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بيستم،  قرن  آخـر  دهـه های  در 
پارادايم تازه ای پديد آمد و ديری 
نگذشت كه از يك  سو با رهايی از 
قيود مستحكم مدرنيسم )كه تأكيدش همچنان بر اومانيسم 
و فردگرايی بود( و از سوی ديگر، عبور از چارچوب های 
خودبسنده  و  بسته  موجوديتی  را  متن  )كه  ساخت گرا 
می دانست(، با خط چين كردن خطوط محكم و منقبض 
بين متن ها و جهان بينی ها به اوج شكوفايی خود رسيد و 
به عبارتی پا به عرصۀ پويای بينارشته ای گذاشت. در همراهی 
با پارادايم پساساخت گرا، فمينيسم راديكاِل1 فرانسوی نيز 
در اواسط دهۀ هفتاد با نقد نسبت و جايگاه زن در دوگانۀ 
طبيعت/ فرهنگ و ورود انتقادی به مقولۀ زيست بوم، نظريۀ 
التقاطی »اكوفمينيسم«2 يا »بوم-فمينيسم« را مطرح كرد. 
می توان اين گونه گفت كه پارادايِم زيست بوم گرا محصول 
رواج نگـاه معاصـِر واسـازگـرا/ پسـاساخت گـرايی است كه 
تقابل های دوگانۀ رايج در فرهنگ و تمدن غرب را هدف 
گرفته و در نتيجه ، سويۀ مقابل »فرهنگ«، يعنی »طبيعت«، 
محل مداقۀ انتقادی جريان های فكری اواخر قرن بيستم قرار 
می گيرد، اما آيا اشتراک بوم فمينيسم و مطالعات محيط 
 زيست صرفاً در پيشوند »اكو« يا »زيست بوم«گرايِی آنها 
است؟ يا بوم فمينيسم می تواند به عنوان روش و رويكردی 
علمی و به سامان، با صورت بندی دوبارة دغدغه های خود، 

1. Radical Feminism 
2. Ecofeminism 

منظومه ای مؤثر در نقد مسائل اساسی در تعريف طبيعت و 
فرهنگ ارائه كند؟ آيا می توان بوم فمينيسم را به عنوان شيوة 
خوانشی انتقادی برآمده از فضای پساساخت گرا و همچنين 
به عنوان يك جريان هنری مستقل معرفی كرد و آيا می توان 
راهی برای توجيه يا حل پارادوكِس بنيادين »ذات گرايی« 
در بوم فمينيسم ارايه كرد كه در تقابل پارادايمی فاحش با 
فلسفۀ پساساخت گرا و ساحت انديشۀ قرن بيست و يكم قرار 
نگيرد؟ در ادامه نگاهی موجز به تاريخچه و رويكردهای 
متفاوت فلسفی به اين جريان معاصر خواهيم انداخت و 
نمونه هايی از هنر محيطی معاصر را كه دغدغه های روشِن 

بوم فمينيستی دارند، بازخوانی می كنيم. 

رويكرد »بوم فمينيسم« با وجود 
پنـج دهـه سـابقه، در فضـای 
مطالعاتی ايران همچنان نوپديد 

مؤثر  و  مستقل  جايگاهی  است  نتوانسته  هنوز  و  است 
معدود  كند.  پيدا  سرزمين  اين  هنری  آفرينش های  در 
مقاالت پژوهشـی فارسـی كه مشخصـاً  به اكـوفمينيسيم  
)بوم فمينيسـم( پرداختـه اند )عنايت و فتـح زاده، 1388؛ 
پارساپور و ديگران، 1396؛ پارساپور، 1397(، همگی در 
سطح معرفی نظريه باقی مانده  يا فقط به يك وجه از نظريۀ 
از  هيچ يك  آن كه  مهم تر  كرده اند.  بسنده  بوم فمينيسم 
مقاالت نگاشته شده از سطح پژوهش توصيفی3 فراتر نرفته 
3. Descriptive Research

مقدمه و 
طرح پرسش

پيشينة پژوهش



75 75 دوره دوم؛  شماره4؛ زمستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

و موضع تحليلی يا انتقادی نسبت به اين جريان نداشته اند. 
پارادوكِس  به  تاكنون در پژوهش های فارسی  همچنين، 
بوم فمينيسم و مسئلۀ ذات گرايی آن از منظر فلسفی پرداخته 
نشده است. نگارندة اين مقاله پيشتر در سال 1396 در يك 
سخنرانی در سيزدهمين هم انديشی حلقۀ نشانه شناسی 
تهران، كه با عنوان »نشانه شناسی محيط  زيست« برگزار 
گرديد، نخستين بار و به اجمال از منظر نشانه شناختی به 
طرح پارادوكِس ذات گرايی و جنسيت پرداخت )دوستی، 
1396(. از آنجا كه متن آن مقاله در دسترس نيست و 
پرداختن مفصل تر به اين مبحث ضرورت دارد، نگارنده قصد 
دارد در اين مقاله منحصراً به فلسفۀ بوم فمينيسم و معضل 
پژوهش  اين  بپردازد.  هنری  آفرينش های  در  ذات گرايی 
از آن جهت ضروری می نمود كه تاكنون در هيچ يك از 
مقاالت مشابه، به »هنر بوم فمينيست« و بازنمايی زنانگی 
و جنسيت در هنر زيست محيطی اشاره ای نشده و نگارنده 
به مبحث محيط  اميدوار است كه هنرمندان عالقه مند 
زيست و جنسيت، پيش از پرداختن به اين مقوله، نسبت به 
زوايای فلسفی و اجرايی آن آگاهی بيشتری داشته باشند. از 
نظر منبع شناختی نيز اين مقاله با معرفی منابع دست اول 
به زبان انگليسی می تواند راهگشای پژوهشگرانی باشد كه 
به جز چند ترجمۀ پراكنده از آثار كارن وارن )وارن، 1383؛ 
1395( با منتقدان و هنرمنداِن ديگر اين حوزه چندان 

آشنايی ندارند. 

كـه   دريابند  بايد  زن هـا 
بحــران  از  رهــايی  راه 
زيست محيطی يا راه حـل 

آن در جامعـه ای كه هنوز الگوی روابطش بر اساِس 
سلطه است، ممكن نيست. ايشان بايد مطالبات جنبش 
زنان را با مطالبات جنبش های زيست محيطی همسو 
كنند تا بلكه بتوان بنيان های روابط اجتماعی اقتصادی 
و ارزش های پايۀ اين جامعه را دچار دگرگونی اساسی 

.)Reuther, 1975: 204( كرد

آنچه خوانديد سخنان رزماری رادفورد روتر در كتاب زِن 
نو، زمين نو است كه نخستين بار در سال 1975 انتشار 
يافت. او قوياً معتقد است كه نهضت های زنان و مسئلۀ 
محيط زيست كاماًل به هم مرتبط هستند، و اگر هركدام 
از اين ها می خواهند به بخشی از خواسته های خود برسند، 
بايد آن جهان بينی را كه بر مبنای استيال و سلطه شكل 
گرفته تغيير دهند و نظام ارزشی آلترناتيوی را جايگزين 
آن كنند. اما اصطالح بوم فمينيسم نخستين بار در كتاب 
و  مطرح شد  دوبون  فرانسواز  نوشتۀ  مرگ  يا  فمينيسم 
تقريباً نخستين بار بود كه كسی مقولۀ سلطه، جنسيت و 
 d’Eaubonne,( محيط  زيست را در ارتباط با هم می ديد
1974(. از نگاه بوم فمينيسم، رويكرد سلطه مدار با زنان و 

ساير انواع فرودست »فرهنگی« همان گونه رفتار می كند 

بوم فمينيسم در 
نظریه و تخيل هنری
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كه با فرودستان »طبيعی« يعنی حيوانات و منابِع محيط 
 زيست. به عبارتی نه تنها الگوی تخريب ماهيت و هويت در 
هر دو به  يك شـيوه است، بلكه اين دوگانگی ساختـاری 
 Warren, 2000; Gaard, 1993:( سلسـله مراتبـی دارد
از زن و  تلقی مردمحور  پاتريك مرفی معتقد است   .)3
طبيعت منجر به نوعی تجاوز و سلطۀ دوسويه شده كه از 
يك سو زمين و از سوی ديگر زنان ساكن روی زمين را 
سركوب كرده است )Murphy, 1991: 146-60(. درميان 
بوم فمينيست ها اختالف نظر در هدف و رويكرد بسيار است 
و وقتی پای نظريۀ انتقادی يا هنرِی زيست محيطی به ميان 
می آيد، ابهامات و اختالف ديدگاه ها پيچيده تر می نمايد. 
»كارن وارن« از مهم ترين نظريه پردازان فلسفۀ بوم فمينيسم 
هشت نوع ارتباط بين زن و طبيعت را شناسايی می كند 
كه بيشتر رويكردهای بوم فمينيست در يكی از اين هشت 
دسته جا می گيرند )Warren, 1993: 253-267(. در ادامه 
با صورت بندی مجدد اين هشت دسته با تكيه بر دو مقولۀ 
تخيل هنری و ذات گرايی به هر يك خواهم پرداخت و در 
هر دسته پس از طرح ديدگاه، نمونه هايی از هنر معاصر را 

نيز به انتخاب خود معرفی و تحليل خواهم كرد: 

ارتباطات تاريخی، مفهومی، و معرفت شناختی 
از آنجايی كه پيدايی فمينيسم و دغدغه های زيست محيطی 
تقريباً هم عصرند، برخی همچون آريل صالح4 بوم فمينيسم 
4. Ariel Salleh 

را شاخه ای از فمينيسم تعريف می كنند كه بحران جهانِی 
و  مردساالر  فرهنگ  مستقيم  معلول  را  محيط  زيست 
ايدئولـوژی مسلط برمی شـمارد )Salleh, 1997(. برخی 
ديگر معتقدنـد الگـوهـای نخستين سلطـه با هجـوم و 
استيالی قبايل چادرنشين اوراسيايی بر جوامع هندواروپايی 
در حدود 4500 سال پيش از ميالد مسيح آغاز شد كه 
بود؛  حاكم  زراعت پيشگی  و  مادرساالری  آن  از  قبل  تا 
نَسب افراد به مادر می رفت، شيوة زيسِت وابسته به زمين، 
پيوندهايی محكم ميان زايايی و زنانگی در طبيعت انسانی 
 .)Stone, 1976( برقرار كرده و بين مردم صلح حاكم بود
نگاه معرفت شناختی در فلسفۀ بوم فمينيسم در نتيجۀ ديدگاه  
فوق و احساس نياز به بازتعريف اين رابطه شكل گرفت. 
نخستين نقد اين فلسـفه، به زعم وال پالمـوود به سنت 
خردگرايی غربی و تعريف دوگانه های سلسله مراتبی است 
 Plumwood,( كه انسان-طبيعت در بطن آن جا می گيرد
1993(. برخی ريشۀ استثمار زن و محيط زيست را انقالب 

علمی قرون شانزده و هفده ميالدی می دانند، به طوری كه 
پيش از آن، يعنی تا دوران رنسانس نظامی هماهنگ بين 
انسان و طبيعت وجود داشت، اما نگرشی تقليل گرايانه و 
مكانيكی از علم مدرن به جای اين نظام هماهنگ نشست، 
كه بهره كشی از طبيعت، گسترش بی رويۀ تجارت و صنعت 
و واداشت زنان به فرمان برداری را تجويز می كرد. در نتيجه، 
ارتباط افقِی انسان-طبيعت برپايۀ تعامل پاياپای، جای خود 
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را به ديدگاهی واگشت  گرا5 و تلقی ابزاری از طبيعت داد 
و رابطۀ انسان-طبيعت مبنايی عمودی، سلسله مراتبی و 

 .)Shlain, 1998( تفوق گرا پيدا كرد
آرای  به  اتكا  با  نيز  فمينيسـت  زيباشناسـاِن  از  گروهی 
هوركهايمر، آدورنو و ديگر فيلسوفان مكتب فرانكفورت در 
بازخوانی تاريخ هنر، معتقدند كه شباهت اين الگوی رفتاری 
با نحوة رفتار با زنان، ارتباطی مفهومی را نيز القا می كند: 
مهم ترين شباهت زن و طبيعت در انقياد و سركوب هردوی 
آنان در جامعه ای مردمحور است كه هر دو در آن »ديگری« 
به حساب می آيند. دوگانۀ مرد-زن و مرد-طبيعت، متقابلند 
نه مكمل، انحصارطلبند نه فراگيرنده، و در سلسله مراتب 
ارزشی تعريف می شوند كه همواره زن و طبيعت در جايگاه 
فرودست نسبت به مردی قرار می گيرند كه تن و ذهِن 
او قرارگاهِ ارزش هايی چون قدرت، خرد، منطق و فرهنگ 
است. از طرفی ديگر، تجربۀ تنانۀ زن )يعنی فرزندآوری( 
طبيعِت زن را در موقعيتی متفاوت و سوا از طبيعِت مرد 
قرار می دهد و به نظر می رسد كه آنچه »بيولوژی« می ناميم 
در جهت تصديق و تقويت نگاه فرودستانه به زن و هرآنچه 
خارج از دايرة فرهنگ و صنعت قرار دارد، عمل كرده است. 
كرولين كورس ماير در مدخل »زيباشناسِی فمينيست« 
دايره المعارف فلسفۀ استنفورد، بيان می كند كه در طول 
تاريخ هنر اومانيستِی پسارنسانس، برداشت همۀ فيلسوفان 

5. Reductionist 

از كانت و روسو تا شوپنهاور آن بوده است كه نبوغ و تخيل 
امری مردانه است و زن در تحريك قوای خيال تقريباً همان 
نقشی را بازی می كند كه طبيعت؛ يعنی منبع الهامی منفعل 
كه اگرچه سرشار از احساسات و حساسيت است، قادر به 
انديشه ورزی نيست و اين »حقيقت مسلم« او را همواره در 
جايگاهی پايين مرتبه قرار داده است، به نحوی كه هرآنچه 
از هنر در زنان بروز می يابد، نتيجۀ نزديكی ذاتی ايشان با 
طبيعت فرض شده، ولی هنر مردان محصول تخيل هنری 
و تفكر فعال آنان است و همين انديشه ورزی ايشان را قادر 
می سازد تا هنرهای زنانه را نيز اكتساب و از  آِن خود كنند. 

او به نقل از »بترسبی« می نويسد:
با آغاز قرن نوزدهم ]...[ همزمان با ظهور قابلۀ مرد، استعارة 
مادری كردِن مردان رواج پيدا می كند. )مرِد( هنرمند هم 
می تواند آبستن شود، حامله بماند و با درد و رنج وضع 
حمل كند، و در خلسۀ دردآلوِد مردانۀ خويش هنر بزايد. 
اين تصوير »زايماِن طبيعی« حاال به تصرف آفرينندگان 

.)Battersby 1989: 73( مرد درآمده است

و به زعم كورس ماير، اين اكتساب معادله را به نفع زنان 
تغيير نداد، بلكه شكاف سلسله مراتبی را عميق تر كرد، 
را  زنان  طبيعی  بيولوژيِك  نقش  زايمان  استعارة  چون 
تثبيت كرد و بياِن هنری را امری واال و فرهنگی بازنمود 
پيدا  امكان آشكارگی  در تخيل هنرِی مردانه  كه صرفاً 
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می كند. درنتيجه زن هرچه بكوشد تا خود را بيان كند، 
چيزی جز نمايش ذات خود انجام نداده است. احساسات 
در زن معلوِل طبيعِت او است، و برعكس هرآنچه هنرمنِد 
مرد می آفريند از آن جهت ارزشمند است كه از حصاِر 

.)Korsmeyer 2004( طبيعت فراتر می رود
 اثر شمارة يک: پرفورمانس »شاعر در حال سرايش است، 
يا الهۀ شعر و هفت نقاشی سياه« )2017(، اثر جيم داين، 

هنرمند نئودادائيست )تصوير 1(. 
در اين رخداد هنری كه تركيبی از چيدمان و هنر اتفاق 
است، شاهد امتداد و بازتوليد مبانی تاريخ هنر مردساالر 
هستيم. اگرچه مديوم و فرم آفرينش هنری بديع و تازه 
باورهای  بازگويی  جز  حرفی  اجرا  اين  پِس  ايدة  است، 

كالسيك ندارد كه زن موجودی زيبا و منفعل است كه 
حواس شاعِر مرد را تيزتز می كند و منبع الهام هنری او 
است. نگاهِ هنرمند به بدن نيز در اين اثر حايز توجه است، 
درحالی كه تِن فتان و فريبای الهگان شعر و موسيقی )موزها( 
يا زناِن الهام بخش با انواع پيچ و تاب های اغواگر تصوير شده 
است، سر فيگورهای زن در زاويه ای تند رو به پايين قرار 
گرفته و در تضاد آشكار با سر غول آسای شاعر يا هنرمند 
معنا پيدا می كنند. اين تضاد از اهميت سر در فيگور زنان 
می كاهد و تأكيد را بر ميان تنۀ ايشان می نهد كه اشاره ای 
است به فقدان انديشه ورزی در اين جنس. درحالی كه از 
شاعر – جيم داين – فقط سِر غول پيكر او كه مركز انديشه 
و تخيل و آفرينش هنری است، قابل مشاهده است. او به 
تأسی از مجسمه سازان رنسانسی كه اندام های جنسی مرِد 
متفكر )ر.ک. پيكر داوود( را عامدانه كوچك و بی اهميت 

تصوير می كردند، تِن خود را به كلی حذف كرده  است. 
آموس،  اما  اثر   )1994( تنگ«  »ردای  دو:  شمارة  اثر 

هنرمند فمينيست سياه پوست )تصوير 2(
در اين تصوير، آموس تی شرتی در دست دارد كه روی آن 
نقاشی پل گوگن از زناِن سياه چردة انبه به دست تصوير شده 
است و خيرگی نگاه مردانۀ نقاش را پر و بال می دهد. اصِل 
نقاشی گوگن در چهار گوشۀ بوم ديده می شود و فيگور 
داخل عكس كه خوِد نقاش است، در ردای سياه ساده، گويی 

به اين سنت مردانۀ ترسيم زنان سياه پوست اعتراض دارد.

تصوير 1. جيم داين، شاعر در حال سرايش است، يا الهۀ شعر و هفت نقاشی سياه، 2017، 
)7102 ,eniD( آكادمی ملی سن لوكا در رم. مأخذ
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زنـان نويسـنده و هنرمنـد، سـالياِن سـال اين موضع 
فرودست را در خود پذيرفته بودند و به قوِل الن شوالتر، 
سعی می كردند با تقليد از تخيل مردانه راهی از ساحت 
 Dobie, 2012:( طبيعت« به ساحت »فرهنگ« بجويند«
106-104(. با ظهور فمينيسم در اوايل قرن بيستم و 

بوم فمينيسم در دهۀ هفتاد ميالدی، برخی زنان هنرمند 
سعی كردند به جای انكار اين رابطه، آن را واجد ارزش 
ذاتی بدانند و به بازخوانی رابطۀ خود با طبيعت بپردازند، 
اما به  نظر می رسد كه بازگشت به مفهوم همانندی زن-

طبيعت به جای آن كه خواسته های اساسی فمينيسم را 
پيش  ببرد، صرفاً سنت های مردساالر و زن ستيز را در 
بدنۀ هنر پسامدرن محكم تر كرده است، و از اين حيث 
گاه در تقابل با جريان های اجتماعی ديگِر فمينيست 
قرار می گيرد. هنرمندان اكوفمينيست از يك  سو خود 
را ملزم به بازگشت به اصل هم بستگِی زن و طبيعت 
می دانند و از سويی ديگر به ديدگاهِ كسانی چون جيم 
داين نقدهای اساسی دارند، چون زن را به تن و ابزار 
پارادوكِس  است.  فروكاسته  مردانه  تخيل  لذت جويی 

بوم فمينيسم همين جا نضج می گيرد. 

ارتباطات نمادين و نشانه شناختی 
شاخه ای از بوم فمينيسم اين ارتباط را در متون مذهبی، 
ادبيات بررسی می كند. پی جويی چنين  الهيات، هنر و 

ارتباطاتی در بطن نهادهای مهم اجتماعی از پرچالش ترين 
و جدال انگيزترين حوزه های بوم فمينيسم معاصر است كه 
با كاوش در تاريخ باستان به ارائۀ نمادهای معنوی آلترناتيو 
)همچون گايا و ديگر ايزدبانوان( يا امكان تحقق اتوپيای 

تصوير 2. اما آموس، »ردای تنگ«، 1994، رنگ آكريليك بر بوم كتان با حاشيۀ پارچۀ آفريقايی، 
)Schor, 1999: 10( مجموعه شخصی هنرمند، منتشر شده در مقاله ميرا اسكور، مأخذ
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بوم فمينيستی در سايۀ درک »سياست های معنوی زنانه« 
می پردازد )Spretnak, 1978(. در اساطير يونانی، گايا6 
تجسم شخصيِت زمين و يكی از اصلی ترين و كهن ترين 
ايزدبانوان يونانی است. او از نخستين ايزدان يونان و اولين 
الهۀ زمين است. خدايی با ويژگی های مادرانه، شكيبا و 
بخشنده كه هستی از او پديدار شده؛ گايا در واقع خوِد 
زمين است. بوم فمينيست ها با اشاره به گايا تأكيد می كنند 
كه در اديان باستانی غيرابراهيمی، طبيعت همواره به عنوان 

جنس مؤنث بازنمايی شده است.  
اثر شمارة سـه: نقاشی »گايا« )1989( اثر الكـس گـری 

)تصوير 3(
در نقاشی الكس گری، كه متأثر از طبيعت گرايان مكتب 

6. Gaia

استعاليی و نسل بيت امريكا است، تقابل دوگانۀ طبيعت و 
فرهنگ و تأثير آن بر گايا مشهود است. آلودگی و گرمايش 
زمين بر اثر صنعتی سازی  و گسترش شهرها در هجوم 
تهديدآميز چند مرد سياه پوش به درخت زندگی مجسم 
می شود و آتش كه بر جان درخت افتاده، موجب تحير 
و ترس ستارگان و كهكشان شده است. دوبخش شدگی 
تداعی  را  راست  به  چپ  از  حركت  نوعی حس  تصوير 
می كند كه به نوعی نمايانگر زماِن پيشينی و پسينی، و 
حركت از طبيعِت سرمد به فرهنگ زادة انسان است و 

فاجعه ای كه مداخالت او به بار آورده است. 
اثر شمارة چهار: نقاشی »پاچاماما« يا مادر طبيعت در 

اسطوره های اينكايی، اثر ايوا روئز )تصوير 4(
و  زمين  و  آب  با  زن  طبيعی انگاشتۀ  رابطۀ  اثر،  اين  در 
نوزادی كه از او جدانشدنی است به نوعی ديدگاه كهن و 
ذات گرای زن-زمين را بازتوليد می كند. به عبارت ديگر، 
نسبت زن با زمين بخشی از هويت و اصالت او را می سازد، 
و مردان را به ساحت فرهنگ و ضدطبيعت پس می راند. 

باستان شناسان فمينيست مثل »مرلين استون« تمدن های 
باورمند به ايزدبانوان حافظ زمين را آرمان وطنی می دانند كه 
هنوز با منطق خشونت مردانه، گذار از كشاورزی به شكار و 
كشتار، ظهور خدای مردانه و توفق او بر ايزدبانوی زايندگی 
بر باد فنا نرفته بود )Stone, 1976(. از نگاه ايشان، پذيرش 
پيشكِش هابيل )گوسفند( بر پيشكش قابيل )خوشۀ گندم( 

تصوير 3. الكس گری، گايا، سال1989 ، رنگ روغن روی بوم،144 در 96 اينچ. 
)Grey, 1989( وب سايت شخصی هنرمند، مأخذ
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نزد خداونِد آدم، خوانشی كاماًل نمادين و حتی استعاری 
از توفيِق جامعۀ مردساالرِ گوشتخوار و شكارچی بر جامعۀ 
مادرساالری است كه برای ارتزاق خانوادة خود كامالً وابسته 
به زايايِی زمين است و خدايانی را می پرستد كه نماد باروری، 
زايايی و زنانگی اند. روايتی است تمثيلی از سير تحول تمدن 

بشری، دوری از طبيعت و ساختِن فرهنگی مسلط بر آن.
بين  نمادين  ارتباطی  به  قائل  زبان  نظريه پردازاِن  برخی 
تبعيض جنسی7 در زبان و نحوة بازنمايی طبيعت در آن 
هستند؛ مثالً در زبانی كه زن و طبيعت غيرانسانی را فرودست 
می داند، »زن به مثابه زمين« )زن شهر يا ماِم وطن( رايج ترين 
استعارة ادبی آن می شود و نيز طبيعت در آن ماهيتی زنانه 
پيدا می كند. بيل فيليپس در مقالۀ خود با عنوان »تفسيری 
بوم فمينيستی از تجاوز به زمين مادری در اشعار انگليسی 
قرن هفدهم« اين استعاره را موتيفی تكرارشونده و فراگير 
در تمدن مغرب زمين دانسته كه نمونه های به روز شدة آن در 
 )Phillips, شعر تغزلی و ادبيات معاصر به وفور ديده می شود
»اسكندريه«  معروف  شعر  در  ديگر،  مثالی  در   .2004(

كنستانتين كاوافی،8 اسكندريه هم زن است و هم شهر، 
معشوقه ای ساكن و پايدار كه مرد همواره از او می گريزد تا 
به ماجراجويی  و دريانوردی و سياحت دنيا برود، اما هميشه 
در فكر معشوقۀ وفادارش هست تا روزی كه به او – كه 

7. Sexism 
8. Constantine Cavafy 

بهترين است – برگردد. به عبارت ديگر، غيرِت مرد نسبت به 
زن و به موطنش يك  اندازه است و خاک او همان قدر ناموس 

او است كه مادر و همسرش )كاوافی، 2014: 76(. 
لئونارد  نيز می شود.  زبان شناسی  وارد حوزة  بوم فمينيسم 

)Drabardi, 2017( تصوير 4. ايوا روئز، پاچاماما، سال و تكنيك اثر ذكر نشده است. مأخذ



82 دوره دوم؛  شماره4؛ زمستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

شلين در كتاب الفبا و الهه9 مفاهيم فرهنگی زبان شناختی 
را با مقولۀ جنسيت آميخته و تصوير را دارای ماهيتی زنانه و 
كالم را دارای ماهيتی مردانه می داند. او كار خود را با بررسی 
رابطۀ كاركرد مغز با جنسيت آغاز می كند. از نظر او، استيالی 
فرهنگ مردساالر غربی بر جهان مادرساالر زمانی اتفاق  افتاد 
كه زبان شكوفا و جهان تصويرهای نمادين به همراه الهه های 
نيرومندش مغلوب خدايان مذكر  شدند. به عبارتی، »انديشۀ 
انسان/ دوگانه های  حاوی  گذشته  يونانی  ميراث  از  غربی 
فرادست/ روح،  ماده/  احساس،   / زن، خرد  مرد/  طبيعت، 

فرودست، غالب/ مغلوب و... بوده است. به اين معنا مفاهيم 
انسان، مرد، خرد، روح، فرادست و غالب در كنار يكديگر، و 
مفاهيم طبيعت، زن، احساس، ماده، فرودست و مغلوب در 
كنار يكديگر می نشينند« )Shlain, 1998(. دقيقاً از همين 
وجه است كه وقتی ژاک االل10 انقالب آيكونيك قرن بيستم 
)يعنی پيروزی ايماژ بر واژه، برتری تصوير و عكاسی و سينما 
بر كتاب و ديگر اشكال نوشتاری( را به باد انتقاد می گيرد و 
 ،)Ellul, 1985( اين دوره را عصر »خّفِت كالم«11 می نامد
به مثابه  را  آن  با خوشحالی  باستان گرا  بوم فمينيست های 

بشارتی بر پيروزی دوبارة زنانگی بر مردانگی بازمی شناسند.

9. The Alphabet and the Goddess
10. Jacques Ellul 
11. The Humiliation of the Word )1985(

 ژاک االل نظريه پرداز فرانسوی كتاب مهمی دارد با همين عنوان.

ارتباطات تجربی، اخالقی، و سياسی: پراکسيِس 
بوم فمينيسم 

تمركز بسياری از بوم فمينيست ها بر روی شواهد تجربی 
طبقات  و  رنگين پوستان  كودكان،  )و  زنان  بين  ارتباط 
هم  برخی  و  بوده  زيست  محيط  تخريب  با  فرودست( 
معتقدند مسئلۀ سالمت و فاكتورهای ريسك گروه های 
اجتماعی فرودست بر اثر مجاورت بيشتر با آفت كش ها، 
اين  و  است  شده  ثابت  كاماًل  آالينده  مواد  و  سموم 
سياست های توسعه در جهان اول بوده كه در عمل زنان را 
 )Chirkop, به خصوص در جهان سوم ناكارآمد كرده است
)7-135 :2008. وندانا شيوا فعال اجتماعی و از مخالفان 

نظريه  اين  از داعيه داران  سرسخت جريان جهانی سازی 
اسـت )Shiva and Mies, 1998(. گـروهـی ديگـر كه 
فعال حقوق حيوانات هستند، كشاورزی صنعتی، كاربری 
فرهنگ  رواج  و  بی رويه  شكار  حيوانات،  آزمايشگاهی 
گوشت خواری مفرط را كامالً شبيه به آسيب های فرهنگ 
مردساالر و نوعی فحشا و تجاوز می دانند. به بيان صريح تر 
و  ترويج  شيوه های  و  غربی  صنعتی  دامداری  در  آنچه 
سازوكارهای  به  بی شباهت  می افتد،  اتفاق  تقاضا  تهييِج 
صنعت پورنوگرافی نيست. اين دسته از بوم فمينيست ها 
و در جست وجوی  دارند  بيشتری  اجتماعی  كنش ورزی 
راه های بازگشت به جهان آرمانی پيش از استثمار هستند. 
ترويج گياه خواری و پرهيز از محصوالت دامی و كشاورزی 
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جمله  از  و...  مادرساالر  كشاوزی  الگوی  ترويج  صنعتی، 
فعاليت های عملی ايشان است و از مهم ترين نظريه پردازان 
آدامز« و كتاب جنجالِی  به »كرول  اين جريان می توان 
او با عنوان سياست های جنسِی گوشت: نظريه انتقادی 
گياهخوار-فمينيست اشاره كرد )Adams, 1998(. آدامز 
در اين كتاب نقدی ديگر بر ساختار جامعۀ سرمايه دار و 
مردساالر وارد كرده و می گويد كه چنين جامعه ای هويت 
زن را نيز همچون تكه ای گوشت بی رويه مصرف می كند. 
پيش از او در دهۀ هشتاد ميالدی، هنرمندی كانادايی به 
نام يانا استرباک با پوشيدن لباسی كه از پنجاه پوند گوشت 
خام قلوه گاه تهيه شده بود، اعتراض خود را به جايگاه زن 
در جامعۀ سرمايه داری بيان كرده بود، اگرچه موفقيت و 

تأثيرگذاری اجتماعی چنين اجراهايی به داليل گوناگون 
محل ترديد است:

اثر شمارة پنج: پرفورمانس »بيهودگی: لباس گوشتی بر 
تِن بی اشتها« )1987( اثر يانا استرباک، هنرمند چك تباِر 
كانادايی، كه نخستين بار در نشنال گالرِی كانادا اجرا شد 

)تصوير 5(.
اين پرفورمانس با استقبال چندانی مواجه نبود و بسياری 
از منتقدان جامعه شناس آن را هدر دادن چند پوند گوشت 
و دويست و شصت دالر ناقابل دانستند، درحالی كه چند 
خيابان آن طرف تر، گرسنگانی در حسرت يك تكه گوشت 
مانده بودند. در سال های اخير خواننده ای با نام »ليدی گاگا« 
با تقليد از استرباک از اين ايده برای طراحی لباس خود 

تصوير 5. يانا استرباک، بيهودگی: لباس گوشتی بر تِن بی اشتها، 1987، 
)Sterbak, 1987( عكس. تهيه شده از گوشت پهلوی گاو، نمك، نخ خياطی و رنگ، بر تن مانكن. مأخذ
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بهره می گيرد، اما به  زعم منتقدان، به نظر می رسد كه در 
اجرای ليدی گاگا نيز اين لباس از معنای خود تهی شده، در 
خدمت مقاصد سرمايه داری به مصرف رسيده و كيلومترها 

با اهداف فمينيست های دهۀ هشتاد فاصله دارد. 
اثر شمارة شش: پرفورمانس »خاطرة آب تميز« )1985( 

اثر بتسی ِديمن )تصوير 6(
در اين اثر چشم گير از بتسی ديمن، شاهد تفالۀ خمير 
كاغذی هستيم كه بستر رودخانه ای خشك را در ايالت 
اوتا تداعی می كند. رودخانه ای زيبا كه بعد از ساخته شدن 
سد و سيل  بند در باالدست رودخانه، خشك شد. شتك  
بر سطح كاغذ  آبی  و  رنگ دانه های معدنی زرد و سرخ 
اتفاقی است كه در بستر رودخانه رخ داده است  يادآورِ 
و در صورت جريان آب، می بايست پر از خزه و سنگ 
بود. اين هنرمند پس از اجرای موفق پرفورمانس خود، 

به جای تكرار منفعالنۀ ايدة خود، تصميم گرفت كنش 
راه اندازی  با  و  بدهد  نشان  خود  از  فعال تری  اجتماعی 
مؤسسۀ غيرانتفاعی »حافظان آب« سعی می كند نظام 
امروز  تا  او  كند.  آگاه  آب  كيفيت  به  نسبت  را  جهانی 
توانسته پروژه های بزرگی را در چين )پارک اكولوژيك 
Living Water Garden( اجرا كند. فعاليت های ِديمن 

است  بوم فمينيستی  پراكسيس  نمونه های  بهترين  از 
.)Jones, 2020(

درختاِن  »سمفونی  چيدماِن  ماكت  هفت:  شمارة  اثر 
آبی رنگ« )2015-( اثر آويوا رحمانی )تصوير 7(

آويوا رحمانی يكی از كنشگران نام آورِ هنر زيست  محيطی 
است كه در آثارش نظر بينندگان را به اتفاقات نامحسوس 
در نابودی طبيعت و محيط زيست جلب می كند. به زعم 
النور هارتنی، تكرار موتيف درختانی كه به رنگ مصنوعی 

 )Jones 2020( تصوير 6. بتسی ِديمن، خاطرة آب تميز، 1985، مأخذ
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ياد  به  را  بيننده  است  قرار  اثر  اين  در  درآمده اند  آبی 
پيشرفت ساخت وساز خطوط لولۀ نفت و گاز طبيعی در 
اياالت متحده، به خصوص در نيويورک و ويرجينيا بيندازد. 
اين اثر هنری در همراهی با اعتراضات گسترده به تخريب 
منابع طبيعی در اين كشور خلق شده است. رحمانی به 
تيزنهاوزن، كه  فن  پيتر  كانادايی،  از مجسمه ساز  تقليد 
زميِن اثر هنری خود را مشمول قانون كپی رايت دانسته و 
در سال 1996 با توسل به همين ترفند، مانع عبور خطوط 
لوله از آن زمين شده بود، ادعايی مشابه كرد ولی پيش 
از آن كه كار به دادگاه بكشد، شركت نفتی از دعوا كنار 

.)Heartney, 2020( كشيد
اثر شمارة هشـت:  پرفورمـانس »محـو كـردِن بيابـان« 

)2010( اثر هانائه اوتامورا، هنرمند ژاپنی )تصوير 8(
اوتامورا در پرفورمانس آيينِی دو دقيقه ای خود می كوشد 
محيط  اتمی  آلودگی های  به  نسبت  اجتماعی  آگاهی 
در   1980 سال  متولد  كه  او  دهد.  افزايش  را  زيست 
نزديكی فوكوشيما و دختر يكی از دانشمندان مشغول در 
پژوهش های اتمی است، در پرفورمانس های خود در پی 
تبيين ارتباط بين انساِن فرهنگی و علمی با زمين است و 
از بدن كوچك خود در بافت پهناورِ زمين به عنوان عنصری 
در ايجاد اين ارتباط استفاده می كند. در تصوير فوق، او 
با تمركززدايی از نقطه نظر انسانی، به تالشی سيزيف وار 
در بيابان مشغول و به بی حاصلِی عمِل خود آگاه است 

 .)Fabijanska, 2020(

تصوير 7. آويوا رحمانی، ماكِت سمفونی درختاِن آبی رنگ، 2015، مجموعه شخصی 
)Heartney, 2020( هنرمند. مأخذ

تصوير 8. هانائه اوتامورا، محو كردِن بيابان، 2010، از مجموعه پرفورمانس های مخفی 
2010-2013. پرفورمانس ويدئويیHD  در صحرای بزرگ، تونس، 2:04 دقيقه. 

 )Jones, 2020( مأخذ
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دو  عکس و يک نقاشی از جنبش موسـوم به »چيپکو« 
در دهة هفتاد

زيرشاخۀ  نحوی  به  می توان  را  ارتباط  اين  انواع  همۀ 
ارتباطات فلسفی دانست كه به خصوص در حوزة اخالق، 
مقولۀ حقوق حيوانات و غيرانسان ها را مشمول می داند. 
و  تمدن  تاريخ  به  انتقادی  نگاه  سه،  اين  اشتراک  وجه 
طبيعت  نجات  برای  عملگرا  راهكاری  ارائۀ  و  جنسيت، 
از دست فرهنگ است. لذا بايد مادرساالری را تقويت و 
روح زنانه و تصويرمدارِ طبيعت را از زير سلطۀ فرهنگ 

از  نمونه های عملی موفقی  زبان محور رهانيد.  مردساالرِ 
بوم فمينيسم كنش گرا در دنيای معاصر وجود دارند؛ مثل 
جنبش چيپكو12 در دامنۀ كوه های هيماليا در هند كه 
نمونۀ بارز بوم فمينيسم سياسی است: همگرايی و كنش 
اجتماعی زنان هند در حفاظت از درختان جنگل آن هم 
به دور از خشونت و با مسلكی گاندی وار. آنها با تشكيل 
زنجيرة انسانی خواهرانه دور درخت ها مانع قطع كردن آنها 
می شدند. در فرهنگ هند كه هنوز بخشی از سنت های 
مادرساالر خود را حفظ كرده است، درخت روح و همزاد و 
12. Chipco Movement 

تصوير 9. عكسی از زنان شركت كننده در جنبش چيپكو در دهه 1970، منتشرشده در 
)Petruzzello, 2015( دايره المعارف بريتانيكا، مأخذ

تصوير 10. جمعی از خواهران چيپكو، دهه هفتاد ميالدی، منتشرشده در نشريه هيندو 
)Mortimer, 2017( تايمز، مأخذ
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هم صحبت هر انسان در زندگی است. در برخی روستاهای 
هند هنوز با تولد هر كودكی درختی كاشته می شود تا 
با  اما  باشد،  زندگی اش  طول  در  او  مصاحب  و  نگهبان 
صنعتی و مدرن شدن سرزمين هند، اين سنت ها كمرنگ 
و قطع بی رويۀ درختان، اجتناب ناپذير شد. فعاالن چيپكو 
كه طی  كردند  اصرار  خود  خواست  و  بر هدف  آن جا  تا 
ماجرای قطع درخت در جنگل، زنی كه خود را محافظ 
درختان می ناميد و مانع قطع درخت شده بود، كشته شد 

)تصوير 9 تا 11(.
دغدغه های  كه  همچنان  بوم فمينيسم  سياق،  به همين 
تبـارشـناختی و  الهيـاتی، جامعـه شـناختـی،  فلسـفی، 
زيست محيطی دارد، گرايشات سياسی و عملگرا هم دارد. 
می توان نحله های مختلفی از بوم فمينيسم را براساس انديشه 
و عمل سياسی كه در پيش می گيرند، يا گرايشات فلسفی، 

الهياتی، جامعه شناختی و تبارشناختی آنها شناسايی كرد، 
اما در مجموع، همه اين نحله ها فصل مشتركی دارند و 
آن پرسش از ساختارهای قدرتی است كه زنان و طبيعت 
سياسی  و  تاريخی  شرايط  و  محيط ها  فرهنگ ها،  در  را 
مختلف به بند كشيده اند، و بعد، ارايۀ راهكارهايی برای 
رهايش از مردساالری سلطه جو و احيای طبيعت مادرانه 
رويكردها،  اين  به هر طريق، فصل مشترک همۀ  است. 
از سياست های سبز13 اجتماعی )ايدئولوژی سبز( گرفته 
در  آن  اخالقی  موضع گيری  محيط  زيست گرا،  ادبيات  تا 
احساس تعهد نسبت به دنيای طبيعت و نوعی پراكسيس 
محيط  زيست گرا است« و نه صرفاً تقليل آن به درون مايه  
يا موتيفی برای مطالعۀ موردِی ادبيات و هنر يا توليدات 
فـرهنگ )Lee, 2006(. فلسـفۀ معاصـر زيسـت محيطی 
رويكردی انتقادی و واكنشی نسبت به تعريف »طبيعت« 
دارد و معتقد است اشكال اصلی از تعريف اين مفهوم آغاز 
می شود؛ مثاًل بوم شناسی فرهنگی يا فمينيسم فرانسوی 
راديكال، با رجحان سويۀ فرهنگ بر طبيعت، نگرشی توأم 
مصلحت طلبانۀ  كاربسِت  يا  دارد  طبيعت  به  سوءظن  با 
»طبيعت« يا صفت »طبيعی« را در جهت اعمال سلطه  
و تعريف هنجارهای نژادی، جنسيتی، تاريخی، اجتماعی و 

حتی فلسفی به سؤال می گيرد. 

13. Green policy 

)Natesh, 2020( تصوير 11. »حكايت آرميتا: بانوی محافظ درختان«. نقاش ناشناس، مأخذ
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بسياری از منتقدان اتفاق نظر 
دارند كه ديدگاهِ زيست محيطی 
معاصر استقالل روش شناختی 
مشخصی ندارد و در تكنيك 
و رويكرد شيوه ای التقاطی در پيش می گيرد. عنايت و 

فتح زاده دربارة اين موضوع چنين می نويسند:
اكـو فمينيســم يـك ديدگــاه انتقـادي در حــوزة 
نظريه پـردازي اجتماعی اسـت و سـعی می كند كه به 
بنيان هاي روش شـناختی غالـب نظريه هاي اجتماعی 
از جملـه در زمينـۀ جدايی محقـق از موضوع تحقيق 
و نيـز طـرح متغيرهـا به عنـوان موجوديتـی مسـتقل 
اساسـی  انتقـاد  وارد كنـد.  انتقـاد  از مطالعه شـونده 
بوم فمينيسـت ها همچنيـن متوجه علم اثباتی اسـت 
كه با تأكيد بر ماهيت بيرونی و فشـار آور سـاختارهاي 
اجتماعـی سـعی در تثبيت و تحكيم آنهـا دارد. از اين 
روي، ايـن ديـدگاه بـه روش شناسـی پوزيتيويسـت ها 

انتقـاد می كند )عنايـت و فتـح زاده، 57-56(.

روش شناسی  به  فقط  بوم فمينيسم  جريان  مشكل  اما 
محدود نمی شود. هركدام از مبانی فكری بوم فمينيسم 
را می توان از ديدگاه فلسفی يا نظريات فرهنگی مردود 
به محيط  زنانه  القای جنسيت  كه  آن  دانست. نخست 
زيست با نوعی ذات باوری همراه است؛ مثاًل اينكه چگونه 

پيرامونش  طبيعت  با  زن  ذاِت  كه  كرد  ثابت  می توان 
ارزشی  به مثابه  و  زبانی  استعاره های  ورای  )خارجی( 
فی نفسه سنخيتی دارد )Jackson, 1995(. می توان به 
كلی گويی های انتزاعی دربارة طبيعت و جنسيت اعتراض 
وارد كرد. يا برخی ادعاهای بوم فمينيست ها در اثبات تأثير 
مستقيم ايدئولوژی مردساالر در تخريب طبيعت چندان 
نگاهی  از  دوم،  نكتۀ  اما  ندارد.  تجربی  و  علمی  توجيه 
كالن تر مشكل اصلی پروژة بوم فمينيسم را می توان در 
مواجهۀ بالتكليف و اغلب ذات گرای14 آن با دوگانۀ طبيعت/

فرهنگ و تعريف اين دو دانست: القای جنسيت به دوگانۀ 
طبيعت/فرهنگ درواقع تأييد انگاره های جنسيتی پيشين 
)ايدئولوژی مسلط( و هم راستا با آنان است: اين كه بپذيريم 
زن همان زمين است و زن با چيزی جز استعاره های رايج 
زايش و باروری تعريف نمی شود، فروكاستن مسئله به القای 
جنسيت بيولوژيك است؛ نوعی ديگر از تسليم در برابر 
ايدئولوژی مسلط كه با فلسفه و روح فمينيسم هم خوانی 
فرهنگ  طرِف  اغلب  )كه  بوم فمينيسم  منتقدان  ندارد. 
تعريف  فرهنگ  براساس  نيز  را  طبيعت  و  می گيرند  را 
در  زنانگی  از  تصوری  چنين  »آيا  می پرسند:  می كنند( 
محيط زيست، خود محصول يك ايدئولوژی و برساخته ای 
اين  است؟« حتی  نبوده   تاريخ  از  برهه ای  در  مصنوعی 
تصور كه زنان حاميان بهتری برای محيط زيست هستند 

14. Essentialist 

پرسش اساسی: 
پارادوکِس بوم فمينيسم

و مسئلة ذات گرایی 
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نيز برای اين دسته از منتقدان فرهنگی محلی از اعراب 
ندارد. »آيا زنانه دانستن طبيعت خود نوعی اعمال تبعيض 
و طرد جنسيِت ديگری )مردانگی( نيست؟« اين همان 
مشكلی است كه در تمام حوزه های مشترک با فمينيسم 
بروز پيدا كرده است. سوم آنكه تقليل دادن مسئلۀ محيط 
زيست و دغدغه های زيست محيطی در هنر معاصر فراتر 
از آن است كه به نام فمينيسم مصادره گردد. بسياری از 
هنرمندان مرد نيز بی آنكه چنين نامی بر خود بنهند در 
همين راستا فعاليت می كنند و به تعبيری بوم فمينيست 
هستند، بدون اينكه  اساساً  ادعای فمينيست بودن داشته 
باشند، و چه بسـا زنانی كه به نام بوم فمينيسـم در حال 
بازتوليد باورها و ايدئولوژی هايی كاماًل زن ستيزانه يا همراه 
با تبعيضات جنسيتی هستند. فمينيست های فرهنگی و 
به خصوص نسل دوم به بعد ذات گرايی نهفته در اين دسته 
از فمينيست ها را نمی پذيرند و مبانی آن را در تضاد روشن 
با نقش های جنسيتی مورد نظر خود در ساختار فرهنگ 
می دانند. در چنين شرايطی بازتعريف طبيعت در تقابل 
بتواند  با فرهنگ در چارچوبی روش مند و منسجم كه 
مسئلۀ ذات گرايی فمينيسم را رفع و رجوع كند، ضروری 

می نمايد. 
برای تحليل ادبيات اكوفمينيستی و پرهيز از مغالطات 
كنش ورزی  سطوح  بين  تمايز  روش شناختی،  و  نظری 
با  بوم فمينيستی  ادبيات  است.  راهگشا  بسيار  هنری 

بازنمايی تأثيرات مخرب طبيعت اوليه و ارائۀ الگويی از آنچه 
طبيعت آرمانی می  تواند باشد، طبيعتی ثالث را در قالب 
فانتزی يا ژانر تخيلی به ما ارائه می كند. بنابراين توليدات 
ادبی و هنری اكوفمينيستی صرفاً فرايندهايی داللت پرداز 
در ساختار مشخص  و محصول رابطۀ چندسويۀ فرهنگ، 
ايدئولوژی و تصويری )غيراصيل( است كه فمينيست ها 
)محيط  طبيعت  جنسيِت  و  )زن(  جنسيت  طبيعِت  از 
زيست( در ذهن خود ساخته اند. اهميت اين تعريف برای 
ما آن است كه طبيعت ديگر چيزی در تضاد با فرهنگ و 
مصنوعات بشری نيست، بلكه توليدات فرهنگی وقتی وارد 
اكوسيستم می شوند بالفاصله طبيعتی ثانويه و معيوب 
می سازند؛ يعنی مرزهای جزمی بين طبيعت و مصنوعيت 
را محو كرده  اند و اين درهم گونگی اصالح پذير نيست مگر 
به واسطۀ تخيل هنرِی كنش ورز و مداخله گری كه آگاهی 
ما را نسبت به امكان حدوث وضعيتی بهتر، يا وضعيت 

سوم، راهنمايی كند. 
 

درحالی كه فمينيسم راديكال 
اصالت  نفی  پساساخت گرا در 
طبيعت/ دوگانۀ  در  طبيعت 

فرهنگ، جانب فرهنگ را می گيرد و با اكولوژی فرهنگی 
سويۀ  بر  بوم فمينيسم  تأكيد  دارد،  بيشتری  سنخيت 
جايگزين  راهكارهای  و  امكانات  در  كاوش  و  طبيعت 

نتيجه گيری
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برای احيای اكوسيستم، يگانه مرجع تجربۀ زيسته و نقد 
زمين  گستردة  تخريب  در  زبان محور  فرهنگ  هم دستی 
است. اكوفمينيسم يا بوم فمينيسم جريان فلسفی و هنرِی 
دغدغه مندی است كه بحران ها و معضالت زيست محيطی 
را يكی از بزرگ ترين چالش های انسان معاصر دانسته و در 
راه آگاهی بخشی به انسان ها می كوشد، چنان طيف وسيعی 
از گرايش ها و كنش ها را در برمی گيرد كه ديگر نمی توان 
از يك نوع مشخص بوم فمينيسم نام برد. همان طور كه از 
دسته بندی كارن وارن و نمونه های هنری در اين مقاله پيدا 
است، درحالی كه هنرمندان معاصر بسياری همچون جيم 
داين همچنان آگاهانه به بازآفرينی يا دست كم بازخوانی 
سنت ها و سياست های جنسيتی چندصدسالۀ تاريخ هنر 
مشغولند، هنرمندان بسياری آگاهانه به خوانش انتقادی 
آثار خود  رابطۀ سه گانۀ فرهنگ، طبيعت و جنسيت در 
پرداخته اند. در يك سر اين طيف، كنش ورزانی با پراكسيس 
سودمند اجتماعی-سياسی حضور دارند؛ مثل هنرمندان 
را  عمومی  آگاهی  كه  سبز،  فمينيسم  و  چيپكو  جنبش 
نسبت به حجم زباله های توليدی و آسيب انسان ها به زمين 
باال می برند. در ميانۀ اين طيف، »هنر بازيافت« با پرداختن 
بوم فمينيستی مشغول آفرينش استتيك  به زيباشناسِی 
از زباله است، يا مثل بتسی ديمن از خاطرة آب تميز به 
چيدمان و پرفورمانس های تأثيرگذار دست می يابد، يا مثل 
با بيانی متفاوت تملك و تخريب زمين و  آويوا رحمانی 

اموال عمومی را بازمی نمايد، اما در سوی ديگر اين طيف، 
بوم فمينيسم فرهنگی يا ماركسيست، موضعی راديكال تر 
اتخاذ كرده و از استثمار نمادين زن، حيوانات و زمين در 
سخن  امروز  مصرف گرای  و  سرمايه مدار  جامعۀ  ساختار 

می گويد. 
آنچه برای ما در اين مقاله اهميت دارد، آن است كه هريك 
از اين نحله های فمينيستی به تعبيری می كوشند به هنری 
تأثيرگذار و آگاهی بخش دست يابند و با ترجيح و تأسی 
از طبيعت در دوگانۀ طبيعت/فرهنگ، به خوانش انتقادی 
تازه ای از فرهنگ دست پيدا كنند، اما بيشتر اين جريان ها 
همچنان دچار پارادوكِس ذات گرايی خويش هستند و در 
مبانی فلسفی خود به اصلی پرداخته اند كه به اذعان تاريخ 
هنر فمينيست، خود زاده و پرداختۀ تفكر مردساالر است. 
به نظر می رسد كه در اين مسير دشوار، فقط آن دسته از 
بوم فمينيست های كنش گرا كه هنر را در خدمت ايجاد 
تغيير و متعهد به پراكسيس اجتماعی می دانند، توانسته اند 
بوم فمينيسم  ديگِر  طيف های  و  كنند،  عمل  تأثيرگذار 
همچنان مشغول توليد هنری تزئينی، موزه ای و بی خاصيت 
هستند كه همچنان گرفتار پارادوكِس ذات گرايی است و 

نتوانسته از پس ادعای آغازين خود بربيايد. 
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