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 االستهالء
 

"جلزء كبري من التاريخ، كان على البشر حماربة الطبيعة من أجل البقاء؛ يف هذا القرن  
 يدركون أنه من أجل البقاء جيب عليهم محايته"بدأوا 

 
 جاك إيف كوستو

 
“Dalam sebagian besar sejarah, manusia harus melawan alam untuk 

bertahan hidup; di abad ini mereka mulai menyadari bahwa untuk 

bertahan hidup mereka harus melindunginya." 

 

Jacques-Yves Cousteau 
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 اإلهداء
 

 أهدي وأقدم هذا البحث اجلامعي إلـى:
 باحثن من أجل الدعايدائما و مبحبة  نعلماي انالذ والدين

 أيب هريمان وأمي داليوارما
 دائما ويدعمونه  باحثأيها اإلخوة واألخوات الذين يساعدون ال

كبرية    يتأخ، ديين هراوان، أخي كبري اكرب جااي، أخي كبري شاندرا هريميانتو أخي كبري 
حممد ، أخي كبري هريين فامتاوايتكبرية   يتأخ، عبد الرمحة، أخي كبري  سوزي هرميايت

ابإلضافة إىل مجيع  عم أمريل وعم نفري، ، دينانيتهريداي دارا  آيو صغرية  يتأخ و شهرول
 باحثأفراد العائلة واألصدقاء املقربني لل 

الباسط، املاجستري الذي حيظى ابحرتام كبري، والذي يعمل كرئيس األستاذ الدكتور عبد 
يف استكمال   باحثلقسم اللغة العربية وآداهبا، ابإلضافة إىل كونه حماضرًا ومشرفًا على ال

 هذا البحث 
وإقليم غرب سومطرة منظمة  وخاصة أصدقاء الدراسة واملناقشة باحثأصدقاء ال

 "هيمامي" اجليل الثامن عشر
اء، أمانه، ددين، فرحيول، بلقيس، هين، إيناس، نييت، تيتني، إمياس، أولياء،  حبيل، ند

 فريز، فريد
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 توطئه 
 

تَـغحِفرُُه، َونـَُعوُذ اِبهلِل ِمنح ُشُروحِر أَنـحُفِسَنا َوِمنح َسيِ   ُنُه َوَنسح َتِعيـح َد َلِلَِِّ ََنحَمُدُه َوَنسح َمح َئاِت ِإنَّ احلح
َدُه  أَعحَمالَِنا، َمنح   َهُد َأنح الَ إَِلَه ِإالَّ هللاُ َوحح ِللح َفالَ َهاِدَي َلُه َأشح ِدِه هللاُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضح يـَهح

َهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسوحلُُه.، أَمَّا بـَعحدُ   . اَلَشرِيحَك َلُه، َوَأشح
صول على درجة  تقصد كتابة هذا البحث الستسفاء شروط االختبار النهائي واحل

ية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم ل قسم اللغة العربية وأدهبا لك   (S-1)سرجاان  
اإلسالمية احلكومية مباالنج. فالباحث تتقدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة و  

 مساعدة للباحث يف إعداد هذا البحث اجلامعي خصوصا إىل:  
قد رمحاين وأنصحاين وأرشداين   انالذ  داليوارماأمي الكرمية  أيب الكرمي احملبوب هريمان و  -1

 .حىت النجاح
أخي كبري شاندرا هريميانتو، أخي كبري اكرب جااي، أخي كبري ديين هراوان، أخيت  -2

كبرية سوزي هرميايت، أخي كبري عبد الرمحة، أخيت كبرية هريين فامتاوايت، أخي كبري 
آيو دارا   حممد شهرول و أخيت صغرية  قد رمحاين وأنصحاين   نالذي  دينانيتهريداي 

 . وأرشداين حىت النجاح
ماالنج    مدير -3 احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  الدين   أ.د. جامعة  ،  زين 

 . املاجيستري
الدكتور فيصال كعميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية   -4

 . احلكومية ماالنج
العلوم اإلنسانية جامعة  -5 العربية وأدهبا كلية  اللغة  الباسط كرئيس قسم  الدكتور عبد 

ماالنج وكاملشرف على كتابة هذا حبث  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان 
 .جامعي، جزاكم هللا خري جزاء



 

 

 ط

 

فة  اجستري بصفته وصًيا على احملاضر الذي دائًما ما يقدم النصح واملعر امل  ،حممد هاشم -6
 .لباحثل

جامعة موالان مالك مجيع احملاضرين واملسؤولني املتخصصني يف اللغة العربية وآداهبا يف   -7
 الذين يقدمون املعرفة والتوجيه دائًما. إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

" و أصحايب الذين جياهدون معي النتهاء حبث هيمامي" و " 18أصحايب "الدؤايل   -8
 .جامعي

أمانه، ددين،   النفس املشرف هلذا حبث جامعي، وهمأصدقائي يف   -9 حبيل، نداء، 
 فرحيول، بلقيس، هين، إيناس، نييت، تيتني، إمياس، أولياء، فريز، فريد. 

هذه   -10 لكتابة  الدافع  مباشر  غري  أو  مباشر  بشكل  قدموا  الذين  األطراف  مجيع 
ال هناك  يزال  ال  أنه  الكاتب  يدرك  الرسالة،  هذه  إعداد  عند  من األطروحة.  كثري 

 النواقص واألخطاء بسبب حمدودية القدرة.
أيمل الباحث أن تكافئهم هللا سبحانه وتعلى بوفرة يف الدنيا ويف األخرة. أتمل 

 أيضا أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة لالخرين. الباحث
 2022أبريل  16 حترير مباالنج،

 الباحث
 
 

 حممد شهريل 
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 مستخلص البحث 
 

( حركة احلفاظ على البيئة يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف على 20022شهريل، حممد )
قسم اللغة العربية وأدهبا.كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان   أساس نظرية اإليكوكريتيك األدبية،

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 الباسط، املاجستري. الدكتور عبد   املشريف:

 
 حركةالبيئة، احلفاظ، اإليكوكريتيك األدبية،  كلمات األساسية:ال
 

تعترب احلركة من أجل احلفاظ على البيئة مهمة جًدا للسعي من أجلها ألن البيئة هي أهم 
مورد جلميع الكائنات وهي اجلزء األكثر أمهية لبقاء اإلنسان. ومع ذلك، ال يزال الضرر البيئي يتصدر 

فاظ على عناوين األخبار أبشياء خمتلفة هتدد ثقل البيئة. لذلك يريد الباحث دراسة شكل حركة احل
البيئة والعوامل اليت تقف وراءها وأتثريها على اجملتمع والبيئة احمليطة الواردة يف رواية "النهاايت" لعبد 

. هذا البحث هو حبث وصفي نوعي. مت مجع اإليكوكريتيك األدبيةالرمحن منيف ابستخدام نظرية  
. مت حتليل البياانت من خالل ةشقومنا  البياانت من خالل تقنيات القراءة والرتمجة وتدوين املالحظات

النتائج.   البياانت واستخالص  البياانت وعرض  البحث هي )تقنيات تقليل  ( شكل حركة 1نتائج 
األراضي الشاغرة   تغاللواس  شجري إبعادة الت  هي قيام احلفاظ على البيئة يف نوع احلفاظ على النبااتت  

للمزارع، ونوع احلفاظ على احليواانت هو حفاظ على حيواانت الغاابت واحلفاظ على الثروة احليوانية؛  
النبااتت والقطع العشوائي لألشجار 2) ( عوامل اليت تسبب حركة احلفاظ على البيئة هي انقراض 

اجملتمع   ند ركة احلفاظ على البيئة ع( أتثري ح3واجلوع؛ )   جنون الصيدوانتشار األمراض وعدد الوفيات و 
البيئة احمليطة   ند . أتثري عوفاء ابملكوانت الغذائية للمجتمع و ، تلبية االحتياجات األساسية للمجتمع   يه
 سالمة حيواانت الغابة من االنقراض. و   ،ومجيلة  منعشة الطبيعة    تبدوي  ه
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ABSTRACT 

 
Syahril, Muhamad (2022). Environmental Conservation Movement in the Novel "An-

Nihaayat" by Abdul Rahman Munif Based on Literary Ecocritic Theory. Department of Arabic 

Language and Literature. Faculty of Humanities. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang. 

Advisor: Dr. Abdul Basid, S.S., M. Pd. 

 

Keyword: Concervation, ecocriticism, environment, movement 

 

The movement for environmental preservation is significant to strive for because the 

environment is the essential resource for all creatures and is the most critical part of human survival. 

However, environmental damage is still making headlines with various things that threaten the 

weight of the environment. Therefore, the researcher wants to examine the form of the 

environmental conservation movement, the factors behind it, and its impact on society and the 

surrounding environment contained in the novel "An-Nihayaat" by Abdul Rahman Munif using the 

theory of literary ecocriticism. This research is descriptive qualitative research. Data were collected 

through reading, note-taking techniques, and discussions. Data were analyzed through data 

reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research are (1) 

the form of the environmental conservation movement in the type of preserving flora is doing 

reforestation and utilizing vacant land for plantations, and the type of preserving fauna is preserving 

forest animals and preserving livestock; (2) the factors that cause the environmental conservation 

movement are the extinction of plants, indiscriminate felling of trees, the spread of disease, the 

number of deaths, hunting madness, and hunger; (3) the impact of the environmental conservation 

movement on the community is the fulfillment of community staples and community food 

ingredients. The impact on the surrounding environment is that nature looks fresh and beautiful, as 

well as the safety of forest animals from extinction. 
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ABSTRAK 

 
Syahril, Muhamad (2022) Gerakan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Novel “An-

Nihaayat” Karya Abdul Rahman Munif Berdasarkan Perspektif Teori Ekokritik Sastra. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang.  

Dosen Pembimbing: Dr. Abdul Basid, S.S., M. Pd. 

 

Kata kunci: Ekokritik sastra, gerakan, lingkungan hidup, pelestarian 

 

Gerakan pelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk diupayakan karena 

lingkungan hidup menjadi sumber daya terpenting bagi seluruh makhluk dan menjadi bagian 

terpenting untuk kelangsungan hidup manusia. Namun kerusakan lingkungan masih menjadi berita 

utama dengan berbagai macam perihal yang mengancam bobot lingkungan hidup. Oleh karena itu, 

peneliti ingin mengkaji bentuk gerakan pelestarian lingkungan hidup, faktor yang 

melatarbelakanginya dan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar yang terdapat dalam 

novel “An-Nihayaat” karya Abdul Rahman Munif menggunakan teori ekokritik sastra. Penelitian 

ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik baca, catat, dan 

diskusi. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Maka 

didapatkan hasil penelitian berupa (1) bentuk gerakan pelestarian lingkungan hidup pada jenis 

melestarikan flora adalah melakukan penghijauan serta memanfaatkan lahan kosong untuk 

perkebunan, dan jenis melestarikan fauna adalah melestarikan hewan hutan dan melestarikan hewan 

ternak; (2) faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan pelestarian lingkungan hidup adalah 

punahnya tanaman, penebangan pohon sembarangan, menyebarnya penyakit, banyaknya kematian, 

kegilaan berburu, serta kelaparan; (3) dampak gerakan pelestarian lingkungan hidup bagi 

masyarakat adalah terpenuhinya bahan pokok masyarakat, dan bahan makanan masyarakat. 

Dampaknya bagi lingkungan sekitar adalah alam tampak segar dan indah, serta selamatnya hewan 

hutan dari kepunahan. 
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 األول لفصلا
 املقدمة 

 
 خلفية البحث - أ

يلعب البشر بصفتهم أحد سكان األرض الذين يعيشون يف البيئة الطبيعية  
 .(Muthi’ah, Ahyari, & Mulyani, 2019, p. 1)  دورًا رئيسًيا يف احلفاظ على البيئة 

البيئة هي أهم مورد جلميع الكائنات احلية، بل إهنا تصبح جزًءا مهًما جًدا للبشر 
 ,Niman, 2019)  للبقاء على قيد احلياة ألنه ال ميكن الفصل بني اإلنسان والطبيعة

p. 92)  وعناصر البيئة اليت حتيط ابلبشر هي مصدر مطلق لبقاء اإلنسان  (Muthi’ah, 

Ahyari, & Mulyani, 2019, p. 2) ومع ذلك، فقد تصدرت األضرار البيئية عناوين .
األخبار مع العديد من القضااي اليت هتدد ثقل البيئة. سيكون لألفعال البشرية اليت 

 . (Niman, 2019, p. 94) ال هتتم ابحملافظة على البيئة أتثري سليب على بقاء اإلنسان
شأنه وأتجيله بعد    مل تعد حركة احلفاظ على البيئة شيًئا ميكن التقليل من 

تعين  البيئية  القضااي  مناقشة  ألن  عاملي  طابع  وذات  عاملية  البيئية  املشاكل  اآلن. 
مناقشة املشاكل اليت تواجه البشرية مجعاء. احلفاظ على البيئة ينطوي على وجوب 

من دعم حياة طبيعية. لذا فإن احلفاظ على البيئة ليس   يمكنمحاية البيئة من أجل ال
مسؤولية احلكومة أو قادة الدولة فحسب، بل مسؤولية اجملتمع أبكمله، كل جمتمع،  
حىت من األطفال الصغار إىل كبار السن. جيب على اجلميع حماولة محاية البيئة احمليطة 

أ إىل  وقدراهتم.  جلهودهم  وفًقا  وحفظها،  عليها  جلهد واحلفاظ  سيكون  مدى  ي 
الشخص أتثري جيد على خلق األرض الصاحلة للعيش وأيًضا على بقاء األجيال 

 .(Muthi’ah, Ahyari, & Mulyani, 2019, p. 3) القادمة
حركة احلفاظ على البيئة هي أيًضا حماولة حلماية األرض والبيئة احمليطة من 

واملودة. من خالل خالل ضمان وجود احلب  أساس  بوجودها على  واالهتمام  ها 
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حركة احلفظ هذه، ميكننا أيًضا إصالح البيئة اليت تعرضت للتلف أو التدمري سابًقا 
من خالل تنفيذ العديد من اجلهود والربامج اليت ميكنها محاية الطبيعة والبيئة ورعايتها  

البيئة على أهنا أحد مكوانت النظام ومحايتها. لذلك، جيب على البشر أن ينظروا إىل  
البيئي اليت هلا قيم جيب احرتامها واحرتامها، وجيب أال تتأذى ألن البيئة جزء من 
سالمة حياة اإلنسان. وقد مت أتكيد ذلك أيًضا يف التشريع اإلندونيسي رقم. ينص 

رقم   البيئة    1982لسنة    4القانون  تنظيم  على  يقوم  البيئة  على  احلفاظ  أن  على 
وتطويرها   واستعادهتا  عليها  واإلشراف  ومراقبتها  وصيانتها   ,Amalia)واستخدامها 

2015, p. 3)  .بشأن اإلدارة البيئية،    1997لعام    23، كما مت تنظيمها ابلقانون رقم
بشأن حتليل   1999لسنة    27ومزيد من التفصيل يف الالئحة احلكومية رقم. رقم  

 .(Khairuddin, Yamin, Syukur, & Kusmiyati, 2019, p. 240) األثر البيئي
بشكل عام، حتدث املشاكل البيئية لسببني. أواًل، حتدث بسبب األحداث  
الطبيعية كحدث جيب أن حيدث ألنه شكل من أشكال ديناميكيات الطبيعة نفسها،  

نفجارات الربكانية، والزالزل، وما إىل مثل اليت تسببها موجات املد، واألعاصري، واال
ينتج عن سلوك اإلنسان وأفعاله حبيث حتدث كارثة، مثل تلوث الرتبة    ، ذلك. اثنًيا

وتلوث اهلواء وتلوث املياه وتلوث الصوت وما إىل ذلك. حبيث يكون دور اإلنسان 
أكرب سبب للضرر البيئي والطبيعي من العديد من املشاكل املتعلقة ابألضرار البيئية،  

 .(Niman, 2019, p. 95) ة بينما تؤثر العواقب على مجيع الكائنات احلي
بناًء على ذلك، هناك حاجة إىل جهود خمتلفة للحفاظ على البيئة والطبيعة 
واحلفاظ عليها من أجل ضمان بقاء مجيع الكائنات على األرض. مت بذل العديد 

اململكة العربية السعودية هي   من اجلهود للحفاظ على البيئة، مثل اجلهود املبذولة يف
الذي اقرتحته وزارة    Saudi Green Initiative(SGI)  برانمج املبادرة اخلضراء السعودية

أصبحت  اليت  الوطنية  القرم  أشجار  حديقة  بناء  خالل  من  والزراعة  واملياه  البيئة 
ساحلية منطقة محاية وحفظ، وأيًضا أصبحت مساحة خضراء مفتوحة وأصبحت 
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تنفذ اململكة العربية السعودية أيًضا   .(.Ginelli, 2021, p. n.d)  ياحة البيئية وجهة للس 
 10من خالل التخطيط لزراعة     Let’s Make it Greenأو  حركة لنجعلها خضراء  

حبيث يلعب األشخاص   .(.Pakar, 2021, p. n.d) ماليني شجرة يف مجيع أَناء البالد 
هناك دورًا كامالً يف جهود احلفاظ على البيئة، مثل املشاركة يف جهود إعادة التشجري 
وزراعة أشجار الساكسول واحلفاظ عليها من أجل احلد من األضرار البيئية والتغلب 

 .(.Mabruroh & Nursalikah, 2021, p. n.d)عليها
بدأت حركة احلفاظ على البيئة تتطور بسرعة يف إندونيسيا بسبب الوعي  

أو العام أبمهية محاية البيئة. وتشمل احلركات اليت مت تنفيذها "حركة القرية اخلضراء"  
gerakan kampung hijau    .كشكل من أشكال الوعي العام أبمهية احلفاظ على البيئة

قرى للعناية ابلبيئة ومحايتها من خالل تنفيذ بدأت هذه احلركة من حركة حملية يف ال
الشبكة   البيئة، كما ذكرت  للحفاظ على  بذهلا  اليت ميكن  االسرتاتيجيات واجلهود 

أنه ميكن بذل اجلهود   (2014)  ليليا  يف  Global Ecovillage Networkأو    البيئية العاملية 
حلماية البيئة. واحلفاظ على البيئة. احلفاظ على البيئة هو إجراء تغيريات على منط  
احلياة الصديق للبيئة من خالل استخدام السلع املعاد تدويرها، وتوفري الكهرابء واملياه  

راء،  ونفقات الوقود، وإدارة مياه األمطار، وتوفري مصادر الطاقة، والتكنولوجيا اخلض
 وإعادة التحريج أو إعادة التحريج يف البيئة احمليطة ابملكان الذي تعيش فيه. 

انتباه احلكومة أو بعض دوائر اجملتمع   البيئة  مل جتذب حركة احلفاظ على 
فحسب، بل جذبت أيًضا انتباه الكتاب والنقاد األدبيني. حبيث يؤدي إىل ظهور  

ًما يتعلق ابلعالقة بني األعمال األدبية  أعمال أدبية ذات موضوعات بيئية ويولد مفهو 
  اإليكولوجي يف األعمال األدبية. ميكن استخدام    اإليكولوجيمع الطبيعة والبيئة، أي  

لتحديد ما ميكن وما ال ميكن فعله إذا متت إدارة شبكة احلياة دائًما وميكن أيًضا 
. أدى هذا بعد (Al-Hassen, 2019, p. 34)استخدامها النتقاد اجملتمع بشكل جذري
 .Wijanarti, 2019, p)  اإليكوكريتيك األدبيةذلك إىل والدة نظام علمي يعرف ابسم  
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األدبية هي مفهوم يف جمال الدراسات األدبية يركز على مناقشة    يكوكريتيك . اإل(136
 ,Wasniah, 2021)  مال األدبيةالعالقات اإلنسانية مع البيئة والطبيعة املوجودة يف األع

p. 75) يف األدبيات اليت   اإليكولوجي  مراقبة البصمة ا   ةاألدبي  كريتيك . حياول اإليكو
قدم والبيئة كموطئ  األدب،  يف  للعمل  هدفًا  البشر   & ,Sartina, Salam)   جتعل 

Bagtayan, 2021, p. 294).

العمل األديب هو أحد إبداعات املؤلفني الذين حيصلون على أفكار من  
أو   املياه  أو  النبااتت  مثل  املادية،  وبيئتهم  ابلطبيعة  بعالقتهم  تتعلق  الواقعية  احلياة 

و   الصحارى األرض أو اهلواء أو اجلبال أو الغاابت أو األهنار أو التالل أو املروج و 
تنشأ األعمال األدبية ذات الطابع البيئي بسبب .(Siddiqui, 2015, p. 192)  خرينأ

قلق املؤلف من البيئة احمليطة كشكل من أشكال متثيل احلياة الواقعية اليت يعيشها 
املؤلف، كما يصبح العمل مبثابة نقد ألصحاب املصلحة واجملتمع الذين ال يهتمون  

ة. جيب متابعة احلركة من خالل استخدام األعمال األدبية حًقا،  أبمهية احلفاظ البيئ
اإلهلام   تقدمي  الكبرية ميكن حتريكه من خالل  األدب إبمكانياته   ,Nurelide)ألن 

2020, p. 58)  الدمار من  األرض  وإنقاذ  الطبيعة  حلماية  الناس   ,Syamil)  وإيقاظ 

Yasa, & Sriasih, 2020, p. 30). 
متت كتابة العديد من القصائد والرواايت والتعبريات األدبية األخرى على 

الطبيعية الظواهر  العامل   .(Sahu, 2014, p. 24)  خلفية  يف  الكتاب  من  الكثري  أاثر 
"النهاايت"   روايةيف    عبد الرمحن منيفكما تطرح  أعماهلم مبوضوع الطبيعة والبيئة.  

استخدمه الباحث كهدف يف هذه الدراسة موضوع التغريات البيئية والبشرية،  ي ذال
من خالل العالقات اإلنسانية مع البيئة احمليطة، وخاصة البيئة يف املنطقة الصحراوية.  
يف ذلك الوقت كان هناك جفاف أدى إىل تقليص مصدر الغذاء. وبسبب ذلك، 

تلني للحيواانت بوحشية. وهذا ما عاد البشر إىل زمن الصيد، حيث أصبح البشر قا
دفع عساف )بطل الرواية( إىل عزل نفسه والقول: "لدى البشر اليوم أرواح شريرة ال 

 متتلكها الذائب أو احليواانت األخرى".
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عمل   من  لالنتقال  للبشر  درس  تقدمي  إىل  الرواية  هذه  هتدف  وهكذا، 
عمل زراعي حيافظ    الصيد، وهو مهنة بشرية بدائية، إىل وظائف حضارية أخرى، 

لتغيري  رمز  وهو  السد،  ببناء  املطالبة  إىل  اجملتمع  وفاة عساف  دفعت  البيئة.  على 
راوي   االعتماد على  أهدافه من خالل  منيف  الرمحن  عبد  أسلوب حياهتم. حيقق 
يعرف كل شيء، واالستفادة من تداخل القصص واحلكاايت اخلرافية والنصوص يف 

وا  للرواية،  األساسية  وصفية  البنية  بقع  يف  احلياة  لبث  املوحية  التعبريات  ستخدام 
وسردية، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع الصحراء. لذلك يف هذه الرواية، ميكن 
معرفة أشكال حركات احلفاظ على البيئة، وما هي العوامل الكامنة وراء وجود حركة  

 تمع والبيئة احمليطة.اجمل  نداحلفاظ على البيئة، وكذلك أتثري حركة احلفاظ على البيئة ع
اآلونة   يف  والبيئة  ابلطبيعة  املتعلقة  الدراسات  من  العديد  هناك  كانت 
األخرية. ومع ذلك، فإن األحباث املتعلقة ابلطبيعة والبيئة الواردة يف األعمال األدبية،  

األدبية، ال تزال متخلفة نسبًيا وال تزال هذه الدراسة    يكوكريتيك أي الدراسات اإل
لذلك مل حتظ هذه  مصنفة ك األدبية،  الدراسات  نظرية  دراسة جديدة مع أحدث 

مثريًا  البحث  هذا  جيعل  ابلطبع  هذا  األدبيني.  النقاد  من  ابهتمام كامل  الدراسة 
لالهتمام ومهًما للدراسة واملناقشة ألن حاالت التدمري البيئي، واستغالل الطبيعة،  

تتزا ذلك  شابه  وما  احلرائق،  أو  الغاابت  اليت وأضرار  الشديد  للخطر  وتتعرض  يد 
نواجهها يف بيئتنا. خاصة فيما يتعلق ابجلهود اليت ميكن بذهلا حلماية الطبيعة والبيئة  
أو احلفاظ عليها، فمن املؤكد أنه شيء حيتاج إىل مزيد من االهتمام من األكادمييني 

 حلية. يف مجيع أَناء العامل، حبيث ال يكون له أتثري سليب على بقاء الكائنات ا
" ابستخدام ت ميكن دراسة مناقشة حركة احلفاظ على البيئة يف رواية "النهااي

ألن  اإليكوكريتيك  النظرية   ما  اإليكوكريتيك  األدبية.  غالًبا  تصوير  ت األدبية  ناقش 
املبادئ   أن  حىت  األدبية.  األعمال  يف  صياغة اإليكوكريتيك  الطبيعة  تعيد  األدبية 

األدبية طرح أسئلة مثل "كيف  اإليكوكريتيك  اول النقاد  حيالنصوص املتعلقة ابلطبيعة.  
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 ,Siddiqui)دور البيئة املادية يف حبكة الرواية؟"    ييتم متثيل الطبيعة يف سونيتة؟ وما ه

2015, p. 193)  .يئة  إىل حالة حرجة لتدمري أو تدمري الب األدبية  اإليكوكريتيك  شري  ت
تسعى  واليت  والبيئة،  األدب  بني  للعالقة  استكشاف  وهو  والبيولوجية  املادية 

إىل استكشاف ما إذا كانت النصوص األدبية متجد البيئة أو  األدبية  اإليكوكريتيك  
 .(Glotfelty & Fromm, 1996, p. 18) تضعفها

رى متثيل الطبيعة يف النصوص  تاألدبية  اإليكوكريتيك  ؤكد برامود ك اناير أن  ت
األدبية على أهنا مواقف حرجة، وابلتايل تتطلب اهتماًما خاًصا مبوقف الفرد جتاه  

ابإلضافة إىل   .(Nayar, 2010, p. 58)الطبيعة واخلطاب املستخدم عند احلديث عنها  
أن   أيًضا  جريارد  يذكر  حتديد  األدبية  اإليكوكريتيك  ذلك،  يف  تساعد  أن  ميكن 

حبيث   .(Gerrard, 2012, p. 4)ت البيئية واستكشافها وحلها يف شرح مفصل  املشكال
دراسة   يف  مبدأً  تصبح  اليت  الرئيسية  املادة  ذات األدبية  اإليكوكريتيك  تكون  عادًة 

والرتبية األدبية فيما يتعلق ابلبيئة؛    إليكوكريتيك األدبية( البحث ا1شقني، ومها: )
ينبغي تدريسها من خالل األدب للبيئة إلنقاذ   ( كيف هي املبادئ األساسية اليت 2)

 .(Endraswara, 2016, p. 27)األرض 
على البيئة  على  احلفاظ  حركة  عن  ابلبحث  يتعلق  نظرية   أساس  فيما 

وجد الباحث العديد من الدراسات ذات الصلة. قام الباحث ،    األدبية  يكوكريتيك اإل
( حبث يناقش اجلهود املبذولة للحفاظ على 1بتجميعها يف عدة حماور حبثية، وهي: )

املشورة    (Ikhsan, Ardytia, & Soetijono, 2021, p. 86) البيئة   تقدمي  خالل  من 
وبرامج    ،(Khairuddin, Yamin, Syukur, & Kusmiyati, 2019, p. 239)  للطالب 

وكذلك سياسات   ،(Ribeiro, et al., 2018, p. 366)  كفاءة استخدام املياه والطاقة
( حبث 2)  ؛(Lailia, 2014, p. 283)وجهود اجملتمع يف احلفاظ على القرى اخلضراء  

وقيم احلكمة احمللية كمحاولة للحفاظ   (Khaerah, 2018, p. 6)  يدرس احلكمة البيئية
الطبيعية   البيئة  البالد.    ،(Niman, 2019, p. 91)على  يف  البيئية  الظروف  وكذلك 
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وبيئتها   واحليواانت  والثقافيةالنبااتت   ,Novianti, Wasana, & Rosa)   االجتماعية 

2020, p. 40)( حبث يناقش تدمري الطبيعة  3؛ )(Alam, 2021, p. 31; Widiya, 2019, 

p. 4)والته اإلنسانية  احلضارة  وفيضان  األدبية ،  األعمال  يف  تشكلها  اليت    ديدات 
(Dobrogoszcz, 2017, p. 1)( حبث يشرح وظيفة وارتباط اإلنسان ابلبيئة الطبيعية  4)  ؛

(Sartina, Salam, & Bagtayan, 2021, p. 293; Yudari, 2020, p. 92)( حبث 5)  ؛
 Iossifidis)  يناقش أتثري قراءة الرواايت مع موضوع الضرر البيئي على أذهان القراء

& Garforth, 2021, p. 1)    وكذلك على املواقف والسلوك املؤيد للحيوان (Małecki, 

Pawłowski, Cieński, & Sorokowski, 2018, p. 1) ( حبث يناقش تصوير صور  6؛ )
الرطبة   والفهم 7)  ؛(Kiviat, 2021, p. 1)األراضي  الظهور  أسباب  يناقش  حبث   )

اإل النظرية  يف  املهمة  الدراسة    يكوكريتيك واملصطلحات  طبيعة  ويناقش  األدبية 
اإل النظرية  تطبيق  مناقشتها بشكل شائع وكيفية  اليت متت   يكوكريتيكواملشكالت 

وتفصيل منو الدراسات   (Zulfa, 2021, p. 50)  األدبية اليت ابتكرهتا شرييل جلوتفيليت
 .(Khomisah, 2020, p. 83)دونيسيا األدبية يف إن يكوكريتيك اإلابستخدام النظرية 

الدراسات السابقة أعاله هلا أوجه تشابه واختالف مع هذا البحث، وأوجه 
الشبه تكمن يف املواضيع املستخدمة وهي البيئة والطبيعة، والنظرية املستخدمة وهي 

( الرتكيز على اجلهود 1فات يف: )األدبية. بينما تكمن االختال  يكوكريتيك اإلالنظرية  
البيئة   على  للحفاظ   ;Ikhsan, Ardytia, & Soetijono, 2021, p. 86)املبذولة 

Khairuddin, Yamin, Syukur, & Kusmiyati, 2019, p. 239; Ribeiro, et al., 2018, 

p. 366; Lailia, 2014, p. 283)( الرتكيز على احلكمة احمللية والبيئة 2؛ )  (Novianti, 

Wasana, & Rosa, 2020, p. 40; Niman, 2019, p. 91; Khaerah, 2018, p. 6)( 3؛  )
البيئية   األضرار  على   ;Alam, 2021, p. 31; Widiya, 2019, p. 4)الرتكيز 

Dobrogoszcz, 2017, p. 1)  الطبيعة  الرتكيز(  4)؛ مع  اإلنسانية  العالقات   على 
(Sartina, Salam, & Bagtayan, 2021, p. 293; Yudari, 2020, p. 92)الرتكيز(  5)  ؛ 
القراء   على  البيئية  املوضوعات  ذات  األدبية  األعمال  أتثري   & Iossifidis)على 
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Garforth, 2021, p. 1; Małecki, Pawłowski, Cieński, & Sorokowski, 2018, p. 

(  7)  ؛(Kiviat, 2021, p. 1)على تصوير البيئة يف األعمال األدبية    الرتكيز(  6؛ )(1
األدبية  الرتكيز االقتصادية  االقتصادية  النظرية  تطوير   ;Zulfa, 2021, p. 50)  على 

Khomisah, 2020, p. 83).  هذا البحث على حركة احلفاظ على البيئة يف رواية    الرتكيز
 األدبية. اإليكوكريتيك نظرية  أساس " علىايت "النها 

د هذا بناًء على أوجه التشابه واالختالف أعاله، ميكن االستنتاج أن وجو 
لتعزيز ومواصلة البحث السابق. مبعىن أنه    يالبحث بني الدراسات السابقة أعاله ه

ميكن استخدام الدراسات السابقة أعاله كمرجع أثناء عملية استكمال هذا البحث.  
علىالذلك   الدراسة  هذه  تركز  أن  الباحث  حركة  ي(  1)  عتزم  عن شكل  كشف 

منيف   الرمحن  لعبد  "النهاايت"  رواية  يف  البيئة  على  نظرية  عاحلفاظ  أساس  لى 
حركة احلفاظ على البيئة  املؤثرة يف حدوث  شرح العوامل  ي(  2)  ؛األدبيةاإليكوكريتيك  

و    ؛األدبيةاإليكوكريتيك  على أساس نظرية  يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف  
ح   بحثي(  3) البيئة  أتثري  على  احلفاظ  احمليطة  اجملتمع  عندركة  رواية    والبيئة  يف 

 . األدبيةاإليكوكريتيك على أساس نظرية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف 
 
 أسئلة البحث  -ب

 هي:  فأما أسئلة البحث املخطط يف هذا البحث من اخللفية البحثية
على  لعبد الرمحن منيف  "  ت يف رواية "النهاايشكل حركة احلفاظ على البيئة    ما -1

 ؟األدبيةاإليكوكريتيك  أساس نظرية 
املما   -2 البيئة    ؤثرة يف حدوث العوامل  "النهاايت"  حركة احلفاظ على  يف رواية 

 ؟ األدبيةاإليكوكريتيك على أساس نظرية لعبد الرمحن منيف 
"النهاايت"  يف رواية    والبيئة احمليطة  اجملتمع  عندحركة احلفاظ على البيئة  ما أتثري   -3

 ؟ األدبيةاإليكوكريتيك على أساس نظرية عبد الرمحن منيف ل
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 فوائد البحث  -ج
من املتوقع أن يقدم هذا البحث فوائد يف جوانب خمتلفة، وحتديداً يف حياة  

 فوائد هذا البحث هي: .الناس
 الفوائد النظرية  -1

جوانب   يف  فوائد  البحث  هذا  يوفر  أن  ميكن  النظرية  الناحية  من 
 خمتلفة، وهي:

القيام هبا يف جمال  (أ اليت ميكن  املتعلق ابحلركات  الفكر  تقدمي تفاين يف 
 .األدبية  احلفاظ على البيئة يف مفهوم نظرية إيكوكريتيك 

التحليل  (ب وطرق  األدبية،  الدراسة  ونظرية  للعلوم  الفكرية  امللكية  زايدة 
الطابع  ذات  األدبية  األعمال  دراسة  يف  وممارستها  الوصفي، 

 .لوجييكو اإل
 الفوائد التطبيقية -2

فوائد  البحث  هذا  يوفر  أن  املتوقع  من  العملية،  الناحية  من  بينما 
 ابلطرق التالية: 

لتوسيع آفاقهم وتوجيه املعرفة حول أشكال وأسباب وأتثريات  للباحث،   (أ
على أساس النظرية    والبيئة احمليطة  جملتمعات   ندحركة احلفاظ على البيئة ع

 األدبية.  يكوكريتيك اإل
اليت    للمجتمع، (ب يتعلق ابحلركات  فيما  بديلة  اقرتاحات  يقدم  أن  ميكن 

ميكن تنفيذها يف جمال احلفاظ على البيئة، وتصبح مرجًعا إضافًيا جلميع  
اجملموعات اليت ترغب يف مواصلة البحث، ابإلضافة إىل املسامهة أبفكار  

 األدبية. يكوكريتيك يف دراسة نظرية اإل
 األدبية.  كريتيك للقراء، زايدة املعرفة والفهم املتعمق لنظرية اإليكو  (ج
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 حدود البحث  -د
وضع الباحث نطاق أو حدود هذا البحث حىت ال ينحرف ويتوسع عن 

 الرتكيز واألهداف. فيما يلي نطاق هذا البحث: 
 الرمحن منيف. تكمل الباحث هذا البحث على رواية "النهاايت" لعبد  -1
أساس   -2 على  املعتمدة  األدبية  اإليكوكريتيك  النظرية  الباحث  نظرية  استخدم 

 يف حتليل البياانت. األدبية اإليكوكريتيك 
يدرس الباحث شكل حركة احلفاظ على البيئة، والعوامل املسببة حلركة احلفاظ   -3

 على البيئة، وأتثري حركة احلفاظ على البيئة جملتمع والبيئة احمليطة. 
 

 حتديد املصطلحات -ه
  فيما يتعلق بعنوان البحث أعاله، وهو "حركة احلفاظ على البيئة يف رواية 

األدبية "، هناك عدة  أساس نظرية اإليكوكريتيك  لعبد الرمحن منيف على    "ت "النهااي
 مصطلحات حتتاج إىل شرح، وهي:

 حركة احلفاظ على البيئة  -1
حركة احلفاظ على البيئة هي حماولة حلماية األرض والبيئة احمليطة من 
خالل ضمان وجودها واالهتمام بوجودها على أساس احلب واملودة. حركة  
احلفاظ على البيئة هي حماولة لتحسني البيئة اليت تضررت أو دمرت يف السابق. 

ود والربامج ميكن تنفيذ حركة احلفاظ على البيئة من خالل العديد من اجله
الطبيعة والبيئة وترعاها وحتافظ عليها من أجل ضمان   ميكناليت   أن حتمي 

 .(Lailia, 2014, pp. 284-285)استدامتها 
 اإليكوكريتيك األدبية  -2

  األدبية هي حماولة لفهم القطع األثرية الثقافية، املنطوقة  يكوكريتيك اإل
هي دراسة العالقة بني األدب والبيئة احمليطة،  اإليكوكريتيك األدبية واملكتوبة. 
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ارتباطًا وثيًقا بعلم البيئة. أي أن  اإليكوكريتيك األدبية  وبعبارة أخرى، ترتبط  
األدبية   تنعكس  اإليكوكريتيك  أو كيف  والبيئة،  األدب  بني  ابلعالقة  مرتبطة 

األدبية. هتدف   األعمال  املادية يف  وبيئتهم  البشر  اإليكوكريتيك  العالقة بني 
إىل إجياد أرضية مشرتكة لإلنسان والطبيعة حبيث ميكن لكليهما التعايش  األدبية  

أ من الوجود بطرق خمتلفة، ألن القضااي املتعلقة ابلطبيعة والبيئة جزء ال يتجز 
 .(Zulfa, 2021, pp. 59-63)البشري 
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 الثان  الفصل
 النظري اإلطار 

 
 اإليكوكريتيك األدبية  - أ

األدبيةظهرت كلمة   رويكرت    اإليكوكريتيك  ويليام  مقال  يف  مرة  ألول 
  (Sahu, 2014, p. 24)  1978" يف عام  اإليكوكريتيك األدبية"األدب والبيئة: جتربة يف  

والبيئة األدب  بني  العالقة  دراسة  إىل  واليت هتدف  الشمالية  أمريكا   ,Hamon)  يف 

2018, p. 64)  . هي حماولة لفهم القطع األثرية الثقافية، املنطوقة اإليكوكريتيك األدبية
جارارد  واملكتوبة. أصبح هذا املصطلح معروفًا على نطاق واسع منذ أن قدم جريج  

اإليكوكريتيك .  (Endraswara, 2016, p. 15) مقاالته وأوراقه يف ندوات أدبية خمتلفة  
ترتبط  األدبية   أخرى،  وبعبارة  احمليطة،  والبيئة  األدب  بني  العالقة  دراسة  هي 

األدبية   البيئة  اإليكوكريتيك  بعلم  وثيًقا  هتدف  (Ganaie, 2018, p. 2)ارتباطًا   .
إىل حتقيق حتول الدراسات األدبية من خالل ربط النقد األديب اإليكوكريتيك األدبية  

مرتبطة اإليكوكريتيك األدبية    ت املتعلقة ابلقضااي البيئية بشكل عام. أي أن ابلنظراي
ابلعالقة بني األدب والبيئة، أو كيف تنعكس العالقة بني البشر وبيئتهم املادية يف 

 .(Sahu, 2014, p. 25)األعمال األدبية 
اإليكوكريتيك  كنظام منفصل يف التسعينيات.  اإليكوكريتيك األدبية  ظهرت  

أحد فروع النقد األديب الذي تتم مناقشته يف مجيع أَناء العامل كدراسة    يهاألدبية  
واألدب  العلوم  دراسة  تشمل  واليت  والبيئة،  لألدب  التخصصات  متعددة 
املبذولة  اجلهود  إىل  ابإلضافة  وغريها  النفس  وعلم  االجتماع  وعلم    واألنثروبولوجيا 

لدراسة املواقف البشرية جتاه طبيعة سجية. املوضوعات الشعبية اليت متت مناقشتها  
قرتح ت  .(Sahu, 2014, p. 27)هي علم البيئة، والثقافة اخلضراء، والنقد األديب البيئي  

صبح  تات األدبية و تطبيق مبادئ البيئة واملبادئ البيئية يف الدراساإليكوكريتيك األدبية  
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العناصر اخلارقة للطبيعة يف الطبيعة  تهنًجا نظراًي فيما   تعلق ابلطبيعة والثقافة وحىت 
(Siddiqui, 2015, p. 193).    ،أيًضا إىل إجياد أرضية  اإليكوكريتيك األدبية  دف  هتلذلك

تعايش بطرق خمتلفة، ألن القضااي  لكليهما ال  ميكنمشرتكة لإلنسان والطبيعة حبيث  
ال   والبيئة جزء  ابلطبيعة  البشري  تاملتعلقة  الوجود  من   .(Zulfa, 2021, p. 60)تجزأ 

هو نقد أديب وثقايف من وجهة نظر دعاة  اإليكوكريتيك األدبية  أن    كرييدج يوضح  
التاريخ واملبادئ مثل الطبيعة يف حماولة لفهم اإليكوكريتيك األدبية  محاية البيئة. حتلل  

 ,Kaur & Kaur, 2014)التطورات الثقافية اليت أدت إىل األزمة البيئية العاملية احلالية  

p. 29). 
 

 مبادئ الدراسات اإليكوكريتيك األدبية  -ب
رائد رمسًيا  يعتربان  عمَلني  يف  هناك  األدبية  ين  "قارئ  اإليكوكريتيك  مها 

( لشرييل جلوتفيليت  1996" )يةاألدب  اإليكولوجي: معامل يف  اإليكوكريتيك األدبية
اللذان يعتربان   دراسة تركز على الطبيعة والبيئة  اإليكوكريتيك األدبية  وهارولد فروم 

(Glotfelty & Fromm, 1996, pp. 15-37)،    ،و "اخليال البيئي: ثورو، كتابة الطبيعة
لورانس بويل. طرح لورنس بويل أربعة معايري ل( 1995وتشكيل الثقافة األمريكية" )

للنص األديب ليعكس الطبيعة والبيئة، وهي: أواًل، البيئة غري البشرية غري موجودة،  
 املشروعة الوحيدة؛ اثلثًا،  فقط أداة أتطري؛ اثنًيا، املصاحل اإلنسانية ليست املصاحل

املساءلة البشرية جتاه البيئة هي جزء من التوجه األخالقي للنص. ورابًعا، هناك فهم 
املتعددة كعملية   مع   .(Buell, 2005, p. 7)للبيئات  أيًضا  دراساته  معظم  تتعامل 

 طورت منها الكتاابت يف التقليد  السياقات االجتماعية والتارخيية ذات الصلة اليت
 .(Buell, 1995, pp. 46-213)الغريب مفاهيم خمتلفة للطبيعة 

ناقش اإليكوكريتيك األدبية يف تطبيقه تصوير الطبيعة يف األعمال  تغالًبا ما  
كري ابستخدام ختصصات األدبية. هتدف اإليكوكريتيك األدبية إىل تغيري الفهم والتف
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من علوم أخرى كانت موجودة من قبل، وحتديداً العلوم اليت تساعد يف إجراء القراءة  
البيئية ال    .(Howarth, 1996, p. 70)للعمل األديب   السياسة  يؤكد تريي جيفورد أن 

أيًضا أمناط  النص، ولكن  اليت عرب عنها مؤلف  الطبيعة  تتعلق فقط ابملواقف جتاه 
املختلفة  احلية  الكائنات  بني  وكذلك  البشر،  وغري  البشر  بني  املتبادل،  االعتماد 

العامل   يف  للنزعة   .(Gifford, 2019, p. 79)األخرى  األساسية  املبادئ  تعيد  حبيث 
اإليكوكريتيك األدبية التأكيد على النصوص املتعلقة ابلطبيعة، ودراسة متثيل الطبيعة 
يف األدب ورفض فكرة البناء الثقايف واللغوي للطبيعة. حياول النقاد اإليكوكريتيك 

دور البيئة املادية    يه  األدبية طرح أسئلة مثل "كيف يتم متثيل الطبيعة يف سونيتة؟ وما
 .(Siddiqui, 2015, p. 193)يف حبكة الرواية؟ " 

ا فإن  جلوتفيليت،  لشرييل  ي   إليكوكريتيك وفًقا  هنج  هي  على  تاألدبية  كز 
البيئي  والغالف  البيئية  النظم  تشمل مجيع  واليت  هبا،  احمليطة  والبيئة  األرض  دراسة 

الطبيعة. أعرب  املوجودة هبدف  األدبية    إليكوكريتيك ايف    اجلوتفيليت عن رأيه  تيف 
. أكد (Glotfelty & Fromm, 1996, p. 47)يف األدب    اإليكولوجيتطبيق مفهوم  

جلوتفيليت أن النظرية األدبية تدرس بشكل عام العالقة بني املؤلف والنص والعامل،  
وأن معظم النظرايت األدبية تعترب العامل متطابًقا مع اجملتمع والبيئة االجتماعية. بينما  

بينما  األدبية    إليكوكريتيك ايوسع   البيئي أبكمله.  العامل ليشمل احمليط  وسع تفكرة 
 ,Pramusita, 2018)شمل احمليط البيئي أبكمله  تفكرة العامل لاألدبية    ك إليكوكريتيا

p. 237). 
يف شيء مشرتك مع النظرية النسوية.    األدبية  إليكوكريتيك اتشرتك النزعة  

النظرية النسوية هي دراسة للنقد النسوي تناقش األدب من منظور جنساين، مثل 
قراءة   يف  االقتصادية  والطبقة  اإلنتاج  أبمناط  ابلوعي  املتعلق  املاركسي  األديب  النقد 

طرح األدبية    تالنصوص.  األعمال  يف  الطبيعة"  إىل  "العودة  مفهوم  جلوتفيليت 
األرض.  اب من  الطبيعة  األدبية    إليكوكريتيك اعل  جتستخدام هنج أييت  بني  العالقة 
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 ,Kaur & Kaur)والثقافة شيًئا، خاصة القطع األثرية الثقافية يف جماالت اللغة واألدب  

2014, p. 36). 
لحق ت  يتتشري اإليكوكريتيك األدبية إىل حالة حرجة من الضرر أو الدمار ال

استكشاف للعالقة بني األدب والبيئة، حيث تسعى   ييولوجية وه ابلبيئة املادية والب
اإليكوكريتيك األدبية إىل استكشاف ما إذا كانت النصوص األدبية متجد البيئة أو  

ؤكد برامود ك اناير أن اإليكوكريتيك األدبية  ت  .(Siddiqui, 2015, p. 192)تضعفها  
رى متثيل الطبيعة يف النصوص األدبية على أنه موقف حرج، وابلتايل يتطلب اهتماًما ت

تماشى  تخاًصا مبوقف الفرد جتاه الطبيعة واخلطاب املستخدم عند احلديث عنها.  
هذا مع النشاط اإليكوكريتيك األدبية والنظرية االجتماعية اليت تفرتض أن األقوال 

ملمارسات املادية على البيئة، ابإلضافة إىل السعي يف النصوص األدبية تعكس وتعلم ا
 ,Nayar)لزايدة الوعي ابلبيئة وربط نفسها )والنصوص األدبية( ابلعلوم البيئية األخرى  

2010, p. 58). 
يف دراسة اإليكوكريتيك األدبية، هناك أربعة أنواع من التخصصات، وهي: 

واأل البيئة،  الطبيعة علم  بني  العالقة  نفسها  البيئة  تناقش  والنقد.  واللغة،  خالق، 
والثقافة. تصبح األخالق تقنية يف التعامل مع الصراع االجتماعي. تشري اللغة هنا  
إىل النصوص اليت تصف حياة اإلنسان والكائنات احلية األخرى. ويف الوقت نفسه،  

 موضوًعا متعلًقا ابلطبيعة والبيئة  صبح النقد مرحلة يف تقييم جودة وسالمة عمل يثريت
(Howarth, 1996, p. 88).    يذكر جريارد أن اإليكوكريتيك األدبية ميكن أن تساعد يف

 ,Gerrard, 2012)حتديد واستكشاف وحل املشكالت البيئية يف تفسريات مفصلة  

p. 4). 
األدبية  اإليك األديب    ي هوكريتيك  للنقد  ابلبيئة.  هتمدرسة  جًدا  تم 

األدبية   الثقافية    يهاإليكوكريتيك  والتحف  املوجودة  انتقاد اخلطاابت  القدرة على 
واألشكال واألنواع واستكشاف البيئات األدبية البديلة. البيئة اليت حتيط ابألدب هي 
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. حىت أن هناك مادتني أساسيتني أصبحتا مبادئ  اإليكوكريتيك األدبيةحمور دراسة  
دراسة   األدبيةيف  )اإليكوكريتيك  ومها:  البحث  1،  األدبية  اإل(  والرتبية  يكوكريتيك 

( كيف هي املبادئ األساسية اليت ينبغي تدريسها من 2األدبية فيما يتعلق ابلبيئة؛ ) 
 .(Endraswara, 2016, p. 27)  خالل األدب للبيئة إلنقاذ األرض

بتطور النقد األديب تقتبس شرييل جلوتفيليت رأي إيلني شوالرتز فيما يتعلق 
ال تشاهبهيتالنسوي  اإل   ا  النظرية  تطوير  )  كوكريتيكيف  وهي:  "صورة  1األدبية،   )

املرأة،" املتعلقة ابلتمثيالت اليت تركز على كيفية تصوير النساء يف األدب الكنسي أو  
ه البيئي  النقد  القياس يف  إن  األعمال   يالكنسي.  الطبيعة يف  متثيل  دراسة كيفية 

ئي ( مرحلة "التقليد األديب النسائي،" إعادة اكتشاف شوالرت لألدب النسا2األدبية؛ )
مشابه الستعادة    يوإعادة نشره وزايرته وإعادة النظر فيه. يف االقتصاد اإليكولوجي ه

املهملة حىت اآلن؛ و ) الطبيعية  الكتابة  أنواع  اليت 3واستعادة  "النظرية،"  املرحلة   )
اليت   النظرايت  املتعلقة جتتصف خمتلف  واملتعلقة ابألسئلة األساسية  مناقشتها،  ب 

، يشمل يكوكريتيك األدبيةس واجلنس يف اخلطاب األديب. يف اإلابلبناء الرمزي للجن
 .(Glotfelty & Fromm, 1996, p. 213) ذلك فحص البناء الرمزي لألنواع
يف فرتة تطورها، أي أن هناك  اإليكوكريتيك األدبية  لقد تغري مبدأ النظرية  

األدبية بشكل أكرب على النصوص املتعلقة  اإليكوكريتيك  فرتتني، الفرتة األوىل، تركز  
ابلطبيعة ذات املوضوعات البيئية، وتعطي األولوية للطبيعة فوق كل شيء آخر، و  

البيئة  تدرس  الفرتة الثانية،  ريد حتقيق االحتفال الطبيعة، وتعترب البيئة بيئة طبيعية.  ت
وجد فيها عنصرية جتاه الطبيعة والبيئة اليت هتيمن على الطبيعة اليت تعيش فيها.  تاليت  

أيًضا إىل الرتكيز على االفرتاضات الشاملة  الفرتة الثانية  يف هذه الفرتة الثانية، متيل  
اليت تسمح للمراجع مبراجعة احلالة بشكل أكرب وإجياد حل مناسب من خالل ضمان  

الطبيعة. حىت  وجود عالقة   يتضمن  البشر   يمكنتبني كل شيء  تغيري منظور  من 
واالستغالل حىت   الطبيعة  السيطرة على  يريدون  ما  غالًبا  البشر من   يمكنتالذين 
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العيش جنًبا إىل جنب مع الكائنات األخرى أو البيئة الطبيعية، ألنه يف الفرتة الثانية،  
 .Zulfa, 2021, pp)ن خالل العمل السياسي  محاية البيئة الطبيعية مالفرتة الثانية  ريد  ت

55-57). 
 
 اإليكولوجي األدبيةو  األدبيةالفرق بني اإليكوكريتيك  -ج

استخدام كلمة عامل   ااإليكولوجي  مت  قبل  من  مرة  علمي ألول  كمصطلح 
وه األملاين،  عام    ياحليوان  هيكلني يف  أوغست  فيليب  هاينريش   1869إرنست 

(Arshad & Devarani, 2018, p. 1383).    أوكوس   من اليواننية، وهي   اإليكولوجيأتيت  
oikos   و املنزل،  تعين  الناحية    logosلوغوس  اليت  من  الدراسة.  أو  العلم  تعين  اليت 

أيًضا على   ااإليكولوجيتعين علم الكائنات احلية وموائلها. تُفهم    ااإليكولوجياللغوية،  
علم   املتعلقة تأهنا  الدراسات  عن  فضالً  البيئة،  على  احلديثة  احلضارة  آاثر  درس 

هنا دراسة العالقة املتبادلة  أيًضا أب  ااإليكولوجيابملشاكل البيئية والوعي العام. تُعرَّف  
وبيئتها   احلية  الكائنات  علم   .(Endraswara, 2016, p. 64)بني  فكرة  فإن  لذا 

علم    ااإليكولوجي هي  العالقة  تاألدبية  وكذلك  البيئي،  اجلانب  من  األدب  ناقش 
قة بني أحدمها واآلخر. تنظر املتبادلة بني األدب وبيئته، من خالل النظر يف العال

وتطوره   األدب  بنمو  البيئة  فيه  حتيط  الذي  املوقف  إىل  األدبية  اإليكولوجيا 
(Endraswara, 2016, p. 54). 

األدبية   اإليكولوجيأن دراسات    (Manshur, 2005, p. 75)يؤكد منشور  
األدبية، فهذا ابلتأكيد   اإليكولوجياغالًبا ما تشري إىل دراسات احلالة، مبعىن إذا درس  

األدبية    اإليكولوجيلدراسة علم    ميكنؤدي إىل العالقة بني األدب والبشر وبيئتهم.  ت
البيئة احمليطة. غالًبا ما   ات مناقشة احلاالت األدبية مع  البيئي مثل  التغري  ملناخ ؤدي 

كون هلا أتثري على األفكار  تاحلار واالستوائي والبارد إىل ظهور أدبيات خمتلفة، حبيث  
 ,Endraswara)البشرية املختلفة، مثل السياسة والفن وعلم الكونيات والتعليم وغريها  
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2016, p. 33)  .فقرية والباردة واحلارة اليت غالًبا ما تصف األعمال األدبية األحياء ال
 .(Sahu, 2014, p. 24)تظهر يف دايانهتا البيئية 

واإليكولوجي األدبية مها الشيء نفسه، لكن   األدبيةاإليكوكريتيك  بدو أن  ت
يف الواقع لديهما وجهات نظر خمتلفة. ومع ذلك، فإن وجهات النظر املختلفة هذه  

اإليكوكريتيك عترب  تتكمل بعضها البعض يف فهم األعمال األدبية بشكل متناسب.  
م ابلقضااي  األعمال األدبية بطريقة تقييمية قائمة على البيئة من خالل االهتما  األدبية

عل جت  هاألعمال األدبية كمواد للدراسة. وهذ  تالبيئية، والتأكيد على النقد، وجعل 
وقسم اإليكولوجي األدبية  أضيق، ألهنا جزء من علم    األدبيةاإليكوكريتيك  مناقشة  

دائًما إىل اإليكولوجي األدبية  فرعي من النقد األديب. ويف الوقت نفسه، ال تؤدي  
ستكشف مشكلة تعلم خارجي لألدب    يهواإليكولوجيا األدبية  النقد األديب. علم  

ببيئته من خالل جعل  األدب  دراسية.    تعالقة  األدبية كمادة  أن    ميكناألعمال 
على نطاق واسع دون االلتفات إىل النقد، لذلك من واإليكولوجي األدبية  تناقش  

 ,Endraswara, 2016)على فهم أوسع لألدب  واإليكولوجي األدبية  املمكن أن حتصل  

p. 65). 
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 الثالث  الفصل
 بحثال منهجية

 
درس كيفية إجراء املالحظات ابلتفكري الصحيح بطريقة تمنهجية البحث علم  

التقارير وتسجيلها   ت متكاملة عرب  للعثور على  مراحل مرتبة علمًيا، واليت تشمل أنشطة 
للعثور على تطوير   ميكنوصياغتها وحتليلها لتجميعها، حبيث   البحث  بياانت  استخدام 

تتضمن  .(Al-Azawi, 2008, p. 24)  واختبار احلقيقة على أساس احلقائق أو الظواهر العلمية 
اانت وتقنيات مجع البياانت وتقنيات حتليل البياانت.  منهجية البحث ومصادر البينوعية  

 العرض على النحو التايل:
 نوعية منهجية البحث  - أ

يعتمد هذا النوع من البحث على جانب البحث قيد املراجعة، وبناًء على  
مستوى مناقشة املشكلة، يشمل البحث النوعي نوعني من البحث، ومها البحث 

 هو التفسري:.(Duydri, 2000, p. 114) النوعي والبحث الوصفي
 البحث النوعي  .1

البحث النوعي هو نوع من البحث يتم فيه تنظيم الوصف بشكل 
على  حتتوي  حبثية  وظواهر  فرعية  مواضيع  من  اإلطار  يتكون  استقرائي. 

املختلفة  النتائج  وأدبيات يف وصف  نظرية   .Al-Faqih, 2017, p)  افرتاضات 

361). 
عبد الرمحن منيف ل"  ايت يف رواية "النهاحركة احلفاظ على البيئة  شكل   (أ

 . اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية 
يف   (ب  املؤثرة  البيئة  عوامل  على  احلفاظ  لعبد  حركة  "النهاايت"  رواية  يف 

 ، و اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية الرمحن منيف 
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واجملتمع  أتثري   (ج واألسر  األفراد  على  البيئة  على  احلفاظ  رواية  حركة  يف 
 . اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية  "النهاايت" لعبد الرمحن منيف  

 البحث الوصفي .2
بدراسة   الوصفي  البحث  أو من يرتبط  التفصيل  الظواهر مبزيد من 

خالل متييزها عن الظواهر األخرى، يركز البحث الوصفي فقط على ظاهرة أو 
والنتيجة السبب  عالقات  يشرح  ال  ولكنه  معني   ,Asy-Syaamikh)  حدث 

1985, p. 86)ش يف  وصفية  بياانت  تنتج  الدراسة  هذه  نتائج  بياانت .  كل 
 تم مالحظته. ت يتمكتوبة من الكائن ال

"  ايت يف رواية "النهاحركة احلفاظ على البيئة  كشف الباحث عن شكل   (أ
 . اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية عبد الرمحن منيف ل

يف رواية "النهاايت"  حركة احلفاظ على البيئة  شرح العوامل اليت تؤثر على   (ب 
 ، و اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية لعبد الرمحن منيف 

  يف رواية   والبيئو احمليطة  اجملتمع  عند حركة احلفاظ على البيئة  أتثري    حبث (ج
 . اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية  عبد الرمحن منيف  ل  "النهاايت"

 
 مصادر البياانت  -ب

أن تؤدي األخطاء   ميكن أهم مصادر البحث.    ىحدإ  يمصدر البياانت ه
يف استخدام مصادر البياانت إىل احلصول على بياانت غري صاحلة. لذلك، جيب 

 Durand)  يف أحباثهم  ماستخدامه  ونجيب  نيذعلى الباحثني فهم مصادر البياانت ال

& Chantler, 2014, p. 164)  .  البياانت املستخدمة، ومها هناك نوعان من مصادر 
 مصادر البياانت األولية ومصادر البياانت الثانوية. العرض على النحو التايل: 

 مصدر البياانت األساسي  .1
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توي  حتهي مصادر معلومات البياانت، و   ساسي مصدر البياانت األ
والتفسريات النظرية من عدد من الواثئق واملواد الكتابية على أوصاف لآلراء  

مباشرة املكتوبة  األساسي    .(Sanusi, 2014, p. 14)  املؤلفني  البياانت  مصدر 
البيئة على  احلفاظ  حركة  حتليل  يف  الباحث  استخدمه  رواية    يه  الذي 

صفحة. انتشرت هذه الرواية على نطاق    224"النهاايت" اليت حتتوي على  
ستخدم الطبعة الرابعة  اع وأعيد طبعها يف عدد من الناشرين، لكن الباحث  واس

عشرة اليت ُنشرت يف جملة الدراسة العربية بغطاء دراسة وانصر يف بريوت بلبنان  
 .(Munif, 2016, pp. 1-213) 2016عام 

 وي انمصادر البياانت الث .2
املناسبة   البياانت  الثانوي هي مصادر  البياانت  واملعلومات مصادر 

بياانت  دراسته كمرجع  املراد  للموضوع  وفًقا   .Dwiastuti, 2017, p)  املعرفية 

وأيًضا  ا.  (181 الثانوية كتعزيز لالكتشاف  البياانت  الباحث مصادر  ستخدم 
كمكمل للبياانت واملعلومات يف شكل كتب ومقاالت وجمالت ذات صلة  

البيئة  بتمثيل   على  احلفاظ  الر حركة  لعبد  منظور النهاايت  من  منيف    محن 
 . اإليكوكريتيك األدبية

 
 طريقة مجع البياانت  -ج

مجع البياانت هي سلسلة من العمليات اليت تعمل للحصول على    طريقة
ستخدم مجع البياانت تب أن  جتالرسائل والبياانت واملعلومات وفًقا لألهداف. لذلك  

 ا يف هذ  .(Kumar, 2011, p. 23)  تقنيات شائعة للحصول على بياانت اثنوية وأولية
 ياانت من خالل:الب مجع، بحثال
 طريقة القراءة  .1
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للحصول على    اتم استخدامهت  يتال  كتيبامل  حبثالقراءة هي نشاط  
 .Supardi, 2005, p)  املعرفة ومنهجية البياانت ذات الصلة وفًقا ملفهوم البحث

 . قام الباحث مبا يلي: (65
حركة احلفاظ  قرأ الباحث قصة وملخص القصة مرارًا وتكرارًا واليت تصف   (أ

على أساس نظرية  لعبد الرمحن منيف    ت"النهااي "يف رواية    على البيئة
 . اإليكوكريتيك األدبية

قرأ الباحث القصة يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف ابلرتكيز على  (ب 
 عندحركة احلفاظ على البيئة    وأتثريحتليل األشكال والعوامل السببية  

على أساس "النهاايت" لعبد الرمحن منيف    يف روايةوالبيئة احمليطة  اجملتمع  
 .اإليكوكريتيك األدبية نظرية 

البياانت    عاد (ج إشارة يف مجع حتليل  إعطاء  القراءة من خالل  الباحث 
على  يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف  ركة احلفاظ على البيئة  حل

 . اإليكوكريتيك األدبيةأساس نظرية 
 طريقة تدوين املالحظات .2

شكل من أشكال توثيق نتائج القراءة اليت   يتدوين املالحظات ه
 قام الباحث مبا يلي:  .(Kesuma, 2007, p. 45) تم ترتيبها بشكل منهجيت
الباحث وصف   (أ البيئة  سجل  احلفاظ على  "النهاايت"  حركة  يف رواية 

 . اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية لعبد الرمحن منيف 
شرح   (ب  حتليل  نتائج  الباحث  البيئةسجل  على  احلفاظ  رواية    حركة  يف 

 . اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية  "النهاايت" لعبد الرمحن منيف  
حركة احلفاظ  سجل الباحث كل نقطة من أشكال وأسباب نشوء وأتثري   (ج

يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن    على البيئة على األفراد واألسر واجملتمع
 . اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية منيف 
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املرحلة األخرية هي أن قوم الباحث بتسجيل النتائج اليت مت احلصول   (د
 كتابة موجزة وسهلة الفهم. عليها يف شكل  

 مناقشة  -3
لتبادل األفكار مع مواضيع أخرى فيما   تعلق تاملناقشة هي نشاط 

بظاهرة أو أشياء أخرى من أجل احلصول على وجهة نظر أخرى من قبل 
 فيما يلي اخلطوات:  .(Endraswara, 2006, p. 123) جمموعة أخرى

دراسة (أ أجرى  الذي  أبيض  زمالئي، كهابيل  مع  الباحث    انقش 
حول شكل وعوامل اخللفية  البحثدبية حول النتائج األ اإليكوكريتيك 

رواية   يف  احمليطة  والبيئة  اجملتمع  على  البيئة  على  احلفاظ  حركة  وأتثري 
 . ألدبيةاإليكوكريتيك انظرية    أساس   عبد الرمحن منيف علىل  "ايت "النها 

الزمال (ب مع  األفكار  الباحث  دراسة  ت  يتال   ء داالن  ةر صنك،  ئيتبادل  فهم 
األدبية   ابلنتائج  اإليكوكريتيك  وعوامل    البحثاملتعلقة  الشكل  حول 

البيئة على اجملتمع والبيئة احمليطة يف   اخللفية وأتثري حركة احلفاظ على 
الرمحن منيف  ل"  ايت رواية "النها  على أساس نظرية اإليكوكريتيك  عبد 

 .  األدبية
م الباحث بعمل نتائج املناقشات وابدل األفكار مع الزمالء كمواد اق (ج

 مت احلصول عليها. للنظر يف حتسني نتائج البياانت اليت
أطلع الباحث على نتائج البحث إىل اخلرباء املشرفني على مسار هذا   (د

 البحث.
تلقى الباحث التوجيه من حيث نتائج البحث وحتليل بياانت البحث   (ه

يف شكل التعرض للشكل والعوامل الكامنة وراءه وأتثري حركة احلفاظ  
ع البيئة  احمليطة  اجملتمعند  على  النظرية    والبيئة  منظور  على  بناًء 

 األدبية.  يكوكريتيك اإل
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د الباحث استشارة نتائج البحث املؤقتة كل أسبوع يف شكل التعرض اع (و
للشكل والعوامل الكامنة وراءه وأتثري حركة احلفاظ على البيئة لألفراد  

واجملتمعات   جلوتفيليت  واألسر  شرييل  نظرية  أساس  مرحلة على    حىت 
 .(Turnitin) تورنيتني
 

 طريقة حتليل البياانت -د
عملية مراجعة ومراجعة وحتليل البياانت اليت مت احلصول   ي حتليل البياانت ه

عليها مث جتميعها بشكل منهجي وفًقا لغرض إعداد فرضيات العمل من أجل اخلروج  
حتليل   طريقةتتكون    .(Suryana, 2010, p. 53)  ابستنتاجات من نظرية نتائج البحث

. هذه االستنتاجهي  البياانت واخلطوة األخرية    عرضالبياانت من تقليل البياانت و 
 اخلطوات هي: 

 تقليل البياانت -1
عملية اختيار وفرز واستخالص وتركيز البياانت    ي البياانت ه  تقليل

عليها احلصول  مت  اليت  التحليلية  الدراسات    .(Hartono, 2018, p. 79)  من 
 اخلطوات اليت اختذها الباحث هي:

صنف الباحث بياانت تعرض األشكال والعوامل الكامنة وراءها وأتثري   (أ
يف رواية "النهاايت"   والبيئة احمليطة  اجملتمع  عندحركة احلفاظ على البيئة 

 . اإليكوكريتيك األدبيةعلى أساس نظرية لعبد الرمحن منيف 
النموذج  اق (ب  عرض  يف  الواردة  البياانت  اختيار  مث  بتحليل  الباحث  م 

والبيئة    اجملتمع  عندوالعوامل الكامنة وراءه وأتثري حركة احلفاظ على البيئة  
منيف    احمليطة الرمحن  لعبد  "النهاايت"  رواية  نظرية  يف  أساس  على 

 . اإليكوكريتيك األدبية
 جدول مكتوب.مجع الباحث أجزاء البياانت من التحليل يف  (ج
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 عرض البياانت  -2
طريقة تستخدم لتوفري الراحة يف مراجعة وإعادة    يالعرض التقدميي ه

اخلطوات اليت   .(Jhonson & Christensen, 2014, p. 712)  فهم نتائج البياانت 
 اختذها الباحث من بني أمور أخرى: 

الشكل  (أ البحث وهي وصف  البياانت حسب هدف  الباحث  عرض 
البيئة   على  احلفاظ  وأتثري حركة  وراءها  الكامنة    اجملتمع   عندوالعوامل 

على أساس نظرية  يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف    والبيئة احمليطة
 . اإليكوكريتيك األدبية

الباحث البياانت يف شكل سرد مبين على ارتباط املرجع بتعرض  عرض   (ب 
 حركة احلفاظ على البيئة 

 ركز الباحث على نتائج حتليل البياانت ابعتبارها اهلدف الرئيسي.  (ج
البحث  اق (د هبدف  التحليل  نتائج  فحص  وإعادة  بفحص  الباحث  م 

 والنظرية املستخدمة للتأكد من صحة نتائج البحث.
 االستنتاج  -3

نشاط ملراجعة نتائج احلصول على البياانت    ي النتائج هاستخالص  
وفًقا   الزمالء  مع  األفكار  تبادل  خالل  من  ميدانية  مالحظات  شكل  يف 

 فيما يلي اخلطوات:  .(Suriasumantri, 2001, p. 83)  للحقائق والوقائع املوجودة
الشكل ا (أ تعرض  تلخيص  خالل  من  استنتاجات  الباحث  ستخلص 

والبيئة    اجملتمع  عندوالعوامل الكامنة وراءه وأتثري حركة احلفاظ على البيئة  
منيف    احمليطة الرمحن  لعبد  "النهاايت"  رواية  نظرية  يف  أساس  على 

 . اإليكوكريتيك األدبية
الص  ستخدم الباحث نتائج حتليل البياانت كهدف رئيسي يف استخا (ب 

 استنتاجات جوهرية. 
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استخالص   (ج يف  األقران  مناقشات  من  األفكار  الباحث  أضاف  كما 
 النتائج التكوينية. 
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 رابع ال الفصل
 عرض البياانت وحتليلها 

 
ي أجر الباحث على رواية  ذالرابع حيتوي على النتائج واملناقشات ال  الفصلويف  

الرابع وانقش أشكال حركة احلفاظ على   الفصل" لعبد الرمحن منيف. صف هذا  ت "النهااي
البيئة، والعوامل الكامنة وراء حدوث حركة احلفاظ على البيئة وأتثري حركة احلفاظ على  

. فيما  هاالتحليل   يفاألدبية    يكوكريتيك ابستخدام النظرية اإلالبيئة على اجملتمع والبيئة احمليطة  
 يلي عرض للبياانت ومناقشتها. 

" لعبد الرمحن منيف على  تل حركة احلفاظ على البيئة يف رواية "النهااي اشكأ - أ
 اإليكوكريتيك األدبيةنظرية  أساس

ي وجده  ذأشكال حركة احلفاظ على البيئة ال  الفصلصف الباحث يف هذا  
الباحث يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف على أساس النظرية اإليكوكريتيك 

"النهااي رواية  يف  البيئة  على  احملافظة  حركة  بشكل  متعلق  وجد ت األدبية. حبث   "
 الباحث يف شكل كلمات ومجل وفقرات. قدم الباحث ملخصاً للبياانت يف اجلدول 

 التايل:
 

شكل حركة احلفاظ على البيئة يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف على أساس  .1جدول 
 نظرية اإليكوكريتيك األدبية 

 شكل حركة احلفاظ على البيئة  أنواع حركة احلفاظ على البيئة 
 قيام إبعادة التشجري  ظ على النبااتتاحف
 استغالل األراضي الشاغرة للمزارع  
 حفاظ على حيواانت الغاابت  على احليواانت ظ  احف
 ظ على الثروة احليوانيةاحف 
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أعاله، وجد الباحث أن أشكال    1ابإلشارة إىل البياانت الواردة يف اجلدول  

حركة احلفاظ على البيئة يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف على أساس نظرية  
احلفاظ على النبااتت واحلفاظ على   اومه  ،تصنف إىل نوعنياإليكوكريتيك األدبية  

احليواانت. يتكون شكل حركة احلفاظ على البيئة يف نوع احلفاظ على النبااتت من 
استغالل األراضي الشاغرة للمزارع. يف حني أن شكل حركة  و قيام إبعادة التشجري  

احلفاظ على البيئة على نوع احلفاظ على احليواانت يتمثل يف احلفاظ على حيواانت 
لغابة واحلفاظ على الثروة احليوانية. الشرح التفصيلي لكل شكل من أشكال حركة ا

 :كما يلي  ياحلفاظ على البيئة ه
 ظ على النبااتت افح -1

النبااتت ه اجلهود املبذولة يف احلفاظ على    ىحدإ  ياحلفاظ على 
البيئة. فلورا وهي مجيع أنواع النبااتت املوجودة يف موائل أو مناطق معينة جيب  
محايتها وصيانتها من أجل توفري فوائد للبقاء على قيد احلياة، ألن البيئة شيء  
التأثري بني بعضهم  البشر وبيئتهم لديهم عالقة متبادلة  لبقاء اإلنسان.  مهم 

. ميكن احلفاظ على النبااتت من خالل محاية النبااتت والعناية هبا حىت  البعض
ذلك  وغري  التحريج،  وإعادة  األشجار،  قطع  وحظر  تتضرر،   ,Amalia)  ال 

2015, p. 34). 
 قيام إبعادة التشجري  ( أ

هذه حركة لزراعة األشجار.    شجريميكن أن تصف إعادة الت
لذلك يسمى  ألن زراعة   أوراقًا خضراء،  الكثري من األشجار ستظهر 

النشاط   التقيام إبهذا  إب.  شجريعادة  التقيام  إحدى   شجريعادة  هي 
اجلهود املبذولة إلعادة أتهيل األراضي اهلامة واألراضي األخرى خارج 
الغاابت هبدف إصالح وصيانة وتعزيز وظائف األرض، وهي  منطقة 
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 شجري عادة التقيام إبوظيفة احلماية، ووظيفة اإلنتاج، ووظيفة إدارة املياه.  
البيئة على  احلفاظ  حركة  أشكال  من  شكل  إبألن  ،  هي  ة  عادقيام 

ميكن أن توفر العديد من الفوائد للطبيعة أو البيئة، ولإلنسان    شجريالت
 .(Chandra, 2017, p. 113)واحليوان 

" هي ت األنواع العديدة من النبااتت اليت تصورها رواية "النهااي 
شكل   يف  البيئة  على  احلفاظ  حركة  أشكال  من  إبشكل  عادة  قيام 

وهذشجريالت الطيبة  ت  ه.  أهل  أن  على  أجزاء  تدل  حًقا كل  ستغلون 
األرض بزراعة أنواع خمتلفة من النبااتت وجعل القرية تبدو خضراء، ألن  
القرية بعيدة ابلفعل عن املدينة وقريبة جًدا من اجلبال والوداين هناك.  

استخدامها كمكان  ت  حبيث ميكن  مساحة كبرية  "الطيبة"  لقرية  كون 
تم احلصول على حركة احلفظ يف شكل إعادة  تلزراعة احملاصيل لسكاهنا.  

النبااتت واحلبوب، مثل  تشجري تتم عن طريق زراعة أنواع خمتلفة من 
الفاصوليا. وجد   أنواع  والربسيم وكذلك  الرفيعة  والذرة  والشعري  القمح 

 وهي: قيام إبعادة التشجريواحدة تتعلق  ةالباحث معطي
 

تزرع ابحلنطة  احلبوب. كانت  تزرع أبنواع كثرية من  السهول  "وهذه 
األماكن  ويف  البقول،  اصناف  وبعض  والربسيم  والكرسنة  والشعري 
القريبة من البلدة ترتفع مساكب اخلضرة، قريبا من األشجار املثمرة" 

(Munif, 2016, p. 19) . 
 
عادة التشجري يف رواية  م إباقيمن خالل    فظ على النبااتت ح

شكل من أشكال حركة احلفاظ على البيئة اليت هتدف    ي"النهاايت" ه
عليها،   واحملافظة  هبا  والعناية  البيئة  محاية  يإىل  البشر    يمكنحىت 

ميكنهم   ألهنم  جنب  إىل  جنًبا  العيش  من  األخرى  احلية  والكائنات 
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تطبيق  إىل  أدبية هتدف  بيئية  التشجري. كدراسة  إعادة  من  االستفادة 
البيئية يف األعما ألن مبدأ اإليكولوجيا هي وسيلة   ل األدبية.املبادئ 

للبشر  ميكن  مستدامة حبيث  معيشية  بيئة  خلق  إىل  واهلدف  للدراسة 
 ,Buell)العيش جنًبا إىل جنب مع الكائنات احلية األخرى على األرض  

2005, pp. 7-8). 
 

 استغالل األراضي الشاغرة للمزارع  (ب
البيئة  يعد   محاية  يف  احلركات  من  للزراعة  األرض  استغالل 

  ا واحلفاظ عليها. هذه احلركة هي وسيلة لتلبية االحتياجات اليومية، ألهن
ابلطبع    ميكننا زرع األراضي اخلالية أبنواع خمتلفة من النبااتت واليت  ميكن

من  ذلك،  إىل  ابإلضافة  الكائنات.  مجيع  لبقاء  فوائد كبرية  توفر  أن 
زراعية  الضرور  سلع  تطوير  أجل  من  املنطقة  معرفة خصائص  أيًضا  ي 

 ,Endraswara, 2016)قابلة للحياة ومستدامة، وحتديد إمكاانت األرض  

p. 36). 
وصف سكان قرية "الطيبة" أبهنم يتمتعون خبصائص فريدة  ت

وخمتلفة عن غريهم من القرويني. ألن أهايل "الطيبة" أذكياء يف استغالل 
األرض اليت ميتلكوهنا. لديهم جبال وحقول ووداين ميكنهم استخدامها  

  ميكن كمزارع. يزرعون األرض أبنواع كثرية من النبااتت واخلضروات اليت  
اح تليب  معطيأن  الباحث  وجد  األساسية.  تتعلق    ةتياجاهتم  واحدة 

 وهي: مزارعلل  ي الشاغرة ضااألر  تغاللابس
 
...او رمبا للبعد الذي يفصل البيىوت عن بعضها، وما حييط هبا من "

من  عديدة  أنواع  فيها  تزرع  اليت  الصغرية  والبساتني  احلواكري 
 . (Munif, 2016, p. 19)  "اخلضروات،...
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روايته  اص البيئة يف  احلفاظ على  إحدى حركات  املؤلف  ف 

مزارع. هذه الرواية  ل "النهاايت" يف شكل استغالل األراضي الشاغرة ل
املؤلف   الطبيعة، ألن  إىل  العودة  مبدأ  تطبق  اليت  األدبية  األعمال  من 

ال  جيعل الطبيعة هي احملور يف عمله، حىت أن املؤلف يصف أيًضا أشك
حركة احلفاظ على البيئة، والعوامل اليت تسبب حركة احلفاظ على البيئة،  

البيئة.   على  احملافظة  حركة  إىل ت  هوهذوأتثري  "العودة  مبدأ  مع  توافق 
قوم على تيف دراسة املصنفات األدبية مبنهج    ”back to nature“الطبيعة"  
الطبيعة والبيئة أساس دراساته  اإليكوكريتيك األدبية  عل  جتحبيث    الطبيعة،

(Endraswara, 2016, p. 47). 
تنص على أن شكل   اليت  الدراسة  نتائج هذه  حفاظ على متاشى 

الت  يه  النبااتت  نظرية  الشاغرة  األراضي    تغاللواس  شجريإعادة  للمزارع مع 
قوم على مبدأ تكوكريتيك األدبية  . أن مبدأ الدراسات اإلياإليكوكريتيك األدبية
رتكز على الطبيعة  تأي استخدام هنج  ،  ”back to nature“العودة إىل الطبيعة  

. ألن مبدأ علم اإليكولوجي  اوالبيئة وتطبيق املبادئ اإليكولوجي يف دراساهت
وسيلة لدراسة الظواهر البيئية اليت حتدث وهتدف إىل خلق بيئة معيشية   يه

البشر من العيش جنًبا إىل جنب مع الكائنات األخرى    نيمكمستدامة حىت ي
(Amalia, 2015, p. 57). 

يف حبثها أن حركة احلفاظ على النبااتت    (2014)كما ذكرت ليليا  
أن تتم من خالل متابعة حركة القرية اخلضراء بدًءا من اجملتمعات الريفية.    ميكن

دور ووعي اجملتمع له أتثري كبري يف حتقيق حركة احلفاظ على البيئة، وخاصة  
احلفاظ على النبااتت، حبيث ميكن للجهود اليت تبذهلا اجملتمعات احمللية أن  

لى اجملتمع يف قرية جونديه،  تركز هذه الدراسة عتقدم فوائد للحياة احلضرية.
القيام هبا لتغيري أمناط حياة الناس    ميكنسورااباي فيما يتعلق ابإلجراءات اليت  
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ليكونوا أكثر صداقة للبيئة. وقد بُذلت جهود بدًءا من عقد اتفاقية مجاعية  
لتحقيق نفس الرغبة واهلدف، وتوفري استخدام املياه، وإعادة تدوير املخلفات، 

سياحية يف وسط املدينة، والتواصل االجتماعي مع الغرابء للحفاظ   وإنشاء قرية
 .(Lailia, 2014, pp. 299-300)على البيئة 
الذيا البحث  عن  وسيوكور    واأجر   نختلف  وايمني  الدين  خري 
إن احلفاظ على النبااتت خللق بيئة معيشية  ونيقول نوالذي (2019)وكومسييايت 

مستدامة يتطلب تقدمي املشورة حول جهود احلفاظ على البيئة يف اجملتمع حبيث  
. جيري هذا البحث املشورة  يتم تشكيل االنسجام بني البشر وغريهم. خملوقات 

  ابليبيلو   3مدراسة الثانوية احلكومية    واملعرفة لطالب من خالل توفري الدافع  
(SMPN 3 Palibelo)  فيما يتعلق جبهود احلفاظ على البيئة، وتقدمي أمثلة  بيما ،

جهود   يف  ابالنتماء  والشعور  واحلب  احلساسية  لغرس  املبذولة  اجلهود  على 
البيئة من أجل   البيئة، وكذلك توفري فهم احلفاظ على  الشعور احلفاظ على 

اليومية حياهتم  يف  ابلبيئة   & ,Khairuddin, Yamin, Syukur)  ابلعناية 

Kusmiyati, 2019, p. 239). 
ش حبثه  (2018)خرية    ت ر ابينما  املبذولة    ايف  اجلهود  أن  إىل  أيًضا 

البيئة   على  واالهتمام    ميكنللحفاظ  التعاطف  موقف  خالل  من  حتقيقها 
احلية هلا احلق يف احلفاظ عليها ومحايتها    ابلطبيعة، الكائنات  أن مجيع  مثل 

وعدم إحلاق األذى هبا. من املسؤولية األخالقية جتاه الطبيعة، وموقف احرتام  
الطبيعة، مثل اإلدراك أبن الطبيعة هلا قيمة يف حد ذاهتا، والقدرة على احرتام  

أب  والوعي  النزاهة،  هلا  الطبيعة  أبن  والوعي  يف  الطبيعة،  احلق  هلا  الطبيعة  ن 
احرتامها، واحرتام الطبيعة للعيش والعيش والنمو والتطور بشكل طبيعي. مث  
به   تشعر  ما  مشاركة  موقف  مثل  الطبيعة،  جتاه  التضامن  موقف  من خالل 
الطبيعة، واالعرتاف مبكانة الطبيعة، واجلهود املبذولة إلنقاذ الطبيعة. واملواقف  
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ا احلياة  تتدخل يف  احلية،  اليت ال  الكائنات  مثل عدم هتديد وجود  لطبيعية، 
 .(Khaerah, 2018, pp. 44-48)وعدم اإلضرار ابلطبيعة 

 شجري لذلك فإن حركة احلفاظ على البيئة يف شكل القيام إبعادة الت
  واستخدام األراضي الشاغرة للمزارع كشكل من أشكال احلفاظ على النبااتت 

مثل حركة القرية اخلضراء اليت تبدأ من    أن تتحقق يف أشكال أخرى،  ميكن
الريف. ابإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة للتواصل مع اجملتمع من أجل زايدة 
الوعي أبمهية محاية البيئة والعناية هبا، حبيث ميكن أن تعزز موقًفا من التعاطف  

ئة إذا كان قائما على موقف واالهتمام ابلطبيعة. سيتم حتقيق احلفاظ على البي
من احلب واالهتمام ابلطبيعة، وموقف من املسؤولية األخالقية جتاه الطبيعة،  
وموقف حيرتم الطبيعة، وموقف من التضامن مع الطبيعة، وموقف ال يزعج أو  

 يضر حياة طبيعية. 
 

 تظ على حيوااناحف -2
كون مصطلح احليواانت دائًما جنًبا إىل جنب مع مصطلح يعادة ما  

النبااتت، وكالمها يشكالن تنوًعا بيولوجًيا. احليواانت هي مجيع أنواع احليواانت  
العامل، وبعبارة أخرى، فإن احليواانت هي مصطلح يشري إىل   اليت تعيش يف 

كليهما. تصنف  مجيع أشكال احلياة احليوانية يف منطقة معينة، أو فرتة زمنية، أو  
عد احلفاظ تاحليواانت عادة إىل قسمني، ومها الفقارايت واحليواانت الالفقارية.  

تنقرض   ال  ومحايتها حىت  عليها  ابحلفاظ  البشر  على  التزاًما  احليواانت  على 
ما   غالًبا  احليواانت  إذا كانت  ذلك،  إىل  ابإلضافة  أنواعها.  أو  تم  ت موائلها 

موائلها، فسوف تتداخل يف الواقع مع حياة  اصطيادها أو إزعاجها من خالل  
الناس منازل  حول  التجول  وحىت  املزارع  إزعاج  مثل   ,Al-Faqih)  اإلنسان، 

2017, p. 356). 
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 حفاظ على حيواانت الغاابت ( أ
ه الغاابت  حيواانت  على  حيواانت   ي احلفاظ  ملنع  حماولة 

الغاابت من االنقراض واالختفاء على األرض. إذا نظران إىل النماذج  
فهناك  تاليت   النادرة،  احليواانت  على  للحفاظ  حماولة  يف  تنفيذها  تم 

وه املوقع،  يف  احلفظ  ومها  األصلي   يشكلني،  املوطن  على  احلفاظ 
قع، وهو احملافظة  للحيوان، مثل حمميات احلياة الربية، واحلفظ خارج املو 

على احليوان خارج بيئته الطبيعية مثل حديقة احليواانت ومتنزه السفاري. 
إن احلفاظ على حيواانت الغابة، ابلطبع، ليس فقط حيواانت اندرة،  
تنقرض  ال  حىت  عليها  احلفاظ  يف  احلق  الغابة  حيواانت  لكل  ولكن 

 .(Hamon, 2018, p. 74)ويكون هلا أتثري على البيئة  
وكرر عساف للصيادين أن حيواانت الغابة هلم، اليوم أو غًدا  
ستظل كل هذه احليواانت ملكهم. إال أن عساف ذك ر احليواانت أبهنا  
ملك هلا إذا قامت حبفظها ورعايتها ومحايتها. والعكس صحيح، إذا  

تلوها، فمن املؤكد اصطاد الصيادون مجيع احليواانت اليت عثروا عليها وق
أن احليواانت ستنقرض أو على األقل ستجري احليواانت وتنتقل إىل 

حصل الباحث على أربع    مكان آخر لن يتم العثور عليه مرة أخرى.
 بياانت تتعلق ابحلفاظ على حيواانت الغابة، إحداها: 

 
"هذه الطيور لنا، اليوم او غدا، وستبقى لنا اذا حافظنا عليها، اما اذا 

ردانها كثريا، فسوف تنتهي او تبحث عن مكان قتلناها كلها، اذا طا
 . (Munif, 2016, p. 49)آخر"  

 
اإلت دراسة  مبدأ  املبدأ    يكوكريتيك عتمد  على  األدبية 

وه  يكولوجياإل ابري كومونر  اقرتحه  بني    يالذي  عالقة  هناك  أن 
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إىل جانب العالقة بني  األدبية    يكوكريتيك اإلاإلنسان والطبيعة. تستند  
املبدأ يف رواية    األعمال األدبية والبيئة احمليطة. العثور على هذا  ميكن 

تصوير  والبيئة من خالل  الطبيعة  بني  العالقة  اليت تصف  "النهاايت" 
.  شكل حركة احلفاظ على البيئة يف شكل احلفاظ على حيواانت الغابة

  ميكن ألن احلفاظ على املاشية، واحلفاظ على موائلها وعدم إزعاجها  
افظ على بقائها، حبيث إذا مت احلفاظ على حيواانت الغابة فلن حتأن  

 .(Commoner, 1971, p. 269)تنقرض وال تتدخل يف حياة اإلنسان 
 

 ظ على الثروة احليوانيةاحف (ب
للحفاظ عليها من احلركات   حفاظ على الثروة احليوانيةتعترب  

البيئة. على  احلفاظ  يف  املبذولة  لتصبح    تذحب   ميكن واجلهود  املاشية 
لتلبية االحتياجات االقتصادية  بيعها  أو  للمجتمع  احتياطيات غذائية 

نا أيًضا احلفاظ على احليواانت حىت ميكنللمجتمع. ابإلضافة إىل ذلك،  
تتعرض   خالل  ال  من  احليوانيةلالنقراض  الثروة  على  رعاية  حفاظ   .

املاشية، ابلطبع، نوفر هلم الطعام والشراب، ونوفر هلم مكااًن مرحًيا ونظيًفا 
للعيش فيه، ونتحقق من صحتهم، وَنافظ على نظافتهم. هذا جزء من 
احليواانت  وحتديداً  األخرى،  الكائنات  جتاه  البيئة  على  احلفاظ   حركة 

(Herdiyanti, 2020, p. 20). 
"  ت احلفاظ على الثروة احليوانية وجد الباحث يف رواية "النهااي

ما يصل إىل ثالث معطيات. وأوضح أحدهم أن أهل الذيبة يعتمدون  
عساف القرويني لرتبية   الذلك دع على األمطار واحلاصالت الزراعية.

اث أو  الثروة ماشية واحدة  أو أكثر. هدف هذا إىل احلفاظ على  نتني 
احليوانية وأيًضا أن يصبح احتياطًيا غذائًيا إذا وصل موسم اجلفاف يوًما 
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ما، ألنه يف ذلك الوقت ستكون مصادر املياه والغذاء ابلتأكيد صعبة  
 للغاية.

 
والطيبة اليت تعتمد على املطر والزرعة، وعلى ذلك الريط الضيق من "

أتيت  ان  دائما  خوفا  أعماقها  يف  حتس  العني،  ترويه  الذي  األرض 
سنوات احملل، واذا كانت تستعد لذلك حبرض شديد، برتبية عدد من 

الغنم،   أبنائها،   رؤوس  تطعم  ان  تستطيع  احملل ال  فإهنا يف سنوات 
للرعاة، وحتاول ان تتخلص من الدواب   تعطي ولذلك تسرف فيما  

 . (Munif, 2016, p. 17)الباقية بذحبها او بيعها"  
 

أنواع   واستعادة  استعادة  إىل  هتدف  األدبية  اإليكوكريتيك 
الكتابة املتعلقة ابلطبيعة والبيئة اليت مت إمهاهلا حىت اآلن. لذلك، حاول 

لنهاايت" استعادة نوع األعمال األدبية ذات املوضوعات مؤلف رواية "ا
ومجيع   البيئة  على  احلفاظ  حركة  خالل شكل  من  واستعادهتا.  البيئية 
اجلوانب املتعلقة ابلطبيعة والبيئة احمليطة، جنح املؤلف يف ترميم األعمال 

 .(Ganaie, 2018, p. 9)األدبية ذات املوضوعات البيئية 
نتائج هذه الدراسة اليت تنص على أن شكل احلفاظ على احليواانت 

متاشى مع    الثروة احليوانيةاحلفاظ على حيواانت الغاابت واحلفاظ على    يه
اإل اإل  يكوكريتيك نظرية  دراسات  مجيع  ترتبط  األدبية األدبية.    يكوكريتيك 

ابلعالقة بني الثقافة البشرية والبيئة املادية اليت تؤثر على بعضها البعض. كمبدأ  
مع    اإليكولوجي تنفصم  ال  عالقة  لديهما  والبيئة  البشر  أن  لباري كومونر 

" من خالل  ت وقد مت وصف هذا االرتباط يف رواية "النهااي بعضهما البعض،
احلفاظ على حيواانت الغابة  أشكال وعوامل وأتثريات احلفاظ على البيئة، مثل  

أو  احليواانت  إزعاج  مت  إذا  اإلنسان  على  التأثري  وجتنب  االنقراض  لتحمل 
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الدراسات   هدف  هو  هذا  األدبية  اصطيادها.  ألن  اإليكوكريتيك  وفًقا، 
يهدف إىل استعادة واستعادة أنواع الكتابة مع موضوع    اإليكوكريتيك األدبية

 .(Zulfa, 2021, p. 60)لفرتة طويلة  الطبيعة والبيئة اليت مت إمهاهلا 
أن حركة احلفاظ على البيئة   (2021)إحسان وأرديتيا وسوجتونو    أكدوا

حتتاج أيًضا إىل جهود شاملة وخمططة من خالل احلفاظ على مصادر املياه  
البيئية، ابجلوانب  االهتمام  خالل  يف    من  واالقتصادية  واالجتماعية 

لألجيال   و  احلية  الكائنات  جلميع  الرفاهية  لضمان  التنمية  اسرتاتيجيات 
ود ميكن أن تتحقق من خالل السياسات أن هذه اجله  ونالباحث  قالواالقادمة.  

وتنفيذ السياسات من خالل إشراك اجملتمع من أجل احلفاظ على استمرارية  
ه املائية. كما  املوارد  وجود  على  والقدرة  االستيعابية  يف   يالقدرة  مذكور 

نفذ احلفاظ على    (Gombengsari)  غومبانكساري  جمتمع   ت الدراسة،  وظيفة 
 ,Ikhsan, Ardytia, & Soetijono, 2021)التشاركية    الينابيع من خالل األنشطة

p. 86). 
أكد وآخرون  أيًضا    واكما  على    (2018)ريبريو  احلفاظ  موقف  أن 

احليواانت يف حماولة للحفاظ على البيئة ميكن أن يكون من خالل برامج كفاءة 
اليت س النامية، تاملياه والطاقة  املدن  املتعلقة   تم تنفيذها يف  القوانني  مثل سن 

بكفاءة الطاقة واملياه يف التنمية. ابإلضافة إىل اجلمع بني جهود اإلدارة العامة  
واملشاركة االجتماعية لدفع جهود االستدامة عرب املدن، بدًءا من اخلدمات 

النفاايت، إىل املوضوعات االسرتاتيجية مثل   األساسية مثل الطاقة واملياه وإدارة
املباين اخلضراء. ابإلضافة إىل   التحتية، وتنفيذ مفاهيم  املناطق والبنية  تقسيم 
ذلك، ينبغي تطبيق سياسات البناء املستدام على الشركات واملباين التجارية  

 Ribeiro, et)واملنازل واجملتمعات لتشغيل برامج كفاءة استخدام املياه والطاقة 

al., 2018, pp. 11-27) . 
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ق الوقت نفسه،  أن احلفاظ على   ا يف حبثه  (2019)نيمان    تلاويف 
من خالل الثقافة احمللية اليت تلعبها   اومتسقتطلب مستداًما وتكامالً  تالبيئة  

كن تطبيق هذه اجلهود من خالل غرس القيم  مياجملتمعات احمللية واحلكومة.  
املوجودة يف الثقافة احمللية نفسها. ووفًقا له، فإن غرس القيم البيئية املوجودة يف  

وذلك    الثقافة احمللية ميكن أن يعزز الوعي البشري أبمهية إدارة البيئة الطبيعية،
 (Manggarai)  منغراي  لتشكيل موقف بيئي جيد. مثل احلكمة احمللية جملتمع

ثقافة مثل  التقليدية  الطقوس  لوكاف،    يف  موالس، جونكو،  فوجو،  "روكو، 
اليت هلا قيم بيئية ميكن   (penti  و  congko lokapو    roko molas poco)  وفينيت

-Niman, 2019, pp. 91)أن تغرس موقًفا يهتم ابلبيئة وحب الطبيعة للمجتمع 

96). 
حركة   أشكال  من  احليواانت كشكل  على  احلفاظ  تطلب  لذلك، 

أو    احلفاظ على البيئة جهًدا خمططًا وشاماًل، مثل احلفاظ على مصادر املياه 
برامج كفاءة استخدام املياه. ابإلضافة إىل اجلهود املستمرة والتكاملية واملتسقة  

لذا فإن االهتمام ابلبيئة هنا   من خالل الثقافة احمللية اليت يلعبها كل جمتمع.
يثبت أن رواية "النهاايت" أعادت األعمال األدبية مبوضوع البيئة والطبيعة،  

الب بني  ارتباط  هناك  يكون  البشر حبيث  بني  والعالقة  األدبية،  واألعمال  يئة 
مثل  الكائنات،  مجيع  بقاء  يضمن  أن  ميكن  السد  بناء  ألن  نظرًا  وبيئتهم. 
احليواانت والنبااتت اليت ميكن أن تنمو وتعيش بشكل جيد عن طريق أخذ  
املياه، واحلفاظ على حيواانت الغابة للبقاء على قيد احلياة االنقراض، واحلفاظ 

 ية من خالل إطعامها ورعايتها ميكن أن يوفر أيًضا فوائد البشر. على املاش
 

البيئة يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف    ؤثرةاملعوامل   -ب حركة احلفاظ على 
 على أساس نظرية اإليكوكريتيك األدبية 
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يصف الباحث يف هذا الفصل العوامل املؤثرة حلركة احلفاظ على البيئة اليت  
النظرية   أساس  على  منيف  الرمحن  لعبد  "النهاايت"  رواية  يف  الباحث  وجد 

متعلق ابلعوامل املؤثرة حلركة احلفاظ على البيئة يف رواية    اإليكوكريتيك األدبية. حبث
الباحث ت "النهااي سيعرض  وفقرات.  ومجل  شكل كلمات  يف  الباحث  وجد   "

 البياانت يف شكل جدول أدانه: 
 

يف حدوث حركة احلفاظ على البيئة يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن منيف   ؤثرة عوامل امل   . 2جدول  
 على أساس نظرية اإليكوكريتيك األدبية

أنواع حركة احلفاظ على على 
 البيئة 

شكل حركة احلفاظ على 
 البيئة 

العوامل املؤثرة يف حدوث 
 حركة احلفاظ على البيئة 

 انقراض النبااتت التشجري قيام إبعادة   حفاظ على النبااتت
 قطع العشوائي لألشجار   
استغالل األراضي الشاغرة  

 للمزارع
 انتشار األمراض 

 وعدد الوفيات   
 جنون الصيد حفاظ على حيواانت الغاابت  حفاظ على احليواانت 

 اجلوع ظ على الثروة احليوانيةاحف 
 

أعاله، وجد الباحث    2ابلرجوع إىل البياانت اليت مت عرضها يف اجلدول رقم  
" لعبد الرمحن منيف على ت العوامل املسببة حلركة احلفاظ على البيئة يف رواية "النهااي

النبااتت أساس نظرية اإليكوكريتيك األدبية   تقوم إبعادة    هي   يف نوع حفاظ على 
للزراعة بسبب   يضااألر   غاللوقطع األشجار واست   نبااتت التشجري بسبب انقراض ال

احلفاظ على حيواانت   ييف حني أن نوع احلفاظ على احليواانت هاملرض واملوت.  
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الشرح   ، وكذلك احلفاظ على املاشية اليت يسببها اجلوع. جنون الصيدالغاابت بسبب  
 التفصيلي لكل من العوامل املسببة حلركة احلفاظ على البيئة كما يلي: 

 فاظ على احليواانتح -1
الطاقة واالهتمام ميكن   بذل كل  النبااتت من خالل  احلفاظ على 

لرعاية الطبيعة والبيئة. جيب تنمية موقف احلب واالهتمام ابلبيئة يف الشخص 
من أجل زايدة الوعي أبمهية احلفاظ على النبااتت. إذا مل يكن لدى شخص 
ما وعي أبمهية احلفاظ على النبااتت، فقد يتسبب ذلك يف أضرار جسيمة 

وعي ويؤ  لديهم  ليس  الذين  البشر  سيشجع  احلية.  الكائنات  مجيع  على  ثر 
أبمهية احلفاظ على النبااتت على استغالل الطبيعة دائًما، مثل قطع األشجار 
لتحقيق مكاسب شخصية، وإزالة الغاابت، ورمي القمامة يف األهنار، وصيد  

نقراض. لذا فإن  احليواانت دون االمتثال للوائح املعمول هبا، مما يتسبب يف اال
  احلفاظ على النبااتت مهم جًدا لإلنسان للحفاظ على بيئته واحلفاظ عليها 

(Dwiastuti, 2017, p. 111). 
 انقراض النبااتت  ( أ

النبااتت  اع انقراض  أو    ىحدإد  اليت تسبب جهود  العوامل 
دث انقراض النبااتت بشكل عام بسبب حتحتركات احلفاظ على البيئة.  

البيئي،   النظام  وتلوث  األراضي،  واستغالل  األرض،  وظائف  حتويل 
وصيد حيواانت الغاابت، واجلفاف املطول. من املؤكد أن النقراض هذا  

تم تواملواد الغذائية اليت  النبات له أتثري على البيئة احمليطة، مثل الطعام  
احلصول عليها جزئًيا من النبااتت. ويؤثر ذلك أيًضا على فقدان املوائل  
واخنفاض   األرضية،  واالهنيارات  والفيضاانت،  واجلفاف،  احليوانية، 

 ,Khaerah, 2018)إمدادات األكسجني، وارتفاع مستوى سطح البحر 

p. 55). 
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انقراض   حركة  سببها  "النهاايت"  رواية  يف  الواردة  التشجري 
حصل الباحث على قدر واحد من البياانت حول انقراض النبااتت.  

" عندما كانت هناك  طيبةالنبااتت. حدث انقراض النبااتت يف قرية "ال
اجلفاف يف كل  يف  تسبب  مما  مطر،  أدىن  دون  طويلة  موجة جفاف 

بدأ انقراض هذا النبات    موهتا.مكان وتسبب يف ذبول النبااتت وحىت
 مبوت شجرة املشمش، مث تبعتها أشجار أخرى. 

 
"زيف هذه األوقات تبدأ األشجار ابلذبول، مث اجلفاف. كانت أشجار 
املشمش أول األشجار اليت متوت، مث تبدأ بعض ذلك األشجار األخرى. 

الطيبة كاحلة قبيحة ويغلب عل يها وتربو مواسم اجلوز والزيتون، وتصبح 
 . (Munif, 2016, p. 27)لون الصفرة"  
 

ا دراسة  األدبيةأن  األدب    إليكوكريتيك  بني  العالقة  تناقش 
انقرضت   املؤلف كيف  يصف  األدبية.  األعمال  يف  املوصوفة  والبيئة 

". يتضمن هذا  طيبة النبااتت بسبب موسم اجلفاف الطويل يف قرية "ال
التصوير أيًضا جزًءا من الظروف البيئية اليت عاشها املؤلف حبيث يكون  

 ,Gifford, 2019)  له أتثري كبري على املؤلف لصب خربته يف عمل أديب

p. 79). 
 

 قطع العشوائي لألشجار  (ب
الغابة ألخذ احلطب.  الناس بقطع األشجار يف  يقوم معظم 
يُباع اخلشب أو يستخدم كمواد بناء حىت ال تبدو اجلبال والتالل خضراء 
بعد اآلن. يف الواقع، يقوم معظم البشر أيًضا بقطع الغاابت بال مباالة،  
دون اختيار األشجار املناسبة للقطع، وعدم استبدال األشجار اليت مت 
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نبااتت جديدة. للقطع العشوائي لألشجار أتثري خطري للغاية قطعها ب
على الغاابت، مما يؤدي إىل اخنفاض مصادر األكسجني البشري، كما  
تُفقد املنطقة اليت تعيش فيها احليواانت. بل ميكن أن يتسبب يف حدوث 

 & ,Khairuddin, Yamin, Syukur)فيضاانت واهنيارات أرضية وغريها  

Kusmiyati, 2019, p. 243). 
القطع   "النهاايت"  رواية  يف  التشجري  إعادة  أسباب  من 
األتراك  قطع  السكة،  بناء  أثناء  أنه  أوضح  لألشجار. كما  العشوائي 
األشجار يف الغابة ابلقرب من "الطيبة" ألخذ احلطب، مث أحرقوا الغابة  

 أن اجلبال يف قرية "الطيبة"  عندما انتهوا من قطف احلطب. يف حني
منها  يبق  مل  اآلن  لكنها  الغابة،  مثل  السابق  تبدو خضراء يف  كانت 

الباحث  شيء. بياانت  وجد  إىل  يصل  ما  العشوائي  األشجار  قطع 
 واحدة، وهي: 

 
")قبل سنني كثرية كانت اجلبال احمليطة ابلطيبة خضراء مثل البساتني، 

ون القطارات، مل   لكن األتراك وهم يبنون سكة احلديد،  مث وهم يسري 
يرتكوا شجرة إال وقطعوها. كانوا يريدون اخشااب، وال يهم هم من أين. 
واألشجار اليت مل يستطيعوا الوصول اليها، اليت كانت يف املعاصي ويف 

 . (Munif, 2016, pp. 23-24) قمم اجلبال، أحرقوها وهم يرحلون..."
 

رواية "النهاايت" أن البشر ال يهتمون ببيئتهم، لذلك   توضح
يقطع اإلنسان األشجار بال مباالة دون االلتفات إىل السالمة البيئية.  
هذا القطع العشوائي لألشجار له أتثري على مجيع الكائنات احلية يف  
األكسجني   وإمدادات  والغذاء  املأوى  فقدان  بسبب  اجملاورة  املنطقة 

هوغريها. كم اإل  يا  الدراسات  مبدأ  يف  األدبية،    يكوكريتيك موضح 
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املادية   ابلبيئة  البيئية عالقة األدب  االقتصادية  الدراسات  تلك  تناقش 
أخرى،   وبعبارة  به،  اإلتاحمليطة  تصوير    دبيةاأل  يكوكريتيك شرح  كيفية 

 ,Glotfelty)العالقات اإلنسانية مع بيئتهم املادية يف األعمال األدبية  

2014, p. 2). 
 

 انتشار األمراض  (ج
احلية   الكائنات  أتثر  أسباب  من  والتلوث  البيئي  الضرر 
الرئة   وسرطان  الربو  يسبب  أن  ميكن  اإلنسان  يف  ابألمراض، كما 

ونظيفة ه بيئة صحية  إن خلق  والتيفوس وغريها.  القلب    يومشاكل 
مسؤولية اجلميع. من خالل بيئة صحية ونظيفة، ميكن جلميع الكائنات  
جتنب األضرار البيئية والتلوث، إن مل يكن التأثري الكبري جًدا ميكن أن  

 .(Khomisah, 2020, p. 87)يهدد مجيع الكائنات احلية من حوهلا 
  ا واية "النهاايت" سببهاستغالل األرض يف احلقول يف ر   تكان

"الطيبة". هذا املرض ال يصيب اإلنسان فقط،  انتشر يف قرية  مرض 
ولكن احليواانت األخرى تتأثر أيًضا ابألمراض بسبب اجلفاف وصعوبة  
حالة   يف  ذلك  مالحظة  وميكن  الوقت.  ذلك  يف  الغذاء  على  العثور 

 احلياة.  احليواانت اليت تتغري عاداهتا فجأة بسبب صعوبة االستمرار يف
أجل  من  وشجاعة  احلركة  على  قدرة  وأكثر  رشاقة،  أكثر  يصبحون 

وجد الباحث بياانت تتعلق ابنتشار املرض بقدر   احلصول على الطعام.
 واحدة وهي: ةمعطي

 
...ال تلبث ان تتحول إىل حيواانت نزفة شديدة اجلفلة كثرية احلركة،  "

حبثا عن شيء أتكله، مث تتحو ل اىل الشراسة والعناد، فتبدو هائجة 
وميكن ان تتصرف جبموح يصل درجة األذى، وأخريا يضرهبا اهلزال  
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واملرض، ويف هذه احلالة يرتاكض أصحاهبا بعصبية لكي يتخلصوا منها 
 . (Munif, 2016, p. 28)لبيع"  ابلذح او ا
 

اإلنسان كيف جيب أن يتصرف اإلنسان   تهذه الرواية علم
العوامل اليت تسبب احلركة    ىحدإ  تجتاه بيئته. ألن هذه الرواية شرح

األرض  استغالل  شكل  يف  البيئة  على  للحفاظ  املبذولة  اجلهود  أو 
الناس. هذا ىحدإللزراعة،   ينتشر يف خضم حياة  ها انجم عن مرض 

املرض ال يهاجم الناس فقط، بل يهاجم احليواانت يف قرية "الطيبة".  
أن تعلمنا كيفية    حبيث ميكن حلركة احلفاظ على البيئة املتبعة يف الرواية 

اإليكوكريتيك   دراسة  من  الغرض  هذا  يدعم  والبيئة.  الطبيعة  محاية 
األدبية، أي تعليم البشر كيفية تصوير املبادئ األساسية للبيئة من أجل  

 .(Glotfelty & Fromm, 1996, p. 233)إنقاذ األرض يف األدب 
 

 عدد الوفيات ( د
سبب اجلفاف يف إزهاق أرواح ت  يت تسبب االحرتار العاملي ال
الذي يشري  (،mediaindonesia.com)العديد من البشر. نقالً عن موقع  

نص على أن الوفيات  ت(،Nature Climate Change)إىل دراسة يف جملة  
٪.    37سجلت بنسبة    2018إىل    1991النامجة عن احلرارة من عام  

تباس احلراري و موسم اجلفاف املطول كان له  وذلك ألن ظاهرة االح
أتثري على مجيع قطاعات احلياة، مثل اخنفاض احلاجة إىل املياه، واليت  

املاشية وحيواانت  ت النبااتت، ونفوق  صعب احلصول عليها، وانقراض 
الغاابت، مما أدى إىل تقليل السلع األساسية لإلنسان، مثل الغذاء، مما  

 ,Lailia)ريًا واإلصابة ابألمراض وحىت املوت  تسبب يف جتويع الناس كث

2014, p. 300). 
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أسباب حركة احلفاظ على البيئة    ىحدإ  يكما أن املوت ه
يف رواية "النهاايت" توضح    ايف شكل استخدام األرض للزراعة، ألهن

تسبب يف اجلفاف كانوا يف موسم جفاف طويل، مما    أن سكان "الطيبة"  
الذي جعل احلصول على املاء أمرا صعبا وموت النبااتت واحليواانت. 
بينما يعتمد أهل "الطيبة" على املنتجات الزراعية واملاشية. لذلك انتشر 
مرض أصاب السكان هناك، مثل انتفاخ بطوهنم واصفرارها، حىت مات  

لق  حصل الباحث على معطيات تتع كثري من السكان بسبب املرض.
 بعدد الوفيات، إحدامها هي:

 
ومع القحط أتيت أسياء أخرى أيضا: أتيت األمراض الغامضة وتعقبها "

بطوهنم  تنتفخ  والصغار  احلزن،  من  ميوتون  الكبار  الوفيات. كان 
 . (Munif, 2016, p. 10)وتصيبهم الصفراء مث يتساقطون"  

 
احلالة احلرجة يف هذه الرواية عندما انتشر املرض على   توجتل

نطاق واسع يف قرية "الطيبة" بسبب اجملاعة، مما أدى إىل وفاة العديد 
من املرض. هذا املوقف يتطلب ابلتأكيد حركة أو جهًدا للتغلب عليه. 
استخدام  شكل  يف  البيئة  على  احلفاظ  حركة  شكل  املؤلف  يصف 

لتوفري   للمزارع  ال األراضي  األدبية  األعمال  على  يدل  وهذا  الغذاء. 
تضعف البيئة، بل متجدها من خالل وصف احلركات أو اجلهود اليت 

 .(Love, 1996, p. 239)ميكن بذهلا حلماية البيئة واحلفاظ عليها 
العوامل املوجودة يف شكل   نتائج هذه الدراسة اليت تنص على أن 

و   احلفاظ النبااتت،  إبعلى  التقيام   الشاغرة  األراضي  غاللواست  شجريعادة 
األمراض  وانتشار  العشوائي،  النبااتت، وقطع األشجار  انقراض  للزراعة هي 

اليت ترى ما    ةاإليكوكريتيك األدبيدراسة    من  وعدد الوفيات، تدعم هذا البيان
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ايت" وهي شكل  إذا كانت األعمال األدبية متجد البيئة كما يف رواية "النها
من أشكال االستعادة البيئية من خالل وصف األزمة البيئية واجلهود اليت ميكن 

تناقش العالقة    أيضا   بذهلا للحفاظ عليها. أن الدراسات اإليكوكريتيك األدبية
بني األعمال األدبية وبيئتها، أي شرح كيفية تصوير العالقة بني البشر وبنيتهم  

اإليكوكريتيك   للدراسات  ميكن  حىت  األدبية.  األعمال  يف  الواردة  اجلسدية 
أن   وكيف  بيئتهم،  مع  البشر  يتعامل  أن  القراء كيف جيب  تعلم  أن  األدبية 

ظ على بقاء مجيع الكائنات وإنقاذ األرض  املبادئ الرئيسية للبيئة هي احلفا
 .(Kaur & Kaur, 2014, p. 36)من الدمار 

كعامل يف حدوث حركة احلفاظ على البيئة الواردة يف البحث الذي  
األضرار البيئية حدثت يف منطقة مادورا الساحلية    أن  (2021)مشسو عاالم  أجره  

لتحقيق مكاسب  البيئة  بسبب تصرفات أشخاص غري مسؤولني واستخدام 
الرمال وتنفيذ  البحر وتعدين  التبغ وتلويث مياه  شخصية مثل قطع أشجار 
عمليات إخالء لبناء طرق معبدة، مما أدى إىل البيئة. وهذا ما جيعل الشخصية  

اليت يتم استخدامها كشيء   (Tanjung Kemarau)نج كيماراو" يف رواية "اتجنو 
يف حبثه تظهر موقًفا من املسؤولية جتاه الطبيعة وحمبة الطبيعة وحمبتها واالهتمام  

ال  .(Alam, 2021, pp. 34-49)ابلطبيعة   نتائج البحث    ا  أجرهتيتوابملثل، فإن 
الرواايت    (2021)كيفيات   يف  أثريت  اليت  املوضوعات  اجتاه  تناقش  واليت 

رواية أمريكية ابللغة    200األمريكية املتعلقة ابألراضي الرطبة. وجد أنه من بني  
والرواسب   املوت واالرتباك  البيئية، مثل  األزمات  اإلجنليزية، متيل إىل معاجلة 

 .(Kiviat, 2021, pp. 2-8)واألمراض وغريها اخلطرة واحليواانت اخلطرة 
أن األزمة   تلا قيتوال  (2020)يوداري    اهت أجر يتختلف عن البحث الا

الطبيعة حتدث ألن العالقة بني اإلنسان   البيئية اليت تسبب موقًفا من حب 
حيدث بسبب البشر أنفسهم الذين لديهم طبيعة    والبيئة احمليطة ليست يف وائم.
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جشع وجشع وال يرضون أبًدا. ال يفهم البشر الطبيعة جيًدا ويواجهون صعوبة  
لذلك،   بيئتهم.  إنشاء عالقة جيدة مع  العالقة بني  يف  إجياد  يوداري  حتاول 

 !Ping)اإلنسان والطبيعة كما هو موضح يف رواية "فينغ! رسالة من بورنيو"  

Message From Borneo)  .  لذلك خلص إىل أن اإلنسان والطبيعة مها وحدة
واحدة، مث وجد شكالً من أشكال األزمة البيئية يف الرواية على شكل قطع  

 .Yudari, 2020, pp)ة ابالنقراض يف كاليمانتان  األشجار واحليواانت املهدد

96-97). 
بسبب   غالًبا  البيئية حتدث  األضرار  أن  الدراسة  تظهر هذه  لذلك 
والتعدين   لألشجار  العشوائي  والقطع  األشجار  قطع  مثل  البشرية  األنشطة 

املوائل احليوانية ونقص الغذاء وانتشار  وغريها مما يؤدي إىل االنقراض وفقدان  
العالقة بني اإلنسان والطبيعة ليست واحدة،   الفتاكة. وذلك ألن  األمراض 
لتحقيق  واستغالهلا  الطبيعة  واستغالل  مسؤولة،  بشرية غري  تصرفات  بسبب 
مكاسب شخصية. وهذا يتطلب موقًفا يهتم ابلبيئة من خالل بذل اجلهود  

 ام إبعادة التشجري واستخدام األراضي للمزارع وغريها.حلماية البيئة، مثل القي
 

 حفاظ على احليواانت -2
يعد الوعي ابحملافظة على احليواانت أمرًا مهًما جًدا لكل فرد بسبب  
الكم اهلائل من األضرار البيئية اليت تسببها األنشطة البشرية، وأيًضا بسبب 
األحداث الطبيعية اليت ستحدث حتًما بسبب ديناميات الطبيعة نفسها. من  

ظة عليها أو احلفاظ العوامل اليت تتطلب من اإلنسان االهتمام ابلبيئة واحملاف
عليها بسبب األنشطة البشرية تلوث البيئة والرتبة واهلواء واملاء وجشع اإلنسان 
الذي يستغل الطبيعة، وتلك اليت تسببها األحداث الطبيعية هي حدوث موسم  
وغريها.   والزالزل  الربكانية،  واالنفجارات  املد،  وأمواج  واألعاصري،  اجلفاف، 



48 

 

 

ركات احلفاظ على البيئة إال إذا كان لدى شخص  حبيث ال تتحقق جهود أو ح
 .(Chandra, 2017, p. 106) ما وعي أبمهية البيئة 

 جنون الصيد  ( أ
ميكن أن يؤدي جنون الصيد إىل سياق الصيد اجلائر. الصيد 
الربية وهو   والنبااتت  للحيواانت  قانوين  أخذ غري  ذاته هو  اجلائر حبد 
ابلتايل خمالف لقواعد احلفظ وإدارة احلياة الربية. غالًبا ما خيالف الصيد  
التكاثر، وعدم  أثناء موسم  الصيد  مثل  الصيد،  وأنظمة  قوانني  اجلائر 

ول على تصريح ساري املفعول، وبيع احليوان أو أعضائه من أجل  احلص
يرجع   والقوانني  ابلقواعد  يلتزمون  ال  الذين  الصيادون  وغريها.  الربح، 
ذلك جزئًيا إىل طبيعتهم املفتونة ابلصيد أو بسبب طبيعة غرورهم. هذا 
ابلطبع له أتثري على اخنفاض أعداد احليواانت، وميكن حىت أن يتعرض  

 .(.Mabruroh & Nursalikah, 2021, p. n.d)اض لالنقر 
العوامل املسببة حلركة احلفاظ على   ىحدإ  يجنون الصيد ه

عندما   "الطيبة"  سكان  احليوانية.  الثروة  على  احلفاظ  البيئة يف شكل 
جعل  اجلفاف  يف  اجلفاف  موسم  مهنة   واتسبب  إىل  يتجهون  أهاليهم 

لكن معظمهم اصطادوا جبنون دون االنصياع للقواعد املعمول الصيد،  
هبا، حىت أنه ورد يف روايته أن "البشر اليوم لديهم أرواح شريرة ال متتلكها  

األخرى." احليواانت  أو  على  الذائب  أتثري  لديهم  الصيد  جنون  ألن 
صيادين  ليصبحوا  أيًضا  مهنهم  يغريون  الذين  اآلخرين  األشخاص 

الغذاء.يبحثون عن مصاد تتعلق جبنون   ر  الباحث سبع بياانت  وجد 
 الصيد، إحداها:

 
"ماذا يستطيع ان يصيد هؤالء أو غريهم ما دمتم مألمت ابلطلقات 
اجملنونة تبذروهنا يف اهلواء، حىت مل يبق طري من طيور السماء او حيوان 
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الطلقات؟" من  له  عددا ال حصر  وسع  إال  األرض  حيواانت   من 
(Munif, 2016, p. 70) . 

 
ه الصيد  الغابة،    ى حدإ  يجنون  حيواانت  انقراض  أسباب 

أسباب األزمة البيئية العاملية. معظم الصيادين   ىحدإ   يهوجنون الصيد  
يف مجيع أَناء العامل لديهم جنون يف الصيد، فهم يصطادون احليواانت  
بعض  هناك  إن  بل  اهلواية.  وجمرد  األان  بسبب  ولكن  للضرورة،  ليس 

الغاابت  حيواانت  صيد  تشرعن  اليت  أن البلدان  ذلك،  من  واألسوأ   ،
هناك مسابقات لصيد حيواانت الغاابت تُعرف ابسم "صيد الكؤوس"  

(trophy hunting.)    "وقد وصف جنون الصيد هذا يف رواية "النهاايت
البيئة. هذا ه للحفاظ على  أو جهود    يكعامل يف حدوث حركات 

أكرب األسباب اليت وصفها املؤلف واليت أدت إىل حركة احلفاظ   ىحدإ
ية اليت تنظر يف كيفية  دباأل  يكوكريتيك كمبدأ للدراسات اإلعلى البيئة.  

لذلك يبدو كيف أتثري جنون الصيد    تصوير البيئة يف األعمال األدبية،
على احلفاظ على احليواانت وما هي اجلهود اليت ميكن القيام هبا ملنع  

 .(Nayar, 2010, p. 246)ذلك 
 

 اجلوع  (ب
خالل   من  البيئة  على  للحفاظ  املبذولة  واجلهود  احلركة  إن 
احلفاظ على الثروة احليوانية تقوم على أساس نقص الغذاء الذي يسبب 
املوت  إىل  الطعام  يف  التام  النقص  أو  اجلوع  يؤدي  أن  ميكن  اجلوع. 
وانقراض الكائنات احلية األخرى. وهذا ابلطبع يتطلب جهًدا للتغلب 

 ,Amalia, 2015)ذ الكائنات احلية من املرض واملوت  عليه حىت يتم إنقا

p. 59). 
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يعاين  "النهاايت". ال  كما ورد اجلوع من اجلفاف يف رواية 
البشر فقط من هذا اجلوع، بل خيتربه أيًضا خملوقات أخرى. كما وصفت 

على الطعام.    الطيور يف الرواية أهنا تبدو حزينة بسبب صعوبة احلصول
أقصى حد ممكن دون  يق الطيور قد طارت يف كل مكان وإىل  إن  ل 

حصل   توقف على أمل احلصول على القليل من الطعام خلنق جوعها.
 الباحث على ما يصل إىل ثالث بياانت تتعلق ابجلوع، إحداها هي: 

 
"كان الناس ينظرون إىل الطيور نظرة مليئة ابحلزن واألسى. متنوا لو  
كانت قريبة، او لو تتوقف قليال، لعلهم يظفرون بعدٍد منها يعو ضهم 
لعلها  املتعب  تواصل طرياهنا  الطيور  يهد هم، لكن  الذي  عن اجلوع 
تصل إىل مكان ما، والناس ال يتوقفون عن النظر واحلسرة، ويتوقفون 

، لكن هذا الشيء ال حيصل ابدا، ألن أسراب الكركي والوز شيئا ما
الربي، وعشرات األسراب من الطيور األخرى واصلت رحلتها اجملهدة 

 . (Munif, 2016, p. 11)دون توق ف"  
 

اإليكو  النقاد  األدبية  يرى  تتعلق فقط ابملوقف جتاه  كريتيم  ال 
ه املؤلف، ولكن أيًضا بنمط الرتابط، بني البشر  الطبيعة الذي عرب عن

والبيئة احمليطة، وكذلك مع املخلوقات األخرى. لذلك أوضح منيف يف  
عمله "النهاايت" أن احلفاظ على الثروة احليوانية من حركات احلفاظ 
الثروة احليوانية، ميكن رعاية   البيئة، ألنه من خالل احلفاظ على  على 

ه من خالل إطعامها وصنع أقفاص واحملافظة  الكائنات احلية من حول
املاشية   تربية  من  أيًضا  اإلنسان  يستفيد  حىت  وهكذا  صحتها،  على 

اإليكوكريتيك سد هذا الغرض من الدراسة  جتبذحبها للطعام، أو بيعها.  
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اليت تبحث يف عالقة الرتابط بني البشر واملخلوقات األخرى أو  األدبية  
 .(Novianti, Wasana, & Rosa, 2020, p. 48)البيئة احمليطة 

نتائج هذه الدراسة اليت تنص على أن عوامل احلفاظ على احليواانت  
هي صيد    ثروة احليوانيةيف شكل احلفاظ على حيواانت الغابة واحلفاظ على  

هذه النتيجة مبادئ    تدبية. وضحاألإليكوكريتيك  ااجلنون، واجملاعة ابلنظرية  
يف العالقة بني  الدراسات اإليكوكريتيك األدبية اليت تصف حالة البيئة وترى ك

البشر   األعمال األدبية وبيئتها. حبيث يعطي درًسا للقارئ كيف جيب على 
احلفاظ على بيئتهم واحلفاظ عليها ألن البشر والبيئة تربطهم عالقة ببعضهم  

 .(Ganaie, 2018, p. 5)البعض 
أن سبب حركة    (2019)ويداي  ا أجرهتيتوابملثل، فإن نتائج البحث ال
الرواية الواردة يف  البيئة  على  "    احلفاظ  بورنيو  من  رسالة   Ping! A)"فينغ! 

Message From Borneo)    الذي ابالنقراض  املهددة  احليواانت  صيد  هي 
راضي  يتعارض مع لوائح احلفظ، وتدمري موائل إنسان الغاب، وحرق الغاابت أل

خنيل الزيت اليت ميكن أن تلحق الضرر ابألراضي الزراعية واملوائل للحيواانت 
املهددة ابالنقراض وتدمريها، وصيد إنسان الغاب ألهنا تعترب مزعجة السكان  

أعداد إنسان الغاب. وهذا يتطلب حركة محاية لضمان    ختفيض  وتدمري املزارع.
 ,Widiya, 2019)ت من االنقراض  بقاء الكائنات احلية ومحاية حيواانت الغااب

p. 26). 
أن   (2017)دوبروغوزج  ويف الوقت نفسه، وضح البحث الذي أجره  

عن   النامجة  اإلنسانية  من  التجريد  بسبب  حيدث  البيئي  التدهور  حدوث 
الشركات   وهيمنة  الثقايف  واالَندار  االستهالكية  والنزعة  العلمية  التطورات 
بسبب فيض احلضارة البشرية مما تسبب يف حركة احلفاظ على البيئة. كل هذه  
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البيئة حىت تستعيد األسباب حتدث بسبب األنشطة البشرية اليت تضر ابلطبيعة و 
 .(Dobrogoszcz, 2017, pp. 3-7) األرض نفسها الستعادة توازهنا البيئي

موقف االهتمام ابلبيئة نتيجة للضرر البيئي الواسع الذي    الذلك من
نظرًا ألن النتائج املذكورة أعاله تتعلق بعوامل يتطلب حركة احلفاظ على البيئة.  

حلفاظ على البيئة اليت كان ينبغي معاجلتها، فإن اجلهود املبذولة للتعامل معها ا
أكثر خطورة،  بيئية  أضرار  الواقع يف  األشجار وحرق   تسببت يف  قطع  مثل 

والفيضاانت   اجلفاف  إىل  يؤدي  مما  النبااتت  تدمري  إىل  يؤدي  مما  األراضي 
حيواانت الغابة    ،االنقراضواالهنيارات األرضية والصيد. اجلنون الذي يسبب  

حىت الكائنات احلية تفقد منازهلا وطعامها مما يسبب اجملاعة. ابإلضافة إىل  
ذلك، فإن التدهور البيئي انتج أيًضا عن نزع الصفة اإلنسانية عن التطورات  

 العلمية والنزعة االستهالكية واالَندار الثقايف وهيمنة الشركات.
 

ة على اجملتمع والبيئة احمليطة يف رواية "النهاايت" لعبد حركة احلفاظ على البيئ  ري أتث -ج
 الرمحن منيف على أساس نظرية اإليكوكريتيك األدبية

 شرح الباحث يف هذا الفصل أتثري حركة احلفاظ على البيئة اليت حصلتُ 
"النهااي رواية  يف  اإليكوكريتيك ت عليها  نظرية  أساس  على  منيف  الرمحن  لعبد   "

حبث   وجده  األدبية.  "النهاايت"  رواية  يف  البيئة  على  احلفاظ  حركة  بتأثري  متعلق 
الباحث يف شكل كلمات ومجل وفقرات. سيعرض الباحث البياانت يف شكل جدول 

 أدانه: 
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 حركة احلفاظ على البيئة على اجملتمع والبيئة احمليطة يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن ري أتث  . 3جدول  
 اإليكوكريتيك األدبيةمنيف على أساس نظرية  

أنواع حركة احلفاظ 
 على البيئة 

شكل حركة احلفاظ 
 على البيئة 

 أتثر حركة احلفاظ على البيئة 

 البيئة احمليطة  اجملتمع  
 منعشة تبدو الطبيعة    قيام إبعادة التشجري  حفاظ على النبااتت

 ومجيلة
استغالل األراضي  

 الشاغرة للمزارع 
االحتياجات تلبية  

 األساسية للمجتمع
 

حفاظ على حيواانت  حفاظ على احليواانت 
 الغاابت 

سالمة حيواانت  
 الغابة من االنقراض 

ظ على الثروة احف 
 احليوانية 

وفاء ابملكوانت 
 الغذائية للمجتمع

 

 
أعاله، وصل الباحث إىل ـأثر    3ابلرجوع إىل البياانت الواردة يف اجلدول  

حركة احلفاظ على البيئة على اجملتمع والبيئة احمليطة يف رواية "النهاايت" لعبد الرمحن 
ثل شكل حركة احلفاظ على البيئة  متمنيف على أساس النظرية اإليكوكريتيك األدبية.  

اليت هلا أتثري على البيئة   شجريعادة الت قيام إبإجراء  يف نوع احلفاظ على النبااتت يف
الشاغرة   ، واستخدام األراضيتبدو الطبيعة منعشة ومجيلةاحمليطة يف شكل طبيعي  

للمزارع له أتثري على اجملتمع يف الشكل من تلبية املكوانت األساسية للمجتمع. مث  
احليواان احلفاظ على  نوع  البيئة يف  احلفاظ على  احلفاظ على   يت هشكل حركة 

حيواانت الغابة من  سالمةحيواانت الغابة اليت هلا أتثري على البيئة احمليطة يف شكل 
املكوانت   وفاءاالنقراض، واحلفاظ على الثروة احليوانية له أتثري على اجملتمع يف شكل  

الغذائية للمجتمع. التفسريات التفصيلية لكل أتثري من آاثر حركة احلفاظ على البيئة  
 هي:
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 لمجتمع لأتثري حركة احلفاظ على البيئة  -1
اجملتمع   مصاحل  مثل  هبا،  املختلفة  االهتمامات  البيئة كمورد  تربط 
والسلطات واحلكومة. هذا غالبا ما جيعل البيئة ضحية. حبيث يكون للظروف  
البيئية أتثري على اجملتمع ومجيع الكائنات احلية. تتطلب اإلدارة البيئية إجراءات  

، أي اختاذ إجراءات  وقائية، وهي منع انتشار الضرر البيئي، والعمل القمعي
حقيقية للتعامل مع الظروف البيئية اليت تضررت ابلفعل. يهدف هذا اإلجراء  

 .(Wasniah, 2021, p. 81)إىل أن توفر البيئة منافع لرفاهية اجملتمع 
البيئة هي أهم شيء لبقاء مجيع الكائنات احلية. جيب احلفاظ على 

ن للعيش جلميع الكائنات احلية على األرض، مبا يف ذلك البشر  البيئة كمكا
واحليواانت والنبااتت. لذا فإن مشاركة اجملتمع يف احلفاظ على البيئة هي أفضل 
طريقة للتعامل مع املشاكل البيئية، ألن احلفاظ على البيئة ال ميكن أن يتم من  

شمل كل فرد.  قبل جمموعة من الناس أو احلكومة وحدها، ولكن جيب أن ي
ميكن للمجتمعات احلفاظ على البيئة يف املنزل وخارجه من خالل العديد من  

ت اتباعها، حىت  اليت ميكن  فوائد وأتثريات كبرية    يمكناإلجراءات  توفري  من 
 .(Kaur & Kaur, 2014, p. 30)للبقاء على قيد احلياة 

 االحتياجات األساسية للمجتمعتلبية  ( أ
على   أتثري كبري  له  للزراعة  الشاغرة  األراضي  استخدام  إن 
اجملتمع والكائنات احلية األخرى. ميكن أن تليب املنتجات الوفرية الغذاء  
وتدعم اقتصاد اجملتمع. يف الواقع، ال ميكن استخدام األراضي اخلالية  

أيًضا  ميكن  ولكن  زراعية،  وأراضي  استخدامها كأرض   فقط كمزارع 
 .(.Reuters, 2021, p. n.d)للماشية والتعدين ومصايد األمساك والغاابت  

حركة   أتثريات  أحد  "النهاايت"  رواية  يف  الغزير  اإلنتاج  يعد 
احلفاظ على البيئة يف شكل استغالل األراضي اخلالية للزراعة. يذكر يف 
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قرية "الطيابة" توافدوا على مزارعهم على أرض فارغة الرواية أن أهايل  
ليأخذوا   والوداين  اجلبال  يف  ابلتحديد  وذلك  األرض،  أحشاء  يف 
احملاصيل اليت زرعوها أبنواع خمتلفة من النبااتت. والبذور واحلبوب، مما  

حصل الباحث على  أدى إىل إنتاج مثار وفرية جًدا يف ذلك الوقت.
 قيق السلع األساسية يف اجملتمع، وهي: بياانت واحدة تتعلق بتح

 
"...وكيف كانت تشد أهل الطيبة يف بداية الربيع لكي يذهبوا افزاجا  

 ,Munif, 2016)اللتقاط الثمار العجيبة املخبوءة يف بطن األرض..." 

p. 19) . 
 

املراجعني والقراء أراد اإليكوكريتيك األدبية يف الفرتة الثانية من  
احلل  وجيدون  ما  ظاهرة  إىل  أوسع  نطاق  على  ينظروا  أن  األدبيني 
الصحيح من خالل ضمان وجود عالقة بني كل شيء يتضمن الطبيعة.  
وهذا ما ورد يف رواية "النهاايت" اليت تشرح األثر الذي حيدث إذا اهتم  

اليت تليب   اإلنسان ابلطبيعة وحافظ عليها، مثل وفرة املنتجات الزراعية
احتياجات اإلنسان الغذائية. من خالل عمل منيف، من املأمول أيًضا  

ي السيطرة على   يمكنأن  يريدون دائًما  الذين  البشر  تغيري منظور  من 
مع  التعايش  على  بقدرهتم  البشر  توعية  وابلتايل  واستغالهلا،  الطبيعة 

 .(Sahu, 2014, p. 24)كائنات أخرى يف الطبيعة 
 

 وفاء ابملكوانت الغذائية للمجتمع (ب
االحتياجات األساسية لإلنسان. تعترب    ى حدإ  يه  يةالغذاء

الغذائية   املواد  بقاء اإلنسان، ألن  أيًضا من أهم عوامل  الغذائية  املواد 
ي الغذائية والتغذوية لإلنسان. حىت  تليب االحتياجات    يمكن ميكن أن 
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الناس من العيش بصحة جيدة والقيام ابألنشطة بشكل جيد ملختلف  
اة. هذا ابلطبع يتطلب جهًدا حىت االهتمامات وتلبية احتياجات احلي

املكوانت   ، وخاصة  االحتياجات األساسية  تلبية  ميكن االستمرار يف 
الغذائية. أحدها هو احلفاظ على املاشية ، ألنه ميكن بيع املاشية أو  

األساسية   البشرية  االحتياجات  لتلبية   & ,Ikhsan, Ardytia)ذحبها 

Soetijono, 2021, p. 88).

يعترب استيفاء املكوانت الغذائية للمجتمع أحد آاثر احلفاظ 
من  تعاين  "الطيبة"  قرية  الوقت كانت  ذلك  يف  احليوانية.  الثروة  على 
بينما   املياه.  اجلفاف بسبب عدم هطول األمطار واألهنار مل تستنزف 

املتوسط   يف  ألهنم  املياه  على  بشكل كبري  السكان  يعملون  يعتمد 
كمزارعني. مل تنتج مزارعهم وزراعتهم احتياجات أساسية كافية للناس،  
حىت بعد فرتة طويلة من عدم هطول األمطار، ويف النهاية ماتت مزارعهم 
وزراعتهم ومل يبق شيء. لذا فإن احلفاظ على املاشية هو أحد احللول 

لتلبية احتياجاهتم، ألهنم يستطيعون ذبح أو بيع   ماشيتهم  ابلنسبة هلم 
حصل الباحث على بياانت واحدة تتعلق  لتلبية احتياجاهتم األساسية.

 ابستيفاء املكوانت الغذائية للمجتمع، وهي: 
 

"فإهنا يف سنوات احملل ال تستطيع ان تطعم أبناءها، ولذلك تسرف 
فيما تعطي للرعاة، وحتاول ان تتخلص من الدواب الباقية بذحبها او 

 .(Munif, 2016, p. 17)بيعها"  
 

ركز اإليكوكريتيك األدبية على الضرر البيئي أو تدمري البيئة  ت
ألن   والبيئة،  األدب  بني  للعالقة  استكشاف  وهو  والبيولوجية  املادية 
إذا كانت   ما  استكشاف  إىل  تسعى  نفسها  األدبية  اإليكوكريتيك 
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األعمال األدبية متجد البيئة أو حىت تضعفها. حاول عبد الرمحن منيف  
وقف احلرج من خالل عمله "النهاايت" من خالل  استكشاف هذا امل

الذين ال يستطيعون  البشر  الذي حيدث بسبب  البيئي  الضرر  وصف 
التحكم يف غرورهم وجشعهم عندما أييت موسم اجلفاف. لذلك وصف  
إحدى احلركات للحفاظ على البيئة مثل تربية املاشية أو احلفاظ عليها 

هذا يدل أيًضا على أن املؤلف  لتلبية احتياجات اإلنسان من الغذاء. و 
 .(Khomisah, 2020, p. 90)يكرم البيئة والطبيعة من خالل عمله 

 
  حركة احلفاظ على البيئة للبيئة احمليطةري أتث -2

متتلك الطبيعة موارد ميكن للبشر استخدامها لتلبية احتياجات احلياة.  
الطبيعية إىل نوعني، ومها املوارد الطبيعية املتجددة، وهي  ميكن تقسيم املوارد  

ميكن   ال  حبيث  أبعداد  إنتاجها  إعادة  ميكن  واليت  ابستمرار  املتاحة  املوارد 
مت   إذا  ستنفد  اليت  الطبيعية  املوارد  وهي  املتجددة،  غري  واملوارد  استنفادها، 

حلياة    استخدامها بشكل مستمر، كال هذين املصدرين مفيدان بنفس القدر
 .(Khaerah, 2018, p. 53)  مجيع الكائنات احلية على األرض

البيئة احمليطة واحلفاظ عليها من أجل   املهم جًدا احلفاظ على  من 
احلفاظ على حالة البيئة نفسها، ألن املكان الذي يعيش فيه الشخص يعتمد 

كانت البيئة قذرة وقاحلة بدون نبااتت، ميكن  ابلطبع على البيئة احمليطة. إذا  
إىل   ابإلضافة  مميت.  ملرض  التعرض  مثل  وعائلته،  اإلنسان  حياة  هتدد  أن 
الكوارث الطبيعية األخرى اليت يصعب التغلب عليها ألن البيئة قذرة، وكمية  
يسبب   النبااتت  وغياب  األمطار،  موسم  يف  فيضاانت  ستسبب  القمامة 

ك، يصبح احلفاظ على البيئة أمرًا مهًما للغاية من اجلفاف يف الصيف. لذل
احلية   الكائنات  ومجيع  احمليطة  للبيئة  اإلجيابية  واآلاثر  الفوائد  توفري  أجل 

(Reuters, 2021, p. n.d.). 
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 تبدو الطبيعة منعشة ومجيلة ( أ

أتثري حركة احلفاظ على البيئة ميكن أن يعطي انطباًعا جديًدا  
وجيمل املشهد. الطبيعة اجلميلة هي مظهر من مظاهر دعاة محاية البيئة  
الذين بذلوا جهوًدا للحفاظ على البيئة. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن لتأثري  
األشجار   بزراعة  قمت  إذا  التلوث  على  التغلب  أيًضا  التحريج  إعادة 

 .Pramusita, 2018, p)الطرق، وتوفري إمدادات األكسجني للبشر  على  

244). 
ميكن رؤية أتثري حركة احلفاظ على البيئة يف رواية "النهاايت"  
يف شكل الطبيعة اجلميلة يف كلمات شخصية عساف عندما يتحدث  

إن  وقال  "الطيبة".  قرية  يف  الطبيعية  املظاهر  تبدو    عن  "الطيبة"  قرية 
النبااتت على كل جانب من  رائحة عطرة من  منها  وتنبعث  خضراء 
احلفاظ على  بعد حركة  ابلنبااتت  امتألت  القرية  القرية، ألن  جوانب 
البيئة. تبدو الطبيعة يف قرية "الطيبة" مجيلة ومدهشة أيًضا ألهنا مزينة  

من مجال األرض يف أيًضا ابلورود والنبااتت امللونة األخرى اليت تزيد  
"الطيبة".  منعش   قرية  مبظهر  ابلطبيعة  تتعلق  معطيات  الباحث  وجد 

 ومجال، إحدامها هي: 
 

"يف مواسم اجليدة ختضر  الطيبة وتعبق من كل جهاهتا، ومتتلىء ابلورود 
 ,Munif, 2016)والنبااتت العجيبة األلوان واألشكال يف بداية الربيع"  

p. 19) . 
 

متثل شكل حركة احلفاظ على البيئة يف إعادة تشجري اجملتمع  
ن الطبيعة تبدو منعشة ومجيلة. متاشى هذا  والبيئة احمليطة، أحدمها هو أ
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مع الفرتة األوىل من الدراسات اإليكوكريتيك األدبية اليت ركزت على  
ذات  ابلطبيعة  املتعلقة  النصوص  حول  األدبية  األعمال  مناقشة 
املوضوعات البيئية. حبيث جتعل األعمال األدبية الطبيعة فوق كل شيء، 

األدبي األعمال  خالل  من  أنه  ابلطبيعة  وأنمل  االحتفال  ميكن  ة 
(Rueckert, 1996, p. 117). 

 
 سالمة حيواانت الغابة من االنقراض  (ب

من املؤكد أن حركة احلفاظ على البيئة يف شكل احلفاظ على 
حيواانت   والبيئة. حتتاج  اجملتمع  على  أتثري كبري  هلا  الغاابت  حيواانت 
الغابة إىل احلماية ألهنا ميكن أن حتافظ على توازن البيئة الطبيعية حبيث 
احليواانت   تنوع  على  واحلفاظ  صحيح،  بشكل  العمل  يف  تستمر 

ميك يليب  والنبااتت  أن  وميكن  العلوم،  لتطوير  مفيًدا  يكون  أن  ن 
احتياجات اجملتمع، من أجل مثل الغذاء والدواء. ابإلضافة إىل ذلك،  
جيب بذل العديد من اجلهود لكي تكون هذه احلركة انجحة حًقا، مثل  
توفري التعليم والتنشئة االجتماعية، واملسامهة ودعم أشكال خمتلفة من 

ئة، وإنشاء أماكن للرتبية األسرية، وإنشاء لوحات  جهود احلفاظ على البي
املهددة   احليواانت  يصطادون  الذين  األشخاص  عن  واإلبالغ  حظر، 
املهددة   احليواانت  مع  التعامل  وجتنب  العامة،  السلطات  ابالنقراض 

 .(Sartina, Salam, & Bagtayan, 2021, p. 296)ابالنقراض 
رؤية بقاء حيواانت الغابة يف رواية "النهاية" على لسان    ميكن

جاء   الوقت،  ذلك  يف  الغابة.  حيواانت  يصطاد  عندما كان  عساف 
يبة" للصيد هناك، وتبعوا جمموعة  طبعض األشخاص من خارج قرية "ال

قام   ذلك،  ومع  الغابة.  حيواانت  غالًبا  تصطاد  اليت كانت  عساف 
اليت واجهوها وقتلوها، دون أن يفوتوا    الصيادون إبمساك مجيع احليواانت 
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الصيد  جنون  بسبب  ابحلزن  يشعر  عساف  جعل  هذا  واحًدا.  ذياًل 
للصيادين، وأخرياً قال لنفسه، ما كان يقصده بكلماته حليواانت الغابة  
من خالل إخبارهم ابلذهاب إىل أبعد مكان ممكن والعيش يف مكان  

حيواانت الغابة من    وجد الباحث معطيات واحدة تتعلق ببقاء آخر.
 االنقراض وهي:

 
تشعر )حاملا  بثقة:  لنفسه  يقول  أصوات   "كان  واببتعاد  ابألمن 

الطلقات ال بد  ان تنزل إىل أماكنها وتعيش مرة أخرى بسالمة. ومرة 
 ,Munif)أخرى ستفقس وتبدأ الفروخ اجلديدة متأل اجلبال والوداين(" 

2016, p. 51) . 
 

أتثري حركة احلفاظ   يإن بقاء حيواانت الغابة من االنقراض ه
البيئة على اجملتمع والبيئة احمليطة. وضح منيف يف رواية "النهاية"  على  

أنه من خالل محاية حيواانت الغابة واحلفاظ عليها، ميكن لإلنسان أن  
يعيش جنًبا إىل جنب مع الكائنات األخرى، كما كان اجتاه الدراسات 

األدبيةاإل البش   يكوكريتيك  منظور  تغيري  أرادت  اليت  الثانية  الفرتة  ر يف 
الطبيعة واستغالهلا. وذلك ألن بقاء   الذين أرادوا دائًما للسيطرة على 
الطبيعة   استقرار  على  حيافظ  أن  ميكن  االنقراض  من  الغابة  حيواانت 
حبيث تستمر يف العمل بشكل جيد، وجتنب احليواانت أو النبااتت من 

 .(Zulfa, 2021, p. 62)االنقراض ميكن أن يساعد يف تطوير العلم وغريه  
أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن أتثري استخدام األراضي للمزارع،  
واحلفاظ على الثروة احليوانية للمجتمع، وحتديداً الوفاء ابملواد الغذائية األساسية  
للمجتمع، وحتقيق املكوانت الغذائية للمجتمع، وأتثري القيام إبعادة التشجري،  

، أي أن الطبيعة تبدو طازجة ومجيلة  واحلفاظ على حيواانت الغابة للبيئة احمليطة
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. تركز  يةاألدباإليكوكريتيك  وأن بقاء حيواانت الغابة من االنقراض يدعم نظرية  
على مناقشة األعمال األدبية ذات املوضوعات    يةاألدباإليكوكريتيك  دراسة  
قام املؤلف بتكرمي البيئة من خالل عمله من خالل إيالء املزيد من  البيئية. 

للطبيعة من خالل تصوير أشكال وعوامل وأتثريات اجلهود اليت ميكن  االهتمام  
من   الثانية  الفرتة  مبدأ  أيًضا  النتيجة  هذه  تدعم  البيئة.  على  للحفاظ  بذهلا 
البشر منظور خمتلف   لدى  يكون  أن  تريد  اليت  البيئية  االقتصادية  الدراسات 

والنظر بشكل   وأوسع من جمرد الرغبة يف السيطرة على الطبيعة أو استغالهلا
أوسع إىل األعمال األدبية ذات املوضوعات البيئية وإجياد حلول أكثر مالءمة  
للتغلب عليها. األزمات البيئية. وذلك ألن نتائج هذه الدراسة قدمت نظرة  
عامة ومعرفة للقراء فيما يتعلق أبشكال وعوامل وأتثريات حركة احلفاظ على 

 .(Zulfa, 2021, pp. 61-63)البيئة 
سارتينا وسالم    مه اأجر   نمتاشى نتائج هذه الدراسة مع البحث الذي 

 Aroma"دراستهم حلب الشخصيات يف رواية عبري قرصة    .(2021)وابغتااين  

Karsa "   للطبيعة هلا أتثري على البيئة. تبدو البيئة منعشة ومجيلة دون أي تلوث
أو ضرر أو غريه. حتاول الشخصيات يف الرواية محاية ومحاية ورعاية نبااتت 
األوركيد وبوسبا كارسا ، مث تقوم بتعليم وغرس هذا احلب ملن هم أقرب إليهم  

 ,Sartina, Salam, & Bagtayan) وا من احلفاظ على البيئة احمليطة  يمكنحىت ي

2021, pp. 298-300). 
 (2020) أجرهم نوفيانيت وآخرون    ذينال  بحثمتاشى هذا أيًضا مع ال

نتائجهم املتعلقة أبشكال حب الطبيعة واالهتمام ابلبيئة من   واظهر ي  ذينوال
خالل احلفاظ على النبااتت واحليواانت. حىت َنصل على نفس النتائج اليت  
توصلت إليها هذه الدراسة حول جوانب أتثري احلفاظ على البيئة، مثل اجلهود  

ت حىت  الصيد  جنون  ملنع  من  يمكناملبذولة  النجاة  من  الغابة   حيواانت 
طقوًسا   وجدها  اليت  الغابة  حيواانت  على  احلفاظ  تشمل جهود  االنقراض. 
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جيب القيام هبا قبل الصيد، وحمرمات جيب جتنبها من أجل البقاء على قيد 
احلياة يف الغابة ملنع الصيادين من التعسف وتقليل رغبتهم يف الصيد. ابإلضافة  

اطري املنتشرة يف  إىل ذلك، ميكن أيًضا منع الصيادين من خالل وجود األس
اجملتمع واليت جتعلهم دائًما يتوخون احلذر عندما يكونون يف الغابة، مثل رؤية  

 (Novianti, Wasana, & Rosa, 2020, pp. 42-52)أو جتربة أحداث غريبة 
 .(2021)يوسيفيدس وجارفورث    أجرا  ناختلف عن نتائج البحث الذا

ن كيف ميكن أن تؤثر قراءة اخليال التأملي الذي يصور تغري املناخ على اانقش 
األنثروبوسني   خيال  وضعوا  لقد  املستقبل.  يف  املناخ  أزمات  ملعاجلة  القراء 
التوليدي يف التعبري اإلبداعي والتفسري العاطفي الذي يرضي القارئ من خالل  

انطباع  اجل إعطاء  أجل  من  اليومية  احلياة  سياق  مع  التعاوين  اخليال  بني  مع 
 .(Iossifidis & Garforth, 2021, pp. 4-8)وميكن أن يؤثر على تفكري القارئ 

وآخرون   ماليكي  أجرهم  الذي  البحث  مع  ذي وال  (2018)وابملثل 
يناقش أتثري أو أتثري قراءة الرواايت على املواقف والسلوك املؤيد للحيوان. لقد 
أجروا االختبار من خالل ثالث مراحل بنفس النص لقراء خمتلفني. وخلصت  
نتائج هذه الدراسة إىل أن املرحلة األوىل إجيابية، بينما جاءت نتائج الدراسة  

ميك له،  ووفًقا  والثالثة سلبية.  تتناول  الثانية  اليت  الروائية  األعمال  تؤثر  أن  ن 
موضوع ظروف احليوان املقدمة بطريقة شيقة وفريدة من نوعها يف سلوك القارئ 

 .Małecki, Pawłowski, Cieński, & Sorokowski, 2018, pp)جتاه احليواانت 

1-8). 
البيئة ميكن أن توفر لذلك ميكن االستنتاج أن حركة احلفاظ على  

فوائد وآاثرًا إجيابية للمجتمع والبيئة احمليطة. من خالل حركة احلفاظ على البيئة  
هذه، ميكن تلبية غذاء اإلنسان، وعدم إزعاج موائل احليواانت، كما يتم تلبية  
احتياجاهتم الغذائية حىت ال تضر ابلبشر وتزعجهم. ميكن أن يوفر بناء السد  
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املياه لإلنسان والنبات واحليوان. وابملثل، فإن احلفاظ على  إمداًدا كافًيا م ن 
حيواانت الغاابت ميكن أن حيافظ على بقائها وإنقاذ هذه األنواع احليوانية من  
االنقراض. ميكن للحفاظ على الثروة احليوانية، من خالل توفري الغذاء، وصنع 

املواش ذبح  مثل  اإلنسان،  على  ابلفوائد  تعود  أن  لتلبية  األقفاص،  ي 
االحتياجات الغذائية أو بيعها لتلبية االحتياجات االقتصادية. ابإلضافة إىل  
ذلك، فإن البيئة اليت يتم االعتناء هبا والعناية هبا ابحلب تبدو منعشة ومجيلة  
حبيث ميكنها منع تلوث اهلواء من أن يكون منعًشا وميكنها توفري احتياجات  

كن أن تكون هذه النتيجة درًسا للقراء  األكسجني للكائنات احلية. لذلك مي
حول أمهية احلفاظ على البيئة من خالل وصف الضرر البيئي السيئ الذي  

 حيدث. 
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 امساخل الفصل
 اخلامتة
 

 نتائج البحث  - أ
هي   البحث  نتائج  فإن  أعاله،  التفسري  إىل  حركة  1)ابإلشارة  شكل   )

تغالل واس  شجريعادة التإب  ي قياماحلفاظ على البيئة يف نوع احلفاظ على النبااتت ه
احلفاظ على حيواانت   ياألراضي الشاغرة للمزارع، ونوع احلفاظ على احليواانت ه

امل اليت تسبب حركة احلفاظ على ( العو 2؛ )لثروة احليوانيةالغاابت واحلفاظ على ا
النبااتت هي انقراض النبااتت والقطع العشوائي لألشجار   حفاظ على  البيئة يف نوع

جنون الصيد، و   ت هياحليواان حفاظ على ونوع  ،وانتشار األمراض وعدد الوفيات 
( إن أتثري حركة احلفاظ على البيئة على نوع احلفاظ على النبااتت للمجتمع  3جوع؛ )

حتقيق املكوانت األساسية للمجتمع، وابلنسبة للبيئة احمليطة، تبدو الطبيعة منعشة    يه
ومجيلة. يف حني أن أتثري حركة احلفاظ على البيئة على نوع احلفاظ على احليواانت 

سالمة  يملكوانت الغذائية للمجتمع، وابلنسبة للبيئة احمليطة هاب  وفاء يللمجتمع ه
 .حيواانت الغابة من االنقراض

حركة احلفاظ على البيئة هي حماولة إلنقاذ البيئة من التلف أو إصالح البيئة  
اليت تعرضت للتلف. حتدث األضرار البيئية بشكل عام نتيجة عاملني، ومها األحداث 
الطبيعية نفسها، مثل تسوانمي، والزالزل، واألعاصري وغريها، والنامجة عن السلوك 

األشجار وإزالة الغاابت، وحرق األراضي، وصيد احليواانت البشري نفسه، مثل قطع  
وخمتلف أشكال االستغالل األخرى. لقد عزز هذا موقًفا من   ،املهددة ابالنقراض

حب الطبيعة وشجع على موقف الرعاية جتاه البيئة الذي يتجلى من خالل احلفاظ 
تل  التشجري، وعدم  إعادة  مثل  هبا،  والعناية  البيئة وصيانتها  ابملواد على  املياه  ويث 

البيئة   ابلنبااتت يف  والعناية  انتقائي،  بشكل  األشجار  وقطع  أو غريها،  الكيميائية 
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احمليطة، وأشكال أخرى. حبيث يوفر فوائد وآاثرًا إجيابية للمجتمع، والبيئة احمليطة،  
مثل حتقيق غذاء اجملتمع، وموائل احليواانت احملمية، وميكنه منع االهنيارات األرضية  

" ساعد يف  ت والكوارث األخرى. لذلك، فإن وصف منيف للبيئة يف رواية "النهااي
استكشاف املشكالت البيئية وتعريفها وحلها بصورة مفصلة. ألن منيف أوضحت 
أشكاالً خمتلفة من حركات احلفاظ على البيئة اليت ميكن متابعتها، وشرح أيًضا أنواًعا 

البيئية اليت يسببها اإلنسان، فضالً عن أتثري خمتلفة من األحداث الطبيعية واألضرار  
حركة احلفاظ على البيئة على اجملتمع والبيئة احمليطة. هذا هو اهلدف من دراسة بيئية  

 متثل حالة البيئة يف األعمال األدبية. 
 توصياتال -ب

أعاله،   املناقشة  نتائج  على  ميكنهم  ابناًء  أنه  القراء  على  الباحث  قرتح 
ملناقشة كمدخالت يف زايدة رؤيتهم فيما يتعلق حبركة احلفاظ استخدام نتائج هذه ا

اإل ابلنزعة  الصلة  ذات  والدراسات  النظرايت  إىل  ابإلضافة  البيئة   يكوكريتيك على 
اآلخرين،   للباحثني  ابلنسبة  نفسه،  الوقت  ويف  الااألدبية.  ميكنهم   باحثقرتح  أنه 

، مثل احلكمة البيئية،  دبيةيكوكريتيك األإجراء دراسات خمتلفة تتعلق ابلدراسات اإل
واحلكمة احمللية كمحاولة للحفاظ على البيئة، واألضرار البيئية، والعالقات اإلنسانية  
الواردة يف األعمال  البيئية  البيئة و االنعكاسات  الشخصية مع  البيئة، وتفاعل  مع 

مناقشات أخرى. ميكن للباحثني الذين سيواصلون    -األدبية، وكذلك املناقشات  
القراء على فهم هذ العلوم األخرى ملساعدة  االستمرار يف جماالت  أيًضا  البحث  ا 

املباشر مع  التواصل  أو من خالل  البيئة  احلفاظ على  البيئة وتوعيتهم أبمهية  حالة 
 اجملتمع. 
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