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 چکیده
ها، سایر ی برآن است تا نشان دهد که زبان چگونه ارتباطی با شکل دهی، حفظ و یا تخریب روابط بین انسانزیستمحیطزبان شناسی 

نقش  به تحلیلی زیستمحیطشناسی زبانمطرح در  یکردهایرو یمعرف ژوهش برآنست تا ضمناین پ دارد.زیست محیطزندگی و  هایگونه
توصیفی  –در این پژوهش با روش مروری بپردازد. به کودکان و بزرگساالن یکیآموزش تفکر اکولوژ ،یکیاکولوژ یبه باسواد دنیزبان در رس

شناسی زبان یا همان رویکرد پردازیم. سه رویکرد طبیعتی تحقیقاتی تلفیقی میو با نگاهی انتقادی به تحلیل سه رویکرد مهم در این حیطه
 شوند.یمطرح م یدیهالی یا رویکرد زیستمحیطشناسی گفتمانباالخره رویکرد  و زیستی -رویکرد زبان شناسی موسوم به رویکرد هوگنی،

فقط  و همچنین استی ارتباط زبانی یش از یک نگرش استعاری دربارهی بزیستمحیطدهد که زبان شناسی تحلیل این رویکردها نشان می
را در بر گفتمان زیستی محیطتحلیل ی، زیستمحیطشناسی زبانباشند بلکه در واقع باشد که مستقیما در مورد طبیعت میتحلیل متونی نمی

بزرگساالن حافظ به عنوان صا در هویت بخشی به آنان مخصو کودکان یکیتفکر اکولوژدر  یزیستمحیطشناسی زبان نقش .گیردمی
 اهمیت است.  زحایزیست محیط
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  سرآغاز

عصر بحران  ،یدر علم و تکنولوژ شرفتیپ با وجودعصر حاضر 
حاصل زیست محیط هایبحران رود؛یبه شمار م عتیطب یبرا

است که انسان را در محور و رأس جهان  ایشهیتفکر و اند
او  یازهایاو و در رابطه با ن یرا برا زیو همه چ ندبییخلقت م

 یشروع هزاره رد نیزم یکره بار. مشکل تاسفکندیم فیتعر
 یزندگ تیفیاست که ک یمخرب بشر هایتیفعال یجهینت د،یجد

در  را کاهش داده است. نیزم یموجودات رو رسای و هانانسا
 هاآن یو گستردگزیستی محیط یهاشدت بحران ریاخ هایسال

 با تا اندشده آن بر شناساناز زبان یبوده است که گروه حدی به
تازه به  یمشکالت، از منظر نیو ساختار ا تیماه یشبازاندی
هدف  شمندان،یاند نیا ذعانمشکالت بپردازند. به ا یواکاو
با  نیاست. بنابرا بخشییآگاهزیستی محیطشناسی زبان

 ،یمختلف کاربرد زبان در متن قدرت اجتماع هایگونهگنجاندن 
در  یتا همگان را آگاه سازند که زبان چه نقش کوشندمی هاآن

 ،ینیریو ش انیاثیدارد)غ گرانیاز افراد جامعه بر د یتسلط گروه
تا  کندیم لیزبان را تحلزیستی محیطشناسی زبان(. 5931

را آشکار کند، سپس آن  مکنییم یکه ما با آن زندگ هاییداستان
مورد قضاوت قرار زیست محیطاز  تحمای طبق بر را هاداستان

 کنندیم بیرا تخرزیست محیطکه  هاییو با داستان دهدیم
 ,Stibbe است دیجد هایکشف داستان یو در پ کندیمخالفت م

شناسی زبانتحلیل و بررسی ادبیات فارسی از منظر  (.(2015
 مشتاقمحیطی نیز مد نظر پژوهشگران بوده است )ر.ک.  زیست

(. 5931 ،؛ میرسعیدی5931راکعی و نعیمی،  ؛5931،یضیمهر و ف
زیست محیط یدر حوزه یخبر تیوب سا کینظرات خوانندگان 

 دهد کهنشان میشده،  یبررس (5931که توسط خیرآبادی)
 رییساله تغ دو یدر نظرات خوانندگان در بازه یاصل هایمضمون
نسبت به  تفاوتییو ب یناآگاه یداشته و از نوع یمحسوس

 یو نگران یرپذیتیمسئول یبه سمت نوعزیست محیط بیتخر
دستاورد  نتریمهمهمچنین . است افتهی رییتغ یاجتماع قیعم

 مداریاز انسان یی( رمزگشا5931) ینیریو ش انیاثیغپژوهش 
در مورد  یبخش آگاهی ها،انزب یشده در فرهنگ فارس نهینهاد
 واناتیح فیتعار یو ضرورت بروزرسان یستیز هایگونه تیاهم

 (5933طالبی و قطره ) .است یستیز هایبه منظور بازتاب دغدغه
کاربرد استعاری نام جانوران در خطاب قرار دادن انسان و  نیز

را از منظر مفهوم اولیۀ هر جانور در دو منطقۀ بوشهر و شهرکرد 

که  (5931) زادهگل آقا. اندبررسی کردهزیستی محیطشناسی زبان
را  یذهن یالگوها ای هاداستان (،5151ترجمه ی است از استیبی )

 نیا م،کنییم زندگی هاآن داستان انیما در م که کندمی یمعرف
جامعه نفوذ کرده و  کیدر ذهن افراد در سراسر  قاعمی هاداستان

که در آن جامعه در  ییاهگفتمان انیدر م میرمستقیغتنها به طور 
 صیبالفاصله قابل تشخ جه،ی. در نتشوندیم داریهستند پد انیجر

 لیو تحل یتحت بررس ستباییو م ستندیبه عنوان داستان ن
زیست محیط بیو تخر عدالتییقرار گرفته و اگر بر ب یانتقاد

و همکاران  یملک. شود متمقاو هاداللت داشته باشد در برابر آن
در زیستی محیط هایگفتمان شناسیگونه ی( به معرف5931)

پژوهش نشان  جیپرداختند. نتا یاسالم یمذاکرات مجلس شورا
حاکم است. گفتمان  مجلسبر ادوار  یگفتمان یداد که چهار الگو

گفتمان غالب  ،زیستیمحیطغالب مجالس اول و دوم عدالت 
و گفتمان غالب زیست محیطم حفاظت از مجالس سوم تا پنج

 ،یگفتمان نوساز تاًیمجلس ششم و هفتم گفتمان مخاطره و نها
بوده که بر مذاکرات مجالس اول تا  الیو س گذارتاثیر گفتمان 
( با استفاده از 5939و همکاران ) یبودیم افکنده است. هیهفتم سا

 یوارید هایینقاش یبه بررس یبصر یمحتوا لیتحل شرو
که  دندیرس جهینت نیشهر مشهد پرداختند و به ا هایمهدکودک

 هامهدکودک یوارید هایینقاش نیدر بزیستی محیط میبه مفاه
گرایی نیز در ایران گفتمان محیط زیستشده است.  توجهی کم

پا  زیست محیطیهای مانند دیگر نقاط دنیا در پاسخ به بحران
ی مختلف تالش نموده خود را هاگرفت. این گفتمان به شیوه

هژمونیک نموده و وارد فضایی کارزار گفتمانی شود. هدف 
نوع بررسی و تحلیل این  (5933) زائری و محمدی تحقیق

  گفتمان در ایران است.
 ییکه فقط گفتگو دهدیم حیتوض (Wenjuan, 2017) وانیون

 تواندیم خوردیم وندیپ شناسیو ارزش شناسیییبایکه به علم، ز
به اذعان را رفع کند. زیستی محیط هایدر مورد بحران ینگران
از زبان،  یهماهنگ دگاهیبا اتخاذ دزیستی محیطشناسی زبانوی، 

 نده،یبه صورت موزون و هماهنگ در آ تواندیذهن و جهان م
 یدر بهبود آگاه ایجهینت نیشود. چن یاز علوم زندگ یجزئ

مهم  یقدمزیستی محیط هایحل بحران انسان وزیستی محیط
رفتار  کالم،» :گویدمی (Cowley, 2014) ی. کولداردیبرم

 تیکه در آن بر ماه یتیاست، موقع یبشر یجامعه مندقاعده
و  یکیزفیریو تعامالت غ یبشر یجامعه نیروابط در ب شناسیبوم
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همبولت،  هایدهیا (Couto, 2014)کوتو  .«شودیم دیتاک ینزبا
 یاسشنزبان، معنا یایو جغراف شناسیمربوط به لهجه قاتیتحق

زبان و جهان متمرکز شده است،  نیروابط ب یکه رو یعموم
( را 5315) نومیو شناسیستیز هایدهیو ورف و ا ریساپ یهیفرض

و در ادامه به  داندیمزیستی محیطشناسی زبانبر  یدرآمد شیپ
زیستی محیطشناسی زبان دیجد یرشته شرفتیپو  شیدایپ
تحقیقات بسیار دیگری نیز بر نقش زبان شناسی در  .پردازدیم

ها روبروی انسان و سایر گونههای حل کمک به حل چالش
های منتشر شده توسط انتشارات اند. مانند سری کتابپرداخته

 ( ,Goulah & Katunichبلومزبری از جمله گواله و کاتونیچ

تدریس زبان انگلیسی در عصر  نقش و چگونگیکه به  2020)
اند و یا پرداختهزیست محیطگرایی و تسلط انسان بر انسان

گویی و قصه»که در کتابی با عنوان  (5155) نانسون
به تحلیل عاطفه، افسون و تجلی در کاربرد روایات  «زیستمحیط

 ( ,Alexander & Stibbeیبیو است الکساندر د.پردازشفاهی می

 ،شناسی زبان گرید هایدارند که برخالف رشتهیابراز م 2013)
را اصل قرار  «ستیز طیاز مح تیحما»زیستی محیطشناسی زبان

 لیتحل شخصامزیستی محیطشناسی زبانقلمرو  داده است.
است زیستی محیطو  یطیمح هاییکه در مورد نگران یمتون

 لیاست که پتانس هاییگفتمان یلمرو آن همهبلکه ق باشدینم
 .زندیبرانگزیست محیطحفظ  ای بیتخر یدارند تا افراد را برا

 یر است:زهای تحقیق بدنبال پاسخی برای پرسشاین  بنابراین،
 کدامند وزیستی محیطشناسی زباندر  یکاربرد یکردهایرو. 5

 دارند؟ ییهایژگیچه و
در کودکان و بزرگساالن  یکیکر اکولوژپرورش تف یهاروش. 5

 ؟استچگونه زیستی محیطشناسی زبان کردیاز منظر رو

 

 مواد و روش تحقیق

و این زیستی محیط هایبحران جادینقش زبان در ابا توجه به 
در ی دیجد نسبتا یرشته، زیستیمحیطشناسی زبان امرکه

رشته  نیا شمندانیاند ،ای استهای میان رشتهگونه پژوهشاین
آنها . دنیادا نمازیست محیطخود را نسبت به حفظ  نید برآنند تا

مردم تا حد  یکیزیف طیمح یهایژگیفرض که وشیپ نیبا ا
 نیب ریانکار ناپذ یاهشود، و رابطیآنها منعکس م ندر زبا یادیز

آن هستند تا نشان دهند که  یوجود دارد، در پ طیزبان و مح
و چه در  یر با استفاده از زبان، چه در سطح نظام زبانچگونه بش

رساند و هدف خود را یم بیآسزیست محیطسطح گفتمان، به 
 بیکه در آنها به کمک زبان از تخر اندقرار داده ییراهکارها ارایه

 دگاهید و دشو یریجلوگزیست محیطبردن  نیو از ب یعیطبمنابع 
با توجه به هدف  .دیح نمااصالزیست محیطبشررا نسبت به 

 کردیاز منظر روزیستی محیط یکردهایرو لیکه تحل قیتحق
 قیتحق نیا بنابراین، .استزیستی محیطشناسی زبان یا نارشتهیب

 نهیزم نیر اد موجود اتیادب یمحسوب شده و با بررس یمرور
 و کردهایرو نیجامع از انواع ا یریکند تا تصویتالش م

 کردیرو سه در این بخش، بنابراین، دهد. ارایهن آ یهاکاربرد
 -ی، زبان شناسیهوگن یعنیزیستی محیطشناسی زبانمطرح در 

  :شوندیمطرح م یدیو هال زیستی
 

 هاگن  کردیرو الف(
 و تربزرگ یاز اکولوژ یزبان را بخش (Haugen, 1972)  هاگن

 طیحذهن بشر، اجتماع و م انیتعامالت متقابل م مبنای بر
 طیزبان و مح نیروابط ب ی. اگر در مطالعهردگییدر نظر م یعیطب

الزم است  میکن فیرا تعرزیستی محیطشناسی زبان میبخواه
 یو اجتماع یذهن ،یعیطب طیسه مح بایقرمشخص شود. ت طیمح

 یگفتار یرا جامعه یزبان ستمیاز زبان در دسترس است. او اکوس
 طریقبه سه  طیزبان و مح یو یفتهاست. به گ دهینام یزبان ای

. در روش اول زبان، روابط درون یکدیگر درتعاملندبا 
از تعامالت  ایزبان شبکه گریاست به عبارت دزیستی محیط
 یروابط درون نیاست که ا ییزبان جا طیو مح ز؛یچ کی هاست ن

 طیجهان شامل مح ،یزبان ستمیاکوس نیپس در ا افتد،یاتفاق م
که زبان  دگوییروش دوم م حیتوض یبراوی ان است. زب یعیطب

 ایدهیمورد زبان پد نیتنها در اذهان کاربران آن وجود دارد. در ا
زبان است.  یذهن طیاز مح لذهن متشک ایاست و مغز  یذهن
و زبان را هاگن در سال  طیمح نیب یرابطه ریروش تفس نیسوم

 یزبان اجتماع یواقع طیمح یمطرح کرد. بر طبق نظر و 5315
کند. یخود استفاده م یاز کدها یکیاست که زبان را به عنوان 

 طیاجتماع، مح جانای در هاست،روش نیاز ا یکیگفتمان  لیتحل
در مفهوم زیستی محیطشناسی زبان نیبنابرا. است بانز یاجتماع
 یعنیاست،  یآن، شامل مطالعه زبان و عملکرد زبان یهوگن

انجام  (Trampe, 2001) که ترامپ یطالعاتبه م هیشب یزیچ
 یدئولوژیا قیرا از طر یصنعت یزبان کشاورز او ،داده است

نشان  ثال،م یبرا، دهدیمورد انتقاد قرار م یاقتصاد یفناور
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 نیگزیجا «دیتول»کلمه  یدر متون مربوط به کشاورز هد کهدیم
اشاره  «یهاوگن سنت» شده است. «عرضه»و  «رشد»کلمات 

شناختی بوم کیاز  یکه زبان را به عنوان بخش یبه مطالعات دارد
ذهن بشر، جامعه، و  انیبزرگ تر بر اساس تعامالت متقابل در م

 ( ,Steffensenلیف و فنسنیاست .نگردیم یعیطبزیست محیط

(& Fill, 2014 بوم از نظر آنان، گن را بسط دادند. اه هینظر
 را با لحاظ کردن زبان «یشناختبوم»چهار نوع  ،زبان یشناس

وجود  ینمادشناختی بوم کیکند. ابتدا، زبان در یم یازمفهوم س
چند زبانه  ندهیگو کیدر مغز  ینماد یهاستمیدارد که شامل س

متشکل از  یعیطبشناختی بوم کیزبان در ی مالحظه. دوم، است
 شود. سوم،یم انیآن ب زبان دراست که  یکیزیفزیست محیط
 مفاهیم که یاجتماع -یفرهنگشناختی بوم کیزبان در وجود 
دهد. یشکل می را و جوامع گفتار ندگانیگو یاجتماع -یفرهنگ
 باکه  یشناخت سیشنابوم کیزبان در لحاظ کردن  چهارم،

 اسونیشود. الیساخته م یستیز یهاسازواره ابینینیتعامالت ب
(Elliason, 2015) رامونیپ یتئورمسایل و  یاصل میمفاه 

طرف  کی. از دهدیهاگن را مورد بحث قرار م اتینظر
در  یشناسمفهوم بوم گیچگون نیب نیادیبن یهاتفاوت

کاربرد آن در  یو از طرفی شناسو جامعه یشناسستیز
 یاصل یتوابرگردان سه مح .سازدرا مطرح میشناسی زبان

 یبشر و تعامل با زبان ط،یمح سم،یارگان یشناسبوم -ستیز
خود  یشناسزبان -یبوم شناس یسخت است، و در کارها اریبس

 یا بر مناسبات مشترک، و برتعامل،  برتمرکز کردن  نیهاگن ب
 ,Elliasonبه نقل از  ،(1970است. هاگن  دمردّ سمیارگان

 دهد:یشرح م ریز رتصوه ب شتریب اتیاش را با جزئ دهیا 2015)
است که از آن استفاده  یازبان، جامعه کی یاصل طیمح •

 .کندیم
ارتباط  یو برا کنندگانش قرار داردزبان فقط در ذهن استفاده •

 طیمح یعنی عتیو با طب گریکدیبا  کاربران زبان متقابل بین
 .رودبکار میآنها،  یعیو طب یاجتماع

 یشک مربوط به روانشناس یب زبان یاز بوم شناس یبخش •
ها و چند ن ها در ذهن تک زبانهزبا گریاست: تعامل آن با د

 ها.زبانه
 یمربوط به جامعه شناس ی زباناز بوم شناس یگریبخش د •

که در آن به عنوان حداقل  یااست: تعامل آن با جامعه
 .کندیارتباطات عمل م

 مرتبط با ،زبان کی یبوم شناسدر اولین سطح تعریف،   •
کار ه ب رند،گییمرا فرا زبان که آن  شودیم فیتعر افرادی

 .کنندیمنتقل م گرانیو به د برندمی
که  یزبان توسط مردم کی یکه بوم شناس کندیم دیهاگن تاک

 دهند،یانتقال م گرانیو به د کنند،یآموزند، استفاده میآن را م
است. در  طیمح یمربوط به محتوا گریله دا. مسشودیم نیمع

 یشناسروان طیرا به مانند مح یکیزیف طیمح یهاگن ، گاه ارایه
 .(Elliason, 2015) یتفکر فرد یعنی میدهیم صیتشخ

در  شناسیروان -هاگن به نقش زبان منظر، نیاز ا بنابراین،
در افکار استفاده کنندگانش  هاپردازد. زبان تنیزبان م یشناسبوم

ارتباط  یعنیاست  یروانشناس یاز بوم شناس یوجود دارد و بخش
زبانه. چند ایزبانه تک انیگودر فکر سخن گرید یهابا زبان آن

، شانزده سال پس از چاپ  نگرینیو ا نزی( در نقد ه5391هاگن )
 یگذارهیدر پا یما گام بلند»که  کندیم انیاش بمقاله نیاول

 )به نقل از «ایمبرداشتهجلو رو به زبان  یبوم شناس یهامیپارادا

Elliason, 2015منجر به توسعه  مقاله هاگن دوجو نی(. با ا
 ینشد. نه بوم شناس شناختیزبان -یاز بوم شناخت یواحد قیتحق

 توانیم بنابراین،. ستندین کپارچهی یاصل ،انسانی یو نه بوم شناس
 یارشته انیم یخود، علم حالت نیدر بهتر یشناسبوم گفت که

که انتظار  چنانچههاگن  یزبان یبوم شناسرویکرد  بنابراین،است. 
 یخاصتاثیر  است، اما مقاله هاگن امدهیرفته است، از آب درنیم

  (.Elliason, 2015)داشته است شناختی زبانشاخه  نیدر چند
 

 یستزی -شناسیزبان کردیرو ب(
زبان و »از اصطالح  ترییعمل ریتفس یستیزشناسی زبان سنت

موجود  یچند زبانه ستمیسکه  دگاهید نیبا ا ،است «ستیزطیمح
است و انقراض زیستی محیط ستمیس گاهیدر جهان در جا

در جهان است. چن  یستیمشابه فقدان تنوع ز ت،یاقل هایزبان
(Chen, 2016) به کردیرو نیدارد که طرفدران ایاذعان م 

پردازند. یم یشامل تنوع زبان یو فرهنگ یستیمباحث تنوع ز
 کی« زبان یشناخت ستیسنّت ز» ،«ینسنّت هاوگ»همسو با 

 شیرا در پ «یشناختزبان و بوم»تر از اصطالح  یعمل لیوات
چند زبانه موجود در کل جهان به  ستمیبا نگاه به س رد،گییم

فقدان  ت،یاقل یهازبان بقایو اشناختی بوم ستمیس کیعنوان 
 که اصطالح یکند. کسانیم یساز هیدر جهان را شب یستیتنوع ز

ضرورت حفظ  به مطرح کردندرا « زبان یشناسستیتنوع ز»
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با  و نیز یساز یجهان با توجه به روند حاکم تیاقل یهازبان
ی فرهنگ نیب تارتباطا یبرا اول به عنوان زبان یسیکارکرد انگل

 نیتر جیرا دیشا« زبان یشناس ستیسنّت ز. »تاکید کردند
درباره شناختی بومه استعار .زبان باشد یشناساز بوم رشکلییتغ

های تنوع زبان بطور گسترده توسط دانش پژوهان فعال در حوزه
 یشناس عتیطب مرتبط با یشناختشناسی زبانزبان و  یزیرطرح

 در انتقاد از (Pennycook, 2004)کوک یپن. است شده رفتهیپذ
 ینگاشت کل یدارد که وقت یاذعان م «زبانیبوم شناس» استعاره

در معرض خطر به قدر  یهادر معرض خطر به زبان یهاگونه
ها انتظار داشته ندارد از زبان یلیرسد، دلیبه نظر م یمنطق یکاف
که  یبه همان روش یکیزیف طیو با مح گریکدیبا  میباش

ها باهم ارتباط دارند تعامل کنند، چون زبان گرید یهاسمیارگان
و  کینامیترمود نیوانجور ق کیها در معرض گونه ریهمانند سا

. او خاطر نشان کردکه هر چند مفهوم ستندین یانرژ یهاانیجر
 یبرا ی، اما به عنوان روشایزبان هم عام است هم زا یشناسبوم

شود که در آن یجلب م ییهاتوجه به روش ط،یدرک زبان و مح
 یکیزیفزیست محیط و ها، در اجتماع، فرهنگ، اقتصادزبان

 یانتقاد یباهم دارند، بررس یادهیچیشوند و روابط پیم تیتثب
 یاسیس جیمتفاوت از نتا یازیزبان ن یشناسمفهوم بوم

، تجسم اتیدهد. ذکر جزئینشان م را کیومورفیب یهااستعاره
کند یقلمداد م یعیطب اءیها را اشها، آنزبان ودنب یستی، زیده

خلق  یبرا اندتالش انسان از یها بخشآن ؛یفرهنگ ایلهیتا وس
بوم »وقتی  گفت که توان یم تیدر نها .دیجد ییهاجهان
همه  هیشبدر نظر گرفته شود،  یااستعاره «زبان یشناس

 نیخطر استعاره ا دارد، ییها تیها، کاربردها و محدواستعاره
جوامع ها و زبان نیروابط بمرتبط با که  یقیاست که هرنوع تحق

 یاهر نوع رابطهدلیل ه ب، به خاطر استعاره و نه باشد هاآن گفتاری
 «زیستیمحیط یزبان شناس» عنوان ، بایواقعزیست محیطبا 
 . شد خواهد یگذارنام
زیستی محیط یشناسدر زبان یعنوان مجموعه مقاالت «بقا زبان»

متقابل  یوهیآنها دو ش .(Fill & Penz, 2007) است یکاربرد
حفظ  یعنی میها را داربحث بقا زبان ییکنند، ازسویرا مطرح م

 قیوجود دارد که مردم را تشو یزبان گرید ییو ازسو ،یتنوع زبان
 یعنیرا حفظ کنند؛  یزندگ یحام یکیزیف ستمیکند تا اکوسیم

 (Halliday, 2007) یدیهال .است یکه عامل تداوم زندگ یزبان
 «یسازمانزیستی محیط یزبان شناس» نیشود بیقائل م یزیتما

کنند و یکه به آن زبان صحبت م ییهازبان و آن نیرابطه ب یعنی

مند( )نظام کیستمیسزیستی محیط یشناسآنچه که زبان»
به  جهیانسان و در نت یریگمیزبان بر تصمتاثیر به  که «نامدیم

دهد. در  یم تیها اهمانسانزیستی محیطمهم  یهاتیفعال
اذعان  (Halliday, 2007) یدیها، هالانقراض زبان جهینت
 و یزندگ یبرا هادارد که درست همان طور که تنوع گونهیم

و  یزندگ یهم برا یالزم است، تنوع زبانزیستی محیط یسالمت
حال  نیالزم است. با ا یفرهنگ یاجتماع ستِیز یسالمت

از  یاریبسدارد که یاذعان م (Mühlhäusler, 2003) مولهوسلر
، متقابال سودمند و یها متقابل در هر اکولوژیروابط و وابستگ

سالم و  یگر و انگل مانند هستند. در اکولوژاستفاده سوء یتعداد
روابط متقابال سودمندند. او اظهار داشت:  31% متعادل حدود

تداوم  یاست که تنوع برا نیا گرید یزیستمحیط هیفرض»
 مولهوسلر . مباحث«است یضرور یوژمدت هر اکول یطوالن

(Mühlhäusler, 2003) زبان  افزون روز در مقابل رشد
 در مقابل رشد (Halliday,1990) یدیهال رمباحثی، نظیسیانگل
 یهابا زبان یمحل یهاکه زبان یزمان .است یاقتصاد افزون روز

 نیکه در ا یزیشوند، چیم نیجانش یسیغالب مثل انگل یجهان
شود می یزیچ هر شامل است که یرود گفتمانیم نیب از انیم

و در اند گرفته ادی یمحل طیدر مح یکه افراد در مورد تداوم زندگ
 مثل رشد ییهاها با گفتماننی. انداکرده یرمزگذار زبان

که در مرکز جامعه  سمیبرالیو نئول ییگرا، مصرفیاقتصاد
 یسیحرکت انگل اندازچشم .دانسهیقابل تداوم هستند قابل مقاریغ

از جوامع رو به  یبه زبان دوم و زبان تعداد یارجزبان خ کیاز 
، یاست. در جهان اجتماع کیدئولوژیا جهیرشد، واضح و در نت

آورد یتصور را به وجود م نیحاکم ا برالیاستفاده از گفتمان نول
سوال  ریز دیاست و نبا یعیطب ندیفرا کی یسیکه گسترش انگل

ها یغرب»که  سدینویم (Mühlhäusler, 2001) مولهوسلرد. برو
 لیاز دال یکی نیاند و اافتاده ریشان گیزبان یهاتیمحدود نیب

از گفتمان  یاست. مواردزیستی محیطدر علوم  شرفتیفقدان پ
دهد یرانشان م یفرهنگو تک یزبانگ، خطرات تکزیستیمحیط

 یها برازبان نوعمختلف و ت ریکند که چگونه تفاسیمشخص م و
 . «اندجهان الزم یرو شیحل مشکالت پ

 

 یدیهل کردیرو ج(
 یهاجنبه یرا با بررسزیستی محیطشناسی زبان یرشته یدیهل

 شیزبان در پ قیتحق یبرا یکاربرد یآغاز کرد و روش یگرامر
 نینو یهاروش» (Halliday,1993) یدیهل یگرفت. مقاله
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عامل گسترش  «یکاربردشناسی زبان هایو چالش یمعناشناخت
شد. زیستی محیطشناسی زباندر  یانتقاد کردیرو شیاز پ شیب

 یبوم ستیمشکالت ز یکه به بررس یمتون لیبه باور او، در تحل
متن  یندهیدر عامل زا ،شناختیبوم ریغ هایشهیاند پردازد،یم
شده است. به اعتقاد  نهیددر متن نها جهیدستور زبان و در نت یعنی

 یبرا ایهینظر»دستور زبان » (Halliday, 2001) یدیهل
 نیبهتر جهیدر نت ،عمل یبر مبنا ایهیاست؛ نظر «اتیتجرب

. «شده است دهیتن یآدم یکه با زندگ یعمل؛ فرا زبان یراهنما برا
را زیستی محیطگفتمان  متوانییخاطر است که م نیبه هم

گفتمان  هایمتون بازنمود کنش نیچرا که ا م؛ینو نقد ک یواکاو
اند. شکل گرفته هاهینظر نیهستند که بر اساس هم یمدار
است که از  شناسانیجمله زبان زا (Stibbe, 2015) بیاست
 ،یگفتمان انتقاد لیچون تحلشناسی زبان یشده تیتثب اتینظر
( و ... ییمعنا هایو نقش یفعل یندهافرای) گرانقششناسی زبان

 متون استفاده کرده است.  لیتحل یبرا
مطالب و « دار بودنیمعن» بر (Halliday, 1978) یدیهل
زبان  کاربرد از نظر وی،زبان متمرکز شد.  یعنی یاجتماع ستمیس
صورت بالفصل در ه است و گفتار ب یبشر یاز اشکال زندگ یکی

از جهان است  یاهی. بدن انسان ناحدآییم دیپد یتعامالت اجتماع
دارد.  انیجهان هم جر هیاست اما در بق یتجربه بشر دانیکه م

تجربه  شده در دیتول یو جهان در ما، منشا صداها میما در جهان
زبان  تیفعال یک است. در چارچوب زندگیژرف موجود ارگان

بودن  یکی یتمرکزها رو نیاول ی. به چگونگشودیدار م یمعن
انداز وحدت به لحاظ همان چشم یعنیانسان با جهان 

تجربه »است. زیستی محیطکه به شدت  دیتوجه کن یشناسانسان
عبارت  نیو بنابرا آوردیوجود مه زبان بشر را ب «ژرف موجود زنده

 ،دار استی، معنیدر چارچوب زندگ« یزبان تیفعال» یاصل
 ,Halliday یدیدارد. هل یاجتماع یهاشهیواضح و ر یمفهوم

؛ ما میستین یفرهنگ ینشانه شناس ریما اس»: دیگویم ((1978
به  ازین ارک نیاما ا .میاموزیخارج شدن از آن را ب میتوانیم یهمگ

در درون  دارد. ما ینشانه شناس یبازساز نهیعملکرد مثبت در زم
از آن  یما ناش ییمعنا یهالیو پتانس میاشده یآن اجتماع

معاصر تحت تسلط  ایانداز رسانهمکه چش قتیحق نی. اباشدیم
را  یاصل یموضوع باشد،یم گراییدهنده مصرفمباحثات رواج

 یشناسبوم بنابراین،و  سازدمطرح میشناختی بومانتقادات  یبرا
 یرا برا یبا ارزش یو روش شناخت یسهم نظر تواندیم یزبان

 ییهارهچطور استعا که نیا ایو  داشتهشناختی بوم یخلق آگاه

کردن، تفکر  فیما را در تعر« اثر کربن»و  «یااثر گلخانه» رینظ
 تیریمد و سکیر یابیاز منظر ارز ییآب و هوا رییتغ ریو تفس
چند  ده،یچیپ دهیپد کی و نه از نظر دهدیقرارمتاثیر تحت 

 . «یو فرهنگ یاجنبه
اشاره  «ییتنوع معنا»به همچنین  (Halliday, 2007) یدیهل
 کیکه واقعا چگونه نژاد انسان به عنوان  دهدیکند و نشان میم

 نهیزم شیپ نیا با توجه به .بردیسود م یتنوع نیکل، از چن
که چگونه زبان، نگرش  مکنییموضوع را مطرح م نیاکنون ا

قرار تاثیر تحت زیستی محیطانسان را در خصوص موضوعات 
گفتمان به کار رفته  میده حیاست که توض نی. هدف ما ادهدیم

 ای ،زیستیمحیطخاص با موضوع  یهاتیدر متون و موقع
به احتمال  ایو  کندیم جادیمشکل ا رامونیراپ یحیانداز صرچشم

  .حیرصریغ ادیز
نشان  (Alexander & Stibbe, 2013) بیالکساندر و است

که در صنعت گوشت  یگذارفاصله یزبان کیکه چگونه تکن ندداد
کند، یم یمعرف یش ای نیها را ماشخوک رودیم اره کخوک ب

 یطیو به لحاظ مح یرانسانیکه غ انبوه یاز کشاورز یشکل کی
، یوانیح عیصنا یراهنما یهامانند کتاب یمضر است. متون

 از گفتمان یظاهرا بخش یو کتب اقتصاد یمجالت سبک زندگ
 بالقوهتاثیر  یباشند اما همگینم «یکیاکولوژ» ای «یستیطزیمح»
 یرفتار انسان دارند. چون گفتمان غالب مثل رشد اقتصاد یرو
زیستی محیطمالحظات  از حرفی یوانیمحصوالت ح عیصنا ای

مضرند.  کیاکولوژ هایستمیس یزنند، هرچندکه بالقوه براینم
را زیستی محیطشناسی زبان یرشته (Halliday,1990) یدیهل

داند بلکه آن ینمزیستی محیط یهاجنبشزبان  لیتحل محدود به
 یو یداند که به گفتهیم یگرامر یهاجنبه یبه بررس دیرا مق

نفع ه باشند که بیخاص م یقیبه طر تیواقع ریتفس در خدمت
 حیجنبه که او توض نی. اولستندیگونه ن کیبه عنوان ما  یسالمت

صورت  هب خاک، آب هیقابل شمارش شبریغ یدهد اسامیم
منابع را منعکس  نیاز ا یاستفاده محدود که تنامحدود اس

قطب مثبت  کیمتضاد های است که جفت نیا یکند؛ دومینم
 «بهتر»با  «یا بیشتر بزرگتر»که  یمعن نینشان( دارند به ای)ب

 هیاست که انسان ها نسبت به بق نیا یشود ، سومیسو مهم
. دداده شو یشتریب تیا عاملهدارند تا به آن لیها تماگونه

 ،یذهن یندهایاستفاده شده و فرا ریاست که ضم نیا یچهارم
دست  یبه موجودات هوشمند )انسان و بعض عیسر یلیجهان را خ

 .کندیم میها( تقسگونه گریهوشمند )د ریو غ (شانیآموزها
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ذکر  (Alexander & Stibbe , 2013) یبالکساندر و است
قابل شمارش، ریغ یاسام یگذارالبدر ق یزبانعادات که  کنندمی

و درک زمان در چارچوب گذشته،  یلیو تخ یمحسوسات کمّ
 طیدرک مح یما برا یهستند که ناتوان ی، عواملندهیحال، آ

 یدیدهند. هلینگرانه نشان مرا به صورت کل یعیطب
(Halliday, 1990) در مورد قدرت  نانهیاظهارنظر بدب کی

( را داری)پا ریکرد تا موارد تداوم پذ ارایهزیستی حیطمشناسی زبان
نشان  یاست که مثال در قطب ب نیا یدیهل یگراننمطرح کند. 

 بنابراین،ذاتا مثبت است.  «رشد»رشد/ افت، کلمه  از جفت متضاد
 «خوب است یافت اقتصاد» ای «د افت کندیاقتصاد با» دهیا

به ) «یلیف» ای «یافت منف»مانند  یندارد . او اصطالحات یتیمقبول
)به  «یرشد منف» ای «رشد صفر»رشد( و  یبرا یمعادلعنوان 
مورد  نیهدف( را مطرح کرد. مشخصا در ا کیعنوان 

« افت»رییدر سطح گرامر و تغ تواندیمن یزیستمحیطشناسی زبان
با  بنابراین،به عضو مثبت و نامحسوس در آن جفت دخالت کند. 

گفت که بهتر است گفتمان  توانیم یاقتصادتوجه به بحث رشد 
استفاده نمود.  «رفاه»را کنار گذاشت و از گفتمان  یرشد اقتصاد

شود. رفاه  دهیاز بازار سنج دیخر ایبا پول  واندتیرفاه نم که چرا
از فرهنگ ماست و  یژگیماست. و رامونیپ ییبایمربوط به ز

 باالتر از همه قوت روابط ماست.
شود. ینکته برداشت م دو (Halliday,1990) یدیمطالب هل از

در درون  ییو معنا یگرامر یهایژگیو یسازمجموعه کهنیاول ا
 دیامزیستی محیطشناسی زبانمطالعات  یخاص برا یهاگفتمان
. دوم «یسیگرامر انگل »در مورد  یتر است تا اظهارات کلبخش

 ،تر استمهم یتزیسمحیطشناسی زبان یچه براکه آن نیا
و  یخاص است بر رفتار انسان یهاگفتمان یبالقوهتاثیر  لیتحل

ن معناست که یامر بد نی. ایزندگ یحام ستمیبر اکوس بنابراین،
و نه  کیچارچوب اکولوژ کیدر درون  ،یها، هرگفتمانگفتمان

 ییهاسرنخ ،باشندیمزیست محیطدر مورد که  ییهاگفتمان فقط
د. ما ندهیم ارایه یانزب قاتیتحقزیستی محیط چارچوب  یارا بر

 یلیفس یهانه فقط سوخت، میکنیاستفاده م یاهیاز منابع سرما
، کرد یتوان بدون آنها زندگی( که معیسر نگیبوئ یها)موشک
بدون آنها مقدور  یکه زندگ ی استآب و خاک کشاورز موضوع

که  ظاهرا محدود است چرا یکیژچارچوب اکولو بنابراین، .ستین
انسان را مد نظر دارد و نه رفاه انسان را، عدالت  یبقافقط 
 ها را. گونه ریرفاه سا ایرا و  یاجتماع

 

 پژوهشهای یافته

پژوهش در های ی حاضر، یافتهبا توجه به ماهیت مروری مقاله
شناسی زباندر زیست محیطو  زبان گاهیجابخش کلی دو 

 ارایهزیستی محیطشناسی زبانهای کارکرد وستی زیمحیط
 شود.می
 

 زیستی محیط شناسیزبان در زیستمحیط و زبان گاهیجا
علم  خیتار یبه اندازه یمطالعات زبان ینهیشیپ کهنیوجود ا با

 نیمورد توجه فالسفه و متخصص ربازیقدمت دارد و زبان از د
از آن  یادیاست، هنوز ابعاد زعلم و دانش بوده  گرید یهاحوزه

 در که دارد وجود آراء تفاوت و تنوعدر مورد آن  ایناشناخته مانده 
 ،ییمانند ساختارگراشناسی زبان مختلف مکاتب قالب

. اندنماییخود را م رهیو غ گراییشناخت ،گراییصورت
 یکه مفهوم نظر کندیم دییارا ت دگاهید نیا یشناختشناسی زبان

 لهیوس نیبا سازمان و کارکرد مغز هماهنگ باشد و بد دیبان باز
زبان ادعا دارند که  شناسانستیز .کنندیم سازییزبان را درون

 دیزبان بشر سروکار دارند، پس نبا یستیز یبا شالوده و مبنا
زبان را مدنظر قرار داد چرا که  شدگییرونیو ب شدگییروند

زبان گسترش مرکز  بنابراین،. کندیزبان را محدود م یدامنه
 فتعری راآن یستیموضوع نقش ز نیاحساس بشر است و ا

درک زبان به  یاست برا یزبان سمیارگان کی. چون بشر کندیم
آن پرداخت،  یستینقش ز بحثبه م دیبا یعلم کل کیعنوان 

باعث  «یزبان هایداده»کوچک  هایبخش ییجز لیوگرنه تحل
 یبه جا تیکه در نها شودینهفته م یالگوها ای هاکشف قاعده

 .(Kravchenko, 2016) کندیم یکمک، ما را دچار سردرگم
به عنوان  ست،یداستان ن یزبان همه یستینقش ز رفتنیاما پذ

 ورغوطه قیآن هم از طر میکه هست مشویمی چهانسان ما آن
 لمتک یعنی گران،یمشترک با د تیفعال انجری در شدن

(Cowley, 2014.) صداها را تکرار کرده و در کنار  که یزمان
ن صداها اطالعات گرفته شده از جامعه را یو ا مدهییهم قرار م
 دنیشن .میشومی مندعالقه هاپردازیبه عبارت کنند،یمنتقل م

 نیب یتعامالت زبان نی. بنابرا«زهاستیچ» دنید هیشب« کلمات»
از آن  ایهستند و  ییربنایکه ز ییندهایفرا یافراد بشر و همه

که رفتار انسان  شوندیم یطیمح یجز ضرور شوند،یم یناش
باور  نیبرا (Whorf, 1956)با آن سازگار شود. ورف  ستباییم

خود را شکل  انگویتفکر سخن یاست که ساختار هر زبان



 2011بهار و تابستان ، 12 ، شماره21 ، سالو توسعه زیستمحیط  221

 با یاست که هر جا فرهنگ و زبان یمدع نیهمچن ی. ودهدیم
عام واژگان زبان و  هایجنبه انیم مهمی ارتباط اندهم رشد کرده

 نیاز ا یاریکل موجود است که بس رآن فرهنگ د هاییژگیو
 یعیطب طیآن زبان با مح شورانیحاصل تعامالت گو هایژگیو

ورف فقط به ارتباط  هایدگاهیاست. البته د شانرامونیپ یزندگ
بر  یطیچگونه عوامل مح کهنیبه ادارد و  دیزبان با جهان تاک

 ،Stibb, 2015) بیندارد. است یادیتوجه ز گذارندیمتاثیر زبان 
 هایاگرچه رسانه»: سدینومی( 5931 زاده،به نقل از آقاگل

به  دنیرس یبرا هاییسرنخ زین یدارید ریمانند تصاو یگرید
اما  آورند،یفراهم م مکنییم زندگی هاکه با آن هاییداستان

 نیزبان از ا نیآشکارکننده است. همچن ایژهیبه طور و« زبان»
که  دهدیم لیرا تشک اییدارد که سازوکار اصل تیجهت اهم

 افته،ی انتقال هافرهنگ و هاآن در طول نسل قطری از هاداستان
 یکاف بنابراین،. باشدیمداخله م یبالقوه برا اینقطه جهیو در نت
کنند  یم یها با آن زندگملت ایرا که افراد  ییداستان هااست 

. «دیاداده رییرا تغ هاو آنگاه خود افراد و ملت دیده رییتغ
که زبان  دگوییم (5931) با اسماعیلی ایمصاحبه در زادهآقاگل

و چه  یچه گفتار ی. ولیو نوشتار یردارد، گفتا یدو نمود شناخت
در  دهیا نیپشت آن است که ا یدهیزبان متشکل از ا ،ینوشتار
فرهنگ قرار دارد و در  کی ایجامعه  کیفرد، در پس  کیفکر 

در قالب کلمات، عبارات، جمالت و زیست محیطرابطه با 
کند،  یم دایگفتگو نمود پ کیدر قالب  تنهای در و هاپاراگراف

مطرح شود خواه  یکنفرانس علم کیباشد و در  یعلمخواه 
 نیروزنامه. ا ای ونیزیمنطقه در تلو کیدر  لید از سباش یگزارش

ها و عبارات و شناس است که با استخدام کلمات و واژهکار زبان
را به وجود آورد تا در البه  گفتمانی ها،جمالت و استعاره جهیدر نت

تا  ردیقرار گ یونیزیتلو هایمهو برنا هاهینشر ،یکتب درس یال
از  یرا بخشزیست محیطگ شود که مردم فرهن یکم کم برا

 آوردیرا فراهم م ییابزارهاشناسی زبانخودشان بدانند.  یسالمت
روزمره ما را  یکه در زندگ هاییگفتمان لیو تحل هیتجز یبرا

را شکل  میکه به آن تعلق دار ایجامعه نوع و انداحاطه کرده
 هایداستان ساختن انیبه نما توانندیابزارها م نی. ادهندیم

 نای. کنند کمک دارند قرار هاگفتمان نیکه در پس ا یپنهان
منظر  کیاز  توانندیکه آشکار شوند، م یها هنگامداستان
آنها مردم را به از  ای. آرندیقرار گ یمورد نقد و بررسزیستی محیط

که  هاییستمیاز اکوس ظتحفا گر،ید یاز سو ایبردن و  نیب
مخرب  هاکنند؟ اگر آن یم بترغی است وابسته اهبه آن یزندگ

باشند  دیشود و اگر مف یستادگای هادر برابر آن دیباشند پس با
 ,Stibbe)د ابنیداده شوند و گسترش  جیترو شتریهر چه ب دیبا

تنها زیست محیطاز  منظور (.5931، زاده، به نقل از آقاگل2015
 ط،یمح نیرد اکه ارجاع به جهان خارج دا ستین یطیمح

صرف و نحو( است. بخش  یعنیدستور آن زبان )زیست محیط
است که زبان را به عنوان  ایهر زبان، جامعهزیست محیط گرید
 میبدان ی. اگر زبان را رفتارردگییبه کار م شهایاز رمزگان یکی

توانست  میخواه ،یاست و هم اجتماع شناختیکه هم روان
شامل  ،یکیزیو ف یعیطب هایطیبا محرا  یزبان هایصورت

که سبب  میارتباط ده ،یو عاطف یو عوامل ذهن یاجتماع طیمح
را که  یخاص هاینهیواژگان و دستور، گز انیشوند از میم

 تالش بنابراین، .میمتناسب با بافت هستند انتخاب کن
 یزبان یاست که برنامه نیمعطوف برازیستی محیط شناسانزبان
کنند؛ بدان  یرفع بحران معرف یهاحلاز راه یکیبه عنوان را 

 هایدر حوزه زبانی عبارات و هاواژه ها،صورت که با خلق نشانه
با پررنگ کردن  توانیدستور سبز م کی جادیدستور و ا

و  یدادن معضل آلودگ جلوهو خطرناک  یطیمح هایتیحساس
گام زیستی محیطدر جهت حل مشکل زیست محیط بیتخر

 (,Mühlhäusler مولهوسلر(. از نظر 5931، یدیرسعی)م برداشت

و به  سازدمی رازبان مرتبط با جهان است، جهان آن 2003)
 «دهیچیبه روش پ»، زبان با جهان شودیکمک آن ساخته م

اساس است  نایو زبان برزیست محیط انیم وندیاست. پ ختهیآم
تحت  عتیو با جهان طب گریکدی با هانرفتار انسا یکه چگونگ

 باشد،یم هاینیو جهان ب هایدئولوژیا ها،دهیا م،یافکار، مفاه تاثیر
زبان است  قی. از طرردیگیزبان شکل م یلهیهمه به وس هانیو ا

 دهیکه د یو هنگام شوند،یبنا نهاده م یاقتصاد هایکه نظام
زیست محیط بیو تخر انزی و ضرر به منجر هانظام نیشود ا

شده و  یستادگای هازبان است که در برابر آن قیاز طر شوند،یم
زبان است  قی. از طرندآییاز اقتصاد به وجود م یدتریاشکال جد

به سمت  هازندگی و شده ساخته گرامصرف هایتیکه هو
ق زبان است که در برابر یو از طر آورند،یانباشت رو م

که  شوندیم قیتشو نیشده و افراد به ا یستادگیا گراییمصرف
زبان است  قی، از طر«داشته باشند شتریب کهنیباشند نه ا شتریب»

 یصرف برا یمنابع ای اءیبه اش عتیجهان طب یکه به لحاظ ذهن
 بیزبان است که افراد ترغ قیو از طر ابدییم لیتصرف تقل

احترام گذاشته  یزندگ یندهکن تیحما هایبه نظام هک شوندیم
 کنند. مراقبت هاو از آن
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 زیستی محیطشناسی زبانهای کارکرد
تحلیل گفتمان از  در دوبخشزیستی محیطشناسی زبانکارکرد 

گرا نقد بوم ایزیستی محیطنقد و زیستی محیطشناسی زبانمنظر 
 شود.مطرح می

 

 زیستی محیطشناسی زبانحلیل گفتمان از منظر ت
 هاییژگیو و یزبان هایساخت لیمتن در واقع تحل لیتحل

زبان  لیمتن شامل تحل لیمتن است. از نظر فرکالف تحل یصور
و انسجام در سطح باالتر از  ییدر قالب واژگان، دستور، نظام آوا

 د،یتول یندهایفرا یدر بردارنده یجمله است و کردار گفتمان
در انواع  ندهایراف نیا تیماهو مصرف متون است و  عیتوز

 راتییاز تغ یاریبس .کندیمختلف گفتمان بر حسب عوامل فرق م
 شوندیم رفتهیپذ عتیاز طب یبه عنوان بخش یو اجتماع یاقتصاد

. شودیمردم در نظر گرفته نم یو در واقع محصول اعمال اتفاق
در  یادیبه مقدار ز یو اجتماع یاقتصاد راتییتغ یشهیر بنابراین،

 لیکه تحل یمعن نیزبان و گفتمان نهفته است. بد راتییتغ
در مورد  ینظر هایاستدالل یارایهبا  تواندیم یگفتمان انتقاد

 در و اندچه هستند و چگونه به وجود آمده هایدگرگون نیا نکهیا
 یچه کسان کهنیو ا ندیدرآ یممکن است به چه صورت ندهآی
 منظورباشد. دیخود را بسازند، مف یزندگ طیشرا نیدر ا توانندیم

است که در متن  یبودن، نشان دادن مقاصد و روابط یاز انتقاد
موضوعات پنهان در متون، از  یافشاگر گونهنیپنهان هستند و ا

 دیرا نبا یگفتمان انتقاد لیخواهد بود. تحل دیجهات مف یاریبس
 قیکه تحق است یزانیدانست بلکه شاخص و م یمکتب فکر کی

آشکار ساختن  یانتقاد فتمانگ لی. هدف تحلکندیم تیرا هدا
 .(5999 زاده،نیحس)نهفته در متن است یدئولوژیا

 لیو مخصوصاً روش تحل یفیک کردیکاربرد رو ریاخ هایدر سال
و کاربست  رشینگارش، پذ ینحوه لیتحل یگفتمان برا

 افتهی شیافزای زیستمحیطهای دهیو ا ریمتون، تصاو یراهبرد
 (Alexander & Stibbe, 2013) بیو است الکساندر .است

 یمتون لیتحل ،زیستیمحیطشناسی زبانکه قلمرو  کنندیم دیکات
 باشد،یاست نمزیستی محیطو  یطیمح هاییکه شامل نگران

 االزم ر لیاست که پتانس هاییگفتمان یبلکه قلمرو آن همه
 ها. آنزانندیبرانگزیست محیطحفط  ای بیتخر دارند تا افراد را به

رفتار انسان  یبالقوه روتاثیر ها گفتمان یباورند که همه نبرای
 یهاستمیاکوس یبالقوه روتاثیر انسان  یرفتارها یدارند و همه

 چارچوب در هادارند، الزم است گفتمان یزندگ یحام

 یحام هایستمیس یرو آنهاتاثیر شوند تا  لیتحلزیستی محیط
را زیستی محیطگفتمان  لیتحل یعنیمشخص شود  یزندگ

چن  ی. به گفتهدانندیمزیستی محیطشناسی زبان یدستاورد اصل
(Chen, 2016) موضوعات  یگفتمان روزیستی محیط لیتحل

 یبه مطالعه زیستی محیطگفتمان  لیتمرکز دارد و تحل یطیمح
در  هاییگونه را هاو آن پردازدیمزیستی طمحی روش به هازبان

( 5999) زادهنی. حسگذارندیمتاثیر  گریکدیکه بر  ردگیینظر م
 یبا استفاده از برخزیستی محیطگفتمان  لیکه تحل سدینویم

و  یاعم از نوشتار یزبان یمتون و بافتها یابزارها به بررس
مردم را زیستی محیطد گفتمان تا بتواند با نق پردازدیم یگفتار

امکانات  یحساس کرده و برخزیست محیطنسبت به بحران 
بر  قیطر نیتا از ا دیها را کشف نما تیو محدود یگفتمان
 نیبگذارد، اتاثیر مردم زیستی محیط یهاتفعالی و هانگرش

 ،یسازاسم ،گذرایی از اندابزارها در سطح دستور زبان عبارت
دو  ،یو زمان واقع یزمان دستور ،یتیویارگت ،یازسمجهول

کلمات  ر،یبه حسن تعب توانیواژگان م یها و در حوزهیاسم
  .اشاره کردزیستی محیط هایناآشنا و استعاره

 Fill & Mühlhäusler, 2001)ّ( مولهوسلرو  لیف
 ،باشندیو عامل م ید که انتزاعنکنیرا مطرح م ییهامشخصه

کار دهد تا کنندهیاست که اجازه م یامشخصه یسازسما مثال
 نیکه ا «ییاستوا هایجنگل ینابود»حذف شود، مانند  )عامل(

است را مشخص  ینابود نیمسئول ا یچه کس کهله را امس
 شانتاثیر و  واژگانانتخاب  یمطالعات رو ی. بعضسازدینم

 (Goatly, 2000:278) یمثال گوتل یشوند. برایمتمرکز م
بصورت  م،یاستفاده کن طیاگر ما از کلمه مح»اظهار داشت که 

بنابراین، است و  یکه انسان عنصر مرکز میافرض گفته شیپ
 (& Heuberger, 2007. هوبرگر«مهم تراست عتینسبت به طب

 یو آلمان یسیچگونه در زبان انگل دهد کهینشان م 2008)
استفاده از فنون با  ییگراخاص و یانسان ییگراتیمرکز

 رامونیدر گفتار پ ییگراو اصل مصرف ریحسن تعب ،یگذارفاصله
 لیتحل (Goatly, 2002) یشود. گوتلیمنعکس م واناتیح

 یدر برنامه عتیطب ییبازنما ینحوه برای را یگفتمان انتقاد
 لی. او نشان داد که چگونه تحلبکاربرد BBC یجهان ییویراد

ورف  تینسب هیاز نظر یشکل یکننده تیحمای، گفتمان انتقاد
 نیانگاشتن انسان را در مطالب ا ژهیو و ییباشد. او خاص گرایم

 اتتاثیر توان یساختار زبان نم قیها نشان داد. از طربرنامه
را  کیدئولوژیحاالت ا ای ادد حیتفکر را توض یورف بر رو هینظر
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زبان  کیمنابع  نیاز ب یانتخاب یهانهیکرد. در عوض گز انیب
را  یگرامر یهانهیگز نیهمچن یو .دهدیواحد همان را انجام م

ذکر شده در باال  یگونه محور دهیپد یبنا ریکشف کرد که ز
 یبدتاثیر  هاگرگ  هیکوسه ها شب»جمله: نیمثال در ا باشد ،یم

 یهاو ارزش یارتباطات انسان نیدارد که ایاو اذعان م ،«دارند
 هیرا تغذ BBCتوسط عتیطب یکه روش بازنما است یخبر

 یبرا یگرید یها(. درهر حال روش5115)همان،  کندیم
و  یکیدئولوژیا اتتاثیر  نیوجود دارد که فاقدچن عتیطب یمعرف
 (Fill &Mühlhäusler, 2001)ّ مولهوسلرو  لیفاست.  کیژانر

افراد را زنان و از  ز، اعتیکه سوئ استفاده از طب یکلمات و عبارات
کار  نیافراد به ا اگرها، به نظر آند. دندادند مطرح کرینشان م

 هاآن.بودنخواهندبه حمایت از محیط خود ادامه دهند قادر 
د. ندا ارایه انهیاصطالحات و عبارات سودجو یبرا ییهانیگزیجا

 «سوخت مجوز داده شده» ،«کنترل شده وختس» مثال در عوض
درو کردن » یبه جا «جنگل یکُنده گذار». ددندا شنهادیرا پ

رشد  شیدرخت ب» از« یمیو قد ریدرخت پ» یجاه و ب «جنگل
زیستی محیط لیاستفاده شده در تحل های. روشاستفاده کردند «
زبان،  یشکنساخت. قابل ذکر است زینزیستی محیطگفتمان  ای

 یکیولوژدئیبرد که مفهوم ایرا به کار م یزبان لیاز تحل یابزار
 . دهدیزبان را شرح م یساختارها

را الکساندر  یاکرهیپ یگفتمان انتقاد لیروش تحل
(Alexander, 2009) حاصل از  یکمّ یهاداده دهد.یم ارایه

را  یگفتمان انتقاد لیتحل یوهیش یهاافتهیتواند یم کرهیپ کی
اد که نشان د یتوان به طور تجربیم نیا. بنابردینما تیتقو

 ندیاز فرا تیخاص در خدمت حما یزبان یهایژگیچگونه و
و  یامباحثه راهکارهایبه عنوان  جمله از باشندیم یگفتمان

شده  رفتهیپذ یکیدئولوژیا یهادگاهیترد یو به طور کل یابیارز
سوال را مطرح  نیا او مثال .سندگانینو ای ندگانیتوسط گو

 ،یو تجّار مرتبط با کشاورز ینفت یاهیکند که چگونه کمپانیم
برند تا مواضع انتخاب شده در رابطه با یزبان را به کار م

. کنند غیموجود را رواج دهند و تبلزیستی محیط یهابحران
گفتمان  اذعان داشت که (Mühlhäusler, 2000) مولهوسلر
 «عمل سبز» نیجانشزیستی محیط یگردشگر یطهیسبز در ح
 یریبه کارگ (Mühlhäusler, 2003) گرید قاتیتحق شده است.

به خاطر  طیمح رامونیصحبت پ یها برایزبان توسط کمپان
اند. کرده لیرا تحلزیستی محیطمنحرف کردن توجه از مشکالت 

قرارگرفت تا زیست محیطفعاالن  مد نظر که یموضوع مطرح
 را نشان دهد.  یدر گفتمان گروه« ییسبزشو»
 

 گرانقد بوم ایزیستی محیطنقد 

در انگلستان  ژهیبه و زنی «سبز نقد» عنوان با که گرابومدقن
از مطالعات  یبه سرعت در حال گسترش یحوزه شود،یشناخته م

را مورد مالحظه و زیست محیط با هاانسان یاست که رابطه یادب
را از  تایزبان و ادب ،یستفمنی نقد کهدهد. چنانیقرار م یبررس

 یستیو نقد مارکس دهدیقرار م یمورد بررس یتیمنظر جنس کی
 یرا به مطالعه یو طبقات اقتصاد دیتول هایوهیاز ش اییآگاه

به زیستی محیطمنتقدان  سازد،یخود از متون مختلف وارد م
 عتیو جهان طبزیست محیطکه  پردازندیموضوع م نیا یبررس

در  مهمی نقش هابلکه آن شوند،یور متص یچگونه در متون ادب
اگر  نی. بنابراکنندیم فایا زنی هابه وجود آمدن آن فرهنگ

را بهتر درک زیست محیطنگرش معاصر نسبت به  میبخواه
آغاز  یبرا یخوب اریبس یفرهنگ، نقطه کی یادب خیتار م،یکن

اغلب به زیستی محیط هایبه دغدغه یادب هایاست. واکنش
هوا،  یآلودگ ،ییزداهستند؛ جنگلمسایل  نیقدمت خود ا

 واناتحی حقوق ها،رفتن تاالب نیدر معرض خطر، از ب هایگونه
 یمسایلامروز، همواره به عنوان  یایدر دن عیشا گراییو مصرف

 در گرا. اصطالح نقد بوماندمطرح بوده اتیدر ادب زبرانگی بحث
 گرابوم نقد. (5935 پور،)پارسا شد ابداع روکرت توسط 5331 سال

 یدر آثار ادب یکیزیف طیانسان و مح یانعکاس رابطه چگونگی به
با  تیاخالق، زبان و جنس ن،ید یحال، رابطه نیدر ع دازد،پریم

نقد پررنگ  نیاز اهداف ا یکی. دنماییم یرا بررسزیست محیط
انسان با  یو اصالح رابطهزیست محیطحفظ  یساختن دغدغه

 فرهنگ و زبان است. ات،یادب قیاز طر عتیطب
زبان و تاثیر تحقیقی است که چگونگی  (James, 2000)جیمز 

هویت ملی  دهی و تغییرطور خاص ادبیات کودک را بر شکله ب
با  دهد وی به بررسی کتاب هایی پرداخته است کهنشان می

 ایگونه تا به کنندهویت سازی می ایانداز دراستفاده از چشم
 ایاسترال یملهای هیاغلب نما .دست یابند «ایاسترال» از خاص
های اندازچشم تینها یب بنابراین، .استبوده  ریکو یکشور
 .است افتهیفرد کاهش ه انداز نسبتا منحصر بچشم کی، به متنوع

یی در مورد ایپنج سال بعد نقطه نظرات نوجوانان استرال بایقرت اما
ساحل و شکل بازنمایی  باعث شد که ایز در استرالانداچشم
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از  یریتصاو یابد. تیاولو ییایاسترال یزندگ وهیدر ش یساحل
 ،شد ایاسترال یفرهنگهای هیاز نما یبخش یساحل به مدت طوالن

در  یروند نیکه چنبود حال آن تنها در چند دهه گذشته  نیدر ع
از  «ایاسترال» اییبازنم ریاخهای داستان .آمد دیپدنیز  اتیادب
شکل  یدرک چگونگ یبرا نیاست و بنابرا یمناطق ساحل قیطر
به خصوص در درون  ،استارزشمند  ی نیزمل تیهو یریگ

 که به نوعی تحت استعمار انگلستان می باشد اما یایاسترال
زندگی  از سبک و مستقل مجزا طیمح کیدهنده ساحل نشان

دهد که نشان می(James, 2000)  جیمز .محور است -اروپا
 ایتانیدر تضاد با بر یهاییایکه در آن استرال یهااز راه یکی

در  یرسم ریمرتبط و غ یزندگ وهیساخته اند ش یمل تیهو
 برخالفبه عنوان مثال،  .باشدیکشور م نیاز سواحل ا ییهاهینما

 کهاست  محافظه کار انگلستان، در ساحل یفرهنگ یهاارزش
جامعه و  ،یبودن، دوست ی، عدم طبقاتایاسترال عتیطب یهارمانآ

شوند. سواحل مصور شده  بیتوانند با هم ترکیم یمساوات طلب
 یگر ساحلجلوه یکلبه طور ایمعاصر کودکان استرال اتیدر ادب

 ینسخه انگریکه ب یآرامش بخش و لذت بخش هستند. سواحل
 اتیبه تجرب یبندیپا کی رندهیباشندکه دربرگیم انوسیاز اق یامن

  .باشندمی یخانواده از فرهنگ ساحل
انداز مهم ایدئولوژیک در سه چشمکلی به طور( 5931استیفنز )

تسلط  یبه ارتقاانداز چشم نیاولنماید. را مطرح میادبیات کودک 
 عتیبر آن است که طب دهیعق دگاهید نیدر ا دارد. هیتک عتیبر طب

و  الیام عیمط دیوجود آمده و با به انسان به یرسان دهیفا یبرا
 یسلطه گر ای عتیتسلط بر طب یدئولوژیا انسان باشد. یازهاین

آورده شده است  «نشیقصه آفر»انسان در کتاب نورمن مسنجر 
 زمین ارهیس شیدایپ یندرسلیک نگیکه در آن همانند کتاب دارل

 مقدس، لیانج» لیترجمه مدرن از انج کتاب.ردیگیرا جشن م
 کند. ینامحدود اشاره م یبا بارور ییایبه دن« مدرن ییاترجمه

، «بارور شود یاهیگ یو دانه اهیبا هر نوع گ نیزم دیبگذار»
 دیبگذار»، «جانداران پر شود گریو د یکه آب با ماه دیبگذار»

 واناتیهمه انواع ح پروردگار»، «آسمان با هر نوع پرنده پر شود
و کوچک که هر کدام احشام بزرگ  را خلق کرده است، یوحش

 .«نوع خود هستندهم شیقادر به زا
 ستین یجشن بارور نینکته مهم توجه داشت که ا نیبه ا دیبا

که نژاد  یهنگام است. یوجود منابع مشخص یبرا یبلکه ضمانت
 نیگذاشته شد که چن یتیبه وجود آمد بر عهده آنها مسئول یانسان
و آن را  دیود پر کنرا از وجود خ نیو زم دیمثل کندیتول» بود:

 واناتیپرندگان و تمام ح ها،یبر ماه دیتوانیشما م .دیاحاطه کن
 دگاهید نیدوم هم اتفاق افتاد. نیکه چن «دیتسلط داشته باش

نگران زیستی محیط لیمسا درباره ات،ینوع ادب نیدر ا کیدولوژیا
و به عنوان  عتیانسان را در خارج از طب گاهیاست اما هنوز جا

 یها اغلب مناظرگونه از کتاب نیدر ا داند.یها مور ارزشمح
با ظاهر  یواناتیح ایها قابل درک است انسان یوجود دارند که برا

تکامل  عتیها با تعامل با طبانسان جانیدر ا .رندوجود دا یانسان
 یتاثیرکودکان بر اساس  اتیدر ادب این نگرش کنند.یم دایپ

 تینوع نگرش به حما نیدر ا دارد. طیمح یرو است که انسان بر
انسان به  تیموقع پردازد.یم ستمیاز ارتباط مثبت انسان با اکوس

شود. در یم رتریبا ارزش و هدفمند اکنون امکان پذ یعنوان فرد
پرداخته زیست محیطاز  داز ح شیب تیها به حماگونه کتابنیا
در معرض خطر  اریبس زیستمحیطو  عتیشود که در آن طبیم

گونه  نیدر ا .استمناسب  تیریمد ازمندیشده و ن یمعرف
شود که یم میبه دو بخش بزرگ و کوچک تقس طینوشتارها مح

اطراف شهر است و  یو نواح ابانیخ کوچک مانند خانه، طیمح
است. کودکان با  آمازون یهابزرگ مانند جنگل طیمح
 بنابراین،کنند و  دایپ یمناسب توانند ارتباطیبزرگ نم یهاطیمح

به عنوان مثال  گونه موارد دشوار است. نیدر ا غامیرساندن پ
پر  یهااز نجات دادن جنگل یتوانند درک درستیکودکان نم

 طیکه اگر داستان در مح یباشند. در حالداشته باران آمازون 
با آن ارتباط برقرار  یاتفاق افتاده باشد کودک به راحت یکوچک

مناسب  یبه عملکرد تیداستان را در نها غامیتواند پ یکرده و م
به پرندگان اطراف  دیتوان یکند. به عنوان مثال: شما م لیتبد

 گری. به عبارت ددیکمک کن الیویگر اهیخانه خود با کاشتن گ
در  ستمیاکو س یانسان بر رو یو مثبت زندگ یاثرات منف

 یبراانداز چشم نیمسو کوچک بهتر قابل درک است. یهاطیحم
در هم  یکه با اکولوژ عتیوابسته به طب یتی، موقععتیطب یمعرف

 یکسانی تیهمه جانداران موقع دگاهید نیدر ا شده است. ختهیآم
گونه نوشتارها انسان  نیدر ا ندارد. یبرتر یداشته و انسان بر کس

توان ینمونه آن را م نیرتبجال ممکن است وجود نداشته باشد.
مشاهده کرد که در آن عملکرد  «نیو شاه زهین» داستاندر 

، شودیم دهیکش ریبه تصو یزخم نیشاه کی دگاهیانسان از د
. در شده استآزاد  تایدرمان شده و نها ، شده شاهینی که اسیر

 تیو به دور از محور گهماهن یانسان یعملکردها نجایا
 نیدر ا یانسان تیشخص چیه نکهیوجود ا با است. شتنیخو

 نیشاه، شودیم احساسداستان وجود ندارد اما حضور انسان 
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 نیالبته ا شود.یاو ظرف غذا گذاشته م یجلوو شودیبانداژ م
او را  یدست»شوند مانند یم انیجمالت همه به صورت مجهول ب

انسان  تیشود از محوریم یسع دگاهید نی. در ا«آرام چنگ زد
 از دیدگاه نقد سبز، نیو شاه زهین شود.ینم حذفاما  شودکاسته 

 .شودمحسوب می مفید و مثبتزیستی محیطکتاب  کی
 

 بحث و نتیجه گیری
بدون شک اولین علم انسانی نیست که زیستی محیطشناسی زبان
کار ه اش بمنبع مفاهیم مورد بررسیبه عنوان شناسی را بوم
ورد توجه بوده در جغرافی، این امر از اوایل قرن بیستم م برد.می

نظرات فردریک  است و شاید حتی از اواخر قرن نوزدهم )ر.ک.
 (9)جغرافی که در آثار الن سمپل -در مورد مردم شناسی (5)راتزل

، بوم شناسی (1)جولیان استوارد آمده است. در مردم شناسی
فرهنگی را بررسی کرد. طبق نظر او محیط، فرهنگ را تحت 

وان علوم قومی را نیز در این قسمت تدهد. میقرار میتاثیر 
 و (1)شناسی ارنست برگس و رابرت پارکگنجاند. در جامعه

بررسی کردند. آنها در مورد  5351شناسی شهری را از بوم
( و شکل فضایی آن، شهری از منظر اپتیک )نورشناسی مشکالت

نه تنها  (1)ای دونالپ و کاتون جربه نقاط مشترکی رسیدند. رایلی
شناسی را شناسی محیطی را درنظر گرفتند بلکه مدل بومجامعه

شناسی نام یک شروع خوب برای علوم اجتماعی دانستند. در روان
رسد. اولین نامی است که به ذهن می (1)تئودور روسزاک

مطرح کرد، این گروه  (9)را وینفرد ناثزیستی محیطشناسی نشانه
ای شناسی نشانهبومشناسان برآنند که بهتر است از از زبان

استفاده شود تا بوم شناسی زبانی. درمطالعات ادبی، نیز نقد بوم 
شناسانه مطرح است. عمال هر علم اجتماعی یک نسخه 

یا بومی دارد. امروزه حتی معماری بومی هم وجود زیستی محیط
شناسان بر این برخی از زبان. Couto, 2014)به نقل از  ( دارد

زیست باید به صورتی آگاهانه به حفظ محیطباوراند که برای 
ها و ساختارهای ریزی زبانی پرداخت و کاربرد برخی واژهبرنامه

صرفی و نحوی را محدود نمود و در مقابل بعضی دیگر را 
های هندواروپایی اسم گسترش داد. به عنوان مثال، در اکثر زبان

غیرقابل غیره،  خاک و بسیاری از منابع طبیعی مانند آب و
با  توده یا کٌپه صورته است یعنی ب (mass noun) شمارش

 تصور مبهمی از مقدار و میزان آنکه در ذهن انسان  یمفهوم
ی آن منجر رویهممکن است به مصرف بی این امر بنابراین،دارد، 
حالی که در .کندناپذیر جلوه میپایان انسان در نظر چراکه ،شود

های اقتصادی، ها و بنگاهالن، و سازمانها در سطح کدولت
ی منابع طبیعی و تخریب رویهتولیدی و غیره، مصرف بی

های مثبت همچون افزایش را با به کاربردن واژهزیست محیط
وری و تولید ناخالص ملی و پیشرفت اقتصادی و تولید و بهره

خود  نمایند کهغیره و با به کاربردن جمالت معلوم توصیف می
ها و قطع درختان و سوزی؛ اخبار مربوط به آتشهستندفاعل آن 

کشتار حیوانات و اعمال دیگر از این دست را با به کاربردن 
ا ی آنهدهندهکنند که فاعل و انجامجمالت مجهول بیان می

توان نابود کرد و نماید که میمی معلوم نیست و این تصور را القا
 .ر در رفتبه اصطالح، قِسِ

ی جغرافیایی از طرف دیگر، بومیان و ساکنان یک منطقه
تجربیات و دانش خود را در مورد چگونگی تعامل با محیط 

گی آنها در آن محیط است شان که حاصل صدها سال زندزندگی
های تعامل با آن ترین شیوهی مناسب، دربردارندهو معموال

ته از این تعامل از راه زبان مورد ی برگرفدانش و تجربه، باشدمی
ی این مردم، نسل به نسل منتقل شده و به سالمت در استفاده

امروز قرارگرفته است. به طوری که، وضعیت  اختیار نسل
ای پیامد تعامل ساکنان کنونی هر منطقه زیستیمحیطفرهنگی و 

 به آن مناطق با محیط زندگی آنها در طی چندین سده است.
زیست هر ه برای حفظ محیطامروز محققین که است دلیل همین

منطقه، بر حفظ زبان مردم آن منطقه به عنوان عاملی حیاتی و 
از این دیدگاه نیز نقش زبان و  بنابراین، د.ورزنکید میامهم، ت

 بومی اهمیت دارد.های حفظ زبان
مقاالت مرتبط با  در بررسی (Chen, 2016) چن طور کههمان

شناسی زبان سنّت سه کندمی اثباتزیستی محیطشناسی نزبا
 و زبان، شناسیزیست سنت هاوگنی، سنت یعنی)زیستی محیط
 این اندنشده گرفته نظر در مساوی طوره ب( هالیدایی سنت

 طبق دسته پنج به تقسیم طورکلیه ب تواندمی مطالعات
 بانز تدریس و یادگیری .الف شود: شانپژوهشی موضوعات

 و تجزیه درشناختی بوم منظرهای کارگیریه ب با مطالعات)
 تحلیل و تجزیه .ب ،(زبان یادگیری و تدریس فرایندهای تحلیل

 تسریع با غیرتجربیهای قسمت) تاریخی و نظری استدالل
 و سیاست .ج ،(زیستیمحیطزبان شناسی  ترکیب و پردازینظریه
  ،(زبان سیاسی االتح کنندهتعیین مطالعات) زبان ریزیطرح

 انسانهای بررسی بر متمرکز مطالعات) تماس در زبان .د
 و تجزیه .هـ و ،(زبانهای سیستم بین تعامالت درباره محورانه
  مباحثات لـتحلی و زیهـتج ارهـدرب اتـمطالع) ایهـاحثـمب تحلیل
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 (. یزیستمحیط
شناسی زبانی مطالعات این که تحلیلی در زمره برای
مورد های گفتمان که است الزم قرار گیرد،زیستی طمحی

آن  اثر که کند اکولوژیک تحلیل ارچوبیچ اش را دربررسی
 و است زندگی حامی که سنجدمی نظامی بر را هاگفتمان

 تحلیل صرفا نه و گفتمان از استزیستی محیط تحلیل بنابراین،
لب با اغزیستی محیطشناسی زبان .زیستیمحیط گفتمان

ای از آن نیست شود ولی شاخهکاربردی همراه میشناسی زبان
ی توان هر پدیدهمشی است که به کمک آن میبلکه یک خط

این  بنابراین، زبان را از دیدگاه واحدی مورد مطالعه قرار داد.
در  انجام شدههای پژوهش مروری نیز همسو با سایر پژوهش

از علم  یدیجد یشاخهنوان عه بزیستی محیطشناسی زبان
در به وجود آمدن مشکالت را نقش زبان ، شناسیزبان

برطرف  یممکن برا هایحلراه یارایهدر نیز و  ،زیستیمحیط
شناسی زبانکه  مثال این امر. نشان دادمشکالت  نیساختن ا

 بازیست محیطتخریب  درجهتزبان  کارکردزیستی محیط
را تنها  عتیکه جهان طبزیست محیطه ب« انسان محور»نگرش 

 انیرا نما کند،یم بازنمایی هاانسان یآن برا یاز منظر سودمند
. در دهدیقرار م یانتقاد لیو تحل هتجزی مورد را هاساخته و آن

 ،«یمحور -توسعه» کرد،یرو نیتر در اعیوس یمفهوم
از  یاریموجود در پس بس «یحورم -انسان»و  «گراییگونه»

 .رندیگیمورد چالش و انتقاد قرار م ،یزبان یدهاکاربر و هاگفتمان
( با زبان روان و قابل 5931) زادهآقاگلطورکه در نهایت همان

 ایرشته انیم یحوزه کیرا زیستی محیط یشناسفهم زبان
طرف با زبان و از  کیاز  توان گفت که این رشتهمی ،داندیم

. کندیم دایارتباط پزیست محیط مسایلبا  گریطرف د
  ،شناسیزباناست از نوع  یدانشزیستی محیطشناسی زبان

  ،شناسیمعنا یعنی گذرد؛یمشناسی زبان در که چهآن یعنی
 گفتمان و  لیتحل ،یـاسـشنو واج یـاسـآواشن واژه،اختـو، سـنح

مت است که در خد ایدانش در اصل رشته نی. اشناسیکاربرد
. در ردگییقرار مزیستی محیطعلوم  هایمربوط به رشتهمسایل 

زیست محیطاست و  زبانیمشناسی زباندانش، به اصطالح  نیا
در خدمت حل معضالت و  وانندتیم همدو با  نیمهمان؛ و ا

 به چهو هر آن ایهوا، فضا، در هاییآلودگ لیاز قب یمشکالت
زیستی محیطمسایل باشند.  کندیم دیرا تهدزیست محیط نوعی

 یبرا نیقوان یسر کی نیتدو از هر نوع که باشند مثال
در کالن شهرها مثل  ایروزمرهمسایل  عت،یاز طب یبرداربهره

سالم و  یزندگ برای انسان که چههوا، و هر آن یآلودگ زگردها،یر
 دایپ یدارد، در قالب زبان نمود ارتباط اجیسالم احت طیمح کی
و  شودیعوامل مختلف آلوده م تاثیرتحت زیست محیط. کندیم

. تا دهدیالشعاع قرار مانسان را تحت یو سالمت یزندگ جهیدر نت
 یهمه م،یهست شناختیزبان ریغمسایل هنوز ما در بحث  نجایا
در  یاتفاق در اذهان است و عمال ایکه در سکوت  یتا زمان نهایا

است هنوز  فتادهین یکیزیف طیدر مح و شهر و ابانیکوچه و خ
 بیآس هانیاز ا یکیکه  ی. اما زمانکندینم دایپ تیموضوع

رسد، یم بیو به تبع آن به موجودات زنده و به انسان آس ندبییم
خواه  یخواه به صورت زبان گفتار کند؛یم دایپ یزبان ودنم

آن را  یروزنامه و کتاب به صورت زبان نوشتار . مثالینوشتار
 نیا کنند؛یم انیآن را ب یمردم با زبان گفتار ای سند،نوییم

وارد عمل شناسی زبان نجایاست و از ا یاز نمود زبان ایگونه
 .یستیزمسایل  لبه حشناسی زبانورود  یعنی شودیم
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Abstract 

Ecolinguistics intends to show how language relates with the formation, maintenance or destruction of 

relationships between humans, other living species and the environment. In this descriptive and critical 

review, we analyze three important approaches in this field of integrated research including the nature of 

language, the so-called Haugen approach, the bio-linguistic approach, and finally the ecological discourse 

approach attributted to Halliday. The analysis of these approaches shows that ecolinguistics is more than just 

a metaphorical attitude to linguistic communication, it is not just the analysis of texts that are directly about 

nature, and rather ecolinguistics entails the environmental analysis of discourse. The role of ecolinguistics in 

children is highly important in forming their adolescent identity making them passionate environmental 

protectionists. 
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