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  چکیده
ـ از  بـا  » زن«هـاي   سـانی  بسـیاري از هـم   ۀواسـط  هدوران بسیار کهن حیات بشر، آدمی ب

مظهري مقدس گرامی منزلۀ  بهطبیعی اطرافش، وجود زن را » محیط زیست«و » طبیعت«
 و هاي مربوط به تولـد آدمـی   اسطورهفقط در  نه ،ها سانی هماین . پرستید میداشت و  می

هاي مرگ نیز خـود   بلکه حتی در اسطوره ،حیاتهاي مربوط به تغذیه و تداوم  اسطوره
اي، ناخودآگاهانه زنـان را بـه    اسطورهبدیهی است که این مفاهیم بنیادین . نمایاند میرا 

گویی زمین خواهري است که باید به عشـق تمـام مـراقبتش     ؛کرد میتر  طبیعت نزدیک
کـه زنـان در    ،معاصرهاي کهن و  در بسیاري از آیین ،ین دیدگاها .دارش بود کرد و نگاه

هاي رازآموزانه  ها نقش اصلی برعهده دارند و نیز در بسیاري از آیین انجام و اجراي آن
هـاي   حـوزه هـا و   جنبـه تغییراتـی کـه در    یتمامرغم  به ،چنین دیدگاهی. شود ه میدید

 ؛همچنان پابرجا مانده اسـت ، تاکنون روي دادهگوناگون طی ادوار  گوناگون حیات بشر
هـا و   زیسـت را در قالـب    محـیط زنـان بـه   مسـئولیت  حس عمیـق   ،که امروزه  جاییتا
هاي زنان  المللی تا فعالیت و بین نهاد ملیـ  هاي مردم از تشکلـ  هاي گوناگون صورت به

 .تـوان یافـت   مـی هـاي جهـانی    مشهور تا همـایش  المللی بینهاي  سایت وبمستقل و 
و نقش  ،زیست  محیطاي زنان با  اسطورهبه بررسی روند ارتباط  عمدتاً ،پژوهش حاضر

هـاي آینـده و    زیست براي نسل  محیطارندگان میراث معنوي ذگ میراثبه  منزلۀ زنان به
  .پردازد میها اشاره شد  یی که بدان ها روشها و  شیوهبه  ،حفظ و انتقال این میراث ةشیو

 ها سایت نهاد، وب  هاي مردم هاي طبیعت، تشکل اسطورهزیست،   زنان، محیط :ها کلیدواژه
  .زنانهاي زیست ـ محیطی  و وبالگ
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  مقدمه. 1
طبیعت در پیوندي تنگاتنـگ بـا یکـدیگر     ، او و از همان آغاز حیات بشر بر کرة خاکی

  زیرا طبیعت ؛تر بود بسیار نزدیک  هاي بسیار دور، انسان به طبیعت اما در گذشته ،اند بوده
 ،بـود  شمنشأ بقا و دوام حیات ،با تغذیۀ انسان ،خوددستی و مهر مادرانۀ  فقط با گشاده نه

 ،  زیست در نظر انسان محیطبه تعبیر دیگر، .  رفت شمار می هبلکه یگانه منبع الهام او نیز ب
هـا نیـز زنـده بودنـد و بـا آدمـی        حتی سـنگ  ،شتک عناصر و اجزای تکدار بود و  جان

    .گفتند میسخن 
و » ماورایی«داشتند و » معنوي«و»  قدسی«اي  همگی وجهه  هاي طبیعی پدیده ،نتیجه در
خدایان و  در نقشبه همین سبب است که نخستین عناصر مقدسی که او . بودند محترم
تـوان بـه    می ،ها جملۀ آن زیست بودند که از محیطاجزاي طبیعت و  پرستید ها می االهه
   .هاي زمین و آب و ماه یا خدایان تندر و ابر اشاره کرد االهه
هـاي   هـا و ویژگـی   سـانی  ، شباهت و هـم  در جوامع اولیه آغازاز همان  ،بین  این در 

 طبیعی انسان، منجر به پدیدآمدن صورت مثالی »یستز محیط«و   مشترك زنان با طبیعت
)archetype ( هین«ازلی و ابديمـادري کـه   شـد؛  همۀ هستی » مادرـ  بزرگ«یا » مادرـ  م

،  ها و اجزاي طبیعت مادر، در پدیدهـ  این مهین. آمد شمار می همنشأ یگانۀ همۀ آفریدگان ب
در  ،تجلی یافت و در هنر  ...و» درخت«و »  آب«و )  زمین(»  خاك«:  هاي گوناگون صورت به

 فقط نه،  این کودك. تصویر شد خود را در آغوش داردخفتۀ شمایل مادري که نوزاد پسر 
   . بلکه نماد هستی و زندگی است ،ننماد انسا

  
  مادر ازلی و ابدي: زمین. 2

ـ  ،در ناخودآگاه بشر اش مادر و وجهۀ قدسیـ   اهمیت صورت مثالی مهین ویـژه در قالـب    هب
گـرفتن هسـتۀ    شـکل چنان پاي گرفت که سبب ) Mother-Earth(مادر ـ    یعنی زمین ،»زمین«

تـرین مـذاهب بشـر     پرستش زمین را کهن  هرچند الیاده. ؛شدترین ادیان بشري  یکی از کهن
  ).373: 1975الیاده، (داند  می

 ،»گر مادر زاینده و تغذیه«مثابۀ  هب ،در قالب زمین  ، مفهوم طبیعت در جوامع شکارچی
همـۀ شـکارها از بطـن او سرچشـمه     «همچون مادري است کـه    معنا بود که زمین بدین

تجسد بخشیده  ، را در این جهان براي تغذیۀ آدمیان ها هاي مثالی رمه گیرند و صورت می
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تري یافت  ولی در جوامع کشاورز، این باور، شکل پیچیده، )Campbell, 1969: 66(»  است
گرفت که سبب  ، با زمین چنان شکل قدرتمندي به خود)مادردر قالب (سانی زن  و هم

تواننـد بـر چگـونگی نیـرو و توانـایی زمـین در        پدیدآمدن این باور شد کـه زنـان مـی   
، آن را بـارورتر یـا سـترون و     تأثیر بگذارند و از ایـن طریـق   اش حاصلخیزي و باروري

نقشی عمده  »زایش«و »  باروري«بدیهی است که در این باور، دو ویژگی . حاصل کنند بی
گیري طفل در بطن مادر و مراحل رشد و تکامل و والدت و  زیرا چرخۀ شکل ؛کرد ایفا می

از آن زمان که دانه در زمین ـ  ، به چرخۀ حیات گیاه سپردنش خاك بلوغ و سپس مرگ و به
پژمرد و در  و سپس می داد که ثمر می  زمانی کرد تا زد و رشد می شد و جوانه می کاشته می

    .بسیار شبیه بودـ  شد تجزیه می  خاك
زن در قالـب مـادر برجـاي مانـد و      و سانی طبیعت در قالب زمـین  باور مذهبی هم

در کتـاب   مثال،که براي  چنان ؛تجلی یافت  در متون مذهبی اقوام سراسر جهان رفته رفته
از زمین و زنان در کنار یکدیگر یاد  ،)38/1هات ( »یسنا«در  ،اوستا ، دینی ایرانیان باستان

ستاییم و آن زنانی  گرفته و این زنان را نیز می را دربر ، این زمینی که ما ایدون«:  شده است
 بطندانستن  ی، یک کریم قرآندر ). 204: 2 ، ج1377دوستخواه، (» شمارند بهتو    را که از آن

کشتزاران  ،همسران شما(» نساءکم حرث لکم«:  آمده است  در این آیه مادر زهدان با خاك
کتاب «، در )تورات( عهد عتیقچنین مضمونی در ). 223، بخشی از آیۀ 2سورة (شمایند 

» جا بازخواهم گشت ن برهنه بدابرهنه از زهدان مادرم آمدم و «:  چنین آمده است» ایوب
 ؛»، و آدمی پسر اوست مادر انسان ،زمین«،  ، کتاب مقدس هندوانوداهادر ). 948 :1380(

در ! اي زمین«:  آمده است  ،ضمن سرودي که به زمین هدیه شده ،»ودا اَثرَوه«که در  چنان
را جاي  ، ما است اي که از تن تو پدید آمده ، در توان پرورنده میان خود، در ناف خویش

  .)153: 1375 ، سن.  م. ك(» ، مادر است و من فرزند زمین! ده
، دیگـر اجـزاي طبیعـت و     مادر اسـت ـ   ترین نماد مهین ، که مهم اما گذشته از زمین

، و »گیـاه «، »آب«ویـژه بایـد بـه     هب ،ها که از میان آن یندزیست نیز از نمادهاي او  محیط
شمار  ههاي طبیعی دیگر، نمادهایی زنانه ب ها و بسیاري پدیده اشاره کرد که همۀ آن» سنگ«

    .اند آدمی  ترین عناصر دخیل در حیات و بقاي ، مهمنخستویژه دو نماد  هب ؛آیند می
بدن خویش، گوناگون هاي  ایزدبانوي زمین، از قسمت ،)Gaia(در اساطیر یونان، گایا 

شکلی  بیآفریند تا به آشفتگی و  میو گیاهان را درختان دریاها،  ،رودها ،ها چشمهخاك، 
  ).Merchant, 1995: 4(حیات پایان دهد 
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  زندگی و تطهیر و تولد دوباره  :آب. 3
چشـمه و چـاه و رودخانـه و    ؛ زیسـت   محیطهاي گوناگون آن در طبیعت و  صورت آب و
منشأ همۀ  ، سرچشمه و بخش آن است که منشأ بقاي حیات طفل و قوام ،، همچون مادر برکه

اسـاس همـۀ   . زایـد  زنـده اسـت و همچـون مـادر، زنـدگی مـی        آب.  امکانات هستی است
    .هاست و همچون زهدان عالم است که امکان حیات بالقوه را در خود نهفته دارد رستنی

همـواره    به سبب آنکـه آب . رسد میدر این زهدان است که تخم زندگی به رشد و نمو 
،  ها و دیگر موجودات قدسـی وابسـته بـه آب    ، االهه نماد باروري و بارگیري و آبستنی است

ساختن آب گنـاهی بـزرگ    آلودهدر میان ایرانیان باستان، . ندا ههمواره با پاکی و باروري همرا
داشتن  نگاه پاکیزه ر حفظ و کوشش د ،در قوانین مذهبی ایشان ،براي نمونه.  رفت شمار می هب

    . ، کیفر اخروي درپی داشت نکردن آن رعایتزیرا  ؛اي مذهبی بود ، وظیفه آب و زمین
مـادرِ  «اشـاره کـرد کـه    تـوان   در اساطیر ایران باستان، مـی » آناهیتا« يدر آسیا، به ایزدبانو

 یاد» زیبا«و » بلندباال و برومند«، »اندام جوان و خوش«از او با صفات  ،اوستاست و در »ها آب
و »  بـاران «و » ابـر «و » بـاد «که آن را چهار اسـب   ،که بر گردونۀ درخشان خویشاست شده 

سـت و حـاکم   پیرا آلودگی می از آناهیتا تخمۀ مردان و زنان را  . سوار است ،رانند می» تگرگ«
  ). 36 :1352بهار، (بر روابط زناشویی بود 

هاي مذهبی و آیینی  سانی آب با زنان دارد غسل نکتۀ بسیار مهم دیگري که ریشه در هم
طریق غسل و تطهیـر یـا    ، ریشه در این باور دارد که ازیشوهاي مقدسو چنین شست.  است
ود شـ   پاك مـی   ناپاکی ناخوشاینديرود و  ، چیزي از گذشته از میان می ورشدن در آب غوطه

آدمی را با تطهیـر در    آب ،واقع در. گیرد ، می ، نظیر تولدي دوباره اي تازه  که جاي آن را پاکی
، جهـانی   او را به جهانی تازه ، گویی مادر با زادن طفل ؛بخشد اي می خود، حیات معنوي تازه

ــ   گیـرد،  مـی نشـئت  ،  از آب »آمـوزي  غیـب «این استنباط نیز که قدرت «  .کند برتر، روانه می
 ، از)200 :1375 ، الیاده(» نامیدند می »خانۀ حکمت«، اقیانوس را »بابلیان«که براي نمونه  چنان

      .جهتی ریشه در قدرت شهود باطنی و قوة ادراك ماورایی زنانه دارد
  

    باروري و جاودانگی :  گیاه. 4
در «  . و رمز زندگی است  ، نمادي اصالتاً زنانه»درخت «ویژه  ه، ب شهاي گوناگون صورت بهگیاه 

؛ دست آمده است بهگیاهان همه از جنازة دختري جوان  ، اي که به جاوه مربوط است اسطوره
اي از هـر دو دسـت او    هـاي رسـیده   میـوه  و...  برنج دیم از ناف او و درخت نارگیل از سر
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). 25 :1366تـاریو،  (»  ، رسیده است هاي دیگري از پاهاي او افتاده و در خاك آویخته و میوه
    . ، آشکارا تصویر درخت است»شناسانه شمایل«، در بررسی  چنین تصویري

شـود   کاشـته مـی   شتخم یا نهـال که  زمانی ، از زیست ما  محیطچرخۀ حیات درخت در 
صورت درختـی تـازه    بهشود و سپس  تجزیه میو  گردد پژمرد و به خاك بازمی که می تازمانی

، بـه اسـطورة    ایـن چرخـه  .  مرگـی اسـت   پایان جاودانگی و بـی  روید، تداعی بی از خاك می
رگـی اسـت و در آسـیا، در    م که عامل جاودانگی و بـی  شود نیز مربوط می» زندگی  درخت«

    . ، نمادي از آن است» آسمانی) سومۀ(هومۀ «، گیاه  اساطیر هندوایرانی
، همـراه بـا    اش در وجهـۀ آسـمانی  و   ، درخت نمـادي زنانـه   در اساطیر چین و ژاپن

پیکري است که منشأ آدمیان و  ، درخت هلوي غول در چین«: شود مادر تصویر می ـ زمین
،  آورد و در اساطیر ژاپـن  هایش جاودانگی به ارمغان می و میوه  است پایندة نظم آفرینش

هـاي   از دیگر جلـوه ). 7: 1378 ، انصاري(» گیرد جاي درخت هلو را می  درخت پرتقال
برابر هر  در«،  اساس آن ، باوري است که در چین رواج دارد و بر سانی زن و درخت هم
» زایـد  دهد، فرزنـد مـی   ی که درختش میهای به شمارة گل ،، درختی هست و آن زن زن

مرگـی گیـاه و    اي بـی  ، ویژگی اسطوره هاي عامیانۀ ایران در داستان). 288 :1375 ، الیاده(
یابد که در  ، بازتاب می»دختر نارنج و ترنج«، ضمن داستانی معروف به نام  ارتباط آن با زن

اي بـا   زاده نارنج را شـاه   .جاي دارد یدرون نارنج)  پري( يانگیز ، دختر جوان شگفت آن
دسـت کنیزکـی    بـه ، پـري   چیند و طی ماجرایی ، از درخت می هاي فراوان تحمل سختی

 دلروید که دوباره مب ، گل یا درختی میش، از پیکر شود و درنهایت روي کشته می زشت
    .شود به همان پري می

، به بارگرفتن شود که به باروري مربوط می ،عامیانۀ ایرانهاي  مضمون کهن دیگر در داستان
  ).63: 1377،  مهتدي(کند  اشاره می) سیب یا انار مثالً(اي  خوردن میوه و باردارشدن زنی از

  
  مادر ـ   نماد زمین : سنگ. 5

و » کـوه «و »  بدنـۀ چـاه  «و » غـار «  جمله زیست، از  محیطآن در  گوناگون هاي  سنگ و جلوه
که بخشی از زمین اسـت   آنعلت ، نمادي زنانه است و به  برخالف ظاهر خشن آن» صخره«

،  همـین اسـاس   بـر   .آیـد  شمار می همادر را در خود دارد، مقدس بـ    ، حضور زمین و بنابراین
زنـان نـازا    ، روي  ایـن   از«کل گرفـت  شـ   در بـاروري   هاي مقدس باور به تأثیر قدرت سنگ

» دارنـد  ها تقدیم می شمارند و هدایا و نذوراتی به آن طلبند و عزیز می ها را می گونه سنگ آن
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در دورة «انـد و   شـده  مادر پنداشـته مـی  ـ  غارها نمادي از زهدان زمین). 219: 1375 ، الیاده(
زیـرا از دیــدگاه   ؛)176: همـان ( »، غارهـا از اهمیتـی دینـی برخـوردار بودنـد      سـنگی  پارینـه 
    .رفتند شمار می همادر بـ   ، زهدان زمین نگاري اسطوره شمایل
 ،آینـد  درمی تنگ هاي دره و ها گودال و غارها از ، زمین ژرفاي از کودکان که نیز باور این

  ). 105: همان(ریشه در همین باور دارد 
  

  سانی محیط زیست با زن  دیگر نمودهاي هم. 6
هـاي   کم در گذشته اند یا دست هاي طبیعی دیگر نیز نمادهایی زنانه بر آنچه آمد، پدیده افزون

و ارتبـاط میـان مـاه و     »مـاه «توان به  ها می جملۀ آن از. رفتند شمار می بهدور، نمادهایی زنانه 
، ) یشـت  مـاه (، در سرودي کـه مربـوط بـه نیـایش مـاه اسـت       اوستادر ؛ ها اشاره کرد رستنی

معناسـت کـه قـدرت     بـدان چنـین بـاوري   .  هاست روشنایی ماه سبب رویش گیاهان و سبزه
در .  ، همچون قدرت باروري زنان است باروري ماه و تأثیر آن در باروري گیاهان و جانوران

: 1372،  الیـاده (» مندنـد  ، یکسان بهـره  از خصایل ماه و خاك  االهگان بزرگ«،  شناسی اسطوره
  ، از هـالل تـا قـرص کامـل و بـرعکس آن      به چرخـۀ دگردیسـی آن   ،این ویژگی ماه). 172

قدرت تجدیدشکل خـود    گویی ماه( شود ، پیوسته تکرار می اي که هر ماه چرخه؛ گردد بازمی
    ).کند تکرار می  توانایی باروري زنان را همچون

سانی طبیعت بـا زنـان    اي است که ریشه در باور هم لرزه نیز اسطورهـ    حتی پدیدة زمین
حاصـل پـایکوبی     لـرزه  که زمـین  ، باور به این ، در میان برخی اقوام که براي نمونه چنان؛ دارد
  ). 15 :1378انصاري، (، وجود داشته است  هاست مادر آنـ   زمین

اي  زمینـه  ، پـیش  حقیقـت  ها اشاره شد، در که تاکنون بدان ،هاي اساطیري باورها و اندیشه
است که ریشه در ارتبـاط دوسـویۀ میـان     اي »اجتماعی«و »  تاریخی«براي ارائۀ بررسی روند 

دگی جمعـی بشـر، از زمـانی کـه آدمـی بـراي رفـع نیـاز         در تاریخ زن؛ زنان و طبیعت دارد
کـه    زمـانی   تاکرد  هاي خوراکی اقدام می ها و ریشه ها و میوه آوري دانه به جمع اش گرسنگی

  و سپس وقتی با فن کشاورزي آشنا شد، زنان همواره به طبیعـت   هنر شکارکردن را آموخت
    .تر و با آن عجین بودند نزدیک

،  جو براي شکار و تعقیب آنو ، از آن روي که مردان به سبب جست در جوامع شکارچی
 جـو و و بـه جسـت    ماندند، زنان براي تأمین خوراك افراد قبیلـه  تا دیرزمانی از قبیله دور می

    .آمدند هاي خوراکی برمی ها و ریشه آوري گیاهان و میوه جمع
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هـا و تغییـرات    ویژگـی حضور پیوستۀ زنان در طبیعت و محیط زیست و مشاهدة مداوم 
هـاي   داد تا با ضرباهنگ ، به ایشان این امکان را می قوي آنان   ، همراه با شهود باطنی و شم آن

در آن  هـا و تـأثیر   ها، تغییر فصـل  زدن گیاهان و گل جوانهمشاهدة ؛ آشنا شوند  مداوم طبیعت
ن و آشـنایی بـا   ، تأثیر آب و هوا در چگونگی رشـد گیاهـا   چرخۀ حیات گیاهان و جانوران

ها، سبب شد  آشنایی با گیاهان مفید و شرایط مناسب رشد آن ،فصول باروري زمین همچنین
، رونـد حیـات طبیعـی     بار در تاریخ حیات بشر، با ابداع فـن کشـاورزي   زنان براي نخستین

    .ها بازسازي کنند آن» برداشت«و »  داشت«و »  کاشت«گیاهان را با 
، بـا مـدد از محـیط زیسـت خـود،       آنان در قالب نخسـتین کشـتگران دانـه    ،ترتیب بدین

واسـطۀ شـباهت    مثالً بـه . طبیعت تأثیر گذاردنددر زنان حتی «. ریزي کردند را پایه» مدنیت«
،  ، نخستین جادوهاي حاصلخیزي زمـین  و نیز پرورش جنین و دانه  در باروري  ها با زمین آن
آوردن او،  دنیـا  بهسبب پروردن کودك در رحم خود و  بهزیرا آنان  ؛زنان مربوط بوده استبه 
 تـري بدهـد یـا    غمخواري کنند تا محصول بـیش   خواهرانه  زمین دانند که چگونه باید با می

  ).Bhattacharyya, 1971: 4(» تري بدهند هاي بیش درختان میوه
،  توان چنین نتیجه گرفت که چون زنـان  ، میها اشاره شد از مفاهیمی که تاکنون بدان

بـا    ،شـان  نظر خصوصیات روحی و معنوي و چه به اقتضاي وضـعیت اجتمـاعی   چه از
اند، معناي تخریب و نابودي طبیعت و منابع طبیعی را  عجین بوده  زیست محیططبیعت و 

زیست  محیطزن با شهود باطنی خود، ضرباهنگ قلب طبیعت و . کنند شدت درك می هب
زنان  ،روي  همین از. کوشد می شهای شنود و براي تداوم تپش میخاکی را بهتر  ةاین کر

 ، از تخریـب و آلـودگی    داري طبیعـت و منـابع طبیعـی    سراسر جهان براي حفظ و نگـه 
هاي بعد  آغاز کردند تا با مدیریت محیط زیست، آن را براي نسل اي هاي گسترده تالش

  .نددار  زنده و پایدار نگاه
دربـارة  گفـتن   صالحیت اخالقی سخن  کس بیشتر از زنان هیچ«: پردیتا هیوستونۀ به گفت

زیرا تنها آنان که براي حق حفاظت از بدن خویش در  ؛داري از محیط زیست را ندارد طرف
هـا و رودهـا و    توانند تجاوز و تـاراج جنگـل   راستی می هاند، ب مقابل سوءاستفاده مبارزه کرده

  ). سرمقاله: 1371 ،یونسکو پیام(» را درك کنند هاي ما خاك
زیسـت و طبیعـت را در     محیطهاي حمایت زنان از  یکی از زیباترین جلوه براي نمونه،

آنان در تظاهراتی که علیه تهاجم صـنعتی بـه    .توان دید می  تظاهرات زنان روستایی در ژاپن
آن روي ، کـه   بر سـر خـویش   شکل مخروطیهایی  طبیعت انجام دادند، همگی با نهادن کاله
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، به حمایـت و دفـاع از طبیعـت     اي نمادین ، به شیوه»شده هاي لگدمال سبزه« :نوشته شده بود
  ). 6: 1354، یونسکو پیام(برخاستند 

زنـان را   امروزه زیست، محیطو   وحدت آرمان و باور قلبی زنان براي حفظ طبیعت
این وحـدت و بـاور در جهـان    .  کرده است  نزدیکبسیار ، به یکدیگر  در سراسر جهان
تـرین   برخـی از مهـم  .  هاي گوناگون  تجلی یافتـه اسـت   ها و به شکل معاصر، در قالب

نهاد، زنان فعال  هاي مردم جمله تشکل توان در عواملی پویا، از بازنمودهاي مدرن آن را می
ها  زیست یافت که به اجمال بدان هاي مربوط به محیط ها و وبالگ تسای مستقل، و وب

  :شود اشاره می
  
 يهـا NGOو  نهادمردم يهاو تشکل هاو وبالگ هاتیساوب نیترمهم از یبرخ )الف

   ستیز طیزنان در حفاظت از مح یو مل یالمللنیب
هسـتۀ  کـه  « )http://wnaep.blogfa.com(» جمعیت زنان مبارزه بـا آلـودگی محـیط زیسـت    «

اولـین تشـکل     نزلـۀ م بـه  ،)164 :1388 وکیلیان،(» آغاز شد 1352تشکیل آن از سال  ۀاندیش
محیطی آحاد مختلف ـ   فرهنگ زیست يارتقا«محیطی زنان در ایران با هدف کلی   ـ  زیست

، و »محیطـی   ـ  هاي مستمر و ترویج و تبلیغ اخالق زیست مردم از طریق پژوهش و آموزش
  . است مشغول گذاري و به فعالیت سرکار خانم مالح بنیان ۀوسیل به

هـا شـعب    کـه برخـی از آن  دارد این تشکل، در بسیاري از شهرهاي کشور زیرمجموعه 
زیست شعب   محیطبا آلودگی  کننده توان به جمعیت زنان مبارزه میها  آن ۀجمل و از اند رسمی

شـعب غیررسـمی   . ، اصفهان، تنکابن و خراسان اشاره کرد)یار گیل(آذربایجان غربی، گیالن 
  .اند جمله خوزستان و لرستان مشغول به فعالیت از ،ها در بسیاري از استاننیز تشکل 
» جنـبش کمربنـد سـبز کنیـا    «هاي ملـی در دیگـر نقـاط جهـان بـه       جمله جنبش از

)GreenBelt Movement of Kenya ( فریقـــا ادر)www.greenbeltmovement.org(  و
 )Movement of Himalayan(» جنبش زنان هیمالیایی براي حفاظـت از محـیط زیسـت   «
)Women (،در هند، که به اختصار چیپکو در آسیا )CHIPKO (از کـه  ،شـود  خوانده می 

انـد،   پرسابقه و فعال و مشهور زنان در حفظ محیط زیست خودجوشهاي  جمله تشکل
 و کــردنبغــل چســبیدن،چیپکــو در زبــان هنــدي بــه معنــی «  . اشــاره کــردتــوان  مــی

صـورت    همان رفتاري است کـه ناخودآگاهانـه و بـه    است و این دقیقاً گرفتن  درآغوش
 .»زد هفتـاد سـر  ۀ در دهـ  ،براي نجات درختـان  Uttarakhandخودجوش از زنان ایالت 



 31   شهره انصاري

  

)www.apnauttarakhand.com .(  سـیب  «جهـانی   ةجـایز  ،2010جنبش چیپکو در سـال
   .)www.thehindu.com(را از آن خود ساخت » سبز

 Women in Europe for a( »اي مشـترك   زنـان در اروپـا بـراي آینـده    «در اروپا، تشـکل  

Common Future) .(www.wecf.eu (اختصـار   که به)WECF(   جملـه   از ،شـود   خوانـده مـی
بسـیار   شفعـالیت  ةکه حوز هاي زنان در رابطه با محیط زیست در اروپاست ترین تشکل فعال

 .دهد میها نیز ارائه  قارهگسترده است و البته خدمات خود را به کشورهاي دیگر 
شود،  میخوانده  )WEN( اختصار بهکه  ،)www.wen.org(» محیطی زنانـ  زیست ۀشبک« 

امور مربوط به زنان و محیط زیست هاي فعال در  ترین شبکه ترین و معروف جمله گسترده از
هـاي خـود را بـر     ، محور اصلی تمرکز فعالیـت کند میکه در لندن فعالیت  ،این ارگان. است
زیست قـرار داده    محیطموضوعات جهانی مربوط به  ةرسانی به زنان سراسر دنیا دربار اطالع
مستمر و پیگیر در توان به شرکت  میمحیطی زنان، ـ  زیست ۀهاي شبک جمله فعالیت از. است

، هاي محلـی فعـال در امـور محـیط زیسـت      حمایت از گروه، المللی بینهاي ملی و  همایش
هـا و سـبزیجات    میوهپرورش رشد و  ةکه در حوز ،هاي بزرگ تکنولوژیک همکاري با گروه

  . زیست اشاره کرد  محیط ةآموزش و پرورش در حوز ۀو بسط و توسع ،دارند فعالیت
بـه همـت    ،1993کـه در سـال    ، )www.wecweb.org( »محیطی زنانـ   شوراي زیست«

ـ   پایهاي در امور مربوط به محیط زیست  گروهی از زنان، با دانش حرفه  ۀگذاري شد، بـه گفت
نقشی حیاتی در گسترش مدیریت در حوزه و موضوعات «، شارانذگ اندرکاران و بنیان دست

خـود را  مأموریـت  این مجمع، ). www.wecweb.org/ history(» کند حیطی ایفا میمـ  زیست
هـاي   طریق مدیریت، آموزش، ارتباط، و فعالیـت  ایجاد دیدگاهی نو و متفاوت در جامعه از«

مجمع، نیاز زنان به حرکـت  جمله باورهاي برتر این  از). جا همان(» داند می ـ محیطی زیست
هـا و خالقیـت و کشـف     ایـده اي اسـت کـه جریـان سـیال      شـده  تعیـین هاي  فراتر از  نقش

 ).همان(کنند  میهاي اساسی را محدود  حل    راه
سـال   در )FWEF( اختصـار  بـه و  )http://fwef.org( »زنان ـ محیطی زیست ۀمجمع شبک«

 ۀهاي فردي و جمعی زنان در حفظ و توسع درکی بهتر از نقش ۀبا تکیه بر هدف ارائ ،1989
  :هاي زیر است حوزهدر عمدتاً هاي این نهاد،  فعالیت. گذاري شد پایهزیست   محیط
هـاي   شـبکه ایجـاد   زیسـت ـ محیطـی،   گسترش اطالعات جاري مربوط به موضوعات «

درك بهتـر آنـان از نقـش     ۀتوسـع  و ،زنانتشویق و حمایت  ،اي حرفهکامپیوتري شخصی و 
  ).http:/fwef.org/about( »محیط زیست ۀشان در حفظ و توسع فردي
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  هاي آنان  وبالگها و  سایت وبمحیط زیست و  ةمعرفی زنان مستقل فعال در حوز )ب
محیط زیست و دیگر موضوعات و مقوالت مربـوط بـدان،    ةامروزه زنان فعال در حوز

رسانی براي حفظ و گسترش محیط زیسـت را   اطالعهاي خود در راه  ها و تالش برنامه
تـرین سیسـتم    گسـترده اند، بلکه برخـی از آنـان بـا اتکـا بـه       نکردهها محدود  به تشکل

هـا،   برنامـه اطالعـات،   ۀیعنـی وب، سـعی در اشـاع    ،تـاریخ بشـر   ۀرسانی دوسوی اطالع
حیط زیست، در سطح جهانی م ةویژه ارتباط با زنان دیگر در حوز ههاي خود، ب آموزش

  .المللی دارند بینو 
هـاي آنـان    وبالگاین بخش از مقاله، به معرفی چند تن از این فعاالن منفرد و مستقل و 

  .اختصاص دارد
 Manda Aufochsکـه  )www.thegreenmama.com( »مـادر سـبز  «دار  سایت پرطـرف  وب

Gillespie  کنـد،  کرد و تاکنون با موفقیت بسیار آن را اداره مـی تأسیس آن را  ،2007در سال 

  . ي ژورنالیستی بانی آن است ها تجربهیش از هر چیز دیگر، موفقیت خود را مدیون بشاید 
مقاالت متعـددي   گرا،  زیست  محیط ةمشاور و نویسند در نقشاش  تواناییبر  افزونماندا 

وي در . به چـاپ رسـانده اسـت    شیکاگوۀ نظیر شیکاگو تریبون و مجل ،هاي معتبر رسانهدر 
  ).www.thegreenmama.com/about:  ibid(تلویزیونی نیز شرکت داشته است  ۀچند برنام

ش هاي آموزشی با هـدف آمـوزش رو   کارگاهتأسیس بر اجرا و  افزون شماندا و همکاران
و گسترش تجارت تأسیس هاي شخصی و تجاري براي  مشاوره ۀارائ ،زیستن و همچنین سبز

هـاي گونـاگون مربـوط بـه      حـوزه فراوانـی در  ) آنالیـن (خط ـ  سبز، منابع و خدمات روي
 هـاي  مشـاوره مملـو از پیشـنهادها و    ،سـایت او . )ibid: same(دهنـد   میزیست ارائه   محیط

زیست   دار بهتري براي محیط توان دوست میآموزد چگونه  میاي است که   دوستانهکاربردي و 
 .)www.ignitesocialmedia.com/ blogging/wom en-bloggers(  کردبود و از آن مراقبت 

ـ Karen Leeسایت  وب  گرایشـات اکوفمینیسـتی صـاحب آن، نـام کـامالً      ۀواسـط  ه، که ب
ــماي  ــود دارد،  )Ecokaren )www.ecokaren.comبامس ــر خ ــت  را ب ــه نوش ــود او در  ۀب خ

ــدنی ســالم اســت  ۀ نقطــ«ســایتش،  وب ــان محــیط زیســت ســالم و ب ــاط می » تالقــی ارتب
)www.ecokaren.com/about(.  

ــه ســالمت و   طــرحهــا و  برنامــهوي پزشــک اســت و در  ــوط ب هــاي دانشــگاهی مرب
به معنـاي رایـج کلمـه     ،گرا زیست   زیست فعالیت پیگیر دارد و هرچند خود را محیط  محیط

هـایی بسـیار بـزرگ در     کمـک  ،سایتش او در وب ۀهاي خالقان مشاورهها و  ایدهداند، اما  نمی
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ــان   ــدایت همگ ــهه ــت   ب ــدگی دوس ــبک زن ــوي س ــ س ــت  ۀداران ــت اس ــیط زیس   مح
)www.ignitesocialmedia.com/blogging/women_bloggers(.   

مفیــدترین تـرین و   کـاربردي شـک از   بــیسـایت او، کـه    وب» Green LivingL«بخـش  
در «: گویـد  مـی  شکه خود آغاز زندگی سبز است و چنانۀ سایت است، نقط هاي وب بخش

. اسـت مؤثر مان  سیارههایی براي زندگی سبز وجود دارد که در سالمت خود ما و  روش ،آن
بیایید تجربیاتمان را تقسیم کنـیم و  . شما به نیمی از موضوع وقوف دارید ۀمن یقین دارم هم

 .)/www.ecokaren.com/greenliving(» انجام دهیم را ستآنچه درست ا
زیسـت    محـیط ، فعال Retro Housewife Goes Greenسایت  سس و مدیر وبؤم لیزا شارپ
ـیط وي . آزاد موضوعات مربوط به محیط زیست اسـت  ةو نیز نویسند محبـوب  «را  زیسـت   مح

سایت وي،  شعار وب. چیز است همهزیست به معنی   محیطخواند و از دیدگاه او،  می» خود
سایتی  وب« :نویسد میسایتش  وب ةوي دربار. است »ارهیس نیا نجات يبرا کدبانو کی سفر«

مان، جـاي بهتـري    سیارهتوانیم از  میها  هایی است که به کمک آن زیست و راه  محیط ةدربار
   ).Retro Housewife GoesGreen.com/services(» براي زندگی بسازیم

ــن وب ــایت در ای ــ   ،س ــیار مفی ــوع و بس ــب متن ــه مطال ــوزهدر  دب ــاي ح ــاگون  ه گون
تـا مجـالت   گرفتـه  زیست   محیطاز اخبار وقایع و رویدادهاي مربوط به  ،محیطی  ـ  زیست
زیسـتی    محـیط دار  دوسـت  محصوالتبرخی تبلیغات تجاري مربوط به  ومحیطی   ـ  زیست
  .یابیم میدست 
  

  هاي جهانی زنان و محیط زیست ها و همایش گردهماییترین  برخی از مهم )پ
 )The Global Assembly on Women and the »زیسـت   محـیط گردهمایی جهـانی زنـان و   «
)Environment )1991( ترین رویدادهاي تاریخی مربوط بـه نقـش مهـم و     برجسته، یکی از

 ،1991کـه در نـوامبر    ،این گردهمایی. زیست است  محیطداري  زنان در حفظ و نگه ۀفعاالن
مطالعـاتی و پژوهشـی اسـتوار بـود کـه       ةچهـار حـوز   مریکا برگزار شـد، بـر  ادر فلوریداي 

هـاي   و سیسـتم ) ارتباط آن با تغییرات آب و هوا ۀراف، انرژي، از جنبصآب، ا«ند از ا عبارت
از آسـیا،  (نقاط جغرافیایی جهان  یتمام زنان از. زیست، تکنولوژي و تولیدات  محیطیاریگر 

در این همایش گردهم ) مریکاي شمالیامریکاي التین و کارائیب و افریقا، اقیانوسیه، اروپا، ا
زیست را با یکـدیگر    محیطداري از  موفق خود در حفظ و نگه ۀتجرب 235آمدند تا بیش از 

 ،»زمـین  ةزنان براي سالمت کرجهانی کنگرة «. )Al_Raida, 1992: 14(» به اشتراك بگذارند
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هاي بزرگ زنان جهان بـراي حفـظ و    مریکا برگزار شد، از دیگر نمودهاي گاماکه در میامی 
به برگـزاري   )IPAC(گزاري  المللی زنان در سیاست بین ۀزیست است که کمیت  محیط ۀتوسع

  .آن همت گمارد
 شبر اهمیـت  افزوناین همایش،  ،)IISD(» پایدار ۀالمللی توسع بینانستیتوي «بنابر گزارش 

 ۀفقـط یـک شـبک    نـه ی داشـت کـه   پالمللی، نتایج چشمگیري در بین ۀرویداد برجست منزلۀ به
مـاده قـانون حاصـل آن بـود و ایـن مـواد        21بر  مشتملاي  جلسه صورتجهانی قوي، بلکه 

زیسـت    محـیط  ۀهاي بـزرگ بـراي حفـظ و توسـع     گزاري سیاستبرمبناي  مستقیماً ،قانونی
  ). www.iisd.org/home(یب شده بودند تصو

  
 گیري نتیجه. 7

موضـوعات و   زیسـت و   محـیط هاي جمعی و فردي زنان امروز درخصـوص   تمامی تالش
هـا و   سـایت  وبنهـاد،   مـردم هـاي   تشـکل مربوط بدان، که تـاکنون در قالـب ایجـاد    مسائل 
هـا و تجمعـات    همـایش هاي مستقل علمی و اجتمـاعی نظیـر برگـزاري     ها، کوشش وبالگ

هـاي   شـکل رغم  بهامروز، » عصر ارتباطات«گاه بروز یافته است، در جهان موسوم به  بی و گاه
ـ       ،کننـد و ایـن امـر    مـی گوناگون، هدفی واحد دنبال   ۀبـا توجـه بـه آنچـه در مقالـه در زمین

زیسـت    محیططور کلی به  بهن و آب و خاك و اي گرایش زنان به زمی اسطورههاي  خاستگاه
سانی زنان با  هم ۀبه همان حس ناخودآگاهان ،توان گفت پیش از هر چیز میبیان شده است، 

    .داري از محیط زیست حفظ و حمایت و نگاه؛ گردد زمین بازمی
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