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زبــان،  زیســت محیطی:  زبان شناســی  کتــاب 
ــی  ــا زندگ ــا آن ه ــه ب ــتان هایی ک ــت ، و داس محیط زیس
و  زبان شــناس  اســتیبی2،  آرن  نوشــتۀ  می کنیــم1، 
بوم شــناس بریتانیایــی، ویراســت دوم کتابــی اســت کــه 
نخســتین بــار در ســال 2015 توســط انتشــارات راوتلج3 به 
ــد  ــوب می ش ــاری محس ــن آث ــید و از مهم تری ــاپ رس چ
ــته ای  ــوزۀ میان رش ــن ح ــه ای ــع ب ــور جام ــه ط ــه ب ک
ــاب، در ویراســت دوم  ــود. کت ــه ب ــور پرداخت نســبتاً نوظه

آن )اســتیبی، 2021(، در قالــب یــازده فصــل تدویــن شــده 
اســت کــه بــه همــراه پیوســت منابــع داده هــا و واژه نامــۀ 
اصطالحــات تخصصــی انتهــای کتــاب مجموعــاً شــامل 

260 صفحــه می شــود. 
بــه طــور کلــی، و بــه بیــان ســاده، زبان شناســی 
ــت  ــد اس ــته ای جدی ــوم میان رش ــت محیطی از عل زیس
ــت   ــان و محیط زیس ــان زب ــۀ می ــۀ رابط ــه مطالع ــه ب ک
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــود را ب ــاب خ ــتیبی کت ــردازد. اس می پ
موضــوع آغــاز می کنــد کــه در اولیــن برخــورد، اصطــالح 
»زبان شناســی زیســت محیطی« می توانــد بــا ابهــام 
همــراه باشــد. ایــن اصطــالح دربــارۀ زبان و محیط زیســت  
ــاًل  ــای کام ــگاه اول حوزه ه ــه در ن ــت، دو واژه ای ک اس
مجزایــی از زندگــی بــه نظــر می رســند. امــا بــا نگاهــی 

1  Ecolinguistics: Language, Ecology, and the Stories We Live by
2  Stibbe, Arran
3  Routledge 66
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ــدان  ــن دو حــوزه چن ــه ای ــت ک ــوان دریاف ــر می ت دقیق ت
ــان  ــه زب ــرا ک ــتند؛ چ ــر نیس ــه یکدیگ ــاط ب ــم بی ارتب ه
ــون را تحــت  ــان پیرام ــارۀ جه ــا درب چگونگــی تفکــر م
تأثیــر قــرار می دهــد، و تفکــر مــا نیــز متعاقبــاً بــر رفتــار 
مــا تأثیرگــذار اســت. نویســنده در تعریفــی ســاده و ابتدایی 
ــد:  ــف می کن ــن توصی ــته ای را چنی ــوزۀ میان رش ــن ح ای
ــد  ــت از نق ــارت اس ــت محیطی عب ــی زیس »زبان شناس
اشــکالی از زبــان کــه بــه تخریــب محیط زیســت  دامــن 
ــدی از  ــه جســتجوی اشــکال جدی ــد، و کمــک ب می زنن
زبــان کــه افــراد را بــه حفاظــت از جهــان طبیعــت ترغیب 
می کننــد« )اســتیبی، 2021، ص 1(. اگرچــه او اشــاره 
می کنــد کــه زبان شناســی زیســت محیطی بســیار فراتــر 
از ایــن اســت و تحلیل هایــی عمیق تــر از اظهارنظرهــای 
ــات  ــان تبلیغ ــد زب ــردی مانن ــون منف ــارۀ مت ــوردی درب م
ــا طبیعــت و محیط زیســت  را در بــر  یــا متــون مرتبــط ب
می توانــد  زیســت محیطی  زبان شناســی  می گیــرد. 
الگوهــای کلی تــر کاربــرد زبــان کــه بــر نحــوۀ تفکــر و 
رفتــار مــا بــا جهــان پیرامــون تأثیرگذارنــد را مــورد کاوش 
قــرار دهــد و بــه عبارتــی، »داســتان هایی کــه بــا آن هــا 
ــتان هایی در  ــازد؛ داس ــکار س ــم« را آش ــی می کنی زندگ
مفهــوم الگوهایــی ذهنــی کــه رفتــار را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهنــد و در بطــن چالش هایــی کــه بــا آن هــا مواجــه 
هســتیم قــرار دارنــد. نــه فصــل بعــدی کتــاب هــر یک به 
تفصیــل بــه انــواع مختلف ایــن داســتان ها یا ســاختارهای 
ــا در  ــت آن ه ــوان گف ــه می ت ــد، اگرچ ــی می پردازن ذهن
مــواردی بــا یکدیگــر هم پوشــانی دارنــد. ایــن داســتان ها، 
یــا ســاختارهای شــناختی، عبارتنــد از: ایدئولوژی هــا، 
قالب هــا، اســتعاره ها، ارزیابی هــا، هویت هــا، باورهــا، 

محوســازی، برجسته ســازی، و روایت هــا.  
متونــی کــه در فصل هــای مختلــف کتــاب و در چارچــوب 
ایــن داســتان ها مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار می گیرنــد 
ــی  ــامل متون ــد، و ش ــی برخوردارن ــیار باالی ــوع بس از تن
ــون  ــت ، مت ــوزش محیط زیس ــای آم ــه از کتاب ه برگرفت
ــی،  ــارات سیاس ــناد و اظه ــی، اس ــون تبلیغات ــری، مت خب
گفتمــان صنایــع، متــون ادبــی )از جملــه نوشــتار طبیعت1 
ــان  ــی، گفتم ــی، در بخش های ــو2(، و حت ــعار هایک و اش
ــوق  ــای حق ــورد جنبش ه ــال، در م ــرای مث ــری )ب تصوی
ــپس  ــی س ــای متن ــن نمونه ه ــوند. ای ــات( می ش حیوان
بــر اســاس یــک فلســفۀ زیســت محیطی3 — بــه معنــی 
مجموعــه ای از ارزش هــا کــه تحلیلگــر آن را معیــار 

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــد — م ــرار می ده ــود ق ــنجش خ س
ــن  ــتیبی در ای ــت محیطی اس ــفۀ زیس ــد. فلس می گیرن
کتــاب در مفهــوم »زندگــی« خالصــه می شــود، کــه بــه 
معنــای ارزش نهــادن بــر شــکوفایی تمــام موجــودات زنده 

ــت.  ــت  اس و محیط زیس
ــا  ــتان ها ی ــن داس ــی ای ــه ای از بررس ــوان نمون ــه عن ب
ــه  الگوهــای ذهنــی، در فصــل دوم کتــاب، گفتمان هــا ب
لحــاظ ایدئولوژی هــای زیربنایی شــان، و پیامدهــای آن هــا  
ــه گفتمان هــای مخــرب،  ــا محیط زیســت ، ب در رابطــه ب
دوپهلــو، و مفیــد تقســیم می شــوند. اســتیبی گفتمان های 
اقتصــاد نئوکالســیک و دام پــروری فشــردۀ صنعتــی را بــه 
ــی  ــرب معرف ــای مخ ــی از گفتمان ه ــوان نمونه های عن
می کنــد. بــرای مثــال، در گفتمــان اقتصــاد، زبــان 
عمومــاً بــه گونــه ای بــه کار گرفتــه می شــود کــه رشــد 
ــی جامعــه  ــوان هــدف اساســی و نهای ــه عن اقتصــادی ب
ــان  ــن گفتم ــدی4، 1990(، و ای ــود )هلی ــی می ش بازنمای
همــۀ جنبه هــای تالش هــای یــک فــرد را در دســتیابی 
بــه رضایــت شــخصی از طریق مصــرف کاالهــا بازنمایی 
ــی  ــوان مثال ــه عن ــاوال5، 2001، ص 120(. ب ــد )چ می کن
ــا بازتعریــف  از نمــود ایــن گفتمــان، صنعــت تبلیغــات ب
مفهــوم نارضایتــی، و اینکــه ایــن نارضایتــی می توانــد از 
ــوژی مخــرب  طریــق خریــد برطــرف شــود، ایــن ایدئول
کــه »خریــد محصــوالت راهــی بــه ســوی خوشــبختی 
ــه  ــو ب ــای دوپهل ــد. گفتمان ه ــویق می کن ــت« را تش اس
ــی تعریــف می شــوند کــه در برخــی  ــوان گفتمان های عن
ــر همســو  ــا فلســفۀ زیســت محیطی تحلیلگ ــا ب جنبه ه
ــاد  ــا آن در تض ــر ب ــای دیگ ــی جنبه ه ــوده و در برخ ب
ــت گرایی، و  ــان محیط زیس ــال، گفتم ــرای مث ــتند؛ ب هس
یــا گفتمــان حفاظــت یــا جنبش هــای حقــوق حیوانــات، 
کــه بــه خــودی خــود هــدف مثبتــی را دنبــال می کننــد، 
ــا در عیــن حــال از همــان جوامعــی برخاســته اند کــه  ام
گفتمان هــای مخــرب در آن هــا متــداول هســتند و ممکن 
اســت، اغلــب ناخواســته، تحــت تأثیــر همــان مفروضــات 
گفتمان هــای  پــس  در  نهفتــه  ایدئولوژی هــای  و 
ــی  ــی زبان شناس ــش اصل ــا نق ــد. ام ــرار گیرن ــرب ق مخ
زیســت محیطی، چنانکــه نویســنده بیــان می کنــد، ایــن 
ــرب  ــای مخ ــادی گفتمان ه ــل انتق ــه از تحلی ــت ک اس
ــدی باشــد  ــال گفتمان هــای جدی ــه دنب ــه و ب ــر رفت فرات
کــه ایدئولوژی هایــی را منتقــل می کننــد کــه می تواننــد 
ــد.  ــب کنن ــت  ترغی ــت از محیط زیس ــه حفاظ ــردم را ب م

1  nature writing
2  haiku
3  ecosophy )ecological philosophy)

4  Halliday, Michael A. K.
5  Chawla, Saroj67
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ایــن گفتمان هــا، گفتمان هــای مفیــد نامیــده می شــوند، 
ــه  ــا ب ــج آن ه ــا تروی ــل آن ه ــه و تحلی ــدف از تجزی و ه
عنــوان داســتان هایی جایگزیــن دربــارۀ جهــان و کمــک 
بــه گســترش آن هــا اســت. اســتیبی بــه مکتــب نوشــتار 
ــای  ــای فرهنگ ه ــن گفتمان ه ــو1 و همچنی ــت ن طبیع
ســنتی و بومــی در سراســر جهــان بــه عنــوان نمونه هایی 
ــی از  ــد و مثال های ــاره می کن ــد اش ــای مفی از گفتمان ه

ــد. ــه می ده ــا را ارائ آن ه
و  گفتمان هــا  هماننــد  می تواننــد،  نیــز  اســتعاره ها 
و  تجزیــه  مــورد  زیرساختی شــان،  ایدئولوژی هــای 
ــد؛ و از منظــر زبان شناســی  ــرار گیرن ــادی ق ــل انتق تحلی
زیســت محیطی مهم تریــن مســئله ایــن اســت کــه آیــا 
ــت ،  ــرای محیط زیس ــان ب ــاظ پیامدهایش ــه لح ــا ب آن ه
ــا مفیــد محســوب می شــوند. در ایــن کتــاب،  مخــرب ی
ــوزۀ  ــی را در ح ــی مختلف ــتعاره های مفهوم ــنده اس نویس
طبیعــت و محیط زیســت  مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 
داده، و پیامدهــای مثبــت یــا منفــی هر یــک از آن هــا را بر 
اســاس اســتدالل اســتعاری نهفتــه در پــس آن هــا آشــکار 
ــد »طبیعــت یــک ماشــین  می ســازد؛ اســتعاره هایی مانن
اســت«، »طبیعــت یــک موجــود زنــده اســت«، »زمیــن 
یــک ســفینۀ فضایی اســت« یــا »ســیارۀ زمین یــک بیمار 

ــت«. اس
ــری از  ــوع دیگ ــوان ن ــه عن ــا، ب ــا ارزیابی ه ــه ب در رابط
داســتان ها یــا ســاختارهای ذهنــی، نویســنده بیــان 
می کنــد کــه ویژگی هــای زبانــی بســیاری وجــود دارنــد 
ــه طــور  کــه می تواننــد حوزه هــای مختلــف زندگــی را ب
مثبــت یــا منفــی بازنمایی کننــد؛ از مــوارد صریحــی مانند 
ــط«  ــا »غل ــت« ی ــد«، »درس ــوب«، »ب ــای »خ صفت ه
ــد، بســته  ــری کــه می توانن ــارات ضمنی ت ــا عب ــه ت گرفت
ــی  ــا منف ــت ی ــی مثب ــای تلویح ــت، داللت ه ــه باف ب
 »X داشــته باشــند. یــک ســاخت دســتوری مانند »تهدیــد
نیــز یــک الگــوی ارزیابــی اســت و عنصــر X را بــه طــور 
منفــی ارزش گــذاری می کنــد. نویســنده، در فصــل مربوط 
ــی و  ــای ارزیاب ــن الگوه ــی از ای ــه انواع ــا، ب ــه ارزیابی ه ب
نمودهــای زبانــی آن هــا در متون مختلــف — بــرای مثال، 
از طریــق کاربــرد عناصــر ســاخت واژی، باهم آیــی واژه هــا، 
ســاخت  های دســتوری، ... — پرداختــه و آن هــا را از منظــر 
ــرار  ــادی ق ــل انتق ــه و تحلی زیســت محیطی مــورد تجزی
می دهــد؛ ارزیابی هایــی ماننــد »پیشــرفت خــوب اســت«، 
»ســریع خــوب اســت«، »زیــاد خــوب اســت«، »تاریکــی 

بــد اســت«، یــا »هــوای بارانــی بــد اســت«، کــه در متون 
متنوعــی نمــود می یابنــد و در ایــن کتــاب مــورد چالــش و 
ــا ارزیابی هــای جایگزیــن )بــه طــور خــاص، در  قیــاس ب

تقابــل بــا اشــعار هایکــوی ژاپنــی( قــرار می گیرنــد. 
در مــورد هویت هــا نیــز، کــه نــوع دیگــری از داســتان ها 
به مثابۀ ســاختارهایی شــناختی هســتند، نویســنده اشــاره 
ــت  ــال، هوی ــرای مث ــا )ب ــی هویت ه ــه برخ ــد ک می کن
مصرف کننــدۀ ســیری ناپذیر( رفتارهایــی را تشــویق 
ــه لحــاظ  ــد ب ــا را بپذیرن ــردم آن ه ــر م ــه اگ ــد ک می کنن
زیســت محیطی مخــرب هســتند؛ یعنــی اگــر بپذیرنــد که 
ــه الگــوی  ــوع افــراد هســتند و خــود را ب آن هــا از ایــن ن
ــد و انجــام  ــراد می گوین ــوع اف ــن ن ــه ای ــی آنچــه ک ذهن
ــای  ــر، هویت ه ــوی دیگ ــد. از س ــاق دهن ــد انطب می دهن
دیگــری می تواننــد افــراد را بــه رفتارهایــی تشــویق کننــد 
کــه از منظــر زیســت محیطی مفیــد هســتند. هویت هــا 
ــه  ــرار داد ک ــه ق ــورد مطالع ــق م ــن طری ــوان از ای را می ت
چگونــه متــون مختلــف در جامعــه برچســب های هویتــی 
)بــرای مثــال، مدیــر، مالــک، مصرف کننــده و ...( را بــرای 
افــراد مختلــف ایجــاد کــرده و ایــن افــراد را بــا ویژگی هــا، 
ــرا  ــد؛ چ ــد می دهن ــی پیون ــای خاص ــا و رفتاره ارزش ه
ــود را  ــل موج ــی از قب ــا هویت های ــا تنه ــه گفتمان ه ک
توصیــف نمی کننــد، بلکــه آن هــا در شــکل گیری و تــداوم 

ــد.  ــش دارن ــان نق ــا در طــول زم هویت ه
ــتان هایی  ــوان داس ــه عن ــز ب ــا نی ــاب، باوره ــن کت در ای
ــا  ــه آی ــارۀ اینک ــوند درب ــف می ش ــراد تعری ــن اف در ذه
یــک توصیــف خــاص از یــک موضــوع درســت، مســلم، 
ــف  ــات مختل ــن درج ــت. ای ــت اس ــا نادرس ــلم، ی نامس
ــای  ــق الگوه ــف از طری ــک توصی ــت پنداری ی از درس
از  مجموعــه ای  کــه  می یابنــد  نمــود  واقع بودگــی2 
ــا  ــد ت ــم می آین ــار ه ــه کن ــتند ک ــی هس ــای زبان ابزاره
ــد و  ــی کنن ــت بازنمای ــا درس ــلم ی ــی را مس توصیف های
یــا آن هــا را بــه عنــوان گزاره هایــی نامســلم یــا نادرســت 
تضعیــف کننــد. نویســنده در ایــن بــاره بــه بررســی متون 
مختلفــی در رابطــه با محیط زیســت  و تغییــرات اقلیمی، و 
میــزان واقع نمایــی ادعاهــای مطرح شــده در ایــن متــون، 
پرداختــه و ابزارهــای زبانــی ای کــه بــر واقع نمایــی یــک 
توصیــف تأثیرگــذار هســتند را مــرور می کنــد — از جملــه 
ــه  ــف ک ــک توصی ــه در ی ــت3  به کاررفت ــزان وجهی می
ــاً، احتمــاالً، شــاید، اصــاًل و  ــاً، مطمئن توســط قیدهــا )قطع
...( یــا افعــال وجهــی نمــود می یابنــد. در بخــش جالبــی 

1  New Nature Writing
2  facticity patterns
3  modality 68

هر
پــ

سـ
ت 

ســ
زیـ



از بحــث پیرامــون باورهــا، اســتیبی پدیــدۀ انــکار تغییــرات 
اقلیمــی در گفتگوهایــی برگرفتــه از یــک فیلــم مســتند را 
بــا گفتمــان انــکار ویــروس کرونــا توســط نظریه پــردازان 
ــکار  ــد و شــباهت های ایــن دو ان ــه مقایســه می کن توطئ
ــای  ــل الگوه ــا تحلی ــف ب ــی مختل ــای متن را در نمونه ه

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــا م ــی آن ه واقع بودگ
بــه عنــوان نوعــی دیگــر از نمــود ســاختارهای شــناختی 
می تــوان بــه محوســازی عناصــر در متــون اشــاره کــرد. 
نویســنده در ایــن رابطــه بــه طــور خــاص بــه ویژگی های 
زبانــی ای می پــردازد کــه بــه محوســازی عامــالن 
ــوند؛  ــر می ش ــت  منج ــان محیط زیس ــانی در گفتم انس
ویژگی هایــی ماننــد اسم ســازی از عبــارات فعلــی )بــرای 
ــا  ــد ب ــه کنی ــب«؛ مقایس ــا »تخری ــی« ی ــال، »آلودگ مث
ــتفاده از  ــا اس ــد«( ی ــراب می کن ــارت »X ،Y را آلوده/خ عب
ســاخت مجهــول. بــه عنــوان نمونــه ای دیگــر، می تــوان 
ــون  ــا در مت ــت آن ه ــات و فردی ــازی حیوان ــه محوس ب
مختلــف بــه وســیلۀ اســتفاده از اســامی کلی و فراشــمولی 
ماننــد »منابــع زیســتی« یــا »ذخایــر دریایــی« اشــاره کرد 
کــه در آن حیوانــاِت غیرانســان تنهــا بــه منابعــی صــرف 

ــد.  ــل می یابن ــان ها تقلی ــتفادۀ انس ــرای اس ب
بــه طــور خالصــه، کتــاب زبان شناســی زیســت محیطی 
نظریه هایــی از حوزه هــای مختلــف زبان شناســی و علــوم 
ارتباطــات را بــه کار می گیــرد تــا »داســتان هایی کــه بــا 
آن هــا زندگــی می کنیــم« را آشــکار ســاخته، و ســپس این 
ــک فلســفۀ زیســت محیطی  ــر اســاس ی ــتان ها را ب داس
مــورد قضــاوت و ارزیابــی قــرار دهــد. اگــر ایــن داســتان ها 
بــه لحــاظ زیســت محیطی مخــرب باشــند بایــد در برابــر 
ــن و  ــتان های جایگزی ــال داس ــه دنب ــتاد و ب ــا ایس آن ه
جدیــدی بــود کــه افــراد را بــه حفاظــت از محیط زیســت  
و اکوسیســتم های حمایت کننــده از زندگــی ترغیــب 

ــد.  می کنن
بــا وجــود اینکــه ایــن کتــاب به طــور کلــی کتابــی علمی 
ــا در  ــۀ اول ب ــود، و در وهل و تخصصــی محســوب می ش
نظــر داشــتن مخاطــب دانشــگاهی نگاشــته شــده اســت، 
امــا در عیــن حــال از زبــان روان و قابــل فهمــی برخــوردار 
اســت کــه تــا حــد زیــادی آن را بــرای ســایر خواننــدگان 
ــازد.  ــل درک می س ــز قاب ــد و غیرمتخصــص نی عالقه من
تنــوع قابــل توجــه متــون مــورد تحلیــل در فصل هــای 
مختلــف کتــاب از دیگــر امتیازات آن محســوب می شــود. 
بــا وجــود اینکــه داده هــای مــورد تحلیــل در فصل هــای 

مختلــف کتــاب عمومــاً از منابــع انگلیســی زبان هســتند 
)بــه اســتثنای مورد اشــعار هایکــوی ژاپنــی و گفتمان های 
تصویــری(، از آنجایــی کــه واحــد زبانــی مــورد تحلیــل در 
ــناختی(  ــاختارهای ش ــای س ــه معن ــتان ها )ب ــا داس اینج
هســتند، بــرای خواننــده آشــکار خواهــد بــود کــه همیــن 
ــه داده هایــی از دیگــر  ــه راحتــی ب ــه و تحلیل هــا ب تجزی
ــال  ــل اعم ــز قاب ــی، نی ــان فارس ــه زب ــا، از جمل زبان ه

می باشــند. 
بــه طــور کلــی، خوانــدن ایــن کتــاب به تمــام کســانی که 
ــای زیســت محیطی در ســطوح  ــا فعالیت ه ــی ب ــه نوع ب
مختلــف آن در ارتباط هســتند — از فعاالن محیط زیســت  
ــاالن  ــگاران و فع ــا روزنامه ن ــه ت ــات گرفت و حقــوق حیوان
ــوزش محیط زیســت  و  ــت اندرکاران آم ــا دس ــانه ای، ت رس
دغدغه مندان توســعۀ پایــدار و عدالــت اجتماعی — توصیه 
ــع الهامــی  ــد منب ــاب می توان ــن کت ــب ای می شــود. مطال
باشــد بــرای پژوهشــگران و فعــاالن ایــن حــوزه، اعــم از 
زبان شناســان، بوم شناســان، و جامعه شناســان، بــرای 
پژوهش هــا و فعالیت هــای آتــی در جهــت توجــه هــر چه 
بیشــتر به نــوع بازنمایــی محیط زیســت  و »جهــان فراتر از 
انســان« در زبــان؛ چــرا کــه همیــن بازنمایی هــای زبانــی 
هســتند کــه متعاقبــاً بــر چگونگــی رفتــار مــا انســان ها با 

جهــان طبیعــت تأثیرگــذار خواهنــد بود. 
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