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  دهیچک
 بررسی به که است شناسیزبان جدید هایشاخه از یکی محیطی زیست شناسیزبان

 ینب ارتباط اصل پذیرشِ با زیرا پردازد؛می زیست محیط هایتخریب در زبان نقش

 رفتار و خوردبر نحوۀ بر ما تفکر خواهیم پذیرفت که طرز زبانشناسی، در تفکر و زبان

 در ن،متو تحلیل و تجزیه و بررسی با زبانشناسان. گذاردتأثیر می طبیعت با ما

 سازیباز و اصالح را طبیعت با انسان ارتباط که هستند ذهنی الگوهایی جویوجست

 هانج با تنگاتنگ ارتباط سبب به عارفان که فرضپیش این با نگارندگان،. دکنمی

 اند،گرفته طبیعت عناصر از را بهره بیشترین خود، انتزاعی هایاندیشه بیان برای هستی،

 ها،آن ترویج با که کند ارائه الگوهایی است قادر عرفان زبان که باورند این بر

 رگوندگ مثبت جهت در زیست محیط به نسبت مردم فرهنگی و فکری هایزیرساخت

 لحظه ره زیست محیط که کنونی دنیای در که است آن گربیان هابررسی نتیجۀ. شود

 و فکری هایساخت زیر کردِبه در الگوهایی چنین ترویجِ شود،می تخریب بیشتر

 .است مؤثّر طبیعت به نسبت جامعه اندیشگی

 یمولو ،یرازیش یبقل ولد، بهاء ست،یز طیمح ،یشناسزبان عرفان،: واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

 ود؛رمی شمار به طبیعت برای بحران عصر تکنولوژی، و علم در پیشرفت رغمعلی حاضر عصر 

 انوری،ج و گیاهی مختلف هایگونه رفتن بین از طبیعی، منابع کاهش هوا، آلودگی آب، بحران

 دانست عتیصن و علمی هایپیشرفت نتیجۀ توانمی را بحران این از عظیمی بخش ؛...و جمعیت انفجار

 هایحوزه اندیشمندان و دانشمندان معضل، این با مقابله برای. اندبوده هاانسان خود آن باعثِ که

 اندیشۀ در نیز شناسیزبان علم میان این در. اندبرآمده هاییبرنامه و راهکارها ارائۀ پی در مختلف

 است شناسیزبان جدید هایگرایش از «محیطی زیست شناسیزبان» .است بوده راهکارهایی ارائۀ

 شاخۀ این. است زیست محیط بحران از رفت برون برای هاییراه کردنِ پیدا آن، وجودی فلسفۀ که

 حیطیم زیست هایتخریب آمدن وجود به در است ممکن نیز زبان که است باور این بر شناسیزبان

 رد را محیطی زیست هایبحران از بسیاری ریشۀ شناسی،زبان از نوظهور شاخۀ این. باشد داشته نقش

 معتقد استیبی. است آفریننقش پیرامون جهان شناخت و تفکر در زبان زیرا کند؛می جووجست زبان

 را ما تواندیم تبلیغات زبان. دهدمی قرار تأثیر تحت را جهان دربارۀ ما تفکر چگونگی زبان: »است

 ارهایینوشت که حالی در نماید؛ ترغیب زیست محیط مخرب و ضروری غیر محصوالت خواستن به

 چگونگی بر ما تفکر طرز. بود توانندمی طبیعت جهان برای احترام بخش الهام طبیعت، ستایش در

 زا نمودن حفاظت یا و بردن بین از به را ما تواندمی زبان رو این از گذارد،می تأثیر ما عملکرد

 هایحوزه از(. 363: 3161استیبی،) «کند تشویق است، وابسته آنها به زندگی که هاییاکوسیستم

 در زیست یطمح با نوعی به که است متونی تحلیل و تجزیه محیطی، زیست شناسان زبان توجه مورد

 ونمت توانمی اساس براین. کالسیک متون هم و است معاصر متون شامل هم متون این. اندارتباط

 سو کی از عرفانی، کالسیک متون در کرد؛ بررسی محیطی زیست شناسیزبان به توجه با را عرفانی

 تلقّیِ طرزِ و،س دیگر از و شودمی دیده ـ آن ناتورالیستی معنی در نه ـ نگاری طبیعت زیبای هاینمونه

 عمومیِ رهنگِف از که کرد تلقی محیطی زیست گفتمان و تفکر نوعی توانمی طبیعت را، از عارفان

 آثاری چنین رد مندرج اندیشۀ و تفکر است. پذیرفته تأثیر زیست محیط خصوص در ایرانی ـ اسالمی

 حفظ به ات کرد مطرح جامعه سطح در مختلف شگردهای به شده بومی الگویی صورت به توانمی را

 باید نیز را هنکت این.. شود منجر زیست محیط به نسبت جامعه آحادِ مسئوالنۀ برخورد و زیست محیط

 محیط بحران لح در که نیست معنی بدین هرگز متون، نوع این زبانشناختی تحلیلِ و تجزیه که افزود

 ساختنِ دگرگون آن، هدف بلکه کند، پیشنهاد سریع و عملی راهکاری تجربی علوم همچون زیست،
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 مدت بلند ریزیبرنامه مستلزم که است طبیعت به نسبت جامعه اندیشگی و فکری هایزیرساخت

 انجام ستزی محیط وضعیت بهبود در را گام ترینمهم شود، کار این به موفق شناس زبان اگر. است

 با ثبتم برخورد و زیست محیط حفظ به توجه نیز ایرانی عارفان هایاندیشه و افکار در. است داده

 فتمانگ از بخشی عنوان به نظریات و هااندیشه این معرفی و شناسایی رو، این از شود؛می دیده آن

 هایسنت به بازگشت با که امید بدان رسد؛می نظر به ضروری طبیعت خصوص در ایران فرهنگی

 .کرد آشتی آن با دوباره و بازیافت را شدهگم طبیعت بتوان ایرانی ـ اسالمی اصیل

 قیتحق ۀنیشیپ .2

 و هالیپتانس از تا ستین شناخته د،یبا کهچنان ران،یا در هنوز «یطیمح ستیز یشناسزبان» یۀنظر

 نهیزم نیا در یاندک یهاکتاب و مقاالت. شود استفاده ستیز طیمح بحران حل در آن یهاتیقابل

 یشناسزبان ،«یطیمح ستیز یشناسزبان بر یدرآمد» ۀمقال در پور یاحمد طاهره. است شده منتشر

 رد علم زبان نقش» عنوان با یامقاله در یناصر شاه یشاد. است کرده یمعرّف را یطیمح ستیز

 ستیز مشکالت جادیا در را علم زبان نقش ،«یشناسزبان منظر از یطیمح ستیز یهابحران دیتشد

 یبررس هب «یسپهر آب یپا یصدا در سبز زبان» ۀمقال در ییرضا حدائق. است دهنمو یبررس یطیمح

 ردّ» در یدیرسعیم سادات عاطفه. است پرداخته یسپهر سهراب دراشعار یطیمح ستیز یشناسزبان

 کیکالس شعر در یطیمح ستیز یشناسزبان عناصر یِابیباز به دنبالِ «یفارس شعر در سبز زبان یپا

 قاآ فردوس نظر ریز یبیاست آرن از «یطیمح ستیز یشناسزبان» عنوان با زین یکتاب راًیاخ. است ودهب

 .است شده ترجمه زاده گل

 مسئله انیب .3

-گسترده آن ۀدامن روز هر که است یطیمح ستیز یهابحران یانسان امروز یهادغدغه نیترمهم از

 تیفعال کنار در. کندیم دیتهد نیزم ۀکرروی  بر را انسان یزندگ یاندهیبه شکل فزا و شودیم تر

 ییساشنا به تا است آن بر زین یطیمح ستیز یشناسزبان ،یعلم گرید یهاحوزه و هارشته متخصصان

 یجووجست در رو، نیا از بپردازد؛ آن اصالح و ستیز طیمح بیمؤثر در تخر یعوامل زبان

 یراتییتغ ،ستیز طیمح به نسبت یانسان ۀجامعنگرش  درآن  ۀواسطبه  تااست  یزبان دیجد یالگوها

 ییالگوها توانیم یو سنت ینیمتون د یواکاو با که معتقدند شناسان زبان از یبرخکند.  جادیا یادیبن

 نیابه همین منظور، در  ،. شوند واقع مؤثرو  دیمف یخاک ۀانسان در کر یکه در تداوم زندگ افتی

 .شده است پرداخته یعرفان متون در کاوش بهق یتحق
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 یطیمح ستیز یشناسزبان: ینظر یمبنا .4

 و زبان ۀرابط به که نو شیگرا نیا. گذردینم دهه چند از شتریب یطیمح ستیز یشناسزبان عمر از

 یشناسان بانز نیاول عنوان به ورف و ریساپ اتینظر با پردازدیم آن کاربران یاجتماع و یعیطب طیمح

 یاپردازان برجسته هیتوسط نظر ،آن از پس و آغاز اند،کرده اشاره طیمح و تفکر زبان، ۀرابط به که

بسط  و شد لی( تکم3666) ریبروکم و( 3666) هره(، 3666) مولهسلر(، 3666) یدیهاگن، هل چون

 ،محیطی ستیز یشناسزبان. شکل گرفت یطیمح ستیز یشناسزبان یۀنظر قیطر نیو بد افتی

 یشناسزبان":کرد فیتعر گونهنیا را آن هوگن نریآ، 3616سال در بار نیاول که است یااستعاره

 انسان تیاس ،یلیاردب از نقل. ) "است شاناطراف طیمح با و گریکدی با هاتعامل زبان یطیمح ستیز

 (.طیمح و یشناس

 خأل دربه طور انتزاعی و  را زبان کهاست  یچامسک نظرخالف  بر یشناسزباناز  فیتعر نیا

 طیمح و نجها با زبان که باورند نیا بر مولهسلر چون یطیمح ستیز شناسان زبان. کندیم یبررس

 بانز ما اطراف طیمح هم و سازدیم را جهان زبان هم که یمعن نیبد دارد؛ تنگاتنگ ارتباط اطراف

 انسان که است یاجتماع و یعیطب طیمح ط،یمح از منظور(. 717: 3161همکاران، و قطره) سازدیم را

. است داده جامان یاگسترده قیتحقبر زبان  طیمح ریتأث یۀاثبات نظر ی. نتل براکندیم رشد آن در

 اعتقاد به رایز ند؛برخوردار یشتریب یبارش فراوان از تنوع زبان یاست که مناطق دارا نیچنآن  ۀجینت

 نند؛کیم دیتول یادیز یمحصوالت کشاورز گرید یبه نواح ازیبدون ن ینواح نیا از کدام هر یو

در  یانتنوع زب نیحال آنکه ا دارند؛ ازین گرید یبه نواح کمترداد و ستد و معامله  یبرا جه،یدر نت

 مناطق و ینواح به خود یشتیمع یازهاین برآوردن یبرا هاآن رایز شود؛ینم دهید خشک یهانیسرزم

 مشترک یزبان ستد، و داد و معامله انجام یبرا که شودیم سبب یوابستگ نیا هستند وابسته گرید

 رددگیم مشاهده یکمتر یزبان تنوع ترخشک مناطق در که است لیدل نیهم به. باشند داشته

 (. 711-711همان،)

 یطیمح یستیز یهابحران جادینقش زبان در ا یطیمح ستیز یشناسزبانمهم  اتیاز نظر یکی

 ییاروپا نیمهاجر زبانبا  کایآمر انیاز بوم یاعده زبان ۀسیمقا با ،دگاهید نیا اثبات یبرا چاوال. است

 مراتب به ریاخ سال صد در نیمهاجر خاص، یزبان ساختار ریتأث تحت که افتی دست جهینت نیا به

-رسانده بیسآ ستیز طیمح به اندداشته سکونت مناطق نیا در یمتماد یهاقرن که یانیبوم از شتریب

ه شکل و اندازه دادن ب ،یانتزاع و یواقع یهااسم نیب زیتما عدم به را تفاوت نیا از یبخش او. اند
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 مربوط هاییاروپا زبان در ندهیآ و حال گذشته، برش سه به زمان میتقس و شمارش قابل ریغ یهااسم

ست ا نیابر  معطوف یطیمح ستیزتالش زبان شناسان  اساس، نیا بر(. 77: 3100 ،ییرضا) داندیم

 ها،نشانه لقخ» صورت که با بدان کنند؛ یمعرف مربوط یهاحل راه از یکی عنوان به را یزبان برنامه که

 کردن رنگ پر با توانیم سبز دستور کی جادیا و دستور یهاحوزه در یزبان عبارات و هاواژه

ل ح جهت در ستیز طیمح بیتخر و یآلودگ معضل دادن جلوه خطرناک و یطیمح یهاتیحساس

 را زبان زبان، به نسبت دیجد دید نیا(. 3161:7،یدیسع ریم« )گام برداشت یطیمح ستیمشکل ز

 ییهانقش زبان یبرا بلکه رود،یم کار به ارتباط جهت که داندینم ییستایا یهانشانه و هاواژه فقط

 یحت و یفرهنگ ،یفکر یهانهیزم جادیا در یمهم عنصر را زبان و است قائل یانسان ارتباط از فراتر

 متون لیتحل هب شناسان زبان از یگروهکه  مینکته اشاره کرد نی. از قبل به اداندیم انسان ینیب جهان

 چون یشناسانزب ۀشد تیتثب اتیاست که از نظر یشناسان زبان جملهاز  یبی. استدارند یاژهیو توجه

 یاه استعاره ،(ییمعنا یها نقش و یفعل یندهایفرا) گرا نقش یشناسزبان ،یانتقاد گفتمان لیتحل

 اموجود در ذهن انسان ر یشناخت یساختارها وا. استکرده استفاده متون لیتحل یبرا... و یمفهوم

بلکه  ت،سین اتیو روا اتیحکا ها،داستان نیا از منظور که داشت توجه دیبا البته. نامدیم «داستان»

 با اآنه تعامل و ارتباط ۀنحو که شودیم اطالق افراد یذهن درون و یذهن یالگوها به هاداستان نیا

 ،یمحور انسان چون یزبان نمود هشت قالب در هاداستاناو این . دهدشکل می را شانرامونیپ طیمح

 یبند میتقس ...و یساز برجسته ،یمحور خود مقابل در یمحور گرید ،یارزش یالگوها و هایابیارز

 .است کرده

 یلگوهاا نوع نیا از یخال زین عارفان یشگیاند و یفکر ساخت ریز که نیا فرض با مقاله نیا

 یبقلهان روزب و یمولو بهاءولد، یهاشهیاند یۀپا بر یعرفان متون یبررس به ستین( هاداستان) یذهن

 یهاهدیپد کمک به را خود یذهن میمفاه از یاریبس بزرگ عارف سه نیا است، پرداخته یرازیش

 درخت، چون یعیطب یهادهیپد انآن آثار درد. انآورده در محسوس و ملموس صورت به یعیطب

 اندنخو با مخاطب ذهن که یاگونه به دارد؛ یفراوان بسامد... و پرندگان وانات،یح آب، ا،یدر گل،

 و میمفاه افکار، پرتو در که نیا ترمهم. شودیم دهیکش عتیطب یسو و سمت به ناخودآگاه آثار نیا

 یدارا انه،یگرامنفعت یتلقّ از فارغ و است حق گاهیتجل عتیطب متون، نیا بر غالب یهایدئولوژیا

  .است یذات ارزش
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 هاداده لیتحل و یبررس .5

 انسان تیمحور داستان. 5-1

 مغلوب یگاه انسان. است بوده شمندانیاند توجه مورد همواره عتیطب جهان با او ۀرابط و انسان

 ۀدور) حاضر عصر در(. مدرن ۀدور) است بوده آن برغالب  یگاه و ،(یریاساط ۀدور) عتیطب

 انانس یادوره هر در. شودیم دهیشن جهان سطح در عتیطب به بازگشت فراخوانِ زین( پسامدرن

 چیه در عتیطب اما. است داشته عتیطب با متفاوت یبرخورد خود، عصر بر حاکم ۀشیاند با متناسب

 دوره نیا در رایز است؛ نگرفته قرار غارت و تهاجم مورد جدید، عصر ۀانداز به خیتار از یادوره

 یسطح رد ست،یز طیمح بیتخر موجبات باور نیا. ه استدانست عتیطب مطلق حاکم را خود انسان

 ستیز طیمح طرفداران یسو از را یادیز یانتقادها نیهمچن و کرد فراهم را گسترده اریبس

 ۀشیاند منتقدان جمله از( 7666) نینورث و دوگالدها نگزیپاول ک چون یشناسان زبان. ختیبرانگ

 داستان» میکنیم یزندگ آن با ما که یداستان نیترخطرناک آنانباورِ  به. اندهبود یمحور انسان

باشد  کند،یم اکتشاف که آنچه هر یفرمانروا شده مقدر که یاگونه» ۀمثاب به است؛ «انسان تیمحور

: 3161،یبیاست) «باشد زین است حاکم خود از ترنییپا موجودات بر که ییهاتیو محصور محدود

 گفت توانیم: »دیگویم ،داده قرار انتقاد مورد را داستان نیبه شدت ا زی( ن7661) پالموود(. 31

 یطیحم ستیمسائل ز خصوصشکست آن در  یاصل ۀنشان دیاز فرهنگ غرب، و شا یبارز یژگیو

. است واناتیح گریو د عتیجهان طب ریتصور است که نوع انسان اساساً متفاوت و مجزا از سا نیا

 به افراد و عتیکه از طبدهد میاجازه گاهی به ما  شود،یم خوانده «یانسان ییاستثناگرا»که  دهیا نیا

-روش و م؛یکن یبردار بهره گرید یهافرهنگ از( مؤثرتر دییبگو است ممکن) تررحمانهیب یشکل

 انسان نگاه لیتقل یبرا(. 30: همان« )غالب است ارهیس نیا در اکنون ما مخرب و قدرت پر یها

 رجوع ذشتهگ ینید یهاسنتبه  دیکه با عتقدندنصر م نیحس چون ییگراسنت متفکران محورانه،

 نیا. (11: 3101 نصر،) است عتیطب نگهبان و حافظ اهلل فهیخل عنوان به انسان آن در که یسنت کرد؛

 یبرا انسان یالله فهیخل به اعتقاد نیع در آنان. دارد وجود عارفان ۀشیاند درنیز  تفکر طرز و نشیب

 یکس. ندکاحراز می را مقام نیا یستگیشا هاآن به عمل باتنها  که اندقائل یفیوظا و هاتیمسئول او

 هک گونه آن. کرد خواهد محسوب واحد کل از یجزئ را یهست تمام قطعاً آمد، نائل مقام نیا به که

آمدند.  آدم ساجد کهیمال الجرم. آمد نینچنیا منزلتش کند، خالف را طبع که هر: »دیگویم لد بهاء

چو در  ؛ستین یخاکش را باد ست؛ین یآتشش را آب ،که در جنگ نبود ،یدیاصلت چه د نیتو از ا

لّ ک نیچنانکه مرد شجاع را مزه در جنگ باشد...اکنون تو جزو ا ابند؛ییم جنگ از مزه اندجنگ
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 یکار خود جدّ دان چگونه است که یتو که جزو ،یدان هزل هچون تو کلّ جهان را ب ،یجهان آمد

 «کجاست از است اصل نیا از نه تو ریتدب نقش اگر یداریخود را نگاه م یکارها شیو پساپ

 عنوان به انسان وجود او، یفکر نظام در که شودیم استنباط بهاء سخن از (.336: 3110بهاءولد،)

 خود ای و دبدان یهست نظام از جدا را خود تواندینم نیبنابرا است؛ یهست ۀکریپ و واحد کل از یجزئ

 ست،ا عتیطب از یجزئ زین او که کندیم یادآوری انسان به بهاء. دهد قرار جهان مخالف قطب در را

 ن،یا رب بنا دارد؛ مطلق یحاکم یهست نظام کل. بنگرد هزل ۀدید به را یهست جهان تواندینم پس

 از ریتقد لیب بهباز ... : »که دیگویم نیچن انسان خلقت داستان در بهاء. است یمنتف انسان تیحاکم

 جمع ابر و باد و ستارگان و کهیمال کنندگان کار خاک، و کاه و آب به دندیتراش را شما نیزم یرو

 تا برسانند بهشتتان کنگره به دست به دست تا باش. اندکرده گل یهاغنچه نیچن را شما تا اندکرده

 (. 16: 3110ولد، بهاء) «دیریگیم رونق چه که دینیبب

 یعیدر نظر گرفته نشده است و از بدو تولد عوامل طب عتیاز طب یانسان جدا نش،یآفر ۀچرخ در

 گرفته لشک خلقت آغاز همان از عتیطب با انسان ارتباط بیترت نیبد. انددر خلقت او نقش داشته

 اممق کندیم یادآوری دهد،یم قرار میتکر مورد رامقام و منزلت انسان  نکهیا نی. بهاء در عاست

 نیبا ا و یتو هنوز قدم در رحم ننهاده بود»...  وادارد غرور و تکبر به را او دینبا انسان یالله فهیخل

 که منازل نیچند از و یدیرس نجایا تا یکرد هامنزل نیچند که یبود دهینرسرنگ منزل رنگ

 و هاشهیاند گنجشکان نیوا یدیرس نجایا چون که دهیند چیه مرغان جنس نیاز عجب یگذشت

 یکرد ازآغ یباز کبوتر و یگشت مشغول شانیا با و یرفت فرو یجا نیبر و یدید را حواس مرغان

 چون تساع کی تو... نیستند تو آموز دست و یدهینم تو خورشان و نکرده دشانیص یجا نیاز تو

 نیچند تو ."است خوش ،ستا یزمان چه اگر یسلطان" که ییگویم یعنی یشد یاغی یافتی ییتوانا

 ورش آب پاره که یمان را شور نیزم .یندار حاصل چیه کف به و یداریم مشغول شتنیخو یروز

نوع نگرش به انسان  نی(. ا13: 3110بهاءولد،) انددرآمده تو گرد زده تشنه کور مرغان تا یداریم

محور  را خود هرگز انسان یدگاهید نیچن با رایمؤثر خواهد بود. ز زین عتیاو با طب برخورد در قطعاً

 واال و ارجمند است.  اریدر نظرش بس یجزء هست نیترکوچک رو نیا از د،یعالم نخواهد د

 :است خلقت جهان از یجزئ انسان زین موالنا یفکر ۀمنظوم در
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 هزار صد زین دال جزوی یک که تو

 

  قرار؟بی حکمش پیش نباشی چون

 (670-671 ،0د: 3111 مثنوی، مولوی،) 

 .دارد کمال یسو به رو جهان یاجزا همراه که داندیم عتیطب از یجزئ را انسان واقع در یمولو

رو  یخط ریس کیهر دو در  یاست که انسان و هست نیا، داشته اشاره آن به یمولو که یمهم ۀنکت

 . شودینم دهید هرگز یمحور انسان هم یمولو ۀشیاند در نیبنابراکمال دارند.  یبه سو

: داندیم حق شناخت یعنی عرفان و تیعبود را انسان خلقت از هدف صراحت به یبقلروزبهان 

. اندخو شانیفرا مانیا و ذات و خشوع به تیجبار با و آورد دیپد عرفان و تیعبود یبرا را آنان»

 قرار ارواح و فرشتگان را جوالنش گاهعرصه و سلطان یالیاست و ملکش نهیگنج را یکرس و عرش

 و ساخت استوارشان هاکوه و هاصخره چنگک به و گسترد بندگان یبرا را شهرها و هانی....زمداد

 (.1: 3161،یرازیش یبقل. )ساخت یجار شهرها و هاسار چشمه آن در و داد نتیز فیلط درختان به

 ذَلِکَ یفِ إِنَّ مِنْهُ جَمِیعًا الْأَرْضِ فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا لَکُمْ سَخَّرَ» :یۀآ ریتفس تواندیم هاعبارت نیا

 انسان مسخر را آسمان و نیزم خداوند هیآ نیا در چه اگر. باشد(. 31/ هیجاث) «یَتَفَکَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآیَاتٍ

 تفکر و رتدب یبرا ییهانشانه و اتیآ آن در که دیفرمایم صراحت به آن از بعد اما است کرده یمعرف

 جهت یریختس ر،یتسخ نیا که افتیدر توانیم تفکر و تأمل یکم با گرید یسو از. است داده قرار

 به را نیزم توانیم دنیشیاند و تفکر با که به این معنی است بلکه ست،ین عتیطب ینابود و یرانیو

 عنوان به. باشد داشته شیآسا و آرامش با توأم یایزندگ آن در انسان که کرد لیتبد بایز یبهشت

 اهانیگ و هاگل از یزارگل دنیشیاند و تفکر قدرت با بتواند زرعی لم ریکو در یکس اگر مثال،

 جهت در یتصرف اما است داده انجام تصرف ینوع کند، ایاح دوباره را ریبا ینیزم ای کند، جادیا

 گاهیجا سو کی از عارفان که باشد نیا بر لیدل تواندیم یعرفان متون در شهیاند نیا تکرار. مثبت

 هک کنند القا مخاطب به خواهندیم سو گرید از و کنندیم یادآوری او به یهست نظام در را انسان

: » دیگویم نهیزم نیدر ا یآمل یجواد .جهان نیا رأس و محور نه است عتیطب از یجزئ زین انسان

 انسان و تاس یاله یامانت و او ملک و خدا به متعلق است بشر اریاخت در که یتیهو شودیپس معلوم م

 (.313: 3100،یآمل یجواد) «است ظلم آنها در ناروا تصرف لذا. است خداوند امانتدار
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 یارزش یالگوها و هایابیارز. 5-2

 شود،یم پرداخته آن به یطیمح ستیز یشناسزبان ۀحوز در که مهم موضوعات از گرید یکی 

 یمؤثر اریبس نقش عتیطب با انسان برخورد ۀنحو در که هستند یذهن و یارزش یالگوها یجووجست

 یطیمح ستیز یشناسزبان با مرتبط یاحوزه ،یارزش یالگو» :دیگویم نهیزم نیا در یبیاست. دارند

 «دارد یتمثب نقش ،یزندگ طیمح به نسبت یعموم افکار یمنف ای مثبت یده شکل در رایز است

 افراد ذهن در موجود( یذهن یالگوها) یهاداستان را ها،یابیارز او نیهمچن(. 376: 3161 ،یبیاست)

عناصر » یا کنندهیابیعناصر ارز (.316همان،) داندیم یزندگ از یاحوزه بودن بد ای خوب بر یمبن

 دتوانند آشکار باشند، ماننی( م316: 3161 یبی،، به نقل از است7661 یت،و وا ین)مارت «یارزش

 یمنف ایبر مثبت  یباشند که داللت ضمن اییعناصر ضمن یا، و «خوب، بد، درست، اشتباه» هایواژه

 خاص مانند یساخت دستور یکدر  یا یگرد یهابا واژه ییآبودن دارند؛ به عنوان مثال، در باهم

عنصر  xکه بر اساس آن  دهدمی شکل را یابیارز ی)مثالً خطر لغزش خاک( که نوع« xخطر »

 (. همان) شودمی تلقی یمنف یارزش

 از اعم یبانز یهابافت و متون یبررس به ابزارها یبرخ از استفاده با شناسان زبان اساس نیا بر 

 بر قیطر نیا از و ابندی دست مثبت یارزش یالگوها به بتوانند تا پردازندیم یگفتار و ینوشتار

 ینگاه عت،یبط به عارفان نگاه که آنجا از. بگذارند ریتأث انسان یطیمح ستیز یهاتیفعال و هانگرش

 مثبت نگرش بر یمبتن یارزش یالگوها به توانیم یعرفان متون در کنکاش با است، بوده یقدس

 مورد رد عارفان ۀشیاند در که یذهن یالگوها یبررس و لیتحل با. افتی دست عتیطب به عارفان

 آشکار زین هاداستان نیا یرساختیز یهایابیارز است داشته وجود شان رامونیپ طیمح و عتیطب

 . شد خواهد

 مصرف کاهش یارزش یالگو. 5-2-1

 است یکنون یطیمح ستیز معضالت از یاریبس یاصل مسبب یعیطب ریذخا و منابع از هیرویب ۀاستفاد

 یمتن و یریوتص یهارسانه عیوس غاتیتبل ریتآث تحت هاانسان. است شده یانسان ۀجامع ریدامنگ که

. شوندیم ترصیحر شتریب مصرف به نسبت ناخودآگاه ،یمصرف یکاالها افزون روز دیخر یبرا

 ۀاستفاد سبب خود، ۀنوب به زین یخودخواه. ترخودخواه تر،خواه ادهیز چه هر انسان که است یعیطب

 را یطیحم ستیز مشکالت مهم عوامل از یکی فر یدریح. شد خواهد یعیطب ریذخا و منابع از شتریب

 شکالتم جادیا سبب که داندیم یبشر جوامع العاده فوق ییگرا مصرف و یجهان اقتصاد گسترش

 ستیز طیمح یآلودگ و منابع بیتخر منابع، کمبود و کاهش بعد سه در یطیمح ستیز مخاطرات و
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 انسان یخواه ادهیز و حرص یاصل عامل گمانیب(. 306-316: 3166فر، یدریح. )است شده

 رو نیا از. کرد جووجست اتیماد به آوردن یرو و اتیمعنو از او یگردان یرو در دیبا را یامروز

 رایز. رسدیم نظر به یضرور کند،یم حیتقب را ییگرا مصرف که یسنت یهافرهنگ به بازگشت

 یختخوشب و سعادت احساس ییگرا تجمل و ییگرا مصرف از دور به هافرهنگ آن در یبشر جوامع

 آن به یابی دست یجووجست در دیجد شناسان زبان که است یزیچ همان قاًیدق نیا و کردندیم

 منشأ هک اسراف از یدور و قناعت به عارفان یهاهیتوص تیرضا از سطح نیا به دنیرس یبرا. هستند

 یعرفان و یاخالق مهم یهاآموزه از یکی رایز بود؛ خواهد کارآمد و گشا راه دارد، یقرآن و ینید

 وانتمی عرفانی هایاندیشه در دیگر، عبارتی به .است یخواه ادهیز و حرص از یدور به هیتوص

 «است بد خواهیزیاده و حرص» یا و «است خوب قناعت» زیرساختی و ذهنی ارزشی الگوی ردپای

 ونگوناگ نحوی های ساخت و واژگان از طیفی با زبانی بازنمود سطح در که کرد وجوجست را

 در و دکن توجه اتیماد به ترکم انسان که شودیم سبب طمع و حرص از یدور. کندمی پیدا نمود

-یادیبن از یکی. است ادیز اریبس دهد انجام ستیز طیمح یراستا در ییهاتیفعال که نیا امکان جهینت

 ستا شده آن بر فراوان دیتأک و دارد یریگ چشم نمود آنها آثار در که عارفان یهاشهیاند نیتر

 شهیاند نیا به توجه ه،یاول یازهاین رفع حد در یخداداد منابع از یمندبهره یعنی است، «قناعت» اصل

 : دارد تیاهم وجه دو از

 .ردازندپیم یعیطب ریذخا و منابع غارت به کمتر نیبنابرا کاهد،یم هاانسان یخواه ادهیز از. الف 

 عام قتل نیترعیفج شاهد است، شده موسوم مدرن یایدن به که امروز یایدن در گرید یسو از. ب

 تواندیم یاساس اصل نیا به توجه. ردیگیم نشئت هاانسان یخواه ادهیز از که میهست بشر نسل

 . شود هکاست گریکدی هیعل هاانسان خشونت و توحش از که آورد فراهم را یانسان دیجد طیشرا

 بهار قناعت و خزانست حرص

  

 یخرم خزان ز را جهان ستین

 

 (1311غ: 31001،ب،یمولو 

 نشد جان یب کس چیه قناعت از

 

 نشد سلطان کس چیه یصیحر از

 

 (611: 0/3111،الف،یمولو) 
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 هک است سبب نیهم به. است همراه یتحرک یب ،ینابود مرگ، چون ،یمیمفاه با همواره خزان

 نیا با او. کندیم مانند خزان به را آن دیبگو سخن حرص یاخالق لتیرذ از خواهدیم یوقت موالنا

 حرص ۀلیرذ صفت که یمعن نیبد است، گذاشته شینما به را حرص یزشت واقع در یساز ریتصو

 بهار همچون که است قناعت آن عکس اما. بود خواهد جهان طراوات و یخرم ،یشاد ینابود عامل

 نیا ریز در که یداستان واقع در. داشت خواهد همراه به خود با یشاد و طراوت ،یسرزندگ که است

 یابودن سبب یخواه ادهیز و حرص که کندیم واقف امر نیا به را ما است نهفته یمفهوم استعاره دو

 زا توانیم «است خوب قناعت یارزش» یالگو با اما شد، خواهد ینیزم ریز ریوذخا یانسان منابع

 یبرا یطیمح ستیز شناسان زبان هاآموزه نیا مقابل در. آورد عمل به ممانعت ستیز طیمح بیتخر

 اندردهک مطرح را «است یماریب کی ییگرا مصرف» دیمف استعاره ییگرا مصرف هیرویب کاهش

: 3161،یبیتاس) است شده جیترو و یبررس یونیزیتلو یهابرنامه و هاکتاب از یعیوس گستره در که

 که دیرس جهینت نیا به توانیم یمولو شعر در رفته کار به یهااستعاره با استعاره نیا سهیمقا با(. 331

 حال ،است کرده انیب یهست جهان روند بر را طمع و حرص یمنف ریتأث عت،یطب از الهام با یمولو

 دو از یاشن تفاوت نیا. است گرفته قرار دیتأک مورد ریتأث نیا یماریب ۀواژ با یشناسزبان در آنکه

 هداشت وجود انسان روح و ذهن در عتیطب که یادوره. است مختلف ۀدور دو در یشناخت نظرگاه

 تواندیم قناعت بر دیتأک نیبنابرا. است گرفته فاصله اریبس عتیطب از انسان که گرید یادوره و است

 به هیوصت واقع در. شود هاانسان یخواه ادهیز از مانع تا شود داده جیترو دیمف یزبان یالگو عنوان به

 .شد خواهد رفمص کاهش همه از ترمهم و عتیطب با شتریب ارتباط ،یستیز ساده جیترو سبب قناعت

 یخودمحور مقابل در یگرمحورید. 5-2-2

 یگرید که آنجا تا است خود یهاخواسته به حد از شیب توجه مدرن انسان یاساس مشکالت از یکی

 یجمع دسته یکشتارها و ها یزیر خون ها،جنگ ادعا نیا بر گواه. ندارد وجود او ذهن و فکر در

 واملع از یکی ینیخودب ای یمحور خود. ونددیپیم وقوع به جهان از ییهاگوشه در روز هر که است

 ریسا به نه و کند فکر خدا به تواندیم نه خودخواه انسان رایز شود،یم محسوب انسان سقوط

 یمحورها از یکی و یاسالم – یرانیا عرفان در مهم و یادیبن یمفهوم خود ترک. خدا مخلوقات

 کمتر خود ۀخودخواهان یهاخواسته به عارف که شودیم سبب شهیاند نیا. دیآیم شمار به آن یاصل

 تحرک آن با یهماهنگ و کل سمت به دیآیم شمار به جزء که( تیمن) خود منِ از واقع در و دهد بها

 خود عارف اصل در که است یهست جهان مخلوقات ریسا و هاانسان خدا، شامل یگرید نیا کند،
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 د،کنیم تیمسئول احساس یهست مخلوقات و انسان خدا، مقابل در عارف. داندیم هاآن از یجزئ را

 و یعلم یهاشرفتیپ ازدحام انیم در گفت توانیم یحت و رنگ کم مدرن عصر در که یاحساس

 در که ندکیم جادیا یارزش یالگو یمحور خود مقابل در یمحور گرید. است گشته دیناپد یصنعت

 یلگوا نیا بسط با. شوندینم حق مخلوقات از یمخلوق چیه تیاذ و آزار و رنج به حاضر هاانسان آن

 عرفان ۀبرجست یهاچهره از یکی یمولو. داد رواج جامعه در زین را نشاط و یشاد توانیم یارزش

 :دیگویم خود ترک مورد در

 شو خاک همه و شیخو از شو پاک

 بسوز خوش یشو خشک ایگ چو ور 

 

 ایگ دیبرو تو خاک ز که تا

 ایض فروزد تو سوز ز که تا 

 

 (713غ: 3100،ب،یمولو) 

 یهامثال رد دقت با. دارد یخودخواه و ییگرا فرد از زیپره بر یاریبس دیتأک خود آثار در یمولو

 که- ینفسان یهاخواسته و خود از شدن رها و کل به توجه در موالنا ینیب جهان به توانیم زین ریز

 :افتی دست -ردیگیم سرچشمه تیّمن از

 یگسست گرانید از یپرست را سنگ تا

 

 یآر ادی لیس گر دینشا را تو ایدر

 

 (3611 غ شمس، وانید ،یمولو) 

 !جان یا قطره، کی من و ییایدر تو

 

 کرد توانیم کل را جزء کنیول

 

 (711 غ، همان،) 

 تسین جدا که شد جدا بحر آن از قطره کی

 

 برآمد فخار صلصل تک ز کادم

 

 (771 غ همان،) 

 واهدخ( عتیطب انسان، خدا،) گرانید دنید سبب خود از ییرها که است معتقد موالنا واقع در

 اساس بر. است شناور بزرگ کل کی در او بلکه ستین خود به محدود یمولو یایدن یعبارت به. شد

 واحد کریپ از یجزئ که خود به رساندن بیآس با است برابر یهست یاجزا به زدن بیآس نشیب نیا
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 یحت و گریهمد از هاانسان ییجدا و تفرقه سبب تکبر و غرور کندیم دیتأک گرید یجا در او. است

 :شد خواهد شانرامونیپ طیمح از

 تفرقه اندر جمله تکبر از

 هست که دان قاتل زهر تکبر، نیا

  

 مخرقه از اندزنده جان، از مرده

 مست جیگ آن شد زهر پر یمَ از 

 

-7617 ب: 1/3111،الف،یمولو) 

7611) 

 در که است میعظ نظرش در ستیز طیمح و عتیطب و است عتیطب در غرق اندازه آن یمولو

 از دیاب یگرید به توجه و یمحور خود از ییرها یبرا که کندیم هیتوص هاانسان به هم هیماف هیف

 رد»: نهدیم انیم در خالصانه دارد، آنچه یداشت چشم گونه هر بدون درخت رایز اموزند،یب درخت

 از را هارخت اندک اندک آنگه ،یتبسم اول ند؛یآیم شیپ اندک اندک چون که نگر درختان

 در جمله دارد چه هر و نهدیم انیم در را همه انهیصوف و شانهیدرو و. کندیم دایپ وهیم و برگ

 (. 333: 3101ج، ،یمولو) «بازدیم

 یساز برجسته. 5-2-3

 آن در که کندمی تعریف ایذهنی الگوی یا داستان را سازیبرجسته( 711-710: 3161) استیبی

 ازنماییب توسط سازیبرجسته این. شوندمی نمایانده پررنگ یا برجسته زندگی از مهمی هایبخش

 ارد،د توجه ارزش که چیزی عنوان به زندگی از بخشی از عینی و واضح زنده، زبانی یا تصویری

 یعرفان یاهنوشته در که شودیم پرداخته یزبان یالگوها یبررس به بخش نیا در .گیردمی صورت

 یانعرف یهانوشته در رایز است؛ گرفته قرار استفاده مورد نباتات ۀحوز یساز برجسته جهت

 وجود انانس از فراتر یایدن یکل طور به و اهانیگ وانات،یح یساز برجسته جهت یزبان ییالگوها

 نخست»: دارد تیاهم جهت چند از یشناسزبان ۀفلسف نظر از انسان از فراتر یایدن یساز برجسته. دارد

 یجستگبر هاانسان فقط اگر و کند،یم یبررس را هاگونه همه رفاه یطیمح ستیز فلسفه که نیا

 رفاه و بقا هک نیا دوم. شودیم گرفته دهیناد هاگونه ریسا ازین صورت نیا در باشند داشته یفرهنگ

 یساز برجسته هب ازین هانظام نیا. دارد یبستگ یزندگ بزرگ یهانظام با آنها متقابل ارتباط به هاانسان

 و یندرستت که نیا سوم. شودیم یبررس آنها بر هاانسان ریتأث هایریگ میتصم در که ییجا تا دارند

 مدل کی یعیطب نظام نکهیا چهارم. دیآیم دست به عتیطب با هاانسان ارتباط در یروان سالمت
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 از ییهاداد درون به فقط و هستند مولد هاانسان ابیغ در یعیطب یهانظام. کنندیم فراهم را یداریپا

(. 717: 3161 ،یبیاست) «کنندینم دیتول را یدیزا مواد چیه و دارند، ازین یمیوشیب ۀچرخ و آفتاب نور

 عنوان به واناتیح ر،یضما از استفاده اهان،یگ ها،گل وانات،یبرح یگذار نام قیطر از یساز برجسته

 را گانوپرند اهانیگ یمولو ریز غزل در مثال عنوان به رد،یگیم صورت یحس ریتصو کنشگران،

 :هستند مناظره و گفتگو حال در که داندیم یفعال کنشگران

 به را خزان سوخت رفت علمدار سرو

  تفت

 «کیعل سالم» :گفت نیاسمی با سنبله 

 «دیما دارم تو ز من» :دیب به قرنفل گفت 

 «یادهیترنج چه از ترنج یا»: بگفت بیس

  

 لقا نیریش ۀالل نمود رخ کُه سر وز

 ...افت یا یآ چمن در السالم کیعل»: گفت

 «الصّال تست خلوت امخانه عزب»: گفت 

 خودنما نشومیم بد چشم از من گفت

 

 (10غ: 3100،ب،یمولو) 

 هب را یعیطب عناصر ریسا و اهانیگ ها،گل غزل نیا در یمولو گرددیم مالحظه که همانطور 

 عناصر نیا بیترت نیبد است، اندهینما هستند، یانسان صفات یدارا که فعال یکنشگران عنوان

 یمولو و ولد هاءب ،یرازیش یبقل ینیب جهان در و یفکر ۀمنظوم در اصوال. اندافتهی یخاص یبرجستگ

 در صرشعنا تمام با عتیطب به احترام حس شودیم سبب امر نیا دارد، یاژهیو گاهیجا عتیطب جهان

-نوشته در اهانیگ و واناتیح نیا کردن برجسته با سندگانینو» رایز شود؛ ختهیبرانگ مخاطبان انیم

 صورت نددار عتیطب با برخوردشان در خوانندگان که را عتیطب جهان به توجه قیدق ۀویش شانیها

 ۀگفت به افکار یرو بر یگذار ریتأث یهاراه از گرید یکی(. 711: 3161 ،یبیاست) «کنندیم یبند

 در را ام تصور قدرت هیپا سطح یهاواژه نیا. است هیپا سطح یهاواژه از استفاده نگیهل و کافیل

 ازد،سیم ذهن در یصندل کی از یریتصو «یصندل» ۀواژ مثال عنوان به آنها. کنندیم فعال ذهنمان

 نیا از استفاده آنها. کندینم فعال را ما ذهن در یریتصو است یعموم یاواژه که «مبلمان» ۀواژ اما

 یهاواژه» کاربرد با عارفان(. 716همان،. )دانندیم یقو اریبس ارتباط جادیا در را هیپا سطح یهاواژه

 نندکیم ییبازنما را عتیطب از روشن یریتصو...و درخت گل، آسمان، ن،یزم همچون «هیپا سطح

 .داشت خواهد عتیطب با ارتباط در یریناپذ انکار ریتأث که
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 عارفان ینیب جهان و هاهینظر از یبخش سو کیاز شودیم سبب عتیطب عناصر یساز برجسته

 از یبرخ در. میشو آشنا هاانسان یایدن از فراتر ییایدن با آن ۀبواسط گرید یسو از و شود شناخته

. هستند جهتو کانون واناتیح اءیاالول تذکره المحجوب، کشف ه،یریقش ۀرسال همانند یعرفان متون

 یبرخ در و اهانیگ و نباتات ،ینسف آثار موالنا، آثار بهاءولد، معارف همچون متون از گرید یبرخ در

 از یفیط لیتحل با ». دارند یریچشمگ نمود یهانیک عناصر یرازیش یبقل آثار همچون متون از گرید

 نآ توانیم استعاره و ییگذرا انتزاع، سطح ،یجاندار ،یساز یکانون مثل ،یزبان یهامشخصه

. دیکش ریصوت به دهدیم نشان ینیع و واضح شکل به را یزندگ از یبخش که یساز برجسته یالگوها

 در آن زا فراتر یحت ای فرد، کی ذهن در را یخاص ۀحوز توانندیم باشند، گسترده الگوها نیا اگر

 همواره عتیطب(. 711: 3161 ،یبیاست. )کنند یساز برجسته فرهنگ، کی درون یمتعدد افراد ذهن

 ندانگرفته دهیناد تنها نه را یزندگ از بخش نیا خود آثار در و دارد خاص یگاهیجا عارف ذهن در

 نیا از یریگ بهره با را خود یانتزاع و یشناخت میمفاه تمام که هستند عتیطب در غرق چنان بلکه

 یشناخت و یذهن یامر که گناه بهاءولد، معارف از ریز عبارت در. کنندیم ملموس و زنده عناصر

 گفت اجمنه بهاء» است کرده محسوس و ملموس درختان زرد برگ باد، یعیطب عناصر ۀلیبوس است

 ماندن درختان زرد و سبز برگ بوزد خزان باد چنانک گفتم کنم چه دارم گناهان هزار نیچند من

 ۀسبز یو بدل ات ،یاویدن سبز برگ و نماند ذنوب سقم زرد برگ ینیب ریتقص و ترس باد نیا با زین

 نیهمچن(. 3110:331 ولد، بهاء) «یندازین بر زرده تا مخور ایدن سبزک است آمده حاصل آخرت

 قرار تقابل در ایدن سبزک مقابل در را آخرت ۀسبز دینما برجسته را گناهان یزشت نکهیا خاطر به بهاء

 .است داده

 استفاده شودیم یعیطب عناصر به دادن تیهو و یساز برجسته باعث که یموارد از گرید یکی 

 یانانس گروه درون به را اهانیگ و هاگل «ما» ریضم کاربرد با ریز تیب در یمولو. است ریضما از

 به آنچه» رایز است، یادیز تیاهم یدارا یشناسزبان دگاهید از ریضم کاربرد نیا است، داده یجا

 را هاگروه برون و هاگروه درون متون چگونه که است نیا است تیاهم یدارا یشناسزبان لحاظ

 هاوخانهرود و اهانیگ وانات،یح مثل انسان از فراتر یایدن جنس از یمشارکان ایآ که نیا و سازندیم

 (.300: 3161،یبیاست) «ندیآیم شمار به هاگروه درون از یبخش عنوان به هاجنگل
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 دوتا سوسن جانب دیرس بنفشه باز

 باد چو عالم یسو زان شاد دندیرس باز 

  

 قبا بدراندیم پوش لعل گل باز

 ما انیقبا سبز خوش، و خرامان و مست

 

 (10غ: 3100،ب،یمولو) 

 یمولو که گرددیم حاصل جهینت نیا یطیمح ستیز یشناسزبان گاهید از اتیاب نیا ریتفس با 

 شمار به عتیطب از ییجز را انسان بلکه رد،یگینم نظر در موجودات ریسا از فراتر ییایدن انسان یبرا

 یباراعت و ارزش یدارا عتیطب عناصر و رودیم انیم از عتیطب و انسان ۀفاصل جهینت در آورد،یم

 ایدن یبند میتقس نیبنابرا. شوندینم گرفته نظر در یانسان یها«گروه درون» از یجدا که شد خواهند

که  گریموارد د از. ندارد یگاهیجا عارفان ریسا و موالنا نشیب در وانیح و انسان متضاد قطب دو به

ه در متون است ک هیشده است تشب دیبر آن تأک یجهت برجسته ساز یطیمح ستیز یشناسزباندر 

 .شودیم دهیبسامد آن فراوان د یعرفان

 یمکن بستان سوی منزل دوستان، ای بهار آمد

 گُل به گّل از شویم پرّان زنبورها چون امروز

 استان سرو بخت چون را خفته رو در بخت تا

 کنیم

 مکنی آبادان گوشه شش جهان خانۀ عسل در تا

 (3116غ: 3100مولوی، ب، ) 

 خوش و شاد خندد باغ گرید، ابر وش ابر چشمم و است باغ دلم این

 (0/3116د: 3111الف،  مولوی،) 

 مینه به است، برخوردار زیادی بسامد از بهاءولد معارف در رویشی اصطالحات و نباتات حوزۀ

 رفته کار هب اثر این در فراوان نیز عناصر این با شده ساخته هایتشبیه جمله از و بالغی عناصر خاطر

 جاراش سر بر مرغان چون وی تسابیح است سجود و رکوع او شاخهای درختیست چون نماز» است.

 عارفانی جمله از نیز شیرازی بقلی(. 3/707: 3110 ولد بهاء...« )بهشت در باشند مرغان ترا تو تسابیح و

 قدرت قالب از فطرت بذر چون»  است گرفته بهره فراوان تصویرازی برای رویشی عناصر از که است

 دمآ علم» علم و پوشید خالفت خلعت آورد، در حدثان جهان به عدم شاهراه از قدم حسن بترتیب

 تصویر این در(. 70: 3100شیرازی، بقلی) «نیوشید حق از جان بگوش اسرار خزانۀ از االسماءکلها

 ؛«لگ به گل از شویم پرّان زنبورها چون» ملموس و عینی تصاویر از مولوی و بهاء بقلی، هاسازی

 ایجاد عتطبی از پویا و زنده تصاویری و اندگرفته بهره «بذر همچون فطرت» ؛«درختیست چون نماز»
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. دارند توجه ردرخو نقشی نیز طبیعت با انسان تعامل در عناصر این برجستگی بر عالوه که اندکرده

 «نو بیعتط هاینوشته» در رفت آن ذکر که سازی برجسته هایراه که کرد یادآوری را نکته این باید

 تخریب صرع در که امید بدان اندکرده انتخاب طبیعت با مجدد تعامل راستای در آگاهانه نویسندگان

 و آن هاییزیبای به طبیعت، عناصر و منابع به سودگرایانه و ابزاری هاینگاه جای به محیط زیست

 عارفان که است آن بیانگر شواهد آنکه حال. شود توجه کنندمی برقرار اکوسیستم توازن در که نقشی

 به خود آثار رد طبیعت عناصر کاربرد با بنابراین هستند، قائل ویژه ارزش طبیعت برای وجود تمام با

 دقیق یوۀش ناخودآگاه آثار این خوانندگان که آنجا تا اند،یافته برجستگی عناصر این بارزی نحو

 .شد خواهد تداعی ذهنشان در طبیعی عناصر سایر و حیوانات گیاهان، ها،گل به توجه

  یدئولوژیا. 5-3

 و یدراکا مقوالت با نیبنابرا آن؛ یاعضا و گروه کی نیادیبن یباورها از است عبارت یدئولوژیا» 

 یاعضا ندکیم تیهدا را گروه دو استدالل و تکلم تفکر، یچگونگ و است مرتبط افراد یشناخت

 ۀدربار هانآ نگرش یبنا ریز اتیکل نیا و اندکیشر یکل دیعقا از یامجموعه در فرقه ای گروه کی

 لشک را هاآن یهانشانه یمعنا و رسوم و آداب ۀزیانگ و است عیوقا از رشانیتفس یراهنما و جهان

 از یصورت را هایدئولوژیا کیدا وان قتیحق در(. 110: 3161ک،یدا وان از ،نقلیفتوح) «دهدیم

 گروه یاعضا ذهن در و شودیم گذاشته اشتراک به هاآن یباورها که داندیم یاجتماع شناخت

 بر و ابدییم گسترش زین جامعه سطح در هایدئولوژیا نیا یگاه که افزود دیبا البته. شودیم پخش

. داندیم «یاجتماع کنش» را زبان زین کالف فر نورمن. گذاشت خواهد یریگ چشم ریتأث جامعه افراد

 و گروه سطح در ییالگوها و هاارزش رسوم، و آداب فرهنگ، ،یدئولوژیا حامل زبان نیبنابرا

 توجه بانز نقش از جنبه نیا به یطیمح ستیز شناسان زبان. است اجتماع سطح در آن از ترگسترده

 بر اکمح یهایدئولوژیا و هاشهیاند لیتحل و هیتجز به زبان، ساختار و بافت قیطر از و دارند ژهیو

 شتریب بیتخر از سو کی از که هستند ییکارها راه دنبال قتیحق در کار نیا با و پردازندیم جامعه

 عتیطب از دهافتا دور انسان که دهند ارائه یزبان ییالگو گرید یسو از و شود یریجلوگ ستیز طیمح

 یزبان یالگو نیا ستیز طیمح داران طرف و شناسان زبان از یگروه. دهند یآشت عتیطب جهان با را

: است معتقد( 7660) مزالوالکیج. اندکرده جووجست یمذهب یهانییآ و هاسنت به بازگشت در را

 یگزند شروع هنگام به را آن که میدار یهمدل و عشق دیتجد به اجیاحت یزیچ هر از شتریب ما »

 موجودات و عتیطب به نسبت یهمدل و عشق(. 61: 3161،یبیاست از نقل) «میاداده دست از یشهر
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 رییتغ یراب ییالگو عنوان به تواندیم امر نیا. است شده منعکس یعرفان درمتون مختلف انحاء به آن

 در یرفانع متون که میواقف ما چه اگر. شود واقع مؤثر عتیطب موجودات با نادرست یرفتارها نگرش

 داشتهن وجود دوران آن در ما عصر یطیمح ستیز مشکالت و معضالت که است شده نوشته یعصر

 یطیمح ستیز ۀفلسف اهداف از یکی اما. اندنبوده آشنا یطیمح ستیز یشناسزبان با آنها و است

 انزب. دارد وجود جهان تمام در امروز که است ییهاداستان ینیگزیجا یبرا ییالگوها یجووجست

 قرار نقد وردم را «یالیخ انیگرا عتیطب» عنوان با ییهانوشته یحت که روندیم شیپ آنجا تا شناسان

 نیا که یزیچ آن رایز د،یآیدرنم جور عتیطب نوشتار نام با گفتمان نیا»: معتقدند که چون دهندیم

 ۀصحن را شرب عتیطب نیب یدرون ارتباط آنها که است نیا کندیم مهم اندازه نیا تا را هاکتاب از دسته

 که باورند نیا بر آنها شد انیب که همانطور(. 11: 3161،یبیاست)  «اندداده قرار خود شینما یاصل

 به عارفان نکهیا هب توجه با. هستند باب نیا در دیمف یهاگفتمان یبرا یمناسب منبع یسنت یهافرهنگ

 نیهمچن و تاس بوده آنها یهاشهیاند انیب یبرا یمهم منبع عتیطب و اندبوده کینزد اریبس عتیطب

 با یمذهب و یدتیقع ۀپشتوان با و کنندیم انیب یتصنع گونه چیه بدون را عتیطب و انسان یواقع ۀرابط

 از یریلوگج در دیمف ییالگو عنوان به حاضر عصر در تواندیم نیبنابرا کنند،یم برخورد عتیطب

 که فتمه و ششم قرن در بخصوص- خاص ۀدور کی در. کند عمل کارآمد عتیطب با نامناسب رفتار

 نیا. کرد بروز و ظهور جامعه در یاجتماع نهاد کی عنوان به عرفان-است یعرفان یهاشهیاند اوج

 شیخو ژهیو گفتمان با هاآن بلکه داشت، رواج یعرفان یهاگروه و عارفان انیم در تنها نه گفتمان

 رمزگان یدئولوژیا هر گرید یسو از. بودند زین عرفان نهاد بر حاکم یهایدئولوژیا گسترش یپ در

: 3161،یفتوح) «دهندیم شکل هااستعاره را رمزگان نیا از یمهم بخش» که داراست را خود خاص

 یعددمت یهانهیزم که است عرفان زبان یهایژگیو نیترمهم از یریپذ استعاره و ییگرا رمز(. 101

 اوانفر بسامد. داشت اشاره «نباتات و اهانیگ ۀحوز» یمفهوم یهااستعاره به توانیم جمله از دارد؛

 تیهدا هااستعاره نیا ساخت ریز در نهفته یدئولوژیا به را ما یعرفان آثار در یمفهوم ۀحوز نیا

 طیمح افزود دیبا. است همراه یمذهب ۀدیعق و یاعتقاد یهاارزش با شتریب که یدئولوژیا. کندیم

 جهان نخست» رایز دارد، افراد یدئولوژیا و ینیب جهان در ییسزا به نقش زین یفرهنگ و یزندگ

 یولوژدئیا آن یساز مفهوم یبرا گاه آن رد؛یگیم شکل کیدئولوژیا طیمح درون در فرد یشناس

 هک است آن یمفهوم نظام نیا ادراک در استعاره یاصل نقش. شودیم جادیا ذهن در ییهاواره طرح

: 3161،یفتوح) «کندیم درک قابل و یبند صورت ،یحس مواد کمک به را یانتزاع و یالیخ میمفاه
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 نآ در یدئولوژیا ساخت ریز که عارفان شهیاند در( هاداستان)  یمفهوم یهااستعاره جمله از(. 101

 : کرد اشاره ریز موارد به توانیم است، نهفته

 است مزرعه جهان. 5-3-1

 بسامد اما. دانگرفته بهره خود رامونیپ طیمح از شیخو یشناخت یهاشهیاند انیب یبرا عارفان اکثر

 یرازیش یلبق ولد، بهاء. است آمده در یشخص سبک شکل به آنها از یبرخ در عتیطب عناصر فراوان

-شهیاند و میاهمف انیب یبرا یعیطب عناصر از فراوان اریبس خود آثار در که هستند یعارفان از یمولو و

 است تهنهف یدئولوژیا هااستعاره نیا ساخت ریز در ادیز موارد در و اندگرفته بهره خود یانتزاع یها

 میفاهم آن به تواندیم شیخو اتیتجرب و دانش ۀنیزم به توجه با آثار نیا خوانش با مخاطب که

 شکل از پس. ندیبیم دنییرو ندیفرا چونان دهدیم رخ جهان نیا در را چه هر» بهاء. ابدی دست

 در دنییروئ فعل و جهان یانگار اهیگ از یمتنوع یاستعار یهاساخت یمفهوم ۀوار طرح نیا یریگ

 قالب در را انسان یاخرو اعمال یحت بهاء(. 101: 3161،یفتوح) «شودیم دیتول ولد بهاء سخن

 دیکاریم که را دانها نیا آخر را اهلل یهاحکم دیدانیم چه شما» کندیم انیب یشیرو یهااستعاره

 چگونه ار دانها آن و میگردانیم بلند و سبز چگونه که دیدان ای و. میاآورده کجا از که دیدانیم چیه

 میینمایم برهان ما تا دیانداز شما که مییگویم نیهم میکنیم آبدارش و میدهیم شیسبز و رنگ

 یختس بدان که را شفتالو دانه آن و میینمایم برهان ما تا اندازیم تو راتیخ از را جهان آن تخم زین

 میبکش یو از تنک پوست آن میدیگردان دهیپوس تو کالبد شکل چون باز. میکن فرسوده را آن است

 ورتص به دنییرو به مربوط یمفهوم یهااستعاره بهاء معارف در«میگردان سبز را دیسپ دل آن و

 همه وجود» که است یامزرعه جهان یهااستعاره بهاء معارف در» شودیم افتی فراوان پراکنده

( 731،731زین و ،360 ،337،331،317 ،61:ق071ولد، بهاء) «دیرویم گرید عالم از آن در زهایچ

 اشیصفت هر در شدمرا،یم حاصل چون اهلل یچگونگ یب»( 311ص) است اهلل عیصنا گلستان جهان

 ،یفتوح)  «(360ص) «ندیرویم هافکرت و دماغ و عقول» (.317ص) » دمید باغ هزار صد

 «است یامزرعه چون جهان» ولد بهاء انگارانه اهیگ یهااستعاره کالن هانمونه نیا در(. 3161:101

 به بخش نیا در بهاء. شوندیم ظاهر باال یهامثال صورت به استعاره کالن نیا ۀوار طرح که است

 به نسبت بهاء باور و اعتقاد داستان نیا در. دارد اشارت «است آخرت ۀمزرع ایدن» یمفهوم ۀاستعار

 یتخم هر آن در انسان که است یامزرعه جهان بهاء باور و اعتقاد در. شودیم آشکار جهان شناخت

 او دخو به انسان اعمال بازتاب یعنی افت،ی خواهد گرید جهان در را آن ۀثمر بکارد،( بد ای خوب)
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 یاعتقاد یاهرساختیز به بهاء یمفهوم ۀاستعار نیا که کرد نشان خاطر دیبا البته. گشت خواهد باز

 یطیمح ستیز یهاچالش با انسان که یعصر در یاعتقاد نیچن شک یب. گرددیم باز او یمذهب و

 .شود واقع مؤثر دیمف گفتمان کی عنوان به تواندیم است روبرو یادیز

 است حق جلوۀ جهان.5-3-2

 دسترس از دور او خدای بنابراین داند،می دلدار جمال از ایجلوه بیندمی جهان در چه هر عارف

 مزدگانغ عشق صابران سید کند اشارت نیز و»  شودمی ظاهر او بر گل یک میان در او خدای نیست،

 سرخ گل: کند،گو نگاه خدا بهای در که خواهد که هر خداست، بهای از سرخ گل» که را طلب

 کندمی مشاهده گل سراپردۀ در را خدا بارها شیرازی بقلی(. 311: 3107 الف شیرازی، بقلی) «بنگر

 مشاهده سپید و سرخ گل از عالمی و گل سراپردۀ و میهمانی هایخیمه بین را تعالی حق بارها»

... و درخت گیاه، باغ، گلزار، گل، هستی، عناصر تمام(. 76-36: 3161ج، شیرازی بقلی...« ) کردم

 عناصر این در عارف و است نیافتنی دست زیادی افراد برای که دارد یاری آن از حکایت همه

 :بیندمی را حق حضرت

 است گلزار اگر سرو، اگر باغ در

 

 است دلدار آن رخسارۀ و قد عکس 

 

 ،767رباعیات،  :3100مولوی،ب، ) 

3716) 

 قلع بستان ز است قاصدی کیست؟ گل

 جان و

 شویم گل همراه و گل دامن گیریم

 مصطفاست لطف عرق گل نهال و اصل 

 

 جمال و جان ز است ایرقعه چیست؟ گل

 گل

 گل نهال و باصل رویمهمی رقصان

 گل هالل آنجا گردد بدر صدر زان

 

 (3110غ: 3100ب، مولوی،) 

 از مفاهیم این که است این مولوی گفتۀ به کندمی توجه جلب هااستعاره این در چه آن 

 ،مفهومی وارۀ طرح غلبۀ اثر در» زیرا نیست، تأمل و تفکر حاصل و جوشدمی او ذهن ناخودآگاه

 و ینویس خویشبی مولود هایشاستعاره بنابراین اندیشدمی استعاره در فعاالنه او ناخودآگاه

 غلبۀ(. 101: 3161فتوحی،) «است وی ایدئولوژی و نگرش از تابعی وار زنجیره و اوست ناخودآگاه
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-ایدئولوژی نزبا طریق از که است طبیعت با عارفان نزدیک ارتباط بیانگر مفهومی هایواره طرح این

 تسخیر رد طبیعت» عنوان به ایمقوله زبان از کاربردی چنین در. یابدمی نمود نیز آن در نهفته های

 رگزه پس. است ابدی و ازلی معشوق و یار نمود طبیعت زیرا داشت، نخواهد جایگاهی هرگز «انسان

 نگرشی ینچن نتیجۀ بلکه بود، نخواهد آنها بردن بین از به حاضر زودگذر مادی منافع خاطر به عارف

 خواهد آن خالق و جهان با همبستگی احساس و جهان موجودات تمام به نسبت مهربانی و عالقه ایجاد

 .بود

 است درخت یک جهان. 5-3-3

 کل هاآن بلکه ستین یمعمول درخت کی «است درخت کی جهان» ۀاستعار از عارفان منظور

 و وفهشک و برگ و شاخ شه،یر ساقه، دانه، که واحده تن ۀشجر: نندیبیم یدرخت مانند را نشیآفر

 به یکینزد از را او که هنگام آن گرددیم باز او خلقت به درخت و انسان نیب ۀرابط. دهدیم وهیم

-هدور در و. است برخوردار یاژهیو تقدس از یاله انیاد اکثر در درخت. داشتند باز ممنوعه درخت

. دارد کهن یاسابقه یپرست درخت کشورها اکثر در» است گرفته قرار پرستش مورد یریاساط یها

 جانوران انندم زین درختان کرد،یم گمان یبدو انسان که است آن مناسبت به میتکر و پرستش نیا

 (. 310: 3163،یپناه توسل)  «هستند روان یدارا انیآدم و

 هستند یشناسزبان ییهااستعاره «هیالکون شجره» یعرب ابن ریتعب به ای «است درخت کی جهان» 

 یگزند در درخت نقش و تیاهم انگریب استعاره نیا. شودیم مشاهده وفور به عارفان زبان در که

 مراقبت به ازین که باشد یاالعاده فوق ارزش یدارا نیزم که شودیم سبب یبرداشت نیچن. است انسان

 از انتیص و حفظ در دیبا که شودیم فرض یباغبان همچون انسان استعاره نیا در. دارد یباغبان و

 میمفاه از یاریسب و دارد یتنگاتنگ و کینزد ارتباط عتیطب با که ولد بهاء. باشد کوشا یهست درخت

 چون را آسمان و نیزم کند،یم محسوس و ملموس یشیرو یهااستعاره قیطر از را خود یذهن

 یتدرخ همچون یگرددیبرم که نیزم و آسمان نیا» است انسان آن ۀبهر و ۀثمر که داندیم یدرخت

 «ستا نیهمچن قتیبحق و یافتندیم فرو که درخت نیا[ شاخ]بر هااندوهیم همچون انیآدم و است

 ،بکاشتنئ عدم دیخ در ضهیب چون را گوهر و دانه ست،یدرخت چون جهان »(. 3/731: 3110بهاءولد،)

(. 7/31همان،)  «...و ستاره اوراق و سما شاخش و خاک تنش و باد و آب خشیب برُست عالم درخت

 یو در اعمال و است نیزم همچون تن» داندیم نباتات و درخت همچون را اعمال و نیزم را تن بهاء

 از نشان نشیآفر یبرا درخت دادن قرار مشبه گفت توانیم(. 7/01همان،) «نبات و شجر همچون
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 ریغ طور به موضوع نیا و است داشته وجود عارفان ۀشیاند در که دارد یعیطب یذهن یالگو کی

 .دهدیم نشان عتیطب بودن ارزشمند بر یمبن را عارفان یدئولوژیا میمستق

 است زنده موجود کی عتیطب. 5-3-4

 عتیطب» استعاره است، کرده اشاره بدان یطیمح ستیز یشناسزبان در یبیاست که ییهااستعاره جمله 

 اشتهد تواندیم یمختلف یهاشکل استعاره نیا که است معتقد یو. است «است زنده موجود کی

 یپزشک هدف. است «ستمیاکوس یپزشک» ای «ستمیاکوس سالمت» مفهوم آن نوع نیتریانتزاع. باشد

 تیریمد کننده ینیب شیپ و صیتشخ ،یریشگیپ یهاجنبه به نظاممند کردیرو» توسعه ستمیاکوس

 در استعاره نیا(. 333: 3161 کوالرتز، در همکاران و راپورت ،یبیاست از نقل به) است ستمیاکوس

 همچون را یهست جهان عارفان رایز است، برخوردار ییباال بسامد از عارفان ۀشیاند در و یعرفان متون

 نیا در. است یانسان عواطف و احساسات یدارا آن عناصر تمام که اندکرده فرض یازنده موجود

 دهید یخونها ازل طلب در و»... و دهدیم سر ناله کوه د،یگریم ابر نوشد،یم غم شربت دهر شهیاند

 ند،یربگ چون. نچشد غم شربت جز دردشان مجلس در دهر. نکشد شانیا عشق بار جز چرخ. زندیبر

 را یهست جهان یمولو چون یعارف(. 11: 3100،یرازیش یبقل «بنالد کوه بنالند چون. دیبگر ابر

 :ندیبیم زنده کپارچهی

 و دجنیگ همه مستان چون که نیب درختان

 سرجنبان

 «بنگر من چیچاپیپ» که لوفرین گفت را سمن 

 

 آمد قراریب گلشن که یافسون برخواند صبا

 ارکردگ فضل که اشکوفه گفت را منچ

 آمد

  

 (103 غ: 3100ب، ،یمولو) 

-یم قرار عتیطب بطن در را انسان اندبرده کار به یعرفان متون در عارفان کهی زبان یهااستعاره 

 رونیب ای درون در را انسان هااستعاره نیا ایآ مینیبب که است نیا عتیطب یهااستعاره از هدف. دهند

 که یگسستگ» سندینویم( 7636:013) همکاران و نیکاچل که همانطور. دهندیم قرار عتیطب از

 هاآن اب که است ییهااستعاره یاساس مشکل نشانگر داشته وجود عتیطب و هاانسان انیم شهیهم

 عرضم در را خودمان لزوماَ میبدان عتیطب از جدا را خودمان انسان عنوان به ما اگر. میکنیم یزندگ

 عتیطب با عارفان که یتعامل اساس نیا بر(. 337-333: 3161،یبیاست) «.دید مینخواه عتیطب نیقوان

 در رنشک به را آنها بلکه است نداده قرار یهست جهان و عتیطب از رونیب را آنها تنها نه اند،داشته
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 هااستعاره نیا یاصل ساخت ریز گرید انیب به. است داشته وا یهست جهان خالق یبزرگ و عظمت برابر

 .است آن یهاییبایز و یهست نظام یکپارچگی در حق قدرت کردن آشکار

 تشخیص. 5-4

 یشناس ییبایز ۀجنب یسنت بالغت در که رودیم شمار به استعاره مهم یهامقوله از یکی زین صیتشخ

. شودیم ستهینگر بدان یسنت بالغت از متفاوت یدید با یشناسزبان در اما است، توجه مورد آن

 اءیاش آن رد که آورندیم شمار به یشناخت یهست یهااستعاره نیتریهیبد از را آن جانسون و کافیل

 از یعیوس ۀترگس یانگار شخص که معتقدند رایز شوند،یم برجسته شخص کی ۀمثاب به یکیزیف

 ینسانا یهاتیواقع و هامشخصه ها،زهیانگ چارچوب در را یانسان ریغ یهادهیپد به مربوط یهاتجربه

 جمال، مکتب عارفان ژهیبو و عارفان ۀشیاند در(. 03: 3161جانسون، کاف؛یل. )کندیم درک قابل

 والمع همچون یعوالم که شودیم ستهینگر زنده یموجود ۀمثاب به آن یهادهیپد تمام و یهست جهان

 یهاشهیاند و مسائل و پردازندیم هم با گفتگو به هادهیپد نیا است سبب نیهم به دارند، یانسان

 :کنندیم انیب را یفلسف و یاخالق ،یعرفان

  رونب کردی زبان داری،می افسون سوسنا، 

 ماست حال بیان ما زبان گفتن بی»: گفت 

 ؟ایهرُست پیاده چون پیاده، بید ای گفتم 

 

 بیان حالی بکن یا و ما چو درکش زبان یا

 سران؟ بودی کی سبز ستی،ا راسخ پایان نه گر 

 «روان آب از گیرم تواضع لطف تا»: گفت 

 

 (3616غ: 3100 ب، مولوی،) 

 هاآن از کدام هر در و اندشده انگاشته انسان ۀمثاب به اهانیگ و هاگل شده ذکر یهانمونه در 

 هاصیتشخ نینابراب است، افتهی یبرجستگ... و ینیب خود ترک ،یفروتن مثل انسان از یخاص یهاجنبه

 نسبت را ارفانع نگرش صیتشخ که است نیا داشت توجه بدان دیبا که یمهم ۀنکت. ستندین کسانی

 فرض یازنده موجودات را نباتات و اهانیگ و هاگل عارفان واقع در. سازدیم مشخص عتیطب به

 هاانسان هک شودیم سبب نگرش نوع نیا. دارند پرورش و مراقبت به ازین هاانسان همچون که کنندیم

 آنها هب ارزشمند یموجود همچون که نیا نکته نیترمهم. کنند تعهد احساس ستیز طیمح قبال در

 که است یکل یامقوله صیتشخ که است نیا شود توجه بدان دیبا که یانکته». شود ستهینگر

 از یاوتمتف یهاجنبه کی هر که ییهاهاستعار دهد،یم پوشش را هااستعاره از یمتنوع اریبس ۀمجموع

 آنها ۀمه که است آن هااستعاره نیا ۀهم اشتراک ۀنقط اند،دهیبرگز را انسان به نگرش نوع ای انسان
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 در را یهست یهادهیپد که دهندیم اجازه ما به و اندیشناخت یهست یهااستعاره ۀافتی میتعم صورت

 اهداف، براساس را آنها میتوانیم که ییهاواژه م،یکن درک انسان به مربوط یهاواژه چارچوب

 (. 01-07: 3161جانسون، کاف؛یل) «میکن درک خودمان یهایژگیو و عملکردها

 گریان دوش چرخ و بودم من

 روید؟ چه آسمان گریۀ از

 

 مذهب ستا یکی مرا و را او

 مرطب بنفشۀ و هاگل 

  

 (761غ: 3100ب، مولوی،) 

 ار عتیطب «ابر خاک، بنفشه، گل، آسمان، چرخ،» یهاواژه کاربرد با یمولو اتیاب نیا در 

 و هاونهنم نیا در. است کرده جادیا یهمسان ینوع عتیطب عناصر و خود نیب یحت کرده، برجسته

 ییهایژگیو و است شده انگاشته انسان یعیطب یهادهیپد یعرفان آثار از گرید یهانمونه شماریب

 ت،اس مشترک یهست موجودات تمام و اهانیوانات،گیح انسان، نیب که شمارندیبرم آنها یبرا

 بودن تهوابس مهمتر همه از و گرانید با یاجتماع وندیپ تجسم، احساسات، داشتن مانند ییهایژگیو

 عتیطب که یعصر در شهیاند نیا گسترش نیبنابرا. خود یبقا تداوم یبرا گرید یهاگونه و طیمح به

 و منابع از شتریب یکش بهره یبرا یابزار ییهانگاه عت،یطب به هانگاه و است شده سپرده یفراموش به

 در استمدارانیس و مردان دولت آن ۀجینت در که کند جادیا یداریب تواندیم است، شده آن ریذخا

 .دهند ارائه ستیز طیمح به شتریب توجه یبرا ییکارها راه و هابرنامه یجهان سطح

 خزان آمد خزان، آمد باغبان؛ ای باغبان، ای

 نوش درختان نالۀ کن، گوش هین ،باغبان ای

 کن

 نشان ربنگ نشان بنگر دل درد از برگ و شاخ بر 

 صد زبانبی صد طرف، هر از کناننوحه 

 زبانبی

 (3161غ:3100مولوی،ب،) 

 جهان ناختش به نسبت ما نگرش تغییر در زبانی هایاستعاره بپذیریم اگر که آن سخن کوتاه

 است ستزی محیط پایۀ بر زبانی که عرفان زبان از برداری الگو با گذاشت، خواهد تأثیر هستی

 رساندن بآسی از زیادی حد تا آن نتیجۀ در که کرد ایجاد تعاملی زیست محیط و انسان بین توانمی

 .آید عمل به جلوگیری زیست محیط به
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 گیرینتیجه

 یعنی محیطی زیست شناسیزبان جدید رویکرد با عرفانی متون تحلیل و بررسی از پس مقاله این در

 :شد حاصل نتایج این( ذهنی الگوهای) کنیممی زندگی آن با که هاییداستان

 بنا. آیدمی مارش به طبیعت از جزیی بلکه نیست، طبیعت بر حاکم انسان عرفانی بینش در.3

 آن ترویج و شهاندی این به بازگشت. بپردازد طبیعت تسخیر به تواندنمی انسان نگرش، این بر

 .آوردمی عمل به ممانعت زیست محیط بیشتر تخریب روند از جامعه سطح در

 و «مصرف کاهش ارزشی الگوی» چون مثبت ارزشی الگوهای الگوها، و هاارزیابی در. 7

 ثبتم دهی شکل در که یافت عرفانی متون در توانمی را «محوری خود قبال در محوری دیگر»

 به عارفان توصیه .باشد داشته مثبتی نقش تواندمی زیست محیط به نسبت عمومی افکار منفی یا

 نابعم حد از بیش مصرف از که شودمی سبب مصرف، کاهش ارزشی الگوی عنوان به قناعت

 محوری یگرد ارزشی الگوی گسترش و بسط با. آید بعمل جلوگیری زمینی زیر ذخایر و طبیعی

 حفاظت هب هاانسان سو دیگر از و کندمی تغییر طبیعت جهان به نگاه نوع محوری خود قبال در

 .شوندمی تشویق عناصر این صیانت و

 ؛«است مزرعه جهان» چون( شناختی هایاستعاره) هاییداستان ایدئولوژی، بخش در. 1

 «است زنده موجود یک طبیعت استعارۀ» ؛«است درخت یک جهان» ؛«است حق جلوۀ جهان»

 اند،شده هساخت ایدئولوژی مبنای بر که زبانی هایاستعاره این. است گرفته قرار بررسی مورد

 ابزار نگاه که گرددمی سبب دیدگاه این. کنندمی بیان را هستی جهان به نسبت عارفان تلقی نوع

 فرض مندارزش موجودی همچون طبیعت عناصر و یابد تقلیل طبیعت به جویانه سود و گرایانه

 .است ضروری و الزم همه بر آن رعایت که است حقوقی دارای که شود

 سبب ارد،د گیریچشم نمود عرفان در که طبیعت به بخشی شخصیت و سازی برجسته. 1

 احترام حس ترتیب بدین شوند، گرجلوه فعال گرانی کنش عنوان به طبیعی عناصر که شودمی

 .انگیزاندبرمی مخاطبانش میان در را عناصرش تمام با طبیعت به

 از یریجلوگ کارهای راه از یکی تواندمی حاضر عصر در عارفان بینش گسترش و بسط. 1

 است انونگذاریق از ترمهم و مؤثرتر بسیار انسان بینش تغییر زیرا باشد، زیستی محیط معضالت

 ویشخ پیرامون هستی نگهداری و حفظ بر بازدانده ابزار دخالت بدون و خودبخود شخص چه

 .گماردمی همت
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 .سخن

 ،انتشارات: تهران نیکلسون، رینولد تصحیح به «معنوی مثنوی» (.3111) .محمد الدینجالل مولوی 

 .امیرکبیر

 ،مؤسسۀ :تهران فروزانفر، الزمان بدیع حواشی و تصحیح با مافیه، فیه(. 3101. )محمد الدینجالل مولوی 

 .نگاه انتشارات

 ،هرانت فروزانفر، الزمان بدیع تصحیح به تبریزی، شمس کلیات(. 3100. )محمد الدینجالل مولوی :

 .طالیه



 766 بررسی عناصر زبان شناسی زیست محیطی ...

 ،زیست زبانی بررسی یک: فارسی اشعار در سبز زبان از ردپایی(. 3161. )الساداتعاطفه میرسعیدی 

 .زبان مطالعات در کاربردی هایپژوهش المللیبین کنفرانس چهارمین: تهران محیطی،

 ،ر،نظ و نقد مجله چی، شانه مدیر محسن ترجمۀ محیطی، زیست بحران و دین(. 3111. )سیدحسین، نصر 

  ،7و3 شمارۀ

 ،ادب مجلۀ جانسون، و لیکاف دیدگاه از مفهومی استعاره نظریۀ(. 3106. )زهره هاشمی 

  .313-336پژوهی،صص

 


