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هحو أخلقة بيئية 

 *شٍغف الضًً بً صوبه

: مدخل

جدّضص ألازالق في ؾُاكها الخللُضي غىابـ الخُاة ؤلاوؿاهُت، في 

صة، فغصًت واهذ، أو حماعُت، ومؿاع الخأؾِـ ألازالقي اإلاخأّػم  اتها اإلاخعّضِ مؿخٍى

ت ألازالكُت، ومغصُّ طلً اإلاغوهت التي  ش ؾمت ممّحزة للبدث، وللىكٍغ عبر الخاٍع

جىخىف العلل البشغي، فهى ؾحروعة، ومساع جفاعل بحن مجمىعت مً العىاضغ 

ت  ُت، وعمىصًت ججعل مً الىكٍغ
ّ
الثلافُت والظاجُت، ئط هجضه ٌؿحر في خغهت زؿ

. ألازالكُت مفاهُم ػةبلُت، وعؤي وؿبُت

غ على ؾحروعة الفلؿفت الخللُت، فىخاةجه الباهغة 
ّ

والعلم أزؿغ مإش

فخدذ مؼالم واهذ أمام العلل ألؼاػا ٌؿخدُل ججاوػها، هما ؾغخذ في هفـ 

ت بشغا وان أم  ُّ الىكذ ئشياالث على مؿخىي البِئت، وعلى مؿخىي الياةىاث الخ

. هباجا، ام خُىاها

 البُئي، الظي هى 
ّ

ومً أزؿغ الاؾخدباعاث الىاحمت عً العلم الخلىر

ت، وآلُت  هخاج خخمي للخلىُت العلمُت، ئط أن خاحت الخلىُت للؿاكت الخغاٍع

اؾتهالهها جفترع فػاَء زاضا للىفاًاث، فياهذ البداع، وألانهاع الخّل ألامثل 

لهظه ألاػمت عىض اإلاإّؾؿاث الىبري، هما واهذ مطاصع الؿاكت الؿبُعُت هاحؿا 

ت، والظي ؾغح ؾإالا أزالكُا عةِؿا  عىض عواص الغأؾمالُت الطىاعُت، والخجاٍع

هل الؼاًاث جمىذ اإلاشغوعُت للىؾاةل؟ وبضأ الدؿاٌؤ عً الخم في بِئت : هى

ت فبضأ .. هكُفت، وؾلُمت أمام الخّم في ملىُت الفغص إلاإّؾؿاث اكخطاصًت، و ججاٍع

السجاٌ الفىغي خٌى أزللت البِئت، أو جبِئت ألازالق، فياهذ الفلؿفت الخػغاء 

ه هدى ازػغاع الفلؿفت . أو الخىحُّ

فخذ ؾإاٌ الفلؿفت على البِئت آفاكا حضًضة أمام ؤلاوؿان، فمً  ٍو

ؾإاٌ الخطيُف اللُمي للياةىاث الخُت، ئلى خلىق هظه الياةىاث الخُت، 

ت اإلاغاجب العلُا  ُّ ع ملىُت بعؼ الياةىاث الخ والؿإاٌ الظي ًؿغح هفؿه هُف هبّرِ
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ع هظا  في الخطيُف، وجبلى البعؼ منها في أؾفل الخطيُف ؤلاوؿاوي، وهل ًبّرِ

. الخفاوث ػُاب الخم عىض البعؼ مً الياةىاث

هما أفغػث الخؿّىعاث الخلىُت الخضًثت واإلاعاضغة عاإلاا احخماعُا 

حضًضا، ًخفّغص بأزالكُاث حضًضة، عالم اإلاعلىماجُت، أو عالم أضبذ الؿُض فُه 

الخاؾىب، الطىعة الجضًضة للعلل البشغي، ضىعة ججاوػ فيها كضعاث العلل 

الطاوع هفؿه، فألغى الخضوص الجؼغافُت، والترؾُماث ؤلاكلُمُت إلاجاٌ الضولت، 

 
ًّ
وججلى للعُان أن معاهضة وؾخفالُا في جأؾِـ الضولت اللىمُت لِؿذ ئال خال

خا لجزاع البشغ، فانهُاع، وتهاوي مإّؾؿاث الضولت الىؾىُت أمام الثىعة 
ّ
مإك

غ على مالمذ هكام عالمي حضًض، وؾلؿت جدمل بعضا  ِ
ّ

اإلاعلىماجُت مإش

ت  وىؾمىبىلُدُت خلم بها البشغ، وفالؾفتهم مىظ اللضم، وبعضا جخضاعى فُه الهٍى

. الثلافُت لألمم

وفي هفـ الىكذ التي أؾلؿذ فُه الثىعة اإلاعلىماجُت خضوص الخىاضل بحن 

البشغ، قهغث هماطج مً الطغاعاث ال جغق باإلاؿخىي اإلاىاؾب للخؿىع الظي 

حعِشه، وعغاث ئزيُت في الخىامي، وضغاعاث مً أحل مطالح وهمُت، وغُلت، 

واػصواحُت في الخؿاب، واػصواحُت في اإلاعامالث الضولُت مع اإلاؿاةل الؿُاؾُت، 

وأضبذ الىظب لؼت الخؿاب ألازحرة في عالم الؿُاؾت، وفي عالم ألاعماٌ، وبضأ 

الدؿاٌؤ عً الؿبل الىفُلت ألزللت العالكاث الضولُت، وأزللت اإلاماعؾاث 

ت صازل الضولت .  ؤلاصاٍع

هما أضبدذ اإلاعغفت، واإلاعلىمت في هظا العالم الجضًض ملً للجمُع، ولم 

 في عالم البرمجت، وأهكمت الىمبُىجغ مجاال زاضا به، 
ً
ًبم للمبضع زطىضا

فمبضأ اإلالىُت العلمُت، وخّم امخالن اإلاىخىج، أو ألازغ في هظا العالم ئلى ػواٌ، 

ت ئلى الىكام اإلاشاعي بضأث في الخدلّم  . وهأن هبىءة واٌع ماعهـ بعىصة البشٍغ

اث عضًضة، إلاؿذ  وكض جغهذ الثىعة اإلاعلىماجُت هخاةج زؿحرة على مؿخٍى

ذ بها الجمُع، 
ّ
الخمُمُت الصخطُت، فأضبدذ أؾغاع الفغص خىاصر عامت ًدىى

ومىغىع للفغحت، فتراحعذ الثىابذ، والخؿىؽ الخمغاء في شخطُت الفغص، 

.. وأضبدذ هُاهاث ألافغاص فػاء مفخىخا للجمُع
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مً هىا قهغ فىغ أزالقي حضًض ًداٌو غبـ اإلاماعؾاث ؤلاوؿاهُت، وأزللتها، في 

هثحر مً اإلاجاالث اإلاعغفُت، وؤلاوؿاهُت، أؾلم عليها ألازالق الخؿبُلُت، أو 

، ومجاالث (أزالكُاث البِئت)الىؾـ البُئي : ألازالق الجضًضة، والتي شملذ

، ومنها ما اعجبـ باألحهؼة الخلىُت مثل (أزالكُاث العلم)اإلاعغفت، والعلم، 

، والتي ؾىداٌو (أزالكُاث الخاؾىب)الخاؾىب، واؾخدباعاجه ألازالكُت 

الخعاؾي معها غمً مؿلب أزالكُاث اإلاعغفت، التي ؾيؿعى ئلى حؿلُـ الػىء 

فيها على أزالكُاث اإلاعغفت عمىما، زم هخعغع ألزالكُاث الخاؾىب كاةض الثىعة 

. اإلاعلىماجُت في هظا العطغ، واإلاىازُم اإلالترخت في أزللت الكاهغة

: أخالقيات البيئة-أوال

اتي، والخُىي ألاٌو الظي جماعؽ فُه الياةىاث الخُت  حعخبر البِئت اإلاجاٌ الفحًز

ت، فمنها أضل الىحىص، ومنها الاؾخمغاع في الىحىص،  وشاؾاتها الؿبُعُت، والعػٍى

لي أهثر مىه في الؿُاق العلمي،  وئن وان هظا الخىضُف ًىضعج في البدث اإلاُخافحًز

ش الىدذ الاضؿالحي ليلمت الاًيىلىحُا علم البِئت ئلى العالم ألاإلااوي  عىص جاٍع َو

 [Ernst Heinrich Philipp August Hæckel]اعوؿذ هُيل

يىؽ بالُىهاهُت لي أٍو أي ما οἶκοςاًيىلىحُا ولمت مشخّلت مً ألاضل ؤلاػٍغ

 إلاعِشخه، ولىجي
ً
طبذ مياها أي العلم أو الضعاؾت أو  λογίαًدُـ بالش يء ٍو

اإلاىؿلأو اللاهىهفهي صعاؾت الخفاعالث بحن الياةىاث الخُت، ومدُؿها  علم 

اإلاؿىً أو علم شغوؽ الخُاة، وكض اؾخسضمه في البضاًت وي ٌشحر ئلى فغع مً 

ت يهخم بضعاؾت العالكاث التي جغبـ أعػاء وىهب ألاعع  البُىلىحُا العػٍى

وعىضما اؾخعمل عالم البُىلىحُا البلؿُلي حاوىب . باعخباعه مجزلىا هدً البشغ

 مطؿلح البِئت 1909في العام Jakob Von Uexkullفىن ًىهؿيل

Environment لُضٌ على الشغوؽ اإلااصًت اإلادُؿت بالياةً الخي، اجسظث 

العلم الظي ًضعؽ العالكاث الخباصلُت بحن :"ؤلاًيىلىحُا اإلاعنى الظي كضمه هُيل

 1"الياةً الخي والبِئت اإلادُؿت به

ظ الاًيىلىحُا بأّنها عّغِف أصخاب الخسطُّ الضعاؾت التي جبدث عً العالكاث : "َو

وهي جخعلم أًػا ..الخفاعلُت بحن اإلاىكىماث الؿبُعُت والخُت، وبحن بِئتها
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اتي، وحمُع اإلاإزغاث الىاكعت على اإلاىكىماث  بالخضازل اللاةم بحن الىؾـ الفحًز

 2.ألازغي 

العلم الظي ًضعؽ العالكاث اإلاخباصلت بحن الياةىاث الخُت والبِئت التي :"وهي أًػا

ّخسظ مىغىعا له اإلاىكىماث البُئُت النهغ والبدغ، والؼابت،  حعِش فيها، ٍو

والىغة ألاعغُت هيل التي حعض الىؿاق الاًيىلىجي ..والىؿاكالخُىي ..والصخغاء

 3"الشامل الظي حعشش فُه اإلاىكىماث والىؿاكاث الفغعُت

لّؿم علماء البِئت خلل صعاؾتهم ئلى حملت مً اإلاجاالث، جأحي في  ٍو

اإلاغجبت ألاولى اإلاىكىمت الؿبُعُت ؤلاخُاةُت، الؿبُعت صون جضزل ؤلاوؿان، مىاعص 

مىً جطيُفها ئلى قىاهغ حامضة،  ت، ٍو ؾاكت، وعىاضغ عةِؿت في الخىمُت البشٍغ

وقىاهغ خُت، والتي ال حؿخمّغ الخُاة بضونها، فاألهسجحن، والعىاضغ الىُمُاةُت في 

الؿبُعت أضل الخُاة، وؾّغ اؾخمغاعها، والياةىاث الخُت مً هباث، وخُىان 

. ٌؿخمّض ؤلاوؿان عىاضغ وحىصه العػىي 

ل عىاضغ البِئت هي اإلاإّؾؿاث الثلافُت  ِ
ّ
واإلاجاٌ الثاوي الظي ٌشي

اإلااصًت، على كاعضة اعخباع الثلافت مىخىج معىىي، وعوحي، فهي طلً اليّل اإلاغهب 

ت واإلااصًت، فهي اإلاباوي، الجؿىع، الؿغق  .. واإلاعّلض الظي ٌشمل اإلاإؾؿاث اإلاعىٍى

فهي معُاع الخػاعة، فالبِئت الاضؿىاعُت حعبحر عً الخلضم الخػاعي لألمت، 

فالهُاول اإلااصًت عمىما، والعمغاهُت زطىضا مطضع الضزل اللىمي هما وشاهض 

طلً في الضٌو التي حؿدثمغ في الؿُاخت، فالبِئت العمغاهُت الثلافُت ملمذ جلضم، 

غ خػاعي، و ٌشمل اإلاجاٌ الثالث اإلاىكىمت الاحخماعُت التي جػّم  ِ
ّ

ومإش

م في 
ّ
م الخُاة، والثلافت الؿاةضة أًػا ول طلً ًخدى ِ

ّ
اإلاإؾؿاث التي جىك

. اإلاىكىمخحن ؤلاخُاةُت والطىاعُت

وبِذ اللطُض في هظا اإلاؿلب ًىمً في البدث عً الؿإاٌ ألازالقي 

 : للبِئت، والظي ًمىً ضُاػخه في ألاؾئلت الخالُت
ً
هل ًمىً أزللت البِئت وفلا

إلاعاًحر اللُمت ؤلاوؿاهُت؟ وعلى أي أؾاؽ ًمىً ئكامت أزالق بُئُت ؟ هل الىاكع 

البُئي ًخػّمً كُما أزالكُت جفترع علُىا الخأؾِـ، أو الطىعهت ألازالكُت 

ألزالق بُئُت جبضأ مً الظهً زم حعّمم على الىاكع؟ 
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سها  ت التي عغفتها الفلؿفت ألازالكُت عبر جاٍع في البضاًت ًيبغي ؤلاشاعة ئلى اإلاغهٍؼ

ل، والتي أزظث أبعاصا زالر ت، وحيؿُت، وئزيُت: الؿٍى لذ في .. بشٍغ
ّ
والتي شي

الغاهً الخدضًاث ألاؾاؽ التي واحهها الفىغ ألازالقي، والتي أهخجذ فىغ أزالقي 

. حضًض، أو فغغذ مغاحعاث أزالكُت لألزالق طاتها

ت وؤلازيُت التي الػمذ الفىغ ألازالقي قاهغة في ؾؼُان اللغاءاث  اإلاغهٍؼ

م مً ؾلغاؽ  ش الفلؿفت ألازالكُت ًبضأ مع ؤلاػٍغ الؼغبُت للفىغ ألازالقي، فخاٍع

ىعػانهابغماؽ، وجبلى ألافياع ألازالكُت  يخهي ئلى هاوـ حىهاؽ، ٍو وؾيُيا ٍو

الشغكُت مجّغص خىم، ووضاًا عملُت فاكضة للخأؾِـ الفلؿفي، هأّن الىكغ 

ظ مغهىن بجيـ، وعغق زلافي معحن، فدىم وىهفىشُىؽ،  العمُم، واإلاخسّطِ

، وأزالق ؤلاؾالم، مجّغص شؿداث فاكضة ليل والوجؼو، وبخاحخخب، وامُىىمىبي

ً شغكُحن ًجتهضون في هفي  ٍغ
ّ
جلعُض هكغي، ومطىعن، واإلاإؾف أهىا هجض مفى

ت الخعضصًت  ت عىض اإلاجخمع الشغقي، والاججاه الظي اهخهجخه هكٍغ ول أضالت فىٍغ

ت في هلض اإلاثالُت ألازالكُت الؼغبُت التي ال ججض في مثالُت الؼحر ػغبي  الثلافٍى

أهلُت الاؾخمضاص مً زلافخه مباصب أزالكُت جطلح الؾخسضامها في ئكامت اإلاجخمع 

صي الثلافىي للاهىن الخعلُم الظي أزاع :"اإلاضوي، والتي بضأث مع  الاعتراع الخعضُّ

خٌى  ..حضال كىمُا في الىالًاث اإلاخدضة في أوازغ الثماهِىاث وأواةل الدؿعُىاث

اإلاغاحعت التي أحغتها حامعت ؾخاهفىعص إلالغعها الخعلُمي في الخػاعة الؼغبُت التي 

ت عً مؿاعها الثامً للملغع أبلذ فُه العىاضغ اإلاؿلىبت  كضمذ وسخت ازخُاٍع

للمباصب ألاوعوبُت التي جمذ كغاءتها ئلى حاهب أعماٌ هخاب أمحرهُحن مً أضل 

لي وكام وػٍغ .... اؾباوي، وأمحرهُحن مً أضل هىضي، وأمحرهُحن مً أضل ئفٍغ

لُام بُيُذ اعة ؾخاهفىعص الهخلاص هظه الخؼُحراث (- 1943)4التربُت آهظان ٍو  5..."بٍؼ

ت الثاهُت في تهمِش اإلاغأة مً ألاوؿاق ألازالكُت  وججّؿضث اإلاغهٍؼ

الخللُضًت، خُث ؾاهمذ الفلؿفت في ئكطاء اإلاغأة مً اإلاىكىمت ألازالكُت، 

ً خٌى  شحر ألاؾخاط امام عبض الفخاح ئمام ئلى  مؿالت الازخالف بحن اإلافىٍغ َو

مغحعُت الضوهُت والػعف عىض اإلاغأة، خُث جباًيذ هظه اإلاضاعؽ في جفؿحر علت 

الػعف :" هظا الػعف، وكض ججاوػث اإلاؿألت الخضوص الشيلُت ئلى العلل هفؿه

هل هى حؼء مً ؾبُعتها، أعني أنها زللذ على هظا الىدى ام اهه ش يء ..الكاهغ
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وامخّض الػعف لِشمل اللىي العللُت، وؤلامياهاث .... فغغه عليها اإلاجخمع 

 6..الظهىُت، واإلاهاعاث

ىشف ئمام عبض الفخاح ئمام عً وحىص مضعؾخحن الىاكع أن : "ٍو

اإلاىاحهت بحن الؿبُعت و اإلاجخمع كضًمت كضم الفلؿفت طاتها، فلض بضأث عىض 

لحن وهم )أهطاع اليؿبُت واإلاجخمع : الُىهان وكّؿمذ الفىغ الُىهاوي فٍغ

وأهطاع الؿبُعت واإلاؿلم وهم عماللت الفىغ الُىهاوي في العطغ  (الؿىفؿؿاةُت

شِئا - ووان اإلاعلم ألاٌو مً أهبر أهطاع الؿبُعت التي ال جفعل في عأًه.. الظهبي

في خحن أنها حعلذ " هُىلي"وهي التي حعلذ مً اإلاغأة مجغص – باؾال وال جىظب 

الغحل هى الطىعة، ومً زم وان هى ألاعلى بدىم الؿبُعت ال بدىم العغف أو 

العاصاث والخلالُض وما ئلى طلً، وبما أنها حعلذ الغحل ألاعلى فلض حعلذ مً 

 7."اإلاغأة اإلاىحىص ألاصوى

لها مجمىعت الفالؾفت خُث   ِ
ّ
مث وهي ؤلاحابت التي جبىتها اإلاضعؾت ألاولى، ٍو

اهداػث ئلى الؿبُعت التي حعلذ اإلاغأة على هظا الىدى مً الػعف والىلظ، 

 ٌ ئطا وان أفالؾىن كض لخظ مً الىاخُت الفلؿفُت وغع اإلاغأة الُىهاهُت :" ًلى

على هدى ما وان كاةما في مجخمعه، فان أعؾؿى كض كجن هظا الىغع عىضما بظٌ 

لا،  ت فلؿفي عً اإلاغأة، ٌؿخمض صعامتها ألاؾاؾُت مً اإلاُخافحًز حهضه لُػع هكٍغ

زم عاح ًؿبلها في مُضان البُىلىحُا، وألازالق والؿُاؾت بعض طلً، لُثبذ 

فلؿفُا صخت الىغع اإلاخضوي للمغأة الظي وغعتها فُه العاصاث والخلالُض 

. 8الُىهاهُت

أما ئحابت اإلاضعؾت الؿفؿؿاةُت مً اإلاؿألت، فهي جدّمل اإلاجخمع 

ش مؿإولُت طلً، وهي ئحابت هغاها عحن الطىاب والخلُلت، فاللٌى  والخاٍع

ض في هظا البدث ئزاعة طلً الجضٌ  بػعف اإلاغأة هى غعف لإلوؿان هيل، وال هٍغ

غ وغع معؿى أو هبذ في الىفـ صفُىـ  الظي لم ًخدغن هما طهغ أؾخاطها ئال لخبًر

ئال خاحت في هفؿه كػاهاـ 

 فالؿبُعت صوما جيىن طلً اإلاّتهم الطامذ، فالهغوب مً اإلاىكف، 

ًإؾـ صوما بالغحىع ئلى جدمُل الؿبُعت مؿإولُت الىغع، الظي لم حؿاهم فُه 
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الؿبُعت بش يء كـ، فالجمُل ال ًسلم ئال حمُال، واللبذ ال ًيىن مً الجمُل بل 

ض  مً له اللابلُت لفعل اللبُذ، وهى ؤلاوؿان بضاللخُه عحال وان أم امغأة، وال هٍغ

ش الفلؿفت، وئن هىا وعخلض  أن هلع في خباٌ ألاشيلت التي لفذ هظه اإلاؿألت في جاٍع

بأن ؾبُعت ألاشيلت في الفلؿفت  جدخاج هي أًػا إلاغاحعت، فاللطض ألاٌو عىض 

ؤلاوؿان وان الخلُلت، ولِـ الازخالف، وكض واهذ الخلُلت معغوغت في عضة 

صًيُت، احخماعُت، فلؿفُت، أما الازخالف فلِـ هما حعىصها عخمت، بل : أؾباق

هى في الخلُلت هلمت، وبؿاؾت الخلُلت جيىن في الابخعاص عً حعلُضاث الظاث 

فالفغص ابً بُئخه، ئنها البِئت الثلافُت التي وّىنها اإلاجخمع .. الفغصًت والجماعُت

بىفؿه، واعجػاها ألخفاصه، واإلاإؾف أن جيىن معخلضاجه الخاضلت مً زالٌ 

ججغبخه الصخطُت هي اإلااصة اإلاعغفُت والؿلىهُت اإلالضمت في خطظ الخعلُم 

والتربُت، فمىكع اإلاغأة في اإلاسُاٌ الشعبي هخاج لهظه العاصاث وألاعغاف، والعىصة 

ت ت التي عاٌشتها البشٍغ . ئلى ألاضل جىشف مضي الاهدغافاث الفىٍغ

ت الثالثت والتي جمثل اللطض في الضعاؾت، وهي التهمِش اإلاخعاعف علُه  أّما اإلاغهٍؼ

للياةىاث الخُت، ئط لم ًسطظ فالؾفت ألازالق أو اإلاشخؼلحن بالبدث ألازالقي 

مجاال للخُىان، اللهم ئال الدؿاٌؤ عً أهلُخه المخالن  ألازالكُت أم افخلاصه لها، 

وئطا وان اإلاشخؼلحن باألزالق كض أكطىا اإلاغأة مً الضاةغة ألازالكُت التي عؾمىها، 

فىُف ًمىً لهم الخضًث عً خم للخُىان في الخم ألازالقي الظي ًيىن 

ا له ُّ . الاخترام اإلاخباصٌ شىال أول

ت ألازالكُت لؼمالء لىا  للض عمل التهمِش وؤلاكطاء الظي ماعؾخه اإلاغهٍؼ

في اليىن الياةىاث الىباجُت، الخُىاهُت على جماصي بني البشغ في ئهضاع خلىكها في 

الخُاة، على كاعضة افخلاصها إلالمذ ؤلاعاصة الفاعلت، والعاكلت، وعلى كاعضة 

ت هجض أن مكاهغ ؤلاكطاء،  ش البشٍغ اللُاصة الؼغبُت للمغهؼ الخػاعي في جاٍع

ت جدطُل خاضل، ئط أن ؤلاوؿان آلازغ، أو  ُّ والعىف اإلاماعؽ على الؿبُعت الخ

الؼحر ػغبي في مغجبت أكّل مً ألاها الؼغبي، ولظا هجض أن الاهخمام بالبِئت الخُىاهُت 

غا
ّ
. قهغ مخأز

باًغصوالُيىث ئلى أن الاهخمام باألزالق البُئُت بضأ مع بُتر . ًظهب ج

 أّؾـ ًىحُيؿهاعػغوف مجلت فطلُت 1979زم وفي عام .. " 1973ؾِىؼغ في ؾىت 
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لذ اإلالاالث في مُضان 
ّ
حضًضة  هي ألازالق البُئُت واهفخدذ البىاباث وجضف

وبظلً .. ألازالق البُئُت هما بضأث ملغعاث حامعُت جخىفغ على هظا اإلاىغىع

 9."اهبثم ئلى الىحىص  خلل حضًض ولُا في الفلؿفت

ت في أزالكُاث البِئت ئلى عضة اججاهاث  وكض ضىفذ الاججاهاث الفىٍغ

اث  مىً ئحمالها في زالر هكٍغ اث الاًيىلىحُت الغاةضة، ٍو خؿب ؾبُعت الىكٍغ

ت جاًلىع، والتي اشخؼلذ على فىغة : عةِؿت ؼان، وهكٍغ ت َع ت ؾِىؼغ، وهكٍغ هكٍغ

ت  ت التي جلىم عليها الفلؿفت ألازالكُت الخللُضًت، وفىغة الاعخباٍع ت البشٍغ اإلاغهٍؼ

ألازالكُت، وألاضل هى غغوعة اإلاغاحعت للمفاهُم الخللُت اإلاخعاعف عليها، 

. والعمل على جدُحن اللُم الخللُت جبعا للكغوف الخُاجُت اإلاخجضصة

ت ؾِىؼغ في عفؼ ألاؾـ اإلاعخمضة في اللٌى : هظرية سينغر- 1 جلىم هكٍغ

ت في ألازالق، والتي ًداٌو فيها صخؼ هظه ألاؾغوخت مً زالٌ  ت البشٍغ باإلاغهٍؼ

وبحن  (الغحل واإلاغأة)هلؼ ألاؾغوخت اللاةلت بعضم الدؿاوي بحن الجيؿحن، 

الخُىاهاث بمطالح النها ".. وخؿب ؾِىؼغ جخمخع .(الخمُحز العىطغي )العغكحن

ت، ولؿِـ  جخمخع باللضعة على اإلاعاهاة والاؾخمخاع، بدؿب مبضأ ألاهمُت اإلادؿاٍو

غ ال عخباع ألالم الظي حشعغ به الخُىاهاث أكل أهمُت مً حجم ألالم  هىان جبًر

 "  10..هفؿه الظي ٌشعغبهالبشغ

ؾغح ؾِىؼغ بغهامجا خاٌو فُه حؼُحر حظعي في هكامىا الؼظاتي، واإلاىاهج 

الؼعاعُت التي جفترع حعاؾُا ؾلبُا مع الياةىاث الخُت، وعلُه فمغاحعت 

ت، ألن ألاؾـ التي أكمىا عليها فىغة  مفاهُمىا، ومىكىعها ألازالقي مؿألت غغوٍع

غة أًػا في ألاهىاع الخُت ألازغي، مً كبُل الخؿاؾُت، 
ّ
عً الخعالي البشغي، مخىف

فدُاجىا ألازالكُت مبيُت على جطىعاجىا التي جدمل ئمياهُت الخؿأ بىفـ ..وألالم

. الضعحت التي جيىن فُه وؿبت الطضق

ؼان: هظرية ريغان- 2 ت جىم َع  أًػا مغاحعاث للمفاهُم الخللُت وهجض في هكٍغ

ت  التي اعخاص عليها البشغ في خُاتهم ألازالكُت، والتي ًلاعب فيها بحن الىكٍغ

ت  ألازالكُت الياهؿُت، وبحن ؾبُعُت الخم الظي ًمىً الخأؾِـ علُه العخباٍع

أزالكُت عىض الخُىاهاث، وألاضل في الخؿأ عىضه وامً فُه اعخلاصها بأن 
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الياةىاث الخُت لِؿذ ئال مجغص أصواث ووؾاةل لىا، وحضث لخضمخىا، فهي مجغص 

ؼان جيىن  ألاعغُت الصخُدت "مىاعص مسططت الؾخعماالجىا، وفي هكغ َع

لت التي جدؿاوي  لىاحباجىا ججاه الخُىاهاث وخلىكها علُىا هي كُمتها اإلاخأّضِ

بامخالهها وازخباع مىاغُع الخُاة، وبما اّن الخُىاهاث التي جسخبر مىاغُع الخُاة 

ؼان ًجاصٌ بان علُىا اللػاء  مسّىلت للخطٌى على اخترام مدؿاو، فان َع

" 11.باليامل على اؾخسضام الخُىاهاث في العلم

 Paul. W.Taylorهظرية ثيلور -3

ت التي أّؾؿذ للخجضًض ألازالقي، وألزالق جؿبُلُت حضًضة اهؿالكا مً  الىكٍغ

، والتي ًلغع فيها أهلُت الياةىاث الخُت المخالهها (الاًيىلىجي)الىاكع البُئي 

حن  ت، فاألحىاؽ باليؿبت ئلُه جيىن بمثابت أشخاص معىٍى الصخطُت اإلاعىٍى

ت،  ت الخٍُى خه بالفغصاهُت اإلاغهٍؼ ًخمّخعىن بفاةضة زاضت بهم، اضؿلح على هكٍغ

خه عً أعبع فغغُاث ضافع جاًلىع في هكٍغ :" ٍو

البشغ أعػاء في الجماعت التي حعِش على ألاعع،  .1

الياةىاث الخُت ولها مخعللت بعػها ببعؼ مً هاخُت الاجياٌ اإلاخباصٌ،  .2

ول واةً حي هى مغهؼ ػاتي للخُاة،  .3

"  12.الخىهُض على الخفىق البشغي ال أؾاؽ له .4

اث الاًيىلىحُت، أهخجذ جطيُفاث  اث كغاءة حضًضة للىكٍغ وؾغخذ هظه الىكٍغ

.   واًيىلىحُا ؾؿدُتDeepEcologyاًيىلىحُا العمُلت:كُمُت، فأضبدذ هىان 

ابخىغ مطؿلح ؤلاًيىلىحُا العمُلت الفُلؿىف : إلايكولوجيا العميقة:ثاهيا 

 inquiry في مجلت 1973 في ملالت هخبها عام 13Arne Næssالجروٍجي آعوي هِـ 

، وأشاع «خغواث ؤلاًيىلىحُا بعُضة اإلاضي: الطخل والعمُم»الجروٍجُت بعىىان 

ً ؤلاًيىلىحُا الطخلت : بظلً ئلى الاهلؿام الطاعض في الفىغ ؤلاًيىلىجي بحن جُاٍع

الؿاةضة آهظان والتي وضفها بأنها جيافذ الخلىر واؾخجزاف اإلاىاعص الؿبُعُت، أي 

جخعامل مع اإلاشىالث البُئُت مغهؼة اهخمامها على صخت، وعفاهُت ؾيان البلضان 

عّض ما ؾبم مجغص حؼء مً اهخمامها، ألنها  ٌُ اإلاخؿىعة؛ وؤلاًيىلىحُا العمُلت التي 

. جؿغح أؾئلت أعمم خٌى ؾبُعت اإلاشىالث البُئُت
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ً
ًىضح آعوي هِـ هظا الفغق فُما ًسظ مشىالث بُئُت مدضصة، والخلىر مثال

فاإلالاعبت الؿؿدُت باليؿبت الُه جكهغ في الخلىحن الظي ًيبغي على اإلاإؾؿت 

م، ئط جىكغ ئلى  ُّ عه للخفاف على البِئت، ومجاٌ هظه اإلالاعبت غ الخيىمُت حشَغ

. ألازغ البُئي في افم مدضوص

أّما العمُلت في هكغ هِـ، فهي التي جبدث عً ألازغ الظي ًلخم باإلاجاٌ 

 على جأزحراجه على صخت ؤلاوؿان، بل على الخُاة 
ً
ا ؼ خطٍغ ِ

ّ
الخُىي هيل، فال جغه

ت هي للىفاح غض ألاؾباب العمُلت للخلىر، ولِـ " بأشيالها اإلاخىىعت ألّن  ألاولٍى

للخأزحراث الؿؿدُت كطحرة ألامض فدؿب، فالىكغ ئلى ئكلُم مدضص، هى جدضًض، 

وجػُِم ألفم اإلاؿألت، ولظا تهخم الاًيىلىحُا العمُلت بالىؿاق البُئي في ولُخه، 

فاإلًيىلىحُا العمُلت حؿعى ئلى فهم اإلاشيلت مً زالٌ عالكتها باإلاشىالث ألازغي 

وبمضي اعجباؾها باللُم، وألافياع وألاهضاف التي جىّحه البشغ في وشاؾهم، وصوع 

ت في ئخضار اإلاشيلت .  أؾلىب الخُاة، ومجمل الشغوؽ الخػاٍع

ت ؾِىؼغ وعَؼان، وجاًلىع مغاحعت   ومً الاؾخدباعاث التي عغفتها هكٍغ

مبضأ الخمغهؼ البشغي، فاألزالق البُئُت جضزل بىابت ألازالق الخؿبُلُت مً زالٌ 

ت مىظ مّغ العطىع، والتي جكهغ في  معاًىتها ألاػمت ألازالكُت التي عغفتها البشٍغ

علضة العكمت التي جداًث الىحىص الجؿضي لإلوؿان، خُث هلمـ أن ألاػمت في 

ها ئلى الىفـ ؤلاوؿاهُت، وضضق مً كاٌ ول ئوؿان أغمغ ما : الخُاة طاتها مغصُّ

ت  اةُت والخٍُى لت بىثحر مً العىاضغ الفحًز
ّ
ت مخعل أقهغ فغعىن، فالىُىىهت البشٍغ

والاحخماعُت ومشغوؾت في اؾخمغاعها بها، ولظا اّججه صعاة ؤلاًيىلىحُا العمُلت 

ت، على كاعضة التراهمُت التي  ُّ ئلى اإلاىاصاة باعاصة الىكغ في هكغجىا للياةىاث الخ

أؾؿذ للىكغة ؤلاوؿاهُت للؿبُعت، والتي ؾاهمذ الفلؿفت فيها بشيل هبحر في 

ؿها، والظي ًكهغ بشيل حلّي في هكغة صًياعث  التي جضعى ئلى ؾُؿغة جىَغ

ؤلاوؿان على الؿبُعت وحسخحرها لخضمخه، والتي جػفي الشغعُت العلالهُت على 

جغاجبُت الياةىاث الخُت، واؾدُالء ؤلاوؿان على كمت الهغم، واإلاؿلب الثاوي الظي 

ت، والتي حعني هما وان ًغي    هيسجضعى ئلُه الاًيىلىحُا العمُلت اإلاؿاواة الخٍُى

Arne Næss أن حمُع اإلاىحىصاث في الىؿاق الخُىي لها الخم اإلادؿاوي في 

ذ، واعخماص مبضأ  العِش والاػصهاع وبلىغ أشيالها الفغصًت الخاضت مً الخفخُّ
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الخباصٌ بحن أعػاء الىؿاق الخُىي، والظي مً زالله ٌؿهم ول عػى في بلاء 

ً على هدى جيافلي وجياملي . ألاعػاء آلازٍغ

 وهظا ًلخض ي أن ول عػى ًمخلً كُمخه ألاضلُت الىابعت مً هظا 

، فالعالكت بُيىا، وبحن الياةىاث 
ً
ا ؤلاؾهام ولِـ مً زالٌ هفعه للبشغ خطٍغ

ت، ت البشٍغ اجىا أو "ًيبغي أن جيىن  مخعالُت على اإلاغهٍؼ َُّ  مً الخماهي مع أه
ً
فبضال

م حؿُمغمان.ئ.على خّض حعبحر ماًيل مع عاةالجىا اإلاباشغة، 
َّ
 ًيبغي علُىا أن هخعل

وهظا . الخماهي مع الصجغ والخُىان والىباث، وبالفعل مع الىؿاق ؤلاًيىلىجي هيل

ًْ مً شأهه أن ًجعل ؾلىهىا أهثر   في الىعي، لى
ً
ًىؿىي على حؼُحر حظعّيٍّ فعال

. اوسجاًما مع ما ًسبرها العلم بأهه غغوعي مً أحل ُخْؿً خاٌ الخُاة على ألاعع

أي أهىا ًيبغي أن همخىع عً فعل أشُاء معُىت جػغُّ باليىهب، جماًما مثلما جمخىع 

 .14أهذ عً بتر ئضبعً

واللؿُف في الضعاؾاث الاًيىلىحُت أنها هبهذ ؤلاوؿان ئلى أن ول 

الياةىاث لها عاإلاها، ومثالها اإلاؿلبي الظي حؿعى ئلُه فلِـ ؤلاوؿان هى الياةً 

الىخُض الظي ًملً مىكىمت كُمُت، ومثال ٌؿحر هدىها، فاطا واهذ اإلاىكىمت 

ألازالكُت مساع ئوؿاوي، فهظا ٌعني أن اعخباع الخُىاهاث أصوى صعحت على كاعضة 

ت  افخلاعها ئلى العلالهُت، وألازالكُت، وهى الظي ًلدمىا في ئشيالُت الاعخباٍع

ألازالكُت، واإلاغحعُت اإلاعخمضة في الخىم بأزالكُت الياةً الخي، ففي ملاٌ 

ت في ألازالق، فاألزالقي ػىصباؾتر  ًضعى فُه ئلى ئعاصة الىكغ في اللاعضة الاعخباٍع

ش الفلؿفت الخللُت ٌشحر ئلى  لِـ هى الظي ًخؿابم مع جطّىعها البشغي، وجاٍع

ت والفاعكُت للياةً البشغي، فالش يء  اعجباؽ ألازالكُت بالعلالهُت الؿمت الجىهٍغ

ًيىن ضاةبا ـــــ على خّض حعبحر الضو لُىبىلض ـــــ عىضما ًمُل ئلى ضىن جيامل واؾخلغاع 

يىن زاؾئا زالفا لظلً  أزالق ألاعع حؼحر صوع :" وحماٌ اإلاجخمع الخُىي ٍو

ؤلاوؿان العاكل مً مؿخعمغ إلاجخمع ألاعع ئلى عػى عاصي ومىاؾً فُه، أنها 

. 15جلخض ي مىه اخترام ألاعػاء الؼمالء، وأًػا اخترام اإلاجخمع بدض طاجه 

ت الخللُت هخاج جغاهم زلافي، وول مساع فىغي مً هظا الىىع ٌؿخدبع  الاعخباٍع

مغاحعت هلضًت لألؾـ اإلاعخمضة في طلً، ومً اإلاؿلماث الغةِؿت في زلافت 
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ض في الترار 
ّ
لها بالعلل، والعلالهُت، فلض جأه

ُّ
الاعخباع الخللي اعجباؾها، وحعل

ت لإلوؿان، فهى خُىان  الفلؿفي أن العلل هى الفطل الىىعي، والؿمت الجىهٍغ

عاكل، وكض كام عحاٌ الفىغ العغبي بمغاحعت هظا اإلابضأ الظي أكُمذ عليها 

ت، فعىض اإلاىغ ؾه عبض الغخمً على ؾبُل اإلاثاٌ ألازالكُت هي الؿمت  الاعخباٍع

. ألاضلُت للياةً البشغي، ولِـ العلل

ولىً الفلؿفت البُئُت بمغاحعتها لهظا اإلابضأ كض فخدذ مجاال حضًضا في 

ألازالق، فياهذ ألازالق البُئُت فغعا مً ألازالق الجضًضة، او الخؿبُلُت، ومً 

اإلاىؿللاث التي كامذ الفلؿفت البُئُت بمغاحعتها فىغة العلالهُت، فهي اإلاغجىؼ 

الظي أكطِذ به الياةىاث الخُت مً ألاهلُت اللاهىهُت، أو خُاػتها للخم، فدؿب 

ت اإلاعخمضة في تهمِش، وئكطاء الياةىاث الخُت اإلابضأ الظي  ؾِىؼغ جداوي اإلاغهٍؼ

اعخمضه البشغ في الخمُحز العىطغي، والخمُحز على أؾاؽ الجيـ، ًلٌى 

ئن ألاؾـ التي هملىها إلاعاعغت الخمُحز العىطغي، والخمُحز على أؾاؽ :"ؾِىؼغ

الجيـ هي أًػا أؾـ إلاعاعغت الخمُحز الىىعي، ألن أشياٌ الخمُحز وافت حؿحر 

ا في علم ألازالق اإلاىفعي ل مبضأ مغهٍؼ ِ
ّ
ت الظي ٌشي  16.عىـ مبضأ ألاهمُت اإلادؿاٍو

ت الخللُت  ومً بحن الاعتراغاث التي عفعها الاًيىلىحُحن غض الاعخباٍع

اللاةمت على العلل، اعتراع اإلاجاٌ الفعلي لألهلُت الخللُت، فالفئت التي جطضق 

ت، فاألؾفاٌ،  ر عنها ال جمثل الا وؿبت غئُلت مً أفغاص البشٍغ عليها، أو حعّبِ

والشُىر حؼء مً ماضضق اإلافهىم ئوؿان، ولىً العلالهُت ػاةبت عىض الفئخحن، 

ر  ل، والحعّبِ ِ
ّ
ت زللُت على زاضُت العلل، والتي ال جمث ـ ئطن اعخباٍع فىُف هإّؾِ

 .!عً اليّل مً ألافغاص اإلاشاع ئليهم؟

وعلُه وحض فالؾفت البِئت في هظه الثؼغة ئمياهُت للخعاؾي أزالكُا مع 

ت الخللُت لألؾفاٌ، وللشُىر، وللمعخىهحن   همىذ الاعخباٍع
ّ
البِئت، فاطا هىا

ت، وفي اؾلىب جىىُتي ًلٌى  هداالث هامشُت، فما اإلااوع  مً مىدها الاعخباٍع

ز الفغق بحن أولئً :"..أخضهم ئطا هىا حضًحن في اعخباع ان امخالهىا كضعة معُىت جمّحِ

الظًً ٌؿخدلىن الاعخباع، واولئً الظًً ال ٌؿخدلىهه، واطا هىا مدؿلحن مع 

طواجىا، عىضها ًجب الؿماح بمعاملت الخاالث الهامشُت على ػغاع ما وعامل 

عبما ًجغي الباخثىن، مً صون وزؼاث الػمحر، : الياةىاث ألازغي اإلادغومت زللُا
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سخبروا اإلاىخجاث على أؾفاٌ ػحر مغػىب فيهم، وعبما  ججاعب ؾبُت مإإلات عليهم ٍو

جفخذ ئصاعاث ألالعاب والطُض مىؾما لطُض الشُىر، وعبما حعض شغهت بىعٍيخا 

كهغ في الىظ معالم اإلاىؿم الؿازغ مً 17."ؾعاما للىالب مً لخم الشُىر   ٍو

ت ألازالكُت، والظي ًفلض كُمخه الخأؾِؿُت مً  الخأؾِـ اإلاخعاعف علُه لالعخباٍع

ت  زالٌ مدضوصًخه في الاهؿباق، ففئت الشُىر واإلاغض ى جدض مً حجُت الاعخباٍع

الخللُت عىض البشغ، وجفغع علُىا مغاحعت اللاعضة الخأؾِؿُت لألزالكُت 

. اللاةمت على العلل

لترح اإلافىغ ألضولُىبىلض  ملاعبت Aldo Leopoldٍو

 Land Ethicsلألزالق البُئُت ػاعًما أن أزالق ألاعع holisticapproachهالهُت

ر صوع ؤلاوؿان العاكل مً مؿخعمغ إلاجخمع ألاعع ئلى عػى  التي ًضعى ئليها حؼّحِ

ً وإلاجخمع  عاصي بؿُـ همىاؾً فُه، وحؿخلؼم مىه اختراًما لألعػاء آلازٍغ

ر عىه بالػمحر الاًيىلىجي الظي ٌعني الىعي بالهغمُت ألاعع هيل ، وهى ما ٌعّبِ

ت بحن  التراجبُت للياةىاث الخُت في ألاعع، والتي ًكهغ فيها اعجباؽ اإلاطلخت الخٍُى

 ٌ ت :" اإلاجخمع الخُىي، ًلى ان وىن ؤلاوؿان في الخلُلت، عػىا في حماعت خٍُى

سُت،  ش، فالىثحر مً ألاخضار الخاٍع ل الاًيىلىجي للخاٍع لُدبضي لىا مً زالٌ الخأٍو

ت  ا بلؼت اإلاشغوع البشغي، واهذ في الىاكع جفاعالث خٍُى مع أنها فؿغث خطٍغ

 18.بحن الىاؽ وألاعع

ًمىً اعخباع ألازالق الجضًضة التي جلترخها الفلؿفت البُئُت، أو 

اث فلؿفُت ماعؾذ ؾلؿتها،  ت على مفاهُم، وهكٍغ أزالكُاث البِئت زىعة هكٍغ

وهفىطها على العلل البشغي ؾُلت علىص مً الؼمً، وما وؿدشفه مً هظه 

الضعاؾاث أن ما وعزىاه مً أفياع أزالكُت لِؿذ ئال اعخلاصاث، وأخيام زللُت 

 .وؿبُت، مىدها البشغ عبر الؿحروععة الؼمىُت هفىطا على أهفؿهم

 ، جامعة طالب دكتوراه ، في قسم الفلسفة ، كلية العلوم الاجتماعية* 

د برياح مختار . أشراف          إ2محمد بن احمد وهران 
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