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مطالعۀ نحوۀ انعکاس آلودگی زیستبومهای دریایی
جنوب کشور در بیستمین جشنوارۀ هنر محیطی ایران
*1

ندا تحویلیان

 .1کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده

در طـی دهههـای اخیـر ،در اثـر سـازوکارهای بیحـد و حصـر انسـانی و بهرهبرداریهـای نابخردانـه ،آلودگـی
محیطی
اکوسیسـتمهای آبـی بـه وقـوع پیوسـته اسـت کـه از جملـه پیامدهـای جبرانناپذیر ایـن مخاطرۀ زیسـت
ِ
جهـان صنعتـی میتـوان نابـودی تنوعات زیسـتی را برشـمرد .در بیـن مناطق مختلف کشـور ،خلیج فـارس که در
زمـره یکـی از مهمتریـن پهنههـای آبـی جهـان بهشـمار مـیرود ،به سـبب آالیندههـای مختلف زیسـتمحیطی،
ِ
زیسـت دریایـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .در ایـن راسـتا ،گروهـی از هنرمندان
لقـب آلودهتریـن محیـط
معاصـر بـا گرایـش هنـر محیطـی ،عکسالعمل خویش نسـبت بـه اهمیت و نقش ضـروری آب در حیـات جانداران
و کنتـرل آلودگـی آن را ابـراز نمودنـد .ایـن مقاله با هدف بررسـی و شـناخت چگونگی بازنمایـی و انعکاس آلودگی
محیـط زیسـت دریایـی جنـوب کشـور در آثـار هنرمنـدان محیطـی ایـران ،بـه طـرح این موضـوع پرداخته اسـت
کـه هنرمنـدان ،جهـت بازیابـی ارزشهـا و کارکردهـای زیسـتمحیطی دریاهـای خطـۀ جنـوب ایـران و بـه ویژه
خلیـج فـارس ،بـه لحـاظ حیـات گونههای جانـوری چگونه آثـار خویش را بـر مبنای چالـش آلودگـی آبهای این
موقعیـت جغرافیایـی در جزیـرۀ هرمـز خلـق نمودنـد .پژوهـش کیفی حاضر بـر مبنای هـدف از نـوع پژوهشهای
مبین بحران آب ناشـی
بنیـادی -نظـری بـوده کـه بـه روش توصیفـی -تحلیلی به پـردازش آثـار هنر محیطی کـه ّ
از آلودگیهـا میباشـد ،همـت گماشـته اسـت .در این پژوهش بـهمنظور گـردآوری اطالعات و دادههـای موردنیاز،
از منابـع کتابخانـهای و پایگاههـای معتبر مجازی اسـتفاده گردیده اسـت .نتایـج حاصل از تجزیـه و تحلیل یافتهها
اذعـان مـیدارد کـه هنرمنـدان محیطـی ،خطـرات و پیامدهـای ناشـی از آالیندههـای مختلـف زیسـتبوم خلیـج
فـارس را بـا بهرهمنـدی از نشـانههای سـاده و ادراکـی زیسـتمحیطی ،تکنیـک خـاص اجرایـی و نیـز اسـتفاده از
مصنوعـی منطبـق بـا نـوع آلودهکننده بازتـاب دادند.
مصالـح طبیعـی و
ِ

واژههای کلیدی

هنر محیطی ،آلودگی آب ،آالیندههای پالستیکی ،خلیجفارس.
*tahvilian.neda@gmail.com
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مقدمه
بحــران آلودگــی آب در عصــر مــدرن و جهــان صنعتــی ،تهدیــدی
جــدی بــرای ســامت محیــط زیســت دریایــی و اقیانوسهــای
اقصــی نقــاط دنیــا محســوب میگــردد .ایــن دغدغــۀ
زیســتمحیطی کــه از جملــه دالیــل بــروز مســأله کمآبــی
نیــز بــه شــمار میآیــد ،در زمــرۀ عوامــل غیرطبیعــی و ناشــی
از عملکردهــای انســانی قــرار میگیــرد .شــایان ذکــر آنکــه
آلودگــی ذخایــر آبــی و بــهویــژه منابــع آبهــای ســطحی نظیــر
دریاهــا ،اقیانوسهــا ،تاالبهــا ،رودخانههــا و دریاچههــا،
نگرانیهایــی را بــرای کشــورهای در حــال توســعه نیــز ایجــاد
نمــوده اســت .در ایــن راســتا ،کشــور ایــران و بــهویــژه نواحــی
جنوبــی آن ،بــهطــور اخــص منطقــۀ خلیــج فــارس کــه بــه
عنــوان یکــی از آلودهتریــن و مهمتریــن دریاهــای آزاد جهــان
ـه ســبب وجــود نفتکشهــا ،گســترش
شــناخته شــده اســت ،بـ 
شهرنشــینی ،پیشــرفت صنایــع ،حضــور گردشــگران و ســایر
عوامــل انســانی از انــواع آلودهکنندههــا مصــون نمیباشــد.
بدینمنظــور ،هنرمنــدان محیطــی نســبت بــه مســأله مذکــور
کــه حیــات جانــوران آبــزی و بــه تبــع آن ،انســان را تحتالشــعاع
خــود قــرار داده اســت ،واکنــش خویــش را بــا تکیــه بــر نمایــش
آثــار هنــری نشــان دادنــد .آنهــا بــه فراخــور اهمیــت موضوعــی
و درک مخاطــب از مفهــوم آالیندههــای گوناگــون دریایــی
در یکــی از جشــنوارههای زیســتمحیطی تحــت عنــوان
جشــنواره بیســتم -اســتان هرمــزگان بــه ایــن مهــم پرداختنــد.
از آنجاییکــه آفرینــش آثــار محیطــی غالبــاً در فضاهــای بــاز
ـه طــور آزادانــه
طبیعــی و شــهری صــورت میگیــرد ،مخاطــب بـ 
و مســتقیم در تعامــل بــا آن هنــر واقــع میگــردد .از ایــنرو،
بــا برگــزاری ایــن جشــنواره در ســواحل آبهــای جنــوب کشــور،
ـب ایــن آثــار نیــز در رویارویــی بــا آثــاری کــه تمرکــز آنهــا
مخاطـ ِ
بــر آلودگــی ذخایــر آب و مشــکالت ناشــی از آن اســت ،بــهطــور
مســتقیم قــرار میگیــرد 1.بنابرایــن ،تأثیــری کــه ایــن دســته از
آثــار در ذهنیــت مخاطــب نســبت بــه حفــظ و صیانــت از منابــع
انــدک آب در کشــور میگذارنــد ،قابــل چشمپوشــی نبــوده و
متعاقب ـاً ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش را نیــز توجیــه مینمایــد.
مســأله حائــز اهمیــت یــا بــهعبارتــی ســوال اصلــی در پژوهــش
حاضــر آن اســت کــه هنرمنــدان محیطــی ،جهــت بازتــاب دغدغــۀ
زیس ـتمحیطی آلودگــی مخــازن دریایــی منطقــۀ خلیــجفــارس
چــه شــیوههایی را جهــت انعــکاس آلودهکنندههــای گوناگــون
آب و اثــرات منفــی ناشــی از آنهــا بــهکار گرفتنــد .بــاتوجــهبــه
آنکــه منطقــۀ خلیــجفــارس آکنــده از ذخایــر نفتــی میباشــد،
همــگام بــا توســعه شــهری و پیشــرفت صنایــع ،تراکــم جمعیــت
نیــز بــهتبــع ایــن عوامــل ،رو بــه فزونــی گراییــده اســت .از ایــن
رو ،بــا تمرکــز جمعیــت و عملکردهــای صنعتــی ،زیســتگاههای
آبــی ایــن ناحیــۀ جغرافیایــی دچــار آســیب و زوال گشــته اســت.
از عمدهتریــن فعالیتهایــی کــه محیــط دریایــی خلیــجفــارس
را بــا تهدیــدات و خســارات شــدید از منظــر زیســتمحیطی،

اجتماعــی و اقتصــادی مواجــه میگردانــد ،میتــوان مــواردی از
قبیــل اســتحصال نفــت ،تــردد نفتکشهــا ،تخلیــۀ پســماند
و زائــدات بــه ویــژه آالیندههــای پالســتیکی ،پســابهای
کشــاورزی و خانگــی ،دفــع پســاب پاالیشــگاهها و آتشســوزی
در اســکلههای نفتــی و تجــاری را ذکــر نمــود (لطفــی ،بقایــی،
موســوی و خیامباشــی4-3 ،1389 ،؛ عابدینــی و دانــهکار،1388 ،
 .)2334بدینترتیــب ،اکوسیســتم آبــی خلیــج فــارس بــهســبب
برخــورداری از شــرایط خــاص زیســتمحیطی و بهرهبــرداری از
آن ،پیوســته در مواجهــه بــا خطــرات آالیندههــای مختلــف قــرار
میگیــرد.
جهــت نیــل بــه هــدف اصلــی پژوهــش کــه همانــا بررســی و
شــناخت چگونگــی بازنمایــی و انعــکاس آلودگــی محیــط زیســت
دریایــی جنــوب کشــور در آثــار هنرمنــدان محیطــی ایــران
اســت ،ضــرورت ایجــاب نمــود تــا آن دســته از آثــار هنرمنــدان
محیطــی کــه رویکــرد زیس ـتمحیطی داشــته و بحــران آلودگــی
زیســتبومهای آبــی کشــور را بــه زبــان هنــر منعکــس نمــوده
بودنــد ،مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد .در ایــن راســتا ،بــا
بررســیهای صورتگرفتــه پیرامــون جشــنوارههای گوناگــون
برپاشــده در ســطح کشــور کــه آمــاری بالــغ بــر  59جشــنوارۀ
هنــر محیطــی را رقــم میزنــد ،جشــنواره بیســتم بــهعنــوان
تنهــا جشــنوارهای کــه نســبت بــه اهمیــت موضــوع آبهــای
بــه طــور خــاص مناطــق جنوبــی آن واکنــش
آلــودۀ ایــران و 
نشــان داد ،شناســایی گردیــد .ایــن جشــنواره تحــت عنــوان
«هنــر محیطــی یــا آلودگیهــای محیطــی» ،بــا مشــارکت بیــش
از  27هنرمنــد ســاعی در عرصــۀ هنرهــای معاصــر 2در جزیــره
هرمــز واقــع در اســتان هرمــزگان در بهمــن مــاه ســال 1387
ه.ش 2009 /م ،برگــزار گردیــد 3.همانگونــه کــه از عنــوان
ایــن جشــنواره اســتدالل میگــردد ،ب ـه طــور غالــب بــا رویکــرد
محیــط زیســت بــه برپایــی ایــن جشــنواره همــت گماشــته شــده
اســت .از ایــن رو ،از جملــه اهــداف بــارز آن ،انتقــال پیامهــای
اعتراضآمیــز زیســتمحیطی همچــون آلودگــی ســواحل،
بــه تبــع آن مرگومیــر جانــوران آبــزی و افــت
دریاهــا و 
حجــم آبهــا میباشــد .میتــوان از کریــم الهخانــی ،4فرشــته
عالمشــاه 5و فرشــته زمانــی 6از جملــه هنرمنــدان محیطــی نــام
بــرد کــه در ایــن جشــنواره بــا چنیــن رویکــردی نقــش بســزایی
ایفــا نمودنــد 7.شــایان ذکــر اســت کــه هنرمنــد نامــی و پیشــگام
ایــن شــاخۀ هنــر جدیــد ،احمــد نادعلیــان ،8در راســتای مســائل
گوناگــون زیسـتمحیطی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،آیینــی و  ،...آثــار
و فعالیتهــای ارزشــمندی کــه حامــل مفاهیمــی ژرف و تأمــل
برانگیــز بودنــد را در جشــنوارۀ بیســتم بــهمنصــۀ ظهــور رســانید.
پیــرو مباحــث مذکــور ،موضوعــات اصلــی مــورد بررســی مقالــۀ
حاضــر در قالــب ســه بخــش تحــت عناویــن «بازتــاب آلودگــی
نامحســوس آبهــای خلیجفــارس در آثــار هنرمنــدان محیطــی»،
«بازتــاب آلودگــی زائــدات صنعتــی پالســتیکی آبهــای
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خلیجفــارس در آثــار هنرمنــدان محیطــی» و «بازتــاب آلودگــی
کیســههای پالســتیکی آبهــای خلیجفــارس در آثــار هنرمنــدان
محیطــی» تدویــن گردیدهانــد .جهــت پــردازش هریــک از آثــار
هنــر محیطــی در قســمتهای مزبــور ،بــاتوجــه بــه تمرکــز
پیــشرو بــر آلودهکنندههــای زیســتمحیطی ،مــواد
پژوهــش
ِ
ـورد نظــر از دیــدگاه
و مصالــح هنــری مــورد اســتفاده در آثــار مـ 
ســازگاری و عــدم ســازگاری بــا طبیعــت و محیــط زیســت
نیــز مــورد ســنجش قــرار میگیــرد .بدینترتیــب ،جایــگاه
و تأثیرگــذاری هنرمنــدان محیطــی و متعاقبــاً نحــوۀ انعــکاس
معضــل زیســتمحیطی آلودگــی منابــع دریایــی در جامعــۀ
ایرانــی محــرز میگــردد .بنابــر آنچــه مطــرح شــد ،در بخشهــای
بعــدی بــا درنظرگرفتــن چالــش زیسـتمحیطی آلودگــی آبهــای
خطــۀ جنــوب کشــور بــه بررســی آثــار ارائهشــده در بیســتمین
جشــنوارۀ هنــر محیطــی ،پرداختــه میشــود.

پالســتیکی ،آثــار فرشــته عالمشــاه بــا عناویــن «مــرد -ماهــی»،
«زن -ماهــی» و «دام صخــره ماهــی» شــرح و تفســیر میگردنــد.
شــایان ذکــر آنکــه نمونهگیــری ،در فضــای مجــازی و بــا
مراجعــه بــه ســایت اصلــی هنــر محیطــی و ســایت شــخصی
هنرمنــدان صــورت گرفتــه اســت .از ســوی دیگــر ،در مراحــل
گوناگــون پژوهــش ،بــهمنظــور جمــعآوری اطالعــات ،از منابــع
کتابخانــهای نظیــر کتــب ،نشــریات معتبــر علمــی -پژوهشــی و
پایاننامههــای دانشــجویی موجــود کــه تــا حــدودی مرتبــط
بــا موضــوع پژوهــش بودهانــد ،اســتفاده شــده اســت .از دیگــر
منابــع گــردآوری دادههــا میتــوان بــه مقــاالت فارســی و التیــن،
مجــات مختلــف هنــری و پژوهشــی ،و فرهنــگ واژگان اشــاره
نمــود .برخــی از اطالعــات نیــز بــا رجــوع بــه پایگاههــای معتبــر
اینترنتــی ،آرشــیو هنرمنــدان و خــود نگارنــده حاصــل گردیــده
اســت.

روش تحقیق

پیشینۀ تحقیق

پژوهــش کیفــی حاضــر بــر مبنــای هــدف از نــوع پژوهشهــای
بنیــادی -نظــری بــوده کــه روش آن بــهصــورت توصیفــی-
تحلیلــی میباشــد .جامعــۀ آمــاری در ایــن پژوهــش ،آن دســته
از آثــار محیطــی هســتند کــه از دو جنبــۀ فــرم و محتــوا ،حامــل
پیامهایــی در زمینــۀ بحرانهــای آبــی منطقــۀ خلیــجفــارس
کــه همانــا آلودگــی آبهــای ســطحی و خصوصــاً دریاهاســت،
میباشــند .بــاتوجــه بــه آمــار و اطالعــات کسبشــده پیرامــون
ایــن مســأله ،از میــان آثــار متعــدد عرضهشــده در جشــنوارۀ
بیســتم ،تعــداد  8اثــر هنــری از  4هنرمنــد محیطــی ،بــر مبنــای
مســأله مطروحــۀ پژوهــش پیــش رو و اهمیــت موضوعــی انتخــاب
گردیدنــد .در ایــن راســتا ،آثــار هنــری منتخــب بــر اســاس
انطبــاق آن بــا نــوع آالینــده ،بــه ســه بخــش اصلــی ،تفکیــک
یافتنــد :در قســمت نخســت ،بــهطــور کلــی ،آلودگــی نامحســوس
آبهــای خلیــجفــارس مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد؛ بدیــن
معنــا کــه از ظاهــر اثــ ِر ارائهشــده ،هیچگونــه عالمتــی دال
بــر نــوع یــا مــادۀ آلودهکننــده ،قابــل تشــخیص نمیباشــد.
در قســمت دوم ،آلودگــی آبهــای خلیجفــارس ناشــی از
زائــدات صنعتــی پالســتیکی و در قســمت ســوم ،آلودگــی
آبهــای خلیجفــارس متأثــر از کیســههای پالســتیکی ،مــورد
عطــف بــه مطالــب مذکــور،

پــردازش قــرار خواهنــد گرفــت.
پیــرو تقســیمبندی صورتگرفتــه ،ســه اثــر بــا عناویــن «وهــم
و خیــال»« ،ماهیهــا» و «مــرگ باغچــه» از هنرمنــد فعــال
محیطــی کریــم الهخانــی در زمینــۀ آلودگــی نامحســوس آبهــا
بررســی میگردنــد .در قســمت آلودگــی آب بــا زائــدات صنعتــی
پالســتیکی ،اثــر «زبالههــای ســاحلی» از فرشــته زمانــی و ســاناز
غالمــی ،9و «عــروس زبالــه» از فرشــته زمانــی مــورد مطالعــه قرار
خواهنــد گرفــت .در انتهــا ،در بخــش آلودگــی آب بــا کیســههای

پژوهشهــای پیشــین صورتگرفتــه پیرامــون هنــر محیطــی
اعــم از کتــاب ،مقالــه و پایاننامــه بــه مقولــۀ بحــران آب-
آلودگــی منابــع آبــی ،آنهــم از تلفیــق دو وجــه هنــری و محیــط
زیســتی نپرداختهانــد .پژوهشــگران ایرانــی در تحقیقــات گذشــتۀ
خویــش بــا اشــاره بــه برخــی از دغدغههــای محیــط زیســتی
کشــور ،نمونــهای از آثــار هنــر محیطــی را کــه مرتبــط بــا مســأله
مــورد نظــر بودنــد را مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد .همچنیــن،

برخــی دیگــر از پژوهشــگران ،بــه بازنمایــی عنصــر آب از دیــدگاه
آیینــی ،نمادیــن و اســاطیری در دوران معاصــر و ژانرهــای
گوناگــون هنــر ،مبــادرت ورزیدهانــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه
پژوهــش حاضــر ســعی بــر آن دارد تــا بــه بررســی و تحلیــل آن
دســته از آثــار هنرمنــدان محیطــی کــه پیــام انتقــادی خویــش را
نســبت بــه آبهــای آلــوده در ایــران انعــکاس دادهانــد ،بپــردازد.
در ادامــه ،تنهــا بــه مطالعــاتِ انجامیافتــه کــه در ارتبــاط نزدیــک
پیــشرو میباشــند ،اشــاره میگــردد:
بــا موضــوع مقالــۀ
ِ
مقالــۀ «بازنمایــی محیــط زیســت در هنــر محیطــی زنــان هنرمند
ایــران» تألیــف پریســا شــادقزوینــی ( )1396بــا هــدف بررســی
نقــش آثــار هنرمنــدان فعــال زن در عرصــه هنــر محیطــی
کــه تهدیــدات زیســتمحیطی جهــان صنعتــی را بــه چالــش
کشــیدهاند ،صــورت پذیرفتــه اســت .یافتههــا اذعــان میدارنــد
کــه مــواردی از قبیــل تخریــب جنگلهــای شــمال ایــران ،خطــر
ریزگردهــای منطقــه خوزســتان ،زوال دریاچههــای کشــور و
نابــودی خاکهــای رنگیــن جزایــر خلیــج فــارس ،عمــده مســائلی
اســت کــه زنــان هنرمنــد محیطــی ،در آثــار خویــش بازتــاب
دادهانــد .مقالــهای دیگــر بــا عنــوان «عملکــرد هنــر محیطــی در
مواجهــه بــا مســائل زیســت محیطــی در ایــران» بــه قلــم محمــد
اعظــمزاده و یســنا عباسپــور ( )1396بــا هــدف بررســی هنــر
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محیطــی در آثــار هنرمنــدان محیطــی ایــران و شــناخت اهــداف
آنــان در آفرینــش آثــار خویــش نســبت بــه مشــکالت محیــط
زیســت انجــام یافتــه اســت .از ایــن رو ،نویســندگان مقالــه بــا
انتخــاب چنــد اثــر هنــری از چهــار هنرمنــد محیطــی کــه غالبـاً
بــا رویکــرد زیس ـتمحیطی ،حامــل آلودگــی طبیعــت و تخریــب
محیــط زیســت بودنــد ،بــه مطالعــه آثــار پرداختنــد .نتایــج حاکــی
از آن اســت کــه عطــفبــه بحرانهــای زیس ـتمحیطی موجــود
در ایــران ،هنرمنــدان مزبــور قبــل از بــهتصویــر کشــیدن هنــر
خویــش ســعی در هویــت بخشــیدن بــه محیــط زیســت در
تمامــی ابعــاد دارنــد .بدینترتیــب ،بــا ایــن ایــده بــه کمــک
محیــط زیســت شــتافته و بــا جلــب توجــه مخاطــب بــه اثــر
هنــری ،روشهــای صیانــت و بقــای محیــط زیســت را نمایــش
میدهنــد.
ملوســک رحیــمزاده تبریــزی و نــگار پــریزاده ( )1396در مقالــۀ
«گرافیــک محیطــی و تاثیــر آب و آبنمــا در محیــط زیســت»
بــه بررســی آبنماهــا در فضاهــای شــهری پرداختهانــد .در
ایــن راســتا ،پــس از مطالعــه تأثیــر آب بــر ســاحتهای مختلــف
جســمی ،روانــی و معنــوی انســان ،انــواع آبنمــا و عملکــرد آن
بــه وســیله مدیــوم گرافیــک محیطــی توصیــف گردیــده اســت.
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه وجــود آب و آبنمــا در زندگــی
اجتماعــی یــا فضاهــای شــهری ،از نظــر روحــی نقــش موثــری
در نشــاط و ســرزندگی شــهروندان ایفــا مینمایــد .شــایان
ذکــر آنکــه نویســندگان ایــن مقالــه هیچگونــه تحلیلــی بــر
روی آثــار گرافیــک محیطــی انجــام نــداده و تنهــا در انتهــای
مقالــه چنــد نمونــه آبنمــا از کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی را
الحــاق نمودهانــد .همچنیــن ،مالحــت محبخــواه ســیاهمزگی
( )1391در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خویــش بــا عنــوان
«بررســی وجــوه تصویــری و نمادیــن عنصــر آب در هنــر معاصــر
( -1960تاکنــون)» کــه بــه راهنمایــی بهنــام کامرانــی و در
دانشــگاه شــاهد انجــام یافتــه اســت ،مقولــۀ بازنمایــی آب در
ادوار پیشــین و در هنــر نمادیــن ،اســطورهای و منظرهنــگاری
را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت .وی ،بــه بررســی وجــوه
طبیعتگرایانــه و ســمبلیک ایــن عنصــر هســتیبخش و زاینــده
نیــز در رســانههای مختلــف نظیــر نقاشــی ،چــاپ دســتی ،هنــر
محیطــی ،عکاســی و ویدئــو در دوران معاصــر پرداختــه اســت.
یافتههــا اذعــان میدارنــد کــه هنرمنــدان عصــر جدیــد ،عنصــر
آب را در قالبهــای نمادیــن دریانــگاره ،زیســت محیطــی ،زایــش
و حیــات دوبــاره ،مصرفگرایــی صنعتــی و غیــره ،مــورد پــردازش
قــرار دادهانــد.

بازتــاب آلودگــی نامحســوس آبهــای
خلیجفــارس در آثــار هنرمنــدان محیطــی
فراینــد آلودگــی آبهــا بــهطــور کلــی متأثــر از ســه عامــل
فیزیکــی ،شــیمیایی و بیولوژیکــی کــه ناشــی از فعالیتهــای

انســانی هســتند ،بــه وجــود میآیــد .میــزان آلودگــی آبهــا بــا
توجــه بــه نــوع مصــرف و عوامــل مزبــور ،متغیــر بــوده و افــت
شــدیدی در کیفیــت طبیعــی آب ،بــروز مینمایــد (علیئــی،
رســتمی و کرمــی .)68 ،1397 ،در ایــن میــان ،از جملــه
عوامــل متعــدد آلودهکننــدۀ آبهــای خلیجفــارس میتــوان
بــه آلودگیهــای نفتــی ،آلودگــی متأثــر از حــوادث جنگــی،10
آلودگــی ناشــی از تخلیــه پســابها و پســماندهای شــهری،11
آلودگــی متأثــر از ورود کودهــای کشــاورزی 12و آلودگــی ناشــی
از ورود پســماندهای پالســتیکی 13اشــاره نمــود .در خصــوص
آلودگیهــای نفتــی میتــوان اذعــان داشــت کــه باتوجــه بــه
آنکــه خلیــجفــارس بالــغ بــر  40درصــد ذخایــر نفــت جهــان
بــه شــدت تحــت تأثیــر
را دارا میباشــد ،منطقــه دریایــی آن 
آلودگــی نفتــی قــرار دارد .از ایــن رو ،بــهســبب برخــورداری از
آلودگــی در حــدود  47برابــر بیشتــر نســبت بــه ســایر آبهــای
آزاد دنیــا ،لقــب آلودهتریــن محیــط زیســت آبــی را بــه خــود
اختصــاص داده اســت کــه تحــت ایــن شــرایط ،چرخــۀ زیســتی و
ـه طــور جــدی بــه مخاطــره میافتــد
غذایــی موجــودات آبــزی بـ 
(ســازمند 15 ،1393 ،؛ لیمویــی و محبــتکار.)1 ،1392 ،
شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن پژوهــش ،مقصــود از آلودگــی
نامحســوس بــا توجــه بــه تصاویــر آثــار هنــری کــه در بخــش
حاضــر مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهنــد گرفــت ،تمامــی
آالیندههــای دریایــی جنــوب کشــور را شــامل میگــردد .عطــف
بــه آنکــه در بررســی ایــن نــوع از آثــار بــه لحــاظ ظاهــری ،در
زاویــۀ دیــد مخاطــب هیچگونــه نشــانی از انــواع آلودهکنندههــا،
قابــل شناســایی و دریافــت نمیباشــد ،بنابرایــن ،علــت
جانباختــن ماهیــان یــا ســایر آبزیــان میتوانــد هریــک از
آالیندههــای محیــط زیســت دریــا درنظــر گرفتــه شــود .در ایــن
راســتا ،کریــم الهخانــی از هنرمنــدان برجســتۀ محیطــی ،جهــت
ادراک و فهــم بیشتــر ایــن دغدغــۀ مهــم عصــر مــدرن از ســوی
جوامــع شــهری و روســتایی کشــور ،از گفتــار صریــح و موجــز هنر
ســود جســت .عناویــن آثــاری کــه وی در راســتای کاهــش ســطح
کیفــی آب و ناســالم بــودن دریاهــا بــرای ادامــه بقــای جانــوران
آبــزی در جشــنوارۀ بیســتم بــه ثبــت و ضبــط رســانید ،عبــارت
از «وهــم و خیــال»« ،ماهیهــا» و «مــرگ باغچــه» میباشــند
ـه تفصیــل مــورد مطالعــه قــرار خواهنــد گرفــت.
کــه در ادامــه بـ 
« )1وهم و خیال» و «ماهیها» ،کریم الهخانی
دو اثــر «وهــم و خیــال» و «ماهیهــا» کــه توســط الهخانــی بــه
طــور همزمــان در جشــنوارۀ بیســتم ارائــه گردیدنــد ،بــهعلــت
شــباهت موجــود در فــرم و محتــوا ،در ایــن پژوهــش در یــک
طبقــه مــورد بررســی قــرار میگیرنــد .ایــن هنرمنــد ،در اثــر
«وهــم و خیــال» (شــکل  )1بــا کمــک چوبهــای نــازک ،طــرح
اســکلت یــک ماهــی را بــر روی زیســتبوم دریایــی چیدمــان
نمــود .از ســوی دیگــر ،وی در اثــر «ماهیهــا» (شــکل  ،)2فــرم
ماهــی را روی شــنهای ســاحل جزیــره هرمــز بازنمایــی کــرده
اســت .ایــن هنرمنــد کوشــا در عرصــۀ هنــر محیطــی در آثــار
مزبــور از چــوب کــه یــک مــادۀ طبیعــی و کامــ ً
ا ســازگار بــا
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شکل  .1وهم و خیال ،کریم الهخانی ،جزیره هرمز ،ایران 1387 ،ه.ش2009 /
م.)1 Url( .

شکل  .2ماهیها ،کریم الهخانی ،جزیره هرمز ،ایران 1387 ،ه.ش 2009 /م.
(.)1 Url

محیــط زیســت محســوب میگــردد ،در ابعــاد و اقطــار مختلــف،
جهــت خلــق آثــارش بهــره بــرده اســت .در بررســی مقدماتــی
یــا ظاهــری شــکل ( ،)1مخاطــب در رویارویــی بــا ماهــیای کــه
هیــچ کالبــدی بهغیــر از اســتخوانهای آن روی دریــا شــناور
نمیباشــد ،قــرار میگیــرد .از طرفــی ،مخاطــب بــا نظارهگــری
شــکل ( ،)2در پسزمینــۀ اثــر ،شــاهد دریایــی خواهــد بــود کــه
بــا ســتاندن جــان ماهیهــا ،آنهــا را بــه ســاحل رانــده اســت.
بــاتوجــه بــه توصیفــات ذکرشــده ،در تحلیــل محتوایــی آثــار
مزبــور ،مســأله بحــران یــا تنــش آبــی در معنایــی فــارغ از
ـی
فقــدان یــا کمبــود آب قابــل اســتنباط میباشــد؛ اســکلت ماهـ ِ
بیــرونزده از آب در اثــر «وهــم و خیــال» و اســکلت برجــای
مانــدۀ ماهــی روی ســاحل در اثــر «ماهیهــا» ،گویــای ایــن
واقعیــت هســتند کــه ارتباطــی قــوی و معنــیدار میــان آب
دریــا و مــرگ آبــزی وجــود داشــته و تنهــا دال و نشــانهای از
بحــران یــا تنــش آبــی حاصــل از آب آلــوده میباشــد کــه
حیــات ماهیهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .در حقیقــت،
الهخانــی بــا نمایــش آثــاری از ایــن دســت در پــی انعــکاس یــک
چالــش یــا دغدغــۀ عمیــق زیس ـتمحیطی کــه همانــا آلودگــی
منابــع آب اســت ،میباشــد .از آنجاییکــه آثــار فوقالذکــر در
منطقــۀ جنــوب کشــور در معــرض نمایــش گذاشــته شــدهاند،
اشــارهای مســتقیم بــه آلودگــی محیــط زیســت دریایــی خلیــج
چالــش مزبــور

فــارس دارد .الهخانــی بــرای ترســیم و بازتــاب
بــه مخاطــب و مانــدگاری در ذهــن وی ،بــه صــورت کامــاً
هنرمندانــه و هوشــمندانه از نشــانۀ ماهــی اســتفاده نمــوده اســت
چــرا کــه بــهعنــوان نمونــه ،بســیاری از ضایعــات یــا پســابهای
ـی حاصــل از فراینــد صنایــع ،بــرای زندگــی آبزیــان ،ســمی
صنعتـ ِ
و خطرنــاک محســوب میگردنــد .ایــن آالیندههــا کــه غالبــاً
نســبت بــه تجزیــه مقــاوم هســتند ،جهــت خنثیشــدن ،مقادیــر
زیــادی از اکســیژن محلــول در آب را بــه مصــرف میرســانند .در
ایــن صــورت ،بــا نــزول اکســیژن مــورد نیــاز آبزیــان بــه پایینتــر
از حــد مجــاز ،خفگــی و مــرگ گونههــای حســاس موجــود در
دریــا را بــه دنبــال خواهنــد داشــت (.)3-1 ,2012 ,Dehghanian

بدیــن ترتیــب ،ایــن هنرمنــد بــا نمایــش نمادیــن اســکلت ماهــی،
درصــدد بازگویــی و آگاهیبخشــی مــرگ موجــودات دریــازی
اســت کــه بــا ورود انــواع آالیندههــا نظیــر مــواد نفتــی ،صنعتــی،
کشــاورزی و ســایر آلودهکنندههــا بــه آبهــای جنــوب ایــران،
در اثــر افــت شــدید کیفیــت محــل زندگــی ،جــان خــود را از
دســت میدهنــد.
« )2مرگ باغچه» ،کریم الهخانی
الهخانــی در اثــر «مــرگ باغچــه» ،بــا اقتبــاس از شــعر فــروغ
فرخــزاد ،متنــی را روی قســمتی از بــدن ماهــی بیجــان
نــگارش نمــوده اســت« :کســی بــه فکــر ماهیهــا نیســت .کســی
نمیخواهــد بــاور کنــد کــه باغچــه دارد میمیــرد» (.)2 Url
همانگونــه کــه از شــکل ( )3آشــکار میگــردد ،در نمایــی
از اثــر ،دریایــی نیلگــون کــه چشــم ماهــی را نیــز پوشــش
داده اســت ،قابــل مشــاهده میباشــد .ایــن هنرمنــد بــهغیــر
از یــک ماهــی تلفشــده و مــادهای رنگگــذار کــه بــا توجــه
بــه اشــارتهای هنرمنــد در ســایت شــخصی ،از جنــس خــاک
ســرخ جزیــره هرمــز میباشــد ،از مــواد و مصالــح خاصــی جهــت
ارائــۀ اثــر محیطــی خویــش ســود نجســته اســت (همــان) .الزم
بــهذکــر آنکــه ایــن خــاک رنگــی ،از زمــره عناصــر طبیعــی و
موافــق بــا شــاخصههای زیســتمحیطی 14تلقــی میگــردد.
ایــن مــادۀ خوراکــی کــه بــه وفــور در ســطح جزیــره هرمــز یافــت
میشــود ،فاقــد هرگونــه مــواد زیانبــار شــیمیایی بــوده کــه در
اثــر شستشــو و انحــال بــا آب ،کوچکتریــن ضــرر و آســیب را
متوجــه ســامت محیــط زیســت نمینمایــد.
عطــفبــه توضیحــات منــدرج در ســطر بــاال پیرامــون اثــر «مــرگ
باغچــه» ،اســتدالل میگــردد کــه مقصــود هنرمنــد از ارائــه ایــن
اثــر بــا توجــه بــه قــاب تصویــر کــه در زاویــهای از آن ،آب را
نیــز همــراه بــا ماهــی مــرده بــرای مخاطــب آشــکار میگردانــد،
یکــی از عوامــل یــا دالیــل بــروز بحــران آب کــه در ارتبــاط
مســتقیم بــا مــرگ جانــوران آبــزی اســت ،میباشــد .جهــت
روشــنگری در خصــوص ایــن مســأله زیســتمحیطی میتــوان
اذعــان داشــت کــه بــا توســعۀ صنایــع و کارخانجــات مختلــف،

69
فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا دوره ،2شماره ،4تابستان1400

شکل  .3مرگ باغچه ،کریم الهخانی ،جزیره هرمز ،ایران 1387 ،ه.ش2009 /
م.)3 Url( .

میــزان تولیــد آالیندههــا فزونــی یافتــه کــه بــا ورود بــه منابــع
آب ،ســبب آلودگــی دریاهــا ،رودخانههــا و تاالبهــا شــده و
تلفــات گونههــای آبــزی را بــههمــراه خواهنــد داشــت؛ ایــن در
حالــی اســت کــه یکــی از ارکان مهــم امــرار معــاش ســاکنان
مناطــق جنــوب ایــران ،بــر پایــۀ صیــادی در گــردش اســت کــه
تحــت شــرایط مزبــور ،از دو منظــر اجتماعــی و اقتصــادی دچــار
خســارات جبرانناپذیــری میگــردد .بنابرایــن ،نکتــه اساســی یــا
ـش
بــهعبارتــی عامــل ریشــهای در تحلیــل محتوایــی ایــن اثــر ،نقـ ِ
برجســتۀ انســان معاصــر در بــروز مخاطــرات زیســتمحیطی
میباشــد .بدیــن مفهــوم ،هنرمنــد بــا ایــن شــیوه از ارائــه و
عطــف بــه نوشــتۀ روی بــدن ماهــی ،مقصــر اصلــی مــرگ آبزیــان
را انســانهایی میدانــد کــه در کمــال ناآگاهــی ،کوچکتریــن
توجهــی بــه حیــات و ادامــۀ بقــای ایــن موجــودات ندارنــد.

بازتــاب آلودگــی زائــدات صنعتــی پالســتیکی
آبهــای خلیجفــارس در آثــار هنرمنــدان
محیطــی
در قــرن اخیــر ،تولیــد و توزیــع پالســتیک در کشــورهای در
حــال توســعه و توســعهیافته ،در حــال افزایــش اســت .بــهطــور
تقریبــی از ســال  1329ه.ش 1950 /م .تولیــدات پالســتیکی
حــدود  200برابــر فزونــی یافتــه و از  1.5میلیــون تــن بــه
بیــش از  300میلیــون تــن در ســال  1394ه.ش 2015 /م.
ارتقــاء یافتــه اســت ) .(Mrowiec, 2017, 51غالبــاً ،پالســتیک
از ویژگیهایــی ماننــد ســبک وزنــی ،دوام و مقاومــت بــاال
در برابــر حــرارت انــدک ،ارزانــی و کارایــی فــراوان برخــوردار
میباشــد). ( ibid, 51 ; Hammer, Kraak & Parsons, 2012, 5
کاربــرد وســیع ایــن مــاده در ابعــاد مختلــف صنعــت نظیر ســاخت
وســایل الکتریکــی ،تلفــن ،قطعــات خــودرو ،المپهــا ،لــوازم
خانگــی و  ،(Pavani & Rajeswari, 2014, 87) ...موجــب تولیــد
زائــدات پالســتیکی در حجــم و تنــوع بســیار در محیــط زیســت
میگــردد .نتایــج اذعــان مــیدارد کــه غالبــاً آالیندههــای

شکل  .4زبالههای ساحلی ،فرشته زمانی و ساناز غالمی ،جزیره هرمز ،ایران،
 1387ه.ش 2009 /م.)4Url( .

پالســتیکی کــه از منابــع زمینــی مداخلهگــر انســانی نشــأت
میگیرنــد ،از رودخانههــا بــه ســمت دریاهــا و اقیانوسهــا
رهســپار میگردنــد .همچنیــن ،بــرمبنــای آمارهــای جهانــی،
تخمیــن زده شــده اســت کــه پتانســیل تجمعــی پالســتیکها در
محیــط دریایــی تــا ســال  1404ه.ش 2025 /م .بــه حــدود 250
میلیــون تــن افزایــش خواهــد یافــت  (Mrowiec, 2017, 51).در
ـن صــورت ،ایــن مــادۀ مقــاوم ،افزونبــر آنکــه پایــداری محیط
ایـ 
زیســت را دچــار دگرگونــی کــرده و آلودگیهــا و خســارات فراوانی
ـان و حیــات ســایر جانــداران را
را موجــب میگــردد ،ســامت انسـ 
نیــز مختــل مینمایــد (Pavani & Rajeswari, 2014, 87).
در ایــن راســتا و پیرامــون آالیندههــای زیســتمحیطی مزبــور،
دو تــن از هنرمنــدان محیطــی در جشــنوارۀ بیســتم ،دســت بــه
خالقیــت زدنــد؛ فرشــته زمانــی و ســاناز غالمــی ،پیــرو ایــن
مســأله ،یــک کار مشــترک بــا نــام «زبالههــای ســاحلی» را در
ســواحل جزیــره هرمــز ارائــه نمودنــد .از طرفــی ،فرشــته زمانــی
اثــر هنــری دیگــری بــا عنــوان «عــروس زبالــه» را نیــز بــهصــورت
انفــرادی بــهمنصــۀ ظهــور رســانید .در حقیقــت ،ایــن هنرمنــدان
بــه علــت افزایــش آالیندگــی پالســتیکی در عصــر توســعۀ صنعت
و تکنولــوژی و بــروز نگرانیهــای زیس ـتمحیطی ،بــا خلــق آثــار
هنــر محیطــی ،واکنــش مغرضانــۀ خویــش نســبت بــه ایــن مقولــه
را ابــراز داشــتند.
« )1زبالههــای ســاحلی» ،فرشــته زمانــی و ســاناز
غالمــی
همانگونــه کــه در تصویــر اثــر «زبالههــای ســاحلی» مشــخص
اســت (شــکل  ،)4دو هنرمنــد محیطــی بــا اســتفاده از ابــزارآالت
ـتیکی جمعآوریشــده 15از ســاحل جزیــرۀ هرمــز
و وســایل پالسـ
ِ
روی طنابهــای آویــزان از مکانــی مخروبــه و مســقف در همیــن
محوطــه ســاحلی ،چیدمانــی را انجــام دادنــد .زمانــی و غالمــی
بــا آگاهــی کامــل از عــدم تطابــق و ســازگاری مــواد پالســتیکی
بــا ســامت و اســتانداردهای محیــط زیســت ،جهــت تأییــد و
تأکیــد بــر افزایــش میــزان آنهــا در فضاهــای طبیعــی و بــه
ویــژه ســواحل اســتان هرمــزگان ،در چیدمــان خــود از اشــیاء
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پالســتیکی اســتفاده نمودنــد .اســتدالل بــر ایــن اســت کــه
ایــن نــوع از مصنوعــات بشــری کــه غالبــاً از وزن مخصــوص
اندکــی برخــوردار میباشــند ،بــهعلــت ســبکی ،بــا وزش بــاد
و جریــان هــوا در طبیعــت و ســایر فضاهــای زیســتی پراکنــده
میشــوند .بنابرایــن ،عــاوه بــر آلودگیهــای بصــری کــه در
زیبایــی مناظــر طبیعــی و حتــی فضاهــای

اثــر اختــال در
شــهری ایجــاد میگــردد ،آلودگیهــای زیســتمحیطی را
نیــز بــا خــود بــههمــراه خواهنــد داشــت .بــاتوجــه بــهآنکــه
اثــر محیطــی «زبالههــای ســاحلی» در یکــی از ســواحل خلیــج
ـی نمایــش
فــارس چیدمــان یافتــه اســت ،ایــن هنرمنــدان ،در پـ ِ
صحنــهای واقعگرایانــه از جابجایــی آســان و نقــل مــکان ایــن
عناصــر بــه محیــط زیســت دریایــی و در نتیجــه ،وقــوع آلودگــی
پالســتیکی میباشــند .بدینترتیــب ،هنرمنــدان مزبــور بــا ایــن
ســبک و شــیوه از ارائــه اثــر ،خواهــان بازگویــی و انتقــال پیــام
انتقــادی خویــش در راســتای ازدیــاد حجــم انبــوه آالیندههــای
پالســتیکی در جهــان صنعتــی و ســرانجام ،تهدیــدات مختلــف
زیســت محیطــی -اجتماعــی بــه مخاطــب میباشــند.
« )2عروس زباله» ،فرشته زمانی
فرشــته زمانــی از هنرمنــدان خــاق عرصــۀ هنــر محیطــی ،اثــری
بــا نــام «عــروس زبالــه» را در بیســتمین جشــنواره در جزیــره
هرمــز بــه اجــرا درآورد (شــکل  .)5وی بــا اســتفاده از بطریهــای
ـتیکی رهــا شــده در کنــار دریــا ،لبــاس عروســی تهیــه کــرده
پالسـ
ِ
و بــا کمــک هنــر اجــرا ،آن اثــر محیطــی را بــه نمایــش گذاشــته
اســت .وی ،در تبییــن اجــرای «عــروس زبالــه» در ســایت
زیباســازی شــهر تهــران ،اینچنیــن بیــان مــیدارد:
«عــروس همیشــه عنوانــی اســت کــه همــراه بــا زیبایــی و کمــال
بــه ذهــن خطــور میکنــد .عروســی کــه مــن ســاختهام نیــز
زیباســت ولــی زیبایــی او همــراه بــا زبالههایــی اســت کــه از
لباســش آویــزان کــرده اســت .ایــن تضــاد بــه ماننــد همــان
اتفاقــی اســت کــه در طبیعــت میافتــد هنگامیکــه انســان
محیــط زیســت خــود را آلــوده میکنــد».)5 Url( 16
از اثــر «عــروس زبالــه» میتــوان دو تأویــل متفــاوت و مجــزا
داشــت .در خوانــش نخســت ،بــا توجــه بــه تصویــر اثــر (شــکل
 )5کــه نمایــی از ســاحل و دریــا را نشــان میدهــد ،اینگونــه
اســتدالل میگــردد کــه بطریهــای پالســتیکی ،آلودگــی
محیطهــای طبیعــی و بــهویــژه محیــط زیســت آبــی و خاکــی
را یــادآور میشــوند .ایــن جملــه مؤیــد آن اســت کــه متأســفانه،
در قــرن حاضــر ،آالیندههــای پالســتیکی کــه جهــت رفــاه
بیشتــر انســان مــدرن در حجــم و تودههــای بســیار عظیمــی
تولیــد میشــوند ،غالبــاً توســط ساحلنشــینان ،صیــادان و
بعضــاً گردشــگران انتشــار مییابنــد؛ بدیــن صــورتکــه عمــوم
افــراد جامعــه در طــی ســفر و گردشــگری ،مقادیــر بیحــدو
حصــری از مشــتقات پالســتیکی را در طبیعــت ،ســواحل ،کــوه،
دشــت ،جنــگل و حتــی محیطهــای اجتماعــی نظیــر جوامــع
شــهری و روســتایی رهــا مینماینــد .از ایــن رو ،زائــدات صنعتــی
پالســتیکی ،افــزونبــر ایجــاد اختــال در نمــا و منظــر زیبــای
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طبیعــت بــا ورود بــه منابــع آب ،ســبب آلودگــی آبهــای ســطحی
تأمــل برانگیــز «عــروس زبالــه» ،در

میگردنــد .بنابرایــن ،اثــر
اعتــراض بــه رهاســازی زبالــه ،آلــوده نمــودن آبهــا و بــهطــور
کلــی عــدم پاسداشــت طبیعــت در ســواحل جزیــرۀ هرمــز عرضــه
گردیــده اســت.
در خوانــش دوم اثــر مزبــور ،نکتــه شــایان توجــه ،هنــر بازیافــت
اســت کــه افــزون بــر آنکــه در خدمــت محیــط زیســت میباشــد،
زیرمجموعــهای از هنــر محیطــی نیــز بــهشــمار میآیــد (شــاد
قزوینــی .)231 ،1396 ،از ایــن رو ،بطریهــای پالســتیکی کــه
در زمــرۀ مــواد بازیافتــی قــرار میگیرنــد ،بــا عناویــن مختلفــی
همچــون مــواد زائــد جامــد ،مــواد غیرقابــل مصــرف ،مــواد دور
ریختنــی ،زبالــه ،و یــا حتــی طــای کثیــف یــاد میشــوند .در
فراینــد بازیافــت ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از مــواد
تجزیهناپذیــر و مغایــر بــا ســامت طبیعــت و محیــط زیســت،
یــک محصــول جدیــد ،بــهطــور مثــال یــک لبــاس عــروس نــو را
تولیــد یــا خلــق نمــود .در ایــن راســتا ،فرشــته زمانــی بــا کمــک
هنــر بازیافــت ،ایــن نــوع از مــواد صنعتــی را کــه ســبب ایجــاد
اختــال و آلودگــی محیــط زیســت انســانی ،جانــوری و گیاهــی
گردیــده بودنــد را در قالــب هنــر و زیبایــی ،تبدیــل بــه محصولــی
کاربــردی نمــود .بدیــن ترتیــب ،در یــک آفرینــش هنــری کــه در
اثــر بــه کارگیــری و ســاخت مجــدد دورریزهــا نظیــر ضایعــات
افــزون بــر ممانعــت از افزایــش

پالســتیکی صــورت میگیــرد،
حجــم مــواد زائــد در محیــط زیســت و بــهویــژه اکوسیســتمهای
دریایــی ،از جنبههــای زیباییشــناختی نیــز برخــوردار میباشــد.

بازتــاب آلودگــی کیســههای پالســتیکی
آبهــای خلیجفــارس در آثــار هنرمنــدان
محیطــی
کیســههای پالســتیکی بــه عنــوان یــک چالــش نویــن و
مخاطــره برانگیــ ِز دنیــای مــدرن و مصرفگــرای امــروزی،
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شــناخته شــده اســت .ایــن مــواد زیانبــار ،هماننــد ســایر
آلودهکنندههــای پالســتیکی ســاختۀ دســت بشــر ،از زنجیــرۀ
بلنــد هیدروکربنهــا تشــکیل یافتهانــد .از طرفــی ،کیســههای
پالســتیکی بــهســبب مانــدگاری و انعطافپذیــری بــاال بــه یکــی
ـدل
از پرکاربردتریــن و پرمصرفتریــن مــواد در عصــر حاضــر مبـ ّ
گردیدهانــد (بهبــودی و مرادیکیــا .)2 ،1393 ،مصنوعــات
پالســتیکی در فضاهــای گوناگــون محیطــی اعــم از مراکــز دفــن
و دشــتهای پیرامــون آن ،جنــگل ،زمینهــای کشــاورزی و
مخــازن آب پراکنــده میگردنــد (واعــظ مدنــی .)48 ،1396 ،بــا
ورود ایــن آالیندههــا بــه منابــع دریایــی ،جانــواران آبــزی نظیــر
ماهیهــا ،نهنگهــا ،پرنــدگان و الکپشــتهای دریایــی در اثــر
بلعیــدن و یــا بــه دام افتــادن در آنهــا ،معمــوالً بــر اثــر خفگــی و
یــا غرقشــدگی ،جــان خــود را از دســت میدهنــد (بهبــودی و
مرادیکیــا .)12 ،1393 ،بدیــن ترتیــب ،در قــرن اخیــر بــا تولیــد
فزاینــدۀ پســماندهای پالســتیکی بــهعلــت ســبکی ،ارزانــی و دوام
ـه شــدت بــا
بــاال ،طبیعــت و بــه ویــژه محیــط زیســت دریایــی ،بـ 
بحــران آلودگــی آب و مــرگ نابهنــگام موجــودات آبــزی روبــرو
گردیــده اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مــدت زمــان مــورد نیــاز
جهــت تخریــب یــا تجزیــۀ کیســههای پالســتیکی ،بســتگی
کامــل بــه محیطــی کــه در آن قــرار گرفتهانــد ،دارد .در
محیطهــای آبــی ماننــد اقیانوسهــا و دریاهــا ،زمــان الزم
بــرای تجزیــه ایــن پســماندها بــهعلــت درجــه حــرارت پاییــن
نســبت بــه پالســتیکهایی کــه بــر روی زمیــن و در معــرض
هــوا میباشــند ،حــدود  1000 -450ســال بــرآورد شــده اســت؛
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن آالینــدۀ زیســت محیطــی ،بــه
طــور کامــل تجزیــه نشــده و بــه قطعــات کوچکتــر و در نهایــت
بــه خردههــای پالســتیکی میکروســکوپی یــا گــردوغبــار
پالســتیکی شکســته میشــوند.) (Marine plastics, 2015, 6
ایــن میکروپالســتیکها کــه غیرقابــلهضــم و تجزیهناپذیــر
میباشــند ،پــس از ورود بــه بــدن جانــوران آبــزی و پرنــدگان
دریایــی ،بــا حملــه بــه سیســتم گوارشــی آنهــا ،تلفــات بســیاری
بــهبــار میآورنــد ( .)7 Urlبنابرایــن ،خردههــای پالســتیکی
در طــی مــدت زمــان تقریبــی  4الــی  10قــرن ،بــر اثــر تجزیــۀ
کیســههای پالســتیکی حاصــل میگردنــد .ایــن آالیندههــا،
افــزون بــر صدمــات جبرانناپذیــری کــه بــر محیــط زیســت آبــی
وارد مینماینــد ،بــا ورود بــه چرخــۀ غذایــی جانــداران دریایــی،
منابــع تغذیــه انســان و در نهایــت ســامتی وی را بــه مخاطــره
میاندازنــد.
در ایــن بخــش ،بــا تأکیــد بــر مســأله تخریــب زیســتگاههای مهــم
دریایــی و بــهویــژه شــاهراه خلیــجفــارس در اثــر ازدیــاد و هجــوم
پســماندهای پالســتیکی ،آثــاری بــا عناویــن «مــرد -ماهــی»،
«زن -ماهــی» و «دام صخــره ماهــی» از فرشــته عالمشــاه ،هنرمند
برجســتۀ کشــور مــورد بررســی قــرار میگیرنــد .آثــار وی کــه
جهــت بازتــاب یکــی از مهمتریــن دالیــل انقــراض زودرس انــواع
جانــوران بــزرگ و کوچــک دریــازیِ جزیــرۀ هرمــز یــا ســواحل

جنوبــی کشــور کــه همانــا کیســههای پالســتیکی میباشــند،
در جشــنواره بیســتم هنــر محیطــی بــه ثبــت رســیدند.
« )1مــرد -ماهــی»« ،زن -ماهــی»« ،دام صخــره ماهــی»،
فرشــته عالمشــاه
فرشــته عالمشــاه در مجموعــۀ هنــ ِر پالســتیک 17خــود ،آثــار
متعــددی را بــا کمــک عنصــر پالســتیک در انعــکاس معانــی
و مفاهیــم مختلــف محیــط زیســتی نظیــر قطــع درختــان یــا
آب و  ...در نقــاط
جنگلزدایــی ،گرمایــش زمیــن ،آلودگــی 
گوناگــون کشــور ارائــه نمــوده اســت .ایــن هنرمنــد در ســایت
رســمی خویــش ،پیرامــون ایــن مجموعــۀ هنــری مطالبــی را
اذعــان داشــته اســت:
«پیچیــدن درون پالســتیک ،تنفسهــای ســخت ،گرمــا ،تعریــق،
ســختی و عــدم توانایــی حرکــت ،درک احســاس شــاخههای
خشــکیده ،درک حــس موجــودات بــه دام افتــاده در آبهــای
آلــوده ،زمینــی کــه گرمــا احاطـهاش کــرده اســت ،احســاس عــدم
رهایــی و توانایــی ،چیزهایــی اســت کــه مــن در پرفورمنســهایم
بــه دنبــال آن هســتم .مردمــی کــه خــود پالســتیکها را بــه دور
خودشــان میپیچنــد ،نمــادی از انســانهایی هســتند کــه بــا دســت
خــود ،زمیــن و طبیعتــش را نابــود میکننــد و بــه زندگــی خــود
و فرزندانشــان در زنجیــرهی طبیعــت آســیب میزننــد .پالســتیک
بــرای مــن نماینــدهی آلودهکنندههاســت».)8 Url( 18
ســه اثــر «مــرد -ماهــی»« ،زن -ماهــی» و «دام صخــره ماهــی»
بــا توجــه بــه مشــابهت در موقعیــت جغرافیایــی ،فــرم ،مــواد بــه
کار گرفتهشــده و انتقــال مفهــوم یکســان ،همزمــان مــورد مطالعــه
قــرار میگیرنــد .دو اثــر نخســت ،همانگونــه کــه در شــکلهای
( 6و  )7قابــل مشــاهده اســت و همچنیــن بــر مبنــای نــام اثــر،
مــرد و زنــی را کــه درون کیســههای پالســتیکی پیچیــده
شــدهاند ،در ســواحل جنوبــی کشــور نمایــش میدهنــد.
عالمشــاه در اثــر «مــرد -ماهــی» ،مــرگ انســانی ماهیگــون را
روی ســاحل ســرخرنگ کــه کوچکتریــن نشــانی از خشــکی
و بیآبــی در آن رویــت نمیشــود ،بــه تصویــر کشــیده اســت.
ایــن هنرمنــد ،در اثــر «زن -ماهــی» نیــز ماهــی بیجانــی را کــه
در قــاب تصویــر آن بــهوضــوح مــوج کوچکــی از دریــا نمایــان
میباشــد ،بازتــاب نمــوده اســت .عالمشــاه همچنیــن در «دام
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صخــره ماهــی» ،ماهــی ســاختگی خویــش را میــان صخــره و
رودخانــهای بــا جریــان آرام آب قــرار داده اســت (شــکل .)8
نکتــه قابــل تأمــل و مشــهود در تحلیــل محتوایــی ســه اثــر
مذکــور ،عــدم اشــارۀ مســتقیم هنرمنــد بــه مســأله کمبــود
آب در جزیــره هرمــز بــوده کــه هیچگونــه عالمتــی مبنــی بــر
فقــدان ایــن عنصــر حیاتبخــش ،فهــم و اســتنباط نمیگــردد.
در اینگونــه آثــار نیــز ،هماننــد آثــار کریــم الهخانــی ،ضــرورت
ایجــاب مینمایــد کــه نســبت بــه رابطــۀ علمــی و منطقــی
موجــود میــان آب و هالکــت آبزیــان ،کنــکاش صــورت گیــرد.
در ایــن راســتا ،شــواهد حاکــی از آن اســت ،عاملــی کــه بیــش
از ســایر مؤلفههــا در مجموعــه کارهــای فرشــته عالمشــاه در
نــزد مخاطــب خودنمایــی میکنــد ،عنصــر ُمشــمع یــا نایلــون
اصلــی اجراهــای
اســت کــه وی بــهعنــوان شــالوده و مــادۀ
ِ
هنــری خویــش از آن ســود میجویــد .ایــن هنرمنــد محیطــی،
بــهصــورت آگاهانــه و بــا علــم و اندیشــۀ کافــی از کیســههای
پالســتیکی کــه کامــ ً
ا زیانبخــش و مغایــر بــا شــاخصههای
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زیســتمحیطی تلقــی میگردنــد ،اســتفاده نمــوده اســت .از
طرفــی ،عامــل دیگــری کــه در ســه اثــر «مــرد -ماهــی»« ،زن-
ماهــی» و «دام صخــره ماهــی» ،در چشــم مخاطــب نمایــان
میگــردد ،بهرهمنــدی از نشــانۀ ماهــی اســت کــه ایفاگــر آن
یــک انســان در هیبــت مــرد و زن میباشــد .در حقیقــت ،ماهــی
میتوانــد بــهعنــوان نماینــدۀ جانــوران آبــزی و پالســتیک بــه
عنــوان نماینــدۀ آالیندههــای آبــی لحــاظ گردنــد .از ایــن رو،
مــورد نظــر ،انعکاسدهنــدۀ نــکات مهمــی بــه مخاطــب

آثــار
ـه پالســتیکی
میباشــند؛ موجــودات دریایــی در غالــب مواقع ،کیسـ 
را اشــتباهاً بــه جــای طعمــۀ اصلــی و واقعــی خــود فــرض نمــوده
و در اثــر بلعیــدن آن ،بــا مرگومیــر مواجــه میشــوند .از ســوی
دیگــر ،برخــی از گونههــای آبــزی ،در طــول مســیر دریایــی بــه
ـه بــرای
ـده کــه در حکــم تلـ 
طــور ناگهانــی در برابــر ایــن آالینـ 
آنهــا بــهشــمار میآیــد ،گرفتــار شــده و موجــب خفگــی یــا فــرو
رفتــن آنهــا در آب و در نتیجــه ،حــذف یــا انقــراض برخــی آبزیــان
میگــردد.

نتیجهگیری
ایــن مقالــه ،در پــی پاســخگویی به ســوال پژوهــش کــه هنرمندان
محیطــی چــه شــیوههایی را جهــت انعــکاس آلودهکنندههــای
گوناگــون آب و اثــرات منفــی ناشــی از آن بــه کار گرفتنــد ،برآمــده
اســت .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه هنرمنــدان محیطــی،
جهــت انجــام رســالت زیســتمحیطی -اجتماعــی خویــش ،در
برابــر فزونــی آلودگــی منابــع آبهــای ســطحی کــه در تشــدید
بحــران آب ،نقــش مؤثــری ایفــا مینماینــد ،شــیوههای بکــر و
جدیــدی جهــت ارائــه آثــار هنــر محیطــی اتخــاذ نمودنــد .عطــف
بــه آنکــه نمایــش آثــاری بــا محتــوای آلودگــی آبهــای جنــوب
کشــور و بــا کمــک آالیندههــای نفتــی ،ســموم کشــاورزی،
پســابهای شــهری و برخــی آلودهکنندههــای صنعتــی بــرای
هنرمنــد امکانپذیــر نبــوده ،بنابرایــن ،وی بــدون بهرهمنــدی

بــه تصویــر کشــیدن دریــا و
از متریــال خــاص و صرفــاً بــا 
جــان تصنعــی و طبیعــی ،هــدف خویــش را ارائــه
ماهــی بی
ِ
ـن مفهومکــه مــرگ ماهــی ،نشــانهای محکــم
نمــوده اســت؛ بدیـ 
و مســتدل بــر عــدم پاکــی و ســامت آب دریاهــا بــهلحــاظ
کمــی نیــز
کیفــی بــوده کــه در درازمــدت قــادر اســت از منظــر ّ
ـن رو ،آثــاری
بــر محدودیتهــای منابــع آب کشــور بیفزایــد .از ایـ 
قابــل تأمــل بــا مضامیــن آلودهکنندههــای نامحســوس آبــی بــه
طــور اعــم ،بــهمنصــۀ ظهــور رســید .از ســوی دیگــر ،هنرمنــد
محیطــی جهــت انعــکاس آلودگــی ناشــی از زائــدات صنعتــی
پالســتیکی و مضــرات آن بــه مخاطــب کــه آمــار باالیــی را در
ســواحل جنوبــی کشــور بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،اشــکال
گوناگــون پســماندهای مزبــور را بــهعنــوان عنصــر غالــب در

73
فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا دوره ،2شماره ،4تابستان1400
ســاخت آثــار خویــش برگزیــده اســت .همچنیــن ،جهــت بازتــاب
معضــل آلودگــی دریایــی بــهوســیله کیســههای پالســتیکی ،از
مشــمع یــا نایلــون بــهعنــوان مــاده اصلــی اثــر محیطــی خویــش
ســود جســته اســت؛ بدیــنصــورت کــه بــا پیچــش آن بــه دور
یــک انســان در قالــب ماهــی و بــا کمــک تکنیــک اجــرا ،بــه
وضــوح ،نابــودی حیــات دریایــی و بــه خطــر افتــادن آبزیــان را
بــرای مخاطــب بازنمایــی کــرده اســت.
نتایــج اذعــان مــیدارد کــه پالســتیک و مشــتقات وابســته بــه آن،
در زمــرۀ مــواد ناســازگار بــا شــاخصههای زیســتمحیطی قــرار
میگیرنــد و بــهســبب مانــدگاری طوالنــی و عــدم فســادپذیری،
حیــات آبــی و خاکــی را متوجــه آســیب جــدی مینماینــد .در
ـی بهکارگیــری عناصــر
ایــن راســتا ،از دیگــر دالیــل عمــده و اصلـ ِ
پالســتیکی و نایلونــی توســط هنرمنــدان ،ابــراز هشــداری اساســی
بــه مخاطــب در زمینــه تولیــد فزاینــده مصنوعــات خطرنــاک بوده
تــا بدیــنشــیوه ،مانعــی بــرای ادامــه فعالیتهــای صنعتــی وی
پدیــد آورنــد .بدیــن صــورت ،پــس از تهیــۀ مســتندات تصویــری،
ـورد نظــر رهــا نگردیــده
مــواد آالینــده در فضــای بــا ِز موقعیــت مـ 
و هنرمنــد بــهســبب تعهــدات و اخــاق زیســتمحیطی ،آن
آلودهکنندههــا را بــا خــود از محیــط دور مینمایــد .تمامــی
آثــار هنــری بــا هــر روش یــا تکنیــک منحصــر بــهفــردی کــه
عرضــه گردیدنــد ،جهــت انتقــال بــه مخاطــب بــا کمــک فیلــم
و عکــس ،ثبــت و ضبــط شــدند .بنابرایــن ،هنرمنــدان محیطــی
بــا خلــق آثــار و انتشــار مســتندات تصویــری در فضــای مجــازی
و رســانههای اجتماعــی ،نقــش بیبدیــل و مؤثــری در انعــکاس
و اشــاعۀ بحــران آلودگــی آب و مخاطــرات زیســت محیطــی-
اجتماعــی حاصــل از آن بــه جامعــۀ ایرانــی ایفــا مینماینــد.

پینوشت
 .1بــدون شــک ،مخاطــب بــه صــورت غیرمســتقیم از طریــق فضــای مجــازی
و رســانههای تصویــری نیــز میتوانــد بــه مشــاهدۀ آثــاری بــا مفاهیــم بحــران
آب ،متأثــر از آلودگــی آب بنشــیند.
 .2در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت کــه آمــار دقیقــی از اســامی تمامــی هنرمندان
شــرکتکننده در ایــن جشــنواره و آثــار عرضهشــده توســط آنهــا در ســایت
اصلــی جشــنوارههای هنــر محیطــی موجــود نیســت .بنابرایــن ،صرفــاً آن
مــورد نظــر بــه

دســته از هنرمندانــی کــه مشــخصات و آثارشــان در ســایت
عنــوان منبــع رســمی معتبــر در ایــن راســتا ذکــر شــده اســت ،از نظــر خواهنــد
گذشــت.
 .3جهــت شناســایی کامــل محــل برپایــی جشــنواره و ضــرورت تمرکــز
غالــب آثــار هنرمنــدان بــه ناهنجاریهــای زیســتی موجــودات دریایــی ،ذکــر
شــرایط جغرافیایــی ،زیســتمحیطی و اجتماعــی ،هرچنــد بســیار مختصــر،
بــه نظــر میآیــد؛ اســتان هرمــزگان بــا قرارگرفتــن
در ایــن بخــش الزامــی 
در جنوبیتریــن قســمت ایــران ،بخشــی از ســواحل خلیــج فــارس را بــه
خــود اختصــاص داده اســت (عالــیزاده ايســينی و همــکاران )2 ،1391 ،و
دارای  14جزیــره بــزرگ و کوچــک نظیــر هرمــز ،قشــم ،تنــب بــزرگ ،تنــب
کوچــک و ابوموســی میباشــد (گــروه جمــعآوري آمــار و اطالعــات،1390 ،
 .)12در ایــن میــان ،جزیــره هرمــز بــا لقــب «نگیــن ســرخ خلیــج فــارس»،
در دهانــۀ ایــن خلیــج واقــع گردیــده اســت .ایــن جزیــرۀ بیضیشــکل یــا
صدفگــون ،در فاصلــۀ  8کیلومتــری بندرعبــاس قــرار گرفتــه کــه بــه

ســبب موقعیــت جغرافیایــی و همســایگی بــا تنگــه هرمــز ،اصلیتریــن و
مهمتریــن جزیــرۀ خلیــجفــارس بــهشــمار میآیــد (هرمــز؛ کلیــد خلیــج
فــارس .)2 ،1390 ،شــایان ذکــر آنکــه ایــن خلیــج بــهســبب برخــورداری
از گونههــای متنــوع ماهــی و ســایر جانــوران دریایــی ،در زمــره غنیتریــن
ـه شــمار میآیــد .ایــن موجــودات آبــزی از جملــه کاالهــای
دریاهــای جهــان بـ 
اصلــی خوراکــی صادراتــی و تجــاری کشــورهای منطقــه محســوب میشــوند،
ـه عنــوان یــک ســرمایۀ ملــی و ثــروت
بــهطوریکــه بــهلحــاظ اقتصــادی بـ 
ـی شناختهشــده بــه حســاب میآینــد (طاهــری .)2-1 ،1391 ،بنابرایــن،
واقعـ ِ
مــکان جغرافیایــی جزیــرۀ هرمــز ،امــکان دسترســی ســاکنان ایــن منطقــه بــه
گونههــای مختلــف آبزیــان موجــود در آبهــای خلیجفــارس را فراهــم نمــوده
اســت.
 .4کریــم الهخانــی متولــد ســال  1353ه.ش 1974 /م .در نیشــابور اســت.
وی ،فارغالتحصیــل کارشناســی ارشــد رشــته نقاشــی از دانشــگاه فردوســی
مشــهد و دارای مــدرک تخصصــی هنــر از مرکــز توســعۀ هنرهــای تجســمی
ایــران میباشــد.
 .5فرشــته عالمشــاه متولــد ســال  1355ه.ش 1976 /م .در شهرســتان دزفــول
از توابــع اســتان خوزســتان میباشــد.
 .6فرشــته زمانــی متولــد ســال  1367ه.ش 1988 /م .در تهــران اســت .وی،
فارغالتحصیــل رشــته کارشناســی نقاشــی از دانشــگاه شــاهد و کارشناســی
ارشــد همــان رشــته ،از دانشــگاه هنــر تهــران میباشــد.
 .7ســایر هنرمنــدان متشــکل از احمــد نادعلیــان ،نوشــین نفیســی و تــارا
گــودرزی ،بــا نــگاه آیینــی و اســاطیری بــه تقدیــس عنصــر آب پرداختنــد کــه
آثارشــان بــهعلــت مغایــرت بــا هــدف اصلــی ایــن مقالــه ،مــورد بررســی قــرار
نگرفــت.
 .8احمــد نادعلیــان در ســال  1342ه.ش 1963 /م .در روســتای سنگســر از
توابــع اســتان مازنــدران دیــده بــه جهــان گشــود .وی ،فارغالتحصیــل رشــتۀ
کارشناســی نقاشــی از دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران اســت.
ایــن هنرمنــد برجســتۀ محیطــی ،در ســال  1367ه.ش 1988 /م .بــا عزیمــت
بــه فرانســه بــه مطالعــۀ تاریــخ هنــر ایــران و جهــان در مؤسســات و مراکــز
فرهنگــی پرداخــت .نادعلیــان ،ســرانجام تحصیــات تکمیلــی خــود در مقطــع
 Mphilو PhDرا در دانشــگاه مرکــزی انگلســتان بــه اتمــام رســاند.
ـه رغــم تالشهــای مســتمر و جســتجو در ســایتهای معتبــر و رســمی
 .9بـ 
هنــر محیطــی یــا بــهواســطۀ برقــراری ارتبــاط بــا ســایر هنرمنــدان ،اطالعاتــی
مبنــیبــر مشــخصات فــردی و رزومــۀ هنــری ســاناز غالمــی حاصــل نگردیــد.
آلودگــی جنگــی ،آلودگیهایــی اســت کــه تحــت تأثیــر

 .10مقصــود از
دو جنــگ ایــران -عــراق و عــراق -کویــت پدیــد آمدهانــد .در حقیقــت،
عظیمتریــن و زیانبارتریــن آلودگیهــای نفتــی خلیــج فــارس در طــول
جنگهــای مزبــور حــادث گردیــد کــه مهمتریــن حــوادث زیســتمحیطی
را بــر مناطــق ســاحلی و دریایــی رقــم زد .جهــت کســب اطالعــات بیشتــر
رجــوع شــود بــه( :فضایــی.)1392 ،
 .11در مــورد آلودگیهــای متأثــر از تخلیــۀ پســابها و پســماندهای
شــهری ،نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه عمومــاً ،شــدت ایــن نــوع از
آلودگیهــا در نواحــی صنعتــی و پتروشــیمی بســیار وخیمتــر بــوده و عــاوه
بــر انهــدام زیســتگاههای دریایــی ،موجــب انقــراض برخــی از جانــداران
آبــزی و گونههایــی از موجــودات دوزیســت کــه بــه ســاحل وابســته هســتند،
میگــردد.
 .12در آلودگیهــای متأثــر از ورود کودهــای کشــاورزی ،بــا تخلیــۀ
فاضالبهــای آلــوده بــه ســموم یــا کودهــای شــیمیایی ،غلظــت اکســیژن
محلــول در آب ،کاهــش یافتــه و در نتیجــه ،خفگــی و مــرگ گونههــای
حســاس موجــود در دریــا را در پــی خواهــد داشــت .از آنجاییکــه ایــن دســته
از آالیندههــا از مانــدگاری باالیــی برخــوردار میباشــند ،موجــب افزایــش
فلــزات ســنگین (مــس ،نیــکل و کــروم) و نیــز تشــکیل رســوب در روانابهــا
شــده کــه در ایــن صــورت ،ورود عوامــل بیمــاریزا را در پــی خواهنــد داشــت.
جهــت کســب اطالعــات بیشتــر رجــوع شــود بــه.)2010 ,Dehdarifar( :
 .13در زمینــۀ آلودگیهــای ناشــی از ورود پســماندهای پالســتیکی
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میتــوان تبییــن نمــود کــه  60درصــ ِد ایــن آالیندههــا از طریــق ســواحل
بــه وســیلۀ تــردد کشــتیها وارد آب
و رودخانههــا و  40درصــد باقیمانــده ،
دریــا میگردنــد.
 .14مقصــود از اســتانداردها یــا شــاخصههای زیســتمحیطی در ایــن
پژوهــش ،بــه کارگیــری مــواد ســازگار بــا محیــط زیســت میباشــد .بدیــن
معنــا کــه آن دســته از عناصــر و مصالحــی کــه متأثــر از طبیعــت بــوده و
ســامت محیــط زیســت (آب ،خــاک و هــوا) را بــه مخاطــره نمیاندازنــد،
منطبــق بــا شــاخصههای زیســتمحیطی محســوب میشــوند .از ایــن رو،
بــا بهرهمنــدی از مــواد طبیعــی تجزیهپذیــر در طبیعــت و محیــط زیســت،
افــزونبــر کاهــش میــزان پســماند و آلودگیهــا ،کیفیــت محیــط زیســت نیــز
حفــظ و احیــاء میگــردد کــه ســرانجام ،بــه اصــاح الگــوی مصــرف و رفتــار
محیــط زیســتی جامعــه منجــر خواهــد شــد.
 .15ایــن پســماندهای پالســتیکی ،شــامل الســتیک خــودرو ،بطریهــای
پالســتیکی آب و نوشــابه ،گالــن پالســتیکی ،ظــروف یکبــار مصــرف و ...
میگردنــد.
 .16نــوع نــگارش از ســایت شــخصی هنرمنــد ،فرشــته زمانــی ،کپیبــرداری
شــده و جهــت حفــظ امانــت ،تمامــی جمــات عین ـاً تکــرار گردیــده اســت.
Plastic Art .17
 .18نــوع نــگارش از داخــل ســایت شــخصی هنرمنــد ،فرشــته عالمشــاه،
کپیبــرداری شــده و جهــت حفــظ امانــت ،تمامــی جمــات عینــاً تکــرار
گردیــده اســت.
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