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چکید ه   
در طـی دهه هـای اخیـر، در اثـر سـاز وکارهای بی حـد و حصـر انسـانی و بهره برداری هـای نابخردانـه، آلودگـی 
اکوسیسـتم های آبـی بـه وقـوع پیوسـته اسـت کـه از جملـه پیامدهـای جبران ناپذیر ایـن مخاطرۀ زیسـت محیطِی 
جهـان صنعتـی می تـوان نابـودی تنوعات زیسـتی را برشـمرد. در بیـن مناطق مختلف کشـور، خلیج  فـارس که در 
زمـره یکـی از مهم تریـن پهنه هـای آبـی جهـان به  شـمار مـی رود، به سـبب آالینده هـای مختلف زیسـت محیطی، 
لقـب آلوده تریـن محیـط زیسـِت دریایـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در ایـن راسـتا، گروهـی از هنرمندان 
معاصـر بـا گرایـش هنـر محیطـی، عکس العمل 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 ارزش هـا و کارکردهـای زیسـت محیطی دریاهـای خطـۀ جنـوب ایـران و بـه ویژه 
خلیـج فـارس، بـه لحـاظ حیـات گونه های جانـوری چگونه آثـار خویش را بـر مبنای چالـش آلودگـی آب های این 
موقعیـت جغرافیایـی در جزیـرۀ هرمـز خلـق نمودنـد. پژوهـش کیفی حاضر بـر مبنای هـدف از نـوع پژوهش های 
بنیـادی- نظـری بـوده کـه بـه روش توصیفـی- تحلیلی به پـردازش آثـار هنر محیطی کـه مبّین بحران آب ناشـی 
از آلودگی هـا می باشـد، همـت گماشـته اسـت. در این پژوهش بـه  منظور گـرد آوری اطالعات و داده هـای موردنیاز، 
از منابـع کتابخانـه ای و پایگاه هـای معتبر مجازی اسـتفاده گردیده اسـت. نتایـج حاصل از تجزیـه و تحلیل یافته ها 
اذعـان مـی دارد کـه هنرمنـدان محیطـی، خطـرات و پیامد هـای ناشـی از آالینده هـای مختلـف زیسـت بوم خلیـج 
فـارس را بـا بهره منـدی از نشـانه های سـاده و ادراکـی زیسـت محیطی، تکنیـک خـاص اجرایـی و نیـز اسـتفاده از 

مصالـح طبیعـی و مصنوعـِی منطبـق بـا نـوع آلوده کننده بازتـاب دادند.

واژه های کلید ی
هنر محیطی، آلودگی آب، آالینده های پالستیکی، خلیج فارس.

مطالعۀ نحوۀ انعکاس آلودگی زیست بوم های دریایی 
جنوب کشور در بیستمین جشنوارۀ هنر محیطی ایران
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بحــران آلودگــی آب در عصــر مــدرن و جهــان صنعتــی، تهدیــدی 
ــای  ــی و اقیانوس  ه ــت دریای ــط زیس ــالمت محی ــرای س ــدی ب ج
دغدغــۀ  ایــن  می  گــردد.  محســوب  دنیــا  نقــاط  اقصــی   
زیســت محیطی کــه از جملــه دالیــل بــروز مســأله کم  آبــی 
ــی  ــی و ناش ــل غیر  طبیع ــرۀ عوام ــد، در زم ــمار می  آی ــه   ش ــز ب نی
ــه  ــر آن  ک ــایان ذک ــرد. ش ــرار می  گی ــانی ق ــای انس از عملکرد  ه
آلودگــی ذخایــر آبــی و بــه   ویــژه منابــع آب  هــای ســطحی نظیــر 
دریاچه  هــا،  و  رودخانه  هــا  تاالب  هــا،  اقیانوس  هــا،  دریا  هــا، 
ــاد  ــز ایج ــعه نی ــال توس ــور  های در ح ــرای کش ــی را ب نگرانی  های
ــژه نواحــی  ــه   وی ــران و ب نمــوده اســت. در ایــن راســتا، کشــور ای
ــه    ــه ب ــارس ک ــج   ف ــۀ خلی ــص منطق ــور اخ ــه   ط ــی آن، ب جنوب
ــان  ــای آزاد جه ــن دریا  ه ــن و مهم تری ــی از آلوده  تری ــوان یک عن
ــه   ســبب وجــود نفت  کش  هــا، گســترش  شــناخته شــده اســت، ب
شهرنشــینی، پیشــرفت صنایــع، حضــور گردشــگران و ســایر 
آلوده  کننده  هــا مصــون نمی  باشــد.  انــواع  از  انســانی  عوامــل 
ــور  ــأله مذک ــه مس ــبت ب ــی نس ــدان محیط ــور، هنرمن بدین  منظ
کــه حیــات جانــوران آبــزی و بــه   تبــع آن، انســان را تحت  الشــعاع 
خــود قــرار داده اســت، واکنــش خویــش را بــا تکیــه بــر نمایــش 
ــه فراخــور اهمیــت موضوعــی  ــد. آنهــا ب ــار هنــری نشــان دادن آث
از مفهــوم آالینده  هــای گوناگــون دریایــی  و درک مخاطــب 
عنــوان  تحــت  زیســت محیطی  جشــنواره  های  از  یکــی  در 
ــه ایــن مهــم پرداختنــد.  جشــنواره بیســتم- اســتان هرمــزگان ب
ــاز  ــای ب ــاً در فضا  ه ــی غالب ــار محیط ــش آث ــه آفرین از آن  جایی  ک
طبیعــی و شــهری صــورت می  گیــرد، مخاطــب بــه   طــور آزادانــه 
ــن  رو،  ــردد. از ای ــع می  گ ــر واق ــا آن هن ــل ب ــتقیم در تعام و مس
بــا برگــزاری ایــن جشــنواره در ســواحل آب  هــای جنــوب کشــور، 
مخاطــِب ایــن آثــار نیــز در رویارویــی بــا آثــاری کــه تمرکــز آنهــا 
بــر    آلودگــی ذخایــر آب و مشــکالت ناشــی از آن اســت، بــه   طــور 
مســتقیم قــرار می  گیــرد.1 بنابرایــن، تأثیــری کــه ایــن دســته از 
آثــار در ذهنیــت مخاطــب نســبت بــه حفــظ و صیانــت از منابــع 
ــوده و  ــی نب ــل چشم  پوش ــد، قاب ــور می  گذارن ــدک آب در کش ان
متعاقبــاً ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش را نیــز توجیــه می  نمایــد. 
مســأله حائــز اهمیــت یــا بــه   عبارتــی ســوال اصلــی در پژوهــش 
حاضــر آن اســت کــه هنرمنــدان محیطــی، جهــت بازتــاب دغدغــۀ 
زیســت محیطی آلودگــی مخــازن دریایــی منطقــۀ خلیــج   فــارس 
ــون  ــای گوناگ ــکاس آلوده  کننده  ه ــت انع ــیوه  هایی را جه ــه ش چ
آب و اثــرات منفــی ناشــی از آنهــا بــه   کار گرفتنــد. بــا   توجــه   بــه 
آن  کــه منطقــۀ خلیــج   فــارس آکنــده از ذخایــر نفتــی می  باشــد، 
همــگام بــا توســعه شــهری و پیشــرفت صنایــع، تراکــم جمعیــت 
نیــز بــه   تبــع ایــن عوامــل، رو بــه فزونــی گراییــده اســت. از ایــن 
ــتگاه  های  ــی، زیس ــای صنعت ــت و عملکرد  ه ــز جمعی ــا تمرک  رو، ب
آبــی ایــن ناحیــۀ جغرافیایــی دچــار آســیب و زوال گشــته اســت. 
ــارس  ــج   ف ــی خلی ــط دریای ــه محی ــی ک ــن فعالیت    های از عمده  تری
ــت محیطی،  ــر زیس ــدید از منظ ــارات ش ــدات و خس ــا تهدی را ب

ــواردی از  ــوان م ــد، می  ت ــه می  گردان ــادی مواج ــی و اقتص اجتماع
ــماند  ــۀ پس ــا، تخلی ــردد نفت  کش  ه ــت، ت ــتحصال نف ــل اس قبی
پســاب  های  پالســتیکی،  آالینده  هــای  بــه   ویــژه  زائــدات  و 
ــوزی  ــگاه  ها و آتش  س ــاب پاالیش ــع پس ــی، دف ــاورزی و خانگ کش
ــی،  ــی، بقای ــود )لطف ــر نم ــاری را ذک ــی و تج ــکله  های نفت در اس
موســوی و خیام باشــی، 1389، 3-4؛ عابدینــی و دانــه  کار، 1388، 
2334(. بدین  ترتیــب، اکوسیســتم آبــی خلیــج   فــارس بــه   ســبب 
ــرداری از  ــت محیطی و بهره  ب ــاص زیس ــرایط خ ــورداری از ش برخ
آن، پیوســته در مواجهــه بــا خطــرات آالیند  ه  هــای مختلــف قــرار 

می  گیــرد. 
ــی و  ــا بررس ــه همان ــش ک ــی پژوه ــدف اصل ــه ه ــل ب ــت نی جه
شــناخت چگونگــی بازنمایــی و انعــکاس آلودگــی محیــط زیســت 
دریا  یــی جنــوب کشــور در آثــار هنرمنــدان محیطــی ایــران 
ــار هنرمنــدان  ــا آن دســته از آث اســت، ضــرورت ایجــاب نمــود ت
محیطــی کــه رویکــرد زیســت محیطی داشــته و بحــران آلودگــی 
ــوده    ــس نم ــر منعک ــان هن ــه زب ــی کشــور را ب زیســت  بوم  های آب
بودنــد، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد. در ایــن راســتا، بــا 
بررســی  های صورت  گرفتــه پیرامــون جشــنواره  های گوناگــون 
ــنوارۀ  ــر 59 جش ــغ ب ــاری بال ــه آم ــور ک ــطح کش ــده در س برپا  ش
ــوان  ــه   عن ــتم ب ــنواره بیس ــد، جش ــم می  زن ــی را رق ــر محیط هن
ــای  ــوع آب  ه ــت موض ــه اهمی ــبت ب ــه نس ــنواره    ای ک ــا جش تنه
ــش  ــی آن واکن ــق جنوب ــاص مناط ــور خ ــه   ط ــران و ب ــودۀ ای آل
ــوان  ــت عن ــنواره تح ــن جش ــد. ای ــایی گردی ــان داد، شناس نش
»هنــر محیطــی یــا آلودگی  هــای محیطــی«، بــا مشــارکت بیــش 
ــره  ــای معاصــر2 در جزی ــد ســاعی در عرصــۀ هنره از 27 هنرمن
ــال 1387  ــاه س ــن   م ــزگان در بهم ــتان هرم ــع در اس ــز واق هرم
ه.ش/ 2009 م، برگــزار گردیــد.3 همان  گونــه کــه از عنــوان 
ایــن جشــنواره اســتدالل می  گــردد، بــه  طــور غالــب بــا رویکــرد 
محیــط زیســت بــه برپایــی ایــن جشــنواره همــت گماشــته شــده 
ــای  ــال پیام  ه ــارز آن، انتق ــداف ب ــه اه ــن رو، از جمل ــت. از ای اس
ســواحل،  آلودگــی    هم چــون  زیســت محیطی  اعتراض  آمیــز 
دریا  هــا و بــه   تبــع آن مرگ  و  میــر جانــوران آبــزی و افــت 
ــته  ــی4، فرش ــم اله خان ــوان از کری ــد. می  ت ــا می  باش ــم آب  ه حج
عالمشــاه5 و فرشــته زمانــی6 از 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 نادعلیــان8، در راســتای مســائل 
گوناگــون زیســت محیطی، اجتماعــی، فرهنگــی، آیینــی و ...، آثــار 
ــل  ــی ژرف و تأم ــل مفاهیم ــه حام ــمندی ک ــای ارزش و فعالیت  ه
  برانگیــز بودنــد را در جشــنوارۀ بیســتم بــه   منصــۀ ظهــور رســانید. 
ــۀ  ــی مــورد بررســی مقال پیــرو مباحــث مذکــور، موضوعــات اصل
ــی  ــاب آلودگ ــن »بازت ــب ســه بخــش تحــت عناوی حاضــر در قال
نامحســوس آب  هــای خلیج  فــارس در آثــار هنرمنــدان محیطــی«، 
آب  هــای  پالســتیکی  صنعتــی  زائــدات  آلودگــی  »بازتــاب 
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ــی  ــاب آلودگ ــدان محیطــی« و »بازت ــار هنرمن ــارس در آث خلیج  ف
کیســه  های پالســتیکی آب  هــای خلیج  فــارس در آثــار هنرمنــدان 
ــار  ــک از آث ــردازش هری ــد. جهــت پ ــن گردیده ان محیطــی« تدوی
ــز  ــه تمرک ــه ب ــا   توج ــور، ب ــمت  های مزب ــی در قس ــر محیط هن
ــواد  ــت محیطی، م ــای زیس ــر آلوده  کننده  ه ــِش   رو ب ــش پی پژوه
و مصالــح هنــری مــورد اســتفاده در آثــار مــورد   نظــر از دیــدگاه 
ســازگاری و عــدم  ســازگاری بــا طبیعــت و محیــط زیســت 
نیــز مــورد ســنجش قــرار می  گیــرد. بدین  ترتیــب، جایــگاه 
ــکاس  ــوۀ انع ــاً نح ــی و متعاقب ــدان محیط ــذاری هنرمن و تأثیرگ
معضــل زیســت محیطی آلودگــی منابــع دریایــی در جامعــۀ 
ایرانــی محــرز می  گــردد. بنابــر آن چــه مطــرح شــد، در بخش  هــای 
بعــدی بــا درنظرگرفتــن چالــش زیســت محیطی آلودگــی آب  هــای 
ــار ارائه  شــده در بیســتمین  ــه بررســی آث خطــۀ جنــوب کشــور ب

ــود. ــه می ش ــی، پرداخت ــر محیط ــنوارۀ هن جش

روش تحقیق

ــوع پژوهش  هــای  ــر مبنــای هــدف از ن پژوهــش کیفــی حاضــر ب
ــی-  ــورت توصیف ــه   ص ــه روش آن ب ــوده ک ــری ب ــادی- نظ بنی
ــن پژوهــش، آن دســته  ــاری در ای ــۀ آم ــی می  باشــد. جامع تحلیل
از آثــار محیطــی هســتند کــه از دو جنبــۀ فــرم و محتــوا، حامــل 
ــارس  ــج   ف ــۀ خلی ــی منطق ــای آب ــۀ بحران ه ــی در زمین پیامهای
ــت،  ــاً دریا  هاس ــطحی و خصوص ــای س ــی آب  ه ــا آلودگ ــه همان ک
ــار و اطالعــات کسب  شــده پیرامــون  ــه آم ــا   توجــه ب می  باشــند. ب
ــنوارۀ  ــده در جش ــدد عرضه  ش ــار متع ــان آث ــأله، از می ــن مس ای
بیســتم، تعــداد 8 اثــر هنــری از 4 هنرمنــد محیطــی، بــر مبنــای 
مســأله مطروحــۀ پژوهــش پیــش     رو و اهمیــت موضوعــی انتخــاب 
ــاس  ــر اس ــب ب ــری منتخ ــار هن ــتا، آث ــن راس ــد. در ای گردیدن
ــک  ــی، تفکی ــش اصل ــه بخ ــه س ــده، ب ــوع آالین ــا ن ــاق آن ب انطب
یافتنــد: در قســمت نخســت، بــه   طــور کلــی، آلودگــی نامحســوس 
ــن    ــرد؛ بدی ــرار می  گی ــه ق ــورد مطالع ــارس م ــج   ف ــای خلی آب  ه
معنــا کــه از ظاهــر اثــِر ارائه  شــده، هیچ  گونــه عالمتــی دال 
ــد.  ــخیص نمی  باش ــل تش ــده، قاب ــادۀ آلوده  کنن ــا م ــوع ی ــر ن ب
از  ناشــی  خلیج  فــارس  آب  هــای  آلودگــی  دوم،  قســمت  در 
زائــدات صنعتــی پالســتیکی و در قســمت ســوم، آلودگــی 
ــورد  ــتیکی، م ــه  های پالس ــر از کیس ــارس متأث ــای خلیج  ف آب  ه
ــور،  ــب مذک ــه مطال ــف   ب ــت. عط ــد گرف ــرار خواهن ــردازش ق پ
ــم  ــن »وه ــا عناوی ــر ب ــه اث ــه، س ــیم  بندی صورت  گرفت ــرو تقس پی
و خیــال«، »ماهی  هــا« و »مــرگ باغچــه« از هنرمنــد فعــال 
محیطــی کریــم اله  خانــی در زمینــۀ آلودگــی نامحســوس آب  هــا 
بررســی می  گردنــد. در قســمت آلودگــی آب بــا زائــدات صنعتــی 
پالســتیکی، اثــر »زباله  هــای ســاحلی« از فرشــته زمانــی و ســاناز 
غالمــی9، و »عــروس زبالــه« از فرشــته زمانــی مــورد مطالعــه قرار 
خواهنــد گرفــت. در انتهــا، در بخــش آلودگــی آب بــا کیســه  های 

ــا عناویــن »مــرد- ماهــی«،  پالســتیکی، آثــار فرشــته عالمشــاه ب
»زن- ماهــی« و »دام صخــره ماهــی« شــرح و تفســیر می  گردنــد.

شــایان ذکــر آن  کــه نمونه  گیــری، در فضــای مجــازی و بــا 
ــخصی  ــایت ش ــی و س ــر محیط ــی هن ــایت اصل ــه س ــه ب مراجع
ــل  ــر، در مراح ــوی دیگ ــت. از س ــه اس ــورت گرفت ــدان ص هنرمن
ــع  ــات، از مناب ــه   منظــور جمــع  آوری اطالع گوناگــون پژوهــش، ب
ــر علمــی- پژوهشــی و  ــب، نشــریات معتب ــر کت ــه  ای نظی کتابخان
ــط  ــدودی مرتب ــا ح ــه ت ــود ک ــجویی موج ــای دانش پایان  نامه  ه
ــر  ــت. از دیگ ــده اس ــتفاده ش ــد، اس ــش بوده  ان ــوع پژوه ــا موض ب
منابــع گــرد  آوری داده  هــا می  تــوان بــه مقــاالت فارســی و التیــن، 
ــاره  ــگ واژگان اش ــی، و فرهن ــری و پژوهش ــف هن ــالت مختل مج
نمــود. برخــی از اطالعــات نیــز بــا رجــوع بــه پایگاه  هــای معتبــر 
ــده  ــده حاصــل گردی ــدان و خــود نگارن ــی، آرشــیو هنرمن اینترنت

اســت.  

پیشینۀ تحقیق

ــی  ــر محیط ــون هن ــه پیرام ــین صورت  گرفت ــای پیش پژوهش  ه
اعــم از کتــاب، مقالــه و پایان  نامــه بــه مقولــۀ بحــران آب- 
آلودگــی منابــع آبــی، آن  هــم از تلفیــق دو وجــه هنــری و محیــط 
زیســتی نپرداخته  انــد. پژوهشــگران ایرانــی در تحقیقــات گذشــتۀ 
ــتی  ــط زیس ــای محی ــی از دغدغه  ه ــه برخ ــاره ب ــا اش ــش ب خوی
کشــور، نمونــه  ای از آثــار هنــر محیطــی را کــه مرتبــط بــا مســأله 
ــن،  ــد. هم چنی ــرار داده ان ــه ق ــورد مطالع ــد را م ــر بودن ــورد   نظ م
برخــی دیگــر از پژوهشــگران، بــه بازنمایــی عنصــر آب از دیــدگاه 
ژانر  هــای  و  اســاطیری در دوران معاصــر  و  نمادیــن  آیینــی، 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای ــادرت ورزیده  ان ــر، مب ــون هن گوناگ
پژوهــش حاضــر ســعی بــر آن دارد تــا بــه بررســی و تحلیــل آن 
دســته از آثــار هنرمنــدان محیطــی کــه پیــام انتقــادی خویــش را 
نســبت بــه آب  هــای آلــوده در ایــران انعــکاس داده  انــد، بپــردازد. 
در ادامــه، تنهــا بــه مطالعــاِت انجام یافتــه کــه در ارتبــاط نزدیــک 

ــردد:  ــاره می  گ ــند، اش ــِش   رو می  باش ــۀ پی ــوع مقال ــا موض ب
مقالــۀ »بازنمایــی محیــط زیســت در هنــر محیطــی زنــان هنرمند 
ایــران« تألیــف پریســا شــاد   قزوینــی )1396( بــا هــدف بررســی 
نقــش آثــار هنرمنــدان فعــال زن در عرصــه هنــر محیطــی 
ــش  ــه چال ــی را ب ــان صنعت ــت محیطی جه ــدات زیس ــه تهدی ک
ــد  ــان می  دارن ــا اذع ــت. یافته  ه ــه اس ــورت پذیرفت ــیده  اند، ص کش
کــه مــواردی از قبیــل تخریــب جنگل  هــای شــمال ایــران، خطــر 
ریز  گردهــای منطقــه خوزســتان، زوال دریاچه  هــای کشــور و 
نابــودی خاک  هــای رنگیــن جزایــر خلیــج فــارس، عمــده مســائلی 
ــاب  ــش بازت ــار خوی ــی، در آث ــد محیط ــان هنرمن ــه زن ــت ک اس
داده  انــد. مقالــه  ای دیگــر بــا عنــوان »عملکــرد هنــر محیطــی در 
مواجهــه بــا مســائل زیســت محیطــی در ایــران« بــه قلــم محمــد 
ــر  ــی هن ــدف بررس ــا ه ــور )1396( ب ــنا عباس  پ ــم  زاده و یس اعظ
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محیطــی در آثــار هنرمنــدان محیطــی ایــران و شــناخت اهــداف 
ــط  ــکالت محی ــه مش ــبت ب ــش نس ــار خوی ــش آث ــان در آفرین آن
ــا  ــه ب ــندگان مقال ــن رو، نویس ــت. از ای ــه اس ــام یافت ــت انج زیس
انتخــاب چنــد اثــر هنــری از چهــار هنرمنــد محیطــی کــه غالبــاً 
ــا رویکــرد زیســت محیطی، حامــل آلودگــی طبیعــت و تخریــب  ب
محیــط زیســت بودنــد، بــه مطالعــه آثــار پرداختنــد. نتایــج حاکــی 
ــه بحران  هــای زیســت محیطی موجــود  از آن اســت کــه عطــف   ب
ــر  ــر کشــیدن هن ــه   تصوی ــل از ب ــور قب ــدان مزب ــران، هنرمن در ای
خویــش ســعی در هویــت بخشــیدن بــه محیــط زیســت در 
ــک  ــه کم ــده ب ــن ای ــا ای ــب، ب ــد. بدین  ترتی ــاد دارن ــی ابع تمام
ــر  ــه اث ــب ب ــه مخاط ــب توج ــا جل ــتافته و ب ــت ش ــط زیس محی
ــش  ــط زیســت را نمای ــای محی ــت و بق ــای صیان ــری، روش  ه هن

می  دهنــد. 
ملوســک رحیــم  زاده تبریــزی و نــگار پــری  زاده )1396( در مقالــۀ 
ــت«  ــط زیس ــا در محی ــر آب و آب  نم ــی و تاثی ــک محیط »گرافی
بــه بررســی آب  نما  هــا در فضا  هــای شــهری پرداخته انــد. در 
ایــن راســتا، پــس از مطالعــه تأثیــر آب بــر ســاحت  های مختلــف 
ــواع آب  نمــا و عملکــرد آن  ــوی انســان، ان ــی و معن جســمی، روان
ــده اســت.  ــوم گرافیــک محیطــی توصیــف گردی ــه   وســیله مدی ب
ــی  ــا در زندگ ــه وجــود آب و آب  نم ــی از آن اســت ک ــج حاک نتای
ــری  ــش موث ــای شــهری، از نظــر روحــی نق ــا فضا  ه ــی ی اجتماع
در نشــاط و ســر  زندگی شــهروندان ایفــا می نمایــد. شــایان 
ــر  ــی ب ــه تحلیل ــه هیچ  گون ــن مقال ــندگان ای ــه نویس ــر آن  ک ذک
ــای  ــا در انته ــداده و تنه ــام ن ــی انج ــک محیط ــار گرافی روی آث
مقالــه چنــد نمونــه آب  نمــا از کشــور  های اروپایــی و آمریکایــی را 
ــیاهمزگی  ــواه س ــت محب  خ ــن، مالح ــد. هم چنی ــاق نموده  ان الح
ــوان  ــا عن ــش ب ــد خوی ــی ارش ــه کارشناس )1391( در پایان نام
»بررســی وجــوه تصویــری و نمادیــن عنصــر آب در هنــر معاصــر 
)1960- تاکنــون(« کــه بــه راهنمایــی بهنــام کامرانــی و در 
ــی آب در  ــۀ بازنمای ــت، مقول ــه اس ــام یافت ــاهد انج ــگاه ش دانش
ادوار پیشــین و در هنــر نمادیــن، اســطوره ای و منظره  نــگاری 
را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت. وی، بــه بررســی وجــوه 
ــده  ــن عنصــر هســتی  بخش و زاین ــه و ســمبلیک ای طبیعت  گرایان
نیــز در رســانه  های مختلــف نظیــر نقاشــی، چــاپ دســتی، هنــر 
ــت.  ــه اس ــر پرداخت ــو در دوران معاص ــی و ویدئ ــی، عکاس محیط
ــد، عنصــر  ــدان عصــر جدی ــد کــه هنرمن ــان می  دارن ــا اذع یافته  ه
آب را در قالب  هــای نمادیــن دریانــگاره، زیســت محیطــی، زایــش 
و حیــات دوبــاره، مصرف  گرایــی صنعتــی و غیــره، مــورد پــردازش 

ــد.  ــرار داده  ان ق

آب  هــای  نامحســوس  آلودگــی  بازتــاب 
محیطــی هنرمنــدان  آثــار  در  خلیج  فــارس 

 
ــل  ــه عام ــر از س ــی متأث ــور کل ــه   ط ــا ب ــی آب  ه ــد آلودگ فراین
ــای  ــی از فعالیت  ه ــه ناش ــی ک ــیمیایی و بیولوژیک ــی، ش فیزیک

ــا  ــه وجــود می  آیــد. میــزان آلودگــی آب  هــا ب انســانی هســتند، ب
ــت  ــوده و اف ــر ب ــور، متغی ــل مزب ــوع مصــرف و عوام ــه ن ــه ب   توج
شــدیدی در کیفیــت طبیعــی آب، بــروز می  نمایــد )علیئــی، 
جملــه  از  میــان،  ایــن  در   .)68  ،1397 کرمــی،  و  رســتمی 
عوامــل متعــدد آلوده  کننــدۀ آب  هــای خلیج  فــارس می  تــوان 
ــی10،  ــوادث جنگ ــر از ح ــی متأث ــی، آلودگ ــای نفت ــه آلودگی  ه ب
ــهری11،  ــماند  های ش ــاب  ها و پس ــه پس ــی از تخلی ــی ناش آلودگ
آلودگــی متأثــر از ورود کود  هــای کشــاورزی12 و آلودگــی ناشــی 
ــوص  ــود. در خص ــاره نم ــتیکی13 اش ــماند  های پالس از ورود پس
ــه  ــه ب ــه با  توج ــت ک ــان داش ــوان اذع ــی می  ت ــای نفت آلودگی  ه
ــر نفــت جهــان  ــر 40 درصــد ذخای ــغ ب ــارس بال ــج   ف آن  کــه خلی
ــر  ــت تأثی ــدت تح ــه   ش ــی آن ب ــه دریای ــد، منطق را دارا می  باش
ــه   ســبب برخــورداری از  ــن رو، ب ــرار دارد. از ای ــی ق ــی نفت آلودگ
آلودگــی در حــدود 47 برابــر بیش تــر نســبت بــه ســایر آب  هــای 
ــود  ــه خ ــی را ب ــت آب ــط زیس ــن محی ــب آلوده  تری ــا، لق آزاد دنی
اختصــاص داده اســت کــه تحــت ایــن شــرایط، چرخــۀ زیســتی و 
غذایــی موجــودات آبــزی بــه   طــور جــدی بــه مخاطــره می  افتــد 

ــت  کار، 1392، 1(.  ــی و محب ــازمند، 1393، 15 ؛ لیموی )س
ــی  ــود از آلودگ ــش، مقص ــن پژوه ــه در ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــش  ــه در بخ ــری ک ــار هن ــر آث ــه تصاوی ــه ب ــا   توج ــوس ب نامحس
ــی  ــت، تمام ــد گرف ــرار خواهن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــر م حاض
آالینده  هــای دریایــی جنــوب کشــور را شــامل می  گــردد. عطــف   
ــه   لحــاظ ظاهــری، در  ــار ب ــوع از آث ــه آن  کــه در بررســی ایــن   ن ب
ــا،  ــواع آلوده  کننده  ه ــه نشــانی از ان ــد مخاطــب هیچ  گون ــۀ دی زاوی
علــت  بنابرایــن،  نمی  باشــد،  دریافــت  و  شناســایی  قابــل 
جان  باختــن ماهیــان یــا ســایر آبزیــان می  توانــد هریــک از 
آالینده  هــای محیــط زیســت دریــا در   نظــر گرفتــه شــود. در ایــن 
راســتا، کریــم اله  خانــی از هنرمنــدان برجســتۀ محیطــی، جهــت 
ادراک و فهــم بیش تــر 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 
ــوران  ــرای ادامــه بقــای جان کیفــی آب و ناســالم بــودن دریاهــا ب
ــه ثبــت و ضبــط رســانید، عبــارت  ــزی در جشــنوارۀ بیســتم ب آب
ــند  ــه« می  باش ــرگ باغچ ــا« و »م ــال«، »ماهی  ه ــم و خی از »وه
کــه در ادامــه بــه   تفصیــل مــورد مطالعــه قــرار خواهنــد گرفــت.

1( »وهم و خیال« و »ماهی  ها«، کریم اله  خانی 
دو اثــر »وهــم و خیــال« و »ماهی  هــا« کــه توســط اله  خانــی بــه 
ــت  ــه   عل ــد، ب ــه گردیدن ــان در جشــنوارۀ بیســتم ارائ   طــور همزم
ــک  ــش در ی ــن پژوه ــوا، در ای ــرم و محت ــود در ف ــباهت موج ش
ــر  ــد، در اث ــن هنرمن ــد. ای ــرار می  گیرن ــی ق ــورد بررس ــه م طبق
»وهــم و خیــال« )شــکل 1( بــا کمــک چوب  هــای نــازک، طــرح 
ــان  ــی چیدم ــت بوم دریای ــر روی زیس ــی را ب ــک ماه ــکلت ی اس
ــرم  ــر »ماهی  هــا« )شــکل 2(، ف نمــود. از ســوی دیگــر، وی در اث
ــرده  ــی ک ــز بازنمای ــره هرم ــی را روی شــن  های ســاحل جزی ماه
ــار  ــی در آث ــر محیط ــۀ هن ــا در عرص ــد کوش ــن هنرمن ــت. ای اس
ــا  ــازگار ب ــاًل س ــی و کام ــادۀ طبیع ــک م ــه ی ــوب ک ــور از چ مزب
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محیــط زیســت محســوب می  گــردد، در ابعــاد و اقطــار مختلــف، 
ــی  ــی مقدمات ــت. در بررس ــرده اس ــره ب ــارش به ــق آث ــت خل جه
یــا ظاهــری شــکل )1(، مخاطــب در رویارویــی بــا ماهــی  ای کــه 
ــناور  ــا ش ــتخوان  های آن روی دری ــر از اس ــدی به  غی ــچ کالب هی
ــری  ــا نظاره  گ ــب ب ــی، مخاط ــرد. از طرف ــرار می  گی ــد، ق نمی  باش
شــکل )2(، در پس  زمینــۀ اثــر، شــاهد دریایــی خواهــد بــود کــه 
ــده اســت.  ــه ســاحل ران ــا را ب ــا، آنه ــا ســتاندن جــان ماهی  ه ب

ــار  ــی آث ــل محتوای ــده، در تحلی ــات ذکرش ــه توصیف ــه ب ــا   توج ب
مزبــور، مســأله بحــران یــا تنــش آبــی در معنایــی فــارغ از 
فقــدان یــا کمبــود آب قابــل اســتنباط می  باشــد؛ اســکلت ماهــِی 
ــای  ــکلت برج ــال« و اس ــم و خی ــر »وه ــرون  زده از آب در اث بی
ــن  ــای ای ــا«، گوی ــر »ماهی  ه ــاحل در اث ــی روی س ــدۀ ماه مان
ــان آب  ــی  دار می ــوی و معن ــی ق ــه ارتباط ــتند ک ــت هس واقعی
ــانه ای از  ــا دال و نش ــته و تنه ــود داش ــزی وج ــرگ آب ــا و م دری
بحــران یــا تنــش آبــی حاصــل از آب آلــوده می  باشــد کــه 
ــت،  ــت. در حقیق ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــات ماهی  ه حی
اله  خانــی بــا نمایــش آثــاری از ایــن دســت در پــی انعــکاس یــک 
ــا آلودگــی  ــه همان ــق زیســت محیطی ک ــۀ عمی ــا دغدغ ــش ی چال
ــر در  ــار فوق  الذک ــه آث ــد. از آن  جایی  ک ــت، می باش ــع آب اس مناب
ــده  اند،  ــته ش ــش گذاش ــرض نمای ــور در مع ــوب کش ــۀ جن منطق
ــه آلودگــی محیــط زیســت دریایــی خلیــج    اشــاره  ای مســتقیم ب
ــور  ــش   مزب ــاب چال ــیم و بازت ــرای ترس ــی ب ــارس دارد. اله  خان ف
بــه مخاطــب و مانــدگاری در ذهــن وی، بــه صــورت کامــاًل 
هنرمندانــه و هوشــمندانه از نشــانۀ ماهــی اســتفاده نمــوده اســت 
چــرا کــه بــه   عنــوان نمونــه، بســیاری از ضایعــات یــا پســاب های 
صنعتــِی حاصــل از فراینــد صنایــع، بــرای زندگــی آبزیــان، ســمی 
ــاً  ــه غالب ــا ک ــن آالینده  ه ــد. ای ــوب می  گردن ــاک محس و خطرن
نســبت بــه تجزیــه مقــاوم هســتند، جهــت خنثی  شــدن، مقادیــر 
زیــادی از اکســیژن محلــول در آب را بــه مصــرف می  رســانند. در 
ایــن صــورت، بــا نــزول اکســیژن مــورد نیــاز آبزیــان بــه پایین  تــر 
ــود در  ــاس موج ــای حس ــرگ گونه  ه ــی و م ــاز، خفگ ــد مج از ح
 .)3-1 ,2012 ,Dehghanian( دریــا را بــه دنبــال خواهنــد داشــت

بدیــن   ترتیــب، ایــن هنرمنــد بــا نمایــش نمادیــن اســکلت ماهــی، 
ــازی  ــودات دری ــرگ موج ــی م ــی و آگاهی  بخش ــدد بازگوی درص
اســت کــه بــا ورود انــواع آالینده  هــا نظیــر مــواد نفتــی، صنعتــی، 
ــران،  ــوب ای ــای جن ــه آب  ه ــا ب ــایر آلوده  کننده  ه ــاورزی و س کش
ــود را از  ــان خ ــی، ج ــل زندگ ــت مح ــدید کیفی ــت ش ــر اف در اث

دســت می  دهنــد.
2( »مرگ باغچه«، کریم اله  خانی

ــروغ  ــعر ف ــاس از ش ــا اقتب ــه«، ب ــرگ باغچ ــر »م ــی در اث اله  خان
بی  جــان  ماهــی  بــدن  از  قســمتی  روی  را  متنــی  فرخــزاد، 
نــگارش نمــوده اســت: »کســی بــه فکــر ماهیهــا نیســت. کســی 
 .)2 Url( »نمی  خواهــد بــاور کنــد کــه باغچــه دارد می  میــرد
همان  گونــه کــه از شــکل )3( آشــکار می  گــردد، در نمایــی 
از اثــر، دریایــی نیلگــون کــه چشــم ماهــی را نیــز پوشــش 
ــر  ــه   غی ــد ب ــن هنرمن ــد. ای ــاهده می  باش ــل مش ــت، قاب داده اس
ــه  ــا   توج ــه ب ــذار ک ــاده  ای رنگ  گ ــده و م ــی تلف  ش ــک ماه از ی
ــاک    ــس خ ــخصی، از جن ــایت ش ــد در س ــارت  های هنرمن ــه اش ب
ســرخ جزیــره هرمــز می  باشــد، از مــواد و مصالــح خاصــی جهــت 
ــر محیطــی خویــش ســود نجســته اســت )همــان(. الزم  ــۀ اث ارائ
ــره عناصــر طبیعــی و  ــن خــاک رنگــی، از زم ــه   ذکــر آن  کــه ای ب
موافــق بــا شــاخصه  های زیســت محیطی14 تلقــی می  گــردد. 
ایــن مــادۀ خوراکــی کــه بــه   وفــور در ســطح جزیــره هرمــز یافــت 
ــه در  ــوده ک ــار شــیمیایی ب ــواد زیان  ب ــه م ــد هرگون می  شــود، فاق
ــن ضــرر و آســیب را  ــا آب، کوچک تری ــر شستشــو و انحــالل ب اث

ــد.  ــت نمی    نمای ــط زیس ــالمت محی ــه س متوج
عطــف   بــه توضیحــات منــدرج در ســطر بــاال پیرامــون اثــر »مــرگ 
باغچــه«، اســتدالل می  گــردد کــه مقصــود هنرمنــد از ارائــه ایــن 
ــه  ای از آن، آب را  ــه در زاوی ــر ک ــاب تصوی ــه ق ــه ب ــا   توج ــر ب اث
نیــز همــراه بــا ماهــی مــرده بــرای مخاطــب آشــکار می  گردانــد، 
ــاط  ــه در ارتب ــران آب ک ــروز بح ــل ب ــا دالی ــل ی ــی از عوام یک
ــت  ــد. جه ــت، می  باش ــزی اس ــوران آب ــرگ جان ــا م ــتقیم ب مس
ــوان  ــت محیطی می  ت ــأله زیس ــن مس ــوص ای ــنگری در خص روش
ــف،  ــع و کارخانجــات مختل ــا توســعۀ صنای ــه ب ــان داشــت ک اذع
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ــع  ــه مناب ــا ورود ب ــه ب ــه ک ــی یافت ــا فزون ــد آالینده  ه ــزان تولی می
آب، ســبب آلودگــی دریا  هــا، رودخانه  هــا و تاالب  هــا شــده و 
ــه   همــراه خواهنــد داشــت؛ ایــن در  ــزی را ب تلفــات گونه  هــای آب
ــاکنان  ــاش س ــرار مع ــم ام ــی از ارکان مه ــه یک ــت ک ــی اس حال
مناطــق جنــوب ایــران، بــر پایــۀ صیــادی در گــردش اســت کــه 
تحــت شــرایط مزبــور، از دو منظــر اجتماعــی و اقتصــادی دچــار 
خســارات جبران  ناپذیــری می  گــردد. بنابرایــن، نکتــه اساســی یــا 
بــه   عبارتــی عامــل ریشــه  ای در تحلیــل محتوایــی ایــن اثــر، نقــِش 
ــت محیطی  ــرات زیس ــروز مخاط ــر در ب ــان معاص ــتۀ انس برجس
ــه و  ــیوه از ارائ ــن ش ــا ای ــد ب ــوم، هنرمن ــن   مفه ــد. بدی می  باش
عطــف   بــه نوشــتۀ روی بــدن ماهــی، مقصــر اصلــی مــرگ آبزیــان 
ــن  ــی، کوچک تری ــال ناآگاه ــه در کم ــد ک ــان  هایی می  دان را انس

ــد. ــه حیــات و ادامــۀ بقــای ایــن موجــودات ندارن توجهــی ب

ــتیکی  ــی پالس ــدات صنعت ــی زائ ــاب آلودگ بازت
هنرمنــدان  آثــار  در  خلیج  فــارس  آب  هــای 

ــی محیط

ــور  های در  ــتیک در کش ــع پالس ــد و توزی ــر، تولی ــرن اخی در ق
ــه   طــور  حــال توســعه و توســعه  یافته، در حــال افزایــش اســت. ب
تقریبــی از ســال 1329 ه.ش/ 1950 م. تولیــدات پالســتیکی 
حــدود 200 برابــر فزونــی یافتــه و از 1,5 میلیــون تــن بــه 
بیــش از 300 میلیــون تــن در ســال 1394 ه.ش/ 2015 م. 
ــتیک  ــاً، پالس ــت (Mrowiec, 2017, 51). غالب ــه اس ــاء یافت ارتق
از ویژگی  هایــی ماننــد ســبک وزنــی، دوام و مقاومــت بــاال 
ــوردار  ــراوان برخ ــی ف ــی و کارای ــدک، ارزان ــرارت ان ــر ح در براب
 . ( ibid, 51 ; Hammer,  Kraak & Parsons, 2012, 5)می  باشــد
کاربــرد وســیع ایــن مــاده در ابعــاد مختلــف صنعــت نظیر ســاخت 
ــوازم  ــا، ل ــودرو، المپ  ه ــات خ ــن، قطع ــی، تلف ــایل الکتریک وس
ــد  ــب تولی ــی و ... (Pavani & Rajeswari, 2014, 87)، موج خانگ
زائــدات پالســتیکی در حجــم و تنــوع بســیار در محیــط زیســت 
آالینده  هــای  اذعــان مــی  دارد کــه غالبــاً  نتایــج  می  گــردد. 

ــأت  ــانی نش ــر انس ــی مداخله  گ ــع زمین ــه از مناب ــتیکی ک پالس
اقیانوس  هــا  بــه   ســمت دریا  هــا و  از رودخانه هــا  می  گیرنــد، 
ــی،  ــای جهان ــای آمار  ه ــر   مبن ــن، ب ــد. هم چنی ــپار می  گردن رهس
تخمیــن زده شــده اســت کــه پتانســیل تجمعــی پالســتیک  ها در 
محیــط دریایــی تــا ســال 1404 ه.ش/ 2025 م. بــه حــدود 250 
ــن افزایــش خواهــد یافــت .(Mrowiec, 2017, 51) در  میلیــون ت
ایــن   صــورت، ایــن مــادۀ مقــاوم، افزون   بــر آن    کــه پایــداری محیط 
زیســت را دچــار دگرگونــی کــرده و آلودگی  هــا و خســارات فراوانی 
را موجــب می  گــردد، ســالمت انســان   و حیــات ســایر جانــداران را 

 (Pavani & Rajeswari, 2014, 87). نیــز مختــل می  نمایــد
ــور،  ــت محیطی مزب ــای زیس ــون آالینده  ه ــتا و پیرام ــن راس در ای
ــه  دو تــن از هنرمنــدان محیطــی در جشــنوارۀ بیســتم، دســت ب
ــن  ــرو ای ــی، پی ــاناز غالم ــی و س ــته زمان ــد؛ فرش ــت زدن خالقی
ــاحلی« را در  ــای س ــام »زباله  ه ــا ن ــترک ب ــک کار مش ــأله، ی مس
ســواحل جزیــره هرمــز ارائــه نمودنــد. از طرفــی، فرشــته زمانــی 
اثــر هنــری دیگــری بــا عنــوان »عــروس زبالــه« را نیــز بــه     صــورت 
انفــرادی بــه   منصــۀ ظهــور رســانید. در حقیقــت، ایــن هنرمنــدان 
بــه   علــت افزایــش آالیندگــی پالســتیکی در عصــر توســعۀ صنعت 
ــار  ــا خلــق آث ــروز نگرانی  هــای زیســت محیطی، ب ــوژی و ب و تکنول
هنــر محیطــی، واکنــش مغرضانــۀ خویــش نســبت بــه ایــن مقولــه 

را ابــراز داشــتند. 
1( »زباله  هــای ســاحلی«، فرشــته زمانــی و ســاناز 

ــی غالم
ــاحلی« مشــخص  ــای س ــر »زباله  ه ــر اث ــه در تصوی ــه ک همان  گون
اســت )شــکل 4(، دو هنرمنــد محیطــی بــا اســتفاده از ابــزار  آالت 
و وســایل پالســتیکِی جمع  آوری  شــده15 از ســاحل جزیــرۀ هرمــز 
روی طناب  هــای آویــزان از مکانــی مخروبــه و مســقف در همیــن 
ــی  ــی و غالم ــد. زمان ــام دادن ــی را انج ــاحلی، چیدمان ــه س محوط
ــا آگاهــی کامــل از عــدم تطابــق و ســازگاری مــواد پالســتیکی  ب
ــد و  ــت تأیی ــت، جه ــط زیس ــتاندارد    های محی ــالمت و اس ــا س ب
ــه  ــی و ب ــای طبیع ــا در فضا  ه ــزان آنه ــش می ــر افزای ــد ب تأکی
ــیاء  ــود از اش ــان خ ــزگان، در چیدم ــتان هرم ــواحل اس ــژه س   وی
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ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــتدالل ب ــد. اس ــتفاده نمودن ــتیکی اس پالس
ــوص  ــاً از وزن مخص ــه غالب ــری ک ــات بش ــوع از مصنوع ــن ن ای
ــاد  ــا وزش ب ــبکی، ب ــت س ــه   عل ــند، ب ــوردار می  باش ــی برخ اندک
ــده  ــتی پراکن ــای زیس ــایر فضا  ه ــت و س ــوا در طبیع ــان ه و جری
می  شــوند. بنابرایــن، عــالوه بــر آلودگی  هــای بصــری کــه در 
اثــر اختــالل در زیبایــی   مناظــر طبیعــی و حتــی فضا  هــای 
را  زیســت محیطی  آلودگی  هــای  می  گــردد،  ایجــاد  شــهری 
ــه   آن    کــه  ــا   توجــه ب ــه   همــراه خواهنــد داشــت. ب ــا خــود ب نیــز ب
ــج    ــای ســاحلی« در یکــی از ســواحل خلی ــر محیطــی »زباله  ه اث
فــارس چیدمــان یافتــه اســت، ایــن هنرمنــدان، در پــِی نمایــش 
ــن  ــکان ای ــل م ــان و نق ــی آس ــه از جابجای ــه  ای واقع  گرایان صحن
عناصــر بــه محیــط زیســت دریایــی و در نتیجــه، وقــوع آلودگــی 
ــن  ــا ای ــور ب ــدان مزب ــب، هنرمن ــند. بدین  ترتی پالســتیکی می  باش
ــام  ــال پی ــی و انتق ــان بازگوی ــر، خواه ــه اث ســبک و شــیوه از ارائ
ــوه آالینده  هــای  ــاد حجــم انب ــش در راســتای ازدی ــادی خوی انتق
ــف  ــدات مختل ــرانجام، تهدی ــی و س ــان صنعت ــتیکی در جه پالس

ــند.   ــب می  باش ــه مخاط ــی ب ــی- اجتماع ــت محیط زیس
2( »عروس زباله«، فرشته زمانی 

فرشــته زمانــی از هنرمنــدان خــالق عرصــۀ هنــر محیطــی، اثــری 
ــره  ــنواره در جزی ــتمین جش ــه« را در بیس ــروس زبال ــام »ع ــا ن ب
هرمــز بــه اجــرا در  آورد )شــکل 5(. وی بــا اســتفاده از بطری  هــای 
پالســتیکِی رهــا شــده در کنــار دریــا، لبــاس عروســی تهیــه کــرده 
و بــا کمــک هنــر اجــرا، آن اثــر محیطــی را بــه نمایــش گذاشــته 
اســت. وی، در تبییــن اجــرای »عــروس زبالــه« در ســایت 

ــی  دارد:  ــان م ــن بی ــران، این  چنی ــهر ته ــازی ش زیبا  س
»عــروس همیشــه عنوانــی اســت کــه همــراه بــا زیبایــی و کمــال 
ــز  ــاخته ام نی ــن س ــه م ــی ک ــد. عروس ــور می  کن ــن خط ــه ذه ب
ــه از  ــت ک ــی اس ــا زباله های ــراه ب ــی او هم ــی زیبای ــت ول زیباس
ــان  ــد هم ــه مانن ــاد ب ــن تض ــت. ای ــرده اس ــزان ک ــش آوی لباس
اتفاقــی اســت کــه در طبیعــت می افتــد هنگامیکــه انســان 

 .)5 Url( 16»محیــط زیســت خــود را آلــوده می کنــد
ــزا  ــاوت و مج ــل متف ــوان دو تأوی ــه« می  ت ــروس زبال ــر »ع از اث
ــر )شــکل  ــر اث ــه تصوی ــا توجــه ب ــش نخســت، ب داشــت. در خوان
ــه  ــد، این  گون ــان می  ده ــا را نش ــاحل و دری ــی از س ــه نمای 5( ک
آلودگــی  پالســتیکی،  بطری  هــای  کــه  می  گــردد  اســتدالل 
ــی و خاکــی  ــژه محیــط زیســت آب ــه   وی محیط  هــای طبیعــی و ب
را یــادآور می  شــوند. ایــن جملــه مؤیــد آن اســت کــه متأســفانه، 
در قــرن حاضــر، آالینده  هــای پالســتیکی کــه جهــت رفــاه 
ــی  ــیار عظیم ــای بس ــم و توده  ه ــدرن در حج ــان   م ــر انس بیش ت
توســط ساحل نشــینان، صیــادان و  تولیــد می  شــوند، غالبــاً 
ــه عمــوم  ــن   صــورت   ک ــد؛ بدی بعضــاً گردشــگران انتشــار می  یابن
ــد   و  ــر بی  ح ــگری، مقادی ــفر و گردش ــی س ــه در ط ــراد جامع اف
  حصــری از مشــتقات پالســتیکی را در طبیعــت، ســواحل، کــوه، 
ــع  ــر جوام ــی نظی ــای اجتماع ــی محیط  ه ــگل و حت ــت، جن دش
شــهری و روســتایی رهــا می نماینــد. از ایــن رو، زائــدات صنعتــی 
ــای  ــا و منظــر زیب ــالل در نم ــر ایجــاد اخت ــزون     ب پالســتیکی، اف

طبیعــت بــا ورود بــه منابــع آب، ســبب آلودگــی   آب  هــای ســطحی 
ــه«، در  ــروس زبال ــز »ع ــل   برانگی ــر تأم ــن، اث ــد. بنابرای می  گردن
ــه   طــور  ــوده نمــودن آب  هــا و ب ــه  ، آل ــه رهاســازی زبال اعتــراض ب
کلــی عــدم پاسداشــت طبیعــت در ســواحل جزیــرۀ هرمــز عرضــه 

ــده اســت. گردی
در خوانــش دوم اثــر مزبــور، نکتــه شــایان توجــه، هنــر بازیافــت 
اســت کــه افــزون   بــر آن  کــه در خدمــت محیــط زیســت می  باشــد، 
ــاد  ــد )ش ــه   شــمار می  آی ــز ب ــر محیطــی نی ــه  ای از هن زیرمجموع
ــه  ــتیکی ک ــای پالس ــن رو، بطری  ه ــی، 1396، 231(. از ای قزوین
ــن مختلفــی  ــا عناوی ــد، ب ــرار می گیرن ــی ق ــواد بازیافت ــرۀ م در زم
ــواد دور  ــل مصــرف، م ــواد غیر  قاب ــد، م ــد جام ــواد زائ هم چــون م
ــوند. در  ــاد می  ش ــف ی ــالی کثی ــی ط ــا حت ــه، و ی ــی، زبال ریختن
فراینــد بازیافــت، ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از مــواد 
ــت،  ــط زیس ــت و محی ــالمت طبیع ــا س ــر ب ــر و مغای تجزیه  ناپذی
یــک محصــول جدیــد، بــه   طــور مثــال یــک لبــاس عــروس نــو را 
تولیــد یــا خلــق نمــود. در ایــن راســتا، فرشــته زمانــی بــا کمــک 
ــوع از مــواد صنعتــی را کــه ســبب ایجــاد  ــن ن ــر بازیافــت، ای هن
ــوری و گیاهــی  اختــالل و آلودگــی محیــط زیســت انســانی، جان
گردیــده بودنــد را در قالــب هنــر و زیبایــی، تبدیــل بــه محصولــی 
کاربــردی نمــود. بدیــن   ترتیــب، در یــک آفرینــش هنــری کــه در 
ــات  ــر ضایع ــا نظی ــاخت مجــدد دور  ریز  ه ــری و س ــه کارگی ــر ب اث
ــش  ــت از افزای ــر ممانع ــزون   ب ــرد، اف ــورت می  گی ــتیکی ص پالس
حجــم مــواد زائــد در محیــط زیســت و بــه   ویــژه اکوسیســتم  های 
دریایــی، از جنبه  هــای زیبایی  شــناختی نیــز برخــوردار می  باشــد.

پالســتیکی  کیســه  های  آلودگــی  بازتــاب 
هنرمنــدان  آثــار  در  خلیج  فــارس  آب  هــای 

محیطــی 

و  نویــن  چالــش  یــک  بــه   عنــوان  پالســتیکی  کیســه  های 
امــروزی،  مصرف  گــرای  و  مــدرن  دنیــای  بر  انگیــِز  مخاطــره   

شکل 5. عروس زباله، فرشته زمانی، جزیره هرمز، ایران، 1387 ه.ش/ 2009 م. 
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شــناخته شــده اســت. ایــن مــواد زیان  بــار، هماننــد ســایر 
ــرۀ  ــر، از زنجی ــت بش ــاختۀ دس ــتیکی س ــای پالس آلوده  کننده  ه
ــه  های  ــی، کیس ــد. از طرف ــکیل یافته  ان ــا تش ــد هیدرو  کربن  ه بلن
پالســتیکی بــه   ســبب مانــدگاری و انعطاف  پذیــری بــاال بــه یکــی 
ــّدل  ــواد در عصــر حاضــر مب ــن م ــن و پرمصرف  تری از پرکاربرد  تری
مصنوعــات   .)2  ،1393 مرادی  کیــا،  و  )بهبــودی  گردیده  انــد 
پالســتیکی در فضا  هــای گوناگــون محیطــی اعــم از مراکــز دفــن 
و دشــت  های پیرامــون آن، جنــگل، زمین  هــای کشــاورزی و 
ــا  ــی، 1396، 48(. ب ــد )واعــظ مدن مخــازن آب پراکنــده می  گردن
ــزی نظیــر  ــواران آب ــع دریایــی، جان ــه مناب ورود ایــن آالینده  هــا ب
ــر  ــی در اث ــت  های دریای ــدگان و الک  پش ــا، پرن ــا، نهنگ  ه ماهی  ه
بلعیــدن و یــا بــه دام افتــادن در آنهــا، معمــوالً بــر اثــر خفگــی و 
ــودی و  ــد )بهب ــا غرق  شــدگی، جــان خــود را از دســت می  دهن ی
مرادی  کیــا، 1393، 12(. بدیــن ترتیــب، در قــرن اخیــر بــا تولیــد 
فزاینــدۀ پســماند  های پالســتیکی بــه   علــت ســبکی، ارزانــی و دوام 
بــاال، طبیعــت و بــه   ویــژه محیــط زیســت دریایــی، بــه   شــدت بــا 
ــرو  ــزی روب ــگام موجــودات آب ــرگ نابهن ــی آب و م بحــران آلودگ

ــده اســت.   گردی
ــاز  ــورد نی ــان م ــدت زم ــه م ــن اســت ک ــت ای ــز اهمی ــه حائ نکت
ــتگی  ــتیکی، بس ــه  های پالس ــۀ کیس ــا تجزی ــب ی ــت تخری جه
در  دارد.  گرفته  انــد،  قــرار  آن  در  کــه  محیطــی  بــه  کامــل 
و دریا  هــا، زمــان الزم  اقیانوس  هــا  ماننــد  آبــی  محیط  هــای 
ــن  ــت درجــه حــرارت پایی ــه   عل ــن پســماند  ها ب ــه ای ــرای تجزی ب
ــرض  ــن و در مع ــر روی زمی ــه ب ــتیک  هایی ک ــه پالس ــبت ب نس
هــوا می  باشــند، حــدود 450- 1000 ســال بــرآورد شــده اســت؛ 
ــه    ــی، ب ــت محیط ــدۀ زیس ــن آالین ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
طــور کامــل تجزیــه نشــده و بــه قطعــات کوچک  تــر و در نهایــت 
بــه خرده  هــای پالســتیکی میکروســکوپی یــا گــرد   و   غبــار 
 .) (Marine plastics, 2015, 6می  شــوند پالســتیکی شکســته 
ایــن میکروپالســتیک  ها کــه غیر  قابــل   هضــم و تجزیه  ناپذیــر 
ــدگان  ــزی و پرن ــوران آب ــدن جان ــه ب ــس از ورود ب ــند، پ می  باش
دریایــی، بــا حملــه بــه سیســتم گوارشــی آنهــا، تلفــات بســیاری 
بــه   بــار   می  آورنــد )Url 7(. بنابرایــن، خرده  هــای پالســتیکی 
ــر اثــر تجزیــۀ  در طــی مــدت زمــان تقریبــی 4 الــی 10 قــرن، ب
کیســه  های پالســتیکی حاصــل می  گردنــد. ایــن آالینده  هــا، 
افــزون بــر صدمــات جبران  ناپذیــری کــه بــر محیــط زیســت آبــی 
ــی،  ــداران دریای ــی جان ــه چرخــۀ غذای ــا ورود ب ــد، ب وارد می  نماین
ــه مخاطــره  ــت ســالمتی وی را ب ــه انســان و در نهای ــع تغذی مناب

می  اندازنــد.
در ایــن بخــش، بــا تأکیــد بــر مســأله تخریــب زیســتگاه  های مهــم 
دریایــی و بــه   ویــژه شــاهراه خلیــج   فــارس در اثــر ازدیــاد و هجــوم 
ــی«،  ــرد- ماه ــن »م ــا عناوی ــاری ب ــتیکی، آث ــماند های پالس پس
»زن- ماهــی« و »دام صخــره ماهــی« از فرشــته عالمشــاه، هنرمند 
ــه  ــار وی ک ــد. آث ــرار می  گیرن ــی ق ــورد بررس ــور م ــتۀ کش برجس
جهــت بازتــاب یکــی از مهم تریــن دالیــل انقــراض زودرس انــواع 
ــا ســواحل  ــز ی ــرۀ هرم ــازِی جزی ــزرگ و کوچــک دری ــوران ب جان

ــند،  ــتیکی می  باش ــه  های پالس ــا کیس ــه همان ــور ک ــی کش جنوب
در جشــنواره بیســتم هنــر محیطــی بــه ثبــت رســیدند. 

1( »مــرد- ماهــی«، »زن- ماهــی«، »دام صخــره ماهــی«، 
فرشــته عالمشــاه

ــار  ــود، آث ــتیک17 خ ــِر پالس ــۀ هن ــاه در مجموع ــته عالمش فرش
ــی  ــکاس معان ــتیک در انع ــر پالس ــک عنص ــا کم ــددی را ب متع
ــا  ــان ی ــع درخت ــر قط ــتی نظی ــط زیس ــف محی ــم مختل و مفاهی
... در نقــاط  جنگل  زدایــی، گرمایــش زمیــن، آلودگــی آب   و 
ــایت  ــد در س ــن هنرمن ــت. ای ــوده اس ــه نم ــور ارائ ــون کش گوناگ
ــی را  ــری مطالب ــۀ هن ــن مجموع ــون ای ــش، پیرام ــمی خوی رس

ــت: ــته اس ــان داش اذع
»پیچیــدن درون پالســتیک، تنفس هــای ســخت، گرمــا، تعریــق، 
ــاخه های  ــاس ش ــت، درک احس ــی حرک ــدم توانای ــختی و ع س
خشــکیده، درک حــس موجــودات بــه دام افتــاده در آبهــای 
آلــوده، زمینــی کــه گرمــا احاطــه اش کــرده اســت، احســاس عــدم 
رهایــی و توانایــی، چیزهایــی اســت کــه مــن در پرفورمنســهایم 
بــه دنبــال آن هســتم. مردمــی کــه خــود پالســتیک ها را بــه دور 
خودشــان میپیچنــد، نمــادی از انســانهایی هســتند کــه بــا دســت 
ــه زندگــی خــود  ــود میکننــد و ب خــود، زمیــن و طبیعتــش را ناب
و فرزندانشــان در زنجیــره ی طبیعــت آســیب میزننــد. پالســتیک 

.)8 Url( 18»ــت ــده ی آلوده کننده هاس ــن نماین ــرای م ب
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 
ــه کــه در شــکل های  ــر نخســت، همان  گون ــد. دو اث ــرار می  گیرن ق
ــر،  ــام اث ــر مبنــای ن ــل مشــاهده اســت و هم چنیــن ب )6 و 7( قاب
مــرد و زنــی   را کــه درون کیســه  های پالســتیکی پیچیــده   
می  دهنــد.  نمایــش  کشــور  جنوبــی  ســواحل  در  شــده  اند، 
ــون را  ــانی ماهی  گ ــرگ انس ــی«، م ــرد- ماه ــر »م ــاه در اث عالمش
ــکی  ــانی از خش ــن نش ــه کوچک تری ــرخ  رنگ ک ــاحل س روی س
ــت.  ــیده اس ــر کش ــه   تصوی ــود، ب ــت نمی  ش ــی در آن روی و بی  آب
ایــن هنرمنــد، در اثــر »زن- ماهــی« نیــز ماهــی بی  جانــی را کــه 
ــان  ــا نمای ــوج کوچکــی از دری ــه   وضــوح م ــر آن ب ــاب تصوی در ق
ــن در »دام  ــاه هم چنی ــت. عالمش ــوده اس ــاب نم ــد، بازت می  باش
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ــره و  ــان صخ ــش را می ــاختگی خوی ــی س ــی«، ماه ــره ماه صخ
ــکل 8(. ــرار داده اســت )ش ــان آرام آب ق ــا جری ــه  ای ب رودخان

ــر  ــه اث ــی س ــل محتوای ــهود در تحلی ــل و مش ــل تأم ــه قاب نکت
ــود  ــأله کمب ــه مس ــد ب ــتقیم هنرمن ــارۀ   مس ــدم اش ــور، ع مذک
ــر  ــی ب ــی مبن ــه عالمت ــه هیچ  گون ــوده ک ــز ب ــره هرم آب در جزی
ــردد.  ــتنباط نمی  گ ــم و اس ــش، فه ــر حیات  بخ ــن عنص ــدان ای فق
ــی، ضــرورت  ــم اله  خان ــار کری ــد آث ــز، همانن ــار نی ــه آث در این  گون
ــی  ــی و منطق ــۀ علم ــه رابط ــبت ب ــه نس ــد ک ــاب می  نمای ایج
ــرد.  ــورت گی ــکاش ص ــان، کن ــت آبزی ــان آب و هالک ــود می موج
ــه بیــش  ــی ک ــن راســتا، شــواهد حاکــی از آن اســت، عامل در ای
ــاه در  ــته عالمش ــای فرش ــه کار  ه ــا در مجموع ــایر مؤلفه  ه از س
ــون  ــا نایل ــمع ی ــر ُمش ــد، عنص ــی می  کن ــب خودنمای ــزد مخاط ن
ــای  ــِی اجرا  ه ــادۀ اصل ــالوده و م ــوان ش ــه   عن ــه وی ب ــت ک اس
ــد محیطــی،  ــن هنرمن ــد. ای ــش از آن ســود می  جوی ــری خوی هن
ــه  های  ــی از کیس ــۀ کاف ــم و اندیش ــا عل ــه و ب ــورت آگاهان ــه   ص ب
ــاخصه  های  ــا ش ــر ب ــش و مغای ــاًل زیان  بخ ــه کام ــتیکی ک پالس

زیســت محیطی تلقــی می  گردنــد، اســتفاده نمــوده اســت. از 
طرفــی، عامــل دیگــری کــه در ســه اثــر »مــرد- ماهــی«، »زن- 
ماهــی« و »دام صخــره ماهــی«، در چشــم مخاطــب نمایــان 
ــر آن  ــه ایفاگ ــت ک ــی اس ــانۀ ماه ــدی از نش ــردد، بهره  من می  گ
یــک انســان در هیبــت مــرد و زن می  باشــد. در حقیقــت، ماهــی 
ــه  ــتیک ب ــزی و پالس ــوران آب ــدۀ جان ــوان نماین ــه   عن ــد ب می  توان
ــن رو،  ــد. از ای ــاظ گردن ــی لح ــای آب ــدۀ آالینده ه ــوان نماین   عن
ــب  ــه مخاط ــی ب ــکات مهم ــدۀ ن ــر، انعکاس  دهن ــورد   نظ ــار م آث
می  باشــند؛ موجــودات دریایــی در غالــب مواقع، کیســه   پالســتیکی 
را اشــتباهاً بــه جــای طعمــۀ اصلــی و واقعــی خــود فــرض نمــوده 
ــا مرگ  و  میــر مواجــه می  شــوند. از ســوی  ــر بلعیــدن آن، ب و در اث
ــه    ــی ب ــزی، در طــول مســیر دریای دیگــر، برخــی از گونه  هــای آب
ــرای  ــه   ب ــه در حکــم تل ــده   ک ــن آالین ــر ای ــی در براب طــور ناگهان
آنهــا بــه   شــمار می  آیــد، گرفتــار شــده و موجــب خفگــی یــا فــرو 
رفتــن آنهــا در آب و در نتیجــه، حــذف یــا انقــراض برخــی آبزیــان 

می گــردد.
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نتیجه گیری

ایــن مقالــه، در پــی پاســخگویی به ســوال پژوهــش کــه هنرمندان 
ــای  ــکاس آلوده  کننده  ه ــت انع ــیوه  هایی را جه ــه ش ــی چ محیط
گوناگــون آب و اثــرات منفــی ناشــی از آن بــه   کار گرفتنــد، برآمــده 
ــی،  ــدان محیط ــه هنرمن ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــت. یافته  ه اس
ــش، در  ــی خوی ــت محیطی- اجتماع ــالت زیس ــام رس ــت انج جه
ــع آب  هــای ســطحی کــه در تشــدید  ــی آلودگــی مناب ــر فزون براب
ــر و  ــیوه  های بک ــد، ش ــا می نماین ــری ایف ــش مؤث ــران آب، نق بح
جدیــدی جهــت ارائــه آثــار هنــر محیطــی اتخــاذ نمودنــد. عطــف   
بــه آن  کــه نمایــش آثــاری بــا محتــوای آلودگــی آب  هــای جنــوب 
کشــور و بــا کمــک آالینده  هــای نفتــی، ســموم کشــاورزی، 
ــرای  ــی ب ــای صنعت ــی آلوده  کننده  ه ــهری و برخ ــاب  های ش پس
ــدی  ــدون بهره  من ــن، وی ب ــوده، بنابرای ــر نب ــد امکان  پذی هنرمن

از متریــال خــاص و صرفــاً بــا بــه   تصویــر کشــیدن دریــا و 
ماهــی بی  جــاِن تصنعــی و طبیعــی، هــدف خویــش را ارائــه 
نمــوده اســت؛ بدیــن   مفهوم  کــه مــرگ ماهــی، نشــانه  ای محکــم 
ــاظ  ــه   لح ــا ب ــالمت آب دریا  ه ــی و س ــدم پاک ــر ع ــتدل ب و مس
کیفــی بــوده کــه در درازمــدت قــادر اســت از منظــر کّمــی نیــز 
بــر محدودیت  هــای منابــع آب کشــور بیفزایــد. از ایــن   رو، آثــاری 
ــه    ــی ب ــا مضامیــن آلوده  کننده  هــای نامحســوس آب ــل تأمــل ب قاب
ــد  ــه   منصــۀ ظهــور رســید. از ســوی دیگــر، هنرمن ــم، ب طــور اع
ــی  ــدات صنعت ــی از زائ ــی ناش ــکاس آلودگ ــت انع ــی جه محیط
ــی را در  ــار باالی ــه آم ــب ک ــه مخاط ــرات آن ب ــتیکی و مض پالس
ــکال  ــد، اش ــاص داده  ان ــود اختص ــه خ ــور ب ــی کش ــواحل جنوب س
ــب در  ــر غال ــوان عنص ــه   عن ــور را ب ــماند  های مزب ــون پس گوناگ
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ســاخت آثــار خویــش برگزیــده اســت. هم چنیــن، جهــت بازتــاب 
ــه   وســیله کیســه  های پالســتیکی، از  ــی ب معضــل آلودگــی دریای
مشــمع یــا نایلــون بــه   عنــوان مــاده اصلــی اثــر محیطــی خویــش 
ــه دور  ــا پیچــش آن ب ســود جســته اســت؛ بدیــن   صــورت کــه ب
ــه  ــرا، ب ــک اج ــک تکنی ــا کم ــی و ب ــب ماه ــان در قال ــک انس ی
ــان را  ــادن آبزی ــه خطــر افت ــی و ب ــات دریای ــودی حی وضــوح، ناب

ــرده اســت.  ــی ک ــرای مخاطــب بازنمای ب
نتایــج اذعــان مــی  دارد کــه پالســتیک و مشــتقات وابســته بــه آن، 
ــرار  ــاخصه  های زیســت محیطی ق ــا ش ــازگار ب ــواد ناس ــرۀ م در زم
می  گیرنــد و بــه   ســبب مانــدگاری طوالنــی و عــدم فســاد  پذیری، 
ــد. در  ــدی می نماین ــیب ج ــه آس ــی را متوج ــی و خاک ــات آب حی
ایــن راســتا، از دیگــر دالیــل عمــده و اصلــِی به  کارگیــری عناصــر 
پالســتیکی و نایلونــی توســط هنرمنــدان، ابــراز هشــداری اساســی 
بــه مخاطــب در زمینــه تولیــد فزاینــده مصنوعــات خطرنــاک بوده 
ــرای ادامــه فعالیت  هــای صنعتــی وی  ــن   شــیوه، مانعــی ب ــا بدی ت
پدیــد آورنــد. بدیــن   صــورت، پــس از تهیــۀ مســتندات تصویــری، 
مــواد آالینــده در فضــای بــاِز موقعیــت مــورد   نظــر رهــا نگردیــده 
و هنرمنــد بــه   ســبب تعهــدات و اخــالق زیســت محیطی، آن   
آلوده  کننده  هــا را بــا خــود از محیــط دور می  نمایــد. تمامــی 
ــردی کــه  ــه   ف ــا تکنیــک منحصــر ب ــا هــر روش ی ــری ب ــار هن آث
ــم  ــا کمــک فیل ــه مخاطــب ب ــال ب ــد، جهــت انتق عرضــه گردیدن
ــدان محیطــی  ــن، هنرمن و عکــس، ثبــت و ضبــط شــدند. بنابرای
بــا خلــق آثــار و انتشــار مســتندات تصویــری در فضــای مجــازی 
ــکاس  ــری در انع ــل و مؤث ــش بی  بدی ــی، نق ــانه  های اجتماع و رس
ــی-  ــت محیط ــرات زیس ــی آب و مخاط ــران آلودگ ــاعۀ بح و اش

ــد.  ــا می  نماین ــی ایف ــۀ ایران ــه جامع اجتماعــی حاصــل از آن ب

پی نوشت

1. بــدون شــک، مخاطــب بــه   صــورت غیر  مســتقیم از طریــق فضــای مجــازی 
و رســانه  های تصویــری نیــز می  توانــد بــه مشــاهدۀ آثــاری بــا مفاهیــم بحــران 

آب، متأثــر از آلودگــی آب بنشــیند.
2. در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت کــه آمــار دقیقــی از اســامی تمامــی هنرمندان 
ــایت  ــا در س ــط آنه ــده توس ــار عرضه  ش ــنواره و آث ــن جش ــرکت  کننده در ای ش
ــاً آن  ــن، صرف ــت. بنابرای ــود نیس ــی موج ــر محیط ــنواره  های هن ــی جش اصل
ــه  ــورد   نظــر ب ــایت م ــه مشــخصات و آثار  شــان در س ــی ک دســته از هنرمندان
  عنــوان منبــع رســمی معتبــر در ایــن راســتا ذکــر شــده اســت، از نظــر خواهنــد 

گذشــت. 
3. جهــت شناســایی کامــل محــل برپایــی جشــنواره و ضــرورت تمرکــز 
غالــب آثــار هنرمنــدان بــه ناهنجاری  هــای زیســتی موجــودات دریایــی، ذکــر 
ــر،  ــیار مختص ــد بس ــی، هرچن ــت محیطی و اجتماع ــی، زیس ــرایط جغرافیای ش
ــن  ــا قرار  گرفت ــزگان ب ــتان هرم ــد؛ اس ــر می  آی ــه   نظ ــی ب ــش الزام ــن بخ در ای
ــه  ــارس را ب ــج   ف ــواحل خلی ــی از س ــران، بخش ــمت ای ــن قس در جنوبی  تری
ــکاران، 1391، 2( و  ــینی و هم ــی زاده ایس ــت )عال ــاص داده اس ــود اختص خ
ــزرگ، تنــب  دارای 14 جزیــره بــزرگ و کوچــک نظیــر هرمــز، قشــم، تنــب ب
ــات، 1390،  ــار و اطالع ــع آوري آم ــروه جم ــد )گ ــی می  باش ــک و ابوموس کوچ
ــارس«،  ــج ف ــا لقــب »نگیــن ســرخ خلی ــز ب ــره هرم ــان، جزی ــن می 12(. در ای
ــا  ــکل ی ــرۀ بیضی  ش ــن جزی ــت. ای ــده اس ــع گردی ــج واق ــن خلی ــۀ ای در دهان
صدف  گــون، در فاصلــۀ 8 کیلومتــری بندر  عبــاس قــرار گرفتــه کــه بــه 

ــن و  ــز، اصلی  تری ــه هرم ــا تنگ ــایگی ب ــی و همس ــت جغرافیای ــبب موقعی   س
ــج  ــد خلی ــز؛ کلی ــد )هرم ــمار می  آی ــه   ش ــارس ب ــج   ف ــرۀ خلی ــن جزی مهم  تری
ــه   ســبب برخــورداری  ــج ب ــن خلی ــه ای ــر آن  ک ــارس، 1390، 2(. شــایان ذک ف
ــن  ــره غنی  تری ــی، در زم ــوران دریای ــایر جان ــی و س ــوع ماه ــای متن از گونه  ه
دریا  هــای جهــان بــه   شــمار می  آیــد. ایــن موجــودات آبــزی از جملــه کاال  هــای 
اصلــی خوراکــی صادراتــی و تجــاری کشــور  های منطقــه محســوب می  شــوند، 
ــروت  ــی و ث ــوان یــک ســرمایۀ مل ــه   عن ــه   لحــاظ اقتصــادی ب ــه   طوری  کــه ب ب
واقعــِی شناخته  شــده بــه   حســاب می  آینــد )طاهــری، 1391، 1-2(. بنابرایــن، 
مــکان جغرافیایــی جزیــرۀ هرمــز، امــکان دسترســی ســاکنان ایــن منطقــه بــه 
گونه  هــای مختلــف آبزیــان موجــود در آب  هــای خلیج  فــارس را فراهــم نمــوده 

اســت.
ــت.  ــابور اس ــال 1353 ه.ش/ 1974 م. در نیش ــد س ــی متول ــم اله  خان 4. کری
ــی  ــگاه فردوس ــی از دانش ــته نقاش ــد رش ــی ارش ــل کارشناس وی، فارغ  التحصی
ــر از مرکــز توســعۀ هنر  هــای تجســمی  مشــهد و دارای مــدرک تخصصــی هن

ــد. ــران می  باش ای
5. فرشــته عالمشــاه متولــد ســال 1355 ه.ش/ 1976 م. در شهرســتان دزفــول 

از توابــع اســتان خوزســتان می  باشــد.
ــران اســت. وی،  ــال 1367 ه.ش/ 1988 م. در ته ــد س ــی متول ــته زمان 6. فرش
ــی  ــاهد و کارشناس ــگاه ش ــی از دانش ــی نقاش ــته کارشناس ــل رش فارغ  التحصی

ــد. ــران می  باش ــر ته ــگاه هن ــته، از دانش ــان رش ــد هم ارش
ــارا  ــی و ت ــین نفیس ــان، نوش ــد نادعلی ــکل از احم ــدان متش ــایر هنرمن 7. س
گــودرزی، بــا نــگاه آیینــی و اســاطیری بــه تقدیــس عنصــر آب پرداختنــد کــه 
آثارشــان بــه   علــت مغایــرت بــا هــدف اصلــی ایــن مقالــه، مــورد بررســی قــرار 

نگرفــت.
ــر از  ــتای سنگس ــال 1342 ه.ش/ 1963 م. در روس ــان در س ــد نادعلی 8. احم
ــه جهــان گشــود. وی، فارغ  التحصیــل رشــتۀ  ــدران دیــده ب ــع اســتان مازن تواب
ــت.  ــران اس ــگاه ته ــای دانش ــای زیب ــکده هنر  ه ــی از دانش ــی نقاش کارشناس
ایــن هنرمنــد برجســتۀ محیطــی، در ســال 1367 ه.ش/ 1988 م. بــا عزیمــت 
ــز  ــان در مؤسســات و مراک ــران و جه ــر ای ــخ هن ــۀ تاری ــه مطالع ــه فرانســه ب ب
فرهنگــی پرداخــت. نادعلیــان، ســرانجام تحصیــالت تکمیلــی خــود در مقطــع 

ــه اتمــام رســاند.  ــزی انگلســتان ب Mphil و  PhDرا در دانشــگاه مرک
ــر و رســمی  ــم تالش  هــای مســتمر و جســتجو در ســایت  های معتب ــه   رغ 9. ب
هنــر محیطــی یــا بــه   واســطۀ برقــراری ارتبــاط بــا ســایر هنرمنــدان، اطالعاتــی 
مبنــی   بــر مشــخصات فــردی و رزومــۀ هنــری ســاناز غالمــی حاصــل نگردیــد. 
10. مقصــود از آلودگــی   جنگــی، آلودگی  هایــی اســت کــه تحــت تأثیــر 
دو جنــگ ایــران- عــراق و عــراق- کویــت پدیــد آمده انــد. در حقیقــت، 
عظیم  تریــن و زیان  بارتریــن آلودگی  هــای نفتــی خلیــج   فــارس در طــول 
ــت محیطی  ــوادث زیس ــن ح ــه مهم تری ــد ک ــادث گردی ــور ح ــای مزب جنگ  ه
ــر  ــات بیش ت ــم زد. جهــت کســب اطالع ــی رق ــر مناطــق ســاحلی و دریای را ب

ــی، 1392(.  ــه: )فضای ــود ب ــوع ش رج
پســماند  های  و  پســاب  ها  تخلیــۀ  از  متأثــر  آلودگی  هــای  مــورد  در   .11
ــوع از  ــن ن ــدت ای ــاً، ش ــه عموم ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ ــهری، نکت ش
ــوده و عــالوه  ــر ب آلودگی  هــا در نواحــی صنعتــی و پتروشــیمی بســیار وخیم  ت
بــر انهــدام زیســتگاه  های دریایــی، موجــب انقــراض برخــی از جانــداران 
آبــزی و گونه  هایــی از موجــودات دو  زیســت کــه بــه ســاحل وابســته هســتند، 

می  گــردد.
تخلیــۀ  بــا  کشــاورزی،  کود  هــای  ورود  از  متأثــر  آلودگی  هــای  در   .12
ــیژن  ــت اکس ــیمیایی، غلظ ــای ش ــا کود  ه ــموم ی ــه س ــوده ب ــای آل فاضالب  ه
محلــول در آب، کاهــش یافتــه و در نتیجــه، خفگــی و مــرگ گونه  هــای 
حســاس موجــود در دریــا را در پــی خواهــد داشــت. از آن  جایی  کــه ایــن دســته 
ــش  ــب افزای ــند، موج ــوردار می  باش ــی برخ ــدگاری باالی ــا از مان از آالینده  ه
فلــزات ســنگین )مــس، نیــکل و کــروم( و نیــز تشــکیل رســوب در روا  ناب  هــا 
شــده کــه در ایــن   صــورت، ورود عوامــل بیمــاری  زا را در پــی خواهنــد داشــت. 
.)2010 ,Dehdarifar( :ــه ــر رجــوع شــود ب جهــت کســب اطالعــات بیش ت

پالســتیکی  پســماند  های  ورود  از  ناشــی  آلودگی  هــای  زمینــۀ  در   .13
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ــواحل  ــق س ــا از طری ــن آالینده  ه ــِد ای ــه 60 درص ــود ک ــن نم ــوان تبیی می  ت
ــتی  ها وارد آب  ــردد کش ــیلۀ ت ــه   وس ــده، ب ــد باقی  مان ــا و 40 درص و رودخانه  ه

دریــا می  گردنــد.
ایــن  در  زیســت محیطی  شــاخصه  های  یــا  اســتاندارد  ها  از  مقصــود   .14
ــن    ــد. بدی ــط زیســت می  باش ــا محی ــازگار ب ــواد س ــری م ــه کارگی ــش، ب پژوه
ــوده و  ــت ب ــر از طبیع ــه متأث ــی ک ــر و مصالح ــته از عناص ــه آن دس ــا ک معن
ــد،  ــره نمی  اندازن ــه مخاط ــوا( را ب ــاک و ه ــت )آب، خ ــط زیس ــالمت محی س
ــن رو،  ــوند. از ای ــوب می  ش ــت محیطی محس ــاخصه  های زیس ــا ش ــق ب منطب
ــت،  ــط زیس ــت و محی ــر در طبیع ــی تجزیه  پذی ــواد طبیع ــدی از م ــا بهره  من ب
افــزون   بــر کاهــش میــزان پســماند و آلودگی  هــا، کیفیــت محیــط زیســت نیــز 
ــه اصــالح الگــوی مصــرف و رفتــار  حفــظ و احیــاء می  گــردد کــه ســرانجام، ب

محیــط زیســتی جامعــه منجــر خواهــد شــد.
ــای  ــودرو، بطری  ه ــتیک خ ــامل الس ــتیکی، ش ــماند  های پالس ــن پس 15. ای
پالســتیکی آب و نوشــابه، گالــن پالســتیکی، ظــروف یکبــار مصــرف و ... 

می  گردنــد.
ــرداری  ــی، کپی  ب ــد، فرشــته زمان ــگارش از ســایت شــخصی هنرمن ــوع ن 16. ن

شــده و جهــت حفــظ امانــت، تمامــی جمــالت عینــاً تکــرار گردیــده اســت.
Plastic Art .17

ــاه،  ــته عالمش ــد، فرش ــخصی هنرمن ــایت ش ــل س ــگارش از داخ ــوع ن 18. ن
ــرار  ــاً تک ــالت عین ــی جم ــت، تمام ــظ امان ــت حف ــده و جه ــرداری ش کپی  ب

ــت. ــده اس گردی
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