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  چكيده
هـاي اخيـر افـزون بـر مسـئله نـژاد،        مقوله جنسيت و محيط زيست در نقدهاي ادبي دهه

 هاي متفاوت  علوم انسـاني اسـت.   هاي جديد در حوزه چالش از...  قوميت، طبقه، زبان و
ط خـاص  ارتبـا   رويكرد اكوفمنيستي كه پاي در جنبش سياسي، اجتماعي فمنيسم دارد بر

مراقبـت بيشـتر زنـان و     بـراي  ها از ايـن ارتبـاط    زن با طبيعت بنا شده است. اكوفمنيست
هاي اجتماعي سياسي  گيرند. بررسي آسيب زنان و محيط زيست در بحران طبيعت بهره مي
هـايي از ظلـم     ها كه تراژدي عميق انساني و طبيعي را رقم زده است نشـانه  همچون جنگ

سـرباز   ــ  روايتي از زبان كيئن »اندوه جنگ« دهد.  دو را نشان مي هرهمزمان و همسان بر 
هـاي   از جنگ ويرانگر آمريكا با ويتنام است. خوانش مجدد رمان كه شخصـيت  ـ ويتنامي

هـدف   و روش تحليلي توصـيفي  متعدد زن در آن حضور دارند با رويكردي اكوفمينيستي
م بر زنان و طبيعت در زمان جنگ به رابطه همزمان ظل ضمن بررسي  و اصلي  مقاله است

. اين شاخه به  نقش شود  ميپرداخته  اكوفمنيسم فرهنگي يا نمادين تحليل داستان بر اساس
  پردازد.   و طبيعت مي انهنجارهاي فرهنگي و رفتار اجتماعي در نوع رفتار مردان با زن

  .»جنگاندوه « ،»اكوفمينيسم«، »طبيعت«، »زن« :ها كليدواژه
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  مقدمه و مباني نظري .1
و دانشگاهي است كه به بررسي منتقدانة  گرا عملجنبشي  گرا ومب سمينيفماكوفمينيسم يا 

پردازد. بـراي اولـين بـار در سـال       جويي از زنان مي  رابطة  ميان چيرگي طبيعت و بهره
اكوفمينيسـم  واژة ) Francoise d ‘Eaubonne(  دااُبونفرانسوي، فرانسوا  ستينيفم، 1974
  ).78: 1392(پارساپور،  شود ؛ اتفاقي كه سومين موج فمينيسم نيز شناخته ميكاربرد را به

هاي مختلف فعاليتهاي فمينيستي سـر    اكوفمينيسم نظريه اي است كه به تدريج از حوزه«
ــته    ــد هسـ ــهاي ضـ ــثال از جنبشـ ــت، مـ ــرآورده اسـ ــتي و آزادي    بـ ــيط زيسـ اي، محـ

هـاي  فمينيسـم     تـوان يكـي از شـاخه     بنابراين اكوفمينيسم را مـي ) (Garrd,1993:1»حيوانات.
كنـد.     دانست كه همزمان دغدغه حقوق زنان و طبيعت را در فعاليت هاي خـود لحـاظ مـي   

اي كه برابـري    فمينيسم را گاه  جنبش سازمان يافته براي احقاق حقوق زنان و گاه به نظريه«
» انـد.   اجتماعي و حقوقي معتقد است، معنـا كـرده   هاي سياسي، اقتصادي،  زن و مرد از جنبه
هاي بسيار گسـترده در درون   ) اين جنبش با وجود تعارض14-1382:13(يزداني و جندقي،

اي   ساالري و نظام سلطة مردان قرار داد. نظـام سـلطه    خود، همت خود را بر مبارزه عليه پدر
هايي چـون زن/مـرد،     ورهاي دوگانهكه بر اساس فرهنگي شكل گرفته بود كه از ديرباز به با

در ايـن  احساس/عقل، طبيعت/فرهنگ، غيرمتمدن/ متمـدن، منفعل/فعـال و.... معتقـد بـود.     
« رسـيد.    ي تؤامان بر زنان و طبيعت، امري موجه و طبيعي به نظر مـي   فضاي فرهنگي، غلبه

هـاي    شـبكه «، »نمادهـاي فرهنگـي  «و سـاير  » فلسـفه «، »مذهب»   اين غلبه، عمدتاً به واسطه
  )Lorentzen& Eaton,2002:38(» مورد تقويت قرار گرفت.» ساختارها«و » اي  رسانه

خاست كه   بايد به مخالفت با كساني برمي سمينيفمدر اين مرحله، طبيعي بود كه جنبش 
ي طـوركل  بـه شدند؛  زيرا   شناسي و بيولوژي بين زنان و طبيعت قائل مي  پيوند خاص زيست

كـرد. در    ها به نفع زنان نبود و برتري مردان را توجيه مـي   هاي اول اين دوگانه بخشارتباط  
هاي اول و دوم فمينيسم  اين روند ادامـه داشـت؛ امـا بـا آغـاز        طول حيات و فعاليت موج

محيطي در اواخر قرن بيسـتم،  چرخشـي ايـدئولوژيك  ميـان       هاي زيست  هاي بحران  بحث
شاهديم كه  ارتباط خاص و استثنايي زيستي و رواني و طبيعـي در   هاي فمينيستي را ديدگاه

ساختار آفرينش زنان را به تجربه، همدردي و درك بيشتر زنان در مراقبـت و محافظـت از   
داند كه   اي مي  كنند و در نتيجه اين ارتباط را شايستگي و برتري ويژه  محيط زيست تعبير مي

طلب هم هستند كه به مبارزات   هاي صلح  گروه فمينيستزنان واجد آن هستند. در كنار اين 
كنند و آن را نتيجـة همـان     و كشتاردر طول تاريخ استناد مي   هاي زنان بر ضد جنگ  و تالش
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دانند كه  براي محافظت و حمايت بيشتر از طبيعت و محيط   ساختار خاص آفرينش زنان مي
گون هستند. نقطـة مقابـل ايـن ديـدگاه،     طلبي و آرامش بين جوامع گونا  زيست در پي صلح

گرا  اعتقاد  ندارد كه زنـان بيشـتر از    است. اكوفمينيسم ضرورت» گرا  اكوفمينيسم ضرورت«
 بيـ ترت نيـ ا بهمردان با طبيعت رابطه دارند. اكوفمنيسم فرهنگي راهي بين اين دو را برگزيد؛ 

ختلـف  يـادآور شـد و    ي ضرورت  تفاوت  زن و مرد ، نقش فرهنگ را در جوامـع م جا به
هـا بـا     اختالف هنجارها را فرهنگي و نتيجة بازتاب فرهنگ و نوع رفتار جوامـع و فرهنـگ  

  طبيعت دانست.
انـد    بر اساس اين نگرش، مسئلة اصلي، مردان نيستند، بلكه هنجارهاي اجتماعي مردانـه 

ايـن نـوع   گـذارد. شـايد     كه در چگونگي ترغيب مردان به فكر و رفتار كردن، تأثير مي
تر مردان امكاني فراهم سازد و سرزنش و نكوهش از   اكوفمينيسم براي حمايت گسترده

هاي مردانة سنتي   اي منتقل سازد كه آرمان  محيطي به جامعه  مردان را براي آسيب زيست
كنـد. چنانچـه مسـئلة حقيقـي، هنجارهـاي فرهنگـي و رفتـار اجتمـاعي           را ترويج مي

(ساتن به  دليلي در اصل تغييرناپذيري اين هنجارها وجود نداردباشد، هيچ  شده آموخته
  . )95: 1392نقل از وال پالموود،

هـاي گونـاگون فمينيسـتي و اكوفمينيسـتي را       گنجايش اين مقاله اجـازة شـرح ديـدگاه   
ها يعني اكوفمينيسم فرهنگي در رمـان    رو تنها به كاربست يكي از اين ديدگاه ينازادهد.   نمي

خواهيم پرداخت. همين طوراز ميان سه رابطه اي كه در تئـوري اكوفمينيسـم   » جنگاندوه «
ارتبـاط تجربـي، ارتبـاط مفهـومي يـا فرهنگـي/ نمـادين، ارتبـاط         «مطرح مي شـود يعنـي   

) تنها به بررسـي ارتبـاط مفهـومي يـا فرهنگـي/      79الف:  1392پارساپور، »(شناسانه معرفت
هاي   به دليل تعدد شخصيت» اندوه جنگ «يل انتخاب  نمادين در اين داستان مي پردازيم. دل

زن در اين داستان و توجه خاص نويسـنده بـر روي طبيعـت ويتنـام اسـت. در ايـن مقالـه        
 زمـان  هـم همچنين رابطة زنان با صلح، چگونگي ارتباط زنان با طبيعت و آثـار و عـوارض   

  شود. جنگ بر اين دو، با رويكردي اكوفمينيستي بررسي مي
اسـت   شـده  مطرحشوند كه آنچه در اكوفمينيسم  ز هر چيز، نويسندگان متذكر ميپيش ا

از سوي  تنها نهشده در فمينيسم، قابل نقد و بررسي است. فمينيسم  مانند همة مباحث مطرح
گرايـي    هاي اومانيستي، فردگرايـي، عقـل    به دليل پيوند فمينيسم با ديدگاه -منتقدان مسلمان 

شده است؛ بلكه در خود غرب نيز، بـه دليـل تنـوع و     ه چالش كشيدهب -وسكوالريستي و...
هاي فمينيسم جايگاه مستحكمي ندارد. مكاتب  ها و ديدگاه  تناقضات دروني در مباني، روش
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عنـوان نمونـه    هاست كه مبارزات چشمگيري دارنـد. بـه    ضد فمينيستي يا فمينيسم نو، مدت
مينيسـم بـر اسـاس آن شـكل گرفـت در      برخالف شـعارهايي كـه ف  » هاروي سي منسفيلد«

  نويسد: مي» فمينيسم نو«اش با عنوان   مقاله
پيشنهاد من اين است كه كتاب جنس دوم سيمون دوبووار را كه منبعـي مــوثق بـراي    

جز محروم شدن  ها از آنشود، كنار بگذاريم...اين استقالل براي بسياري  زنان قلمداد مي
از مادرشدن معنايي نـدارد...انكار ذات از سـوي    از همسري عاشق و جلوگيري يا تنفر

(سخايي به نقل  ي مولد شرارت است...نوع بهم متناقض بوده و يها با عقل سل فمينيست
  ).124: 1388از منسفيلد، 

تئوري اكوفمينيسم هم مخالفاني دارد كه به مباني نظـري آن، انتقـاداتي اساسـي را وارد    
، استاد فلسفة دانشگاه يشـيواي نيويـورك، در   »مارگاريتا گارسيا لوين«دانند. از آن جمله   مي

ارتبـاط  اصـالت زن را بـا مباحـث     » شـناختي  نقدي بـر فمينيسـم بـوم   «مقالة خود با عنوان 
) بـه هـر جهـت    144-121: 2:ج1383برد. (ر.ك لوين،   ي زير سؤال ميطوركل بهاكولوژي،  

طور كـه گفتـه شـد      فهوم رد يا پذيرش اين تئوري نيست؛ بلكه هماننگارش اين مقاله به م
ويژه بخش رابطة نمادين يا فرهنگـي آن، مـد نظـر     كاركرد عملي آن روي متن مورد نظر به 

  گيرد.  قرار مي
  

  پژوهش ةپيشين .2
اي در مطالعات زنان و  رشته يانمعنوان يك رويكرد اخالقي و نيز يك مبحث  اكوفمينيسم به

هـاي شـيال     نوشـته « ، در غرب مورد توجه واقـع شـد.   1970زيست، از حدود سال  محيط
كولينز، آنت كلودني، هنري تورو، جان باروز، جان موير، لئوپولد و... از اولين آثـار در ايـن   

). اما در ايران پيشينة چنداني ندارد. پارساپور 83تا  78الف : 1392(ر.ك پارساپور، » اند  زمينه
نيـز   . سـاتن 1مطرح كرده است اختصار  بهاكوفمينيسم را    مباني نظري» گرا  قد بومن«در كتاب 

از مباني نظري آن صحبت كـرده اسـت. در مجلـد    » شناسي محيط زيست  جامعه«در  كتاب 
ترجمـة چنـد مقالـة ارزشـمند در ايـن حـوزه مشـاهده        » محيطي  اخالق زيست«دوم كتاب 

توان يافت. آنچه در  اي مي هاي پراكنده باره نوشته يندراها نيز  شود.  در مجالت و فرهنگ  مي
عنوان يك رويكرد  نقد ادبي است. براي نخسـتين   اين مقاله تازگي دارد كاربرد اين نظريه به

شـود    اي در ادبيات پايداري است از اين منظر نقد مي  بار رمان اندوه جنگ كه رمان برجسته
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ــداري، توجــه صــ  ــات پاي ــا در خــوانش ادبي ــه مالحظــات    احبت ــدگان ب نظــران و خوانن
  محيطي و حمايت از زنان در كنار مالحظات سياسي، نظامي و ملي نيز جلب شود. زيست

  
  »اندوه جنگ«معرفي رمان . 3
نويسندة ويتنامي و  -) 1952، اولين رمان هوانگ او فونگ با نام مستعار بائونينه (»اندوه جنگ«

سرنوشـت  «بـا نـام    1991است كـه در سـال    -ي جوانانپانصدنفريكي از ده بازماندة بريگاد 
آغاز كرد. بيشـتر  1987نويسي را براي اولين بار در سال   در هانوي منتشر شد. او داستان» عشق

هاي كوتاه  جنگ پرداخته و با نوشتن اين رمـان بـه شـهرت رسـيده اسـت.        به نوشتن داستان
و نشر افق آن را  چاپ كرده است. اين رمـان را  مترجم اين رمان آقاي مسعود اميرخاني است 

دانند. انتشار اين رمان با استقبال فراواني مواجه شد. بعضي   هاي انتقادي جنگ مي  رمان ازجمله
 يرتصـو داننـد كـه بـا بـه       را بهترين اثر ادبي دربارة جنگ ويتنام مـي » اندوه جنگ«از منتقدان، 

كننده و وحشتناك جنگ ويتنام را بـا آمريكـا      ويران يدن اپيزوديك (فرآمدي) وقايع ، اثراتكش
دهد. سربازي كه بيش از ده   بر زندگي مردم ويتنام، از زبان يك سرباز ويتنامي(كيئن)  نشان مي

« نويسـد:    آيريش از اينديپندنت مـي  2007اكتبر  28است. در  حضورداشتهسال در اين جنگ 
دهـد. ايـن اثـر،      ح را تحـت تـأثير قـرار مـي    اين كتاب حقيقتـاً قدرتمنـد، جسـم، ذهـن و رو    

، عضـو جديـد   2اريـش ماريـا رمـارك اسـت     » در جبهة غرب خبري نيست«تر از  يادماندني به
ناپـذيري،    كلكسيون آثار معتبر جهان است؛ شاهكاري كه ما را در فهـم جنـگ، فجـايع، گريـز    

  ).247: 1390ه، (نين» كند.  هاي عريان آن كمك مي  گري  ها و تجاوزها و وحشي  ترس
  
  خالصة رمان. 4

شود. كيئن سرباز ويتنامي است   آوري اجساد مفقودين آغاز مي  جمع گروهداستان با اشاره به 
آوري اجسـاد    كه بعد از ده سال جنگ به خانه برگشته است و يك سال هم مشـغول جمـع  

كند زندگي عادي خود را از سرگيرد.   تالش مي ازآن پسشود.   و مفقودين جنگ مي جامانده
توانـد خـود را بـا      ي كه نمـي ا گونه بهكنند؛  اما خاطرات دردناك و تلخ جنگ، او را رها نمي

هاي او را تشـديد    ، ناراحتي»فونگ«شرايط عادي زندگي وفق دهد؛ از دست دادن محبوبش 
آزار و تجاوز گروهي  كند. فونگ در آغاز جنگ، در قطار، در حال رفتن به جنوب، مورد  مي

شـود كـه او ديگـر فونـگ       ، متوجه مـي از جنگگيرد. كيئن بعد از بازگشت   اوباش قرار مي
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گرفتن تغييرات فونگ بيهوده است و درنهايت او را تنها   قديمي نيست. تالش او براي نديده
نامي، گذارد. در طول رمان،گذشته از بيان حوادث مخرب جنگ بر جوانان و سربازان ويت  مي

ها و عناوين مختلف چون سربازان، راهنما، پرستار، مادرها، دختـران    از زنان زيادي در نقش
شـود كـه     آيد. در پايان، كيئن با دختر اللي آشنا مي  ها و ...  سخن به ميان مي  خياباني، پيرزن

هـا را از    شـته شود. در پايان داستان، راوي، نو  گذارد و غيب مي  هايش را نزد او جا مي  نوشته
  گيرد.  گرفته و تصميم به انتشار آن مي دختر الل

  
  بازتاب اكوفمينيسم مفهومي، نمادين يا فرهنگي در رمان اندوه جنگ. 5

ــاروري و   ،  بكربــودن و شــكوفايي زن، ولــد و زادزيبــايي جســم زن، پــاكي و هيجــان، ب
هاي تكراري در زندگي او، لطافـت و...حتـي خصوصـيات منفـي چـون        پروري دوره  فرزند

سركشي و طغيان، نازايي، ناپاكي، دست داشتن در مـاوراء طبيعـت چـون جـادو و طلسـم،      
و  مؤنـث ناشناخته و دور از انتظار بودن و...از تشابهات و اشتراكات انكارناپذير بين جـنس  

ماهيت و ساختار زنانه و طبيعت را به هم كند. استعارات و تشبيهاتي كه   طبيعت حكايت مي
هـاي فراوانـي را     شود و نمادهـا و اسـطوره    يافت مي وفور بهها   دهند در همة زبان نسبت مي
دهد. اكوفمينيسم فرهنگي يكي از سه رابطة ضروري در تئوري اكوفمينيسم اسـت    شكل مي

ط هستند. براي بررسي منظم مفهومي يا نمادين يا فرهنگي با هم مرتب ازنظرزنان و طبيعت «
هـاي آن،    رابطة فرهنگي و نمادين با رويكرد اكوفمينيستي در اين داستان با توجه به ظرفيت

اكوفمينيسـتي، بـر  آن تأكيـد     پرداز هينظرتنها بر اساس دو محور از سه محوري  كه هنشال، 
 اند از: اين سه محور عبارت كنيم.  كند، مباحث را ارائه مي مي

  زنان با طبيعتروابط  ـ
  ارتباط بين سلطه بر زن و سلطه بر طبيعت ـ
 )8: 1385،هنشال( ».مشكالت اكولوژيكي در حلنقش زنان  ـ
 

  روابط زنان با طبيعت در رمان 1.5
هـاي غربـي دربـارة      هايي كه فرهنـگ   كه نظريه اند موافق )Rutherبسياري با اين نظرية روتر(

تب و نوعي دودستگي است كه جهان بر اساس آن كنند، بر اساس سلسله مرا جهان ارائه مي
تر زنان با طبيعـت نسـبت بـه     يكنزدارتباط  ). )79الف : 1392پارساپور»(ي شده ده سازمان
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هاي دوگانه لحاظ   هاست كه در تقابل  شده در بيشتر فرهنگ يرفتهپذهاي   مردان يكي از گزاره
شده است چنان كه ارتباط مردان با فرهنگ. تا جايي كه نيچه آن را ذاتـي و فطـري دانسـته    

وابستگي زن به طبيعت بيش از مرد است و زن از حيث هر آن چيزي كه فطـري يـا   «است: 
كه هست. نزد او فرهنگ هميشـه چيـزي بيـرون از وجـود      همان استذاتي اوست همواره 

شـده   . ذاتي بودن اين رابطه البته مـورد تشـكيك واقـع   )26: 1381ل از لويد، به نق»(اوست. 
در مقالة خويش به ايـن موضـوع پرداختـه و شـباهت      )Sherry ortner( اورتنراست.  شري 

  داند.  بيشتر زنان را نتيجة فرهنگ مي
د، تر( يا دورتر) نيست. هر دو شعور دارن  زن هرگز در واقعيت از مرد به طبيعت نزديك

رسـند، وجـود     طور به نظر مي ها آن  اند. اما مسلماً داليلي براي اينكه چرا زن  هر دو فاني
كننـد كـه     هاي مختلف يك زن(فيزيكي ، اجتماعي و رواني) به او كمك مي  دارد...جنبه

تر به طبيعت اسـت    كه اين ديد، از او كه نزديك  تر به طبيعت ديده شود. حال آن  نزديك
كند. ... يك   يابد و موقعيت او را بازتوليد مي  هاي نهادي تجسم مي  ود در شكلنوبة خ به

 توانـد زادة يـك ديـدگاه فرهنگـي متفـاوت باشـد        واقعيت اجتماعي متفاوت، تنها مـي 
  ).70: 1385(اعزازي به نقل از اورتنر، 

تـراز    هـم  گيرد: زن و مرد بايد در ديالكتيك فرهنگ و طبيعـت   در انتها اورتنر  نتيجه مي
  شمرده شوند. 

هاي زن، رابطة زنان با طبيعـت  از چنـد جهـت      در اين رمان با توجه به تعدد شخصيت
قابل تامل است. از آن جمله تاثيري كه جنگ بر روي اين رابطه دارد. تنها زني كه احسـاس  

غوغـاي  دور از   ها بـه   داري است كه خانوادة آن  كند، همسر مزرعه  خوشبختي و سعادت مي
اي  هـا كلبـه   برند. توصيف راوي از محل زندگي و محيط زيست اطراف آن  جنگ به سر مي

اي پر از گل قرار دارد با انواع سبزيجات و گياهان و محصـوالتي كـه     زيباست كه در مزرعه
حاصل دسترنج خودشان است. اين خـانواده بـه همـراه فرزنـد كوچكشـان زنـدگي آرام و       

  گذرانند. نقش طبيعت در احساس لذت و شادماني كامالً آشكار است.   ياي را م  سعادتمندانه
هـاي آن    رابطة نزديك زني به نام فونگ با طبيعت به گونه اي است كه طبيعت و زيبايي

زيبـايي طبيعـت بـا زيبـايي     در غيبتش جايگزين او در ذهن كيئن مي گردند به گونه اي كه 
  فونگ در ذهن كيئن پيوند خورده است.

هـاي    هـا و رنـج    نماد شـگفتي  ياچه براي او نمادي از فونگ زيبا در جواني شده بود،در
نشسـت،جايي    دفعات كنار درياچه مي رفته، به هاي ازدست  جواني، نماد عشق و فرصت
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قدر اين پا و آن پا كرده بودند تا رد قرمـز هـم    كه بيست سال با فونگ نشسته بود و آن
  .) 141: 1390(نينه،» آسمان را ترك كرده بود...

او «فونگ براي كيئن، سرزمين است، وطن است و با زيبايي وطنش پيوند خورده است: 
اي كه در برابر افق   هاي نوشكفته  هاي بهاري بود، با عطر گل  زاري سبز بعد از باران  مثل چمن

و  آسـا   داشـت.او بـا همـان زيبـايي معجـزه       هاي تـازه مـوج برمـي     خش سبزه  و امواج خش
). از سوي ديگر شخصيت فونگ  236همان :.»(اش، پرشور، بكر و پرجاذبه بود  نيافتني  دست
هاي مختلف تصويري و موسيقايي خـود وامـدار     است. هنري كه در جنبه خورده گرهبا هنر 

دان و خواننده هستند. پيوند روحي فونگ با طبيعت   طبيعت است. فونگ و مادرش موسيقي
اي است كه او قادر به شنيدن آواي پنهان طبيعت است. فونگ، شب قبل  دازهدر داستان تا  ان

  خواند:  آموزان در ساحل اين شعر را مي  از شروع جنگ، در اردوگاه دانش

  دبادها در حال تغييرن
  دگير از امشب بادهاي تندي در دنيا وزيدن مي

  ديگر انتظار صلح را نداريم
  خورند  خواهند رفت، غصه ميمان براي آنان ، كه از دست نعزيزا

  مان در آرامش زندگي نخواهند كرد.يها ديگر بچه
  از اين لحظه به بعد

  بادها در حال تغييرند
  .)183(همان: 

اي طبيعي است، ولـي     توفان، پديده هرچنداين شعر براعت استهالل جنگ و توفان است. 
را بر عهده دارد كـه   برانداز انخانماي   در اين رمان  نقش پيشگوي رويدادي پرآشوب و فاجعه

ي كه فونگ علت نگراني خود را چنـين  ا گونه بهسازد؛   زمينة نگراني فونگ و كيئن را فراهم مي
  ).182(همان: »يك حس غيرعادي، يك حس وحشتناك به دريا دارم:« كند   بيان مي

هـوآ،   در ايـن داسـتان  نقش  نمادين و مشترك ديگر زن با طبيعت راهنما بودن آنهاست.
زني سرباز است كه به دليل شناختي كـه نسـبت بـه طبيعـت داشـت راهنمـاي گروهـي از        

هـا،    ها، تپـه   كنند درست  مثل صخره ها را به محل امني حمل مي سربازان مي شود تا زخمي
  درختان، درياچه و...كه راهنماي انسان گمشده هستند.
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ها فشار آورده بود. كيئن به هوآ اخم كرد و تهديدآميز گفت:  گرما و رطوبت به همة آن
اگر ما را به ساحل رودخانه نرساني... هرچه ديدي از چشم خودت ديدي... خيلي زود 

يند...صداي رودخانه همان چيزي بـود  و ببوتوانستند صدا و بوي آب ساتاي را بشنوند 
  ). 195-196به سمت رودخانه هدايت شوند...(همان: كه الزم داشتند تا از آنجا 

اند. اورانگوتاني كه به   طبيعت و زن در اين رمان به داليل ديگري نيز  به هم گره خورده
بـه زن چـاقي   « طرز وحشيانه اي شكار شده و دبـاغي شـده يـادآور يـك زن مـي شـود.       

ستري كه در كاسـة چشـم،   هايي نيمه سفيد و نيمه خاك  مانست با پوست زخمي، با چشم  مي
ــي  ــر م ــه نظ ــان ب ــغ    غلت ــد، جي ــه وحشــت كردن ــام جوخ ــد. تم ــرار    آمدن ــه ف ــا ب ــان پ زن

).همين طور عطـر گـل رزا كانينـا سـربازان را در رؤياهـاي شـهواني،       17همان:»(گذاشتند...
هايشـان مـي     وار فرو مي برد و سربازان از جمله كيئن را بـه يـاد معشـوقه     عاشقانه و خلسه

  دهند:  كن كردن اين گلها را مي  زين رو از مقامات باالي ارتش دستور ريشهانداخت ا
انگيز است كه باور اين اعتقـاد    دل قدر آنكانينا گلي عاشق خون است. اما عطر اين گل 

اي جـوان و معصـوم كـه      كند... در آن رؤياها...فونگ را ديده بـود؛ چهـره    را سخت مي
  ).22(همان:رواز درآمده بود ماليم هانوي به پموهايش در باد 

  گونه كه عشق و زن هم براي سربازان ممنوع است!  شود همان  كانينا گياه ممنوعه مي
  
  بر زن و طبيعت در رمان زمان همسلطة  2.5

كـه بـر سـر     اسـت  يگردجنگ صحنة جدالي خونين براي تسلط و غلبة يك گروه بر گروه 
كننـد. در ايـن ميـان طبيعـت و محـيط        رزه مـي هاي خود مبا منافع سياسي، مادي و يا آرمان

ثيرات جنـگ بـر   تأبينـد  آنكه در نگاه هر دو گروه متخاصم لحاظ شود آسيب مـي  يبزيست 
با  2001محيط زيست كشورها به حدي زياد بوده كه سازمان ملل براي نخستين بار در سال 

المللـي پيشـگيري از     عنـوان روز بـين   آبان) را به 15روز ششم نوامبر ( ،اي  تصويب قطعنامه
(بـه نقـل از    گذاري كـرده اسـت   ها و مناقشات مسلحانه نام تخريب محيط زيست در جنگ

در جنـگ ويتنـام كـه    سايت پايگاه خبري ديدبان محيط زيست و  حيات وحـش ايـران ).   
اشـاره بـه    هـاي ايـن كشـور از بـين رفـت.       ية اين رمان است بيش از ثلـث جنگـل  ما درون

در طي جنـگ دوم  «رسد.  شناسي از اين جنگ در اينجا ضروري به نظر مي  هاي بوم  گزارش
وسـيلة نيروهـاي    شده به  ،كل مقدار مهمات استفاده  1975تا1961هاي   هند و چين، در سال
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ميليون تن بـود كـه معـادل حـدود دو برابـر مقـدار        14/ 3تنهايي بيش از  اياالت متحده به 
و  1967ت متحده در طي جنگ جهاني دوم بود. .. درسال وسيلة اياال شده به  مهمات استفاده

كيلوگرمي كه توسط  340تا  225هاي   وسيلة  انفجار بمب ميليون حفره به 5/2حدود  1968
 65انداخته شدند، شكل گرفت. در هر بـار پـرواز بـراي هـر هواپيمـا       B-52 هاي  افكن  بمب

ترتيب كل سـطح زمـين تحـت تـأثير      گرفت. بدين  هكتار زمين تحت تأثير بمباران قرار مي
ميليون هكتار   5/4هاي هند و چين بود كه   % زمين11ميليون هكتار يا  1/8قرارگرفته حدود 

شد. هر حفره قطري حدود   % اين كشور را شامل مي26از اراضي ويتنام جنوبي، يعني حدود 
پـر شـده و   متـر داشـت. ايـن حفـرات معمـوالً بـا آب شـيرين         12متر و عمقي برابـر   15

شـدند. در منـاطق     ها و حشرات ديگـر مـي    گاهي براي موجودات آبزي ازجمله پشه  زيست
عـالوه،   كشاورزي، بعضي از حفرات پر شده از آب، بعداً براي كشت آبي استفاده شدند. بـه 

ها همراه بود. برآورد شـده اسـت كـه      ها و علفزار  سوزي جنگل ها اغلب با آتش  انفجار بمب
هاي كاج ويتنامي جنوبي در طـي جنـگ سـوختند. (فريـدمن،       % از سطح جنگل40بيش از 

1380 :210  .(  
مـردان در   هرچنـد آسيب همزمان زنان در جنگ نيز در اين داستان قابـل تامـل اسـت.    

شوند؛ اما آسيبي كـه زنـان در     نبردها نقش اساسي دارند و تلفات اصلي جنگ را متحمل مي
روحي و چه جسمي قابل توجه است اگر چه در  ازلحاظند چه بين  جنگ و بعد از جنگ مي

شود. در اين جا ايـن آسـيب همزمـان زن و      هاي جنگ كمتر لحاظ مي  محاسبات و گزارش
  طبيعت را در جنگ و پس از جنگ در رمان اندوه جنگ بررسي خواهيم كرد.

  زمان زن و طبيعت در جنگ آسيب هم 1.2.5
ها از سويي زن براي مرد ديگـري محسـوب     در بيشتر فرهنگهاي پذيرفته   بر اساس دوگانه

شود و از سويي ديگر طبيعت براي انسان كه البتـه از ديـدگاه اكوفمينيسـتها زنـان نگـاه      	مي
و در » ديگـري «به طبيعت ندارند. بنابراين از نگـاه مـردان زن و طبيعـت هـر دو     »  ديگري«

گـردد.    اين نگاه زمينه ساز غلبه و سـلطه مـي  شوند و   تر از مردان محسوب مي  اي نازل  مرتبه
« دانــد.  اي همــه تعــديها، سلســله مراتــب مــي  دليــل اصــلي و ريشــه) Greta Gaard(گــارد 

ها معتقدند كه اين اختالف مراتب و برتري يكي بر ديگري يا چيزي بر چيزي   اكوفمينيست
 )Garrd,1993:3(» ديگر در نتيجه اختالف نظر در برداشت و يا تعريـف از خويشـتن اسـت.   

هـاي   پردازان اكوفمينيسـت برآشـفته از دالورمـردي    از نظريه) Ynestra King(اينسترا كينگ 
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يلة وسـ  بـه گويـد: مـا شـاهد تخريـب زمـين و موجـوداتش        مـي  المللي هاي بين گري نظامي
اي از سـوي جنگجويـان نظـامي      سلحشوران كشورهاي گوناگون و نيز تهديد نابودي هسته

گويد: ما بـر    ) كينگ مي169: 1379هاست.(شجاعي،   اين ماية نگراني اكوفمينيستهستيم و 
هـا    اين باوريم: فرهنگ ضد طبيعـت، فرهنـگ ضـد زنـان نيـز هسـت. (همـان) در جنـگ        

» تجـاوز «بر زمين و زنان تسلط پيدا كنند . اشتراك لفـظ   زمان همكنند   جنگجويان تالش مي
 در) Simone de Beauvior( سـيمون دوبـوار  مـل اسـت.   أها قابل ت براي زن و زمين در جنگ

فعاليت مرد براي غلبه بر نيروهاي آشفتة « گويد:  قسمت بسيار جالبي از كتاب جنس دوم مي
: 1381آورده است و هم زن را(به نقـل از ژنويولويـد،    حيات، هم طبيعت را به انقياد خود در

بر زن و طبيعـت يكـي از فجـايع متـداولي اسـت كـه از ديربـاز در         زمان هم)اين تسلط 25
اي و   دهد كه گاه براي پيشگيري از چنـين فاجعـه    داده است. تاريخ نشان مي  ها رخ مي جنگ

كردند و يـا زنـان،     دستيابي دشمن به زنان، جبهة مغلوب، خود به از بين بردن زنان اقدام مي
از دشمن كـه از   تنها نهزنان در جنگ  كه ترآن بزرگة زدند. فاجع  خود دست به خودكشي مي

بينـد. در    ترسند. درست مثل طبيعت كه از هر دو جبهه آسيب مـي   مرد جبهة خودي هم مي
شود و به سرزمين   آيد. همان زماني كه جنگ شروع مي  اين رمان  همين بال بر سر فونگ مي

هاي آمريكايي، فونگ هـم در قطـار مـورد      شود، با اولين بمباران هواپيما و وطن  تجاوز مي
  گيرد.  تجاوز قرار مي

بـود، امـا از گوشـة ديگـر       بايد صداي فونگ مي “كيئن! كيئن!”صداي دختري را شنيد: 
توانست در آن تاريكي كسي را ببيند. هواپيماها دوبـاره شـيرجه     آمد و او نمي  واگن مي

چون منورها فضا را روشن كرده بودند. رفتند و اين بار با دقت بيشتري بمباران كردند، 
كورمال برگشت و در نور بسيار ضـعيف، قيافـة بـاورنكردني فونـگ را ديـد كـه دمـر        

كـرد،    كرد. نااميدانه تقـال مـي    نرم مي وپنجه دستخوابيده بود و داشت با مرد تنومندي 
ـ موهايش موج برداشته بود، لباسش پاره شـده و دهـانش را دسـتي بـزرگ و      رحـم   يب

  ). 188(همان: وشانده و مردي بر او افتاده بودپ

هـا منجـر بـه تجـاوز       هوآ  نيز يكي از اين زنان است كه فداكاري او براي نجات زخمي
شود كه گم   روي در جنگل، كيئن متوجه مي  شود. بعد از چند روز پياده  ها به او مي  آمريكايي

گردند تا راه را پيدا كننـد كـه بـه سـربازان       اند  و براي پيدا كردن راه، كيئن و هوآ برمي  شده
خورند. سربازان آمريكايي او را مورد آزار و اذيـت و تجـاوز گروهـي قـرار     	آمريكايي برمي

دهند. هوآ حتي از طرف نيروهاي خودي يعني فرمانـدة دسـته (كيـئن) هـم  تهديـد بـه         مي
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است چون اهل اين محل نيسـت  اند. هوآ اشتباه كرده   شود. چون راه را گم كرده  تيرباران مي
بـا   زمان همخواند. رفتار خشن كيئن با هوآ   كند، اما كيئن آن را جنايت مي  خواهي مي  و عذر
  اعتنا و بيزار او نسبت به طبيعت است.  نگاه بي

كيئن منزجر شده بود، بـا  “تمساح! ةخداي من ! درياچ”هوآ با سرخوردگي فرياد كشيد:
بــه بخــار بــدبويي كــه از ســطح آن  پوشــيده از نـي،  ةدرياچــعصـبانيت ايســتاد و بــه  

خاست و چند تمسـاح كـه در كـف سـبزرنگ و خـيس امتـداد سـواحل آن ليـز           برمي
 ةگروه ما چيه؟ تـور گردشـگري؟ مـا را آوردي بـه ايـن درياچـ      ..خوردند،نگاه كرد.  مي

  ).193(همان :  بوگندو. عاليه!

ر يكي از سربازان با جنازة زني در فرودگاه رفتاتحقير و توهين و نگاه جنسيتي حتي در 
زني نزديك او افتاده بود و ورودي گمرك را مسدود كرده بود. جوان به « قابل توجه است: 

شـد... سـرباز     باز بود . اثري از خون روي بدنش ديده نمـي  هايش نيمه  رسيد . چشم  نظر مي
كـه سـكندري    تر گير كرد  و درحالياي را ديدند كه پايش به جسد دخ  سر گنده خود به  كاله
زده  از دستش رها شد ... اما سـرباز تنومنـد خجالـت    "33سايگون  "خورد جعبه آبجوي  مي

دختـره ...،  	«بلند شد و با عصبانيت لگدي حواله جسد كرد و سر دختر مرده فرياد كشـيد :  
انـدازي،    مـي  آنجا خوابيده كه خودش را به همه نشان دهد . به چه جرئتي به من پشـت پـا  

سپس سرباز از شدت خشم رفتار بسيار وحشـيانه اي  » لعنت به روح اجدادت! برو گم شو!
  مي كند.با جنازه زن 

نمونه ديگر از خشونت درجنگ نسـبت بـه زنـان در موردسـه دختـري اسـت كـه در        
كننـد. آنهـا  ابتـدا زنـدگي آرام و       اي نزديك جنگل در جوار منطقة نظامي زندگي مي  مزرعه

هـا، كيـئن و دوسـتانش      سرشار از زيبايي و نظم دارند اما يك روز بـا سـرزدن بـه كلبـة آن    
يابنـد.    هـا را نيـز نمـي     اند وحتي جسـد آن  فهمند كه كماندوهاي دشمن دختران را كشته  مي

عنوان قربانيان روح آب، عامل حيات طبيعـت معرفـي    جالب اينجاست كه اين سه دختر به 
و رسـومي بـوده كـه در     ها و آداب  ها براي روح آب يادآور آيين شدن آن  قربانيشوند. ).   مي

قديم در فرهنگ و جوامع كهن وجود داشته است. استفادة حيواني و جنسي از جسم زن و 
   هاي طبيعـت و سـپس از    ها از زيبايي  برداري انسان  سپس نابود كردن او، يادآور غلبه و بهره

  است.   بردن آن   بين
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در اين رمان به آسيبهاي جنگ بر پيكر طبيعت در طي جنگ ويتنام كه پـيش از ايـن در   
گزارش هاي مستند از اين جنگ به آن اشاره كرديم نيز پرداخته شده است. نويسنده سـعي  

  دارد بعضي از اين فجابع را به تصوير بكشد:
بود...جنگـل را  هـم خبـري ن   و علـف زار   روييد، از چمن  در اين فضا ديگر درختي نمي

سيل برداشت و ميدان جنگ را به زمين باتالقي تبديل كرد كه آب سـطحش از شـدت   
ها در كنار الشة   ة سربازبادكردهاي   هاي ريخته شده به رنگ حنا درآمده بود. جنازه  خون

از شـليك   شده قطعهاي درختان   ها و تنه  سوختة حيوانات جنگل شناور بودند، با شاخه
  ).15: 1390(نينه،  يز ساخته بود...انگ نفرتزار   تي شده و لجنتوپخانه قا

هـا صـداي     كردنـد و تنهـا شـب     نويسنده از پرندگاني يادكرده است كه هرگز پرواز نمي
هـاي ناشـي از     شد. در اين داسـتان بـه حفـره     شان كه مثل صداي انسان بود شنيده مي  گريه

يز اشـاره مـي شـود. كيـئن در قسـمتي از رمـان       بمباران كه پيش از اين از آن سخن گفتيم ن
كند كه سربازي زخمي را در يكي از صدها قيف انفجاري كـه همـه     ماجرايي را تعريف مي
ها از قـد   ها همه پر آب شده بودند و بلندي آن يفقكند اما تا برگردد   شبيه هم بودند گم مي

شـده   چولـه  چالـه انفجـاري  زمين بـا صـدها قيـف    « بود شده خفهانسان بيشتر بود و سرباز 
زدنـد و از نـابودي رنـج      هاي سوخته در نور خورشيد چشم را مي  زمين).« 101همان: »(بود
وقتي گردان كيئن اولين بار آن روستا را ديد، بخشـي از مرتعـي   ). «108همان:»(كشيدند...  مي

افتادنـد  ).«128همـان: »(زيبا در امتداد رودخانه بود، حاال تلي از خاكستر و جسد شده بـود... 
تر ديده بودند. امـا    رسيد كه پيش  كاري مي  توي يك راه خاكي باريك كه به آن باغچة سبزي
). 226همان:»(شده بود... سوراخ سوراخها   باغچه، خالي و خشك بود، زمين از اصابت بمب

ادبي  هاي دردناك از آسيبها و زخمهايي كه بر پيكر طبيعت وارد مي شود در آثار  اين گزارش
گيري و توجه است وگرنه تاريخ نشان ميدهد  طرفهاي درگير در نبرد خونين خـود    قابل پي

  محورتر ازآنند كه به درد موجوداتي غير از انسان بيانديشند.

  هاي ماندگار جنگ بر زن و طبيعت آسيب 2.2.5
بهاي جنگ گاه رسند اما آسي  ها با هر دليل  و هدفي آغاز شده باشند روزي به پايان مي  جنگ

رود. به ويژه با به كارگيري سـالحهاي    ماند و گاه هرگز از بين نمي  تا چند نسل به جاي مي
شـود و    اي در جنگ تاثيرات مخرب آنها نسل به نسل منتقل مـي   شيميايي، ميكروبي و هسته

ازد. زاي اين سالحها را محو سـ   تواند به راحتي زشتي مرگ  هنر زايندگي زنان و طبيعت نمي
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ترين اهدافي است كـه    ترين و شوم  از بين بردن منابع طبيعي دشمن در جنگها يكي از زشت
كنـد . در همـين جنـگ ويتنـام بـا چنـين         حيات نسلهاي بعد و محيط زيست را تهديد مي

  شويم:	اي مواجه مي  فاجعه
دسترس است. وسيلة نظاميان آمريكا در  ها به كش  اطالعات كاملي در مورد استفاده از علف

ها از اين تركيبات شيميايي استفاده كردند تا دشمن را در ويتنام از توليد غذا و پوشـش   آن
ميليـون هكتـار    4/1اي در سطح وسيع بـود كـه بـيش از      جنگلي محروم كنند. اين برنامه

هاي ويتنام جنوبي) ازجمله بـيش از   هفتم سطح زمين مرتبه (معادل حدود يك  حداقل يك
شروع شد ، در سال  1961پاشي شد. اين برنامه در سال  هكتار زمين زراعي سم هزار 100

  ). 213: 1380متوقف شد (فريدمن، 1971به حداكثر رسيد و در سال  1967

شود كه بدانيم ترميم طبيعت به زمـان بسـيار    يمبارتر  اين فجايع تحميلي در حالي اسف
  هاي خود نيست.  ادر به ترميم زخمزيادي نياز دارد و حتي گاهي هرگز مادر طبيعت ق

هاي جسمي، روحـي و غـم از دسـت دادن سرپرسـت، همسـر و       در مورد زنان آسيب
است. براي مثـال در   شده  اشارهها نيز   . در اين رمان به اين آسيباست يرناپذ جبرانخانواده 

دختران قهوه سـبز،  شود. اكثر   مي   هاي بعد از جنگ، فونگ زيبا و پاك، تبديل به فاحشه سال
هاي ناتوان و تنگدست  بـر اثـر فقـر و ذلـت بعـد از        دختران خياباني و فقير، بدكاره، پيرزن

پناهان، آوارگان، دختـران خيابـاني     مجروحين، معلوالن، بياند.   جنگ به اين كارها رو آورده
نجـات   هاي اين رمان هستند. كيئن در خيابان دختري را از دسـت ناكسـي   و... از شخصيت

اش وينه است كه به گروه دختـران    شده  شود خواهر دوست كشته  دهد كه بعد متوجه مي  مي
همان سال مامانم مـرد. از آشـغال   «ترين دختران خياباني پيوسته است.  قهوه سبز از معروف

ها وجود ندارد. مـنم تنهـا آمـدم     كردن دست كشيدم. راستش ديگر اآلن آن آشغالدوني  جمع
كـس و   هـا بـي    اي اسـت از هـزاران زنـي كـه در جنـگ      ). اين دختر نمونه82ان:(هم» شهر.
شـود و در عـين حـال      شوند چون جنگلي كه نابود و بـه بيابـاني تبـديل مـي      خانمان مي  بي

مجبورست به حيات خود ادامه دهد. خانم سن، پيرزني كور و تنها كـه دو فرزنـدش را در   
فرسـتد تـا اتـاق را از چـنگش       او را به تيمارستان مياش   داده است. برادرزاده جنگ ازدست
كرده. مورد ديگر  مادر كن است . كن يكي از  اي پولدار و تحصيل  هم برادرزاده درآورند. آن

شود و بعد از دو روز جسـد او را    كند اما موفق نمي  دوستان كيئن است كه از جبهه فرار مي
تر او هم در جنگ كشته شده و تنها اميـد مـادر    رگيابند . اين در حالي است كه برادر بز  مي

رسد كه كن مرده اسـت. يكـي از     پير و تنهايش  بازگشت كن است. نامة مادرش زماني مي
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كشـد. در جـايي     ها از معلوليت و مجروحيت جنگ زجر مي دوستان كيئن به نام سينه، سال
اتاق بـرادرش همـراه خـانوادة او    بينيم كه وقتي كيئن به مالقات او رفته است او در تنها   مي

بـرادر سـينه بـا     بستري است. نصف اتاق مختص او و نيم ديگر براي خانوادة اوست. و زن
بينـيم شـوهرش خـواب و      زند. در همان صحنه مي  ناراحتي و درد و اندوه فراوان حرف مي

ول صداي خروپف او بلند است. به هر صورت سختي بيمارداري و نگهداري از بـرادر معلـ  
همسر بر عهدة زن است تا مرد. لن و مادرش نمونة ديگري از زنان هستند كـه از جنـگ و   

هاي جنگ رهايي ندارنـد لـن بـر اثـر نـاراحتي از دسـت دادن         ها و اندوه  صدمات و آسيب
ميـرد؛ درسـت مثـل طبيعتـي كـه        آورد كه پس از سه روز مي  همسر، طفلي بيمار به دنيا مي

اي، ميكروبي و شيميايي حيوانات و گياهان   لوژيك و بمباران هستههاي بيو مجروح از جنگ
عوامـل  «هـا بـا اسـتفاده از      دهد. در جنـگ ويتنـام آمريكـايي     ناقصي را در خود پرورش مي

ها بودند نابود كردند و آثار مرگبار اين سموم تا  كه پناهگاه ويت كنگ ها را جنگل 3» نارنجي
زماني كه مادر طبيعت و مادران ويتنامي را بـه كـام    آسيب همشد.   هاي بعد مشاهده مي نسل

  خود فروبرد.
  

  فمينيسم و جنگ و صلح. 6
ارتباط ميان جنگ طلبي و جنسيت موضوعي مورد مناقشه است. از آنجا كه مردان در سطح 
سياست مداران طراح جنگ و هم در سطح جنگجويان در طول تاريخ حضور تعيين كننـده  

اي جنگ طلب دارند تـا جـايي كـه جنـگ را امـري مردانـه         به زنان چهرهداشته اند نسبت 
چـرا  «اي با عنوان   نويسنده آمريكايي در مقاله )William Broyles Jr( برايلسدانند. ويليام   مي

كند كه جنگ مردان را از روزمرگي به سوي جهـاني خـاص     بيان مي» مردان عاشق جنگند؟
تمـاع و كـار رهـا مـي كنـد. در      ول روزمـره، خـانواده، اج  آنها را از زنجيرهاي وظايف معم

  گويد:  مي ادامه
عشق به جنگ ناشي از وحدت بـين جنسـيت مـا (مـردان) و ويرانـي، بـين زيبـايي و        

اند. جنگ شايد   وحشت و بين عشق و مرگ است كه در هسته  وجودمان به هم پيوسته
جانشان را در آن طريـق كشـف   هاي اسطوره    تنها راهي باشد كه بيشتر مردان سرزمين

ترين تجربه  مردان بـه تجربـه  زايمـان در      اي دهشتناك نزديك  كنند. جنگ در مرتبه  مي
مانـد كـه گوشـه جهـان       زنان است: تشرف به قدرت حيات و مرگ. جنگ به اين مـي 

گذرد نگاه كني. نظاره كردن جنگ نظاره كـردن    هستي را بلند كني و به آنچه زير آن مي
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تاريكي در چيزهاست آنجا كه بين حيات و مرگ و شـايد فراتـر از آن سـرزمين    عمق 
  .) Broyles:(1984:3هيچ انساني نيست 

هـا در    نگاه فمنيستها در مورد رابطة زن با جنگ و صلح متناسب بـا  مواضـع و ديـدگاه   
همـة   هاي فمينيستي تغيير كرده است. زماني خود را همتاي مرد دانستن و  ها و شاخه جريان

هاي مردان را در خود ديدن يا آرزو كردن آن و زماني ديگر  بازسازي  خصوصيات و ويژگي
هويت زنانه و پذيرفتن عطوفت و مهرباني و نرمش و لطافت بيشتر زن موجب تغيير مواضع 

ها دربارة جنگ و صلح شده است. از خوشحالي براي جنگ تـا مبـارزه بـراي صـلح در      آن
) مــورخ Marlene LeGates(بــل مشــاهده اســت. مــارلين لگيــت  هــا قا  تــاريخ فمينيســت

  نويسد:  مي آمريكايي
هاي   براي بسياري از زنان، مرگ و تخريب ناشي از جنگ با احساس آزادي و مسئوليت

كه جنگ براي سربازان، آسيب و نـاتواني بـه همـراه     شد. درحالي  مهم جديد جبران مي
كردند. يـك زن انگليسـي     بخشي را تجربه مي  داشت. بسياري از زنان توانمندي مسرت

جوان اين حس را شبيه آزاد شدن از قفس توصيف كرد. پائوال بارونچلي گروسـون در  
هـا سـال جريـان      ايتاليا معتقد بود كه زنان طبقة متوسط از سه سال جنـگ، بـيش از ده  

بـراي زنـان    فمينيسم سود بردند. مادلين پله تيه از فرانسه گزارش داد كه جنگ، بهشتي
دقـت   قـدر پـول بـه    وقت اين قدر شاد نبودند و هيچ طبقة كارگر بود. آنها هيچ وقت اين

  . )443: 1391(لگيت، نياورده بودند

هاي ليبرال نـه تنهـا مخـالف جنـگ نيسـتند بلكـه         از ميان جريانهاي فمنيستي فمنيست
در ميدان نبرد شركت كنند  اند و بايد مانند مردان  ها از حق جنگيدن محروم شده  معتقدند زن
به اين معتقد است كه تجـارب زنانـه از   ) Difference feminism (گرا   تفاوتهاي  امافمنيست

بنيان با تجارب مردانه متفاوتند . در اين ديدگاه مشكل تفاوت زن و مرد نيسـت بلكـه ايـن    
تبليـغ تجربيـات   زده  به جاي ارزش نهادن و گرامي داشت و   هاي جنسيت  است كه فرهنگ

كنند. با اين حساب در مورد موضوع جنگ رويكرد اين جريان بر اين   زنانه، آن را تحقير مي
طـور روابـط     مبناست كه زنان به خاطر تجربه  بيشتر در پرورش و تغذيه  كودكان و همـين 

 تر از مردان هستند و مردان نيز به واسطه  تجربيات خاص خودشان در نبـرد   اجتماعي موفق
گرا عدم موفقيت زنـان در جنـگ را بـر اسـاس       هاي تفاوت  ترند. البته برخي فمنيست  موفق

كنند در حالي كه ديگران آنرا صـرفاً حاصـل تربيـت فرهنگـي       داليل بيولوژيك ارزيابي مي
( »دانند.  دانند و البته آنها نيز بر تفاوت بين دو جنس صحه ميگذارند اما آنرا بد نمي  جامعه مي
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2001:39 :Goldstein(   با وجود اختالفات در حوزه نظر، در عمل مالحظه مي كنيم كه زنـان
  پردازند.	در دوره معاصر به مخالفت با جنگ مي

گري جوامع معاصـر وجـود     درمنطق مقاومت زنان در برابر خشونت، مخالفت با نظامي
المللـي    يـة بـين  هاي غيردولتي مثل اتحاد  دارد؛ چه از منظر فردي و چه در بطن سازمان

زنان براي صلح و آزادي. اين اتحاديه با افـزايش مخـارج نظـامي در جهـان مخالفـت      
منظور دفاع از محيط زيست، و از آن روي كه ديپلماسي و گفتگو در برخورد  كند؛ به  مي

با تضادها برتري خود را نسبت به تهاجم مسلحانه نشان داده است. بر اساس گـزارش  
دهنـد. نقـش زنـان      % نيروي صلح را در جهان تشكيل مي 64زنان  سازمان ملل متحد،

   زدايي، پيشگيري و گفتگو را در بردارد  براي صلح شامل ابعاد متعددي است كه اسطوره
  ). 150: 1383(ميشل،

  گيري اكوفمينيسم عبارت است از:   طلبانة زنان قبل از شكل  هايي از فعاليت صلح  نمونه
در اعتراض به تجديـد قـواي نظـامي     1952ن غربي، كه در سال جنبش صلح زنان آلما

اي و جنگ ويتنام   هاي هسته  گرفته بود، كار خود را با اعتراض به سالح اين كشور شكل
در انگليس در واكنش به توليد بمب  1955ادامه داد. انجمن زنان گولدرز گرين در سال 

طلبانه در انگليس بـا كمپـين     اي صلحه  ، فعاليت60اي تشكيل شد. در اواخر دهه   هسته
، و  1960اي، كه مبناي كار خود را اعتراض به جنگ ويتنام در سـال    خلع سالح هسته

 تر، تجديد حيـات فمينيسـم قـرار داده بـود بـه اوج خـود رسـيد        به طرزي غيرمستقيم
  ). 517: 1394(لگيت،

هـا    در دنيا فمينيست است. اين زماني است كه 1975تا  1964مقطع زماني جنگ ويتنام 
يك از ميادين اجتماعي و مشاغل  اند و تالش دارند در هيچ  به برابري حقوق با مردها رسيده

هاي جنگ نيـز حضـور پررنـگ      بيرون از خانه از مردان كمتر نباشند به همين دليل در جبهه
نگيـدن  دارند. در اين رمان در گيرودار جنگ شاهديم كه زنان دوشادوش مردان در حـال ج 

هـا و    هستند.براي مثال اوئانه سرباز زني است كه همـراه كيـئن در حـال جنـگ بـا جنـوبي      
هاي اجتماعي و سياسي  را بر فرزند و همسـر و    ها هستند. مادر كيئن گويا فعاليت  آمريكايي

فكـر جديـدم     مـن يـك روشـن   «گفت:   داده است. او هميشه به كيئن مي  خانواده ترجيح مي
). ايـن  131همـان: »(ضو حزبم، نه خرم، نه احمق. ايـن هميشـه يـادت باشـد.    عزيزم. من ع

زد. يك بار حرف عجيبي به   شد، خصوصاً وقتي با پدرش حرف مي  ها مدام تكرار مي  حرف
شـوي،    مـي » اتحاديـة جوانـان  «رسد كه عضـو    تو حاال پيشاهنگي. روزي مي«كيئن زده بود: 
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عاطفـه كـن و شـجاع بـاش       ودت را بـي شـوي . پـس خـ     بعدش هم يك مرد واقعـي مـي  
تـوان    ). و كيئن هيچ خاطرة خوبي از او به ياد ندارد. مادر كيئن را هم مي131همان:».(پسرم.
هايي دانست كه خواسته يـا ناخواسـته قربـاني شـرايط اجتمـاعي و سياسـي جامعـه          از زن
فرهنگـي و اجتمـاعي   دوستي زنان را امـري   گردد تا صلح  ها موجب مي  شوند. اين نمونه  مي

هـاي   هـا وفمينيسـت    توانـد تغييـر كنـد. اكوفمينيسـت      تلقي كنيم كه در شرايط خـاص مـي  
  ها انگشت گذاشتند. طلب در موج سوم شكل گرفتند. اينان برتفاوت  صلح

كننـد: زنـان     محيطي تأكيـد مـي    هاي اكوفمينيسم يا فمينيسم زيست  زنان فعال در جنبش
بيننـد و اصـوالً     از لطمه ديدن و آلودگي محيط زيست صدمه مـي اساساً بيشتر از مردان 

تخريب محيط زيست، كاري مردانه است؛ لذا خواهـان نـوعي تغييـر در تكنولـوژي و     
طلب، تلقي بر اين است كه زنان بـه    هاي اقتصادي مردانه هستند. در فمينيسم صلح  نظام

ظ حيـات و صـلح دارنـد    شناختي يا فرهنگي، دغدغة بيشتري بـراي حفـ    داليل زيست
ها   رو اين دسته از فمينيست كه جنگ از تجليات پرخاشگري مردان است. ازاين درحالي
كنند از طريق اعمال فشـار بـر نهادهـاي دولتـي و افـزايش حضـور زنـان در          سعي مي

(رودگر  طلبانة مردان را تحت تأثير قرار دهند هاي جنگ  گيرنده، سياست نهادهاي تصميم
  ).109: 1388مشيرزاده ، به نقل از

گذارد غيـر از ايـن اسـت؛ در      كم، واقعيت موجود در اين رمان به نمايش مي آنچه دست
شود و هم مـردي    اينجا هم زنان حضور دارند هم مردان. هم زن رئوف و مهربان معرفي مي

اصالت تر از زن است به تصوير درآمده است و اين نظر پيشين ما را مبني بر   كه حتي مهربان
  كند.   طلبي زنان تأييد مي  شرايط اجتماعي و فرهنگي و حتي شرايط فردي در صلح

  
  گيري  نتيجه. 7

اجتماعي فمينيسم، در تالشي جهاني جهـت   -موضع اكوفمينيسم برخاسته از جنبش سياسي
محيطي اخير جهان و ايجاد جوامع پايدار است كـه بـه نمايانـدن     هاي زيست  غلبه بر بحران

هاي زيستي و  سـاختار خـاص     ها به خاطر تجربه مهم زنان و كوشش و همدردي آننقش 
پردازد .  ستم و تبعيضي كه زنان اكثر جوامع در طول تـاريخ     فيزيولوژيكي جنس مؤنث مي

اند، شباهت و همساني انكارناپذيري با  ستم انسان بر طبيعت و محيط پيرامـون    متحمل شده
گـرا و    تالش شد با در نظر گرفتن رويكرد اكوفمينيسمي  نقد بوم خويش دارد. در اين مقاله

به روش تحليل و توصيف در رمان    محيطي به كاربست عملي اين تئوري نيز اخالق زيست
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اش  اندوه جنگ پرداخته شود.در اين تحليل، اكوفمينيسـم فرهنگـي بـه دليـل موضـع ميانـه      
باط نمادين يا مفهـومي زن بـا طبيعـت و    عنوان چارچوب نظري تحقيق برگزيده شد . ارت به

ها   منشأ بسياري از باورها، استعاره ها ،  مرد با فرهنگ و علم، ناشي از بسط و گسترش دوگانه
ها تا  اكنون رايج و   هاي اكثر ملل جهان از زمان اولين اسطوره  ها است كه در فرهنگ و تشبيه

ضد طبيعت را با فرهنگ ضد زنان پيوند  تقابل ميان فرهنگ اينسترا كينگمتداول بوده است.
دهد كه شخصيتهاي زن  با   دهد. بررسي رابطه زن و طبيعت در اين رمان جنگي نشان مي  مي

خورنـد تـا     طبيعت از يك سو در مقوله هاي زيبايي و جذابيت، هدايت وكمك پيونـد مـي  
عـين حـال از آن    شوند. در  هاي طبيعت در ذهن سربازان جايگزين زنان مي جايي كه پديده

ها در حوزه برابري حقوق با مردان بـود بـه     جا كه جنگ ويتنام همزمان با فعاليت فمينيست
هاي جنگ نيز زنان حضور پررنگ داشتند. ازيـن رو در ايـن رمـان بـا       همين دليل در جبهه

 كننـد. در ايـن    جنگند و مبـارزه مـي    شويم كه مانند مردان مي  شخصيت زناني نيز مواجه مي
گيرند و اين مسـئلة    زمان مورد تجاوز از هر دو سوي جبهه قرار مي جنگ  زن و طبيعت هم

در ايــن رمــان همچنــين عــوارض  آورد.  تــراژدي دردنــاكي را در طــول جنــگ پديــد مــي
است كه شباهت بسياري  شده  دادهي نشان خوب بهمدت ناشي از جنگ بر روي زنان  يطوالن

هـاي   ويژه عوارض ناشـي از جنـگ   بعد از جنگ دارد. به با طبيعت زخمي و مجروح ويتنام
ها پس از فرونشسـتن آتـش جنـگ     بيولوژيك و ميكروبي كه زايش زنان و زمين را تا سال

ها  به مقولة جنگ و صـلح    كند. در انتهاي اين مقاله تغيير و تحول  نگاه فمينيست  تهديد مي
طلب كه در مـوج سـوم     هاي صلح  وفمينيستها   اكوفمينيستبررسي شد.  در اين تحوالت 

فمينيسم شكل گرفتند نسـبت بـه حفاظـت از زن و محـيط زيسـت در جنـگ، ديـدگاهي        
هـاي    تواند ديـدگاه مـا را بـه آسـيب      . تحليل اكوفمينيستي ادبيات جنگ ميتر دارند حساس

و  هاي رسمي تلفات جنگ حساس كند تا در محاسبات سياسي، ملي ناديده شده در گزارش
  را بيشتر لحاظ كنيم. شده راندهمادي خود، اين دو مقولة به حاشيه 

  
  ها نوشت پي

رويكرد اكوفمينيستي در نقد آثار «اي باعنوان  الزم به ذكراست همين نويسنده، طرح پژوهشي تازه .1
  در دست انجام دارد. »ادبي معاصر

مشهورترين رمان ضـد   »  nichts neuesIm westen«با عنوان آلماني » در غرب خبري نيست«. رمان 2
سالگي  18كه خود در سن  )1898-1970ريش ماريا رمارك (ااست. نويسنده آن جنگ در جهان 
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در جنگ شركت كرده است و مصائب جنگ را از نزديك لمس نموده در اين رمـان بـه شـكلي    
در غـرب  “رمـان   ي اي در باره در مصاحبه موثر توانسته است تلخي جنگ را به تصوير بكشد. او

طلب يـا ضـدجنگ باشـند.     نمود كه آدمها صلح به نظر من بديهي مي«گفته است: “ خبري نيست
اند، تا آنكه دريـافتم كسـاني هـم هسـتند كـه       انسانها مخالف جنگ  كردم كه همه هميشه فكر مي

ايـن رمـان در سـال     .اند، بخصوص كساني كه خود مجبور نيستند در آن شركت كننـد  موافق آن
  توسط هادي سياح سپانلو ترجمه شده است. 1334

از سـال   جنـگ ويتنـام   در ارتش آمريكا نوعي سم قوي است كه )Agent Orange. عامل نارنجي (3
به كار برد. اين ماده عـالوه بـر از    كنگ ويت هاي پناهگاه براي از بين بردن جنگل 1971تا  1961

گذاشـت كـه در    هاي انبوه استوايي بر مردم ويتنام نيز آثار مرگبار فراواني به جـا  بين بردن جنگل
 (به نقل از ويكي پديا) شود هاي بعدي مردم مناطق سمپاشي شده ديده مي نسل
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