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 درگرایش هاي هنر محیطي در هنر معاصر، محیط زیســت جاِي تمرکز بر طبیعت را مي گیرد. زیباشناسي در این گرایش ها 
به زیباشناســي زیست محیطي تبدیل مي شــود . در این پژوهش قصد بر این اســت با ذکر مولفه هاي محوري زیباشناسی 
زیســت محیطي به مطالعه ابعاد آثار کریســتو-کلود با توجه به طبیعت بپردازیم. با ذکر دســته بندي آثار کریستو-کلود و 
گرایش هاي هنري آن ها به شرح مختصري از مسائل زیباشناسی زیست محیطي مي پردازیم. مسائل زیباشناسی زیست محیطي 
از آراي نظریه پردازان برجســته این حوزه بیرون کشیده شــده است. هدف این است که با روش توصیفي-تحلیلي به این 
سوال پاسخ دهیم که آیا کریستو-کلود توانسته اند از طریق تأکید بر مسائل زیباشناسی زیست محیطي باعث آگاهی بخشی یا 
تأثیر گذاری بر رابطه مخاطبان با محیط زیست شوند؟ گرایش های آثار هنری کریستو وکلود در تقاطعی از آثار هنرمحیطی، 
هنــر ترمیمی و اکولوژیکال آرت قرار دارد. همین مطالعه منجر به شــناخت بهتــر این آثار در معرفی طیف معانی طبیعت 
می شــود. در آثار کریســتو-کلود طبیعت طیف معانی گسترده ای دارد که عبارت از زمین، مکان )وابسته به خاطره فردی و 
جمعی(، طبیعت برســاخته )مصنوعات فرهنگی(، طبیعت بکر و دست نخورده و محیط زیست است. مطالعه موضوع ها و 
مولفه  های زیباشناسی زیست محیطي مانند ارزش زیباشناختي، استغراق زیباشناختي، مواجهه زیباشناختي، ارزش و حفاظت 
زیباشناختي در رابطه با طبیعت در آثار کریستو-کلود نشان می دهد، آثارشان با استغراق زیباشناسی و بهرة از حداکثری از 
تعامل حواس مخاطب، موجب رابطه ای مثبت میان انسان و طبیعت می شوند و با آمیزش ظریف تصنع و طبیعت، به تعمق 
در رابطه انسان و محیط زیست دعوت می کنند. آنها با تغییر در ارزش های زیباشناختی قدیمِی آثار هنری، ضمن اشاره به 

ارزش های ذاتی طبیعت با معاني مختلف، ارزش هاي تازه اي را جایگزین مي کنند. 
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مي دانيـم كه طبيـعت در هنــر 
معاصر به صورت محيط زيست 
به دغدغه هنرمندان تبديل شده 
اسـت. اين طبيعت از آغــاز به 
چند صورت نگريسته شده است: يكي در تاريخ انديشه 
و ديگري در تاريخ هنر.  در تاريخ انديشه طبيعت جايگاه 
خود را از تقابل با انسان شروع مي كند، چيزهايي به انسان 
مي دهد  و مي آموزد. انسان هم نقص هاي طبيعت را تكميل 
مي كند، ابزار و وسيله مي سازد. در قرون وسطي طبيعت 
انسان به  نماد خداوند و روح است. در دوره روشنگري 
دنبال راه هايي است كه بر  محدوديت ها و سركشي هاي 
طبيعـت، غلبه كنـد و آن را به متعلق شناخت خود بـا 
تمـام گسـتردگي اش تبديل نمايـد. در دوره روشـنگري 
تنظيم  است.  شده  توجه  هم  انسان  دروني  طبيعت  به 
طبيعت سوبژكتيو و سلطه بر طبيعت ابژكتيو بخشی از 
)كاسيرر، 1389: 487(.  است  روشـنگری  دوره  دغدغه 
فيلسـوفان رومـانتيك طبيعـت را مظهر روح دانسته اند. 
در دوره رمانتيك عالوه براين، طبيعت وحشي حاكي از 
هيوالهاي درون آدمي يا نيروهاي كنترل ناپذير طبيعت 
است. در دوره هاي بعدي به مدد پيشرفت علم، طبيعت با 
كمك روش هاي علمي مجبور است تمام اسرارش را در 
قالب روش هاي علمي بر آدمي آشكار كند. بنابراين گاهي 
به ارزش هاي ابزاري طبيعت نگريسته مي شود. طبيعت 

در دست عقالنيِت ابزاري زمينه اي براي بهره كشي فراهم 
مي كند. اين بهره كشي به آسيب هاي غيرمنتظره منجر 

مي شود.
هنرمندان به طبيعت در تاريخ هنر به روش هاي مختلف 
نگريسته اند. گاهي از آن تقليد كرده اند، اوقاتي از داده هاي 
كرده اند.  استفاده  تكنيكي  پيشرفت  و  بهبود  براي  آن 
موضوع هاي خود را بر اساس آن و در آن خلق كرده اند. 
گاهي از آن فاصله گرفته اند، گاهي آن را ترميم كرده اند. 
نگاه به طبيعت به منزله منظره از دوران يونان باستان تا 
دوران رنسانس منشا آفرينش هاي پرشماري از ديوارنگاري 
بوده  گوناگون  كاربردهاي  با  متعدد  تابلوهاي  خلق  تا 
است. در دوران رنسانس منظره صرفاً نقش مكمل براي 
موضوع هاي آثار بازی كرده و در حاشيۀ سوژه انسانی يا 
الهی قرار گرفته است. طبيعت در اين دوره هنوز موضوعی 
مستقل و قابل مشروعيت نبوده است. در واقع شخصيت ها 
ميانجی و واسطه  ای برای پرداختن به منظره  پردازی بودند. 
در دوران منريسم، باروک و روكوكو به نقاشی مستقيم از 
روی طبيعت نمي پرداختند و انسان  مداری، در واقع آثار 
اين  نقاشان  را حاكم مي كرد.  انسان  با محوريت  هنری 
دوره هنوز هم تمايل داشتند تا منظره نگاری  های خود را 
در حد نقاشی تاريخی- مذهبی محفوظ بدارند و در مناظر 
خود از فيگورهای كوچك  به  منظور نشان دادن يك صحنه  
مذهبی يا افسانه  ای استفاده كنند، در حالی كه گويی هر 

مقدمه و بيان مسئله
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دارند.  نقاشی  در  محرمانه  پيغامی  مخاطب  برای  كدام 
در دوران روشنگری طبيعت را يك واقعيت می  دانستند 
و معتقد بودند كه عقل هم توانا به شناخت طبيعت به 
منزله متعلق شناخت است. كاربرد روش علوم طبيعی در 
طبيعت انسانی می  توانست كشف قانون  های طبيعی وجود 
او را باعث شود. از اين روی طبيعت به معنی گسترده 
در برگيرنده واقعيت عينی و زندگی ذهنی انسان است.

با طبيعت  از طبيعت  تقليد  بدون  دوره  اين  هنرمندان 
رقابت می كردند. از منظر آن ها كمال واقعی طبيعت در 
ورای طبيعت پيدا می  شود نه درخود طبيعت. در دوران 
در  شكوه  با  مقامی مهم و  منظره نگاری  هنر  رمانتيك 
از  رمانتيك  ها  داشت.  بصری  هنرهای  موضوعات  ميان 
رابطه انسان با منظره لذت می  بردند. آنها تالش مي كردند 
شكاف عميق ميان انسان و عالم گسترده طبيعت را نشان 
بر طبيعت  تأكيد  با  دهند )جی.داگالس،1391: 108(. 
وحشی، ارزش منظره را تا جايی باال بردند كه )منظره( 
اين  يافت. هنرمندان در  آثار معروف هنری شباهت  به 
دوره نقاشی های مناظر بكر، وحشی و ناآرام يا به گفته ای 
ورای حد توصيف را به نمايش می  گذاشتند. طبيعت در 
رئاليسم، به معنای التزام به انعكاس واقعيت بيرونی در 
طبيعت  بازتاب  بدون  هنری  نمايشی  و  تصوير  صحنه 
دروني است. مكتب باربيزوني ها صحنه های زنده و حقيقی 
در هوای باز را ترسيم می  كردند و پژوهندگان واقع گرای 

مناظر طبيعی بودند.تجربه هنرمندان اعصار مختلف در 
مواجهه با منظره نشان مي دهد »شايد تنها چيزی كه 
لذتی  دارند،  توافق  آن  سر  بر  عشق،  بجز  انسان ها،  كل 
می  آورند«  بدست  زيبا  دورنمای  )تماشای(  از  كه  است 
)اندروز، 1388: 19(. هنرمندان با امانت كامل، آنچه را 
بی  آنكه  می  كردند،  طرح  می  داشت،  عرضه  طبيعت  كه 
طبيعت را از صورت اصلی خود برگردانند يا اشيا طبيعی 
را با نظم و دخالت دست آدمی بيارايند. نگاه به طبيعت در 
جنبش امپرسيونيسم را می  توان نوعی واقع گرايی متعالی 
دانست. جست  وجوهای تازه  ای در زمينه  علم  بينايی به 
موتور محرک اين جنبش تبديل شد. امپرسيونيست ها 
ظاهری  سادة  در طبيعت  نه  كه حقيقت  بودند  معتقد 
پديده  های طبيعی بلكه، برعكس در ديده  بيننده قرار دارد. 
پست امپرسيون ها به طبيعت نگاهی نمادين و بعضاً بيان گرا 
داشتند. هنرمندان اكسپرسيونيسم اكثراً هدف خود را از 
يك  فراز  بر  صاعقه  ای  مثالً  طبيعی،  باليای  نمايش  راه 
جنگل، يا از مسير اشاره به صحنه  هايی از كتاب مقدس، 
همانند آخر زمان كه جهان توسط خدايی خشمگين ، زير و 
رو و از نو بنا می  شود، دنبال می  كردند. سبك دادائيسم 
در جست  و جوی رهايی از قوانين دست و پا گير نقاشی، 
مجسمه  سازی و شعر بود تا بتواند خصوصيت های متفاوتی 
را روی امكانات نامحدود هنر بگشايد؛ به همين دليل، مواد 
و رويدادهای زندگی روزمره به هنر پيشكش می  كرد. از 
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اين جنبش به بعد مي توان در پي اقداماتي از هنرمندان 
بود كه ديگر دغدغه انعكاس، تقليد و تبعيت از طبيعت 
را به معناي وسيع كلمه، يعني زمين، طبيعت بكر، مكان، 
منظره نمی تواند قابل مشاهده باشد. آنها با اين كار، فاصله 
خود و طبيعت را به واسطه مديوم هنري برداشتند. در 
اين گونه عملكرد تازه، سبك هاي نورئاليسم فرانسوي، هنر 
ناچيزِگراي1 ايتاليايي، فضاگرايان2 و هنرمندان آوانگارد و 
نئوآوانگارد3 آمريكايي نقش عمده اي داشتند. هنرمندان 
با اين رويكردهاي جديد، به جای تصويركردن واقعيت 
مي خواستند از روش هاي وهمي توليد واقعيت جلوگيري 
كنند. در حقيقت هنرمندان با بهره بردن از اين گرايش هاي 
هنری، تلنگری برای مخاطبانش بودند تا به دنيای پيرامون 
خود بيشتر توجه كنند. آنها از بُعدی ديگر از نوع تازه  ای 
از ادراک برای مخاطبان كه ديگر با يك تابلوی دو بعدی 
روبرو نبودند، پرده برداشتند. چرخش هاي به وجود آمده 
همراه با گرايش هايي به محيط زيست و زيباشناسي در 
تالقي با ساير علوم مرتبط به درک و دريافت عميق تر 
هنرمندان و مخاطبان  از محيط اطراف انجاميد. در واكنش 
به نگرانی  های روزافزون مردمی و سياسی در مورد تخريب 
و نابودی محيط  زيست، تحولي در زيباشناسي به وجود 
آمد. اين تغيير در اواخر دهۀ 1960م ظاهر شد، هنگامی 

1. Arte povera
2. spatialism
3. Neo-avant-guard

كه زيبا شناسی زيست محيطی به عنوان يك شاخه جديد 
آشكار گشت. معضل  هايی كه انسان در راسـتاي عقالنيت 
ابـزاري براي محيط  زيسـت می  سـازد، نشـان مي دهد علم 
شناخت محيط زيسـت، زيباشناسی و هنـر مي تواننـد در 
اين  از  براي جلوگيري  مناسـبي  راه هـاي  با هم  تعامل 

معضل ها پيشنهاد و ارائه دهد.
زمين،  بر  مشتمل  طبيعت  معانی  طيف  به  توجه  با 
مكان، منظره، متعلق شناخت، طبيعت آدمی، طبيعت 
برساخته )مصنوعات فرهنگی(، محيط زيست می توان 
گفت هنرمندان معاصر در اين حيطه ها، اقدامات هنري 
هنر  مختلف  گرايش هاي  در  گوناگون  انحا  به  را  خود 
انشعابی  با  زيباشناسی  مي كنند.  طرح ريزي  محيطي 
چون اكواستتيك چگونگی پيوند استتيك و اكولوژی را 
مطالعه می كند. زيباشناسي به مطالعه، ارزش گذاري و 
نيز صورت بندي اقدامات مربوط به اكولوژي )بوم شناسي( 
اميلي  كارلسون4،  آلن  چون  نظريه پردازاني  مي پردازد. 
بردي5 و آرنـولد برلينت6 و... به طرح ريـزي مولفـه هاي 
زيباشناسی زيست محيطی پرداختند و به تدريج كارهاي 
هنرمندان را براساس اين مسائل مورد بررسی قرار دادند. 
با اين مقدمه، اين پژوهش با تأكيد بر مولفه های محوری 
زيباشناختی،  احترام  مانند  زيباشناسی زيست محيطی 

4. Allan Carlson
5. Emily Brady
6. Arnold Berleant
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مواجهه زيباشـناختی، ارزش زيباشـناختی، اسـتغراق و 
حفاظت زيباشناختی به تشريح آثار يكي از هنرمندان 
عرصـه هنـر محيطي يعني كريسـتو-به همـراه كلود- 
اختصـاص دارد. به طـوركلي اهداف تحقيق عبارتند از 
با  رويارويی  در  زيباشناسی  معرفی مسـائل مطرح   -1
تحليل   -2 هنر محيطی  و  زيست محيطي  گرايش های 
و طرح مسائل زيباشناسی زيست محيطی3- شناسايی 
مولفـه هـاي محوري زيباشـناسـی زيسـت محيطـی در 
پروژه هاي يكي از هنرمنـدان اين عرصـه 4- شناسـايي 
امكان تأثيـرگذاري اقدامـات هنـري اين هنرمنـد براي 

بهبـود محيط زيست.

با عنـوان »تحليل مولفه ها 
و مســائل زيبـاشـناسـي 
زيسـت  محيطـي در آثــار 
كريسـتو - كلود«،  مقاله يا پژوهشـی دقيقاً مشـابه يافت 
نشـد، بـا ايـن حـال منابعـی نيـز هسـتند كه بـا موضوع 
پژوهـش حاضـر ارتبـاط دارنـد؛ بـراي نمونه مقالـه فربود 
و آيت  اللهـی، )1385(، نقـد زيباشناسـانه آثـار كريسـتو، 
فصـلنامــه هنـر، ش 68. بـه صــورت جـداگانــه آراي 
نظريه پـردازان زيباشناسـي زيسـت محيطي هم بررسـي 
شـده اند، كه در فهرسـت منابع به آن ها اشـاره شـده است. 

كريسـتو- به همـراه ژان كلـود 
)و گاهی بدون آن(7، مجموعه 
آثــار متنـوعی دارنـد. گـاهـی 
را  )تصـويـر1(، دراز  پــرده اي 

وامی دارند كه عالوه بر اتصال امالک تفكيك شده با پشت 
سر گذاشتن حد وثغور مالكين و زارعين، خشكی و دريا 
را به هم بپيوندد. با اين هدف حصار روان8 در پاييز سال 
1976 در پنجاه مايلی شمال سان فرانسيسكو نصب شده 
است. گاهی آثار مخلوق طبيعی چون صخره، رودخانه، 
درخت و گاهی نيز آثار مصنوعی و معماری چون پل 
نوف فرانسه9 )تصوير2( و ساختمان رايشتاگ آلمان را 
با پارچه های عريض و طويل می پوشاند. گاهی هم روی 
آب سازه های سيال می اندازد تا ما را به جزيره ای برساند. 
پياده روی تا جزيره، خود به خود اگر هنری نباشد، بسيار 
تجربه گرايانه و البته توريست پسند قلمداد می شود. او گاه 
روی آب سيال سازه های فلزی سوار می كند و مصطبه ای 
می سازد از بشكه های توخالی و رنگارنگ نفت )تصوير7(. 
بشـكه هايـی كه پيشتر در سـال 1968م. آن هـا را چون 
با  و  كرده  سوار  هم  روی  يادمانی  و  بی رسوخ  ديواری 
آن ديواری درشهر كلن ساخته بود. كريستو- كلود، با 

7. ژان كلـود همسـر كريسـتو بـود كـه اصـوال بـا هـم كار می كردنـد. بعد از مـرگ ژان 
كلـود، كريسـتو آثـارش را بـه تنهايی عرضـه می كرد. كريسـتو در سـال 2020 دارفانی 

را وداع گفـت.
8. Running Fence
9. The Pont Neuf Wrapped

پيشينه تحقيق 

کریستو و کلود
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چارچوب فلزی و پارچه های آويزاِن نارنجی در سنترال 
پارک )تصوير4(، فضايی اختصاصی و جدا و مهيج مابين 
درختان برای راه رفتن ايجاد كرده بود. در سال 1972، 
تفنگ  تنگۀ  رايفل پَس  را در  پهنای 30 متر  به  دره ای 
با  )تصوير6( می پوشاند.  رنگی  نارنجی  چادر  با  كلرادو 
اين اقدام فضای طبيعی را به جای پوشاندن، می بندد. 
اقدامات و آثار كريستو-ژان كلود تنوع جالبی دارد. اما آن ها 
را چگونه می توانيم ارزيابی كنيم؟ آيا پوشاندن طبيعت 
آن ها يا  و آثار فرهنگی، حاكی از در دست تعمير بودنِ 
ابرازِ احتياج به اين تعمير و ترميم است؟ آيا پوشاندن 
پارک  درخت های  و  آركانزانس  رودخانه  چون  طبيعت 
آن ها  با  معاصر  انسان  تعامل  بر  تأمل  برای  راهی  بِروئر 
است؟ آيا پوشاندن باعث می شود منابع طبيعی از گزند 
تخريب و تصرف بی امان انسان دور بمانند؟ پوشاندن برای 
جلوگيری از رسيدن هوای آلوده به درخت، رودخانه و 

صخره و يا جلوگيری از آسيب  رساندن به آثار مصنوع 
صورت می گيرد؟ اين اقدامات به طبيعت كمك می كند يا 
خواه ناخواه اكوسيستم را به هم می زند؟ با اين پرسش ها به 
واكاوی در ابعاد هنری و زيباشناختی آثار آنها می پردازيم.   

گرايش ها و تمايالت هنري کريستو-کلود در مواجهه با  
محيط زيست

می دانيم كه سوررئاليست  ها10 اولين بسته  بندی های جهان 
هنر مدرن را انجام دادند. همچنين می د انيم كه ابعاد رابطه 
زندگی و هنر از دوره دادئيست  ها11 گسترش پيدا كرد و راه 
بسياری از روابط بينارشته اي به هنر باز شد. از دادايست  ها 
تا هنر محيطی12 راه درازی طی شده است، به طوری كه 

10. Surrealists
11. Dadaïsme
12. Environmental art

)URL 1( تصوير 1. كريستو و ژان كلود، حصار روان،1972تا 1976، مأخذ)URL 1(تصوير 2. كريستو و ژان كلود، پل پونت نوف بسته بندی شده ، پاريس، 85-1975، مأخذ
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نورئاليست  هاي13 فرانسوی و  نيز آرته پورا  )هنر ناچيزِگراِی(14 
ايتاليايی شايد با نحوه خلق آثار هنری شان بتوانند زمينه 
پيدايش هنرهای لندآرت، هنر زمين و نيز هنرهای محيطی 
را فراهم كنند )مزون روژ، 1389: 20-21(. از لحاظ آناليز 
كلود،  ژان  و  كريستو  آثار  گرايش هاي هنري  و  تمايل ها 
مي توان آن ها را در تقاطعي از آثار هنر محيطي، هنر ترميمي 
و اكولوژيكال  آرت15 قرار داد.  هنر محيطی از لحاظ تاريخی ، 
فضا، زمان و طبيعت را به هم نزديك می  كند و در واقع بار 
ديگر ضرورت تماس و نزديكی دوباره انسان را با طبيعت كه 
در جوامع پساصنعتی به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته، 
بازگو می  كند. هنرمحيطی نگاهی جديد از روابط  با طبيعت 
در برابر ما می  گذارد و راهكارهايی نو برای همزيستی با 
محيط پيرامون  در اختيارمان قرار می دهد.  آثار هنر محيطی 
گاه در مسير احياء و بازآفرينی محيط های آسـيب ديده 
قـرار می گيـرد. برای مثـال، زيسـت بوم های آسيب ديده 
را به شيوه ها و ميانجی های هنری و زيباشناختی احياء و 
بازآفرينی می كند. با توجه به اشاره واژه  اكولوژی، تركيـب 
اكـولوژيكال آرت خصوصـاً به اكـوسيستـم ها و چرخه  های 
مواد  و  انرژي  بازيابي  متوجه  بعضاً  و  دارد  توجه  زيستی 
مفيدست كه ذيل بحث هنرمحيطي به صورت كلي تر قرار 
مي گيرد. در همين فرايند اگر هنرمند پيشنهاد همكاري 

13. neorealism
14. Arte Povera
15. Ecological Art

اكوآرت16  باشد،  داشته  را  ترميم كردن محيط  زيست  و 
هستيم  مدعي  مقاله  اين  در  بنابراين  مي آيد.  وجود  به 
كه آثار اين زوج هنري ضمن تحليل مسائل زيباشناسی 
زيست محيطی جنبه  هاي مشترک آثارشان با اكولوژيكال -

آرت، نيز اكو آرت و هنرترميمي را عيان مي كند. مسائل 
زيباشناسی زيست محيطی مورد بررسي در اين پژوهش 
عبارتند از احترام زيباشناختي، ارزش زيباشناختي، حفاظت 
... كه به  زيباشناختي، فاصله يا استغراق زيباشناختي و 
ترتيب بعد از شرح آن ها آثار اين زوج، از اين زاويه ديد مورد 

مطالعه قرار مي گيرد. 

گرايش  های 
اقداممواد و مصالحآثارهنری

اكولوژيكال 
آرت 

بازسازي 
مصطبه هاي 

مصر
ديوار فلزي

حفظ انرژي فلزو بشكه
پايدار

اكوآرت
پرده دره، 
پارچهحصار روان 

دوستداری 
محيط زيست

هنر ترميمي 
و اكوآرت

پوشاندن 
درختان، آب  ها 

و صخره  ها
پارچه، 

پالستيك و ...
ترميم و حفاظت 

از آسيب 
طبيعت

جدول1: تحليل تمايالت هنری كريستو و كلود، منبع: نگارندگان.

16. Eco Art
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آيا دخالت در طبيعت به منظور 
بی حرمتی  هنر محيطی،  ايجاد 
می شود  محسوب  زيباشناختی 
آثار  در  طبيعت  از  استفاده  زيباشناختی؟  احترام  يا 
هنرمندان گرايش  هنرهای محيطی بسيار متفاوت است. 
به طوركلی می  توان عنوان كرد كه در تمام آثار، طبيعت 
طبيعت  اوالً،  است.  اثر  از  قسمتی  اصلی،  جهت  دو  از 
جزئی از واسطه  های مورد استفاده هنرمند است، و مواد و 
محل  های طبيعی برای اثر ضروری هستند. اين آثار خاص 
را نمی توان از مواد اوليه مصنوعی ساخت و نيز نمی  توان 
به مكانی ديگر حتی انتقال داد. ثانياً مواد اوليه طبيعی 
صرفاً عنصر ضروری واسطه   های اثر هنری نيستند، بلكه 
بخشی از محتوای آن هستند.  به طوركلی می  توان عنوان 
كرد كه بازشناسی عنصر طبيعی اثر هنرمحيطی برای 
فهم معنای آن ضروری است.  به  واسطه اين ويژگی  ها، 
می توان همه اين آثار را، باتوجه به تفاوت  های فاحش در 
گروه بزرگ هنر محيطی طبقه بندی كرد )پارسونز، 1389: 

 .)227
طبيعت  در  هنرمند  دخالت  شامل  اساساً  هنرمحيطی 
و آماده كردن و بهره از آن برای اهداف هنری است. اين 
پرسش كه آيا اين بی  حرمتی زيباشناختی  در هنر محيطی 
مطرح می  شود، يكی از پرسش های اساسی به نظر می رسد. 
»اميلی بردی مواجهه با طبيعت را همچون نشان دادن 

»صورتی از احترام زيباشناختی« به طبيعت شرح می  دهد« 
)Brady, 2007: 289(. هنرمند با نشان دادن اين برداشت، 

به ارزش زيباشناختی اصيل طبيعت توجهی دقيق مبذول 
می  كند و اثر هنرمحيطی را به نحوی می  سازد كه مؤيد 
موجب  كه  ديگری  مسئله   باشد.  ارزش  آن  با  مرتبط  و 
می  شود اتهام بی حرمتی كم رنگ گردد، بهبود زيباشناختی 
است كه آثار هنرمحيطی می  تواند ايجاد كند. در واقع آثار 
هنرمحيطی می  توانند ارزش زيباشناختی داشته باشند. در 
حقيقت ايده  كلی در اينجا اشاره به خصوصيتی مثبت در 
خلق هنرمحيطی است، خصوصيتی كه در واقع برای ما 
و طبيعت به يك اندازه مثبت است، زيرا در اينجا منطقه 
طبيعی، به واسـطه خلق اثر هنـری، بهبـود می يابـد. در 
نهايت می  توان گفت وقتی بهبود زيباشناختی طبيعت به 
عامل قبلی، يعنی احترام زيباشناختی به طبيعت، اضافه 
شود متقاعدكننده  تر هم می  شود. نهايتاً مسئله آخر منفعتی 
است كه خلق هنرمحيطی به طبيعت می  رساند. اما به جای 
بزرگ تری در  بوم شناختی  زيباشناختی، منفعت  منفعت 
خود دارد كه آثار هنرمحيطی می  توانند حفظ كنند. تعدادی 
از هنرمنـدان محيـطی ادعـا می  كننـد كه از دغدغـه  های 
بوم  شـناختی انگيـزه می  گيـرند و هنـر محيطی را هم چون 
وسـيله  ای برای پيشبرد برنامه طرفداری از محيط  زيست 
ترتيب می دهد. زيرا دست كاری طبيعت در اين آثار بيننده را 
وادار می  كند با دقت بيشتری به رابطه انسان و طبيعت توجه 

احترام زیباشناختی 
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كند. لينتوت هنرمحيطی را، به سبب روش خاص استفاده 
از طبيعت به عنوان ابزار ميانجی، اين گونه توصيف می  كند: 
هنرمحيطي با گرايش به محيط زيست همه انسان ها را در 
پيشگاه محيط زيست و در قبال مسئوليت هاي محافظت 
از آن يكسان در نظر مي گيرد )Lintott, 2007: 276 نقل 
به مضمون(. تبديل طبيعت به هنر يا بهره از آن را می  توان 
به شيوه  ای انجام داد كه به كيفيات زيباشناختی آن احترام 
گذاشته شود، ارزش زيباشناختی  اش بهبود يابد و از لحاظ 
محيط  زيستی هم برای طبيعت سودمند باشد )پارسونز، 

.)234-232 :1389

احترام زيباشناختي در آثار کريستو-کلود
با آثاری متكي به پوشاندن صخره، رودخانه و درختان، 
نقش اين زوج هنری فعال كردن يا به نوعی پر رنگ كردن 
و توجه بيشتر به كيفيات طبيعت با اشاره به آن ها، و يا حتی 
كار خالق با آن ها است. آثار كريستو-كلود مانند پوشاندن پل 
نوف و ساختمان رايشتاگ، آميزش ظريف تصنع و طبيعت، 
به تعمق در رابطه انسان و جهان طبيعی دعوت می  كند. 
دخالت در طبيعت مخلوق خداوند به خصوص در مناطق 
بكر و دست نخورده ای مانند آبشارها، كوهسارها، جنگل ها، 
با يك نگرانی مستقيم برای طبيعت،  همراه با عالقه قوی تر 
به بوم شناسی، مرمت اكولوژيكی، و عمل گرايی محيطی در 

قياس با كيفيت های زيبا شناختی است. 

روشن است  آن ها در تالشند تا از طريق اقدامات هنری، 
احترام به طبيعت را آموزش و پرورش دهند. در كارهای 
گرايش  های محيطی، ارزش گذاری به طبيعت پيش زمينه 
است، در حالی كه نقش انسان در پس زمينه قرار می گيرد. 
اكواستتيك   با  تعامل  در  محيطی  هنر  مختلف  اشكال 
توجه به ارزش غيرابزاری طبيعت را به ارمغان می آورند، 
و به اين ترتيب آن ها نوعی احترام به طبيعت از طريق 
وسايل هنری و نيات خالقانه ايجاد می كنند. وقتي هنرمند 
قصد دارد از طريق احترام زيباشناختی همراستای بهبود 
اكولوژي هم حركت كند، در اين حالت اقدامش از اثر هنر 
محيطی به اكولوژيكال آرت، اكوآرت، و نيز هنر ترميمی 

چرخش می كند.

درک زيباشـناختی ابـژه، يعنی 
درک كيفيات زيباشناختی آن، 
مستلزم  فاصله زيباشناختي و 
تجربه  لذت منفصل است. درک 

مخاطِب رويارو با آثار هنري مثل نقاشی، مجسمه سازی و 
آثار موسيقی مستلزم فاصله و تجربه لذت منفصل است. اما 
قرار گرفتن در طبيعت با تمام انواع معاني مورد نظر، مانند 
زمين، مكان )وابسته به خاطره فردی و جمعی(، طبيعت 
برساخته )مصنوعات فرهنگی(، طبيعت بكر و دست نخورده 
و محيط  زيست، غالباً تجربه متفاوتي را رقم مي زند. در نظر 

استغراق زیباشناختی
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گرفتن تمايل طبيعت به احاطه و تأثيرگذاری برما، حفظ 
فاصله  فيزيكی و در نهايت، كسب لذت فكری و منفصل، به 
عنوان الزمه  درک زيباشناختی، دشوارتر است. اما برای ذكر 
تنش مذكور بين تعريف سنتی و ويژگی خاص طبيعت به 
مثابه  متعلق زيباشناختی می توان به نظر برلينت در مورد 
استغراق زيباشناختی متوسل شد. فاعل ادراک به شكل 
كامل و چندحسي با بهره از حواس پنچگانه در موضوِع 
 Berleant,( ادراک يعني طبيعت يا هنر جذب مي شود
8-7 :2005(. به طوركلی بنا به استدالل وي اگر درک كننده 

اثر هنری برای تحميل يا حفظ فاصله ميان خود و ابژه  
مورد درک، تالش كند، به خطا می  رود. اگر چنين كند، 
جنبه   های مهمی از تعامل او از كف می  رود و حتی شايد 
در داوری كلی خود دچار اشتباه شود. بنابراين برلينت با 
بهره از اين موضوع، مطرح می  كند كه تعريف سنتی امر 
زيباشناختی به مثابه »لذت يا رنجش منفصل«، ناقص و از 
توصيف تجربه  های زيباشناختی واقعی مردم از هنر ناتوان 

است )پارسونز، 1389: 160-148(.
فاستر، استغراق زيباشناختی برلينت را تكميل می  كند. به 
گفته او استغراق در طبيعت نخست متضمن »احساس 
و  فراگير  ملموس  امر  از  شدن  آكنده  يا  شدن  محصور 
بايد  طبيعت  در  استغراق  برای  است.  محصوركننده« 
كاری فراتر از ديدن و شنيدن انجام داد. در واقع حواس 
نازل بايد وارد ميدان شوند تا فاصله فيزيكی با طبيعت 

تنهايی حواس  به  ابژه  های طبيعی  زيرا  برسند.  به صفر 
بويايی، نهايتاً چشايی و المسه را به گود می  آورند. ثانياً 
در درک استغراقی است كه شناخت طبيعت از مرحله 
تجربه زيباشناختي سطحي به تجربه زيباشناختي عميق 
حركت مي كند )كارلسون، 1389: 315(. هرچند فاستر 
مطرح می  كند كه نهايتاً نمی  توان وضعيت استغراق را با 
زبان توصيف كرد. زيرا وضعيت استغراق، وضعيت وحدت 
ناپذير حواس است. به نحوي حس كردن نيروي  تمايز 

طبيعت و قلمروي محيط است كه بازگفتنی نيست. 

استغراق زيباشناختي در آثار کريستو و کلود 
آيا آثار كريستو-كلود طبق مولفه هاي زيباشناختي عصر 
می دهند  نشان  را  زيباشناختی«  »فاصله  روشنگري، 
در  استغراق  آنها  آثار  برلينت،  آرنولد  ادعای  طبق  يا 
آثار كريستو-كلود  در  را می طلبد؟  زيباشناختی  تجربه 
درک كننده، بايد اغلب حواس خود و نه فقط بينايی و 
شنوايی را آزادانه برای درک اثر بكار گيرد. بر طبق رويكرد 
برلينت، مفهوم استغراق ميان درک كننده و ابژه  درک به 
ايده اصلی در مفهوم امر زيباشناختی تبديل می  شود. نهايتاً 
او آن را همچون پيوندی ميان درک كننده و ابژه و تبديل 
 Berleant,( به وحدتی ادراكی ميان اين دو بيان می  كند
11 :2005(. در آثار كريستو-كلود ابژه درک، به عنوان 

چيزی جدا و مشخص، محو می  شود و امتزاجی ناگشودنی 
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با درک  كننده می  يابد، نهايتاً آنچه كه درک می شود ديگر 
ابژه نيست و بيشتر تجربه  ای است كه مخاطب و متعلق 
ادراک، را در كليتی تفكيك ناپذير در بر می  گيرد. در اثر 
حصارروان )تصوير1( يا چترها17 )تصوير3( اين زوج هنری، 
موضوع تجربه زيباشناختی، حضور در رخدادی مستقل 
و جدای از مخاطب نيست؛ بالعكس موضوع حضور در 
تجربه  ای است كه به هنگام درگيری در اين آثار، كسب 
می  كنيم. در حقيقت اين زوج هنری می  خواهند بواسطه 
آثارشان مخاطب را از لحاظ فيزيكی و بدني در برگيرند 
و در صدد هستند فاصله فيزيكی بين مخاطب و آنچه 
كه با آثارشان ارائه می  دهند را كاهش دهند. بنا بر همين 
ويژگی موجب می  شوند طبيعت مكانی ايدئال برای تجربه 
را  ما  كه حواس  است  مايل  چراكه  باشد،  زيباشناختی 
17. The Umbrellas

احاطه كند. بدين ترتيب، زيباشناسی استغراقی برلينت به 
جای اينكه ما را برون يا فراتر از خودمان ببرد ما را احاطه 

می  كند، )پارسونز، 1389: 154(.
در نتيجه با  نظر به ويژگی  هايی كه فاستر پيشتر مطرح 
كرد، در مواجهه مخاطب با آثار كريستو-كلود، در اثر حصار 
روان )تصوير1( يا چترها )تصوير3( تجربۀ  قدم زدن در 
طبيعت ميان مراتع و تپه  ها، صدای باد و حيات وحش و 
درختان، بافت  های زمين كه بر آن ها گام  می  نهيم، رطوبت يا 
خشكی هوا، رنگ  های تازه يا دگرگونی  های فصلی، همگی 
 می  توانند در پس زمينه ای تركيبی ممزوج شوند، هم برای 
به عنوان روش حسی  تأمل فراگير در پس زمينه و هم 
ارتباط ما با آن. بنابراين، به نظر می  رسد، اين آثار بنا به 
همين داليل بتواند ميزان استغراق در طبيعت را به واسطه 

تجربه و تأمل زيباشناختی افزايش دهد )همان: 159(.

)URL 1( تصوير 3. كريستو و ژان كلود، چترها ، ژاپن- اياالت متحده ، 91-1984، مأخذ
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بااين وصف، يك نقطه مشترک استتيكی در مواجهه با آثار 
پوشيده كريستو وجود دارد. اثرگذاري در بدن ادراک كننده 
و دعوت به  هماهنگي حواس مختلف با متعلق ادراک و به 
چالش كشيدِن درک متعارف آنها يكی ديگر از جنبه های 
گسترش ابعاد زيباشناسی از طريق اين آثار است. به واسطه 
اين آثار اوالً مخاطب قرار نيست زيبا را بشناسد، زيبا يا 
زشت يا هر آنچه است با يك پارچه يا اليه ضخيم از او 
فاصله می گيرد. از اين لحاظ فاصله زيباشناختي در تجربه 
رخ مي دهد. اما ثانياً در زمان برپايی اين قبيل آثار، تماشاگِر 
كم حوصله و بی صبر بايد همراه آن ها عالوه بر تجربه رنگ ها، 
اشكال، اصوات در محيط وقت بگذراند. برای ادراک كردن 
اغلب آن ها بايد سر بلند كند، چشمانش را تنگ كند و از 
دور آن ها را در چشم انداز ورانداز نمايد و پويايي هاي مكاني و 
زمانی خود را با محيط تنظيم كند. در اين حالت استغراق 
به وجود مي آيد. اينكه به لحاظ فيزلوژيكي، ماهيچه های 
پاهای خود را وادارد تا او را در فضای آثار جابجا كند و 
زمين، طبيعت، آثار مخلوق طبيعی، محيط  زيست، پارک و 
هوای آزاد را به جای آتليه  و كارگاه هنرمند، بگردد و بجويد 
تا همراه اين جست وجو، به تأمل زيباشناختی بپردازد. اين 
آثار با حركت در آوردن جسم، آن را به مقتضای حكمت 
)برتلمی، 1392: 462(.  مي بخشد  نسق  و  نظم  عقل  و 
تأمل زيباشناختی صرفاً حاصل فاصله، دوری و مشاهده 
نيست، بلكه از استغراق در طبيعت، منظره، و چشم انداز 

و زمين حاصـل مي آيـد. تأمـل حاصـل اسـتغراق، درگير 
شدن و فكركردن به چيستی و چگونگی رابطه انسان با 
زمين، طبيعت، آثار مخلوق طبيعی، محيط  زيست و حتی 
ميراث فرهنگی به واسطه تجربه زيباشناختی است. از اين 
رو می توان گفت درک هنری در انسان به طريق اولی با 
قوة عاقله عجين است، چون متضمن فهم و دريافت روابط 
چرخِش  اول  وهله  در  تأمل،  اين   .)455 )همان:  است 
توجه هنرمندان از چشم انداز زيبا به زمين، طبيعت و آثار 
مخلوق را گوشزد می كند. همچنين رويارويی قطعی ما با 
عواقب آلودگی های توليدات صنعتی بدون اهميت دادن 
به سالمت حال طبيعت، محيط زيست، اكوسيستم ها و در 
نهايت خودمان را در دوره معاصر به ياد می آورد. گرچه 
گاهی هنرمند در مسير دعوت به تأمل و احيای احترام 
زيباشناختی و اخالقی به حفاظت و صيانت از طبيعت، 
در جريان طبيعی چرخه های اكوسيستم ها دست كاری هم 

می كند، اما قصد تخريب يا بی احترامی به آنها را ندارد.

طبق نظريـه آلـن كارلسـون،  
برخـی از آثـار هنـرمحيطی، 
»مواجهـه زيباشـناختـی به 

 .)Carlson, 2000: 151( ،طبيعت« را تشكيل می دهند
كارلسـون مفهوم مواجهـه زيباشـناختـی را به واسـطه 
ويژگی  های  توسط  بوم شناختی  اجتماعی ،  خصوصيات 

مواجهه زیباشناختي
 با طبيعت
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زيباشناختی يك حيطه در تعامل با انسان در طبيعت و 
هنر توضيح مي دهد. از همه مهم تر ، مواجهه زيباشناختی 
اقدام هاي هنری مربوط نمی  شود ،  و  آثار  به ظاهر  فقط 
بلكه همانطور كه كارلسون توضيح می  دهد ، با يك موضع 
ضدشهودي كه در پارادايم جديد درک هنرهاي محيطي 
مشخص مي شود، اتفاقاً واجد سنت هاي هنري-طبيعي-

تاريخي و نظريات هنري-انتقادي و علمي است )كارلسون، 
1389 : 318(. از اين حيث مي توان رابطه و مداخله اين 

زوج هنرمند در طبيعت را مورد واكاوي قرار داد.

مواجهه زيباشناسي در آثار کريستو و کلود 
اقدامـات هنری كريستو-كلود، را می  تـوان يك مواجهه 
زيباشـناختی كـه موجـب رقـم زدِن تعييـر كيفيت هـاي 
زيباشناختی طبيعت مي شود، در نظر گرفت . به عنوان 
نقص  آنها  كلود،  ژان  و  كريستو  زمينی  هنر  در  مثال ، 
زيباشناسی را تا آنجا كه »مخرب محيط طبيعی خود در 
چارچوب زيباشناسی« نباشند متذكر مي شوند. مي دانيم 
رمانتيك  هاي نقاش به طبيعت در دو حالت آرام و طغيانگر 
تمايل بسياري داشتند. مراد آن ها ناظر به طبيعت بيروني 
و دروني انسان بود. در آثار كريستو معطوف به اين تمايل 
به طبيعت بيرونی در نظر هنرمندان رمانتيك ، جنبه هاي 
مشابه و تغيير يافته اي به وجود مي آيد. پرده های نارنجی 
در سردی و سرمای زمستان به بی باروبری درختان سنترال 

پارک نيويورک  به فضای خاكستری زمستانی آن، جال و 
جان می دهد )تصوير4(. با اين توضيح كه رنگ كيفيتي 
مي توان  موارد  گونه  اين  در  مي كند  ايجاد  زيباشناختي 
گفت به زيبايی طبيعت می افزايد و يا زيبايی را به طبيعت 
هنرمندان  ميل  راستای  در  فعاليت  اين  برمی گرداند. 
رمانتيك به خصوص نقاشانی چون كانستابل به نشان دادن 
زيبايي هاي طبيعت تلقی می شود. با اين تفاوت كه آن ها 
روی پارچه نقاشی می كشيدند و اينجا طرز مواجهه با پارچه 
با ديدگاهی برعكس، فرماليست هايی  عوض شده است. 
چون راجر فرای می گويند طبيعت از زشتی و بی نظمی 
عاری نيست، بنابراين نمی تواند باعث غنای خيال شود 
و منبعی برای الهام هنرمند باشد. در نتيجه خود هنر و 
زيبايی آن برای خودش بسنده است )فيگن، 1397: 156(.  
اما »كريستو-كلود« گويا می خواهند نقص های طبيعت را 
از طريق آثار هنری رفع كند. مداخله آنها در طبيعت گاهی 
با اين هدف همخوان است. آنها در برخی آثار، از طبيعت 
الهام نمی گيرند، محتمالً می خواهد با مداخله در آن، در 
رابطه مخدوش شده طبيعت و انسان، بازنگری كند. حتي 
زيباشناختي  وضعيت  به  اعتراض  راستاي  در  اقدام  اين 
محيط زيست هم مي تواند به شمار آيد كه نشانگر نگاه 
تنگ نظرانه و فرماليستي به آن چيزي است كه ويژگي 
زيباشناختي را تشكيل مي دهد )كارلسون، 1389 : 316(.

بازسازی منظره و ساخت و ساز و توليد فضا در آن، در آثار 
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»كريستو-كلود« نشان دهنده فاصله بيشتر انسان معاصر 
از طبيعت و درک كمتر او از فضا است. هر چه به خلق 
هنرهای ديداری و دو بعدی مبادرت كنيم كمتر می توانيم 
به درک طبيعی و و بی واسطه از آن دست يابيم. بنابراين 
اين زوج هنري، ظاهراً با دغدغه بازگشِت به دامن طبيعت 
می خواهد اهميت از دست رفتۀ درک فضا را نشان دهد. از 
اين رو توجه بدان را سرلوحه برنامه ها و فعاليت های خود 
قرار داده  است. او با ايجاد تعليق در مكان و زماِن ارائه 
آثار هنری پيامی روشن دارد و ابعاد ادراک زيباشناختی 
مخاطب را گسترش می دهد. مخاطب برای درک اين آثار 
بايد با آن ها همراه شود، كنار حصار روان )تصوير1( راه برود 
و زمانی را بگذارند تا آن را درک كند و گرنه به خودي خود 
نصب كردن و آويختن پرده معنايی ندارد. اما آثاری كه 

درک آن ها به زمان نياز دارد، پايداری آثار موزه ای را ندارد 
و جز از طريق رسانۀ زاده مدرنيته يعنی دوربين عكاسی 
يا فيلم برداری، نمی تواند به بقای زيباشناختی خود ادامه 
دهد. اين امر خود نحوه آرشيو كردن و نگهداری از آثار 
باعث تغيير  هنری معاصر را متفاوت می كند. به عالوه 
مواجهه مخاطبان در قياس با اصل آثار هنری می شود. در 
اين نحوه مواجهه مخاطب، صرفاً با بينايی و باصره با آثار 
همراه می شود، اما مخاطبان حاضر در محيط اثر، اغلب 

حواس پنج گانه خود را مبنا قرار مي دهند.
به نظر می  رسد روش كلی كريستو-كلود، به  گونه  ای است 
كه، به بهانه هنر ، ويژگی  های زيباشناختی طبيعت را تغيير 
می  دهد ، و بدين ترتيب، از مواجهه آن با طبيعت از نگاه تأمل 
برانگيز و توجه زيباشناختي به محيط  زيست پشتيبانی 

)URL 1( تصوير 5. كريستو و ژان كلود، جزاير اطراف، خليج بيسكاين، ميامی بزرگ،تصوير 4 كريستو و ژان كلود، سنترال پارک، شهر نيويورک، 2005، مأخذ
)URL 1( فلوريدا، 1980-83 ، مأخذ 
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می  كند. به عنوان نمونه در اثر جزايراطراف18 )تصوير5(، 
و پرده دره19 )تصوير6( و پرده نارنجی اين گرايش ديده 
مي شود. به نوعی در اين آثار، طبيعت با مداخله هنر به 
بهاي كيفيت  های زيباشناختی بيشتر به چشم  آيد. طبيعت 
می  تواند بدون هنر به عنوان يك واسطه  گر، هم ارزش ذاتي 
واسطه  ای  می  تواند  كريستو-كلود  هنر  اما  باشد .  داشته 
بين روابط مثبت بين انسان و طبيعت باشد ، اين امر با 
مفهوم توجه زيباشناختی به طبيعت از طريق هنر سازگار 
است ، در واقع هنر ميان عامل هنری و محيط مورد نظر 

ميانجی  گری می  كند.
گفتيم هنرمند به ساخت وساز فضا هم عالقه مند است. 
مواجهه  از  جنبه اي  مي توان  فضا  ساز  و  اين ساخت  در 

18. Surrounded Islands
19. Valley Curtain

زيباشناختي با عناصر و مواد خام طبيعت را مالحظه كرد. 
در »بسته بزرگ هوا«، )بسته بزرگی با 90 متر ارتفاع،50 
متر عرض و 177 هزار مترمكعب حجم كه در شهر ابرهوزن 
آلمان افتتاح شده( به اين هدف دست می يابد. اين سازه 
بسيار شبيه چادرهای عشاير برپا شده، اما با پارچه های 
سفيد و طناب های محكمی استوار شده است. فضای درون 

آن خأل خيال آميزی را برای خودتأملی فراهم می كند.
برخی سازه های كريستو سيال و شناورند يا در صورت 
استفاده از سازه های بسيار محكم و ايستا آن ها را روی يك 
بنياد سيال و شناور مانند آب برپا می كند. برای نمونه او 
مصطبه های مصری را در لندن با سازه های فلزی روی آب 
بازسازی می كند )تصوير7(. مصطبه يا مقبره جايگاهی برای 
ارتباط روح و جان با انرژی كيهانی بوده است. خواه ناخواه 
مصطبه مقدمه ای بر مقبره ها يا اهرام خوفو، خفرن و.... 

)URL 1( تصوير 6. كريستو و ژان كلود،پرده دره، كلراتو،1972، مأخذ)URL 1( تصوير 7. كريستو و ژان كلود، مصطبه های مصری، لندن، 18-2016، مأخذ
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با شالوده مثلثی به شمار می آمده اند. اهرامی كه گويی 
انرژی های كيهانی را از نوک تيزشان بهتر جذب می كرده اند. 
اما تناقضی ميان نوسازی اين سازه ها و اهداف كهن آن ها سر 
برمی آورد. بشكه های نفت به عنوان ماده خام طبيعت، به 
لحاظ مادی هم حيات بشر را تأمين می كند و هم آلودگی 
سوخت های مستخرج از آن جو زمين را آلوده می كند. 
محسوب  زمين خطرناک  روح  آزردن  برای  حقيقت  در 
می شود. بنابراين هنرمند، همزمان هم مجسمه می سازد 
و هم به تاريخ معماری باستان نظر می افكند. به عالوه به 
مسائل زيست  محيطی توجه می كند.  همه اين عاليق را در 
سازه های شناور و نيزايستا و محكم روی بنيان های شناور 
بروز می دهد. »كريستو-كلود« با يك پشتوانه قوی نظری 

از آثار و بناهای كاربردی آثاری يادمانی می سازد.
مشاهدة آثار »كريستو-كلود« نشان می دهد كه اين هنرمند، 
به پيوند زيباشناسی و سياست هم اهميت می دهد. اين 
اقدامات را مواجهه زيباشناختي هم مي توان نام نهاد. برای 
نمونه كشورهايی كه انتخاب می كند و مكان های گزينشی  
او درک مكان نگارانه ای برای اهالی همان كشور و منطقه به 
وجود می آورد. در عين حال به دل انگيزی،  و حتی زيبايی 
طبيعت )به معنای دست نخورده آن( می  افزايد. چترهای 
زرد و آبی چيدمان شده    او )تصوير3(، در توكيوی ژاپن و 
لس آنجلس آمريكا عالوه بر اين، پيام آور صلح و دوستی 
بعدی  افزودن  با  او  است.  شده  تلقی  نيز  كشور  دو  اين 

زيباشناختی بر موضوعی سياسی آن را از شعارزدگی نجات 
می دهند. وی قصد دارد عالوه بر اهميت مكان ها، و ثبت 
آن ها با عكس ها )مكان نگاری با عكس(، از جايگاه منظره و 
منظره سازی- كه توأمان امر بسيار مهمی در طول تاريخ 
هنر و معماری بوده- برای صلح آوری و ارتباط های انسانی 
عميق تر استفاده كند. در ضمن، »كريستو-كلود« اغلب 
رسالت هنرمندان نقاش و معمار را در مواجهه با منظره 
و طبيعت به عهده می گيرد و مرزهای نقاشی، معماری و 
زيباشناسی را باهم تداخلی، مبادله و تعامل به هم نزديك 
می كند. به نظر مي رسد اقدام هاي هنري كريستو-كلود، 
به جهت تسهيل كنندگی موقعيت يا رويدادی، اموری را 
عرضه می كند كه به معنای واقعی كلمه با بهبود محيط 
زيست و جامعه، برای ترويج گفتگو ميان كسانی كه در 
ستيز با يكديگرند به كار می آيد. بنابراين كارهای آنها نوعی 
تجسم بخشی به زيبا شناسی ارتباطی20 و گفتگويی21 است 

)سايتو، 1396: 56(.

گاه ايده حفاظت از طبيعت را 
به كمك ارزش زيباشناختی 
آن »حفاظت زيباشـناختی « 

نام گذاری می  كنند. برخی از فيلسوفان از تعدادی مدل  های 

20.  Relational aesthetics
21. Dialogical aesthetics

ارزش و 
حفاظت زیباشناختي 
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اين موضوع دفاع كرده اند. آلدو لئوپولد22 در كتاب تاثيرگذار 
اخالق  زمين به صراحت روی مالحظات زيباشناختی حساب 
كرده و اين ادعا را بيان نموده كه »وقتی چيزی درست است 
كه به حفظ يكپارچگی، پايداری و زيبايی اجتماع زيستی 
توجه داشته باشد« )پارسونز، 1389: 171(. اخيراً فيلسوفان 
ديگر هم استدالل كرده  اند كه يكی ازمالحظات دخيل در 
تصميم گيری برای چگونگی عمل در مقابل طبيعت بايد 
ارزش زيباشناختی باشد. هولمز رولستون23 دليل می آورد 
كه برای اينكه اخالق محيط  زيست »به اندازه كافی مستدل 
آلن  دارد.  احتياج  زيباشناختی  ارزش  مفهوم  به  باشد« 
كارلسون، در دفاع از مدلی كه »استدالل بدنمايی« می نامد، 
می كند:  مطرح  و  دفاع  زيباشناختی  حفاظت  از  صراحتاً 
»صورت  های خاصی از دخالت انسان در طبيعت، آن را از 
لحاظ زيباشناختی خراب می  كنند ؛ بدين ترتيب، اين دست 
دخالت  ها نبايد انجام پذيرند« )همان( فيلسوفان ديگر از 
مدل  های قوی تر برای حفاظت زيباشناختی دفاع كرده  اند. 
حتی اصول اخالق محيط  زيست هاروگر24 جايگاه رفيعی به 
ارزش زيباشناختی طبيعت می  دهد. به گفته  هاروگر، ارزش 
زيبا شناختی طبيعت بهترين انگيزه برای حفاظت است كه 
هم  اكنون در دست داريم. اليوت سابر25 هم، پس از بررسی 

22. Aldo Leopold
23. Holmes Rolston
24. Haruger
25. Elliot Saber

استدالل  های مختلف ديگر، برای تالش حفاظت از طبيعت، 
)همان(.  می  داند،  دفاع  ترين  قابل  را  زيباشناختی  ارزش 
ولی حفاظت زيباشناختی تنها در قاموس فلسفه موجود 
نيست. بسياری از مباحثات حقيقی حفاظت محيط  زيست 
مالحظات زيباشناختی را پيش می كشند . هرچند، مباحثات 
حقيقی درمورد حفاظت محيط زيست غالباً پيچيده  اند و 
عالوه بر ارزش زيبا شناختی، مسائل بسيار ديگری در آن ها 
تاثير می گذارند. ولی ارزش زيباشناختی، نقش مهم را ايفا 
می  كند. در حقيقت، ارزش زيباشناختی از جمله عواملی 
است كه هنگام مواجهه منطقه طبيعی ارزشمند با خطر 
آسيب و ويرانی و تخريب، قبل از همه عوامل ديگر ، به ذهن 
متبادر می  شود . به گفته رولستون26، »از مردم بپرسيد كه 
چرا بايد گراند كنيون يا گراندتتونز حفظ شوند« و پاسخ آن ها 
آماده است: »زيرا آن ها زيبا هستند، خيلی باشكوه  اند« )همان: 

172( يا اينكه به خودی خود، داراي ارزش ذاتي هستند.
اين مثال نمايش می  دهد كه ارزش زيبا شناختی شيوه ای 
جذاب و گاه اثربخش برای متقاعد كردن عموم مردم به 
حفاظت از محيط  زيست است. اما آيا می  توان با داليل 
زيباشـناختی بـرای حفاظت از طبيعت دفاعـی كرد كه 
»عقالً« متقاعد كننده باشد؟ عكس  های قبل و بعد يك 
محيط يا تغييرات طبيعت روي بينندگان خود تأثيری 
بی  واسـطه می  گذارنـد كـه نمی  تـوان آن را با نمـودارها 
26. Rolston
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و جدول  های تفصيلی تأثيرات بوم شناختی طوالنی مدت 
بوجود آورد. اما آيا در اين تأثير اصالتی هم وجود دارد؟ آيا 
حفظ ارزش زيباشناختی طبيعت واقعاً استداللی منطقی 
برای حفاظت از آن در برابر ساخت و ساز و منافع عملی 
مثل اشتغال، سود و آسايش بيشتر است؟ يا تنها شيوه  ای 
مؤثر برای تحريك مردم و بسيج آن ها برای حمايت از برنامه 

حفاظت خواهی است؟
اقامه داليل عقلی متقاعد كننده برای حفاظت زيباشناختی 
سخت  تر از آن است كه به نظر می  آيد . قوت دعوی برای 
حفاظـت زيباشـناختی ، در درجـه اول، برچند فـرض 
مستدل استوار است، يكی از اين فرض  ها اينكه، برخي از 
ارزيابی های زيباشناختی ويژه طبيعت ، حداقل تا حدی، 
نسبت به برخي ديگر درست  تر يا مناسب  تر است . در غير 
اين صورت ، ارزش زيباشناختی ديگر ابزاری اثربخش برای 
متقاعد كردن ديگران به اينكه طبيعت علی رغم منافع 
نخواهد  شود  داشته  نگاه  زنده  بايد  آن  از  بهره برداری 
بود، زيرا افرادی كه از بهره برداری منافع طبيعی منفعت 
می  برند، می  توانند به سادگی بگويند كه در منظر آن ها 
طبيعت ارزش زيبا شناختی كمی دارد. برای اينكه ارزش 
زيباشناختی به عنوان استداللی محكم برای حفاظت از 
طبيعت عمل كند، نمی  تواند مسئله  ای باشد »كه همه 
چيز در آن مجاز است«. الزم است قادر باشيم به معنايی 
متوسل بشـويم كه بر اساس آن، داوری  هاي مبتني بر 

ارزش زيباشناختی ويژه  ای درست  تر يا مناسب  تر از ساير 
داوري ها باشند؛ در نتيجه ارزيابي ها و داوري هاي متكثر 
و نسبت بين آنها حفاظت زيباشناختی را ملزم به اتخاذ 
رويكرد پست مدرنيستي در درک زيباشناختی طبيعت 
مي كنـد. زيرا رويـكرد پسـت مدرن قادر نيسـت بگويـد 
كه ابژه يا منطقه طبيعیِ به  خصوصی »واقعاً« از لحاظ 
زيباشناختی نيك يا بد است، چون ميان مولفه های فكری 
كه آن را از لحاظ زيباشناختی نيك يا بد می  كنند هيچ 
گزينشی وجود ندارد. اما حفاظت زيباشناختی ملزم به 
فرض ديگری به نام زيباشناسی ايجابي طبيعت هم است. 
در زيباشـناسـی ايجابي، همـه چيـزها يا مناطق طبيعی 
دارای مقاديری ارزش زيباشناختی  اند. داشتن اين ديدگاه 
يا ديدگاهی مانند اين ، يك فرض )ضروری ( برای حفاظت 
زيباشناختی است، زيرا الزمه اين استدالل كه گونه يا 
منطقه  ای بايد باقی بماند داشتن ارزش زيباشناختی آن 
است. اگر منطقه  ای كه بـرای حفاظتش تالش می  كنيـم 
توجيه  برای  باشد،  زيباشناختی  ارزش  فاقـد  يا  زشـت 
حفاظت از آن نياز است به مالحظات ديگری متوسل 
برای حفاظت زيباشناختی  شويم. اين فرض مخصوصاً 
ضروری است، زيرا بسياری از مناطقی كه نياز به حفاظت 
در مقابل ساخت و ساز دارند دقيقاً همان مناطقی هستند 
يا  مرداب  ها  مثل  می شـوند،  دانسته  جذابيت  فاقد  كه 
می گردند.  تلقی  بصری«  »بهره  از  عـاری  كه  مناطقی 
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بدين ترتيب، حتی اگر طرفدار حفاظت زيباشناختی قبول 
نكند كه همه چيز در طبيعت حسن زيباشناختی دارد 
و حفاظت زيباشناختی بخواهد استراتژی قابل اعمال و 
جامعی باشد، بايد بتواند ادعا كند كه قسمت عمده  ای 
از طبيعت از حسن زيباشناختی برخوردار است، )همان، 

.)174-171

يا  درسـتی  ايـده  از  خـارج 
نامناسب بودن نظر برخی از 
افراد دركارهای زيباشناختی 
حتی  و  ديگـر  احتمال  مثبت،  زيباشناسـی  مفهـوم  و 
پنهان تری هم برای حفاظت زيباشناختی نياز است، اينكه 
هنگام ارزش دادن به ابژه ای كه دارای حسن زيباشناختی 

است، برای آن »ارزش ذاتی« قائل می شويم.
معموالً مفهوم ارزش ذاتی را در برابر مفهوم آشنا تر ارزش 
ابزاری شرح می  دهند. هنگامی برای چيزی ارزش ابزاری 
قائل می  شويم، اين ارزش نه به دليل خود آن چيز، بر عكس 
تنها به دليل به كار آمدنش برای نائل شدن به مقصودی 
است كه امكان پذير می  كند. ارزش ابزاری، برای اسكناس 
صد دالری نه فی  نفسه، بلكه بخاطر آنچه می  توان با آن 
بدست آورد ، برای نمونه غذا، لباس، يا نوشيدني است كه 
ارزش دارد، نه تكه  ای كاغذ كه با تصوير سياست مداری بر 
روی آن تزيين شده است. نماد اين امر، در عدم نگرانی از 

جايگزينی شكل  های جديد پول نقد مادی جلوه مي كند، 
مانند زمانی كه به كشوری بيگانه سفر می  كنيم ، يا حتی 
هنگامی كه اسكناسی به كلی از بين می  رود، يا اتفاقی كه 
در مبادالت مالی الكترونيكی می  افتد. در اين وضعيت، از 
دست دادن يك اسكناس صد دالری باعث هيچ نگرانی 
نمی  شود، زيرا هنوز قادر هستيم با استفاده از چيزی ديگر 
به مقصود هايی كه اسكناس ايجاد می  كرده، دست بيابيم . 
ارزش آن برای ما تنها ابزاري است. چيزی ارزش ذاتی 
دارد كه برای آن فی  نفسه ارزش قائل می  شويم و راضی 
به از دست دادن آن نيستيم، حتی اگر چيز ديگری امكان 
دستيابی به همان مقصود را آماده كند، )پارسونز، 1389: 

.)177-179
مفهوم ارزش ذاتی برای ايده  حفاظت زيباشناختی مهم 
است، چون اگر ارزشی كه موقع درک زيباشناختی در 
زيباشناختی  ارزش  نباشد،  پيدا مي كنيم ذاتی  طبيعت 
طبيعت«  »خود  از  حفاظت  برای  دليلی  ديگر  طبيعت 
به دست نخواهد داد. به عنوان مثال امكان دارد كسی 
فكر كند ارزشی كه به هنگام درک طبيعت در آن دست 
می يابيم فقط ارزش ابزاری است، زيرا در واقعيت بر تجربه 
شكل  ها، رنگ  ها، و صداهای گوناگون و كيفياتی كه بر آنها 
دست می يابيم، ارزش می  نهيم. بنابراين بايد به طريقی 

توجه را به ارزش های ذاتی جلب كنيم. 

ارزش ذاتی
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ارزش و حفاظت زيباشناختي از طبيعت در آثار کريستو 
و کلود

آثار هنـری كريسـتو-كلود، اشـكال متنـوعی از تعامـل 
اشياء  طبيعی ،  محيط  های  با  اخالقی  زيباشناختی- 
فرآيندها و موجودات را نشان می دهد. برخالف ديدگاه 
موارد  بيشتر  در  كه  كارلسون ،  زيباشناختی  محافظه كار 
منكر اهميت چنين تعامل و تغيير طبيعت است ، بردی 
بينشي  كريستو-كلود  هنری  آثار  كه  می  كند  استدالل 
مبتنی بر ارزش گذاری انسان از طبيعت را ارائه می  دهد 
)Brady, 2007: 297(. اين روابط هنری ايجاد شده كمك 

زيادی به درک انواع روش  های ارزشيابی محيط طبيعی از 
نظر زيباشناختی و همچنين نشان دادن برخی از ارتباطات 
به ويژه ،  امر اخالقی می كند.  بين ارزش زيباشناختی و 
برخی از اشـكال هنـرهـای محيطی و زمينی دانش ما را 
در مورد ارزش زيباشناختی فراتر از آنچه در »زيباشناسی 

مشاهده« بنا شده ، غنی می  كنند و گسترش می  دهند.
»كريستو-كلود« گاهی طبيعت مخلوق و گاهی مصنوِع 
درختان  پوشاندن  حال،  اين    در  می پوشاند.  را  انسان 
عين  در  آركانزانس  رودخانه  و  بروئر  )تصوير8(  پارک 
حفظ كردن شان از آلودگی، آن ها را خفه و كور می كند  و 
مانع نفس كشيدن آن ها می شود. اين احساس خفگی به 
مخاطب هم منتقل می گردد. اين هنرمند آثار تاريخی، 
بناها و پل ها و اندرون موزه ها يا گالری ها )برای نمونه 

با  را  فيالدلفيا(  هنر  موزة  ديوارهای  و  طبقات  راهرو، 
پارچه ها می پوشاند. گويی او پارچه های بوم های نقاشی 
را پيش خريد كرده تا آن ها را از سطح محافظ و زير بنای 
نقاشی ها به مهم ترين مولفه و اتفاقاً روبنای قابل ديدن 
تبديل كند. اما او همين مواد را بدون نقش و نگار چون 
يك لوح نانوشته و همچون طبيعت بكر و دست نخورده ای 
تبديل به امر تماشايی و مهيج می كند. برای به نمايش  
تعداد  نمودنشان  نصب  و  كردن  پهن  يا  آن ها  درآوردن 
زيادی نيروی انسانی را به كار جمعی می گمارد. اين آثار 

تصوير 5. كريستو و ژان كلود، درختان پيچيده شده،پارک بروئر، 
)URL 1( سوئيس، 8- 1997،مأخذ



65 65 دوره دوم؛  شماره4؛ زمستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

همواره تضادی در خود دارند. تضاد آشكار در ذات اين 
پارچه ها است. در حالی كه دست بافته يا ساخته صنعت 
بشرند، اما به دليل بی نقش و نگاربودن آنها برای سادگی 
می برند.  گواه  طبيعت  بودن  بكر  بر  بی پيرايگی شان  و 
از ارزش  را  از هرگونه رنگ و نقشی ما  همچنين فارغ 
ذاتی آنچه پوشيده اند، آگاه می كنند. گاهی »كريستو-

كلود« ساختمانی را پوشانده تا ارزش آن را دوباره زنده 
كند يا گاهی آن را پوشانده تا به رازهای مگوی آن بنا 
يا پل يا عمارت اشاره كند. گويی هميشه تاريخ رازهای 
برای  آنها  تالش  دارد.  سينه  در  شده  حبس  مگويی 
پوشاندِن رايشتاگ به خودِی خود به جدال هايی دامن 
می َزنَد و احساسات پرقدرتی را در دو سوی پرده آهنين 
برمی انگيَزد )اسماگوال، 1381: 403(. كريستو هم زمان به 
كتمان ها و كتمان پذيری تاريخ و نيز طبيعت برساخته، يا 
امور قابل كتمان در يك عمارت يا بنا اشاره دارد. او معتقد 
است »پوشاندن رايشتاگ ممكن است اين بنا )و برلين( 
را به نقطه توجه زيباشناختی بدل سازد و از اين راه توجه 
را به تنش های بين المللی، باورهای سياسی و نيروهای 
اقتصادی پيرامون آنها جلب كند« )همان(. به عالوه به 
اهميت آشكار و آشناِی خود بنا و وقايع تاريخی آن توجه 
دارد. اهميتی كه امروزه به دست فراموشِی گذر زمان، 
سپرده شده است. بنابراين او قصد دارد توجه ديگران را به 
آن بنا به آن ساختمان به آن پل )تصوير2( به آن طبيعت 

برساخته يا عناصر فرهنگ دوباره جذب و جلب كند. به 
اين دليل ساده كه فراموش شده اند يا از فرط ديدن به 
عادت  تبديل گشته اند. جايی كه ظاهر و ساختار بيرونی 
اثر،  يك  محتوای  كردن  رازدار  بر  عالوه  می پوشاند  را 
حجم، جرِم و فرم كلِی يك ساختمان را با محدود كردن 
كاركرد، نما و شكل اصلی بهتر نشان می دهد، )وايلدر، 
1395: 408(. گاهی هم برای رفع نواقص، كهنگی ها يا 
زشتی های يك اثر فرهنگي يا طبيعت بكر از پوشيدن 
بهره می برد تا  نياز به تعمير، ترميم و مرمت را براي آن 
برجسته كند. در كل پوشيدگی در آثار كريستو-كلود، هم 
چيزی را رازآميز می كند و هم زشتی های آن را می پوشاند 
و آن را زيباتر می سازد. تلنگري براي فراموشي رايج ما 
نسبت به طبيعت بكر و برساخته هم تلقي مي شوند. به 
نظر مي رسد پوشيدگي در طبيعت بكر نوعي اشاره به 
ارزش ذاتي  آن است.  گاهی با پوشيدگی ما را نسبت 
به ابژه ای كه آن  را پوشانده يا موضوعی كه از نظر پنهان 
مخاطب  افزايش حساسيت  می كند.  داشته، حساس  تر 
اتفاقاً  و  توجه  مورد  جزييات  رفتن  دست  از  بهای  به 
تمايزهای آشكار تمام می شود. بنا به اين داليل، مواجهه 
زيباشناختي با پوشيدگی در آثار كريستو-كلود، متوجه 
ارزش ذاتي چيزهايي است كه به حفاظت زيباشناختي و 
مرمت نياز دارند و ما را هم نسبت به آن آگاه تر مي كند.  
ارزش هاي زيباشناختي سابق هنر در آثار كريستو و كلود 
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ضمن حفاظت زيباشناختي تغيير مي كند. كريستو-كلود 
می توانند بسته به چيزی كه می پوشانند هدف متفاوتی را 
دنبال كنند، اما بنا به هر هدفی دقيقاً برعكس مسير رابطه 
عناصر بيرونی و درونِی رايج در آثار هنری در تاريخ هنر 
حركت می كنند. به اين دليل كه آثار هنری باستانی به ويژه 
نقاشی، بر اساس گزارش پلينی نويسنده تاريخ طبيعی- 
درباره رقابت دو نقاش يعنی پارهازيوس27 و زئوكسيس28 
بر سر واقع گرايی- با پرده هايی پوشيده می شد )سوانه، 
1388 : 42(. با كنار زدن اين پرده ها، روی آن ها نمايانده 
معنايی  »رونمايی«  كريستو-كلود  آثار  در  اما  می شد. 
ندارد. اتفاقاً رخ ها، نمايِش روها، نماها و سردرها پوشيده 
شده اند. در اين آثار نقش آن آرايه هاي بيروني براي اثر 
هنري كاركرد خود را از دست داده است. همچنين از 
آرايه ها و تزيينات الحاقي چون قاب، يا تن پوش پيكره ها 
نيست.چيزي  اثري  مجلل  بناهاي  براي  ستون سازي  و 
مثابه  به  بيرونی  نحو  به  فقط  ناميده مي شود،  آرايه  كه 
ضميمه ای برای اثر محسوب می شود و بر رضايت ذوق 
اضافه می كند، اين كار را فقط به كمك صورتش انجام 
می دهد. نظير قاب تابلوهای نقاشی، تن پوش پيكره ها و 
يا ستون های اطراف بناهای مجلل. اما اگر آرايه عبارت از 
صورت زيبا نباشد و اگر قابی طاليی صرفاً برای سفارش 

27. Parrhasius
28. Zeuxis

و توصيه تابلو به كمك جذابيت خود به كار رود. در اين 
صورت »زيور« ناميده می شود و به زيبايی اصيل لطمه 
می زند )كانت، 1393: 130-131(. هدف از عناصر مكمل 
و پيراموني، به تعبير افزايش زيبايي است. اگر اين تزئينات، 
به خودی خود، فرم زيبايی داشته باشند؛ در زيبايی شی 
سهيم می شوند، چرا كه ماهيتشان مشابه شی اصلی است 

كه تزئينش می كنند )ژيمنز، 1387: 127(.
در اين آثار رابطه عناصر پيراموني، آرايه ها و تزيينات 
نسبت به اصل اثر تغيير يافته، بيرون و درون، حاشيه 
هزاره  روش  هم  اين  است.  شده  آميخته  بهم  مركز  و 
جديد برای دعوت تماشاگر و جلب توجه او به چيزي 
امروزه  نياز دارد. تماشاگرانی كه  است كه به حفاظت 
جای گردشگران سياحت عظيم29 دوره رمانتيك را با دو 
هدف نشان گرفته اند. هم می بينند و در فضای ساختگِی 
هنرمند حركت می كنند و می گردند و هم محيط آن ها 
ما  از  تمهيد،  اين  با  احاطه مي كنند. شايد هنرمند  را 
بخواهد بهتر ببينيم، بيشتر ببينيم، بيشتر حس كنيم، 
او  برسيم.  بهتری  شناخت  به  و  كنيم  درک  بهتر  تا 
برای رسيدن به شناخت بهتر و بيشتر در رابطه انسان 
و محيطش و توجه بيشتر به تأثيرات سهل انگاری در 
اين رابطه با تأكيد بر تجربه زيباشناختي از مولفه هاي 

مختلف زيباشناختی در اكواستتيك بهره می برد.
29. Grand tour
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دوره  شروِع  هنگام  كريستو 
كاری  اش، بيشتر دغدغه های 
هنری دارد. وام دار هنرمندان 
است.  و سوررئاليست ها  دادايست ها  تحت تأثير  و  مدرن 
اما به تدريج اين دغدغه ها مسير ديگری پيدا می كند. ما 
در تحليل آثار اين هنرمند )يا زوج هنري( از دغدغه های 
هنری به اهداف متمايل كمتر شاهد اهداف متمايل به 
گردشگری، اكوتوريسم و ژئوتوريسم بوديم، بنابراين مسير 
و راه انديشيدن ديگری را دنبال كرديم. به مرور كه پيش 
می  رود به نظر می رسد اهداف اين هنرمند می تواند يك 
مكالمه ميان رشته  ای بين زيباشناسی، هنر، اكولوژی برقرار 
كند. در حقيقت او از هنرمندانی است كه اتفاقاً با صبغه 
بی توجهی  از  ناشي  معضل های  به  توجه  ضمن  هنری 
و بهره بی رويه از محيط زيست، به گسترش استتيك/

زيباشناسی همت ورزيده و يكی از شاخه  های استتيك 
نمونه هاي  دارای  را  زيست محيطی  زيباشناسی  يعنی 

متنوعي كرده است.
در نتيجه جهت پيشبرد اهداف پژوهش، ابتدا تعدادی از 
پروژه  های كريستو-كلود را كه مرتبط به مسائل زيباشناختی 
است، انتخاب و گرايش  های آنها را مشخص كرديم. عالوه 
 براين ، تنوع وسيع پروژه  های  آن ها را نشان داديم، از تنوع 
اجرا و نصب  در برافراشتنِ نرده ها ، پرده  ها ، چترها و دروازه ها 
يا  انسان  توسط  اشياء ساخته شده  بسته  بندی  تا  گرفته 

طبيعی ، مانند ساختمان عمومی )پارلمان( ، يك زيرساخت 
)پل( و يك شیء طبيعی )جزيره(. كريستو-كلود هر فضايی 
را ، از خيابان  های شهر گرفته تا دره  های كويری ، به بوم 
ايده  های خود تبديل می  كرد. او هنر را در سراسر جهان 

خلق كرد و  محدوديت مرزهای جهانی را در نورديد.
در ايـن مقـاله پس از معـرفـی گـرايش هـای هنــري 
كريستو-كلود در شـاخه هاي اكـولوژيكال آرت، اكـوآرت، 
هنـر ترميمي به اين نتيجه رسيديم كه اين زوج براي 
طبيعت معناي متنوعي چون زمين، مكان )به واسطه 
برساخته  طبيعت  منظره،  و  جمعي(  و  فردي  خاطره  
)فرهنگي( و طبيعت بكر و دست نخورده و محيط زيست 
در نظر مي گيرد. در ادامه به شرح مختصری از مسائل 
زيباشناسی زيست محيطیكه از نظريه  های آلن كارلسون، 
اميلی بردی و آرنولد برلينت و لينتوت و .. اتخاذ شده 
پرداختيم.  مسائلي چون ارزش زيباشناختي، استغراق 
زيباشـناختي، مواجهـه زيباشـناختي، ارزش و حفاظت 
زيباشناختي را مطالعه كرديم و آثار كريستو-كلود را بر 
اساس آنها مورد واكاوي قرار داديم. با توجه به بررسی های 
انجام شده در تحليل وجوه مختلف اين آثار می  توان گفت، 
آنها موجب رابطه  ای مثبت ميان انسان و طبيعت می شوند 
و با آميزش ظريف تصنع و طبيعت، به تعمق در رابطه 
انسان و طبيعت دعوت می كننـد. بنابرايـن كريستو -كلود 
همان  طور كه بردی بيان كرده، با فعال كردن يا به نوعی 

نتيجه  
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پررنگ كردن و توجه بيشتر به كيفيات طبيعت يا با اشاره 
به آن ها، و حتی كار خالق با آن ها، صورتی از دعوت به احترام 
زيباشناختی را نسبت به طبيعت نمايش می دهد. حتی 
می  توان مطرح كرد كه رابطه پركشمكش و چالش برانگيز 
نهايتاً  بهبود می  يابد.  او  آثار  به  واسطه   انسان و طبيعت 
از طريق احترام زيباشناختی  وقتی هنرمند قصد دارد 
هم راستای اهداف اكولوژی حركت كند، در اين حالت 
اقداماتش از اثر هنرمحيطی به اكولوژيكال آرت، اكوآرت، 

و هنر ترميمی هم چرخش می كند. 
طبق رويكرد استغراق زيباشناختی برلينت كه آن را مانند 
پيوندی ميان درک كننده و ابژه و تبديل به وحدتی ادراكی 
ميان اين دو بيان می  كند، در مواجهه با آثار كريستو-

كلود، درک كننده بايد اغلب حواس خود، نه فقط بينايی و 
شنوايی را آزادانه برای درک اثر به كار بگيرد. او به واسطه  
آثار خود مخاطب را از لحاظ فيزيكی درگير مي كند و 
فاصله  فيزيكی بين مخاطب و آثار خود را كاهش مي دهد. 
اما اين كاهش و فاصله، مستلزم استغراق زيباشناختي 
با  يعني  زيباشناختی  استغراق  درحالت  مخاطب  است. 
تجربه آثار و تأثير آنها روي حواس، به صورت مستقيم به 
تأمل دعوت مي شود.  اين تأمل، حركت و توجه هنرمندان 
از چشم انداز زيبا به زمين، طبيعت و آثار مخلوق را گوشزد 
می كند. گاهی اقدامات او را می  توان مواجهه زيباشناختی 
در نظر گرفت كه موجب رقم زدن رفتارهای زيباشناختی 

به سوی طبيعت از جانب مخاطبين می شود. با توجه به 
نظريه  كارلسون كه مواجهه زيباشناختی را واكنشی از نوع 
تغيير كيفيت های زيباشناختی محيط و يا طبيعت توضيح 
می دهد، گاهی كريستو-كلود، از طريق آثار هنری خود 
می خواهد نقص های طبيعت را برطرف كند. او گاهی با 
ايجاد تعليق در مكان و زمان ارائه آثار هنری، پيام روشنی 
دارد و ابعاد ادراک زيباشناختی مخاطب را گسترش می دهد. 
هرچند اين آثار پايداری طوالنی ندارند و نمی توانند به 
بقای زيباشناختی خود ادامه دهند. نهايتاً مواجهه از طريق 
رسانه ای كه زاده  مدرنيته است، موجب می شود مخاطب 
صرفاً با بينايی - يعنی فقط يكی از حواس- با آثار او همراه 
  شود. در صورتی كه در مواجهه با خود آثار در محيط تعداد 
بيشتری از حواس درگير می شوند. در حقيقت اين زوج به 
بهانه هنر ويژگی زيباشناختی طبيعت يعنی نگاه به ارزش 
زيباشناختی بدان را تغيير می  دهد. الزم به ذكر است كه 
آثار كريستو-كلود همراه ِمواجهه زيباشناسي با طبيعت، 
به پيوند زيباشناسی و سياست هم اهميت می  دهد. به 
بر  او عالوه  عنوان مثال در چترها، مكان  های گزينشی 
ايجاد درک مكان نگارانه ای برای اهالی همان كشور، برای 
ترويج گفت وگو ميان كسانی كه در ستيز با يكديگرند به 
نقاشی،  مرزهای  مطالعه  مورد  آثار  در كل،  كار می آيد. 
معماری و زيباشناسی را با هم تداخلی، مبادله و تعامل 

به هم نزديك می  كند.
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كريستو-كلود در آثار هنری خود برای نمونه پوشيدگی 
درخـت، صخـره و آب، ضمـن حفـاظـت زيباشـناختی، 
با  او  ارزش  های زيباشناختی هنر را هم تغيير می  دهد. 
به  را  آثاری  بی  نقش ونگار،  و  ساده  پارچه   نوعی  از  بهره 
طبيعت  گاهی  كه  می  گذار،  نمايش  به  پوشيده  شكل 
اين  را.  انسان  مخلوق را در برمی  گيرد و گاهی مصنوع 
آثار كه نقش دوگانه  ای موجب می  شوند، گاهی چيزی را 
رازآميز می  كنند و گاهی زشتی آن ها را می پوشانند و يا 
شايد آن ها را زيباتر می  كنند. به طوركلی به نظر می  رسد 
با پنهان داشـتن، موجب برانگيختن توجه و حسـاسيت 
بيشتر مخاطبين به آثار - حتی مصنوع انسان به عنوان 
طبيعت برساخته- می  شوند. از آنها دعوت مي كنند، آگاه تر 
از هميشه در مورد مسائلی كه نزديك هستند، اما مورد 
غفلت واقع شده اند، تأمل كنند. افزون براين، بنا به ابعاد 
عظيم اين آثار يك نقطه اشتراک استتيكی در مواجهه با 
آثار كريستو وجود دارد. تأثيرگذاري بر بدن درک كننده و 
درگيركردن حواس و به چالش كشيدن درک متعارف آن ها. 
اين نقطه از ديگر جنبه های گسترش ابعاد زيباشناسی 
از طريق اين آثار محسوب مي شود. كريستو-كلود گاهی 
با ايجاد تعليق در مكان و زمان و باساختن آثار يادمانی، 
را گسترش می  دهد.  زيباشناختی مخاطب  ادراک  ابعاد 
او با پوشاندن طبيعت و برخی آثار فرهنگی ارزش ذاتی 
طبيعت بكر مانند رودخانه، درخت، صخره و آثار فرهنگی 

را دور از منفعت های رايج آنها متذكر می شود. از طرف 
ديگر، با اين آثار محدوديت ارزش های زيباشناختی قبلی 
جديدتری  ارزش های  استقبال  به  و  می گذارد  كنار  را 
مي رود. بنا به اين مولفه ها طبق پژوهش حاضر می  توان 
استدالل  كرد چنين پروژه هايی مخاطب را دعوت می كنند 
قالب  را در  زيبا شناسی  و  فرماليسم  كه محدوديت های 
زيباشناسی زيست محيطی گسترش دهند. نقطه پيوند و 
كانونی تمامی اين مولفه ها در آثار كريستو-كلود،»تجربه 
از  زيباشناختی« است كه بدون تأكيد بر آن هيچ كدام 

موارد برجسته اين پژوهش هويدا نمی شدند. 
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آثار کریستو و ژان کلود

 

تصاویر
 

مولفه هاي اکواستتيك در مواجهه با آثار

احترام 
زیباشناختي

استغراق 
زیباشناختي

مواجهه 
زیباشناختي

ارزش و 
حفاظت 

زیباشناختي

ÖÖÖ-حصار روان

ÖÖÖ-جزایر

ÖÖÖÖپوشاندن درختان 

ÖÖÖ-چترها

ÖÖÖÖپارک سنترال

ÖÖÖÖپل پونت نوف 

ÖÖÖÖساختمان رایشتاگ

ÖÖÖÖمجموعه ای از بشکه  ها در لندن

ÖÖÖ-دره پرده 

جدول2: جنبه هاي  اكواستتيكي آثار كريستو وكلود، منبع: نگارندگان.
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