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چکیده
زبانشناسی زيستبومی رويکردی نوين در پژوهش های زبانی است که به تبيين چرايی و چگونگی تأثيرگذاری کردارهای زبانی بر
رفتار اجتماعی سخنوران زبانی و پيامدهای آن بر محيطزيست و گونههای زيستی میپردازد .بررسی جايگاه انسان و شيوهّ بازنمايی
حيوانات در فرهنگ فارسی معين بر اساس دستاوردهای زبانشناسی زيستبومی هدف اين پژوهش است .اين مقاله بر آن است تا به
اين پرسشها پاسخ دهد :چگونه میتوان انسانمداری حاکم در فرهنگ فارسی معين را درقالب يک انگارۀ پوياای زباانی توصاي
کرد؟ مالکهای بهکار گرفته شده در تعري

حيوانات در اين فرهنگ چيست؟ رابطۀ اين مالکها با پديداری و پايداری مشکالت

زيستی در کشورمان چگونه است؟ بدين منظور به بررسی تقابل انسان و محيط زيست و چگاونگی باازنمود آن در فرهناگ فارسای
معين میپردازيم .برای واکاوی انسانمداری ،تمامی اسامی حيواناتی که در مجموعۀ چهار جلدی "فرهنگ فارسای معاين" معرفای
شده اند ،مورد بررسی قرار گرفته و نتايج در چهارچوب انگارۀ پيشنهادی تجزيه و تحليل شدهاست .براسااس يافتاههاا ،کارکردهاای
اقتصادی ،آرامش خاطر و ويژگیهای فيزيکای حيواناات مهامتارين شاخصاههاای بازنماايی حيواناات در ايان فرهناگ مایباشاد.
رمزگشايی از انسانمداری نهادينه شده در فرهنگ فارسیزبانها ،آگاهی بخشی در مورد اهميت گونههای زيستی و ضرورت باروز
رسانی تعاري

حيوانات به منظور بازتاب دغدغههای زيستی مهمترين دستاوردهای پژوهش پيشرو میباشد.
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.1مقدمه
زبانشناسیزيستبومی 4رويکردی نوين در پژوهشهای زباانی اسا ت کاه باا تمرکاز بار مشاکالت فرهنگای ،اجتمااعی و
زيستمحيطی پيشروی انسان ،به انتقاد از موضوع و اهداف زبانشناسی صورتگرا در سادۀ بيساتم مایپاردازد (کوتاو،8
 .)8141در اين دوره ،دستيابی به نظريههای جامعتر ،روشهای بهتر ،بينش عميقتر و چشماندازهای گستردهتر تباديل باه
آرمانهای پژوهشی محققان شد؛ و افرادی چون سوسور ،يلمزل

و چامسکی در ساماندهی سازههای يک نظاام زباانی و

دستيابی به نظريۀ زبانی از کارکردهای واقعی زبان غفلت کردند .دستاوردهای پژوهشی اين دانشمندان ،زبانشناسی را به
سوی آزمونهای حس-زدوده 9نشاند؛ به سوی زبانشناسی بدون «نقشۀ راه» .باهنظار مایرساد تنهاا راه بارونرفات از ايان
برهوت بيکران نظريههای زبانی ،توجه به نشانههای حياتبخش طبيعت اسات؛ کاه باه صاورت انديشاهای پوياا زباان را باه
زندگی و زندگی را به زبان پيوند میدهد (استِفِنسن و فيل .)8149 ،1در چند دهۀ اخير ،زبانشناسی زيستباومی بخشای از
اين وظيفۀ خطير را برعهده گرفته است .در همۀ اين سالها ،زبانشناسان زيستبومی تالش داشتهاند تا ضارورت توجاه باه
زيستبوم را به عنوان «نقشۀ راه» در مطالعات زبانشناختی خاطر نشان کنند.
در سالهای اخير شدت بحرانهای زيستمحيطی و گستردگی آنها به حدی بوده است که گروهی از زباانشناساان
برآن شده اند تا با بازانديشی ماهيت و ساختار اين مشکالت ،از منظری تازه به واکاوی مشاکالت برردازناد :ناوع ارتبااو و
تعامل انسان با محيط پيرامونش سبب شکلگيری چه نظامهای انديشگانی شده است؟ بازتاب اين نظامهای فکری با سبک
زندگی آدمی يا فرهنگ چگونه بوده است؟ زبان به عنوان مهام تارين دساتاورد فرهنگای بشار چاه نقشای در شاکلگياری
بحرانهای زيستمحيطی و انقراض گونههای زيساتی داشاته اسات؟ آياا مایتاوان باا اساتفادۀ آگاهاناه از زباان ،وضاعيت
شاخصهای زيستمحيطی را بهبود بخشيد؟ به اعتقاد اين انديشمندان ،مانناد ديگار رويکردهاای انتقاادی ،هادف زباان-
شناسی زيستبومی آگاهی بخشی است .بنابراين با گنجاندن گونههای مختل ِ کاربردِ زبان در متن قدرت اجتماعی ،آنهاا
میکوشند تا همگان را آگاه سازند که زبان چه نقشی در تسلط گروهی از افراد جامعاه بار ديگاران دارد (هليادی8114 ،؛
چاوال4334 ،؛ بانگ و ترامره ،8149،1حسينزاده.)4922 ،
برای واکاوی گفتمان غيريتساز فرهنگهای فارسی و آگاهی از چگونگی راهباری انديشاه و کانش فارسایزباانهاا،
پاسخگويی پرسشهای بنيادين زبانشناسی زيستبومی ضروری بهنظر میرسد :چگونه با گنجاندن مفهاوم انساانماداری
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در تعامل انسان با زيستبومهايش ،همۀ کنشگری0های آگاهانۀ گوناههاای زيساتی باه ساوژههاايی انساانیشاده 2تقليال
میيابد و فضا و آزادی عمل ديگر گونهها به شدت کاهش میيابد؟ چگونه با تقسيم طبيعت به دوگانۀ ما و آنهاا ،ديگاری
تهیشده از ديگر بودگیاش (ژيژک )46 :4921 ،3ابزاری خواهد بود در اختيار انسان برای اساتممار و بهارهکشای؟ درايان
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حيوانات در فرهنگ فارسی معين

پژوهش تالش داريم تا با استفاده از انگارهای که در مرحلهی بعد معرفای مای شاود ،چگاونگی بازتااب انساانماداری در
تعيين محتوا و ساختار تعاري

حيوانات در فرهنگهای فارسی را بهروشنی توصي

و تبيين کنيم.

برای دستيابی به چنين انگارهای ،ابتدا به معرفی زمينهها و چگونگی شکلگياری زباانشناسای زيساتباومی و برخای
چهرههای شاخص در اين حوزه میپردازيم .سرس به بررسی مفاهيم زيستبوم تکاملی و فرهنگای انساان پرداختاه شاده و
اينکه با ظهور انسانفرهنگمدار ،فعاليتهای اقتصادی انسان سبب شکلگيری چه الگوهاای رفتااریای شاده و پيامادهای
آن برای محيط زيست چگونه بوده است .در مرحلۀ بعد ،انگارۀ تحليلی بهکار گرفته شده معرفی میشود و نتاايج واکااوی
تعاري

حيوانات بر اساس اين انگاره ارائه میشود.

 .8زبانشناسیزیستبومی:پیشینهوپیشگامانآن
به اعتقاد ترامره دو مرحلۀ اساسی در فرايند شکلگيری و بالندگی رويکردهای زيستبومی قابال شناساايی اسات :نخسات
تلقی زبان به ممابۀ اندامواره 4در قرن  43و ديگری ،معرفی مفهوم زيستبوم زباانی توساط هااگن 8در ساال ( 4301ترامراه،
 .)4336مفهوم «زبان به ممابۀ اندامواره» بارای اولاين باار در اوو دورۀ رمانتسايم ادبای و ادبياات کالسايک آلماان در نيماۀ
نخست قرن نوزدهم بکار گرفته شد .در اين دوره زبان مانند هر انداموارهی ديگری بود؛ زايش میيافت ،رشد مایکارد ،و
نهايتا میمرد .هومبولت 9چنين مفهومی را در نوشتههای مهم خود به کار برد و تأکيد زيادی بر ويژگایهاای سااختاری آن
داشت .به نظر هومبولت زباان ياک ساازۀ نظاام مناد در مفهاوم سوساوری آن اسات؛ زباان ياک اناداموارۀ کامال اسات و
کارکردهای آن با سازههای نحوی ،واژگانی و واجای تجلای مایياباد کاه دوساويگی شارطیساازیهاا ،1تأثيرگاذاری و
تأثيرپذيری همزمان از محيط و ويژگیهای پيرامونی کاربرد زبان ،يکی از ويژگیهای آنهاست (باناگ و ترامراه.)8149 ،
هومبولت ( )91-91 :4281با به کارگيری مفهوم کمال اوليه اندامواره 1ارسطو پويايی زبانهاا را توضايم مایدهاد؛ بادين
معنا که زبانها در گذر زمان ،تعالی فزاينده يا بلوغ را تجربه خواهند کرد.
با انتشار کتاب تاريخساز داروين ،منشاء گونهها ،6در سال  ،4213اگوست شاليخر )4209( 0با تلقای زباان باه عناوان
يک اندامواره ،مفاهيم و الگوهای تازهای را وارد علم زبانشناسی کرد .در اين دوره ،زبان همچون ياک اناداموارۀ پوياا و
مستقل شناخته میشد و درست به همين خاطر بود که به نظر شااليخر و انديشامندان هامدورهاش ،زباانشناسای جزيای از
علوم طبيعی بود .به نظر شاليخر زبان به ممابۀ يک اندامواره ماحصل زمينه و زمانۀ زندگی انسانهايیست که تا حد زياادی
وابسته به طبيعت هستند .در چارچوب طبيعت ،هيچ انداموارهای نمیتواند مستقل باشد؛ وابستگی شاخصۀ هماۀ فراينادهای
حيات است (بانگ و ترامره.)8149 ،
در سالهای  ،4301گرايش به مطالعات کاربردشناختی زبان افقهای جديدی پيشروی زبانشناساان قارار داد .مفهاوم
منافع دانش-بنيان 2هابرماس در نظريههای انتقادی و بحث در مورد نظريه و فرانظريه مورد استفاده قرار گرفات .باه اعتقااد
organism
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هابرماس (4321؛  ،)811-816دانشافزايی براساس منافع شناختی 4همگانی صورت میگيرد و منحصار باه انساان اسات و
الزمۀ انسانبودگی .توجه هابرماس به تأثيرات جامعهشناختی فعاليتهای دانشگاهی بر مشکالت جامعه بود .بههماين خااطر
مسايلی چون نژاد ،جنسيت ،سن ،طبقهی اجتماعی ،قومگرايی ،کودکان ،اقليتها ،گروههای سرکوب شده و استممار شاده
به گونهای نظاممند در رشتههای مختل

و از جمله زبانشناسی مورد بررسی قرار گرفتند .در عين حال جوامع غربای بارای

اولين بار با بحرانهايی چون کمبود نفت ،و آلودگیهای آب ،هوا و خاک مواجه شدند .در واکنش به ايان مساايل ،چناد
زبانشناس متأثر از انديشههای افرادی چون باتِسون 8و نَس 9ضرورت گنجاندن مسايل زيستمحيطای را در پاژوهشهاای
خود يادآور شدند .در دهههای بعدی با تغييرات محسوس آب و هوا و بروز مسايل جديد زيستمحيطای و اطاال بحاران
زيست محيطی به مشکالت بوجود آمده ،اکمر دانشمندان در سرتاسار جهاان باه بررسای نقاش و مساآوليت آدمای در قباال
طبيعت و محيط زيست پرداختند.
نخستين گام در شکلدهی به رويکرد زيستبومی در ساال  4301توساط هااگن برداشاته شاد .او زيساتباوم زباانی را
"مطالعۀ رابطۀ بين هر زبان و محيطاش" میدانست (هاگن .)10 :8114 ،او در پی تبيين اين مساله باود کاه چگوناه عوامال
پيرامونی زبان بر زبان تأثير میگذارند و در مقابل بازخورد اين تأثيرگذاری در بافت اجتماعی و روانشناختی زبان چگوناه
است .يکی از دستاوردهای چشمگير زبانشناسای زيساتباومی در ايان دوره پارداختن باه مفااهيمی چاون «تناوع زباانی»،
«زبانهای در حال انقراض»« ،مرگ زبانی» و «احياء زبان» است؛ که در همۀ آنها مفهوم «تنوع زبانی» وجه مشاترک تماامی
پژوهشها بوده است؛ "چون برای تداوم زندگی ،انسان نيازمند تنوع است ،حفظ تنوع زباانی هام فاو العااده مهام اسات؛
چون زبان بنيادیترين سنجه در تعري

انسانبودگی است"(کريستال .)99 :8111 ،1هاگن اولين کسی بود که اين مفااهيم

را با الهام از مفاهيم زيستی خصوصاً انديشههای ارنِه نَس ،فيلسوف و زيستبوم شناس نروژی ،بهکار برده اسات .توجاه باه
چندگونگی زبانی در جوامع بشری يکی از بايستهها و دغدغههای زيستی هم بهشمار میرود؛ چرا که "انقراض زبانها هام
مانند انقراض گونههای جانوری باعث تحليل رفتن جهان میشود"(هيل.)4338 ،1
از سالهای  4331به بعد شاهد تأثيرگذاری زبانشناسی زيستباومی بار انديشاههاای سياسای هساتيم .باارزترين نموناه،
مطرح شدن موضوعاتی چون «حقو زبانی انسانها»« ،حقو زبانها» و «حقو فرهنگی اقليتها» است .براين اساس ،همۀ
شهروندان و گروههای اجتماعی حق دارند زبان مادری خود را فراگيرند و با آن آموزش ببينند .از سوی ديگر ،زبانها هام
مانند همۀ شهروندان ،دارای «شخصيت حقوقی» هستند و برخاوردار از حقاو خااو خاود .حقاو فرهنگای اقلياتهاای
دينی ،قومی و بوميان هم بدين معناست که اين گروهها بايد بتوانند قدرت اقتصادی خاود را حفاظ کنناد و ارزشگاذاری
سازههای هر فرهنگی بايد با توجه به بساتری کاه فرهناگ در آن زاياش يافتاه ،ويژگایهاای محيطای و نيااز کااربران آن
صورت گيرد (گريوز)9 :4331 ،6
اما همزمانی چند تحول در نيمۀ دوم قرن بيستم يکی از بزرگترين دستاوردهای زبانشناسی زيستبومی را رقم زد .در

cognitive interests

1
2

G. Bateson
A. Næss
4
D. Crystal
5
K. Hale
6
T. C. Greaves
3

انسان مداری و بازنمود آن در تعري

10

حيوانات در فرهنگ فارسی معين

اياان دوره ،بااا گسااترش جناابشهااای دوسااتدار محاايطزيساات ،انتشااار کتاااب بهااار خاااموش 4نوشااتۀ کارساان )4368( 8و
گزارشهای تکاندهنده از وخامت وضعيت زيستمحيطی کشاورها ،همگاان از ويرانگاریهاای انساان در طبيعات آگااه
شدند .همۀ اين مسايل باعث شد تا نوع رابطۀ بين زبان و زيستگاه طبيعی کاربران زباان ماورد بازانديشای قارار گيارد .تاا
پيش از اين ،آرای افرادی چون ساپير و ورف ،ميزان وابساتگی و تأثيرگاذاری زباان و زيساتباوم طبيعایاش را توصاي
میکرد که در آن رابطۀ بين ساختارهای زبانی و برداشت انسانها از محيط طبيعی پيرامونشان مورد توجه قرار میگرفات؛
به بيان ديگر ،محيط پيرامونی زبان و ويژگیهايش تعيينکننده زبان و ساختارهايش است .ادوارد ساپير ،بيش از ياک قارن
پيش ،معتقد بود" :نيروهای اجتماعی حتی تأثيرات جزيیترين دگرگونیهاای محيطای را دريافات کارده و باه باازتعري
خود و روابط خود با اين تغييارات مایپردازناد" (سااپير .)49 :4348 ،وقتای کلاود هااجج

9

( ،)4921زيساتباوم شاناس

فرانسوی ،با الهام از انديشههای ساپير و ورف مفهوم زيستبوم طبيعی را در زبانشناسی زيستبومی بهکار برد ،با مخالفات
گستردهای مواجه شد .به اعتقاد مخالفان ،با توجه به وخامت اوضاع زيستمحيطی و انقراض گونههای گيااهی و جاانوری
بايد رابطۀ بين زبان و محيط را از دريچهای نو نگريست :آيا الگوهای زبانی عامل بقاء و بهاروزی انساان و سااير جاناداران
هستند؟ اين تغيير رويکرد و تأکيد بر نقش تأثيرگذار زبان در وضعيت کنونی و آتای زيساتباومهاا از دساتاوردهای مهام
زبانشناسی زيستبومی بوده است .درنتيجه ،نقش زبان به جايگاه «سازندۀ واقعيتهای اجتماعی انسان» (عماوزاده)4929 ،
ارتقاء يافت.
مولهاسلر 1پيشگام در ارائۀ تفکر انتقادی در زبانشناسی زيستبومی باوده اسات .وی در رويکارد خاود تاالش دارد تاا
زيستبوم زبانی را با نقد کردارهای زبانی که باعث تنزل شاخصههاای زيساتمحيطای مایشاوند ،پيوناد دهاد .باه اعتقااد
مولهاسلر ،تغييرات ناگهانی زيستبوم نمادين ،ممال وقتی استعمارگران زبان انگليسی را جايگزين زبانهای بومی اساتراليا و
اقيانوسيه کردند ،باعث میشود تا آسيبهای جدی و جبرانناپذيری به محيط زيست وارد شود (:)410 :4336
يک نمونه بارز همبستگی چندگونگی زبانی و زيست بومی نامگذاری کيسهداران در قااره اساتراليا اسات .قبال از ورود
اروپايیها ،اين حيوانات در سرتاسر قاره پراکناده بودناد .اماا ناامی کاه اروپاايیهاا باه ايان حيواناات دادناد «ماوشهاای
صحرايی» بود .اين نامگذاری که هالهای از مشخصات منفی موش در زبان انگليسی را با خود به هماراه داشات باعاث شاد
تا اين حيوانات غيرمفيد و موذی شناخته شوند تا کشتار آنها کامالً توجيه پذير باشد.
درنتيجه اکوسيستمهايی که حاصل پيوند هزاران سالۀ انسان و زيستبوم طبيعیاش بودهاند به ناگهان متالشی میشاوند.
دستاوردهای مولهاسلر باعث توجه به نقش کردارهای زبانی در شکلگيری بحرانهای زيساتی و زاياش رويکارد انتقاادی

در زبانشناسی زيستبومی در آستانۀ قرن 84م شد .مقالۀ دورانساز هليدی ،)431 :4339( 1روشهای ناوين معنابخشای و
چالشهای زبانشناسی کاربردی ،6عامل ديگر گسترش بيشازپيش رويکرد انتقادی در زبانشناسی زيساتباومی شاد .باه
باور او ،در تحليل متونی که به بررسی مشکالت زيستبومی میپردازند ،انديشههای غيربومشناختی در عامل زاينادۀ ماتن،
1
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3
C. Hagege
4
P. Muhlhausler
5
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6
New ways of meaning. The challenge to applied linguistics.
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يعنی دستور زبان ،و در نتيجه در متن نهاديناه شادهاسات .باه اعتقااد هليادی (" )431 :8114دساتور زباان «نظرياهای بارای
تجربيات» است؛ نظريه ای بر مبنای عمل ،و در نتيجه بهترين راهنما برای عمل؛ فرازبانی کاه باا زنادگی آدمای تنياده شاده
است" .به همين خاطر است که میتوانيم گفتمان متون زيستمحيطی را واکاوی و نقد کنيم؛ چرا کاه ايان متاون باازنمود
کنشهای گفتمانمداری هستند که بر اساس همين نظريهها شکل گرفتهاند.
به اعتقاد زبانشناسان زيستبومی ،همۀ ابزارهای زبانی و کيفيت بهکارگيری آنها جهت تحقق هدفی خااو اسات کاه بارای
هر فردی و در هر بافتی متفاوت است .بررسی بافتمقيد بودن 4و شرايط حااکم بار تفساير و بازتولياد ابزارهاای زباانی ،باه ناوعی
صد آزمايی 8است و تنها با اتخاذ رويکردی انتقادی و زيستبومی میتوان بدان دست يافت .زباانشناسای زيساتباومی تاالش
دارد با تبيين همبستگیهای بين کردارهای گفتمانمدار و تخريب محيطزيست ،کاربران زبانی را به رفتاری آگاهانه و ساازگار باا
محيطزيست ترغيب کند (استِفِنسن و فيل .)8149 ،بنابراين ،بااازانديشی ماهيت مشکالت زيستمحيطی و تاالش بارای دساتيابی
به راهحلهای ممکن بر اين اساس ،آرمااان زبانشناسی زيستبومی است (کرامش.)111 :8111 ،9
.3زیستبومتکاملیوفرهنگیانسان
فرهنگ به معنی «پروراندن ،تربيت کردن» است و اصطالحهايی کاه دارای ايان واژه هساتند ،ممال زيساتباوم فرهنگای و
مردمشناسی فرهنگی« ،فرهنگ» به معنی (پژوهش و کسب) دانش در مورد آن ويژگیهای انسان هستند که ذاتای نيساتند؛
بلکه در ارتباو با ديگران کسب شدهاند (اِريکسِن .)9 :8114 ،1فرهنگها ابزارهايی برای بهيناهساازی ساازگاری انساان باا
محيط و تداوم پويايی زيستبومها بودهاند(کتاک .)11 :4333 ،1فرهنگ تمامی توانايیهاا ،مفااهيم و هنجارهاای رفتااری
است که افراد در زندگی اجتماعی خود کسب کردهاند .براساس چنين تعريفی ،فرهنگ مفهاومی رازآلاود و مابهم اسات؛
چرا که از يکسو ،همۀ انسانها دارای فرهنگ هستند و فرهنگ عامترين مفهوم در تعري

انساانباودگی اسات .از ساوی

ديگر ،انسانها به واسطۀ قرار گرفتن در محيطهای متفاوت ،توانمندیها و نظامهای انديشگانی متفااوتی کساب کاردهاناد
(اِريکسِن .)9 :8114 ،تمامی جنبههای کاربردی فرهنگ به يکديگر وابسته و مکمل همديگر هستند اما ميازان و چگاونگی
اين وابستگیها يکسان نيست .هستۀ فرهنگی 6چيدمانی از ويژگیهايی است که با معيشت و فعاليتهای اقتصادی کااربران
کاربران آن فرهنگ گره خورده است .تقريباً در همۀ جوامع انسانی اين هساتۀ فرهنگای شاامل مباانی اجتمااعی ،سياسای و
اقتصادیای میشود که کيفيت زندگی مخاطبان آن فرهنگ را تعيين میکند .انباوهی از ديگار مشخصاههاا ايان امکاان را
میيابند که پيرامون اين سازههای مرکزی قرار گيرند .اين مشخصههاای ثانوياه کاه ماحصال ناوآوریهاا ياا نگارشهاای
متفاوت کاربران فرهنگ هستند ،باعث پيکرهبندی هر فرهنگ و در نتيجه تمايز فرهنگها از يکديگر میشوند.
ساموئل )14 :4331( 0در کتاب «ذهن ،بدن و فرهناگ» بياان مایکناد" :دانشامندان علاوم اجتمااعی معتقاد باه حضاور
نيروهايی هستند که در سطم کالن موجب شکلدهی به انديشه و کنش افراد میشوند" .چنين نيروهاايی باا اتکاا باه ياک
انگارۀ مفهومی و مطالعه يک نفر بر آن اساس قابل شناسايی نيستند .شناسايی و تبيين اين نيروها تنها زمانی ممکن است کاه
situatedness
test of truth
C. Kramsch
T. H. Eriksen
C. P. Kottak
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cultural core
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G. Samuel

7

انسان مداری و بازنمود آن در تعري

13

حيوانات در فرهنگ فارسی معين

انسانها و تعامل بين آنها را در فراگيرترين بافت ممکن ،يعنی با توجه به هماۀ شاخصاههاای فرهنگای ،دينای ،اجتمااعی،
اقتصادی و زيستی در نظر بگيريم .اين فرابافت« ،زيستباوم» ناميادهمایشاود .زيساتباوم باه عناوان واحاد تحليلای بارای
پژوهشگران علوم انسانی جذابيت زيادی داشتهاست چرا که نظريههای زيساتباومی ابزارهاای تحليال کيفای و توصايفی
کارآمدی بدست میدهند که به وسيلۀ آنها میتوان پويايیهای درونی نظامها و چگونگی تکامل و تحولشان را بهدقات
واکاوی کرد .با اتخاذ رويکرد زيستبومی میتاوان انساانپژوهای را در گساتردهتارين بافات ممکان انجاام داد و باا نفای
جبرگرايی فرهنگی و محيطی ،4بينشی کامل نسبت به پويايی روابط و چگونگی تعامل بومگونهها 8باهدسات آورد .هادف
زيستبوم فرهنگی بررسی سازگاری جوامع انسانی با محيطزيستشان است که منجار باه شاکلگياری الگوهاای رفتااری
ويژهای شده است .سرچشمۀ اين ويژگیها و الگوها ،خصوصيات محيط زندگی و چگونگی ارتباو انسان باا آنهاا و تعبيار
آنهاست؛ به بيان ديگر ،بررسی و تدقيق در سازههايی که استاندههای رفتار انساان ،جايگااه انساان در طبيعات و چگاونگی
بهرهبردای از منابع طبيعی را سامان میبخشند.
زبان چهارچوبی برای شکلدهی به درک انسان از طبيعت است .بيشتر زباانهاا تصاويری واژگاون و گماراهکنناده از
جايگاه و نقش آدمی در زيستبومها ارائه میکنند" .بازتاب يکرارچگی طبيعت در زبان ،گسستگی و ناکارآمادی اسات"
(فيل .)84 :8118 ،نازارآ )0 :4333( 9در بيان چرايی اين موضوع معتقد اسات" :فرهناگهاای باومی گياهاان ،حيواناات و
منابع طبيعی موجود را به خوبی میشناسند و با تغيير آگاهانه محتاوا و کاارکرد عناصار پيراماونی ،مایکوشاند تاا نيازهاای
روزمرۀ مخاطبان خود را برآورده سازند .فرهنگها برای سازماندهی خود و اثبات کارآمدی خود به بازتعري

سازههاا و

عناصر طبيعت میپردازند و خوانش مطلوب خود را پيشروی میگذارند .به همين خااطر ،بازنماايی طبيعات در زباان ،باه
عنوان مهمترين دستاورد فرهنگی بشر ،گسستگی ،سردرگمی و آشفتگی است" .
.4شیوۀزیستانسانیوشکلگیریانسانمداری
النگلند4998-4926( 1ميالدی) نقلشده در رود  8119 ،1تعريفی ساده اما کامل از انسانمداری ارايه میدهاد .انساانی کاه
تالش داشت خود را به قلۀ شگفتیهای آفرينش برساند تا به خالق خود نزديکتر باشد و شناخت جامعتری نسبت به تماام
هستی داشته باشد ،بهناگاه مجذوب چشمانداز پيشرو شد و بهجای اينکه خود را بخشی از صاحنه بداناد ،خاود را غالاب
بر آن يافت .النگلند از مفهوم کتاب طبيعت 6برای اشاره به اين نوع رابطۀ بين انسان و جهاان طبيعات اساتفاده مایکناد .باه
اعتقاد وی ،يکرارچگی کتاب طبيعت زمانی درهام شکسات کاه انساان ،خاود را در مقاام خواننادۀ کتااب قارار داد .عادم
آگاهی و دانش کافی ،او را دچار آشفتگی و سردرگمی کارد و بارای حال تنااق

هاا باه بازانديشای مفااهيم پرداخات و

خوانش مطلوب خود را ارايه داد.
انسانمداری نگرشی فلسفی است که در آن تنها انسان ديده میشود .میتوان به وجود دو نوع انساانماداری قائال شاد:
گونۀ قوی 0و گونۀ ضعي  .4در گونۀ ضعي  ،درک جهان هستی و ارجااع باه آن تنهاا براسااس «انساانباودگی» صاورت
cultural and environmental determinism
ecospecies

1
2
3

V. Nazarea
W. Langland
5
G. Rudd
4

the book of nature

6

strong version

7

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال هشتم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،41بهار و تابستان 4931

61

میگيرد .اين امر به خاطر سازوکارهای زيستی-حسی 8انسان است که بار مبناای آن" ،طبيعات دنياای پيراماون ماا اسات"
(يونگ .)801 :8114 ،9در گونۀ قوی ،غيرانسانها تا هنگامی ارزشمنداند که ،به صورت مساتقيم ياا غيرمساتقيم ،همساو باا
منافع آدمی باشند .در اين نگرش ،طبيعت صرفاً ابزاریست در اختيار انسان؛ بدون اينکه هرگونه ارزش ذاتای داشاته باشاد
(هوبرگر.)8110 ،1
گونهگرائی 1بيانگر سوگيریها و پيشداوریهايی است که با عضويت در گروههای زيستی شکل میگيرناد .در دوگاناۀ
انسانمداری-گونهبرتری ،انسانمداری حاکی از مصايب و پيامدهای ناگواری است که همۀ گونههای زيستی تحمل میکنناد
تا انسان و منافع او مبنای تمامی روابط باشند .اما گونهبرتری هميشه بر نگرشها و برچسبهايی تأکيد دارد که بر غيرانساانهاا
زده شده است تا هميشه فرودست انسان باشند و بدينوسيله کشتار و ويرانگریهای آدمی در طبيعت موجّه باشد.
بارزترين شکل انسانمداری" ،انسانمداری بهرهورانه 6است که بر اساس آن ،طبيعت منبعی پايانناپاذير بارای اساتفادۀ
آدمی است"(يونگ .)801 :8114 ،دقيقاً به همين خاطر است که حيوانات براساس نوع و ميزان سودرسانیشان دستهبنادی
میشوند« :حيوانات حاللگوشت»« ،حيوانات اهلی»« ،حيواناات خاانگی» و «حيواناات آزمايشاگاهی» .و ايان گاروهبنادی
همچنان ادامه میيابد؛ ممال حيوانات خانگی براساس محصوالت و خدماتی که ارايه میدهند ،نام گذاری میشاوند« :مارغ
گوشتی»« ،مرغ تخمگذار»« ،گاو گوشتی»« ،گاو شيرده»« ،اسب بارکش» و بسياری ممالهای ديگر .برخی نامگذاریها هام
نشانگر ترس از حيوانات و يا آسيبی است که متوجه انسان میشود« :آدمخوار» ،درنده» و«گزنده» .ايان نظاام ناامگاذاری
حتی در مورد گياهان هم اعمال میشود« :غالت»« ،مرکبات» و «گياهان دارويی» متضمن گونههايی هستند که برای انساان
خوردنی هستند يا خواو درمانی دارند .با همآيی سازههای طبيعت هم در زبان غالباً منفای و ساوگيرانه اسات .باه آساانی
میتوان به بار معنايی منفی مفاهيمی چون «دکتر علفی»« ،بزدل» و «لب شتری» پیبارد .انساانماداری حتای تاا ناامگاذاری
مکانها هم ادامه پيدا میکند« :محدودۀ کارگاهی»« ،بدبوم»« ،0اراضی تصرف نشده» و «محوطۀ شانا» از جملاۀ ايان ماوارد
هستند .واژگان زبان فارسی انتخابهای متفاوتی برای ارجاع به مصدا های يکسان انسانی و زيستی بهکاار مایبارد .بارای
ممال ،مفهوم انسانی «جسد» در مقابل مفهوم «الشه» میگيرد تا بدينوسيله فاصله و جدايی انسان از ساير گونهها مورد تأييد
و تأکيد قرار گيرد .همچنين ،انسانها در يک محدودۀ خاو «زندگی» مایکنناد اماا حيواناات و گياهاان در ياک منطقاۀ
خاو «پراکنده» هستند« .قصابی» برای کشتن حيوانات بهکار میرود؛ اما همين واژه در مورد انسانهاا ،تلويحاا ،باه مفهاوم
«نهايت سنگدلی و بیرحمی» است .ما به بهانۀ «بهينهسازی توليد» اصطالح «اصالح ژنتيکی» را بهکار میبريم تا «دساتکاری
ساختار ژنتيکی» گونهها را توجيه کنيم .همۀ اين رفتارها آگاهانه است؛ چراکاه بهارهکشای از گوناههاای زيساتی بارای ماا
آسانتر خواهد شد.
.5فرهنگنگاریوانسانمداریدرزبانفارسی
همانطور که در قسمت قبل گفتيم زيست بوم تکااملی باه بررسای چگاونگی تکامال و ساازگاری اناداموارههاا باا محايط
weak version
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زيستشان میپردازد .به بيان دقيقتر ،همتکاملی 4انداموارهها و محيط زيست .زيستباوم تکااملی واژههاا هام باه بررسای
چگونگی شکلگيری و بازنمود اين ابزارهای زبانی ،چگونگی گزينش آنها ،نحوۀ تحولشان ،و همتکاملیشاان باا بافات
کاربردی میپردازد .به اعتقاد هلمه:)8112( 8
"درست همانطور که محيط پيرامون ما به تغييرات تدريجی دما در طول شابانهروز و همچناين تغييارات دماايی کاه باه
خاطر تخريب و مداخلۀ انسان در طبيعت است ،واکنش نشان میدهد ،ابزارهای بشری درک اين تغييرات ،زبان ،استعاره و
باورها ،از خود واکنش نشان میدهند و دچار نوسان و دگرگونی میشوند".
واژهها نشانههای زبانی هستند و به همين خاطر ،ابزارهای گشتاری-شاناختی و هامچناين يکای از مهامتارين ساازههاای
زيستبوم فرهنگی انسان (سينها .)8116 ،9در نشانهشناسی ،نشانهها معنای ذاتی ندارند؛ شرايط و خواسات کااربران معناای
نشانهها را مشخص میکند (هريس و هاتون .)8110 ،1واژگان هر زبان انباشات غيارارادی انباوهی از کانشهاای ارتبااطی
هدفمند است که هميشه ،همه جا و توسط افراد بسيار زيادی صورت میگيارد .ايان کانشهاای ارتبااطی هدفمناد توساط
دانشمندان ،دولتها ،شرکتها ،رسانهها ،سازمانهای مردمنهاد و همۀ مردم نهادينه میشوند .مبنای شاکلگياری محتاوا و
ساختار هر واژه در زبان ،توانمندسازی کاربران آن زبان در بيان و پرداختن به مسايل مورد عالقه است .پاس ايان محتاوا و
ساختار بايد بارها و بارها در جامعه زبانی تکرار شوند ،بازآرايی شوند و مورد پذيرش يا نقد ديگاران واقاع شاوند .باه بياان
ديگر ،يک چرخه تکاملی را میپيمايند و با گذشت زمان شبکههای گفتمانی خاصی را بهوجود میآورناد .باا تمبيات ايان
شبکههای مفهومی و انديشگانی ،نگرش و فهم ما از جهان پيرامون ما شاکل مایگيارد .محتاوای معناايی واژههاا برسااختۀ
گفتمانها و مقوّم آنهاست.
پس ساختار و محتوای هر واژه بر چگونگی درک ما از محيط تأثير میگذارد؛ بيانش جديادی باهدسات مایدهاد کاه
مبنای عمل هم خواهد بود .عملگرايی ،پويايی و کاربردی بودن از ويژگیهای اصلی هر واژه است و قطعاً نقاش ماوثری
در بسيج انديشه و نيروی آدمی در قبال مسايل زيستمحيطی خواهد داشت (نارليخ و کتتِيکاو .)8113 ،1باا تحليال انتقاادی
مدخلها میتوان زمينههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی شخصی را که در فرايند تدوين فرهنگ دخيال باودهاناد،
شناسايی کرد .فرهنگ واژگان حاوی اطالعات دايرهالمعارفی و کاربردشناختی جامعی دربارۀ موضوعات مختل

هساتند.

بناابراين ،هار مادخل نماياهای اسات از فرهناگ و باورهاای کااربران آن زباان .جکنادوف )4329( 6و النگاااکر)4320( 0
معتقدند" :اطالعات موجود در هر مدخل دايرهالمعارفی يا گفتمانمدار هستند و همين دانش دايرهالمعارفی مبنای قضااوت
کاربران است" .پس هر مدخل امکان دسترسی به بخشی از دانش يا گفتمان آن فرهنگ را فراهم میکند (آلن.)8116 ،2
در ادامه به منظور تبيين چند و چون بازتاب انسانمداری در زبان فارسی به بررسی تعااري

اراياه شاده از حيواناات در

فرهنگ فارسی دکتر معين پرداخته شده است .پس از بررسی تمامی تعاري  114 ،مدخل ،يافتههاا بار اسااس انگاارۀ زيار
co-evolution
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مورد بررسی قرار گرفتند.
.1-5پیامدهایاقتصادیزندگیحیواناتبرایآدمی
بارزترين گونۀ بروز انسانمداری در تعري

نام حيوانات ،سود و زيانی است که در روياارويی باا حيواناات متوجاه انساان

میشود .ممال «کشکرک» در اين فرهنگ اينگونه توصي

شده:

«پرنده ای است از راستۀ سابکباالن جازو دساتۀ دنادانی نوکاان از تيارۀ کالغاان کاه در اکمار نقااو کارۀ زماين يافات
میشود......پرندهای است چابک ،موذی و مرموز که خوراکش داناه و مياوه و حشارات و گوشات و تخام مرغاان ديگار
است .کشکرک به طور کلی پرندهای است مضر ،زيرا تخم پرندگان مفيد ديگر را میخورد و نسل آنهاا را کام مایکناد.
بنابراين بايد از ازدياد نسل اين پرنده جلوگيری کرد .بهترين طرز دفاع آن شاکار باا تفناگ ياا مساموم کاردن طعماههاای
گوشتی اين جانور است» .4
وقتی بهرهوری انسان مبنای روابط باشد ،خود به خود «استممار ،اسارت و کشاتار» حيواناات توجياه مایشاود .باه هماين

خاطر ،گاوها اهلی شدهاند تا «دوشيده شوند و زمينهای کشاورزی آدمی را شخم بزنند ».طاووسها هم چون «زيبا هساتند
به اسارت گرفته میشوند تا در باغوحشها به نماايش درآيناد ».تيهاو را هام مایتاوان کشات چاون «گوشاتی باه مراتاب
مطبوعتر و لذيذتر از کبک دارد».
در اين ميان بيچاره گونههايی هستند که هم وجودشان برای آدمی زيانبار است و هم دارای چيازی ارزشامند کاه ماياۀ
فخر فروشی و مباهات انسان باشد:

«قاقتم....پستانداريست گوشتخوار که در آسيای غربی از جمله ايران ميزيد....حيوانی است بسيار شجاع و درناده .....و از
مارها و خرچنگ نيز نمیگذرد .اگرچه اين حيوان از لحاظ آنکه آفت پرندگان مفيد و ماهيهاست مضار اسات ولای از آن
جهت که باقسام موشهای خانگی يا صحرايی و مارها حمله میکند و آنها را از بين میبرد جاانور مفيادی اسات .قااقم را
جهت استفاده از پوستش استفاده میکنند و پوستش دارای ارزش قابل توجهی اسات .ايان جاانور را بارای اينکاه پوساتش
صدمه نبيند غالبا با تله يا طعمۀ سمی شکار میکنند .پوست قاقم سفيد و به غايت گرم است و بزرگان پوشند».
.2-5وضعیتروانیوپیشانگاشتهایناشیازتعریفواژه
همسويی با خلق و خو ،و روحيات انسانی مبنای تعري

بيشتار حيواناات و بياان کارکردهاای زيساتی آنهاا اسات؛ ايان

ويژگی زمانی مشهودتر است که تعري های حيوانات ،بدون توجه يا آگاهی از نام حيوان ،خوانده شوند .در اکمار ماوارد،
بالفاصله پس از مطالعۀ تعري

واژه ،نگرشی ممبت يا منفی در ذهن کاربر فرهنگ شکل میگيرد؛ آيا اين جاانور ساازگار

با طبيعت و ذات انسان است يا نه؟ ممال «سنقر ،پرندهای است بسيار زيبا و خاوشخاط و خاال....و در شاکار بسايار تيزپار و
چابک» اما ساس جانوری است که «روزها در شکافهای اشياء چوبی و درز تشک و لحاف مخفی میشاود و شابها خاارو
میشود و به انسان نيش میزند و خون وی را میمکد .بوی بدی از آن استشمام میشود».
.3-5ویژگیهایاندامیوتنکردشناختی
ويژگیهای تنکردشناختی 8حيوانات همواره با قضاوتهای ارزشی انسان همراه بوده اسات .ساالهاا زنادگی در کناار

 4اين قسمتها عيناً از فرهنگ فارسی معين نقل شدهاند.
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يکديگر باعث شدهاست تا اندام حيوانات و ساز و کارهای زيستیشان مبنايی برای ارزيابیهای انسانمدارانه باشد« .زيبايی
قو»« ،سرعت اسب»« ،استقامت شتر»« ،قدرت شير» و «زيبايی چشمان آهو» همگی بازنمود آرمانگرايی انسان هساتند .مامال
«شاهباز.....اين پرنده جزء شکاريان زرد چشم است و اندامی بسيار شکيل و زيبا دارد ».در مقابل ،انواع «کرمها ،سوسکها
و موشها» برای ما چندشآور هستند ،صحبت از «نيش مار ،زنبور و عقرب» احساسی مشابه گزيدهشدن ايجااد مایکناد و
«قدرت آروارههای تمساح و کفتار» برای همگان ترسآور است.
.4-5تأکیدبرفراوانی
يکی از ويژگیهای قابل تأمل فرهنگ فارسی معين اين است که بهمح

شکلدهی به پيشانگاشتی ،به فراوانی حيواناات

در زيستگاههايی اشاره میکند که انسان خود را مالک آن میداند .پس اگر حياوان خاصای «ساازگار باا نيازمنادیهاای
زيستی آدمی» باشد ،منبعی است «پايان ناپذير» در اختيار انسان تا شکار شود يا ماورد بهارهکشای قارار گيارد .اگار پايش-
انگاشت شکلگرفته منفی باشد ،هشداری است برای «آگاهی» و توجيهی برای «کشتار وحشايانۀ» ايان حيواناات .باههماين

خاطر ،کفچهمار يکی «از اقسام ماران سمی خطرناک که دارای زهری کشنده است ....کفچهماران دارای انواع متعددناد و
همۀ آنها خطرناکند....نوعی از کفچهماران در کوهستانهای اطراف مشهد فراوانند ».اما «ميگو....گونه ای از ايان حياوان در
خليج فاارس و بحار عماان فاراوان اسات و چاون خاوراکی اسات باهمقادار بسايار آنارا صايد ميکنناد ».باههماين ترتياب،

«شاهين....در حدود  11گونه از اين پرنده در سراسر کره زمين منتشرند .گونههای مختل

اين پرناده در اياران فراوانسات.

شاهين را صيادان جهت شکار تربيت میکنند».
.5-5بسطویژگیهاوبایستههایاخالقیزندگیآدمی
در مورد ويژگیهای اخالقی زندگی انسان ،رابطهای دو سويه بين او و تمامی حيوانات قرار میگيرد؛ گويی انساان مصادر
تمامی نيکونهادیها است؛ اما در مواجهه و زندگی در کرۀ خاکی بهناچار پذيرای برخی نابکاریها شده است تا در مقابال
مکر و فريبکاری حيوانات بازنده نباشد« .شجاعت»« ،تهور»« ،چابکی»« ،تيزبينی»« ،متانت» و «استقامت» برخی از ويژگی-
هايی هستند که آدمی به نفع خود مصادره کرده و انتساب آن به حيوان خاصی مشروو به همراهی با انساان و تاأمين مناافع
اوست.
بر همين اساس ،قاطر اينگونه توصي

میشود «...بواسطه بردباری و مقاومت در برابر امراض و روش متين و محکمای

که دارد....تنها حيوانی است که بدون مخاطره باريکترين راههای کوهستانی را با کمال مهارت و چابکی طی میکناد ».در
مقابل انسانپاکسرشت ناخواسته و باالجبار «لجاجت»« ،سماجت»« ،شرارت»« ،حرو و طمع»« ،پرخوری» و «حيلهگاری»
را نزد حيوانات تلمّذ کرده است« .روباه» نماد «حيلهگری» است؛ «شتر» نماد «کينهورزی»؛ «بز» نماد «شاهوت» و «االغ ،گااو
و گوسفند» هم رقابتی تنگاتنگ دارند تا «حماقت» را بهطور اعالء به منصۀ ظهور گذارند .برای نمونه:
«چااون کااالغ اساات نجااسخااوار و جسااور

چاااون خااااروس اسااات زناااااکار و لآااايم»
(خاقانی)

«عاطفۀ مادری کوکو(فاخته) بسيار کم و مشهور به بیعاطفگی است و جوجههايش نيز بقادر ناشناسای شاهرت دارناد».
اردکماهی هم «....بسيار پرخور است و انواع و اقسام ماهیهای ديگر را با حرو و ولع زياد میخورد».
.6-5پیشانگاشتهایناشیاززیستگاهحیوانات
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محل اصلی زندگی حيوانات هم در شکلدهی به برخی پيشانگاشتها کامالً موثر است« .زندگی بر فاراز درختاان بلناد»،
«دريا»« ،رودخانه» و «آبشيرين» همواره مورد تمنای آدمی بوده است .در مقابل« ،زير زمين»« ،جاهای تارياک» و «نامدار»

ترس و تأثر آدمی را به همراه دارد .ممال «افعی ....در سنگالخها بين خار و خاشاک يافت شود ».و هَمَج هم «ناوعی مگاس
است شبيه پشه که بر روی گوسفند و خر نشيند ».اما نيلهگاو «پساتانداری اسات ...کاه در مراتاع سرسابز و جنگلهاای انباوه
ميزيد».
.7-5پیشانگاشتهایناشیازساختارواژگانینامحیوانات
انسانمداری در چگونگی نامگذاری حيوانات هم بروز میيابد .برای فارسیزباانهاا «شاترمرغ» آميازهای از «شاتر و مارغ»
پنداشته شده است و اين «نه اين و نه آن» بودن نشانهای برای «سرگشتگی و حيرانی»:
هستاااااااااااااام از استمااااااااااااااالت دوران

چااااااون شااااااترمرغ عاااااااجز و حيااااااران
(سنايی)

به آسانی میتوان پيشانگاشتهای متفاوتی که نامهايی چون «مارغ حاق»« ،شااهباز» و «شاهرر» از ياکساو و از ساوی
ديگر «کورموش»« ،سرگين گردان» و «خرمگس» برای کاربر متبادر میسازند ،پیبرد.
.8-5تعریفخنثی
برخی از توصي های ارايه شده از حيوانات فاقد سوگيری است و نمیتوان ردپايی از انسانمحوری در آن يافات .در ايان
مواقع ،تعري

ارايه شده مبنايی علمی دارد و به بيان ظاهر و ويژگیهای تنکردشناختی حيوانات ماورد نظار بسانده شاده-

است؛ ممالً «وَرسی گنجشکی است با پرهای کبود رنگ».
.9-5تعریفناقص 
گاهی اوقات در تعري

واژه صرفاً از تعديلگر 4گزارهای بهصورت «.....نوعی ماهی ،پرنده و ...است» استفاده مایشاود و

هيچگونه اطالعات تکميلی ارايه نمیشود؛ ممال «شخيش نوعی پرنده است ».گاهی هم تعري

ارايه شده در تضاد باا مباانی

علمی رايج و دانش سخنوران زبان فارسی قرار میگيرد؛ برای نمونه «خفاش.....چشمهايش ضاعي

اسات و بادين ترتياب

روزها را در تاريکی بسر ميبرد و هنگام غروب پرواز میکند».
پس از بررسی تمامی تعاري

موجود از حيوانات در فرهنگ فارسی معاين بار اسااس انگاارۀ پيشانهادی ،نتاايج تحليال

دادهها در نمودار ( )4نشان داده شده است .در هر مورد ،براساس انگارۀ پيشنهادی ،حيوانات در دوگانۀ ممبت (برای انسان)
و منفی (برای انسان) قرار گرفتهاند.
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نمودار  )4فراوانی نسبی موارد انسانمداری در فرهنگ فارسی معين
نوتِشتاين )4311( 4در رويارويی انسان و طبيعت سه مرحله را بازشناسايی کرده است .مرحلۀ نخست ،مرحلۀ پيشاصنعتی
است که در آن نيروهای موجود در طبيعت بر انسان و فنآوریهايش غلبه دارند؛ نرخ زاد و ولد و مرگ هر دو باال اسات
و در نتيجه رشد جمعيت تقريباً ثابت میماند .در مرحلۀ دوم ،دستاوردهای صنعتی و فنآوری تقريباا باه هماۀ کشاورها راه
میيابد و انسانها بهناگهان خود را نيروی برتر در طبيعت میيابند .در اين دوره ميازان زاد و ولاد هامچناان بااال اسات اماا
ميزان تلفات ناشی از بيماریها بهشدت کاهش میيابد .در اين دوره با متوسط رشاد  9درصادی ،جمعيات کارۀ زماين در
يک دورۀ صد ساله  81برابر خواهد شد .افزايش چشمگير جمعيت موجب اساتفادۀ بایروياه از مناابع موجاود ،اساتهالک
آنها و در نتيجه تهديد و انقراض گونههای زيستی میشود .با تداوم پيشرفت فنآوری ،مرحلۀ سوم آغاز مایشاود کاه در
آن رشد جمعيت به ميزان قابل توجهی کاهش میيابد؛ آگاهی نسبت به ارزش منابع و گونههای زيستی افزايش مایياباد و
اقداماتی جهت حفظ گونهها صورت میگيرد.
بهنظر میرسد که فرآيند نگارش فرهنگ معين ،از آغاز فيشبرداری از ساالهاای  4942تاا چااج جلاد آخار در ساال
 ،4961در دورۀ دوم صورت گرفته است .در بيشتر تعاري

ارائه شده انسان نيروی برتر در طبيعت است و همۀ گونههاای

زيستی در اختيار او هستند تا جوابگوی نيازهای روزافزون جمعيت و زيادهخواهیهای انسان باشند.
با توجه به نمودار ،اگر تعاري

ناقص را هم جزء تعاري

درصد کل تعاري  ،در مقابل مجموع ديگر تعاري

خنمی حسااب کنايم ،جمعااً  441ماورد و کمای بايش از 1/1

که دارای جنباههاايی از انساانماداری هساتند ،حادوداً  8911ماورد،

بسيار ناچيز بهنظر میرسد .مشخص است که انسانمداری حاکم بر فرهنگ فارسیزبانان قوياً در فرهنگهای زبان فارسای
ا در اين پژوهش فرهنگ فارسی معين ا بازتاب يافته است .سالها همزيستی با حيوانات نقاش باارزی در تکامال فرهنگای
آدمی داشته است؛ بنابراين ،گسترههای ترس-آرامش خاطر و سود-زيان اقتصادی حيوانات بيشترين فراوانی ،حادوداً 14
درصد موارد ،را در فرهنگ معين دارد تا بدينوسيله ضرورت تأمين امنيتِ ا روانی و اقتصادی ا انسانها مورد تأکياد قارار
گيرد .از لحاظ کارکردهای تنکردشناختی ،ممل سرعت ،قدرت و استقامت ،بيشتر حيوانات در وضعيت بهتاری نسابت باه
F. Notestein
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انسان قرار دارند .چنانچه اين ويژگیها ،که  40درصد تعاري

انسانمدارانه را به خود اختصاو میدهند ،در مقابال مناافع انساان

قرار گيرند عاملی هستند برای ترس ،نفرت و ...اما اگر در ک نترل انساان باشاند ،عااملی هساتند بارای تسالط بار محايط و آراماش
خاطر .در قسمت پيامدهای اقتصادی ،حيوانات و فعاليتهای زيستیشان بيش از آنکه به ضرر انسان باشاند ،در خادمت انساان و
تأمين نيازهايش هستند .چون حيوانات در جهت برآورده سااختن نيازهاای اقتصاادی ،روانشاناختی و بايساتههاای تنکردشاناختی
نقش قابل توجهی دارند ،بنابراين توجه به فراوانی گونههای جانوری ،تقريبا  41درصد موارد ،در اين فرهناگ قابال توجاه اسات.
تمرکز بر بايستههای اخالقی آدمی 0 ،درصد کل تعاري  ،نيز عرصۀ مناسبی است برای غيريتسازی؛ تمام خاوبهاا بارای «ماا»
انسانها و همۀ بدها برای «آنها» .بسامد پيشانگاشتهای ناشی از محل زندگی حيوانات و ساختار واژگانی نام حيوانات باهترتياب
با  491و  449مورد و مجموعا  44درصد موارد در ردههای ششم و هفتم جای میگيرند.
.6نتیجهگیری
عالوه بر شاخصههای اقتصادی ،نقش عوامل فرهنگی نيز در شاکلگياری بحارانهاای زيساتی قابال توجاه اسات .در ايان
پژوهش به بررسی کارکرد مهمترين دستارود فرهنگی بشار ،زباان ،در وضاعيت کناونی و آتای زيساتباومهاا پارداختيم.
فرهنگ واژگان همواره راهنمای کاربران زبان در ارائۀ مفاهيم دقيق و صورتهاای اساتاندۀ کااربرد اسات .تعااري

ارائاه

شده از حيوانات در فرهنگ معين متضمن نگاه و نگرش فارسی زبانها نسبت به دنيای پيرامونشاان و از جملاه گوناههاای
زيستی است .در بازنمايی بيشتر حيوانات در اين فرهنگ ،حيواناات فاقاد کانشگاریهاای آگاهاناه ،انديشاه و احسااس
هستند؛ گويی حيوانات و گياهان اشيائی هستند در مالکيت انسان و هر کدام نمونۀ کم ارزشی از يک گونۀ زيساتی هساتند
که برای برآورده ساختن نيازهای انسان آفريده شدهاند.
در فرهنگهای واژگانی از اين دست نه تنها انديشههای سياسی و فرهنگی که باعث تخريب زيستبومها مایشاوند باه
چالش کشيده نمیشوند ،بلکه نقش چشمگيری در بازتوليد و نهادينه کردن چنين انديشههايی دارند .آنچه که زبان فارسی
در اين زمينه احتياو دارند رويکرد پژوهشی جديدی است که بتواند کاربران خود را بدون واسطه و تعيّنگریهای زبان باا
جهانهای فراتر از انسان بريوندند .زبانشناسی زيستبومی رويکردی است که قابليت ايجاد يک رستاخيز و تحول بنياادين
در گفتمانهای موجود در زبان فارسی و انديشه و عمل فارسی زبانها را دارا است.
آرمان زبانشناسی زيستبومی نه صرفاً نجات گونههای زيستی ،بلکه نجات نوع بشر در زمانۀ کساوف ارزشهاا اسات.
بدين منظور همذات پنداری با طبيعت و شالودهشکنی مفهوم ديرپای «انسانبرتری» در رأس اولويتها قرار میگيارد؛ چارا
که انسانبودگی مستلزم قربانی شدن ساير گونههای زيستی است؛ نوعی گونهبرتری نهادينه شده کاه تاوجيهی اسات بارای
خودپيروی 4انسانها و کشتار حيوانات و حتی همنوعهايی که به بااور گوناۀ برتار ،پاسمانادههاای دنياای انساانی هساتند.
بسياری از نسلکشیها و بردهداریها با گنجاندن در دوگانۀ «ما»ی برتر و «ديگری» حياوان توجياه شادهاناد .گاويی بارای
احيااای روحيااۀ همبسااتگی ،جوامااع انسااانی نياااز بااه فاجعااهای باازرگ دارنااد (ژيااژک .)412 :4934 ،هاادف زبااانشناساای
زيستبومی شکلدهی به چنين روحيهای قبل از بروز فاجعه است.
هدف مشترک همۀ رويکردهای زيستبومی آگااهی بخشای در ماورد اهميات گوناههاای زيساتی و گنجانادن آن در
سياستگذاریهاست (رضايی4926 ،؛ شاه ناصری .)4922 ،بهتارين روش دساتياابی باه چناين هادفی اتخااذ رويکاردی
autonomy
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انتقادی است .اين آگاهیبخشی نبايد الزاماً در کوتاه مدت موجب تحول بنيادين در گفتاار و رفتاار کااربران زباانی شاود.
همانطور که فرويد در آغاز کتاب تفسير خواب آورده است "اگر نمیتوان مجموعۀ آشکار قواعد ايدئولوژيک را تغييار
داد ،حداقل میتوان در جهت تغيير جزيی مبانی گام برداشت"(فرويد 88 :4928 ،به نقل از ژياژک .)11 :4921 ،موفقيات
رويکرد انتقادی براساس کارايی آن در اثر بخشای روی سااختارهای کاالن جامعاه و ساهمی کاه در ايجااد تغييار در ايان
ساختار ايفا میکند ،سنجيده میشود (آقاگلزاده و غياثيان.)4926 ،
در زبان فارسی ،مانند بسياری از زبانهاای ديگار ،ضارورت باهروز رساانی سااختار و محتاوای فرهناگهاای فارسای،
همخوانی آن با مقتضيات زمانه و بازتاب دغدغههای زيستی در زبان ضروری باه نظار مایرساد .مامالً هاوبرگر( )8110در
تحليل انسانمداری در فرهنگهای تکزبانه انگليسی زبان معتقد است" :پافشاری بر حفظ سنّتها و رويکردهاای کناونی
موجب انقراض همۀ گونههای زيستی و تکرار چندين بارۀ فاجعههاای زيساتی خواهاد شاد .بناابراين ضاروری اسات هماۀ
زبانها در تدوين فرهنگها ،در سطم واژگان و گفتمان بايستههای زيستبومی را در نظر داشته باشند".
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