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 ت ُالبُئدوس اللفق في التربُت 

 .ػ ن.  ظمحر 

 الهىض ٦حرال، ، ٧اًم٩ىلم،.م ؽ. ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ٧لُت م.

 

زغا بما ًدُِ به مً ٧اثىاث خُت إ، مازغا ؤو مخؤلاوؿانحٗٝغ البِئت بك٩ل ٖام بإجها اإلاؿ٨ً الظي ٌِٗل ُٞه 

حر خُت. غفي الجهاًت. بن الخ لجإٍؤو اٚترب بُٗضا ٖىه. ٞهى م َغبوؾِبىء بلُه بطا  رظ٘وؾح ٚو ٗجي جلبُت ٌ ٍُى

ىضما جا ٖلى البِئت، وبجه ة، ٞةهه ًإزغ٩ازغ اإلاخ للخىاثجؤلاوؿان  جُبؤلاوؿان. وإلاا ً خىاثج ؼاًض حهاظم ٖلحها. ٖو

الخُحرة جخمشل في  اًا٣ًنماخها، ٞةهه ؾ٩ُىن ؾببا للبؾدُٗابُت للبِئت مً الا  ٣ضعةٖلى ال ؾخٛما٫والا  هاظمتاإلا

ى ًجاَض ؤن ٌؿخٛل ؤلاوؿان هل مىظ ؤن ً .٩ىن ال جضمحر إلقبإ  إي ق٩لبِئت الُبُٗت ب ٖىانغٖلى ألاعى، َو

ا، جم جضَىع اإلا٩ىهاث لخٟجغ الؿ٩اوي الظي ٌٛحر إلاا ْهغ ا .جه ألاؾاؾُتيغوعا ىانَغ مٗٓم مىاػهت البِئت ٖو

حر الخُت. ظا ٧له ًاصي  مً ٨ثرٞالخٟجغ الؿ٩اوي ً الخُت ٚو في ُٚاب  زُحر جبظًغبلى خاظاتهم ؤ٦ثر ٞإ٦ثر. َو

حرواو ٢ُٗىا ألاشجاع والٛاباث اإلاىاٞٗت وصمغ   والىاؽاإلا٩ىهاث الُبُُٗت.  اإلاؼإع  ا الجبا٫ وألاما٦ً اإلاغجٟٗت. ٚو

ا. وإلاا ٦ثرث الٛاػاث اإلاؿمىمت ؤصث بلى ج حَر ب َب٣ت واإلاىاعص اإلاُاٍ ألازغي بلى مهاو٘ ومباوي وقىإع ٚو سٍغ

ؤلاوؿان آلان في َظٍ البِئت  ٌِٗل "ؤوػون". وللخغوب واإلا٣اجلت بحن الضو٫ والىالًاث صوع زُحر في َظا املجا٫.

 لخُىان٧ا
ّ
في الىا٢٘ ًداو٫  غ ًٖ  مؿخ٣بله،  ٌؿخٛل وحهاظم بُئخه ومؿ٨ىه بما زٝى والخض.، ال ٣ٌٗل وال ٨ًٟ

 .ُسغبً ظمُ٘ ال٩اثىاث م٘ ؤلاوؿان بلى ألابضٖلُه، لى زغب ل ٚهً الظي ًجلـ ؤلاوؿان ؤن ٣ًُ٘

 التربُت البُئُتحّمُم 

ُٟت للبِئاث الُبُُٗت  تالتربُت البُئُت ؤو الخٗلُم البُئي حكحر بلى الجهىص اإلاىٓم إلصزا٫ الخٗلم خى٫ ٦ُُٟت الْى

٣ت مؿخضامت. شحرا ما و٦ وبك٩ل زام ٠ُ٦ ًم٨ً للبكغ بصاعة ؾلى٦هم والىٓام البُئي في ؾبُل الِٗل بٍُغ

ت.  ٌؿخسضم َظا اإلاهُلر لُٗجي الخٗلُم في يمً الىٓام اإلاضعسخي مً اإلاغخلت ؤلابخضاثُت بلى مغخلت ما بٗض الشاهٍى

وم٘ طل٪ ًخم اؾخسضامه في بٌٗ ألاخُان ٖلى هُا١ ؤوؾ٘ لدكمل ظمُ٘ الجهىص لخش٠ُ٣ الجماَحر الٗامت 

ا حَر ت، واإلاىا٢٘، والخمما ٚو مامُت، الخ وحكمل الخسههاث طاث الخٗلُم في ، بما في طل٪ اإلاىاص اإلاُبٖى ث ؤلٖا

بي. ت الىاؽ ووٖحهم خى٫  الهىاء الُل٤ والخٗلُم الخجٍغ اصة مٗٞغ التربُت البُئُت هي ٖملُت حٗلم وتهضٝ بلى ٍػ

غ اإلاهاعاث والخبراث الماػمت إلاىاظهت الخدضًاث وحٗؼػ اإلاىا٠٢  البِئت والخدضًاث اإلاغجبُت بها وحؿهم في جٍُى

 )0(ٞ٘ وؤلالتزاماث ٖلى اجساط ٢غاعاث مؿدىحرة واجساط بظغاءاث مؿاولتوالضوا

 حخماُِتاللماًا الا ألادب و 

بن ألاصب ٌؿاَم بك٩ل  بال بٗض جىؾُ٘ البهاثغ ًٖ املجخم٘ في اإلاؿخ٣بل. هؤٖمالؤي ؤن ًبضؤ  ألاصًبال ٌؿخُُ٘ 

ما ث بلى زىعاث وجدىالث ؤصألاصبُت  ٦٫بحر في الخٛحراث الؿُاؾُت التي جدضر في الٗالم، ٞالٗضًض مً ألٖا

تاظخماثُت و  ُّ م ، وبلهابالكٗبمً زما٫ بزاعة  ؾُاؾ الكاٖغ دمحم مدمىص  م٨ًؤ و٦ظل٪ خماِؾهم.و  مكاَٖغ

                                                           
 .ٜٛٚٔاليونسكو، إعالن تبليسي    ٔ
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ا في 0632-0601الؼبحري ( ُّ ت، التي خغ٦ذ الجماَحر الُمىُت يض الُمً ب) ؤن ًدضر حٛحرا ؾُاؾ ٨خاباجه الكٍٗغ

ا بإهجي  : " م، و٢ض ٢ا٫ ٢ىله اإلاكهىعة0633ٖام  خ٨م ألاثمت، و٢ُام الشىعة الُمىُت ٍّ ٦ىذ ؤخـ بخؿاؾا ؤؾُىع

مً الٟؿاص والٓلم والُُٛان". لى اؾخُإ ألاصب ؤن ًدضر حٛحراث  وخضٍ ٖلى ؤن ؤ٢ّىى ؤل٠ ٖام  ٢اصع باألصب

 ؾُاؾُت، َى هٟؿه ٢اصع ٖلى ؤخضار حٛحراث بُئُت بًجابُت وعٞ٘ الىعي البُئي في هٟىؽ الىاؽ ظُضا.

 ألادب واإلاؽاول البُئُت

له خالُا. الٗالم مجخم٘ التي ًىاظهها  ل٣ًاًاؤهىاٖه ٌٗخبر مً ؤزُغ ا مٗٓمالخلّىر البُئي ب
ّ
ٞالتهضًض الظي ٌك٩

 للخ٣لُل زٍُغ ٖضًض مً الىؾاثلهم٨ً ؤن وؿخسضم ، ظمُٗاال ٣ًخهغ ٖلى ؤلاوؿان، وبهما تهضًض لل٩ى٦ب 

٘ الىعي البُئي في ال٣غاعاث ول ولى٣ل ؤ٩ٞاع مً ؤظل خل اإلاكا٧ل والخساط ، والىعي البُئي ًم٨ً ؤن ٞااص املجخم٘ٞغ

ضة بًخد٤٣  مام والخٗلُم وألاصب. لؤلصب صوع  وؾاثلٗبٖر ٘ الىعي البُئي في  َام ٧اإٖل بن َظا  .٢لىب املجخم٘في ٞع

ٗحن   ،ٖت مً ألاٞغاصماظالبِئت لِـ مؿاولُت ٞغص ؤو  خماًت .مؿخ٣بل ألاظُا٫ ال٣اصمتالىعي والٗمل به ًدضص َو

الغثِؿُت في ججؿحر َظٍ الٟجىة مً زما٫ ون٠  وؾُلت مً الىؾاثلاألصب ؤخُض الىاؽ. ٞ بل مؿاولُت ظمُ٘

غا ص٣ُ٢ا لُعي امل ت جهٍى ُّ غ املخاَغ البُئ  البِئت. جخم٘ ملخاٞٓتوجهٍى

غ وحك٨ُل الخُاة  َٗ ؤلاوؿاهُتبن ألاصب والبِئت ًخٟاٖمان م٘ بًٗهما البٌٗ في جهٍى وز٣ُت. ما٢ت بُجهما ، ٞال

الخلىر البُئي  خل مكا٧لَظٍ الٗما٢ت في  سضمؤن وؿخ يؿخُُ٘ت بحن ألاصب والبِئت، ٞوز٣ُ وبما ؤن َىا٥ ٖما٢ت

، بهه ٧اإلاغآة التي ح٨ٗـ ٧ّل املجخم٘ ههىم ؤصبُت طاث جىظه بُئي، وبما ؤن ألاصب ٨ٌٗـ خُاة ٦خابتمً زما٫ 

، وؾُ غؾمٞاألصب ًم٨ً ؤن ٨ٌٗـ ٍو ،ما ٣ً٘ ؤمامها ضع٥ الىاؽ مساٍَغ ُُ ن ٟهمى زُغ الخلىر البُئي، لظل٪ ؾ

ِٝ الٗالم  ٖلى الخض مجها. ـ ؤو صعاؾت ألاصب صون الغظىِٕ بلى ْغو : "بن جضَع في َظا الؿُا١ ٣ًى٫ ظلً ؤي لٝى

ت التي حك٩ل ألاؾاؽ للخُاة  ٍغ حَر  -الُبُُٗت، وألاؾـ البُئُت الجَى  ًبضو ٖلى هدى متزاًٍض ٢هحَر الىٓغ، ٚو

هل بلى الجمهىع بك٩ل ؤؾٕغ مً ؤي ق٩ل ؤصبي آزغ، لظل٪ ي جٞه ،ؤصبُا ممحزا ال٣هت همُاٗض ح .)0"(مخُاب٤ٍ 

 ٖضًضة حٛحراث ذلخضمت البِئت، لخضز ٣هت، ٞلى جم جىظُه الالىاؽ  بخؿاؽفي الخإزحر ٖلى مهما لٗب صوعا ج

 .٣ًاًا ظمُٗاص بًهالها، وألصع٥ الىاؽ الالبِئت، لىنلذ الغؾالت اإلاغا ججاٍلى جم جىظحهها و بُئُت بًجابُت، 

 كفق مّاـشة خٌى البِئت

ُت املجخم٘ ل ألاصباء لضي لم ٨ًً مكا٧ل  ًىاظهىا لم في الٗهغ ال٣ضًم، ألجهم البِئتخماًت خاظت ماؾت بلى جٖى

 وبن لم ٨ًً لضحهم يغوعتها، . الخضًض الٗهغ٧البِئت 
ّ
في  تُئ٩ٞاع البُاأل ا مخًمىت بهه٢ ألاصباء٠ ٖضًض مً ؤل

ًٖ الخجىب ما ًغي في َظا ال٩ىن مً الٗىانغ  ألن ؤي ؤصًب ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٨ًٟغ مً ٢ضًم الؼمان. ألاصب الٗغبي

ً ثْهغ  إلاا البُئُت في ٦خابخه ألاصبُت. اث مً ال٣غن الٗكٍغ ُّ ٖخباع بضؤ الا  مضعؾت الى٣ض البُئّي في بضاًت الدؿُٗي

٪، ألاصب بك٩ل واؾ٘، وعوّ  الاَخمام بالبِئت فيو  مااصَا حكحر ظلىجٟلتي وؾ٩ىث ؾلٞى ؤؾؿا عابُت صعاؾت  َو

ى "٢اعت الى٣ض البُئي"،  اَاعولض ٞغوم ٦خاب بمؿاٖضة حكحر ظلىجٟلتي ؤل٠ة ٢هحرة مضألاصب والبِئت، وبٗضَا ب َو

ت مً اإلا٣االث ًخًمً ٦شحر ا ب البِئتالٗما٢ت ًٖ  اإلاخىٖى  األصب.وؤزَغ

ٟا٫ و٦خب اإلا٣غعة بن هىٓغ بلى ما خىلىا في الٗالم ألاص ٟا٫ ٢ض وعصث في مجماث ألَا بي هغي ٖضًض مً ٢هو ألَا

 الُٟلمىظ مغخلت الُٟىلت ًجب ؤن ج٩ىن مداولت لى٣ل ألا٩ٞاع البُئُت البؿُُت الى ٢لب  في اإلاضاعؽ ؤًًا.

                                                           
1

     Love, Glen A. Practical Eco criticism: Literature, Biology and the Environment. Charlottesville: University 

of Virginia Press,2003. Print. 
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حر الخُت في ٞااص الُٟل  تهضٍٝ. خؿب مؿخىا  فيبهظٍ ال٣هو ؤن ًؼعٕ خبىب خب البِئت و٧اثىاتها الخُت ٚو

ت مب٨غة ، وجٟخذ له ؤبىاب ٖالم الظي ٌِٗل ُٞه لى املخُِبالُٟل  زُا٫جىؾُ٘ ؤ٤ٞ . وهي حؿاٖض مغخلت ٖمٍغ

 .الىٓاٞتوؤوكُت مخهلت ب ال٣غاثت اإلاخٗل٣ت بالبِئت وجدّغيه ٖلى ٢ُام بإٖما٫ البؿُُت البُئُت

ٟا٫ مغيُت، بن ؤخىا٫ ألاصب ال٣هصخي الٗغبي الخضًض بيؿبت بلى مٗالجت ال٣ًاًا  لى ؤن ْغوٝ ٢هو ألَا

٤ البُئُت ٚحر مغضخي ٢ِ، زهىنا ألاما٦ً في صو٫ ٚغب آؾُا جىاظه مكا٧ل ٖ ضًضة ٧الخغوب واإلا٣اجلت بٍُغ

اإلاكا٧ل البُئُت. جهضع مجها مٗٓم ال٣ًاًا البُئُت. و٢ض  ؾخٛما٫. ألن الخغوب واإلا٣اجلت مغ٦ؼالاؾخٗماع والا 

حٗالج َظٍ ال٣ًاًا. ول٨ً ظهض ألاصباء في  اع قهحرة ظظابتوعصث في الٗالم الكٗغ الٗغبي الخضًض ٖضة ؤقٗ

ٍُٟت وألاعى ٖم٣ُا. ٞاَمت" ملخمض هٟإ. ًهىع ٞحها الٗما٢ت بحن اإلاغؤة الغ ٢لُما مشل عواًت "مُضان ال٣هو 

َىا  ظىت الٗكب" لهٟاء ٖبض اإلاىٗم، جداو٫  ال٩اجبت ؤن حؿحر بال٣اعت بلى الٗالم البُئي ٢لُما.و٢هت ٢هحرة "

ت ٖم٣ُت مخهلت بالٗلىم جًجب ؤن  جا٫في َظا امل صًبؤن ألا  تماخًٓغ باإلاظض ٩ىن لضًه صعاًت ٧املت ومٗٞغ

لُه ؤن ٌٗالجها  ًيبػي ٖلُه ؤن ًضزل اإلاكا٧ل البُئُت البُئُت. بلى ؾمٍى خُاة ٖام الىاؽ ٚحر مباقغة. ٖو

 مٗالجت ظظابت وزمابت ٖلى ؾُذ ظضاعن ألاصب.
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