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 مقدمه

یری نوعی گها و نقشِ باد در شکلی انسان از آن و اهمیت آن در زندگیِ انسان کنیم، و به درک اولیهبا تعریفی از باد و انرژی آن آغاز می را مقاله این          

 توجه بدان و انگیزه مرکزیِ ی هسته ،ی باد پردازیم که عالوه بر درکی اسرارآمیز و هستی شناختی از پدیدهبدان میآنگاه . گیریم، پی میآغازین در آنجهانبینی 

-های بادیِ سنتی به توربیناز آسیاب، در سیرِ تکاملی خود داریم کهنگاهی به آن می. ی از آن در زندگیِ انسانها بوده استعمل برداریِی بنیادین این نگاه،  بهره

، انرژیِ پاک و تجدیدپذیر بحساب آورد بمثابه یکی از مهمترین بخشهایِ آنرا توانمی که امروزه ،ای رسیده است این تکنولوژی به نقطه هایِ بادیِ عظیم و مدرن،

 انرژی در این راه برای خود در پیش گرفته، نوع بنا به نقشی که این ،اما .در جایگزینی این انرژی بجای انرژی فسیلی، ایفا نمایدرا کوشد نقشِ مهمی که می

انداز با این چشم .آوری را در این جایگاه قرار دهیم، بپردازیماین فن تامیدهد  داده و که به ما این امکان را یی فلسفی ا به زمینه بویژهدر عینِ حال و  میخواهیم

 مسلطِ نگاهِ که هایی هیراهآنرا از ب تادر راه پیشرفتش کمک کند،  ،این تکنولوژی را ،فرهنگی -یای اخالق زمینه در ایجادِ ،ویژه خود تواند با نگاهِکه آیا فلسفه می

   .دارد برحذر ،باشد پهن کرده تواندمی ،سودیِ تنها،  گرانه با انگیزه وسوسه ،در برابر چشمانش تکنولوژی در پیشرفتِ کورِ

 

بادی انرژیِ کوتاهِ ی تاریخچه  

که به دلیل اختالف دما ، فشار  ،روی زمین است جابجاییو  جنبش در حالِ هوایِ هایِمولکولباد،  ،به عبارتی یا و باد فقط جریان هوا است، از نظر علمی          

زمین  چرخشِ جوی تحت تأثیرِ و گردشِ جابجاییاین . دنمی شو از هم گشوده و بهم فشرده خورشید،بواسطه گرمایِ بین مناطق گرم و سرد باالی زمین  و چگالیِ

و از چه  برحسب اینکه باد چگونه و به چه شیوه  ،کره زمین تمامی مناطقِ را بر توزیع جغرافیایی بادسازد تا ما را قادر می که ،گیردقرار می سطح زمین و ناهمواریِ

ی  کرهانسان بر روی  گذاریگاماست، از ابتدای  به انرژی آنو محاس نقطه شروع دقیق سازی آناز  علمی شناختِ ، که امروزهباد اما. ترسیم نماییم ،وزدمیجهتی 

 بسزایی انسان از زندگی نقش ، باد در درکِهاانسان فرهنگیِ زندگیِآغازِ از . انرژی و زندگی شناخته شده است منبعِبه عنوان  گرفته و برای اوالهام  زمین از آن

 باد و بهره برداری از انرژیِ نیرویکنترل و در راه ، داشته و سعی در درک آن هیداد را می پرستب، هکردمیخدایانی را برای باد خلق  انسانکه  آنگونهداشته است، 

که یکی از عناصر چهارگانه  ،هندویزم اشاره کردبعنوان خدای باد در  "وایو"توان از تعالیم بودا به می. گوناگون میکوشیده است خویش به اشگالِ در زندگیِ ،آن

 آنه"بنام  یونانیانخدایانِ بادِ الهام برایِ  تعالیم بودا منبعِ .ساب میامد، که در طبیعت یک تعادلی را بوجود میاوردبح ،یعنی آب، زمین، آتش و هوا یا باد ،طبیعت

هایی  ها، هرکدام به پدیدهها و نسیمها، رفتارِ طوفانمش بادهشدت و آرا و ،یِ خود نامی داشتندمیشود که هر کدام از آن خدایان بنا به جهتِ وزش باد برا "موی

-خدای بادِ ژاپنی "فوجین"، ندادیگر هم میتوان یافت، از آن جمله کهنِ  یباد را به مقامِ خدایی و پرستش آنرا در فرهنگها فرارویاندنِ. خدایی نسبت داده میشدند

متناسب  که ،برقرار میکردندپیوند  هاهرکدام از این خدایان بنحوی با زندگیِ مردمان آن سرزمین .و غیره هانروژی خدایِ باد "نیورد"ها، بادِ رومی خدایِ "ونتی"ها، 

ی باد و نقشِ آن  دازه پدیدهدهد که تا چه انوجود این خدایان در فرهنگها نشان می ی نمونه. درکشان از هستی و تصورشان از نیروهایِ موجود در طبیعت بود با

.اهمیت داشته است همواره ، گیری جهان بینیِ آنها و درکشان از دنیایِ پیرامون ها برایِ آنها در شکلدر زندگیِ انسان  

و انرژی موجود در باد داشته  هاباد در زبان و عملِ انسانها بمعنایِ آن است که انسان از ابتدایِ تمدنِ بشری درکِ خوبی از نیرو خدایی رساندنِ اما به مقامِ          

 .اهمیت داشته باشد در زندگیِ روزانه آنها توانستهطبیعی می این بوده است که تا چه اندازه این انرژیِ گذاری و بیانِ این انرژیِ طبیعی و هدف از اینگونه به نمایش

 باشد که در کنار درک اسطورهاین بدان معنا می. گرفتداری قرار میبر هایِ اولیه مورد بهرهغیرِ حیوانیِ انرژی بود که توسط تمدن یکی از اولین منابعِ باد انرژیِ



3 
 

به  رداری از نیرویِ بادب بهره. ه استبود دگیِ عملیِ انسانهادر زن مرکزی یهسته ،رداریِ فنی از انرژیِ بادبهره ب ی باد، از همان ابتدا ی و هستی شناسانه از پدیدها

مشخصی که تا بحال آثارشان پیدا شده است  مواردِ .های بادی سنتی آغاز شدهای بادبانی و آسیابآن زمان که ساختِ قایق بهگردد، چهارهزار سال پیش باز می

هایِ پس از میالد باز میگردد، و نمونه هایِ غربی آن با های چوبی که قدمتش به سده بادبانبا محورهای عمودی و  ،بادی ایرانی است مربوط به آسیابهایِ

ترِ غربیِ آن، در این فناوری بادی  ی پیشرفته آن گرفته تا نسخه ایرانیِ ی از نسخه. شودپس از میالد قدمتش تخمین زده میی  که تا هزاره ،محورهایِ افقی

از کشاورزی و پیش از صنعتی، در سراسر جهان،  در جوامعِ. بادی از نیرو و انرژیِ هتررداریِ بب بازدهی بیشتر و بهرهمشاهده میشود در جهت باال بردن پیشرفتی 

بعدها . شداستفاده می آب، درختان و پمپاژچوبِ تکه کردن که ها و ساختِ کاغذ، اره و ت ها، رنگ ها، تهیه ادویه آسیابهایِ بادی سنتی برایِ آرد کردن دانه

 .فناوری آن گسترش یافت ،دیگر که به مرور به سرزمینهایِ ،دست یافتندبیشتری  با کاراییِ بادیِ هایها و توربینبه ساخت آسیاب صنعتگران ماهرِ اروپایی

نی شکل و بادباانواع پروانه های با استفاده از  باد و مک نیرویِبه ک های بادیآسیاب چرخنده یِ تحولی عمومی را از یک ماشین صنعتیِ ساده ،باد تاریخچه انرژیِ

مکانیکی و  توانند انرژیِکه می باشند،می یسه پره ا و روتورهای بزرگ مجهز به ،پیکر و سنگینی کهغول مدرنِ های بادیِتوربین ، تابه نمایش میگذارند گون پره

.تبدیل نمایند را به انرژیِ الکتریکیباد  دینامیکیِ  

ایِ آن از قرن سیزده تا اواخر قرن نوزده به مدت  ل پروانههایِ بادیِ با پروفای، به توربینآن هایِ بادیِ سنتی با روتورهایِ بادبانی شکلآسیاب روندِ تکاملیِ          

که در دوران  ،ها عمدتا برایِ پمپاژ مکانیکیِ آب استفاده میشدتوربین، این اروپا های بادیِتاریخ توربین برایِ صدها سال در. حدود پانصد سال طول کشید

به شش میلیون توربین تنها بین سالهایِ  هاشد، که تعداد آنمیا انتقال یافت و در دورانی به وفور در آن سرزمین بکار گرفته آمریک بهاخیرترش این تکنولوژی 

انرژیِ باد به  مکانیکیِ و دینامیکی برای تبدیل انرژیِ بادی یِبود که برایِ نخستین بار توربینها 0570اما در سال . شودتخمین زده می 0791تا  0581

 58در بازدهیِ  ، بویژه با شتابِ باالیی در دوران جنگ،اول یِجنگِ جهان تا پایانِ رداری از آنبهره ب که رسید،تولید  تکامل یافت و به در دانمارک یکیالکتر

شد، گسترش توربینهایِ میده ااستف برایِ تولید برق بخار گِرهایِ بز اما سوختِ فسیلیِ ارزانی که پس از جنگ در کارخانه .سراسری شد آن کشور در ،کیلوواتیِ آن

ها شد، بطوریکه تنها تعدادِ اندکی از آنها توانستند به تولید سطح توربین یتولید کارخانجاتِبسیاری از ، که منجر به بسته شدن بادی را از دستور روز خارج کرد

 برای تبدیل انرژی الکتریکیِکوچک در استفاده های شخصی و غیر متمرکز آن  هایِ بادیِبا گسترش توربین جهانی بود کهمابین دو جنگِ . پایینِ خود ادامه دهند

این  وسایلِ الکتریکی، استفاده از در باطریها و استفاده از آن برای روشنایی و برق یِ و همچنین ذخیره ها خانه به حرارتی برای گرمایشِ هاتوربین تولیدیِ

 تا متجاوز از یک مگاوات، آن ترِهای بزرگبادی در اندازه توربینهایِ بود که گسترشِ دوم جهانیِ باز در طی جنگِ .به خود دهد ایتکنولوژی توانست تکانِ دوباره

تاثیر  ی واگرچه پس از جنگ جهانی دوم با در دسترس بودن ارزانِ انرژی فسیل .ک و کشورهای دیگر اروپایی و همچنین در آمریکا رو به گسترش نهاددر دانمار

رِ آن در بازدهی بیشتبا نشان دادن  ی،ترش رو به پیش این تکنولوژستوسعه و گدر مجموع،  شویم، اماهای بادی مواجهه  میمنفیِ آن بر رشد و گسترش توربین

یر ی پاک و تجدید پذانرژ دهای مهم تولی هخود را در صدر یکی از شاخ هتوانست ژی امروزهکه این تکنولو توان گفتابعاد بزرگتر و با روتورهای با قطر بیشتر، می

 با پا به میدان گذاشتن انرژیِ هسته ه، بلکاست فسیلی طرف نبودهدر رقابت برایِ سر برآوردنِ خود تنها با انرژی  و راخی سالهایِ این تکنولوژی در طی. قرار دهد

پشتیبانیِ مردمی و هواداران جنبش سبز در طی سالهایِ  ،دانمارک ندنادر برخی از کشورها م .با رقیب دیگری مجبور به دست و پنجه نرم کردن بوده است ،ای

استفاده از  تا ، اجازه ندادآن های اتمیِبخاطر آلودگیِ محیط زیستی ناشی از زباله ،یا انرژی هسته های آنها باهفتاد از انرژی بادی و مقابله و اعتراض یِ دهه

 و سیاسی لیل تسلطِده بسدر جاییکه در کشوری مانند فران. ض رشدِ رو به افزایشی را نصیبِ انرژی بادی ساختوای در این کشور پا بگیرد، و در عانرژی هسته

-رشِ انرژی بادی از خود نشان نمیتسی به گا عالقه نه تنها که آنچنان ای شد،هسته انرژی یبِدست برتر نص ،ایتکنولوژی هسته صاحبان نمایندگان و اقتصادی 
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از شکلِ مشخصِ پشتیبانیِ مردم و هواداران جنبش سبز  .دادندسترش آن در این کشور از خود نشان میهایی هم برایِ گکارشکنی یشتر، حتیب ، بلکهدادند

 در دهه .یافت بسختی بتوان ی از آن راا نمونه در تاریخ توسعه تکنولوژید نمونه جالبی است که شای در دانمارک و پاک تجدیدپذیرتوربینهای بادی بمثابه انرژیِ 

 فنی آن کشور یکی از مدارسِ معلمان و شاگردانِ از زمان بقدرت دو مگاوات با شرکت چندین صد نفری بادیِ آن بزرگترین توربینِ ی هفتاد بود که ابتکار ساختِ

که هنوز پس از  ،اندازیِ این توربین دست یازیدندنصب و راه  ، به طرح، ساخت،انِ دیگربسیاری عالقمند پژوهشی و برخی دانشگاهها و موسساتِ و با همکاری

این تکنولوژی که توانسته  ،امروزه .گیرندهوادارانش جشن می روزِ افتتاح آن،ال، و ساالنه به مناسبت سبرق استل سال این توربین در حال تولید متجاوز از چه

 .باشدمی ی در حال رشد در سراسر جهانا با شدت بیسابقه ،تر، به اثبات برسانداست برتری خود را در رساندن انرژی پاک و در رقابت با سایرِ انرژیها، ارزان

 ساختِ وریِآدارد، بلکه فن یمشتاق یدارانِرابند و خیراه می بیش از پیش تولیدیِ آن به همه کشورها ی کتریستهال از انرژیِنه تنها برای استفاده  توربینهایِ بادی

راه یافته و در رقابتی تنگاتنک با هم در کار تولید این  رهااری از کشویای بسیار باالیی که امروزه تا پانزده مگاوات رسیده است، به بسه توربینهایِ بادی در اندازه

، کشورهایی باشنداین فناوری می رداری ازب تولید و صدور و بهره امروزه عالوه بر کشورهایِ اروپایی نظیر دانمارک، آلمان و اسپانیا که جلودار .باشندفناوری می

        .نحوی روزافزون در کار گسترش و پیشبرد این تکنولوژی میباشند، بهم چین بویژه در سالهای اخیر،همچنین آمریکا و  نظیر

 

هایِ بادیتوربینی  فلسفه تا ی زیست محیطی فلسفهاز     

 از به مثابه درکِ عمومیِ رایجِ و یا تکنولوژی آوریفن از آوری رااین فنکه  ،پرداخته میشودبه آن نکات مهمی  یبادانرژیِ  وریِآامروزه هنگام گفتگو پیرامون فن 

بسیاری در حل  ، که از اهمیتِکندهای تجدید پذیر دسته بندی میدر چاچوب انرژیآوری خود را اینکه این فن و از همه مهمتر یش از همهپ. سازدمتمایز می آن

جدید  آن، به دورانِ انرژی فسیلی با محدودیت ذخایرِدوران از  ،تاریخی در انتقالِ یا تعیین کننده تواند تاثیرِبنحوی که می ،محیطِ زیستی برخوردار بوده مسایلِ

بی با مصرف و بلعیدنِ  تکنولوژی کورانهکور پیشرفتِ. ی را خواهد داشتنقش مسلط ،انرژی بعنوان منبعِ پذیریددو تج که در آن انرژی پاک ،نمایدایفا  تاریخِ انسانی

هایِ علمی تمامیِ مطالعات و گزارش. شی غیر طبیعی، خشونت آمیز و نابود کننده، امروزه انسان را بر سر یک دو راهی قرار داده استمنابع زیرزمینی به رومهابایِ 

 که محیطِ رانیممیبنحوی پیش  آنرا ایم و کورکورانهبه راه انداخته آنرا که هستیم بزرگی ماشینِ مهارِکنترل و  از دست دادنِ ها در حالِانساند که ما ننشان میده

او در . آمریکایی در حال تحقق است ، دانشمند و زیست شناسِ"راشل کارستن "گویی کابوسِ. کشانیمی برایمان دارد، به نابودی میتحیا که اهمیتِ ،مان رازیست

 شصت زیست پیش نهاد، و در دهه در رابطه با محیطِرا به عنوان مفهومی فلسفی آگاهیِ زیست محیطی ،  "خاموش بهارِ"خود بنام  تحقیقاتِ زیست شناسیِ کتابِ

زمین به دلیل استفاده بی رویه  ی نوینِ فلسفیِ محیطِ زیستی اعالم کرد، و آن هنگامی بود که نابودیِ جانداران کره بود که تغییر پارادایمی را برای یک تفکرِ

:شنید را او فریادِهنوز میتوان  که گوییو . دادمیبشریت را بر سر یک دو راهی قرار  ،ها از مواد شیمیاییانسان  

ی زیبا، که در آن با سرعتی راهیم، راهی بنحوی فریبنده آسان، در بزرگکه ما زمانِ درازی در آن رانده ا راهی. یمااینک بر سرِ یک دو راهی ایستادهما هم "

رسیدن به  ، و تنها آخرین و تنها شانسِچنان شلوغ و پر ترافیک نیستدومی که آن و راه. استنشسته رانیم، ولی پایانی دهشتناک در انتظارمان یر مآو سرسام

".کندمان را تضمین میزمین ی کرهدهد که حفظِ  هدفی را به ما می  
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 مسببب یک که را هاییما انسان ،خواندفرا می زیست محیطِ قبالِدر نماا یاتیک مسئولیتبه پرندگان و طبیعت، و  مان در برابرِا به رابطه اخالقی که ما رافریادی 

و  آن نسبت بهتفاوتی و بی  طبیعت ما را از غیرِ شخصی کردنِ زیست محیطی آگاهیِ شعور یا با مفهومِ "راشل" .هستیم بدونِ آوازِ پرندگان بهارِ یک ،خاموش بهارِ

.داردبر حذر می ،کشاندبه این عنوان که این گونه برخورد ما را به تقلیل گرایی و قطع رابطه اخالقی با طبیعت می ،روندهایی که در آن جاری است  

 نِبراه انداخت با هدفِ و یاکولوژیک ی با طرح فلسفهنروژی  فیلسوفِ "سآرنه نِ" ،زیست تر در رابطه با محیطِ بعدی را به سویِ یک سیستم فلسفی گام          

همه  ابتوامان، ها انسان ها و غیرِگشایی و رفاه زندگی را برای همه انسان گره ،این اندیشه ی فلسفه. داردبر می ،آن و ژرفِ نفهوم بنیادیبه م اکولوژیکی جنبشی

سودمندی برایِ اهدافِ انسانی نیست، زیرا  تنها گذاریمعیار این ارزش با این دید که ،گذاردمی ارزش و در یک ردیف با هم ،آن در زندگی گوناگونِ اشگالِغنا و 

 ،جمعیت کاهش و کنترلِدر راستایِ  ،فلسفه این نگاهِ. کاهش دهند یا ، وتنها برای ارضایِ نیازهایِ خود از بین ببرند ها حق ندارند این ثروت و تنوع راکه انسان

نسان در طبیعت که آنرا به سرعت در معرض نابودی قرار داده است، مستلزم ساختن به بی رویه ا بشری، جلوگیری از دخالتِ برای شکوفایی زندگی و فرهنگِ

 ،موظف کردن انسانها در نهایتو  ،، و بر سرِ کار آوردنِ دولتهایی متناسب با این ساختارهاتکنولوژیکیبنیادیِ اقتصادی،  سیاستها در ساختارهایِ تغییرات بنیادیِ

تر هایی هر چه ژرفپرسشطرحِ و  نیک دگرگونیِ بنیادی این فلسفه خواستارِ .سازند را عملی این تغییرات تا بکوشند ،، میبایدکه در توافق با این فلسفه باشد،می

.جزوی از آن بشمار میآییم ی ما که همه ،باشدمیپیرامونِ نظامِ اقلیمی   

جدیِ زیست محیطیِ  اکنون با یک مشکلِآنچنانکه ما  ،ایجاد شده است نظامِ اقلیمیو  در آب و هوایِ زمینعمده ای  گذشته تغییراتِ ی در پنج دهه          

رادیکال و  جهانیِ د که ما به سمت یک گرمایشِننشان می ده گوناگون علمیِ تحقیقاتِ ی تقریباً همه. جهانی روبرو هستیم، که بطور تصاعدی در حالِ رشد است

آنچنانکه شود،  ناپذیر کنترل و برگشتغیرِ قابلِ  ای اکولوژیکی ناپایدار،ه فرآیند هکه می تواند منجر ب ،نامتعادل در حال حرکت هستیم یعیِزیست و طب یک محیطِ

زیست و مسئولیت پذیری در این رابطه  همچنانکه سیاستمدارانِ ما نسبت به تخریبِ محیطِ و ،این آگاهی با وجودِاما  .ممکن سازدنامی تواند هر راه حلی را  

کنیم، در آسمان پرواز ی میهنگامیکه رانندگ .کنیمدر این ویرانسازی برگشت ناپذیر در سراسر جهان فعاالنه شرکت میهمچنان ی ما  دادشان به هواست، همه

همچنان به این معنا است که ما بریم و غیره، ن را از بین مییماهاجنگلکنیم، سیلی استفاده میهایِ فسوختهنوز ایمان ه خانه تیِردر دستگاههایِ حرا کنیم،می

شعور و آگاهیِ زیست  ی فلسفه ،هاتک ما انسان تک برایِکه ست ا و درست در همین جا. کوشیمآن می یِمان و نابودا زندگی در حالِ دگرگون ساختنِ محیطِ

فلسفی پیرامون  کرِامروزه تف ،بنابراین. کنیمبا این مشکل برخورد می کردارو  گفتاردر که چگونه  ،یمسازییابد، جایی که روشن میاهمیتِ خود را می محیطی

ها را در ما انسان تک با این محتوا که تمامی تک ،گیردزیست محیطی در هسته مرکزی آن قرار می ، آنگونه که شعورِگیردبه خود میای اخالقی  تکنولوژی جنبه

که در غیرِ این شناسد، میکرد، مسئول و متعهد در کردار و عملزیست محیطی، نه فقط در گفتار، بلکه  موضعی نسبت به مسایلِ برایِ داشتنِ ،مانا قبال سیاره

.شودفرو کاسته می نه و غیرِ اخالقیر مسئوالربط، غی این تفکر به امری پوچ، بی صورت،  

، ولی این فلسفه مشخصا به دوران اخیرتر تعلق دارد ،بر محیطِ پیرامونتاثیر آن  و در باره تکنولوژی آن فلسفیِ هایِ گرچه آگاهیِ زیست محیطی با جنبها          

پرسش در  "ر اثرش بنام داو تکنولوژیِ هایدگر که توسط  یفلسفه. گرددباز میدر باره تکنولوژی  ، فیلسوفِ آلمانی،فلسفیِ هایدگر ی به نوعی ریشه در اندیشه

 منفیِ هایدگر در باره جنبه هایِ انتقادِ. تکنولوژی و ماهیت آن، فراهم آورده است در باره پیشرفتِ امکان تفسیر و درک متفاوتی رافورمول بندی شد،  "تکنیکباره 

اثرات ویرانگر آن بر  و بهکه به پیشرفت کور تکنولوژی هنگامیاز دیدِ بسیاری دیگر، اما . از اندیشمندان و فیلسوفان با استقبال روبرو نشد برخی تکنولوژی از سویِ

 از نگاهِ .سازداپذیر مین اجتناباو را با دیدی نوین  هایِ هبازگشت به اندیش لزومِبی توجه بود، بلکه  بارهاندیشه او در این  بهتوان نمی ،نگریممحیط زیست می

با  ،با دیدِ کهن خنه یا فنت. رفت ، پیش"تخنه" یا فننیک و تک از گری نسبت به دیدِ دنیایِ قدیمدی درکِ مدرن از تکنولوژی بنحوی رادیکال در جهتِ ،هایدگر
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کشید و از آن خواسته های نامعقول نداشت، هنر و صنایع دستی سازگار بود و بنحوی پویا و زنده با طبیعت هماهنگ بود، آنگونه که طبیعت را به چالش نمی

از . تا از آن برای تامین انرژیِ مورد نیاز سود جوید ،کشدفناوریِ مدرن طبیعت را برایِ کشف و استخراج ذخایر آن به چالش می. آنچنانکه تکنولوژی مدرن دارد

بدین ترتیب طبیعت را در متن و بافتِ  ، تامیکندو قالب بندی ازسازی بی تجاوزکارانه و بگونه ا رتبا بکار بردن زور و قداینرو این فناوری مسیر طبیعیِ طبیعت را 

بنابراین،  .بکار گیرد خود و برآوردنِ نیازهای خود بنابر الگوهایِ ذهنیِ خود شکل دهد و تمامیِ روندها و پدیده هایِ طبیعی را به سود و داده، یذهنی انسان جا

بخشِ عمده ای از جنبشِ زیست محیطی را، که امروزه ا تکنولوژی حتی بیش از گذشته اهمیتِ خود را حفظ کرده است، و از اینرو تفکر فلسفی هایدگر در رابطه ب

 ،"نسآرنه "به گفته . بایست مدیون اندیشه های او دانست، میها با محیط زیست داشته باشدآن در جهتِ سازگاریِ هاوریآفن ی تاثیر بسزایی در توسعهتواند می

گر بیان دهای. زیستی بشمار آورد سبز و محیطِ جنبشِ و او را آغازگرِ ،آن دانست رادیکالِ امروز در شکل اکولوژیکیِ بایست پیشرو فکریِ جنبشِ سبزِهایدگر را می

برایِ تقویت قدرتِ انسان مورد بهره برداری قرار  تواندمی دارایِ ارزش است که ، از آنرویدانند کهها طبیعت را کاالیی میانسان تکنولوژیک، کرد که در عصرِمی

کنونی تصادفی نیست، بلکه ناشی از نگاهی انسان محورانه  زیست محیطیِ رادیکال نیز بر آن پای میفشردند که بحرانِ هایِاکولوژیست ،هایدگر دهمانن .گیرد

انسان نباید آفت طبیعت باشد، بلکه مبنی بر اینکه را، هایگر  ی اندیشه این "رنه نسآ". کاهدخود می کند و بدینگونه از انسانیتِکه طبیعت را نابود می ،است

بمثابه کلیتی از  تنها طبیعت را نباید ،با این نگاه. دهددرگیر سازد، مورد ستایش قرار می ای خالقانه خود را در پیوند و هماهنگ با طبیعت بایست بگونهبرعکس می

در آگاهیِ انسان به نمایش خود را در یک منطقه،  ای در لحظه که ای نگاه کرد،پدیده بمثابه آنرا، بیشترباید قرار داد، بلکه  ییاسامورد شن ،روندهایِ فیزیکی

.شودگرفته و ناپدید میبرای دیگر از او روی نماید و در لحظهآشکار و پدیدار می گشاید،، میگذاشته  

آلودگیِ  منبعِ شود که امروزه ما از آن بعنوانِمی شامل آن بخش از تکنولوژیکه  ،است توسعه آنوجه تاریکِ به  لوژیهایدگر از فناوری یا تکنو انتقاد          

بودنِ آن برایِ دسترس یِ درید از چگونگامدرن را ب تکنولوژیِ بگفته هایدگر، جوهرِ. کنیمیاد میگاز کربنیک و غیره  کره زمین، انتشارِ زیست، گرمایشِ محیطِ

استفاده از منابع انرژی است که  ی در نتیجه. گذاردانرژی درک کرد، و در همین جاست که امروزه تکنولوژی وجه خطرناکِ خود را به نمایش می استفاد از منابعِ

و ماشین صنعتی مخالفتی ندارد  با خودِ هایدگر .پرداختمقابله به توان با آن جاست که باید دید چگونه می، و در همینایم را بوجود آوردهحیطی زیست م التِکمش

 بمثابه منبع انرژی طبیعی در طبیعت و منابعِ و تکنولوژی تکنیک انسان چگونه خود را از طریقِ نیست که باید آنرا نابود کرد، بلکه برایِ او مهم این است که آنبر 

چگونگیِ رابطه برقرار  آنها را در تفاوتِسنتی آن از دوران کهن فرق میگذارد، همانا  فهمِوریِ مدرن را از تخنه یا تکنیک با آهنگامیکه هایدگر فن. دهددخالت می

داند که برایِ انرژی می بعِنکشد و طبیعت را بعنوان یک مطبیعت را با خشونت به چالش می ،وریِ مدرنآفن .در نظر داردبا منابع انرژی وری آفنکردنِ این دو 

که نگاه نمیکند آنگونه به طبیعت به عنوان منبع انرژی ،کهنِ آن یا تکنیک به معنایِ "تخنه"برعکس، . انرژی در اختیار ماست ی خیرهاستخراج، بهره برداری، و ذ

-را آزاد می طبیعت "تخنه". یک شرکتِ تولیدی نگاه کنیمطبیعت را بمثابه  در نهایت نیم ورا به سود خود دستکاری کآن ما تا ،استشده  گرفتهدر اختیار ما قرار 

هایِ این مقایسه را حتی از این هم فراتر رفته و نمونه هایدگر . ت چیره گرددبدون اینکه خواسته باشد بر طبیع ،پویاییِ خود را بیآشکاراند و به تولید رساند گذارد تا

یا فناوریِ قدیم را  "تخنه"هایدگر مصداق . داردیاز هم متمایز مکند، و درست در همین جاست که او بطور مشخص دو نوعِ گوناگونِ انرژی را شخص میم

مورد بهره برداری  آرد کردنِ گندم و دانه هایِ نباتی و همچنین پمپاژ آب ایِ گرداندنِ سنگهایِ آسیاب و با هدفِبرداند، که از انرژیِ باد آسیابهایِ بادیِ سنتی می

-ورزد و آنرا به چالش نمیدهد، نسبت بدان خشونت نمیروندِ طبیعت را تغییر نمی ،یابدسنتی خود را در طبیعت می بادیِ هنگامیکه آسیابِاز نگاه او،  .گرفتقرار می

  .س پذیرِ جریانِ باد را ذخیره کندکوشد تا انرژیِ دسترکشد، و نمی
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 زمانی که، محیطِ زیست راتوانند جریان طبیعی که ذاتا نمی ،دارندی از انرژی سروکار ا هایِ بادی با گونهآنست که آسیاب ،آنچه که در اینجا مهم است          

شود، میگذرد و دوباره در طبیعت جاری و ساری میبادی  هایِ آسیابِ هجریان باد از البالیِ پروان ،وزدهنگامی که باد می .دنشود، تغییر دهفناوری در آن فعال می

-میکره زمین، کوهها، جنگلها و غیره  ناهمواریهایِ سطحِ از البالیِ که ،طبیعیِ باد است وزد و این مسیرِباد میطبیعت رخ میدهد، هنگامیکه همچنانکه در خودِ 

یِ زمین بنمایانند که هاهمچون سمبولی از ناهمواری توانند خود رامی ،هایِ بادی هم در دلِ طبیعتآسیاب .است ادب ، و این بخشی از طبیتِیابدگذرد و جریان می

داده و نوعِ دیگری از انرژی به زبان علمی اگرچه باد انرژیِ جنبشیِ خود را از دست . کندتواند هنوز بطور طبیعی از البالیِ آنها عبور نند درختان و کوه ها، باد میما

پذیر و تجدید انرژیهایِ بخشِ ها را به دوژیآنگونه که امروزه ما انر هایِ انرژیندیب هایدگر به دسته .وجود باد همیشگی و ماندگار است تولید شده، اما

 دگرگونی ،های بادیباد در آسیاب استفاده از جریانِ. کرد، اما بطور غیرمستقیم تفاوت این دو را نشان داده استبندی نمی هبندی میکنیم، طبق تجدیدناپذیر دسته

کنیم تا آب را در پشتِ سدها برای استفاده از آن ذخیره کنیم، بدین ترتیب ما اد میآب مانع ایج کند، اما هنگامیکه ما در برابر جریانِایجاد نمی در ماهیت آن

یا هنگامیکه قطعه . یما طبیعی بخشیدهیتی مصنوعی و دستکاری شده و غیرِیم، و بدان شخصا ا در طبیعت بطور عمده تغییر دادهماهیتِ رودخانه و کارکرد آنر

جدا  ،آنرا از ژرفایِ زمینش که ذخیره این منابع است خاکیِ ی خواهیم پوسته، میکشیمبه چالش می و دیگر منابع عدنم و سنگِ زمینی را برایِ تولید ذغال سنگ

بکار  زمین کره بیشترِ بلکه برای تخریبِ ،نه تنها برای استفاده از آن ،سازیم، سنگ معادنش را از دلش بیرون بیاوریم، تا آنجا که حتی با استخراج اورانیم آن

آنچه  .شودی کشاورزی از آن مراقبت و پرستاری کرد، نگاه نمیا بایست تنها بعنوان مزرعهبه مفهوم کهن آن که میدیگر به آن قطعه زمین  و بدینگونه، .بگیریم

که  شاره داردهایی ااشکالِ گوناگونِ انرژیهایِ تجدیدپذیر یا جایگزین به ین است که انرژیسازد اانرژی متمایز میهای تجدیدپذیر را از سایرِ اشکالِ که انرژی

دارایِ یک همچون  آیند،هایِ دریا بیرون میهایی که از باد، خورشید و موجاشکال انرژی. ذخیره محدودی ندارند، بلکه تنها در رخدادِ کنونی آنها محدود هستند

هایِ آینده بایست بمثابه انرژیند، که میا در کانون مبارزه انسان برای بقایِ خود قرار گرفته این نوع انرژیها هستند که استفاده از آنها امروزه. باشندی میا گیویژه

های سنتی و عمدتا فسیلی نه تنها بدلیل آنکه آنها میراثِ طبیعت هستند، میبایست حفظ انرژی. هر چه زودتر جایگزین اشکال سنتی، ثابت و محدودِ انرژی، بشوند

. اجتناب کرد "اساسا ز استفاده از آنها برای حفظِ محیطِ زیستبایست اشوند، بلکه می  

که گویی او فقط  کنونی بشمار می آید، و از اینرو نباید فلسفه تکنولوژی او را ساده گرفت هایِ زیست محیطیِجنبش الهام بخشِ ابعِهایدگر از مهمترین من          

سازد که در آنجا، یمرتبط م هایِ بادی سنتیآسیاب و بهبادی را جدا کرده  هنگامیکه او انرژیِ. به تکنولوژی یا فناوری داشته است و رومانتیک رویکردی عاشقانه

 رومانتیکاظ به لح هایدگراینگونه نیست که . حرفی برایِ گفتن دارددر این رابطه کند، او در قلبِ طبیعت ایستاده و بمثابه بخشی از طبیعت با آرامش کار میو 

از طرفی  .برندطبیعت را از بین نمیبا طبیعت هماهنگ و متعادل هستند و  ستاید کهاز آنرو می را آنهااو  داند، بلکهمی "خوب"بادیِ سنتی آنها را  هایِآسیاب بودنِ

ماهنگ با طبیعت مدرن ناه خیزد که تکنولوژیِبه انتقاد از آن برمی نیست، بلکه از آنرو است برای اینکه رومانتیک "بد" مدرن فناوریهایدگر معتقد نیست  ،دیگر

آن تنها به  ، و بهآن تسلط یافته ، بردهیگسترانب را در طبیعت خار خودهمراه با افت یبا خشونت تا کوشدمی بنابر قوانین کورِ خود این تکنولوژی. تکامل یافته است

رومانتیک  اما .دارد ی بهمراها ویرانگرانه زیست محیطیِ یراتِ، صرفنظر از اینکه چه تاثش را بلعیدیاه خرین قطرهباید تا آکه  ،کندنگاه  انرژی عنوان یک منبعِ

و پدیده فراموشیِ فیلسوفان، چیزی که هنوز  هنر اب آنو رابطه  "تخنه"رویکرد او به تکنیک بمثابه نامیدنِ فلسفه تکنولوژیِ هایدگر تفسیری است کج و معوج از 

تنها  هستی یا وجود، بنا به گفته هایدگر، فیلسوفان از زمانِ افالطون به این طرف، هستی را به فراموشی سپرده اند و بجایِ پرسش در باره مفهومِ. هم ادامه دارد

این تنها فیلسوفان پیش از سقراط بودند که در جستجویِ هستی بودند و آنها بودند  ،ته اوبه گف. ندا تهاند و خود را در درکِ موجودات غرق ساخ دل به هستنده داده

ی افالطونی، بیشترِ فیلسوفان از هستی دوری گزیدند، چرا که معتقد بودند که رازِ ایدهیا  مُثُلاما از زمانِ اختراع . بگشایندکه قادر بودند پرده ای از راز هستی 

با  ،شناختند، اما از آن پسنامیدند و مینیانِ پیش از سقراط با هستی آشنایی داشتند و آنرا همان فیزیک با مفهومی هستی شناسانه مییونا. هستی گشودنی نیست
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شود و میاز همانجا بود که فیزیک یا هستی همان طبیعت . توان دیدید و میآآوردند که به چشم میافالطونی، هستی را همان چیزهایی بشمار می ی طرح ایده

اپذیر ن است، و این ایده به خدایی دسترس گیرد که شناسایی ناپذیرید، به جهانی ماورای طبیعی یا متافیزیکی تعلق میآهر چه که فراتر از آن است و به چشم نمی

متافیزیک و ماورایِ  شوند و در تاریخِحروم میها از شنیدن آوایِ هستی مسو انسانبدین ترتیب، از آن زمان به این. است خوبیشود که خالق مفهوم تبدیل می

نها به آنچه که هست، یعنی فیلسوفان نیز از آن زمان هستی را فراموش کرده اند، و ت. شودهستی به فراموشی سپرده می ،شوند، تاریخی که در آنطبیعت غرق می

.کشند پردازند، بدون اینکه چیستیِ خودِ هستی را به پرسشها و موجودات می هستنده  

یک هستنده یا یک موجود  ،اثر هنری را نیز همچون سایرِ موجودهایِ طبیعت از آنروست که او هایدگریا تکنیک و فن بمثابه هنر از جانب  "تخنه"دیدنِ           

یابد که انسان این امکان را می ،در هنر .دهداختصاص می در جهان که برایِ خود جایگاه خاصی ،بشمار میآورد، که به دستِ انسان از موادی آفریده شده است

دارد که چه هست و چگونه هستیِ خود برمی گشاید و پرده از رازِهستنده خود را می ،در کار هنری. هستی را در هستنده یا وجود را در موجود تجربه کند و بیازماید

به نمایش  ار یهنری در واقع یک رخداد اثرِ. گذارداش خود را به نمایش می توِ هستیرا آشکار میکند و در پر هستنده در اثرِ هنری خود هست، و به عبارتی هستیِ

-آورد و تقابلی که سبب میی زیبا خود را به نمایش در میا کشی که در پردهمَیابد، کِش، که در آن کشاکشی بین آشکار شدن و پنهان کردن جریان میگذاردمی

پنهان  باز شود ونمایان شدنِ هستی بمثابه یک رخداد که به یکباره آشکار می .آشکار شود (موجود) و هستنده (وجود) تیمابینِ هس هستی شناختی تفاوتِ تا شود

این رخداد زودگذر و فرّار را در یک قالب هنری برای نمونه یک شعر،  ،این اثر هنری .سازدکارِ اثر هنری است که تجربه و آزمون آنرا برای ما میسر می گردد،می

کفشِ کهنه یک روستایی توسط  نقاشیِ برایِ نمونه یک کارِ هنری، ،گر خودهاید .دهدما قرار می نقاشی و یا یک اثرِ سینمایی، منجمد ساخته و در معرض دیدِ

این کفش در پایِ یک روستاییِ زحمتکش و کار او در  ی بوم بکمک هنرمند موجودیت یافته، در رابطه ونگوک را مثال میزند که چگونه این نقاشی که با رنگ و

و  گذاردنماید و خود را به نمایش میدر این اثر رخ می که چگونه این پیوندِ هستی شناختیپیوند با محیط اجتماعی آن روستا و دنیایِ پیرامونِ آن هستی یافته و این

در اینجا اشاره به نمونه دیگری از یک اثر . پی ببرد  در رابطه با دنیایِ پیرامونش، که آن کفش باشد ،کند که به رازِ هستیِ این هستندهکمک میبه بیننده اثر 

های روستایِ آسیاب" آن بنامپایانیِ  و آن بخشِ "رویا"بنام  "اکیرا کوروساوا"و آن اثر سینماییِ  ،میباشدث مورد نظر نیز مرتبط هنری بی فایده نیست که به بح

 هم نفسکامال  با آن وکنند نگ زندگی میپیرامون هماه با طبیعتِ به سادگیشود که مردمانش روستایی به نمایش گذاشته می هنری، در این اثرِ. است "آبی

جاری ی های دو رودخانه  در کناره. جوینداست بهره میآنه خودِ آبی که دست ساخت هایِن هیچگونه تعرضی به طبیعت از تکنولوژیِ آسیابوبد در آن و ،ندهست

 یی کوروساوا دوچندان افزودهاکه بر زیبایی آن جهان روی و در چرخشندنان در دلِ این طبیعت زیبا جای گرفته چویژه خود آن یِآسیابهایِ آبی با زیبای ،با آبی زالل

گردش، که گویی جنبش  گرداند و اینمیهایشان رهانیز در کن را هایِ آبیهایِ آسیابیابد و پرهجریان می با آوایی زیبا سدی گونهن هیچورودخانه بد آبِ. اند

به  اهالی، با فروتنیطبیعت را در پیوند زنده با مردمانِ  زنده بودنِ ،پرندگان وایِ، بهمراه آو آوایِ آنهاآبهایِ جاری طبیعت را به نمایش گذاشته، در آمیزش با امواج 

آن  را و راز هستیِآن و اهالی سعادتمند زندگیِ آرام آن روستا داستانِ ،بیچرخِ آسیا ه و در حال تعمیرپیرمردی متجاوز از صد ساله در کنارِ رود نشست. ندکشارخ می

راز این  یلحظه به لحظه هر گوشههایی به هم پیوسته این اثر همچون نقاشی هایِ تمامیِ صحنه .سازدبیان میکند و آشکار می زندگی را برای رهگذری اتفاقی

    .گذارد و برایِ بیننده آشکار میکندبه نمایش می ،ل ساخته استدمیزاده را که اینک آنرا یه کابوسی مبدآرویایِ 

بیافکند، و بدین ترتیب هنر بمثابه همان دانش نامیده میشود که میخواهد بر حقیقت پرتوی  واژگانیِ هنر در واقع ی مثابه ریشهاز نگاهِ هایدگر، تخنه ب          

بنامیم  که آنرا تنها یک آفرینشنهنری را از ای هنری نهفته است، که این اثرِ چیزی در آفرینشِ هنریِ یک اثرِ. آشکار است تخنه بنا به درک یونانیان همان حقیقتِ

ماهیتی شاعرانه دارد، زیرا  "اثر هنری اساسا ،در واقع از این نگاه. است یفشایِ حقیقت، بلکه باید آنرا یک شعری بشمار آورد که در کار آشکاراندن و ارویاندفراتر می
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باشد، بلکه او در بازتابِ شاعرانه هایدگر بدنبال اعتالیِ خودِ هنر نمی هنرِ ی فلسفه ،توان گفتمی. به نمایش درآید و آشکار شود هستنده دهد که حقیقتِاجازه می

و در تخنه سرچشمه ای از هنر  بافدهنر و آفرینش هنری را با تخنه و یا تکنیک بهم می بدین ترتیب هایدگر. و آشکارگیِ هستی است هنری در پیِ کشف یک اثرِ

بنابراین روشن است که در اینجا تنها سخن از رومانتیک کردن  .برون رفتِ تکنولوژی از این پیشرفتِ انحرافی و کورِ خود، بیابد برایِ جوید، تا راه حلیمی

بایست کوشید آنرا به که اگرچه او خیلی در جزییات آن فرو نرفته است، اما می ،فلسفه هایگر است اساسیِ هایِ در میان باشد، بلکه این از جنبه تواندتکنولوژی نمی

تکنولوژی و یا فناوری  و سرزنده است که میتواند در آن، تعهدی خالقانه ی ثر هنری به معنایِ شاعرانهانر و مردم با ه چگونگیِ ارتباطِ. درستی درک و تفسیر کرد

، و برایِ رهایی از این فراموشی آوردهمانجا که خطر نهفته است، راه نجات نیز سر بر میدر  رکه به گفته هایدگو در همین جاست . هایِ آن بازتاب یابد و فراورده

کردن نوع نگاهمان به راه را برای پاکیزه  ،های او جاست که اندیشههای بشری با خالقیتی نوین نگاه کرد، و از همین بایست به فرآوردهمی بیگانگی در جهانو 

.تواند بگشایدها می این فراورده  

هایدگر گره  تکنولوژیِ ی توان به فلسفهبه معنای مدرن آن می را هایِ بادیتوان گفت که نقطه آغازین اندیشه ورزیِ فلسفی پیرامون توربیناین میبنابر          

اشاره دارد، این نگاهِ آن که برایِ دور زدن از انرژیهایِ فسیلی به انرژیهایِ پاک و تجدیدپذیر برایِ نجاتِ زمین از گرم شدن  ،زیست محیطی کنونی لِکدر مش. زد

بادی و توربینهای بادی  انرژیِو  ،برای توجیه و درستیِ بهره برداری کردن از انرژی های تجدیدپذیر بطور کلی را، منطقیی اخالقی و پایه ای ا هایدگر زمینه

 ،هاکولوژیکی و زیست محیطی و غیرگوناگون در میانِ متفکران و روشنفکرانِ  الِکاش هکه ب یاین مبنایِ اخالق. آورد، بوجود می، برایِ پیشرفت و توسعهبطور ویژه

تکنولوژیِ توربینهایِ  توسعه و هنگامیکه به پیشرفت. بایست به لطف هایدگر دانسترایج و فرمولبندی شد، صرفنظر از وابستگیهایِ سیاسیِ آنها، می پس از هایگر

هایِ کامال اخالقی و آگاهانه از نگاه زیست محیطی را پشتیبانیِ جنبش ،وریآاین فن توان دید کهکنیم، بخوبی میبادی بویژه در چهار پنج دهه اخیر نگاه می

زیست محیطی و جلوگیری از افزایش دمای کره زمین روزبروز اهمیتِ بیشتری پیدا  لِکتوسعه این فناوری برایِ چیرگی بر مش. همراه داشته استبعمدتا با خود 

بخوبی این بخش از انرژی تجدیدپذیر توانسته  ،حاصل از آن کاهش یافته تمام شده برقِ متِهای بادی باال رفته و قیتوربین که راندمانِدر سالهای اخیر . کندمی

 ،توان دیداز اینرو می. از سودآوری برخوردار است ،هاستتکنولوژی پیشرفتِ یموتور محرکهسود بازار سرمایه که نشان دهد که در رقابت با انرژی فسیلی حتی در 

و تقاضا  ،هایِ بادی از یکسوتولید توربین زمینه در صنعتی در سرمایه گذاری ای بزرگِهروهگی تا سطح شرکتهایِ چندملیتی و حت ،روزبروز بر فعاالن اقتصادی

بشدت  همچنین وری انرژی بادیآتوان گفت در طی صد ساله اخیر پیشرفتِ فنمیالبته . دیابزایش میاف برایِ نصبِ آنها به منظور تولید الکتریسته از سویِ دیگر،

گذاشته، بوده تاثیر می هایِ فسیلی بویژه نفتی که بر استخراج و تولیدات و قیمت انرژیا هایِ جهانی و منطقهجنگ در دورانِ بویژه ،هایِ انرژیبحرانوابسته به 

سوخت شده بودند،  کمبودِ دچارِ کشورهای صنعتیدین سال به ویژه ها چنطیِ آن که ،در دو جنگ جهانی اخیر همانطور که پیشتر اشاره شد، برایِ نمونه. است

.آیندوریِ انرژیِ بادی در این کشورها بشمار میآفن عطفی در پیشرفتِ همچون نقاطِ  
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         هاو برونرفت هایِ بادیگسترش توربین هایِدشواری

ید، آهایِ بادی بدست میهایِ تجدیدپذیر و توربینمصرفیِ جهان توسط انرژی اما علیرغمِ این تقاضایِ فزاینده و این واقعیت که هنوز بخشِ کوچکی از انرژیِ 

بینند از صنعتی که سودآوریِ خود را در انرژیهایِ فسیلی می فعاالنِکه توان گفت می .انرژی و انرژیِ بادی وجود دارد جایگزینِ زیادی در برابرِ این اشکالِ مقاومتِ

چه در عرصه اقتصادی و چه  ها،گیری تصمیم مهمِ شان در مراکزِهایکه به تناسب نقش ،باشندهایِ تجدیدپذیر میهای انرژیوریآفن سرسختِاصلی و  مخالفینِ

 آنان بمیزانِ وابستگیِ ندا های فسیلی وابستههایی که همچنان به انرژیحکومت هیژبو. خیزندبر می هااین فناوریکارشکنی در توسعه  به "اسیاسی، به تقابل و گاه

این  ی اقتصادی کههابلکه با سیاست دهند،می ها در این جهت از خود نشانگذاری سرمایه گذاری و یا تشویقِ تنها هرچه کمتر گرایش به سرمایه نه ،بدان

 بویژه رشد را این مانعِ. کنندمی هایِ در حالِ رشد این صنعت در قلمروی خود عمل جلوگیری و حتی از بین بردن نطفه در جهتآنها گیرند، در پیش می هاحکومت

گسیخته در پیِ استخراجِ بی رویه انرژیهایی  نفتخواران بین المللی لگام ده با شراکتِسخیزی دید که در متجاوز از یک توان در کشورهایِ نفتبیش از هرجایی می

در  .آوری با بقا و تداوم این غارتگریِ بیرویه دارند که تناسب حیرت ،گیرندشکل می یهایرژیم "اساسادر این کشورها . خود میکوشند زیر زمینی و فسیلی و نفتیِ

ها یتماین حاک که هر چه بیشتر از تولید فاصله گرفته و انگلوار پیرامونِ ،شکل گرفته است ای ینیروهایِ اجتماعآنچنان در یک چنین کشورهایی ها طی این سال

و  مقطعی ءخال یک زپس ا ،دیابدر آنها جریان می های رهایی بخشیهنگامی که انقالب که حتی ، آنچناندکننپر می هاآنترِ عمر هرچه طوالنیرا برای بقایِ 

و با درآمدهای  و نفتیِ خود فسیلی ها حتی با ملی کردن منابع انرژیِاین نظام برخی از .گیردشکل می اعینظامی متناسب با این خصلت اجتم کوتاه، بسرعت

باروری و سعادت مردمان خود سود جویند، بلکه بیشتر بواسطه وجود این ثروت راحت  در نیستند از آن در جهت شکوفایی،قا ،ورندآهنگفتی که از این راه بدست می

به  خود تِیو برای حفظ این موقع ،پیش میروند و پر کردنِ شکمِ حامیانِ خود، فسادی افسار گسیخته رواجِ و حاکمان الوصول تمایل زیادی به ثروت اندوزیِ

ها در گذاری ها و سرمایهریزی ا هیچ تمایلی از خود برای برنامههدر این کشورها عموما حکومت. تمایل نشان میدهند خواه و تمامیت یهای دیکتاتوراستقرار رژیم

هم ها را توان این حکومتاز اینرو می .بهیجوجه دیده نمیشود ،هایِ خورشیدی و بادیانرژی مانند پذیرهای تجدیدهای وابسته به انرژیوریآنفجهت گسترش 

این حکومتها  و تقویت مینمایند، و دارندهمراه ببا خود تا آلودگی زیست محیطی را دکه عم ،فسیلی نامید هایِحکومتهای فسیلی، نیز بدلیل این وابستگی به انرژی

در این . انی ندارندوهمخ ی برای بشریت دارد و در دستور مبرم روز است،تو تجدیدپذیر که اهمیتی حیا انرژی پاک انرژیِ فسیلی بهگذار از  با دورانِ به هیچوجه

-مهای الزم برایِ گاهای موجود هم از حساسیتند و احزاب و سازمانهست زیستی هم اگر وجود داشته باشند بسیار ضعیف محیطِ های طرفدارِکشورها حتی جنبش

 ،از امکان این تاثیر گذاری در صورت حساس بودندلیل موانع حکومتی، حتی  به یاو  ،نمیباشندآنچنان تاثیر گذار  برخوردار نبوده و از اینرو برداری در این جهت

   .برخوردار نیستند

 مناطقِ از دسترس بودنشان از دور به علتِ ،داری و صنعتی پیشرفته سرمایهپذیر در کشورهایِ های تجدیدانرژی وریِآفن ،در دوران اخیر نجایی کهما از آا          

بیشتر در  فعال آنها مبرم بودنِ البته که ،شودمباحث تازه ای مطرح می آوریگسترشِ این فنهمراه با  ،است و کشورهای نفتخیز، پیشرفتِ چشمگیری کرده نفتخیز

و در برخی  هستند در این کشورها بسیار فعال پاک هایِانرژی های طرفدارِو احزاب و سازمان ای زیست محیطیهه جنبشاگرچ. باشدارتباط با همین کشورها می

هایِ تماما در این کشورها نیز مقاو ،باشندکه دارایِ برنامه های جدی در این جهت می ،شوندیند و ماندگار میآحتی دولتهایی بیشتر برسرکار می این کشورها از

گروهها و صاحبان  نظریه پردازان، از جانبِ برخیها نه تنها این مقاومت. که توجه بدانها الزم است ،این انرژیهای تجدیدپذیر شاهدیم را در برابر گسترشِناگونی گو

ایی هردم عادی و حتی گروهبلکه در میان م ،ی گره خورده استا انرژی فسیلی و همچنین انرژی هستهکه مستقیم و غیر مستقیم منافعشان با باشد می صنایعی
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است التی کبویژه به دلیلِ برخی از مش زیست محیطی از جانب مردم و هوادارانِ هااین مقاومت. رایج گردیده است ،ورندآکه خود را بخشی از جنبشِ سبز بشمار می

.ضروری است نیز که پرداختن بدانها ،که در اینجا موردِ نظر است، بهمراه داشته است ،که گسترشِ توربینهایِ بادی  

ها از سویِ مردم بر علیه ها و اعتراضکه منجر به برخی نارضایتی ندهای بادی دارای سروصدایِ زیادی بوددر اوایلِ دهه هشتاد به لحاظ فنی توربین          

ست و حساسیت زیادی از فنی برطرف شده ا هایِالکشامروزه تا حدود زیادی این اِ .شدتر بود، میمردم نزدیک سکونتِ بویژه در مناطقی که به محلِ ،گسترش آنها

به بازار تحویل  اجازه میدهد، ،که استاندارهای وضع شده میزان سروصدا با حداقلِ شود که این فناورینشان داده می توربینهای بادی سوی طراحان و مهندسانِ

یک از خود  ،وری بویژه در نصبِ انبوه آنآنفای زیباشناسانه بخود نیز گرفته است، بدینگونه که این  هبجن دودیح تا مردم مقاومتِ ،در دورانِ کنونی. داده شود

دیگر  ،گذاشتتوربین بادی در دلِ طبیعت به نمایش می ای که سالها پیشترش یک یا چند نه تنها آن زیبایی اولیه ،مردم ناهماهنگی به نمایش میگذارد که در نگاهِ

ی متناقص برایِ ا و درست همین نکته است که جنبه .دانبه رخ میکش تجانس و ناهماهنگ با طبیعتنا م ، خود راآن مجموعه "گاهاکه شود، بلدر آن مشاهده  نمی

زش اساسی زمین دارایِ ار ی ایش کرهزیست محیطی و در رابطه با گرم لِکزیرا در حالی که توربینهایِ بادی برایِ حلِ مش. وردآسفه انرژی بادی فراهم میفل

زیست محیطی بشمار از نظر اکولوژیکی، که اساس جنبشهایِ . شودل ساز میکوری از نظر زیباشناسی در گسترشِ آن در طبیعت مشآاین فن ،است، با این همه

ک کلِ واحدِ ارگانیکی، پایدار و هماهنگی را تشکیل دهند، در حالی این مناظر با هم ی میآید، اعتقاد بر آن است که مناظر هنگامی زیبا هستند که عناصر گوناگونِ

ها و توربین نصبِ بین بردن برخی مناطق سبز به علتِاز  به "گاهاو حتی  دشومیزیست محیطی با دشواری مواجه  ی مجموعه یکهای بادی در که ادغام توربین

.شودمنجر می ،ایجاد منطقه صنعتی  

امروزه تکنولوژیِ نوین را مطابق بر اساسِ آن که  درک کرد، پدیدارشناختیسادیدی پ ی هایِ بادی از زاویهمردم را در برابر توربین این مقاومتِشاید بتوان           

 بنام پیروانشهایدگر و یکی از  نظر بنا به. دهد، آنچنانکه هایدگر بدان نظر دارد، قرار میدر دستی ءشی و ءدر برابر شیرا  دستگاه کهپارادایمی نگاه میکند 

هایِ بادیِ بایست همانند آسیابرا می، تنها اشیایی فیزیکی نیستند، بلکه آنها دارندو سروکار  کرده ها خود را با آنها درگیرکه انسان دستگاههایی ،"بورگمن"

گی داشته هماهن ،گیرندهایی که در آن قرار میهای فرهنگی و تاریخی مکان با طبیعت و زمینه ها باید این فراورده. بشمار آورد هایی انسانی فرآورده هایدگر،

دسترسی انسان بدان باز و گشوده درهایِ این فراوده برای  و، گذاردآن به نمایش ب یِ نزدیک انسان باحرکتِ پویای طبیعت را در حالِ درگیر که آنچنان ،باشند

از نظر . است یدر دست ءشیمکانمند در اجتماعی از عناصر طبیعت و فرهنگی همراه با  دازایناجهه وهایدگر همان م وری به دیدِآها با این فنرابطه انسان .ماندب

یک برخورد ناشی از مواجهه نظری ما با اشیا به : داشت، که حاکی از دو نحوه ارتباط و مواجهه ما با اشیا میباشد ءشی توان نسبت بههایدگر دو گونه برخورد می

در این . نگریمکه حاکی از شناخت نظری است و در جایی رخ میدهد که ما بعنوان فاعل شناسایی از بیرون از اشیا به آنها می ،باشدمی پیش دستییای صورت اش

اخته به شناخت جهان دست با استفاده از یکسری مقوالت ذهن س( عین)به ابژه ( ذهن)به دو دنیای جداگانه تعلق دارند و ما بمثابه سوژه عینو  ذهننوع برخورد، 

 که در نهایت، بوده استباشد و پیامدِ تاریخیِ آن سرگشتگی سوژه است که آیا این تطابق کامل حقیقت از این نگاه به معنای تطابق عین با ذهن می. میازیم

برخورد دوم که هایدگر طرفدار آن . داندهایدگر این نوع برخورد را تلقی سنت متافیزیکی از شی می  .داشته استبهمراه  از دنیای پیرامون خود را بیگانگی انسان

در . باشدمی ءورزی و ارتباط نزدیک با شیی ما با اشیا همیشه همراه با نوعی دست است، که این نوع مواجهه تو دستیاست، مواجهه ما به اشیا به صورت اشیای 

گری  میدهد، که دیگر همچون مشاهده نیدازااز بیرون جای خودش را به  گرِ شود و انسان به مثابه مشاهدهجدایی ذهن از عین منتفی می این نوع برخورد فرضِ

یی طبیعی و با بعد زمانیش همراه با رخدادها زاین خود، مکانمندی دارد و مکانِ خاص دازاین همان محیط پیرامون استااشیا نیست، بلکه د بیرون از مکان و زمانِ

با  هر دو گیرند، که ملزم به گشودگیِ دازاین و شیشوند، و دازاین و اشیا در نوعی رابطه دیالکتیکی با هم قرار می، همانجایی که اشیا برایش مکشوف میفرهنگی
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دهد تا دازاین اجازه می ،بدین ترتیب. گشودگیِ شیء، که برآیندی است از این دو گشودگی، گشودگیِ دازاین و آن است، برای کشفِ حقیقت بمعنای نامستوری هم

به گیرد و با آن رابطه برقرار میکند، هنگامیکه در دست میبرایِ مثال چکش با نبودنِ دازاین هم چکش هست، ولی این دازاین است که آنرا . مجال بروز یابد ءشی

به  ،تعاملِ میان دازاین و شیء تو دستیی در نتیجه  را حقیقتدیالکتیکی بین آن دو است که این همان رابطه  .رساندبرایِ کوبیدن به انکشاف می عنوانِ ابزاری

وجهی  ،ءشی هر مواجهه دازاین باتوانند به هم تبدیل شوند، زیرا در د، که در ضمن مینمانمی با این دید، حقیقت و ناحقیقت به دو وجه یک سکه. دانرسکشف می

 ومانند که ناحقیقت و وجوهی پنهان می ،است یا ناپوشیدگی نامستوریبا شیء خود را برای دازاین آشکار میکند، که حقیقت و دازاین  بنا به نوع رابطه ءاز آن شی

.نامدمی یا پوشیدگی، مستوری  

-اش به تجلی در میپیرامون ین در محیطاداز مندیمکان که در دازاین با شیء است، ی مان مواجهههایدگر به تخنه وجه دیگرش ه نگاهِ ،توان گفتمی           

که در  ءشی این. فاصله بگیرد، و این دو را در یک گشودگی متقابل ببیند ،متافیزیکی به شی یا پدیده تکنیکی مورد نظر خواهد از این نگاهِکه می ای ید، به گونهآ

بما دیگر عناصر و موجوداتِ طبیعت،  تمامیِ بودگی خود را مانندِ ءیکه ش ساخته شود یا ءهمچون شی بایستمی این جا همان فناوری مورد بحث ماست،

 اند که هایی شدهگی تر شدنِ خود دارای ویژهبا هرچه پیچده صنعتی آالت ها و یا ماشیندستگاهاما  .، و در دست و دسترسِ ما باشدوردآبه نمایش در آشکارانده وبی

. بشناساند را از هم تمیز داده و آنها هاگی کوشیده با یک سری ویژه "برگمن" که، آنچنانشوندمتمایز می با این دیدگاه فاصله گرفته و ءشی به معنایِ عام آن از

و در خود دخالت  کنددرگیر می ما را با خود کامال چه بصورتِ فردی و چه اجتماعی آشکاراند وگشاید و میمی ما خود را در برابربمثابه شیء در دستی هایدگر  ءشی

هایی که در ، بمعنایِ انسانما را ،گردبمثابه شیء پیشِ دستیِ های دستگاهبرعکس آن،  کهدر جایی .هایی میکندقابلیت دارا بودنِ و از اینرو ما را نیازمندِ دهدمی

 و مداخله درگیر شدن از این بافت و عناصرِ آن برقرار میکند، بدین نحو که،ای بیرونی با انسان رابطه  اما گیرند،پیرامون آن و با آن در یک بافت اجتماعی قرار می

بدون دارا بودنِ  شودی میرابزاو  انتظار ندارد، را یا ویژه هایِتها و صالحیقابلیت از ما این دستگاه، و از اینرو گذارد،دارد و آزاد میمعاف می خود را در آن

بخشی از کار را بدون اینکه انسان  ،دستگاه. سپاردو آنرا به متخصصین می ،سازدیمنتفی م هم مردمی رااز چشم و مراقبتِ که استفاده  ،هیچگونه شخصیت انسانی

هرچه این . سازدها خود را پنهان می زمینه آنچنان به چشم بیاید در پسِبدون اینکه ماشینی  دستگاهِدهد، و این انجام می ،را در آن کار دخالت داده و مشغول سازد

از توانایی درگیری مستقیم در کار آن  را بدین ترتیب آدمی، و افتندمیتر جداو از بافت و زمینه خود  شده تر تر باشند، بستهپیشرفتهآالت  نا و ماشیهدستگاه

توان گفت که برایِ اکثرِ ما آنها تنها می ،نگاه کنیم از این زاویه مدرن از نقطه نظر تقابل دستگاه و شیء هایِ بادیِل توربینکمش اگر بخواهیم به .سازدمحروم می

آنها شود و شوند از دسترسیِ ما بدانها کمتر میهایِ بادی بزرگتر میبویژه هرچه این توربین. ، دستگاهی بسته و جدا از متن و زمینه خودآینددستگاه بحساب می

که  ،شودشود، و یا آنگونه وانمود میاینکه عموما در باره آنها تبلیغ نمی. شوندو یا بسختی دیده می مانندمیشوند که از دید ما پنهان نصب می هاییمکانبیشتر در 

وجود  ،مر برابر چشم مردمنتها به شیوه ای دیگر، براحتی د یند،آالت صنعتی که برق تولید میکنند، در کارِ تولید همان کاال توربینهای بادی هم همانند دیگرِ ماشین

 و برایِ آنها، ماندمیبادی بمثابه یک دستگاه برای مردم ناشناخته  هایِبدین ترتیب توربین. د آمدنبه نظر خواه ناپذیر توجیه مورد وهای بادی در طبیعت، بیتوربین

آنها بمثابه ابزارها و . در این دستگاهها نهفته استدر دل آن طبیعت و آن فرهنگ  هاگیری آنجهتبا توجه به  ،خالقی هایِکه چه قابلیتشود نمیبخوبی روشن 

 ،شین صنعتی و هیچگونه دانش و اطالعی از منشا و پیشرفتِ آنگونه رابطه واقعی با این مان هیچدور از دسترس و بدوبآیند، ناشناخته و وسایلی به نظر می

بسته و یکنواختی در  ن،هایی پنهامدرن دستگاه هایِ بادیِتوربین بدین ترتیب .دنندار هاتجانسی با آن مکان هیچ که ،اندنصب شده یهایدستگاههایی که در مکان

ای  منطقه گ، درهماهن و در زمینه ای هایِ بادیِ سنتی، که به صورتِ محلیها و یا آسیابها، خانه آیند که بسیار از سایر ساختمانهمه جایِ دنیا بنظر می

به منظور  گیهایِ بزرکرهایِ بادیِ مدرن در پاتوربین. باشند، متفاوت میانددر کنار یکدیگر گرد آمده ،فرهنگیِ آن وجغرافیایی، آب و هوایی  متناسب با شرایط

هایِ بزرگ در مالکیت کارخانجات و شرکت ضرورتا این پارکهایِ. شوندمیردیف و به  هایِ نصب، سرویس و تعمیر و نگهداری تولیدِ برقِ گسترده و کاهش هزینه
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هایِ طبیعت کامال تحتِ افق ،گدر این پارکهایِ بسیار بزر. های بادی قابل تصور استبا این توربین از سوی متخصصین تنها تماسی صنعتی کهد، نباشبزرگ می

ای  ی احساسی آن رابطه از توان گفت که دیگرمی .طبیعت به زیبایی ادغام کردانداز  هایِ بادی است، و دشوار بتوان آنها را در چشمآالتِ توربین ی ماشین سلطه

چرا  .پارکهای بزرگ دیگر خبری نیست در اینهایِ بادیِ کوچک متعلق به مالکینِ کوچک برقرار میشود، هایِ بادی سنتی و توربینبا آسیاب محل که مابینِ مردمِ

 جایی برای و اند،در این پارکها سرمایه گذاری کردهکه  ،ها سروکار داریمها و بانکصنایع و کارخانههای  هیئت مدیره و گکه در اینجا با سرمایه داران بزر

شخصیت محلیِ جامعه ضعیف شده است، و فرد در آن  ،به عبارتی. گذاردنمی باقی هابین مردم محلی و رابطه احساسی با این توربین هیچگونه رابطه نزدیک

و  داشته باشدگیری جهتپیرامون با جهان در رابطه  است که الزمبرایِ اینکه انسان احساس کند در این جهان در خانه است، . کند که در خانه استیاحساس نم

زیبا  ظاند را نمیتوان بلحا آمدههایِ بزرگ گرد هایی که در این پارکتوربین بسیار زیادِ این میزانِ. تمایز قائل شود و آنها را از هم تشخیص دهد بتواند بین اشیا

همین آثار به اصطالح سوبلیم باید  اما آیا اینکه به خلقِ .نامیدو دارایِ عظمت  سوبلیمبه دیدِ هنری یک اثری واال یا  را آن ، بلکه شاید تنها بتوانزیبا نامید ،شناسی

توان این می آیا یاو باز گرداند و در راهی انداخت که هایدگر بر آن اشاره دارد،  ،طی میکندهای بادی را از این مسیری که دارد وری توربینآادامه داد، یا اینکه فن

هایی  که باید فلسفه را به یاری گرفت تا روزنه ،ما رویِپرسشی است باز و پیشِ آن که با هنر همخوانی دارد نجات داد،  ی"تخنه" مفهومبا همان وری را آفن

.تنها به دستِ پیشرفتِ کور تکنولوژی نسپردبرایِ پاسخ گشود، و آن را   

در طی متجاوز از بیست سالِ گذشته این . عمدتا و از لحاظ تاریخی در خشکی و چشم اندازهای طبیعی بوده است ،های بادیِ مدرنتوربین نصبِ موقعیتِ         

امروزه حتی در دریاها هم این توربینها . اندگسترانیده  اند و به دریاها کشانده ،گذراندهنیز ها ساحل و ازدریاها نزدیک کرده  به ساحلِ خود را به مرور هاتوربین

ند که با شناور مجهز شو به برجهای بایدمی هااین توربین ،دریا بسیار زیادِ ایِگیرند که دیگر به چشم نیایند، تا جاییکه به دلیل ژرفها فاصله میآنچنان از ساحل

و بازدهیِ  عمدتا بدلیل شرایطِ پایدار باد در وسط دریاها و شدتِ آن ،دریاها اگرچه این پیشرفت به مکانهایِ دورِ. گردندوصل می هاکفِ دریاهایِ بلندی به کابل

 را ببیندها تا هیچ کس نتواند آن د،نپنهان بمان هااین ماشین ،مردم دهد، و آن اینکه از دیدِباشد، اما دلیلِ مهم دیگری هم ما را به آن سو سوق میمی هابهتر توربین

تا هنوز  ،توسعه و پیشرفت توربینها در دلِ دریاها به امری ضروی مبدل شود اگر این که بینی کردتوان پیشمی .زنداعتراض  دست به و و از دیدنِ آنها آزار ببیند

-را در آینده به عهده بگیرد، چرا که میآن جایگزینِ نقشِ زمانی انرژی امواج بتواند شاید بتوان متصور شد کهاحیه سبز انرژی نگهدارد، این فناوری بتواند خود را در ن

هایِ بادی روزبروز در مقیاسِ توربین رداری ازبهره باما از آنجایی که در حالِ حاضر  .تر باشداش به صرفه تواند در آینده به لحاظ اقتصادی و دیگر مزایایِ فنی

ی دیدِ اقتصادی و  به این پیشرفت و توسعه تنها از زاویه ،زیست محیطی التِکمش گیرند، از اینرو الزم است به همان دالیلِدستور روز قرار می تری در گسترده

د، و به نطبیعت داشته باشهای الزم را با شوند باید هماهنگیهایِ بادی که در خشکی کار گذاشته میبویژه آن بخش از توربین. هایِ بین شرکتها نگاه نکردرقابت

حتی این امکان برایِ اهالی گشوده باشد که به بازدید آنها بتوانند د، نتناسب داشته باش ،ند، با تاریخ و فرهنگ بومی مناطقی که کار گذاشته میشوندنآن صدمه نز

ای نامتمرکز در تولید برق، بر  بگونه ی دست یابد کههایراه است به الزم وریآاین فن ،همزمان .ارت را در آنها تقویت کندنایل آیند و حتی انگیزه مراقبت و نظ

، گسترش با شراکت هرچه بیشتر اهالی و هاتعاونی تر با شراکتِ صاحبان محلی چه بصورت فردی و چه به شکلهایِ گوناگونِهای کوچکتر و ارزاناساس توربین

روی ساختمان و معماریِ  ،از سویِ دیگر. پذیر باشدامکانباید به صورت محلی  ،هاتوربین تهیه، نصب، نگهداری و تعمیراتِ حتی. دنخود را سازمان ده ،یافته

 ی دید کها توان در زمینهبرایِ نمونه گاه می. ه و کارشودهایِ بادی از جنبه زیبایی شناسی و هماهنگی آن با طبیعت باید بیش از پیش توجه نشان دادتوربین

 هایِ بادبانی با یادآوری تجربه تاریخیِ سفرهایِ دریایی هایِ با پره، و گاه توربینافزایدشود بر زیبایی طبیعت پیرامون میهایِ با سه پره که شبیه گل میتوربین

توان ها را میتوربین .دهدای به آنها در دل طبیعت میدلنشینیِ ویژه  ،هایِ ژرفِ انسانی و احساسیِ آن در در دلِ دریاها ها با جنبههمراه با ترس و مبارزات انسان
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به تجربه درآورد،  اندازهادر چشم  ،آیندو انرژی پاک به نمایش درمی سالم زیستِ هایی با بار زیبایی شناسانه آنها در عین اینکه سمبولی از محیطِهمچون مجسمه 

  . نگاه نکنند ،ایماشینِ صنعتیِ زمخت و آزاردهنده  آنرا همچون مردم آنچنانکه

آیند، نه تنها امکان بازدید و ناپذیر بنظر می تر واجتناب در مساحتی کوچکتر قابل صرفته هایِ آنباالبدلیل راندمان  گهایِ بادیِ بزرآنجاییکه توربین از          

اطالعات الزم به آنها در باره این توربینها، برنامه  ،هاز نصب توربین، پیش انیز ل آنهاابایست فراهم باشد، الزم است برای مشارکت فعنزدیک شدن مردم بدانها می

، داده شود، و همچنین از تاثیر سالم و پاک آنها در رابطه با محیط زیست، کاهش گاز کربنیک، آلودگیِ هوا و غیره کامال در باره آنها ، نکات ایمنیریزی برایِ آنها

و  هایِ بادیاره عملکردِ توربینبا برانگیختنِ حسِ کنجکاویِ آنها در ب تواند،و می ها ممکن استها و توربیننزدیک به پارک دخالت دادنِ اهالیِ. آنها را آگاه کرد

ا مشارکت داد، و هها در موردِ رنگ، مکان و آرایشِ توربینگیری توان در فرآیندِ تصمیمساکنان را می. ، همراه باشدای که امکان دارد اتفاق بیافتدموارد غیرمترقبه 

 که توسط فیلمی یِ ی تهیه نمونه. ها گزارش دهندها داشته باشند و از عملکرد احتماال ناجور و غیرِعادیِ آناسشان کرد تا از همان راه دور چشم به توربینحسّ

ها و کال  خرد شدنِ پرهو منجر به  ،ه بوددست رفتهایش از  که کنترل سرعتِ گردش پره یک شرکت دانمارکی یِهانزدیک به یکی از توربین یکی از ساکنینِ

از این  .یابی آن فراهم شد به منظور علت ،ترِ سانحهن توربین شده بود، مورد جالبی است، از آنروی که به کمک این فیلم، امکان تجریه و تحلیل کاملفروریخت

ترتیب بدهند  را مناسبتهایی این فناوری میتوانند یِتولید کارخانجاتِ .ها استفاده میشودنفیلم هنوز به عنوان یکی از مستندات برای تجزیه و تحلیل ساختاری توربی

چگونگیِ تولید توربینها با  ها دیدن کنند تا کار گذاشته شوند، بتوانند از این کارخانه هاکه خانواده های پرسنل آنها، یا اهالی محله هایی که این توربینها باید در آنجا

تاریخی پیشرفتِ این تکنولوژی را همراه با بروشورهای توضیحی به نمایش بگذارد،  درست کردن موزه هایی که بتواند روندِ. شوند مانوسبیشتر ا آنها بو آشنا شده 

. از اقداماتِ مفیدی است که میتواند در جهت نزدیکی مردم با این تکنولوژی و افزایش عالقمندی آنها بدان، کمک بسزای داشته باشد  

در  هاسازِ یکپارچه سازیِ توربین تواند زمینههایِ بادیِ محل میهای موسیقی نزدیک و مرتبط با توربینرویدادهایِ گوناگونِ هنری مانند اجرایِ کنسرت          

هایی قرار گیرند که به زیباترین نحوه خود را بنمایانند، نمایی آزار دهنده ها باید در مکانتوربین. ی فرهنگیِ آن باشد محله به عنوانِ بخشی از جامعه در زمینه

آنگونه بر  ها در آن قرار میگیرند،ها و پارکهایی که توربینندازباید به خاطر داشت که آن چشم ا. دطبیعت، حیوانات و پرندگان احترام گذاشته شونبخود نگیرند، به 

 مناظر ی بخشی از انرژی ارزان و پاک، و همانند سایرِ عناصری که در دلذیریم و در نهایت آنها را بمثابه هایِ بادی را بپوربیند که در درازمدت این تنما اثر گذار

-عمل رایِ ارزشِین عناصر داا. های بادی در دلِ مزارع، در نظر بگیریمها و آسیابهایِ آبی در کنار رودخانهها، آسیابپلها، راه دبرایمان پذیرفته شده است، مانن

این ندایِ هایدگر  شاید ندازی کهچشم ا .اندازی زیبا تجربه کنیمچشم  یک موسیقیایِ کنند تا آنها را همچونکمک میکردی و زیبایی شناسانه هستند، که به ما 

.هایِ خطرناکش از راه هنر میتوان نجات دادرا بتوان در آن باز شناخت که تکنولوژی را از گرایش  

 

گیرینتیجه   

در . زندگی و تعهد انسان بدان، جدا بشمار آورد بینی و فلسفه انرژی باد ذاتیِ زندگیِ بشری است و نمیتوان آنرا از درک انسان از جهان و جهانرداری از بهره بباد و 

شد و آنرا بکار برد، و میتوان گفت یکی از مهمترین منابعی ر خورشید، باد از نخستین منابع حیاتی انرژی در طبیعت بود که بشر از آن آگاه ازندگیِ انسانها، در کن

های زیست محیطی را برایِ چه پشتببانیِ مردمی و جنبشرآوری اگاین فن .است که به کمک آن میتوان کره زمین را از آلودگیهایِ خود ساخته بشری، نجات داد
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در پذیراندن خود به این  ،در سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته، تداوم و پیشرفت خود ولی درداشته است،  ی گذشته با خود بهمراهها دههدر رشد و پیشرفتِ خود 

یشه اندامکانِ  .هایی را در روندِ گسترش آن در پیش روی قرار داده استی که ضروت برخی بازبین التی روبرو شده است،کنیروها ی مردمی و محیطِ زیستی با مش

گر دترین آنها هایه تهایِ گذشته که برجس و به فیلسوفان دهه ،میتوان از نگاهی به دوران اخیر نسبت داد فناوری انرژی بادی را یورزی و فلسفه پردازی در باره 

گاهها در هایی از این فلسفه و دید در اینجا کوشیدیم جنبه .دان ریزی اندیشه های حفظ محیطِ زیستی کوشیده دهنده متفکرینی شد، که برای پایهالهام  ، کهمیباشد

راستاهایی را  بتواناز ورای آن  و ،هستی شناختی این تکنولوژی داشت روشنتری از ماهیتِ بازگشاییم، تا شاید در پرتو آن بتوان دیدِ را وری انرژی بادآرابطه با فن

.جرویهایِ آن در روند گسترش رو به رشدش، بدست داداز کبرایِ اجتناب   
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