
زیباشناسی)زیستیوفرهنگی(بهیكدیگرحكایتدارد
بهنقلنظربرخیازفیلسوفانمیپردازیمکهبهارتباط
زیباشناسیمحیطیورفتارانسانبامحیطپیرامونیاش
محیطگرایان با و داشتهاند اشاره محیطی( )اخالق

اشتراکنظردارند.

روش تحقیق
رفته-رفته- توصیف- از- آغاز- با- که- حاضر- مقالة-
کیفی- نوع- از- تحقیقی- می-رود،- پیش- تحلیل- به-سمت-

است-که-داده-های-آن-به-روش-مطالعة-کتابخانه-ای-و-
جست-وجوی-اینترنتی-گردآوری-شده سپس-توصیف-
از- یکی- به- تحلیل- جریان- در- شده-اند.- تحلیل- و-
و- طبیعت- به- زیباشناختی- نگاه- تقویت- راهکارهای-
همان- مراد- که- محیطی،- اخالق- تقویت- آن- به-دنبال-
برنامه-های-مستند-تلویزیونی-در-ژانر-طبیعت-و-زندگی-
روستایی-است،-اشاره-شده-است.-هدف-آن-نیز-تأکید-
زیباشناسی- اجتماعی- و- آموزشی- نقش- اهمیت- بر-
طبیعت-و-اشاره-به-برنامه-هایی-است-که-آن-را-تقویت-

می-کنند.

پیشینة تحقیق
منظر و مضمون با مقاله این موضوع درخصوص
زبان به طبیعی، زیبایی فلسفة به عنایت با و فلسفی
فارسیموردییافتنشد)مقاالتانگلیسیدرفهرست
ازوجوهمختلف امامقاالتیکه منابعمعرفیشدهاند(
دیگریبهموضوعاخالقزیستمحیطیپرداختهاندبه

شرحزیرعبارتنداز:
واکاویهای برخی زیستمحیطی؛ »اخالق
پیشنیاز«،روحاهللرمضانی،احمدعلیمسگری،حكمت
وفلسفه،پاییز1۳9۲،شمارة۳.بااینمضموناصلیکه
ابتنابرانگارةحقدرمواجههباطبیعتبهترازانگارة
ارزشاست.رویكردپژوهشگراندراینمقالهباتوجهبه
اصولحاکمبراخالق،متوجهفاعلوکنشاستوبه

زیباشناسیطبیعتمربوطنمیشود.
و دیدگاهها زمینهها، زیستمحیطی: »اخالق
چشماندازآینده«،سیدحسناسالمی،اخالقوحیانی،
تابستان1۳9۲،شمارة۴.بااینموضوعومسئلةاصلی
نقشی زیستچه تخریبمحیط یا درحفظ دین که

دارد.
»ماهیتودیدگاههایاخالقزیستمحیطیباتأکید
منصور سروستانی، عابدی احمد اسالمی«، دیدگاه بر
شاهولی،سیدمصطفیمحققداماد،اخالقدرعلومو
.۲ شمارة ۲ف دورة ،1۳۸۶ تابستان و بهار فناوری،
تعاملمناسبانسانوطبیعتیامحیطزیستبااحیای

ارزشهایدینیومعنویمیسراست.
تأکیدمیشودمقاالتفوقازمنظری)دینی(غیراز
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منظرمنتخباینمقالهبهتحلیلاخالقزیستمحیطی
پرداختهاند،منظرمادرایننوشتارازفلسفهبرآمدهواز
را محیطی اخالق که دارد تأکید نكته همین بر قضا
میتوانوامدارفلسفهدانست،وبرایتقویتآنتوجه

بیشتربرزیباشناسیطبیعیپیشنهادمیشود.
»تجربةزیباشناختیمحیط«،جهانشاهپاکزاد،الهه
1۳9۳ف شهرسازی، و زیبا/معماری هنرهای ساکی،
قلمرو در محیطی زیباییهای .۳ شمارة 19ف دورة
آسایش و انسان رفتار میتوانند وشهرسازی معماری

روانیوجسمانیاوراتحتتأثیرقراردهند.
تأکیدمیشودمقالةاخیرنیزبرشاخصههایزیبایی
درمعماریتأکیدداردکهمیتوانندبررفتارانسانمؤثر
واقعشوندواینتنهایکبخشاززیباشناسیمحیطی

استکهمابهآننمیپردازیم.

گذر ا( (ییاشناری محیطی به ان د محیطی
برایورودبهبحث،بهتراستازاینپرسشآغازکنیم
اخالق آن از پیشتر و محیطی اخالق از »منظور که:
کاربردیچیست؟«،چراکهاخالقمحیطیبهعنواننوعی
از پیش اما میشود. شناخته کاربردی فلسفة یا اخالق
اخالق شكلگیری به عملی اخالق که آنجا از هرچیز،
کاربردیانجامیددرتعریفآنبایدگفت:اخالقعملیبه
تمام برای که بازمیگردد انسانی عملكرد و رفتار شیوة
کرداروتصمیمگیریهایخویشتوجیهودلیلدارد.این
بدانمعناستکهانسانهاِیغیرفیلسوفهمکموبیشبر
نحوة میپردازند. خویش کردار تحلیل به عقل مبنای
عملكردانساندربرابرهرچیزیبهاینوابستهاستکهاو
درموردخودشودرموردتمامچیزهایدیگریکهاورا
احاطهکردهاند،ازجملهمحیطزیستویاطبیعت،چگونه
ومنش رفتار معنایهرگونه به اخالق اگر فكرمیکند.
)خلقوخوی(انسانیدرنظرگرفتهشود،آنگاهبایدتصدیق
و قابلتفكیک غیر جهانشناسی و »اخالق که کرد
در )Jenkins, 2008: 12(.پس جداناشدنیهستند«
قلمرو در فیلسوفان یا و اسطورهپردازان که وقتی همان
عملكرد نحوة همزمان میکردند فعالیت جهانشناسی
انساندرمواجههبامحیطپیرامونش)اخالق(رانیزتعریف

میکردند.

توجه مورد بیشتر اخالقی موضوعات وقتی از اما
نیز کاربردی اخالق رفتهرفته گرفتند قرار فیلسوفان
شكلگرفت،هرچندهنوزتفكیکصورتنپذیرفتهونام
محاورات جریان در اما نداشت وجود کاربردی اخالق
افالطونیمیتواننوعیاخالقکاربردیراهمشاهدبود
براینمونه،افالطوندررسالةجمهوریاززبانسقراط
چه و کند رفتار چگونه باید طبیب یک که میگوید
رویه این دشمن(. یا )دوست کند مداوا را کسانی
کموبیشدرتاریخفلسفهدنبالشدهاستتااینكهدر
قرنبیستمباتوجهبهاهمیتیافتنجنبههایکاربردِی
رشتههایمختلف،اخالقکاربردینیزبسیارموردتوجه
اندیشمندانحوزههایمختلفقرارگرفتنخستبهویژه
دررشتةپزشكیوسپسازپزشكیبهتمامرشتههاو
حرفههابااِعمالتفاوتهاییتسرییافت.گرچهبرخی
براینباورندکهاخالقمحیطیهرگزیکمبحثفلسفی
نیست،اماهارگروونویسندةکتابمبانیاخالقمحیطی
آنرااشتباهمیپنداردونامصحیحآنرافلسفةمحیطی
میداند.بههرحال،روشناستکهاخالقنیزهمچون
سایرموضوعاِتمربوطبهرفتارانسانبافلسفهبیگانه
دارد. ریشه فلسفه در موارد،حتی بعضی در و نیست
ازتمامحوزههای برایشرحاخالقمحیطیکهبیش
اخالقکاربردیبهفلسفهمربوطاستنمیتوانتاریخ
فلسفهرانادیدهگرفت.البتهنبایدانتظارداشتکهدر
فلسفةباستانمطلبیتحتاینعنوانخاصیافتشود،
بهایندلیلکهآناننهمشكالتامروزبشرراداشتندو
نهحتیآنهاراپیشبینیمیکردنددرستهمانطور
کهقادرنبودندبهارتباطاِتموجوددرزیستبوم)روابط
اکولوژیكی(بیندیشند.اگردرمواردیدیدهمیشودکه
دنبال به اصل اندیشیدهانددر بهعناصرطبیعی آنها
رسیدنبهجوابسؤالشانازمنشأهستیبودهاند)مثل
فیلسوفانملطی(کههرگزمنجربهشكلگیریدغدغة
طبیعت، افالطون برای حتی نشد، آن با رفتار نحوة
همین از و بود تغییر دستخوش و محسوس قلمرو
برای نیز پیروانش افالطونِی دیدگاه در همواره ناحیه
معرفیشده راستین،شایستةگذر معرفت به رسیدن
است.نزدارسطونیزکهازروشتجربیبهرهبردهووارد
بوده مراد و مقصد آنچه شده طبیعی مطالعات حوزة
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جهان متافیزیكی فهم و اولی فلسفة به رسیدن است
هستیاست،اوبراساسیکباوریونانیپذیرفتهبودکه
واقعیتنهائیتجزیهناپذیراست.برهمیناساساوبه
تعاملانسانبامحیطویابهموضوعمحافظتازطبیعت
نپرداختهاست،گوییهمهچیز)گیاهانوحیوانات(در
نهایت،برایانسانهستند.دریونانباستاناینمواضِع
مباحث بین تنهادر و کموبیشمشابهدیدهمیشوند
آنهادرموردزیباییوهنرمیتوانبحثالهامگرفتن
هنرمندانازطبیعترابرجستهدید.اینموارد،نویسندة
کتابمبانیاخالقمحیطیرابهایننتیجهمیرساندکه
تحسینزیباشناختِیطبیعتدربینفیلسوفانباستان
در )Hargrove, 1989: 26(.هرچند است نداشته رواج
اسطورههاآمدهاستکههنرمندانبهدامانطبیعتپناه
میبردندتاازالهههایهنرالهامبگیرند)چهبسابهنظر
واسطه نوعی طبیعت سربسته بهصورت که برسد
پنداشتهشدهاست(،امادرهیچکجابهصورتمستقیم
اشاره آن از حاصل زیباشناختی تجربة یا تحسین به
که نیز فیلسوفان از دسته آن برای است. نشده
تقسیمبندی دادهاند نشان افالطونی گرایشهای
شأن پاسداشت برای معقول و محسوس به زیباییها
قیمت و قدر هنر، به که است بوده معقول زیبایی
میبخشید.درمجموع،درنظرباستانیانهنرازجنس
نظری چنین که همانطور و میشد دانسته تقلید
فهم و شناختن با تقلید است: فیلودموس به منسوب

عالممتفاوتاست،چراکهتنهاهدفتقلید
شاعرانه تصویری ایجاد و بازنمایی همان
با .)Halliwel,  2002: pp285-286( است
که داشت انتظار نمیتوان برداشتی چنین
هنری کار یک در طبیعی زیبایی بازتاب
داشته بههمراه تأملبرانگیزی پیامد بتواند
باشد.علیرغماینكهباستانیانهموارهازهنر،
اما داشتهاند، کارآمدی و سودمندی انتظار
به که است نبوده آن برای کارآمدی این
یا طبیعت با انسان رابطة تقویت و اصالح
از جدا انسان هنوز چراکه بینجامد زمین
رواقیان نزد تنها نمیشد. تصور طبیعت،
احترامبهطبیعتوزیستندرتوافقباآن

تالش محیطی اخالق در که آنجا از و میشود دیده
میشوداصولاخالقییکرفتاِرمناسبتعیینشودچه
بسااینبتواندنوعیاخالقمحیطیاولیهدرنظرگرفته
شود.امابایدگفتاینصرفاًدغدغةتفكراخالقرواقی
بودهاست،نهتحسینزیباشناختیطبیعت،کهمنجربه
نوافالطونیان، نزد آن از است.پس نظرشده این ارائة
نیز نظریةتجلیزیباییمتعالیدرزیباییمحسوسات
در حتی و نشد محیطی اخالق یک اتخاذ به منجر
صور و کلیات دغدغة بیشتر که نیز میانه دورههای
بازهم میشود دیده فیلسوفان میان در افالطونی
وهمچنانذیل نمیشود دیده لحاظ این از چرخشی
اشارهبهتمامزیباییهایطبیعی،اهمیتومعنایالوهی

جستوجوشدهاست)بختیاریان،1۳99:ف1(.
امادرفلسفهدورةمدرننیزازیكسو،تفكرمحیطی
باقوتگرفتنسوبژکتیویسموایدئالیسمشانسیبرای
ظهوروبروزنیافتاماازسویدیگر،بارشدعلومطبیعی
بهواسطة مشاهده عمل و تجربی روش بر تأکید و
عینی طبیعت مطالعة فلسفه، تاریخ تجربهباوراِن
تمایز اتفاقهمان این یافت. ویژهای جایگاه )واقعیت(
واقعیتازارزشاستکهبهجداییوتمایزموضوعیو
 Hargrove,(روشیعلومطبیعیازعلومانسانیانجامید
46-37 :1989(.اماگوییمواضعفلسفی،تابوتحملاین

جداییرانداشتهاندبههمیندلیلمالحظهمیشودکه
بهطورپیوستهازرابطةسوژهوابژهیاانسانوطبیعت

تصویر1. جنگل هیرکانی، عکس از بیژن سلمانپور

www.Irangard.com
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سؤالمیشود.
امادرقرونهجدهمونوزدهمطبیعتبهعنوانیک
به رویهگرایانه دیدگاههای و رفت کنار هنجاری اصل
اخالققوتگرفتندواینهادرنهایت،بهنفعشكلگیری
در این افتادند. اتفاق محیطی زیباشناسی و اخالق
اصل یک یافتن درصدد فیلسوفان که است موقعیتی
مشترکدرطبیعتنبودندودرعوضمیکوشیدندکه
همچون  مبنایی جدید، قواعد و رویهها معرفی برای
 Callicott &( بیابند اجتماعی قرارداد یا و عقل لذت،
شرایطی چنین در .)Frodeman, 2009: XVIII-XX

تمایزیابیگستردهاتفاقافتادواخالقنیزازطبیعیات
جداشد،درعینحالکهمیانآنهادراخالقمحیطی
وزیباشناسیمحیطیرابطهایجدیدشكلگرفت.دلیل
فلسفة و نظری مبانی در جز گسترده تمایزیابی این
همین به جستوجوست؟ قابل کجا )مدرنیته( مدرن
دلیلنمیتواناخالقمحیطیراازفلسفهدوردانست.
باعث میتوانند جدید موضوعات هنر، مثل درست
بالندگیفلسفهشوند.درعلموتكنولوژیهیچتضمین
صددرصدیبرایحلمسائلورفعمشكالتمحیطیو
انسانیوجودندارد.رونقگرفتنفلسفهواخالقمحیطی
درسالهایاخیرباعثشدهاستنسبتبهشكلگیری
باشد؛ داشته وجود امید آینده در جدید فلسفهای
که طور همان میرود فراتر خودش از که فلسفهای
توانستهاستاخالقرانیزفراترازانسانببردواخالق
)فلسفههایکاربردی(.متداول راشكلبدهد محیطی
شدنزیباشناسیمحیطینیزحاکیازگسترشدگربارة

زیباشناسیفلسفیاستکهازهنرفراترمیرود.

(ییاشناری محیطی
ابتدابایدگفتموضوعزیباشناسیمحیطیمیتواند
هرآنچیزیباشدکهانسانباآنسروکاردارد،یعنیهر
ازقبیلگیاهانوحیواناتو یاموجودطبیعی پدیده
مناظرطبیعی،ویاهرپدیدهویامحیطیکهانسانبرای
خودفراهمآوردهاستهمچونمحیطزندگیشهری،
بوستانهاومعماریشهری،حتیمحیطهایمجازیو
از یكی بهعنوان محیطی، زیباشناسی هدف غیره.
تقویتحس معاصر، فلسفِی زیباشناسی زیرشاخههای

Por-( رضایتاززندگیباتوجهبهارتقایکیفیآناست
و مفهوم محیط، اساس، این بر .)teous, 1982: 53

مصادیقگستردهایدارد،امامهمترازآننحوةزیست
انساناست.

معاصر اندیشمندان میان در دگرباره که موضوعی
سروصدابهپامیکندتوجهبهنحوةزیستانساناست.
چهبسایكیازوجوهتشابهفلسفةپسامدرنبافلسفة
انسان نحوةخوبزیستن به التفات باستاندرهمین
فلسفة بیشتر اهمیت بهنوعی دیگر، بهعبارت باشد،
زندگیکه،نهدرقالبکلماتبلكه،درقالبعملباید
موضوع، این به التفات دالئل از یكی شود. تعریف
معضالتیاستکهصنعتیشدنورشدزندگیشهری
فشارهای و اضطرابها دادهاند؛ قرار انسان روی پیش
عصبِیپیوستهبهزندگیشهریکههرصبحوشامبراو
زیباشناختی تجربههای بین، این در میآورند. هجوم
حاصلازآثارهنریتولیدشده،مناظرشهری،ویاتجربة
زیباشناختیغنِیحاصلازمواجههباپدیدههایطبیعی
در بكاهند. انسان فشارهایعصبی از قدری میتوانند
ربط زیباشناختی، کیفیات گفت میتوان صورت این
اخالقییافتهاند.اینربطدرفلسفهبدونسابقهنیست
اگربهنقدقوةحكمکانتبرگردیم،درآنجامیتوانیم
اینمضمونرادریابیمکهتجربةزیباشناختی)بهویژه
نزد که طبیعی زیبایی از حاصل زیباشناختِی تجربة
کانتنسبتبهزیباییهنریاولویتوبرتریدارد(قادر
استبهاینكهاحساساخالقیراتقویتکند.همانطور
کهدرشرحآنآمدهاست»مادرداوریامرزیباغایتی
نامعینرادرزیرطبیعتفرضمیگیریممبنیبراینكه
میتوانیمطبیعترابهعنوانچیزیهمبستهبامقاصد
بیگمان .)Wang, 2018: 853( کنیم« عملیماندرک
چنینفهمیانسانراواردقلمروعقلعملیمیکندو
انگیزةعملاخالقیراکهقانونآنبهتعبیرکانتدرون
حقیقی سعادت البته میدهد، پرورش است، انسان
بنیاد که است وابسته خیر باالترین ایدئال به انسان
ساحتمعقولواخالقاست)کانت،7۸۴:1۳9۶(،امااز
یا مستقیم بهطور زیباشناختی کیفیات که آنجا
غیرمستقیمتوانستهاندخلقوخویانسانراتحتتأثیر
تمایز( حالت )در اخالقی خیر با زیبایی دهند، قرار



25

���������������������������������������������������������������������������������������������� تأبیر فل مة (ییایی رییأی بر ان د محیطی با تأکید بر ار(ش آمو(شی فیلم م )ند رییأت

مناسبتپیدامیکند.
پساینجابایدمرادازاخالقنیزنوعیرفتاروخلق
وخویمحیطیباشد؛آنچهانسانراوادارمیکندتابا
محیطپیرامونخویشبهنیكیرفتارکندوبهدیگری
درقالبطبیعتیاهرچیزدیگراحترامبگذارد.چنین
دیدیمیتواندزیباشناسیراعمقووسعتببخشدوبر

ابعادزیستیوفرهنگیآنصحهبگذارد.
زیباشناسی، اصطالح شنیدن با موارد اغلب در
دانشیرامتصورمیشویمکهزیباییهنریرامطالعه
میکند،امااینفقطبخشیازگسترةزیباشناسیاست.
درزیباشناسیآننوعارزشهاییمطالعهمیشوندکه
ارزش فرهنگی، ارزش نوعی حال، عین در میتوانند
طبیعی،ارزشاجتماعیویاارزشاخالقیومعنوینیز
ارزش که میشود دیده گاهی بین، این در باشند.
اقتصادینیزبهآنهاافزودهمیشود،اماایننوعارزش
بهراحتیمیتواندکیفیتآثارهنریراتحتتأثیرقرار
نویسندة کند. تجاری را آنان آثار و هنرمندان و دهد
مقالة»هنروبحرانمحیطی«چنینهنریرادرخدمت
سرمایهداریمتأخرمیبیندکهدرصددایجادانگیزههای
مصرفبهنفعسرمایهداریاستوبهراحتیمیتواندبه
نفعآنبهتقویتچرخةفراـزیستبوم)هایپراکولوژی(
یاریرساند.لذتبرآمدهازایننوعزیستبوِمساختگی
جغرافیای زیرا دنیاست، ازمردم بخشی مختص تنها
اصلیآنازنوعاقتصادی،تكنولوژیكی،وموقعیتهای
اجتماعیاست.اماهنرمندانمیتوانندهنریبیافرینند
 Luke,(کهمحلمقاومتدربرابرچنینسیاستیباشد
هنری چنین که کرد تأکید باید پس .)1992: 72-75

بصیرتیخاصمیخواهدهمانطورکهآلنکارلسون
آنرادرمیاننیازهایاساسیزیباشناسیمحیطیقرار

دادهاست.
عباراتکارلسوندرکتابش،کهپیشدرآمدیاست
برزیباشناسیمحیطی،اینباوراورانشانمیدهندکه
مجموعهشرایطالزمبرایبهرهمندشدناززیباشناسی
محیطیعبارتنداز:بینشها،محدودیتها،وخواستها.
اهمیتاینشرایط،همپایةاهمیتهمینمدعاستکه
درمواجههبازیباییهایطبیعت،تحسینورضایتمندی
موردانتظاراست.امانبایدطبیعتراهمچونهنردید،

زیراشرطاصلیهمیناستکهطبیعتبهعنوانطبیعت
بهطبیعت اینطریقمیتوان از تنها زیرا دیدهشود.
احترامگذاشتواجبارقیدهایاخالقیرادرمواجههبا
طبیعت وی، نظر از میرسد نظر به پذیرفت. آن
بهخودیخودحاملارزشهاینابزندگیاست.اگربنا
باشدزیباشناسِیمحیطهایساختگِیانسانینیزتقویت
شودتابتوانددرحیطةاخالقمحیطیتأثیرگذارباشد،
کند. لحاظ و بنهد ارج را زندگی مهم ارزشهای باید
اخالق با محیطی زیباشناسی درهمتنیدگی او برای
طبیعی،روشناست )See. Carlson, 2009: Ch.2(.البته
ترویج را کارکردگرایی نوعی که کارلسون نظر از این
میکندکاماًلطبیعیاست.ازمضمونمقالةاوباعنوان
چنین محیط« از حفاظت و محیطی »زیباشناسی
برمیآیدکهبرایاوبهرهوری،پایداری،نبوغوسودمندی،
مصنوعات باید که هستند زندگی ارزشهای جمله از
  Carlson,( کنند تقویت و ترویج را آنها نیز انسانی
76-57 :2005(.اینارزشهایزندگیحاملآرمانهای

و فرهنگی بستر از که هستند معنوی )ایدئالهای(
اجتماعیافرادتغذیهمیشوند،وبرایناساسنمیتوان

آنهاراسوبژکتیویاشخصیدانست.
تحسین در که میکند یاد عامل سه از کارلسون
زیباشناختیانسانازمحیطایفاینقشمیکنند،این
از: عبارتند که هستند مفهوم سه واقع در عامل سه
زمین،سرزمین،وجاومكان،کهدرمصداقباتوجهبه
اهمیتشانبرایانسانمیتوانندجنبةابژکتیو)عینی/
داشته )ذهنی/شخصی( سوبژکتیو یا و فراشخصی(
باشند.برهمیناساس،درمواجههبازمینوسرزمین
میتوانمعیارهایکلیزیباشناختیقائلشدکههمهیا
حداقلاکثرانسانهابرسرآنهاتوافقداشتهباشند،اما
محلسكونت و خانه بیشتر که مكان، و جا مورد در
شخصیمدنظراست،سختمیتوانبرایزیباشناسی
محیطِیآنمعیارکلیدرنظرگرفتوبرایناساس،
کارلسونتجربةزیباشناختِیحاصلازآنراسوبژکتیو
این است گفتنی .)Mullis, 2011: 238-240( میداند
که موقعیتهایی سایر مورد در بودن سوبژکتیو

زیباشناسیمحیطیپوششمیدهدصدقکلیندارد.
سوبژکتیونبودِنزیباییهایمحیطِیطبیعینشان
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بهدلیل یا آن بودن ابژکتیو بستر گشودگِی میدهد
و فرهنگی بستر بهدلیل یا و است آن بودِن طبیعی
برای مناسبی دلیل میتواند همین که آن اجتماعی
رفتارمحیطیمناسبباشد.چهکسیاستکهازدیدن
دیدن مثل نیاید وجد به طبیعی منظرة یک زیبایی
تصاویرشگفتانگیزوزیبایجنگلهیرکانی)تصویر1(
وآنوقتمحافظتازآنراطلبنكند.احساسبرآمده
ازتجربةمناظرنمیتواندموجدحسیغیرازآرامشو

احترامباشد.
چهبسابهترباشددرخصوصزیباشناسیمحیطِی
طبیعیازجنبههایسوبژکتیووابژکتیوآنسخنیگفته
اهمیت زیباشناسی، این که است همین مهم نشود،
را انسان حال میتواند و دارد استراتژیک و اخالقی
دگرگونسازد.پرستونتأکیددارد:»سختاستاصرار
برپیداکردِنمحیطگراییکهتردیدداشتهباشدنسبت
بهاینكهزیبایییکبخشمهمیازدالئلبرایمحافظت
بدان این .)Preston, 2009:144( است« طبیعت از
معناستکهاززیباییطبیعیگرفتهکهبهتعبیرکانت،
تازیباییهایدیگرکهبه ازمفهوموغایتاست آزاد
و هستی انسان، وجود از و هستند فرهنگیتر مراتب
اهمیتمییابندهمهمیتوانندتوجهانسانرابهخود
است« نبوغ هنر زیبا »هنر او، نظر از سازند. معطوف
تولیدهنر نیروی بهعنوان نبوغ )کانت،۲۴۳:1۳۸۳(.
زمانیتحققمییابدکههمچونطبیعتمحضبتواند
زیبایی،طبیعیتر هرچه بین، این در بیافریند. چیزی
)بیغرضتر(باشد،ممكناستتأییدبیشتریدریافت
کند،چراکهداوریسپسحكمدرموردآنبهکلیتو
ضرورتازنوعیکهکانتادعامیکردنزدیکتراست.
اینناشیازهمانچیزیاستکهمفسرکانتمعتقد
استتأملبرزیباییطبیعی،شهودیبدونمفهومرادر
برمیگیرد)راجرسون،71:1۳9۴(.امااینكههمهچیز
که محیطی در حال، هر به است بعید باشد طبیعی
از گونههایی بردی، قول به است انسان پیرامون
درجهبندیطبیعیتروفرهنگیتردرمیانپدیدههای
زیبادیدهمیشوند)Brady, 2003: 56(.بهنظروی،مهم
ایناستکهتخیلچقدربتواندتجربةانسانراگسترش
دهدتاحدیکهازنظمپدیداریفراتررفتهوکمتربه

انفصالخودشوطبیعتبیندیشید )Ibid, 38(.البتهدر
اینمسیر،بایددیدعواملدیگرچگونهبرتخیلانسان

تأثیرمیگذارند؟

(ییاشنان)ِی محیطِی  تجربة  بر  مؤبر  م)غیرهای 
رییأی

در که پذیرفتهایم قسمت این تا ترتیب، این به
ادراکزیباییعواملدیگریهمچونزمینههایفرهنگی
واجتماعینیزدخالتدارند؛عواملیکهافقانتظارات
قرار تحتتأثیر را مردم گرایشهای( و )خواستهها
میدهند.برلنتبهدرستیبهاینموارداشارهمیکندکه
Ber-( درایجادوتقویتتجربةزیباشناختیمؤثرهستند
leant, 1992: 18(.اوبهمتغیرهایزیادیاشارهمیکند

کههمچونشرایطیاجتنابناپذیر،تجربههایانسانرا
تقویتیاتضعیفمیکنند.اودرمطالعةهنروزیبایی
اما است، قائل حواس برای ویژهای جایگاه طبیعی
واقعیتایناستکهادراکاتحسیباوجوداهمیتشان
تنهاعاملایجادکنندةتجربةزیباشناختینیستند.برای
مثال،ادیسونبهتواناییخیالدرلذتبردنبهصورت
اولیهوثانویهاشارهکردهولذتراامریذهنیمعرفی
بر کانت یا ،)۳۲-۲۵ :1۳9۸ )بختیاریان، است کرده
بهعنوانشرطضروری هماهنگیمیانخیالوفاهمه
لذتوتجربةزیباشناختیتأکیدکردهاست،لذتیکهبر
ازنظرکانتخودهمان استواراستچراکه بیغرضی
تجربهکهاتفاقمیافتدحقیقتاستوتطابقومفهومی
درمیاننیست)Houkosou, 2009: 113(.دراینبین،
بایددیدقوةخیالتحتتأثیرچهعواملیفعالمیشود،
همین بر بردی نیست. مفهوم از خبری وقتی بهویژه
اساستجربةزیباشناختیرامتأثرازحالتهایذهنی
 Brady, 2003:( عاطفی،شناختیوخیالیدانستهاست
10(.ایننشانمیدهدبرایتقویتتجربةزیباشناختی

ازطبیعتوهنرمیتواناقداماتیانجامداد،همانطور
کههیوممعتقدبودذوقپرورشیافتهشرایطیچندالزم
داردکهلطافتطبعوممارستازجملةآنهااست.اما
بهویژه و محیط به نهایت، در نیز همین گفت باید
طبیعت،وابستهاست.دربرخیازتحقیقاتانجامشده
اعالمشده افراد بینش یا ازمتغیرهاسطحسواد یكی
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است.دراینزمینهیااهمیتآموزشنادیدهگرفتهشده
Por-( ویاازمرحلهایکهباید)مدرسه(آغازنشدهاست
teous, 1982:3-64(.بههرحال،گفتهمیشودتحسین

زیباشناختی،مبنایمعرفتیمستحكمیالزمداردکه
برخیدرآموزههاینظریوبرخیدیگردرآموزههای
دینیآنهارادنبالمیکنند.البتهایناِشكالنیزوارد
از اعم محیطی زیباشناسی در همواره که است آمده
محیطشهری،روستاییویاطبیعیآنچهدنبالشده
استوجهدیداریپدیدههاست،درصورتیکهبایدبه
تمامیتمحیطالتفاتداشتکهتمامحواسانسانونه
ممكن و   )Ibid( سازد درگیر میتواند را بینایی فقط
جا بر متعددی روانشناختی و عاطفی تأثیرات است
گذارد،همچونراهرفتنبررویشنهاینرمساحلیا
یا ارتباط اهمیت بر دگرباره تأکید این بوییدنگلها.
ابژههای مورد در که است محیط و فرد میان تعامل
قابلصدق )هنری( ساختگی و طبیعی زیباشناختِی
زیبایی زیباشناختِی تجربة در زیباشناختی ابژة است.
طبیعیالبتههمانطبیعیدربرابرفرهنگیاست،اما
تجربةحاصلازآنمیتواندتحتتأثیرفرهنگ،بینش
فردیواجتماعی،باورهایدینی)اینكهطبیعتآفریدة
و بومی باورهای احترام(، شایستة و است خداوند
به نسبت تعهد و مسئولیتپذیری حس منطقهای،
آن ابژة بودن طبیعی به توجه با اما باشد. آیندگان
ناگزیریمکهدراینتجربهبهبیانسهمطبیعتوابژه
بپردازیم،چراکهدرابژةهنریبهعنوانابژةزیباشناختی
بازهمپایانساندرمیاناستوازاینرو،نهطبیعیتر
بلكهدرهرصورت،فرهنگیتراستومایههایسوبژکتیو
دارد.دراینخصوصمیتوانبربرخوردشهرنشینانبا
طبیعتبكروروستائیانیکهباآنمأنوسهستندتأمل

کرد.
لحاظ به محیط و زیباشناسی کتاب در برلنت
به نگاهی با درهنرهایتجسمی را نكته این تاریخی
تطورشانبهبحثمیگذارد،قصدویهمیناستکه
آنچهدر برایپوششدادن راهكار بهترین نشاندهد
اتخاذ در است افتاده اتفاق هنر و زیباشناسی تاریخ
رویكردپدیدارشناختیاست،بدینسببکهدرچنین
چشمپوشی محیط، اهمیت از نمیتوان دیگر صورتی

کردوصرفاًبرادراکحسیمتمرکزماند.باوجودچنین
رویكردیمابایکزیباشناسِیمشارکتیروبهروخواهیم
بودکهدرآنمحیط،مجموعهایازنیروهایپویالحاظ
میشودکهدرآنچگونهتجربهشدنچیزهامهماستو
و )مدِرک ادراک دوسوی هر تجربه جریان در اینكه
مدَرک(سهیمهستند.اگراینگونهدیدهشودآنگاهدیگر
اگر بهویژه بود، نخواهد جدا و تکافتاده امری محیط
انسانبهایننكتةمهمواقفباشدکههمبدناووهم
.  )Berleant, 2005: 3-16( است متأثر آن از او ذهن
اکنونچگونهایندیدگاهتعاملیویامشارکتیمیتواند

برنحوةمواجهةمابامحیططبیعیتأثیرگذارباشد؟

(ییاشناری  نوعی  به مثابة  محیطی  (ییاشناری 
بر  برنامه های م )ند رییأت  تأبیر  مشارک)ی و 

آپ
درسراسردنیامردمازدیدنیکمنظرةطبیعیبكر
درست میشوند آرامش یا شعف دچار دریا مثل
همانطورکهدیدنیکمزرعهمیتواندهمینحسرا
تجربة که است کارلسون نظر تأیید این کند. ایجاد
زیباشناختیباتأثیرگذاریبرروحیاروانانسانمیتواند
بررویرفتاراوتأثیرگذارباشد.البتهایناولینبارنیست
کهکسیچنینادعاییمیکنداماعباراتیکهاوبهکار
شیلر یا کانت مثال، برای هستند. جدید نسبتاً برده
پیشتربهاینموضوعاشارهکردهاند:کانتازهماهنگی
قوایذهنیودرستعملکردنآنهادرقلمروحكم
زیباشناختیسخنبهمیانآوردهاستوشیلرنیز،که
و بیندیشید کانت مدل اساس بر است داشته سعی
که است معتقد دهد، پوشش را او نظر افراطتفریط
را عقل و نیرویحس دو میانة جایی زیبایی، ادراک
گرفتهوتحتعنوانانگیزةبازیمیتواندتعادلقوارابه
بهراحتی انسانیمیتواند بازگرداند؛چنین انسان روان
تحتآموزشزیباشناختیقرارگیردواصالحاتاخالقی،
اجتماعیوفرهنگیرابهخوبیبپذیرد)شیلر،1۳۸۵(.بر
ایناساس،چنینامریدرفلسفةمدرنوزیباشناسِی
آنبیسابقهنیست.اماصاحبنظرانزیباشناسیمحیطی
معتقدندباالتفاتبهزیباشناسیبرآمدهازمواجهةانسان
با دوستی و آموزشپذیری حس میتوان طبیعت با
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طبیعترابهاوبازگرداند.
همانطورکهدرکتابزیباییشناسیمحیطیاز
که است آن وقت است، شده نقل هپبرن رونالد قول
بازگشت زیبایی بهفلسفة ازفلسفةهنر انسانمعاصر
کند،بهویژهزیباییطبیعی.زیباییمحیطیکهزیبایی
طبیعیرانیزشاملمیشوددرمقامزیباشناسیتوصیفی
زیباییهایطبیعتو یاتوصیف و انعكاس با میتواند
ارزشهایفرهنگیکهبهاصلخودنزدیکترند)ونهبه
محیطِی زیباشناسی یک همچون فرهنگ( صنعت
هنجاریعملکند)درنتنوکوالرتز،1۳99،ف.۲(.در
اینصورتبهواسطةپیوندمیانطبیعتوفرهنگاست
فلسفة بهعنوان زیباشناسیمحیطی کهمیتوانگفت
کاربردیعملکردهاست.برایمثال،درمستندکویر
تابان( ازشبكة یزد)کارگردان:محسنعباسی،پخش
مردمیبهتصویردرمیآیندکهتحتتأثیرفرهنگکویر،
سختکوشهستندوهمچناندلدرگروآبادکردنآن

)Http://yazdfarda.com(.دارند
به سخن تلویزیونی هنری کارهای از وقتی اغلب
و فیلمها میشود گرفته نظر در آنچه میآید میان
جنبههای به کمتر و است تولیدشده سریالهای
زیباشناختیبرنامههایمستندعنایتمیشود.عكاسی
پتانسیل ازطبیعتمیتوانند فیلمبرداری یا و مستند
خوبیداشتهباشندکهانسانرااززیباشناسیتوصیفی
بهزیباشناسیهنجاریبرسانندودرمخاطبخوددانش
زیباشناختیطبیعتایجادکنندویادستکماورابه
نمونه، برای کنند. وادار آن تقویت و کسب تكاپوی
میتوانبهبرنامةمستندتلویزیونیقلبایران)پخشاز
شبكةمستند(وایرانگرداشارهکرد)پخششدهازشبكة
زبان طریق از که مستند( و چهار شبكة سیما، یک
تصویروزبانراویانآن،طبیعتبكروزندگیروستایی
وعشایریدرمناطقمختلفایرانتوصیفمیشوندتا
کردهاند فراموش شهرنشینان که ارزشهایی دیگر بار
بازخوانیشوند.درجدولزیربهچندموردازمستندهای
طبیعیایرانیموفقاشارهشدهاست)البتهبهمستندهای
بیشتریمیتواناشارهکردکهوسعتآنهادراینمقال

نمیگنجد(:
بحث محیطی، زیباشناسی از وقتی است گفتنی
میشودابعادزیستیوفرهنگیکهبهطبیعتنزدیکترند

بسیارموردتوجههستندکهدرعموممستندهابااشاره
بهفرهنگوزیستبومموردنظربهایننكتهالتفاتشده
دادن نشان برای مستند فیلم باالی ظرفیت است.
در نیست پوشیده کسی بر منتخب موضوِع واقعیِت
حقیقتنوعیرسانةجمعیاستکهجنبةاطالعرسانی
نیزدارد.بعضیازمستندهابانمایشزیباییهایطبیعت
تأثیرمیگذارندوبعضیدیگرعالوهبرآنبهآسیبهای
واردآمدهبهزیستبومیاآنچهدرانتظارآناستنیز
میپردازندمثلمستندپارکملیدریاچةارومیه)شبكة

مستند(تصویر۲.
درحقیقت،مستندیکنوعفیلماستکهسعیدارد
مخاطبراباواقعیتیروبهروسازد،براساسدیدگاههای
تاریخی،سیاسیو مختلفعلمی،اجتماعی،فرهنگی،
دینی،مستندهایمختلفیشكلمیگیرندکهدرپشت
آنهااهدافمختلفیدنبالمیشوند،برایمثالممكن
استباهدفوانگیزههایاقتصادییاسرگرمیتولید
شدهباشند.اماآنچهاهمیتداردهمیناستکه»ژانر
مستنددوعنصرمهِمهموارهدرتنشدارد؛بازنماییو
 Aufderheide,( مزبورهستند« مهم عنصر دو واقعیت
پدیدة یک مستند اساس این بر .)2007: 9 & 10

اجتماعیبهنظرمیآیدکهنبایدقصدفریبداشتهباشد
است، ناسازگار آن ماهیت با این باشد چنین اگر که

چراکهنبایدباخیرومصلحتجمعیدرتضادباشد.
یكیازانواعمستند،مستندطبیعتیاهمانمستند
محیطیاستکهطرفدارحفظمنابعطبیعیوحیات
وحشاست،پسبایدازلحاظایدئولوژیكیخنثیباشد.
مستندممكناستفقطسرگرمکنندهباشدویافقط
علمی،اماآنچهامروزهبیشترشایعاستترکیبیازهر
دخالت آن، نمایش واقعگرایِی تحقق برای است. دو
تمام از اما سینماست، فیلمهای از کمتر فیلمساز
بازنمایی و شود بهرهمند میتواند آن تكنیکهای
استکههمچون این هنرمندانهایعرضهکند.مهم
رسانهبُعدغالبدرآنآگاهیبخشیورساندنپیامبه
مخاطباست.تردیدهاییکهازسویبرخیازمنتقدان
نمایشهای به میشود آن آموزشی ارزش مورد در
مستندیبازمیگرددکهازیكسو،ازانقراضحیوانیخبر
میدهندوازسویدیگر،ازآسیبیخبرمیدهندکهآن
حیوانبهیکفردیامزرعهواردآوردهاست.همیناست
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دلیلاینكهبرتوجهبهاینبرنامههاکهمخاطبانیعامدر
چراکه میشود، تأکید دارند مختلف سنی گروههای
اکوسیستم یا و زیست محیط با انسان رفتار سالمت
است ارتباط در برنامهها قبیل این سالمت با جهانی

.)Ibid, 122-124(

دریكیازپژوهشهایصورتگرفتهیكیازالیههای
فلسفیفیلممستندطبیعتهمیناستکهفهممااز
حالت در که میسازد مبدل مسئلهای به را طبیعت
ازقدرت اندیشیدهایم.همچنانکه بهآن عادیکمتر
اساسیساختارهایواقعیتوازکیفیتتجربهوبازنمایی
آنهاپردهبرمیدارد.بههرحالهمچونفیلسوفانباید
بهاینبیندیشیمکهیکبرنامةمستندبهطورکلیبرای
فیلم فلسفة دارد.درکتاب ماچهدستاوردی فرهنگ
مستندازقولموریسنقلشدهاستکه:»...اگردیدن
است بهتر دادنها نمایش در است کردن باور همان
دقتنظرداشتهباشیم،چراکهبدونتوجهبهچیستیآن
باورشمیکنیم«)LaRocca 2017: 6(.اکنونازآنجاکه
بینندگاندرمواجههبایکبرنامةمستند،انتظاردیدن
ارزش از  مستند برنامة دارند، را حقیقتی شنیدن و

آموزشیقابلتوجهیبهرهمنداست.
نقش به گرفته صورت پژوهشهای از یكی در
برانگیختن در طبیعت مستند برنامههای آموزشی
که است شده ویژه توجهی دانشآموزان حساسیت
قبیل این مثبت تأثیر از حاکی پژوهش یافتههای
 See. Barbas, Paraskevevopoulos &(برنامههاهستند
نوع دو در مستندها البته .)Stamou, 2009: 61-69

کالمیوغیرکالمی)سنتیومدرن(آزمودهشدهاند،اما
تأثیرگذاری تأیید دارد اهمیت ما برای اینجا در آنچه
آنهابرتغییرنگرشهاوباورهانسبتبهطبیعتاست،
چهازراهتأثیرعاطفیوچهازراهمعرفتافزایی،مهم
برانگیختهشدنحساسیت با اینكه و کاراست نتیجة

محیطی،ارزشهایمحیطیمدنظرقرارگیرند.
میتوان میشود بحث زیست، محیط از وقتی
مثال بهعنوان کرد، فهرست را متعددی ارزشهای
میتوانازمكانیومنظرهایبكرسخنگفتکهارزش
که حال عین در دارد ما برای سرگرمی و تفریحی
باشد، داشته نیز زیستی و اقتصادی ارزش میتواند
و فرهنگی ارزش از است درستهمانطورکهممكن

اجتماعینیزبرخوردارباشدودرشكلدهیبههویت
افرادمؤثرعملکند)انیل،االندوالیت،1۳9۶:ف.1(.
دراینمیان،آنچهحائزاهمیتاستاتخاذیکرویكرد
گشتالیستیاستکهویژگیهایساختارِیپدیدههایا
نظر در کلگرایانه نگرش با را طبیعی موقعیتهای
میآورد.درواقع،چنیننگرشیاستکهمیتواندانسان
نظم، همچون ویژگیهایی با که وقتی بر عالوه را
هارمونیوتناسبدرطبیعتمواجهاست،دربرابرآنچه
تحسین به نیز است نظم فاقد اما قدرتمند و بزرگ
وادارد.ایننوعنگرشکهدانیلبرلینباتوجهبهدرنظر
گرفتنویژگیهایساختاریبرآنتأکیدمیکنددامنة
ابژههای زیباشناسی از فراختر را محیطی زیباشناسی
،)See. Wohlwill, 1980: 133-142(هنرینشانمیدهد
پررنگتر آن ادراک انسانهمدر نقش درعینحال،
است،همچونزیباشناسیامرواالکهدرمواجهةانسان

وطبیعتقابلبحثاست.
تجربة نوع آن گفت میتوان ترتیب، این به
با مواجهة در شد بحث که مشارکتی زیباشناختی
اینگونه احتمالوقوعاشقویتراست،هپبرن طبیعت
استداللکردهاستکهمیزاندرگیریبینندهونزدیكی
اوباطبیعتبیشازاثرهنریاست.اثرهنریبهطور
را،حتی محتوا و فرم اثر، عنوان هنرمند، نام پیوسته
این و دارد بههمراه خود با نامشخص، بهصورت شده
احساس آن به نسبت همواره مخاطب میشود باعث
فاصلهودوریکندوآنراابژةخویشبپندارد)درنتن
وکوالرتز،1۳99،ف.1(.بهقولکانتازآنجاکهانسان
یکپادرساحتفنومن)طبیعت(داردحسنزدیکتری
ازتماشای بهآنخواهدداشت.بدونشکحسیکه
یکگلطبیعیمیگیریمنمیتواندهمسنگتماشای
یکگلمصنوعیویاتصویریکگلباشد.درتصویر
زیباییکگلآنچهدرنهایت،تحسینمیشودتكنیک
ومهارتهنرمنداست،امادرمواجهةبایکگلطبیعی
آنچهتحسینمیشود،طبیعتوخالقآناست.یعنی،
طبیعتبرایطبیعتکهبهاذعانبرخیازاخالقگرایان
رّد و طبیعت درونی یا و ذاتی ارزش تأیید محیطی،
 Callicott & Frodeman, 2009:(ارزشابزاریآناست
XXI(.درواقع،تنهابابهرسمیتشناختنارزشواقعی

طبیعتاستکهمیتوانازتجربةزیباشناختیازنوع
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مشارکتیبرخوردارشدکهدرآنانسانوطبیعترابطة
منـتوبرقرارمیسازند.دراینصورتاستکهالتفات
بهارزشذاتیطبیعتباعثاحترامبهآنفارغازهرگونه

سودمندیمیشود.

نتیجه-گیری
پیشامدرن دورههای در محیطی اخالق اصطالح
ازمشكالت بسیاری که همانطور نداشت، رواج هنوز
برای همچنین نداشتند، وجود نیز امروز محیطی
فیلسوفانآندوراناینكهدرآیندهطبیعتوانسانبا
چهمعضالتیمواجهمیشوندمسئلهنبود؛مجموعاین
نتیجه اینكه به واداشتهاست را مواردبرخیمتفكران
انجام کارچندانی اخالقمحیطی برای فلسفه بگیرند
ندادهاستواخالقمحیطیبافلسفهبیگانهاست.در
غلبه برایمدتها یونانی ارزشهای و باورها حقیقت،
دورة در و...(، وحدت تغییرناپذیری، )ثبات، داشتند
مدرننیزعقلانسانیمحورهستی)سوژهمحوری(قرار

تردید عالم بههستی نسبت موارد بعضی ودر گرفت
شد،اینهاعواملبازدارندهایهستندکهبهنظرهارگروو،
مانعتوجهفیلسوفانبهموضوعطبیعتشدهاند.امابه
تاریخی تأیید از کلیگویی اندازه این تا نمیآید نظر
برخوردارباشد،بهویژهوقتیشاهدیمکهدردورةباستان
آنچهبیشازهرچیزدیگر،اسطورهوعرفرادرحیطة
حقوقبهچالشمیخواندمبحثحقطبیعیاستآن
همدردورهایکهانسان،دورةپیشامفهومیطبیعترا

پشتسرنهادهاست.
بهراستیکدامموضوعدرپیرامونانسانهستکه
امور بسیاری است ممكن نباشد؟ مربوط فلسفه به
همچونایدئالیاندیشیدنویاتراکممشغلههایفكری
درزندگیشهریوصنعتی،انسانراازاندیشهبهشرایط
حاضربازداشتهباشند،چراکهموجبعدمالتفاتانسان
روزمره زندگی تجربههای و طبیعی عالم تجربة به
میشوند؛امااخالقمحیطیمیتواندتلنگریباشدبرای
اندیشیدنبهبخشفراموششدةانسان،یعنیطبیعت.

www.asianews.ir تصویر 2 دریاچة ارومیه

رال تولید کارگرداپ نام م )ند ردیف

1۳9۵ ایرجحبشی کویرمرکزیایران 1

1۳97 بابکارجمند دریاچةکویرایران ۲

و1۴011۴00 جوادقارایی ایرانگرد ۳

1۴01 بدوننام قلبایران ۴

1۴01 محسنسخا سرخدار ۵
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مگرنهایناستکهفیلسوفانزیادینسبتبهتبعات
ابزاریهشداردادهاندکهیكیازآنها منفیعقالنیت
دوریوبیگانگیازطبیعتاست.برخیبراینباورندکه
است نظری پشتوانة بدون فلسفه در محیطی اخالق
)بهویژهآنجاکههستیعینیعالموطبیعتزیرسؤال
میرود(،اماباتوجهبهزیباشناسیچنینباوریباچالش
زمینهساز که کانت نزد حتی میشود، روبهرو اساسی
اندیشههایایدئالیستیاستمیتوانتجربةزیباشناختی
وخرسندیناشیازآنرا،چهدرموردامرزیباوچهدر

موردامرواال،حامیطبیعتدید.
درواقع،بعدازتمایزیابیگستردهوجداییاخالقاز
طبیعیات،رابطهایجدیدمیانآنهادراخالقمحیطی
که آنجا از میگیرد. شكل محیطی زیباشناسی و
ریشههایتمایزیابیگستردهدرمبانینظریوفلسفة
اخالق نمیتوان قابلجستوجوست، )مدرنیته( مدرن
هنر، مثل درست دانست. دور فلسفه از را محیطی
موضوعاتجدیدمیتوانندباعثبالندگیفلسفهشوند.
برایحل تكنولوژی، و علم در انتظارداشت نمیتوان
راهحل انسانی، و محیطی مشكالت رفع و مسائل
با اخیر درسالهای باشد. داشته وجود ابطالناپذیری
به نسبت امید محیطی، اخالق و فلسفه گرفتن رونق
شكلگیریفلسفهایجدیددرآیندهبهوجودآمدهکه
است توانسته که طور همان میرود فراتر خودش از
محیطی اخالق تا انسانی اخالق از را اخالق مرزهای
محیطی، زیباشناسی شدن متداول البته بگستراند.
حاکیازگسترشدگربارةزیباشناسیفلسفیاستکه
ازهنرفراترمیرود.واکنشانساندرساحتزیباشناسی
محیطی،درهردوگروهپدیدههایساختگیوطبیعی،
وابستهبهنوعیکلنگری)دیدگاهگشتالیستی(استکه
اینتنهاباالتفاتبهویژگیهایساختاریممكناست.
ویژگیهایساختاریفقطشاملویژگیهاییهمچون
نظموهارمونیوتناسبنمیشوند،منظوروقتیاست
کهانسانبهارتباطاتاکولوژیكیمیاندیشد؛چراکهاو
نمیتوانددرجریاناندیشهبهارتباطاتاکولوژیكی،خود
راخارجازآنیابرفرازآنببیند.همینامرانسانرابه
طبیعتنزدیکترساختهومیتواندرفتاراورادرمحیط
زیستشهری،روستاییوطبیعیمدیریتکندواین

خوانده طبیعیفرهنگی خودمدیریتِی نوعی میتواند
را طبیعی زیبایی فلسفة به توجه اهمیت که شود،
مؤثر نقش به میان این در میکند. برابر چندین
راه از که شد اشاره نیز تلویزیونی مستند برنامههای
در معرفتافزایی یا و محیطی حساسیت برانگیختن
زمینةمحیطزیستمیتوانندانسانوطبیعترابههم
نزدیکترسازند.ازآنجاکهباتأییدرابطةاخالقمحیطی
وزیباشناسیمحیطییكیازدالئلوانگیزههایقویدر
محافظتازطبیعت،درکزیباییآناست،برنامههای
آثارهنریمیتوانند مستندطبیعت،حتیپوسترهاو
به توجه با مطلب این و کنند تقویت را انگیزه این
تأثیرگذاریوارزشآموزشیآنهابرایتمامگروههای
مطالعات در را آنها دقیقتر بررسی ضرورت سنی،

موردیبهمیانمیآورد.

پی نوشت ها
1. environmental aesthetics
2. ecological aesthetics
3. participative aesthetics
4. environmental ethics
5. Environmentalism
6. applied ethics
7.ایناصطالحبهگرایشیدرفلسفهاشارهداردکهبهقدرتو
تواناییذهنباورداردوهمهچیزراازآنآغازمیکندوبه
آنبازمیگرداندکهپایههایآندرفلسفةدکارتباتقدم

بخشیدنبهذهنبناگذاشتهشد.
۸.گرایشیدرفلسفهکهواقعیترابهـایدههایذهنیوذهن
همه واقعیات هگل ایدئالیسم مورد در یا و میدهد ربط

تجلیاتروحیاگایستهستند.
9. hyper-ecology
10. Terrain, Territory, and Place
11.همیناستدلیلاینكهبرخیصاحبنظرانغربیباتوجه
بازبینی بر جهانشناسی، و اخالق میان قوی رابطة به
بر که دارند تأکید مذاهبی الهیات از برآمده جهانبینی
See. Jen-( رستگاریشخصیوانسانمحوریتأکیددارند

.)kins, 2008:10-14
12. culture industry
1۳.مستندطبیعتیكیازژانرهایفیلمهایمستنداستکه
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موضوعآنشاملحیوانات،گیاهانوسایرمخلوقاتزنده
غیرازانسانمیشود.

ک)ابنامه
ارزشهای ،)1۳9۶( آندری. الیت، آالن؛ االند، جان، انیل،

زیستمحیطی،ترجمةعیسیپیری،تهران:تیسا.
میان نسبت و »تواناییهایخیال مریم.)1۳9۸(، بختیاریان،
زیباییطبیعیوهنرازنظرجوزفادیسون«،نشریةهنرهای

زیبا/تجسمی،دورة۲۴،ش۳۲-۲۵،۴.
بختیاریان،مریم.)1۳99(،مبانیومسائلزیباشناسی:امكان

زیباشناسیازدورةباستانتادورةمعاصر،تهران:علم.
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