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 و ساعدين يف إجناز ىذا العمل و الشرفية، لبلوغ ىذه املرتبة الذي وفقناأمحد هللا تعاىل 
دراس شهرزاد،كما ال أنسى  .الذي من خاللو أتقدم ابلشكر اجلزيل لألستاذة احملرتمة د

سواريت بن عمر الذي لو الفضل كذلك يف إجناز ىذا العمل، وذلك .شكر األستاذ  د
بوشيبة دمحم، و كل أساتذة .  ابإلضافة إىل  دالليسانس ،منذ سنوات الدراسة خالل فرتة 

كما أتقدم ابلشكر لعمال املكتبة بوالية عني . معهد الفلسفة جامعة السانيا وىران
 شكرا.       متوشنت و خاصة سعاد
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البيئة ىي ادلكان الذي احتضن اإلنسان منذ وجوده على سطح األرض،فهي اليت سكن أرضها ، 
و متتع جبماذلا، وعرف كيف يتكيف معها يف .و اقتات من خَتاهتا ، ارتعب من تقلباهتا و عنفها و قوهتا

كل أحواذلا ، و استثمر مواردىا ، قلد األشياء و ادلخلوقات ادلوجودة فيها ليبدع ما يساعده على العيش 
. فيها، و التكيف معها ، و يبٍت حضارة و مدنية يرتقي هبا عن غَته من ادلخلوقات                   

وضلن عندما نتحدث عن البيئة يف أحد معانيها نربطها بشكل مباشر دبفهوم الطبيعة  و ىذه األخَتة قد 
، ذبلى ذلك يف الطقوس القددية ، و بعض  سجلت مركز اىتمام كبَت جدا نلمسو يف عالقة اإلنسان هبا

فالطبيعة . التعاليم الدينية القددية ، و ذبلت كذلك يف الفنون و األشعار و جل اإلبداعات اإلنسانية
جبماذلا و صفائها و ألواهنا قد سحرت العقول و أهبرهتا نتيجة لدقتها و بديع صنعها، و ذلك كلو جعل 

فولوج أي عامل من . العقول تتناىى إىل احلقيقة ادلطلقة ، و ىي اخلالق الوحيد للكون و الوجود ككل
عامل الفلك ، احليوان ، اجليولوجيا ، احلشرات ، البحار و احمليطات ، اإلنسان كل ذلك يبهر، : عوادلها 

فالبيئة متسنا و متس أي إنسان يف كل جانب . و ينم عن إعجاز ينقلب فيو البصر خاسئا و ىو حسَت
لذلك تعد موضوعا جديرا . من جوانب حياتنا، إننا ضليا هبوائها و مائها وغذائها ، و نقطن أرضها

بل األكثر من ذلك إهنا جوىر االنشغاالت و االىتمامات اإلنسانية خاصة اليوم أين صلد . ابالىتمام
 .     افيو احلياة ، البيئة تعاين اخلراب والدمار، و التغَتات اخلطَتة اليت رباول أن تقضي على كل معامل

إن البيئة اليوم تعاين مشكالت سلتلفة و خطَتة ، حىت شلكن أن كلمة خطَتة ال تفيها حقها ألن الذي 
يتوقف عند حقيقة ىذه ادلشاكل كما يصورىا الواقع و يوضحها العلماء، يتبُت كم ىو مدى ىذه الكارثة 
حقيقي ابلفعل،فهو مدى كبَت جدا و أقول مرة اثنية ، إن ىذه ادلشكلة يعجز اللسان عن وصف كنهها 
و حقيقتها ، و خطورهتا كذلك،إهنا تتعلق ابلبيئة من كل النواحي ، فادلالحظ و ادلراقب للمشاكل البيئية 

مشكلة هبذا .   واألضرار اليت حلقت ابلبيئة يرصد حجم التغَتات  البيئية ، و تغَت معطياهتا الطبيعية
أي ضرورة  الشكل و ىذا احلجم البد و أن كل األنظار تلتفت إليها حملاولة إنقاذ ما ديكن إنقاذه منها

إهنا حبق مشكالت تستدعي تفكَتا . إجياد احللول للمشكالت البيئية ، و زلاولة التقليل من أخطارىا
عميقا ، ودراسة متأنية تساعد يف وضع احللول ادلناسبة ذلا، و االسًتاتيجيات الدقيقة ذلذا الوضع البيئي 

و لكن مسألة اجلدية يف التفكَت يف اخلالص من األزمة البيئية ال يعٍت أن األمر يتوقف عند العامل .ادلتأزم
على اعتبار أن مفهوم البيئة رلالو العلم و أنو يتعلق بو وحده ، بل إن أمر ىذه ادلشكلة خيص العامل و 

منا يف مكانو أن حيسن  التعامل مع جيب على كل واحد ، و ...الفيلسوف ، والسياسي ،و االقتصادي
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ألن أمرىا يهمنا مجيعا .  و ال يستمر يف تدمَتىا، و يقضي على احلياة فيها ، .البيئة ، و حيافظ عليها 
ىو  خاصة و أن كل أصابع االهتام توجو إىل اإلنسان ابعتباره  ، شئنا أم أبينا ، و مصَتىا بُت أيدينا

وىو خالقها ، ألنو مىت حل ىذا اإلنسان ببيئة معينة إال وأحدث التغيَت فيها ،   البيئية  صانع ادلشاكل
.  و انتهك حرمتها بقطع أشجارىا و تلويث برىا و جوىا ، واستنزاف خَتاهتا بصفة ىو غَت مبال فيها

 يف احملافظة على النظام البيئي ادلستقبلية قدرة والبشرية احلالية و التجاوزات تتجاوز التأثَتاتلذا جيب أال 
 وغَته من عليو اإلنسان حيا يعيش على البقاء بوصفو كوكبا وقدرة كوكب األرض توازنو واستقراره،
                                                                        و ألن معظم ىذه .الكائنات احلية

 وألنو منذ القدم كانت العالقة بُت اإلنسان والبيئة عالقة زلددة، البيئية ذات أبعاد كثَتة وادلشكالت
إن ف.زلاولة للتكيفمحاية و مث أخَتا عالقة صراع، وأحياان عالقة توافق، أحياان عالقة :مضطربة

اإلنسان قد عكف على االىتمام ابلبيئة وعناصرىا ادلختلفة منذ القدم ، سواء يف علومو أو فلسفاتو 
و ىو ما سنتطرق إليو يف تطورات علم البيئة وعالقتو ابلفلسفة و العلوم . ، أو فنونو و آدابو وأشعاره

كما أنو يف الفًتة األخَتة تعمقت االذباىات العلمية كاالذباه التطبيقي واالذباه البيئي . األخرى
وغَته، وذلك كلو يتم يف إطار السعي لإلسهام يف ربديد ادلشكالت البيئية اليت يعاين منها اإلنسان 

 من الدراسات  و قد كانت زلاوالت الكثَت،واجملتمع والقيام بدور مهم يف حل ىذه ادلشكالت
، و ذلك دبحاولة حبث القضااي البيئية  العلمية بفروعها ادلختلفة و كذا الدراسات الفلسفية يف ىذا اجملال

، مع حرصها مجيعا على ضرورة التوعية و الًتبية البيئية للحد من  و ما تعلق هبا من مشاكل وأزمات
، واالتفاقيات،و مجعيات  و ذلك من خالل ادلؤمترات الدولية. ، و التخطيط حلماية البيئة التلوث البيئي

اليوم ارتبط مفهوم البيئة . وذلك انطالقا من اإلديان بضرورة محاية البيئة و احلد من أخطارىا. حفظ البيئة
، و حىت الفلسفة وعلم النفس و علم ...الفيزايء، ، البيولوجيا ، بعدة مصطلحات أخرى اجلغرافيا

، وبسبب ادلشكالت البيئية  و ذلك بسبب احتواء مفهوم البيئة ألبعاد كثَتة تتعلق ابإلنسان االجتماع
، فالعلوم جاءت خلدمة  ، وكل ما يتعلق بوجوده اخلطَتة اليت تنعكس على كل ما حييط ابإلنسان

، أما فيما خيص الفلسفة  ، و من ادلفروض أن يكون من بُت أدوارىا أن تعاجل واقع اإلنسان اإلنسان
إن تناول الفيلسوف »:  فاألمر ليس بعيدا عنها ألن ىذا الدور ىو فلسفي ابمتياز،لقول فدنشتُت

ولذلك سنتوقف على نظرة الفيلسوف و العامل حول مفهوم .   « دلشكلة ما يشبو عالج أحد األمراض
أي كيف خيطط العامل والفيلسوف على حد   ؟  ، و ما مدى  اقًتاب النظرتُت من بعضهما البعض البيئة
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وطريقة عمل ىذا البحث . ، واالستغالل الرشيد والعقالين ذلا ، ومحاية ادلوارد الطبيعية سواء حلماية البيئة
، فنقوم إثرىا  ماىية و جينيالوجيا ادلفاىيم :ولالفصل األ. ىناك ثالثة فصول: ستوافق اخلطة التالية

ربديد : األولحبثامل، و ذلك سيكون وفق ثالثة مباحث.بتحديد ادلفاىيم ادلتعلقة ابلبيئة و فلسفة البيئة
جينيالوجيا مفهوم البيئة  :ادلبحث الثاين .، فلسفة البيئة ، اإليكولوجيا ، علم البيئة البيئة: شبكة ادلفاىيم

التطرق إىل العالقة بُت  :الثاين ل و الفص.عالقة اإلنسان ابلبيئة اجلينيالوجي لتطورال:ادلبحث الثالث. 
ىذا  و مل و نظرة الفيلسوف للبيئة، و بعدىا نتوقف عند موقف الدين من البيئة ومشكالهتا،انظرة الع

البيئة الواقع، و التحدايت الصعبة اليت تفرضها  :الفصل الثالث ،  سيكون ضمن ثالثة مباحثلكذك
بداية ىذا الفصل ستكون من خالل ادلبحث و  .و كيفية اخلالص منها  ادلشكالت البيئية ،األزمة البيئية

 تلوث ادلاء واذلواء والًتبة والتغَت ا، وخصوصا دراسة أىم ادلشكالت البيئية وأكثرىا شيوع:  األول
و يف ادلبحث الثاين نتطرق لسبل محاية البيئة، و تقنيات الًتبية البيئية الكفيلة خبلق جيل واعي . ادلناخي

أما ادلبحث الثالث . ، و عدم االستمرار يف تدمَتىا ، ومهتم ابلتعامل الرشيد مع البيئة دبشكالت البيئة
؟، أو دبعٌت آخر ما ىي  و إىل ما ستؤول إليو ىذه البيئة يف ادلستقبل   فنتعرض فيو لعواقب األزمة البيئية

 طبيعية ،  اقتصاديةسياسية اجتماعية؟ إذ من شلكن أن تكون ذلذه األزمة أبعاد سلتلفة  أبعاد ىذه األزمة
. مادة ىذا البحث نصل إىل خامتة البحث و ىي اليت سنحوصل فيها  ويف األخَت،    من األسطر 

  مجلة  لتعكس أىم ما جاء يف حبث فلسفة البيئة

: أمهية املوضوع  

و ىذا الفكر تستثمر نشاطاتو يف رلاالت عدة و بطبيعة احلال ىذه  ، اإلنسان ىو الكائن ادلفكر     
النشاطات هتدف إىل خدمة اإلنسان و ردبا اإلنسانية ، و اإلنسان الذكي ىو الذي حيسن استخدام 

و لعل ىذا ىو ىدف الفيلسوف ودوافعو يف شلارسة فعل التفلسف و الشيء ادلنتظر من الفلسفة .الفكر
 التغيَت و ادلضي ضلو األحسن وذلك القطائع هبدففالفلسفة كانت وراء العديد من الثورات و .  عموما

، و مالحظ كذلك بتتبع سَت الفالسفة وانشغاالهتم  مالحظ  من خالل استقراء  اتريخ الفكر الفلسفي
و مستقبل   فقد دأب الفالسفة على دراسة مشكالت تتعلق دبصَت اإلنسان،و خلق اإلنسان.ادلتعددة 
ولعل مشكلة البيئة و ما تطرحو من .  إخل...، و العالقة بُت الفرد واجلماعة ، و أخالق الناس البشرية

، خاصة و أن البيئة اليوم تواجو  عد الشغل الشاغل للفلسفة و الفالسفة يف وقتنا الراىنتربدايت 
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و ىذا من شأنو أن يهدد مصَت كل إنسان على وجو . ربدايت خطَتة تكاد تدمرىا و تقضي عليها
ىذا سبب كايف ليكون ذلذا ادلوضوع أي البيئة ابلغ األمهية يف كل دول العامل و عند كل إنسان، . األرض

ذلك كلو و. و ظهر علم البيئة و فلسفة البيئة أو الفلسفة البيئية  لذلك ظهرت قوانُت محاية البيئة ،
                             .هبدف احملافظة على البيئة ادلكان الذي أيوي ىذا اإلنسان، و حيتضنو

: دوافع البحث

 أعتقد أن كل إنسان واعي حريص على أن يعيش يف بيئة تضمن لو االستمرار والعيش اذلانئ      
لذلك جعلٍت ىذا احلرص أطرق ىذا ادلوضوع لسببُت .تتهددىايسعى جاىدا حلمايتها من األخطار اليت 

، كما أنو يتأثر هبا و ابلتغَتات  ، فهي مصدر استمراره وتواجده األول ألن اإلنسان جزء من ىذه البيئة
والسبب الثاين ىو أن ديننا اإلسالم حرص على . ، و يتضرر ابألخطار اليت ربدق هبا  احلاصلة فيها

، و من جهة أخرى ال أستطيع  ىذا من جهة. نظافة البيئة و عدم إفسادىا و استثمارىا االستثمار اجليد
، فخضت ىذه ادلغامرة  أن أخفي أنٍت أريد أن أكون متميزة ببحث جديد دلشكلة فلسفية مستجدة

ألجل ذلك كلو اىتممت ابالشتغال هبذا ادلوضوع الذي أىدف من .ببحث حيمل عنوان الفلسفة و البيئة
. ورائو إىل أن يعي كل إنسان ضرورة محاية البيئة

     : الدراسات السابقة

، كذلك البعض  ىناك دراسات كثَتة متعلقة ابلبيئة و علم البيئة و فلسفتها عند مفكرين غربيُت      
، أما ما خيص الدراسات الوطنية ادلتعلقة هبذا ادلوضوع فلم  من ادلفكرين العرب تناولوا ىذا ادلوضوع
. ما عدا بعض ادلقاالت.يسعفٍت البحث يف احلصول على ذلك

:  اإلشكالية

من بُت أىم اإلشكاليات اليت تطرحها الفلسفة و البيئة صلد الدور الذي ديكن للفلسفة أن تلعبو       
؟ ىذا ما سيجران بطبيعة احلال لطرح مجلة من  جملاهبة األخطار و التحدايت اليت تطرحها البيئة اليوم

؟ كيف ينظر الفيلسوف ذلذه  ؟ وطبيعة العالقة بينهما ؟ ما البيئة ما الفلسفة:  األسئلة الفرعية مثل
؟ كيف تغَتت رؤية الفيلسوف إىل البيئة من حب  ؟ و ما ىي كذلك نظرة العامل ذلا ادلشكلة  أي البيئة

؟ ىل صلح  ؟ ما ىي أىم ادلشكالت الفلسفية حول مفهوم البيئة السيطرة عليها إىل عالقة البيئة األم
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؟ كيف نواجو األخطار   للحد من أخطار البيئة ؟ ىل تكفي الًتبية و التوعية الفيلسوف يف فلسفة البيئة
 ؟ ما ىو مستقبل بيئتنا؟ البيئية و ضلافظ على بيئتنا

: املنهج املتبع

،  سنعاجل ىذه اإلشكالية ابعتمادان ادلنهج التارخيي و ذلك من خالل دراسة اترخيية دلفهوم البيئة     
، حبيث ضللل ونفكك  ، الوصفي الذي يساىم يف دراسة اإلشكالية من سلتلف اجلوانب وادلنهج التحليلي

كما استعملت منهج ادلقارنة الذي يتمثل يف مقارنة تصور العامل و .نظرة الفيلسوف و العامل ذلذه ادلشكلة
.    الفيلسوف للبيئة

 :صعوابت البحث

، و ىو موضوع واسع جدا ويشغل  ىذا ادلوضوع ابلغ األمهية خاصة من جهة أىدافو و أتثَتاتو       
لذلك ال . عدة جوانب و يتداخل مع عدة علوم، ىذا ما جيعلنا أمام صعوبة اإلدلام بو من كل النواحي

صلد عجبا يف كثرة تناوالتو سواء كان ذلك هبذا العنوان أو بشكل آخر،مع العلم أنو مل تسمح يل الفرصة 
، و لعل ىذا كان واحدا من الصعوابت اليت اعًتضتٍت يف ىذا  ابلتعرض للدراسات السابقة ذلذا ادلوضوع

، و كذلك صعوبة البحث عن أىم  ، إضافة إىل ضيق الوقت و السرعة يف إصلاز ىذا ادلشروع البحث
كما أن .وصعوابت أخرى تتمثل يف اجلهل ابللغتُت الفرنسية واإلصلليزية.  اإلشكاليات ادلتناولة بصدده

.  ، و حداثة ادلوضوع ىي صعوبة أخرى كذلك صعوبة احلصول على ادلصادر

: خمطط حتليلي

. ، و الفصل لو ثالثة مباحث و من ىنا كان تقسيما دلخطط البحث مؤسس على ثالثة فصول      
:  وأخَتا اخلامتة

 يتضمن و ىو. البيئة ، فلسفة  ،علم البيئةالبيئة:   ماىية و جينيالوجيا ادلفهومتناولت :  يف الفصل األول
، فلسفة  ، اإليكولوجيا البيئة،علم البيئة :يتعرض دلاىية ادلفاىيم التالية:   ادلبحث األول،ثالثة مباحث

. البيئة

.        تطورات عالقة اإلنسان ابلبيئة : ادلبحث الثالث. علم البيئة: جينيالوجيا ادلفهوم:  ادلبحث الثاين



 المقدمة
 

 ز
 

مفهوم البيئة بُت التفسَت العلمي  : قد جاء بعنوان ، ونظرة الفيلسوف و العامل للبيئة: الفصل الثاين
 اليت راشيل كارسونمنظور علمي ـ عاجل  ادلشكلة أي البيئة من :   األولهحثمب.   والتأويل الفلسفي

 عاما كتبت 45؟  قبل  صارخة األرض تتدىور ىل من سفينة نوح تنقذ البشر (الربيع الصامت)كتبت 
، وىو أول صافرة إنذار صارخة تقول األرض يف خطر ، (الربيع الصامت)راشيل كارسون كتاهبا الشهَت 

ألننا سنشهد سنُت بال ربيع ال تصدح فيها البالبل والعصافَت وال نسمع تغاريدىا العذبة ألهنا مقضي 
.                                               1962نشر يف عام  (الربيع الصامت)كتاب . عليها ابدلوت

كيف –  روجر سكروتون مؤلف كتاب الفلسفة اخلضراء  البيئة من منظور فلسفي ـ:حث الثاينادلبويف 
روجر سكروتون فيلسوف إصلليزي معاصر، أمضى كما يقول مؤرخو سَتتو  و– نفكر يف الكوكب جبدية 

، وإن ظل متابعا لقضااي العامل  الشخصية فًتة طويلة من حياتو مقيما يف أحضان الريف اإلصلليزي
 فلسفة اجلمال، وغَتىا من ومشكالت العصر على السواء، و لو يف ذلك كتاب حول اتريخ الفلسفة،

يدعو فيو ادلؤلف إىل تنمية ”  الفلسفة اخلضراء كيف نفكر يف الكوكب جبدية“يف ىذا الكتاب  .الكتب
 يف فاإلسرا، ويف مقدمتها خطر استنفاد ادلوارد الطبيعية سواء بسبب  الوعي دبشكالت البيئة الكوكبية

                                                   .االستهالك أو إصابة ىذه ادلوارد آبفات التلوث النامجة
 .ابلنسبة للمبحث الثالث للفصل الثاين فهو يتعلق بوجهة نظر الدين حول مسألة البيئة

             .، و كيفية اخلالص منها ادلشكالت البيئية: البيئة الواقع و التحدايت الصعبة: الفصل الثالث
اقتصر على البحث عن  :اثينادلبحث ال .و ىو يتطرق ألىم ادلشكالت البيئية و أخطرىا:  ادلبحث األول

 :لثادلبحث الثا .ة احلفاظ على البيئة،و كيف صلد للًتبية البيئية دور ىام يف تنمية الوعي البيئيكيفي
   .، و أبعاد ادلشاكل البيئية  البيئةعاجل مستقبل

 . و أخَتا إهناء البحث خبامتة من خالذلا يتم استنتاج أىم جوانب إشكالية الفلسفة والبيئة 

 :آفاق البحث

االىتمام بتوعية أي إنسان . إثراء مكتبة الفلسفة ببحث جديد، تقدمي تصور فلسفي حول البيئة     
.  بضرورة محاية البيئة و احملافظة عليها
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: الفصل االول  

  علم البيئة ، و فلسفة البيئة   : هومفاملماهية و جينالوجيا

: املبحث االول 

 علم البيئة ، االيكولوجيا و فلسفة البيئة  البيئة ،: حتديد شبكة املفاهيم

 : الثاين املبحث

 و حضور مفهوم الفلسفة يف البيئةجينيالوجيا مفهوم علم البيئة ،. 

: املبحث الثالث 

 التطور اجلينيالوجي لعالقة االنسان ابلبيئة . 
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: املبحث األول 

علم البيئة ، االيكولوجيا و فلسفة البيئة   ، البيئة: حتديد شبكة املفاهيم 

البيئة مفهـو أخذ نصيبا كبَتا من االىتماـ ك الدراسة، ك التخوؼ أحياان من طرؼ بنوا اإلنساف عامة ك العلماء 
، ك ٠تطورة ما تعيشو البيئة يف كقتنا الراىن من ٖتدايت من  ك ذلك لضركرتو ك أمهيتو من جهة. كالفالسفة خاصة

فمنها يستمد مقومات . فالبيئة ىي موطن اإلنساف ك مالذه الذم ال ملجئ كال منجى منو إال إليو. جهة أخرل
كجوده ك استمراره يف اٟتياة،ك فيها يعرب عن أفكاره ك قدراتو،ك ينتج ك يزرع ك يصنع، ك فيها كذلك يؤسس 

ألف أم تغَت أك تبدؿ يف .لذلك البد لو من االعتناء هبا ك مراقبة ك رصد تغَتاهتا. عالقات مع بٍت جنسو من البشر
تركيبتها ك نظامها من شأنو خلق خلل يف توازهنا ك ابلتارل يعود ذلك  سلبا على اإلنساف كعلى ابقي الكائنات 

ك ما أريد الوصوؿ إليو بداية ىذا البحث ىو الوقوؼ .  قواي لدراسيت ٢تذه ا١تشكلةاكاف ذلك كلو سبب. األخرل
، عالقة الفلسفة ابلبيئة ك اليت انتهت إذل التأسيس لفلسفة  ، علم البيئة البيئة:  على ٖتديد ماىية ا١تفاىيم التالية

كعليو سنبدأ أكال ابلتعريف االشتقاقي ٢تذه . ، ك ظهور فالسفة منشغلُت كمتخصصُت يف ىذا اجملاؿ للبيئة
كىي . (بوأ)مشتقة من » معاجم اللغة العربية  البيئة حسب ا١تفاىيم،مث بعد ذلك نتطرؽ للتعريف االصطالحي

 بوأتك » : فقد جاء يف لساف العرب1  « ا١تكاف أك احمليط أك ا١تنزؿ ا١تستقر فيو، كالذم يعيش فيو الكائن اٟتي
ك أابءة منزال، ك بوأه إايه . ،أم اٗتذا"أف تبوأ لقومكما ٔتصر بيوات ": ، ك قولو عز ك جل بيتا أم اٗتذت لك بيتا

كالذين تبوءكا  : ، كقولو تعاذل  نزلتوكتبوأت منزال أم. ، ٔتعٌت ىيأه لو ك أنزلو ك مكن لو فيو ك بوأه لو ك بوأه فيو
                                                                                  2 « ا١تنزؿ:  كالبيئة ك الباءة كا١تباءة.الدار كاإلدياف ،جعل اإلدياف ٤تال ٢تم
، ك تطلق يف االصطالح على ٣تموع  ىي ا١تنزؿ ك اٟتالة:  لبيئة يف اللغةا»حسب ا١تعجم الفلسفي ٚتيل صليبا

 ، ك البيئة العضوية أك الداخلية ، أك ا٠تارجية تقوؿ البيئة الطبيعية. ، ك ا١تؤثرة فيو األشياء ك الظواىر احمليطة ابلفرد
ىناؾ بيئتاف تؤثراف يف الكائن اٟتي األكذل ىي البيئة  :(كلود برانرد)قاؿ.، ك البيئة الفكرية ، ك البيئة االجتماعية

من   ك ا١تكافك تطلق البيئة هبذا ا١تعٌت على الزماف.، ك الثانية ىي البيئة العضوية أك الداخلية الكونية أك ا٠تارجية

                                                           

 ٤تسن دمحم امُت قادر،الًتبية كالوعي البيئي كأثر الضريبة يف اٟتد من التلوث البيئي،رسالة ماجستَت،كلية اإلدارة كاالقتصاد األكادديية العربية يف الدمنارؾ1  
-مدخل-الرابع-الفصل/site.iugaza.edu.ps/.../files.                                                                                  16 ،ص2009،

                                    14،14:20\05\07،اتريخ الدخوؿ ppt.عامة 
   .                                269ػ268،ص1،1997ابن منظور، لساف العرب، اجمللد األكؿ، د ت، دار صادر للطباعة ك النشر بَتكت،ط 2
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، يقاؿ فالف  مرادفة للوسط » ك البيئة حسب نفس ا١تعجم 1 «جهة ما مها إطاراف ٤تيطاف ابلظواىر الطبيعية
                                                                            2                                 « كسط القـو أم بينهم

أف الوسط ىو ٣تموعة الشركط الطبيعية »:   أمههايف القواميس الفرنسية ٧تد كلمة كسط كاليت ترتبط بعدة معاين
 أما ابلنسبة 3 «...لفضاء االجتماعي الذم ٨تيا فيوا١تكاف أك احمليط ، اجملتمع، اليت تدير حياة الكائن اٟتي ،ا

٣تموعة »: ك تعٍت.4 « ٣تموعة العناصر ا١تؤسسة لوسط الكائن اٟتي، ك ىي مرادفة كلمة كسط»١تفهـو البيئة فتعٍت
                                                            5 «العناصر ا١تؤسسة للمظاىر الطبيعية أك ا١تظاىر الصناعية ا١تنتجة من طرؼ اإلنساف

الوسط بُت : ا»ما مفهـو البيئة حسب موسوعة الالند فهي تعدؿ كلمة كسط أك بيئة قد تؤخذ أبربع معاين   أ
 قريب من ىذا ا١تعٌت، كىو يقصد ما ديكن كضعو إما بُت تصورين، بالشيئُت أك عدد من األشياء، ك ا١تعٌت 

: جأما ا١تعٌت . قضيتُت، ْتيث ال تكوانف من األضدادبُت   ْتيث ال يتقاٝتاف عادل ا٠تطاب على ٨تو كاسع،كإما
: د ك ٢تا معٌت 6 «تعٍت ما يكوف موضوعا بُت جسمُت أك عدة أجساـ، فينقل فعال فيزايئيا من أحدمها إذل اآلخر

 ٤تيط  ".ٖتدث يف كسطها ظاىرة أك يعيش كائن يف بيئتها، ٤تيطها (أبكسع معٌت ٢تذه الكلمة)٣تموعة أغراض»
تقاؿ على جسم عضوم، منظورا إليو من زاكية عالقتو "بيئة داخلية" "طبيعي، بيئة اجتماعية، كسط فكرم

كيذكر الالند ىنا 7 «هبذا ا١تعٌت، تقاؿ كلمة كسط حىت على الزماف ك ا١تكاف. ابلعناصر ا٠تلوية اليت يعيش فيها
إف الكائن ىو الذم يكوف يف كسط ما حييط »: غَت منطقي، ك قاؿد غوبلو الذم يرل أف ا١تعٌت .موقف إد

  أما ابلنسبة للمعاجم اال٧تليزية فمعٌت كلمة بيئة ال 8« بو،كلرٔتا تراءل تعبَت بيئة خارجية متناقضا،إذا دل يكن مألوفا
ٚتلة الشركط اليت تؤثر على عوامل منو ك تطور أم »يبتعد كثَتا عن الداللة الفرنسية إذ ٧تد البيئة تعرؼ أبهنا 

الشركط ا١تالئمة :شيء أك أم إنساف ، الشركط الفيزايئية ألم شيء أك أم إنساف ىي الشركط ا١تتواجد فيها مثاؿ
ك تعٍت البيئة كذلك العادل الطبيعي الذم . ٤تيط بيت غَت سعيد قد يؤثر على تصرفات الطفل. للعمل أك الدراسة

                                                           
  221، 220  ،ص1982، دار الكتاب اللبناين، بَتكت،مكتبة ا١تدرسة،بَتكت،لبناف،1، ا١تعجم الفلسفي،ج ٚتيل صليبا 1

 . نفس ا١ترجع،نفس الصفحة2
 

 
3Dictionnaire Hachette, Paris ,ed 2009,p1042  
4Ibid,p547.  
5Ibid,p547  

  6 .    806ػ805 ص2،2001اندريو الالند، ا١توسوعة الفلسفية،ت خليل اٛتد خليل،منشورات عويدات،بَتكت ابريس، ط
  7                                                                                                                .806ا١ترجع نفسو،ص

.                                                                                                  ا١ترجع نفسو،نفس الصفحة 8  
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                                                               1«.(احمليط)كىناؾ معاىد أتخذ إجراءات ٟتماية البيئة. يعيش فيو اإلنساف، اٟتيواف،النبات
 ك بذلك . 2« ىي كل ما حييط ابإلنساف من مكوانت حية أك غَت حية ك يؤثر فيها ك يتأثر هبا»البيئة كعموما 

البيت بيئة ..أكذل0بطبيعة العالقة بينها كبُت مستخدمها أم اإلنساف، فرحم األـ بيئة اإلنساف اؿ» البيئةيرتبط معٌت
كديكن أف ننظر إذل البيئة من خالؿ . كا١تدرسة بيئة كاٟتي بيئة ك القطر بيئة كالكرة األرضية بيئة كالكوف كلو بيئة

البيئة الزراعية ك البيئة الصناعية ك البيئة الثقافية ك البيئة الصحية كىناؾ أيضا :  فنقوؿ..  األنشطة البشرية ا١تختلفة
ك ىذا التعريف يكشف عن االستخدامات الكثَتة ١تفهـو البيئة، فاإلنساف  3«السياسية البيئة االجتماعية كالبيئة

جزء من البيئة ك تشكيل شخصيتو،ك تركيبة بنيتو اٞتسدية تعود إذل البيئة الطبيعية، ك البيئة االجتماعية ك ىو ما 
ك بذلك تستخدـ البيئة يف ٣تاالت عدة،فهناؾ البيئة .توضحو العلـو كعلم الوراثة ك علم االجتماع

ك ىي تتعلق ابألطر ا١تؤسسة للعالقة بُت :ك ىناؾ البيئة االجتماعية..كالتضاريس ك ا١تناخ،ك الًتبة ك ا٢تواء:الطبيعية
ك ىي تلك اليت :كالبيئة الصناعية..اإلنساف ك بٍت جنسو،كاألعراؼ ك العادات ك التقاليد،ك اللغة،ك األخالؽ

..                                                                                               ، كالصناعات ا١تختلفة ، ك القرل ك ا١تدف كانت من ا٧تازات ك إضافاتو اإلنساف يف الطبيعة،كأنواع البناء
؛ كىي كل ما خيتص ْتياة اإلنساف  أك٢تما البيئة اٟتيوية: "مفهومُت يكمل بعضهما اآلخر»يوجد للبيئة ك٢تذا

. كبعالقتو اب١تخلوقات اٟتية، اٟتيوانية كالنباتية اليت تعيش معو

،  ، كالتخلص منها، كاٟتشرات كتربة األرض ، كالفضالت أما اثنيهما فهي البيئة الطبيعية، كتشمل موارد ا١تياه
أما البيئة ٔتفهومها ".  نقاكتو أك تلوثو، كالطقس، كغَت ذلك من ا٠تصائص الطبيعية للوسط ، كاٞتو كا١تساكن

                                                                       4 « .الواسع فهي تشمل عدة أبعاد؛ تكنولوجية، اجتماعية، اقتصادية، اترخييَّة، ثقافية
هبذه التعاريف يتوضح ا١تدل الواسع الذم يشمل مفهـو البيئة ، ك بذلك فإنو من الصعوبة ٔتكاف أف ٧تد تعريفا 
دقيقا ١تفهـو البيئة من غَت أف نلج ىذه اجملاالت كلها، ك ىو ما سنحاكؿ التقرب منو خاصة فيم يتعلق  ٔتفهـو 

كل شيء حييط :  ىي1972إعالف مؤ٘تر ستوكهودل للبيئة البشرية عاـ »البيئة كما جاء يفؼ.النظاـ البيئي
كل ما ٗتربان بو حاسة السمع كالبصر كالشم » البيئة ىي، ك يف تعريف آخر حسب نفس ا١تؤ٘تر5« اإلنساف

                                                           
1Oxford Advanced Learner’s  Dictionary, Oxford university press, ed :7,p511 .  

.   2014\06\05: اتريخ الدخول08/05/2008 العلوم البيئيةـ 2  
                                                                                                                     .14،ص  1979، اكتوبر22، العدداجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب،الكويت سلسلة عادل ا١تعرفة، صباريٍت دمحم سعيد راشد اٟتمد،البيئة ك مشكالهتا،3

 4   ق، 26/10/1434-  ـ1/9/2013 سامح عبد السالـ دمحم،مفهـو البيئة،
http://www.alukah.net/culture/0/59342/#ixzz30vj004vT  

٤تسن دمحم امُت قادر،الًتبية كالوعي البيئي كأثر الضريبة يف اٟتد من التلوث البيئي،رسالة ماجستَت،كلية االدارة ك االقتصاد األكادمية العربية يف  5
 .                                                                                                                          2014\5\17: اتريخ الدخوؿppt.عامة -مدخل-الرابع-الفصل/site.iugaza.edu.ps/.../files   16،ص2009الدمنارؾ،

http://www.alukah.net/culture/0/59342/#ixzz30vj004vT
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   فمؤ٘تر ستكهودل أعطى ١تفهـو البيئة1« كاللمس كالذكؽ سواء كاف ىذا من صنع البشر اك من صنع الطبيعة
ماء، كىواء، كتربة، كمعادف، كمصادر )فهمان كاسعان، ْتيث أصبحت تدؿ على أكثر من ٣ترد عناصر طبيعية »

، كإمنا جعلها ٔتثابة رصيد من ا١توارد ا١تادية كاالجتماعية ا١تتاحة يف كقت ما كيف مكاف (للطاقة، كنبااتت، كحيواانت
البيئة ىي ذلك اإلطار الذم حيِت »كاألستاذ دمحم صباريٍت يشَت إذل إف  2. «ما إلشباع حاجات اإلنساف كتطلعاتو

فيو اإلنساف كحيصل منو على مقومات حياتو،من غذاء ككساء كدكاء كمأكل، كديارس فيو عالقاتو مع أقرانو من بٍت 
: فهو كذلك يورد فهما شامال للبيئة حيث يقوؿ (يواثنت) أما األمُت العادل السابق لألمم ا١تتحدة السيد 3«البشر

كليس لنا بديل معقوؿ سول أف نعمل ٚتيعا . إننا ٚتعيا شئنا أـ أبينا نسافر سوية على ظهر كوكب مشًتؾ»
ىذا ما يوجب على كل إنساف أف  ك . 4«  لنجعل منو بيئة نستطيع ٨تن كأطفالنا أف نعيش فيها حياة كاملة كآمنة

.                                                                                                                 حيرص على ٛتاية البيئة اليت ٖتتضنو
بيئة )فقد خص تعريف البيئة يف كتابو . أستاذ العلـو البيولوجية"ريكاردكس ا٢ترب"كنذكر كذلك تعريف الدكتور

احمليطة اليت تؤثر على ٚتيع الكائنات اٟتية كىي كحدة ايكولوجية  أهنا ٣تموعة العوامل الطبيعية »(اإلنساف
  كبعد أف مت الوقوؼ على مفهـو البيئة ٨تاكؿ التعريج على علم البيئة ك الذم يتفق أغلب الباحثُت5 «.مًتابطة

ك إذا . ك ا١تتخصصُت على أنو حيتل مكانة مهمة ك أساسية بُت العلـو األخرل ك ىو حيظى بعناية ك دراسة جادة
كيهتم ْتماية .العلم الذم يدرس شركط كجود الكائن اٟتي كعالقتو ببيئتو» ٧تده ىوأردان ٖتديد مفهـو علم البيئة

علم البيئة الفردية ك ىو الدراسة :ػ ايكولوجي األكتو:  عدة تقسيمات منها»ك علم البيئة لو  6 «الطبيعة ك البيئة
علم البيئة اٞتماعية ك تعٍت :ا١تتعلقة بنوع كاحد ك عالقاتو مع الوسط الذم حيي فيو، كىناؾ السيٍت ػ ايكولوجي

 األنواع  اليت ٢تا نفس خصائص اجملموعة ك عالقتها مع كسطها ا١تتواجدة فيو، ك ىناؾ البيئة النباتية دراسة
 اٟتديث عن علم البيئة هبذا ا١تعٌت جيعلنا ال نفرؽ بُت معٌت علم البيئة كااليكولوجيا بل األمر أف علم 7«كاٟتيوانية

اسم »البيئة مرادؼ لعلم االيكولوجي،ك ىذا ما تتفق فيو ا١تعاجم الفرنسية كاال٧تليزية،كحىت يف اللغة العربية نطلق
 كأصبح عادل Environmentبذلك األمر مع مفهـو البيئة  فأختلطEcologyالبيئة على التسمية   علم

Ecologist كعادل Environmentist ككأهنما تسميتاف مًتادفتاف جملاؿ عمل كاحد،ك لكن الواقع خيتلف 

                                                           

.                                                                                                        18نفس ا١ترجع، ص 1  
  24،ص 1979، اكتوبر22، العدداجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب،الكويت سلسلة عادل ا١تعرفة، صباريٍت دمحم سعيد راشد اٟتمد،البيئة ك مشكالهتا،2

/www.ao-academy.org/.../asasiyat_aalm_albeaa_al_ha3 2014\6\5: اتريخ الدخوؿ.١13تاذا دراسة أساسيات البيئة؟،ص  . 
٤تسن دمحم امُت قادر،الًتبية كالوعي البيئي كأثر الضريبة يف اٟتد من التلوث البيئي،رسالة ماجستَت،كلية االدارة ك االقتصاد األكادمية العربية يف  4

                 .                                                                                                         13:15 ،2014\5\17: اتريخ الدخوؿppt.عامة -مدخل-الرابع-الفصل/site.iugaza.edu.ps/.../files   17،ص2009الدمنارؾ،
.نفس ا١ترجع،نفس الصفحة\ 5  

6Oxford Advanced Learner’s  Dictionary, Oxford university press, ed :7,p485.  
7/Dictionnaire Hachette, Paris ,ed 2009,p511. 



علم البيئة،و فلسفة البيئة : ماهية و جينيالوجيا                                               الفصل األول  

 

17 
 

ىو الدراسة اليت ٗتتص بعالقة النبات ك اٟتيواف »(: Ecology)فاأليكولوجيا أك علم البيئة ، 1 «عن ذلك ٘تاما
ىو » البيئة حسب كيكيبيداي ىو علم 2«ك االنساف كعالقتهم ببعضهم البعض ك عالقتهم ابحمليط ا١تتواجدين فيو 

 مع بيئاهتا احمليطة ككيف تتأثر ىذه الكائنات ابلعالقات ا١تتبادلة بُت الكائنات اٟتيةالدراسة العلمية لتوزع كتالـؤ 
بيئة الكائن اٟتي تتضمن الشركط كا٠تواص الفيزايئية اليت تشكل ٣تموع العوامل . األحياء كافة كبُت بيئاهتا احمليطة

، إضافة للكائنات اٟتية األخرل اليت تشاركها موطنها (طبيعة األرض) كاٞتيولوجيا كالطقساحمللية الال أحيائية 
                                           3 «(مقرىا البيئي)البيئي 

                                                                                                           علم األحياء أحد العلـو الطبيعية كابلتحديد أحد فركع (إيكولوجياOecologia: ابلالتينية) »علم البيئةك
، كا١تصطلح مشتق (الذم يدرس التفاعالت بُت الكائنات اٟتية من نبات أك حيواف أك دقيقة ابحمليط الذم حو٢تا)

أم ما حييط ابلشئ كيصبح مكاانن ١تعيشتو، كلوجيا  (οἶκος: ابليواننية)« أكيكوس»من األصل اإلغريقي 
فهي دراسة التفاعالت بُت الكائنات اٟتية . أم العلم أك الدراسة أك ا١تنطق أك القانوف (λογία: ابليواننية)

                                                                           4«علم شركط اٟتياة»أك « علم ا١تسكن»- ك٤تيطها 
يف كتابو ،  1866العادل األ١تاين البيولوجي أرنست ىيكل عاـ » مفهـو استعمل ألكؿ مرة من قبل األيكولوجيا

بدافع من أتثره ا١تباشر بنظرية النشوء »ك كضع ىيجل ٢تذا ا١تصطلح كاف 5« 1876اتريخ ا٠تلق  كنشره عاـ 
، كديكن اعتبار ىذا 1859كالتطور اليت كضعها تشارلز داركين،كبكتابو  أصل األنواع الذم ألفو عاـ 

علم يدرس »كااليكولوجيا كما كضعها ىيجل تعرؼ أبهنا.6 «الكتاب األساس العلمي األكؿ عن اإليكولوجيا
العالقات ا١تتبادلة بُت الكائنات اٟتية كبينها كبُت ا١تكاف الذم توجد فيو، إنو فيزيولوجيا العالقات ا١تتبادلة بُت 

عناصر الوسط الطبيعي، سواء أكانت عالقات الصداقة كاالنسجاـ أـ عالقات التعارض كاالختالؼ كرٔتا العداء 
.                                                                                                       7 «بُت ىذه أك تلك من مفردات البيئة بشكل مباشر أك غَت مباشر 

 1835العادل الفرنسي سانت ىيلر سنة »استعمل ألكؿ مرة من طرؼ  (Environnement)كمفهـو البيئة 
ـ داال بو على احمليط الذم تعيش فيو الكائنات اٟتية، مبينا تلك الرابطة القوية بُت الكائنات اٟتية ك احمليط الذم 

                                                           

/www.ao-academy.org/.../asasiyat_aalm_albeaa_al_ha12014،13:15\6\5: اتريخ الدخوؿ.١7تاذا دراسة أساسيات البيئة؟،ص                                                                                                      . 

2Dictionnaire Hachette, Paris ,ed 2009,p511.  
 ar.wikipedia.org/wiki3/2014\06\14:البيئة،اتريخ الدخوؿ_علم.  

.نفس ا١ترجع  4  
، 8 ،ص2009، منشورات ا٢تيئة العامة السورية للكتاب كزارة الثقافة،دمشق، اٞتغرافيا ك البيئة ، سليماف دمحم ٤تمود 5

www.resourcecrisis.com/files/books/env-geography.pdf2014\09\28:  اتريخ الدخوؿ   

  6 نفس املرجع،نفس الصفحة
  7                   9ص. ا١ترجع السابق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://www.resourcecrisis.com/files/books/env-geography.pdf
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 كيعٍت Ecologyعلم البيئة »ىناؾ  كا١تالحظ ىو مفهـو البيئة خيتلف عن مفهـو االيكولوجيا، ألف 1«تعيش فيو
 Natureجوانب الطبيعة  كىو.دراسة ما حيدد اٟتياة ككيفية استخداـ الكائن اٟتي ١تا ىو متاح لو حيث يعيش

/ مثل.استخدامو ١تكوانت البيئة، كتكيفو تركيبيان ككظيفيان للظركؼ احمليطة بو اليت ٖتددىا حياة الكائن اٟتي ككيفية
ىوالتفاعل بُت اٟتياة   كEnvironmentعلم البيئة الشاملة » كىناؾ 2 «...البحر– الصحراء - الغابة

كمكوانت البيئة، كتطبيق معلومات يف ٣تاالت معرفيو فيزايئية ككيميائية كبيولوجية كاقتصادية كسياسية تتفاعل 
البيئة كحسن استثمارىا، ككقاية اجملتمعات من اآلاثر الضارة اليت ٖتدث بفعل  بعضها مع بعض للمحافظة على

قصد ابإليكولوجيا  مإذ. فالفرؽ بُت علم البيئة ك علم االيكولوجيا كالفرؽ بُت الكل ك اٞتزء3«.الطبيعة أك اإلنساف
ecologyكالظركؼ احمليطة   العلم الذم يدرس العالقات بُت الكائنات اٟتية   » علم البيئة الطبيعية ك ىو

تعٌت ٣تموع العالقات كالتبادالت كالتفاعالت بُت ثالثة جوانب أساسية :Environmentالبيئة الشاملة .هبا
عندما نتحدث  ك4 كاٞتوانب االجتماعية على كوكب األرض (التكنولوجية)ىي اٞتوانب الطبيعية كاٞتوانب ا١تشيدة

عندما نذكر علماء البيئة الكلية   ٔتا يتضمنو من جوانب تطبيقية أماenvironment البيئة نقصد » عن
environmentalists كىكذا فإف  (حسن االنتفاع ٔتواردىا ) نقصد دكرىم يف اٟتفاظ على البيئة كٖتسينها

مفهـو البيئة أصبح ذك طبيعة كلية يضم العديد من ا١تكوانت الفيزايئية كالكيميائية كالبيولوجية كاالجتماعية كالثقافية 
                                                                                    5«كاالقتصادية كالسياسية اليت تتفاعل مع بعضها البعض

 ككظيفة الطبيعة، أم أنو يعٍت ٔتا حيدد اٟتياة اَيوجُت اَدـك بدراسة كتركيب» حسب رأميعٌت Ecologistعادل ك 
 . ككيفية استخداـ الكائنات للعناصر ا١تتاحة

Environmenti  أما عادل البيئة   فيعٌت بدراسة التفاعل بُت اٟتياة كالبيئة،أم انو يتناكؿ تطبيق معلومات يف 
٣تاالت معرفية ٥تتلفة يف دراسة السيطرة على البيئة، فهو يعٍت بوقاية اجملتمعات من التأثَتات الضارة، كما يعٌت 

  ابٟتفاظ على البيئة ٤تليان كعا١تيان من األنشطة البشرية ذات التأثَت الضار، كبتحسُت نوعية البيئة لتناسب حياة
علم التبيؤ ىو الدراسة العلمية لتوزع كتالـؤ الكائنات اٟتية مع بيئاهتا احمليطة ككيف »   ك علم البيئة أك6« إلنساف

بيئة الكائن اٟتي تتضمن الشركط . تتأثر ىذه الكائنات ابلعالقات ا١تتبادلة بُت األحياء كافة كبُت بيئاهتا احمليطة
، إضافة (طبيعة األرض)كا٠تواص الفيزايئية اليت تشكل ٣تموع العوامل احمللية الالحيوية كالطقس كاٞتيولوجيا 

                                                           
 2015\10\14: اتريخ الدخوؿwww.alukah.net،موقع األلوكة 6البيئة ا١تغربية كاقع ك آفاؽ،ص:الربجاكم موالم ا١تصطفى،اٞتغرافيا ك إشكالية البيئة1
   Elsendebad.   2014\06\05: اتريخ الدخول08/05/2008 العلوم البيئيةـ2

essamadel.page.tl/%26%231575%3B%26%231604%                                            
.                                               ا١ترجع السابق 3  

 ، elhaden.yoo7.com/t20-topic، 2008 ،08 يف ا٠تميس مايو ادين دكمة ،جولوجيا (ديناميات البيئة  )العلـو البيئية 4
  5نفس ا١ترجع

/www.ao-academy.org/.../asasiyat_aalm_albeaa_al_ha6١7تاذا دراسة أساسيات البيئة؟،ص.   

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Felhaden.yoo7.com%2Ft20-topic&ei=ak2QU8bnGOql0QXs5IDgAg&usg=AFQjCNFlPfEsSuNcsa6nKrZrr_jlMDXl_Q
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أيوب أبودية يف . كعلم البيئة كما ذكر د.1« (مقرىا البيئي)للكائنات اٟتية األخرل اليت تشاركها موطنها البيئي 
 األنظمة ك الطرائق ك األدكات اليت تساعد على رصد  يدرس العلم الذم»:كتابو علم البيئة ك فلسفتها ىو

ا١تشكالت البيئية ك ٖتليلها،كتقصي تبعاهتا االجتماعية كالصحية كاٞتمالية كاالقتصادية كاإلسًتاتيجية ك غَتىا، 
ينطلق من ٚتع ا١تعلومات كتصنيفها »  علم البيئة   ك ىو يرل أف2« كمن مث إجياد اٟتلوؿ ا١تناسبة ١تواجهتها

كٖتليلها،ك من مث عمل مناذج مبسطة منها كإخضاعها  للمالحظة ك التجربة يف ضوء ٖتديد األىداؼ ا١تنشودة، مث 
ٖتديد ا١تؤثرات الواقعة على الظاىرة قيد الدراسة، ك٤تاكلة إحداث تغَتات فيها للوصوؿ إذل األىداؼ االجيابية 

علم التبيؤ أك» أما 3« ا١تنشودة االيكولوجيا فهو العلم الذم حيدد حياة الكائن اٟتي ك كيفية استخدامو ١تكوانت  
فرع من فركع علم األحياء، يعٌت بدراسة الًتكيبة   البيولوجية » كيف الفًتة اٟتديثة عدت االيكولوجيا 4«البيئة

                     5« لعناصر الطبيعة ا١تختلفة ك كظائفها ك العالقات ا١تتداخلة فيما بينها يف نطاقها الفسيح
الرغم من أننا تبينا أبف ىناؾ خالؼ حوؿ ا١تعٌت ا١تقصود من العلمُت إال أف الراجح ىو قرب ا١تعنيُت من على  

بعضهما البعض،خاصة ك أف األنظار اليـو كلها موجهة ك بشكل كبَت ٨تو ا١تشاكل اليت تعيشها البيئة ك األنظمة 
كاٟتديث عن ىذا ا٠تالؼ أدل إذل ضركرة النظر إذل . ،ك ٤تاكلة التخفيف من حدة األزمة البيئية األيكولوجية

مفهـو علم البيئة اب١تعٌت الواسع الذم سبق ك أف تعرفنا عليو من خالؿ التعاريف السابقة، ك ا١تعٌت الضيق الذم 
يعرفو ا١تتخصصوف يف ىذه اجملاؿ،مع العلم أف مفهـو علم البيئة مثلو مثل ا١تفاىيم الفلسفية حيتمل عدة تعاريف 

الذم عرؼ علم البيئة أبنو دراسة التوازف بُت »"االف بومبارد "ك نذكر يف ىذا الصدد .كليس لو تعريف كاحد كدقيق
. ٚتيع أنواع الكائنات اٟتية،كلكنو يف الوقت ذاتو يؤكد على التناقض داخل ىذا العلم ك ذلك لكونو علما جديدا

 6«. مث يشَت يف مكاف أخر على أف ىذه التناقضات ليست أساسية كديكن التوصل كاالتفاؽ عليها مع مركر الزمن
   هبذا النذر القليل ٨تاكؿ رصد بعض التعاريف ك الدالالت ا٠تاصة ٔتفهـو البيئة،أما فيما خيص اتريخ ىذا 6«

                                                           

  1نفس ا١ترجع
. 6ابو دية أيوب،علم البيئة ك فلسفتها،موقع نضوب ا١توارد،ص 2 

http://www.modhoob.com/  
  3 ا١ترجع السابق،نفس الصفحة

اتريخ ، elhaden.yoo7.com/t20-topic، 08،2008 يف ا٠تميس مايو ادين دكمة ،جولوجيا (ديناميات البيئة  )العلـو البيئية 4
  .                                                                                                                          2014\06\05:الدخوؿ

  /http://www.modhoob.com. 7دية أيوب،علم البيئة ك فلسفتها،موقع نضوب ا١توارد،صابو3
  
 ،2009، ٤تسن دمحم امُت قادر،الًتبية كالوعي البيئي كأثر الضريبة يف اٟتد من التلوث البيئي،رسالة ماجستَت،كلية االدارة ك االقتصاد األكادمية العربية يف الدمنارؾ6

  17ص
site.iugaza.edu.ps/.../files/عامة -مدخل-الرابع-الفصل.ppt  

http://www.modhoob.com/
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Felhaden.yoo7.com%2Ft20-topic&ei=ak2QU8bnGOql0QXs5IDgAg&usg=AFQjCNFlPfEsSuNcsa6nKrZrr_jlMDXl_Q
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العلم أم البيئة فإف استقراء ىذا التاريخ، يبُت أف ىذا العلم عرؼ تطورات كبَتة جدا أدت إذل تفرعو كانقسامو إذل 
فركع عديدة ٦تكن أف نتعرض ٢تا يف ا١تباحث الالحقة، ك لكن ا٢تدؼ من ذكر ىذه الفكرة ىنا ىو أف ىذا 

التاريخ أدل إذل كالدة مفهـو جديد ىو مفهـو الفلسفة البيئية ك الذم يرتبط ابلتأكيد ابالىتماـ الشديد ابلبيئة يف 
ما عالقة : ك لتحديد مفهـو الفلسفة البيئية استوقفتنا األسئلة التالية.الفًتة اٟتالية ك ذلك لتغَتاهتا السريعة ك ا١ترعبة

الفلسفة ابلبيئة؟ ك ىل البيئة موضوع من موضوعات الفلسفة؟ كيف ىي اىتمامات الفالسفة ابلبيئة؟ ٔتعٌت آخر 
ىل استطاعت البيئة أف تفلسف البيئة؟ك أف ٕتعل من البيئة موضوعا للتفلسف؟ ك ىل الفلسفة استطاعت أف 
؟ ك  تقدـ حلوال ٟتماية البيئة للحد من مشاكلها؟ ك قد جيوز لنا طرح السؤاؿ ما السبب يف ظهور ىذا ا١تفهـو
لكن ىو سؤاؿ جييب عن نفسو من خالؿ ماسبق ك ما سيأيت ذكره فيما خيص كاقع البيئة الذم شغل اىتماـ 

فعلى اعتبار أف الفلسفة ىي العلم الكلي أك بعبارة أخرل ىي ٗتضع كل . الصغَت قبل الكبَت من بٍت اإلنساف
 للبيئة عالقة ابلفلسفة، أك أف تكوف إحدل ا١تواضيع للدراسة فذلك ال يدعوان للشك مطلقا يف أف تكوف

 كقد تطور اليـو ىذا االىتماـ يف شكل .مع العلم أنو كاف ىناؾ اىتماـ ابلبيئة يف الفلسفات السابقة.موضوعاهتا
كمن ا١تالحظة . مبحث جديد ىو الفلسفة البيئية خاصة بعد تزايد حدة ا١تشاكل البيئية كظهور تيار اٟتركة البيئوية

األكلية يبدك أنو من الصعب جدا ٖتديد مفهـو الفلسفة البيئية، ذلك ألنو مفهـو جديد ك معاصر من جهة، 
.                ككذلك ألنو ال نستطيع تعريف الفلسفة البيئية إال من جهة عالقة الفلسفة ابلبيئة من جهة أخرل

  أما اشتقاؽ كلمة االيكولوجي فهو مأخوذ من كلمة 1« ٤تبة اٟتكمة»  إف ا١تعٌت االشتقاقي لكلمة الفلسفة ىو 
كمن مث فنحن أماـ ىذا الفرع . أك الوسط ا١تعيشي أدت إذل إكساهبا معٌت يرتبط ابلبيئةايكوس ٔتعٌت البيت »

« فلسفة البيئة أك الفلسفة البيئية: اٞتديد ا١تضاؼ مؤخرا إذل اىتمامات التفكَت الفلسفي كديكن تعريفو كما يلي
كىذا ما يؤكد ارتباط اٟتكمة ابلبيئة ك يؤكد تلك العالقة التواصلية بينهما،فاٟتكمة البد ٢تا من بيت يؤكيها،كالبد 2

حملبها أف يفكر كيف يرعى ىذا البيت ك يعمل على ٛتايتو، ك يساىم يف نشر الًتبية كالوعي بضركرة ٛتايتها كالرفق 
ا١تشكالت العا١تية يف الستينات كالسبعينات من القرف »يرتبط ظهور الفلسفة البيئية بظهور ٣تموعة من  .هبا

ك حقيقة األمر ليست ا١تشكالت نفسها ىي السبب، بل كاف ىناؾ كعيا عا١تيا حاكؿ بشىت الطرؽ .العشرين
فكانت ىناؾ مظاىرات طالبية يف شىت أ٨تاء العادل، ك حركات نسائية،ك حركات . مواجهة تلك ا١تشكالت

                                                           
 green-studies.com/2012/01/27دراسات خضراء                \دمحم ا٠تورل،قراءة يف كتاب الفلسفة ا٠تضراء ١تؤلفو ركجر سكرتوف،الفلسفة ا٠تضراء1

 .                                             2013\08\13:اتريخ الدخوؿ
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عا١تية،ك حركات مناىظة للحركب،ك حركات ضد العنصرية ك العرقية ك كذلك حركات ك توجهات راديكالية تثور 
 فالفلسفة ابتداءا من ىذه الفًتة ارتبطت بواقعها السياسي، 1 « .على األمناط التقليدية العقيمة للعلم ك الفلسفة

ا١ترأة،حقوؽ "فتحولت موضوعات مثل».االجتماعي،االقتصادم،العلمي،ك أصبحت تشخصو ك تعرب عنو
ف  ككا .إذل موضوعات يف قلب اىتماـ تلك اٟتركات"اإلنساف،ك العادل الثالث،ك اٟتقوؽ ا١تدنية ك السياسية كغَتىا

موضوع األخطار ك األزمات اليت هتدد البيئة أحد تلك ا١توضوعات، ك ساعد على ذلك بعض األْتاث العلمية  
   2«ك ظهرت اٟتركة البيئية نتيجة إلدراؾ ا١تخاطر البيئية .اليت نبهت إذل أف اإلنساف يقتل البيئة احمليطة بو ابلتدريج

االىتماـ ا١تتزايد ابلبيئة يف الفًتة ا١تعاصرة ك ذلك جراء ا١تشاكل ا٠تطَتة ك التحدايت الكبَتة اليت تواجهها )إف 
كل ذلك كاف سببا يف ظهور منظمات .  البيئة من كل جوانبها ك ٖتاكؿ أف تعصف هبا ك بكل من يتواجد فيها

3(كاف ا٢تدؼ منها ىو الدفاع عن البيئة ك التصدم ألعدائها ك قد كاف شعار ىذه ا١تنظمات ىو اللوف األخضر  
ك ليس من الغريب أف يكوف . رمزا ك لوان ٦تيزا للبيئة كصفائها كٚتا٢تا ك حىت ىدكئهافكاف بذلك اللوف األخضر 

االىتماـ ابلبيئة حاضرا يف عادل الفلسفة ك ٣تاؿ اشتغاؿ الفالسفة، ك ذلك ابلتأكيد انبع من طبيعة الفيلسوؼ 
فقد كاف ىدؼ .كإنساف، ألف الفيلسوؼ إنساف يعيش كاقعو، يشعر بوجوده، يعي ك يتأثر ٔتا جيرم من حولو

ك قد تسبب . نقل مشكالت البيئة إذل الفلسفة، ك جعلوا تلك ا١تشكالت يف قلب اىتماماهتم»الفالسفة ىو
دل يعد اإلنساف ىو ا١تركز : النقاش الفلسفي حوؿ البيئة يف انقالب فلسفي كبَت، ك ثورة كوبرنيكية من نوع جديد

بل الطبيعة ك اٟتياة ك بعبارة أخرل؛ ٗتلى الفالسفة عن التمركز حوؿ اإلنساف؛ الذم ىيمن على الفكر الغريب 
 ىنا يظهر البعد األخالقي ك اإلنساين الذم ٘تارسو الفلسفة إتاه ك  4«لفًتة طويلة، ك ٕتندكا للدفاع عن البيئة

البيئة، ليس ىذا فقط بل تتجلى أبعاد فلسفية أخرل يف ىذه ا١تمارسة، كالبعد اٞتمارل ك السياسي ،الثقايف، 
ك من جهة  أخرل كذلك ال ديكن فصل الفلسفة عن البيئة، ألف الفلسفة ترتبط ببيئتها الزمانية ... اٟتضارم 

نفس الشيء نقولو عن البيئة فهي األرضية اليت أنتجت الفلسفة ك الفالسفة ...كا١تكانية ك التارخيية ك االجتماعية 
سواء من جهة أتثر الفالسفة هبا ك ّتماؿ طبيعتها كصفائها ك ىدكئها أحياان، أك بقوهتا ك غضبها ك خطورهتا 

                                                           
-www.geo،                                    1كـر عباس،احملاضراتف ا٠تامسة ك السادسة من علم االيكولوجيا إذل فلسفة البيئة،ص1

house.net/.../geo-house.net-image-3978724، 2016\01\26:اتريخ الدخوؿ  

  2                                                                        .   نفس ا١ترجع

،بَتكت،منشورات االختالؼ،اٞتزائر، ط3   .35ـ،ص2009\ق1430، 1ٚتاؿ مفرج،الفلسفة ا١تعاصرة من ا١تكاسب إذل اإلخفاقات،الدار العربية للعلـو
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فأغلب الفالسفة ينفر من ا١تدينة كضوضائها مفضلُت الطبيعة ك ىدكئها لتكوف مصدر . أحياان أخرل
كما أف. إ٢تامهم،كتفلسفهم البيئة نفسها كانت السبب يف كالدة ىذا الفرع اٞتديد أم الفلسفة البيئية، نظرا  

، كٔتا أف منهج الفلسفة يف جوىره إاثرة ا١تشاكل ك ٤تاكلة حلها ك إفادة البشرية  للمشاكل اليت ٖتاصرىا اليـو
كبذلك ظهرت فلسفة ٗتتص . بطرحها لقضااي ٥تتلفة هتم اإلنساف كإنساف، فكاف من بُت اىتماماهتا موضوع البيئة

ابلبيئة ك ٖتاكؿ النظر إذل البيئة نظرة اجيابية ك ٖتاكؿ برؤاىا األخالقية ك اإلنسانية ا١تسامهة يف التخفيف من 
مشاكلها قدر ما ديكن ، كالفيلسوؼ بدراستو للبيئة ىو ال يفصلها عن ما ىو سياسي أخالقي،ٚتارل، اقتصادم 

يكشف عن ذلك الدراسات الغربية الكثَتة يف ىذا اجملاؿ، ك كذلك الدراسات يف العادل العريب ... ك اجتماعي
ذكر ك ف. حيث ٧تد ٤تاكالت ك مقاالت ك ملتقيات فيم خيص موضوع البيئة ك قضية التنامي السريع ١تشكالهتا

،صاحب "ىانز جوانس" ، ك"النظاـ البيئي اٞتديد"، صاحب كتاب "لوؾ فَتم"»بعض ا١تفكرين الغرب أمثاؿ 
"ميشاؿ سار"،ك "مبدأ ا١تسؤكلية"كتاب  ىؤالء الفالسفة » ك قد أقر1«."العقد الطبيعي"،صاحب كتاب 

 البشر ك بقية الكائنات الطبيعية، ك أبال للطبيعة، ك ابلتارل طالبوا بتأسيس عالقة احًتاـ متبادؿ بُت" حقوؽ"بوجود
 بُت الطبيعة ك ابإلنساف، بعد أف كاف العقد "عقد طبيعي"تعامل الطبيعة معاملة سيئة، ك فوؽ ذلك طالبوا ب

 بفضل جهود ىؤالء الفالسفة    ك2«.  الذم يربط بُت البشر فقط"العقد االجتماعي"الوحيد اٞتدير ابالحًتاـ ىو
، "موضوعا لألخالؽ"،أك"موضوع حق"، ك كلها مًتادفات،"األرض"أك" الطبيعة"أك" البيئة"أصبحت»ك غَتىم،

 ،ك غايتها احملافظة على البيئة"سلوؾ البشر ٕتاه الطبيعة"؛ كىي أخالؽ موضوعها"إطيقا البيئة"فنشأ ما يسمى 
كمن ىذا اٟتافز األخالقي الذم حرؾ الفالسفة للمحافظة على البيئة، ك الذم أثرل األخالؽ ٔتبحث . كرعايتها

جديد، نشأ حافز إضايف آخر حرؾ بعض الفالسفة ك علماء اٞتماؿ الذين كسعوا ٣تاؿ االىتماـ ابلطبيعة إذل 
لسفية األمريكية ا١تقارابت الف» نفس اٟتافز كجد يف3«"استطيقا البيئة"خصائصها اٞتمالية، ك أسسوا ما يسمى

 فنجد 4«البيئية،اليت أعادت طرح سؤاؿ األخالؽ ك مساءلة كضعية اإلنساف يف الوجود من منظور أخالقي 
، مستندا يف ذلك على مذىب ا١تنفعة ١تؤسسو جرديي سينجر كتـو رجياف كالذم دعى إذل احًتاـ حقوؽ اٟتيواف

سنجر ىذه  (أستاذ الفلسفة ّتامعة كاركلينا الشمالية ابلوالايت ا١تتحدة األمريكية  )شارؾ تـو رجياف » كقد 5بنتاـ
                                                           

.                              36 ،35ا١ترجع السابق،ص ص  1  
.                                       36نفس ا١ترجع،ص  2  

.                                                                                    نفس ا١ترجع، نفس الصفحة 3  
 مػ رقم العدد 2015 أكتوبر 15-  ىػ 1437 ٤تـر 2- ، ا٠تميس html.٨تو أخالؽ طبيعية بديلة، الشرؽ األكسط: ، الفلسفة البيئية(الرابط)حوسى أزارك 4
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أف إيذاء الكائنات البشرية  )الدعوة إذل اٟتفاظ على  حقوؽ اٟتيواف متفقا على مسلمة يؤمن هبا اٞتميع ىي 
ألجل منفعة أك متعة ىو انتهاؾ ٟتقهم يف عدـ اإليذاء فاف كاف من حق اإلنساف البشرم عدـ األذل فهو كذلك 

الدكليوبولد أبف يتسع ٣تاؿ البحث األخالقي االيكولوجي ليشمل أخالؽ  طالب»كذلك  .1«من حق اٟتيواف 
األرض إذ ينبغي أف توسع أخالؽ األرض حدكد اجملتمع كي تضم الًتبة كا١تياه كالنبااتت كاٟتيواانت أك إٚتاال 

االيكولوجية اٟتديثة الذم يعٌت احًتاـ الطبيعة الذاتية ٞتميع الكائنات »  أرىن انيس صاحب مذىب  2« األرض
اٟتية بغض النظر عن مدل مكانتها لإلنساف إف ا١تبدأ األساسي لاليكولوجيا العميقة ىو االعتقاد أبف البيئة 

ا١تعاشة تعٌت احًتاـ كل من فيها للعيش كاالزدىار بغض النظر عن الفوائد الفعلية لالستخداـ البشرم كىى تعترب 
نفسها عميقة ألهنا تبحث بعمق أكرب يف الواقع الفعلي للعالقة اإلنسانية مع العادل الطبيعي كالتوصل إذل 

ك ديكن 3«استنتاجات فلسفية أكثر عمقا من كجهة النظر السائدة يف البيئة  ابعتبارىا فرعا من فركع األحياء
عبد الرزاؽ الدكام، التيار .حصر التوجهات الفلسفية ٟتماية البيئة يف تيارين مهمُت، ك ذلك حسب ما يورده د

 ،ىدؼ 4«يوصف بكونو فلسفة بيئية ذات توجو إنساين ك ىو األكثر حضورا ك شهرة ْتسب تقديرم »: األكؿ
ك يعد منظرك ىذا التيار . يقـو بذلك ابسم ما يعتربه مصلحة عامة للجنس البشرم»ىذا التيار ىو ٛتاية البيئة 

البشر مصدر ٚتيع القيم، ك أهنم ديثلوف أٝتى الكائنات يف الطبيعة ك أرقاىا، ك أف الغاية الكربل من ٚتيع 
 كبذلك كل ما ىو موجود يف 5«.أنشطتهم ك ٦تارساهتم يف الطبيعة ىي تلبية حاجياهتم ك ٖتقيق رفاىيتهم ك خَتىم

ىو مسخر لتلك الغاية، ك لضماف استمرار ٖتقيق ىذا ا١تصلحة كجب .الطبيعة من موارد طبيعية ك كائنات حية
اإلفراط يف ىدرىا ك تلويث عناصرىا ك تدمَت مقوماهتا، سيؤدم »اٟتفاظ على البيئة ك حسن استثمار مواردىا، ك

يف هناية ا١تطاؼ إذل كوارث بيئية عا١تية، ك من ا١ترجح أف تلحق أضرارا كبَتة ّتميع الكائنات اٟتية، ك يف مقدمتها 
ذكر بوصف فلسفة بيئية جذرية ك عميقة نظرا للتوجو ا١تتطرؼ الذم »:   كالتيار الثاين6«اٞتنس البشرم ذاتو

فهو خطاب يتميز ابلنقد اٞتذرم للحداثة ك للنظاـ الرأٝتارل،ك للنموذج الغريب للنمو . يطغى على خطابو العاـ
ك تعد الطبيعة من منظور . كللحضارة التكنولوجية ك ترتكز فلسفة ىذا التيار على نظرية مركزية اإلنساف يف الكوف

                                                           

.                          نفس ا١ترجع 1  
.                     نفس ا١ترجع 2  
.                        نفس ا١ترجع 3  

، 4، ص2012عبد الرزاؽ الدكام،أضواء على األزمة البيئية ا١تعاصرة،سلسلة دراسات،ا١تركز العريب لألْتاث ك دراسة السياسات،أغسطس  4
www.dohainstitute.org.                                                                                             

.                                        ا١ترجع السابق ، نفس الصفحة 5  
.             نفس ا١ترجع، نفس الصفحة 6  
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«ىذا التيار منظومة حيوية من العالقات التفاعلية الوثيقة بُت ٚتيع مكوانهتا، ك ىي تتأثر سلبا أبنشطة البشر  
1 على اعتبار أف اإلنساف يعد مصدر ا٠تلل الكبَت يف ظواىر الطبيعة،لذا كجب أف ال نورل االىتماـ ابلكائن 
البشرم كحده، بل جيب أف تتوسع دائرة االىتماـ ىذه لتشمل الكائنات البيئية األخرل، ك أف تنظر لإلنساف 

ك ابلتارل اٟتفاظ على البيئة يستدعي رعاية . كجزء من كل، فهو أحد العناصر البيئية ك ليس كريثا شرعيا للبيئة
.       كل مكوف من مكوانهتا حىت تستمر يف الوجود،ك يستمر كجود اإلنساف يف ظلها ا١تميز ابلصفاء ك اٞتماؿ

  الدراسات العربية ٢تا حظها كذلك يف ٣تاؿ الفلسفة البيئية،ك لكن ليس ابلشكل نفسو عند الغربيُت، فهم ٢تم 
كما تتواجد أْتاث .فهي تدرس يف ا١تؤسسات الثانوية ك اٞتامعات يف بعض الدكؿ العربية.ابع كبَت يف ذلك

أيوب أبو دية ْتث يف فلسفة البيئة ك ىو يرل .د: مثال. كبعض ا١تقاالت ك ا١تلتقيات حوؿ ىذا ا١توضوع
اجملاؿ الفكرم الذم ينظر إذل الكرة األرضية من خارجها ٔتنظور شامل، ال من داخلها ٔتنظور ضيّػق ٤تدكد »أهنا

األفق؛ مث يدرس عناصرىا كيرصد ظواىرىا كحيدد الركابط اليت تقـو فيما بينها، على ٨تو حيادم قائم على فكرة ال 
«مركزية اإلنساف يف ىذا الكوف كسطوتو على الطبيعة  2 فلسفة البيئة » كذلك يف نفس الكتاب أف   كقد بُت

تسعى إذل التأسيس النظرم لفكرة احًتاـ القيمة الذاتية  لعناصر الطبيعة ا١تختلفة، كحقها يف اٟتياة يف معزؿ عن 
حاجات اإلنساف كرغباتو الالمتناىية، كذلك ابستخداـ العلـو ا١تعاصرة ، كعلم األخالؽ كا١تنطق علم البيولوجيا 

عالئق الفلسفة » ك ذلك قرأه يف جريدة الرأم األردنية، كاليت أضاؼ فيها أف 3«. كاللغة كعلم  التبيؤ كما إذل ذلك
كالبيئة متشعبة، كمن أمهها النظرة الشمولية ألجزاء البيئة ا١تتعددة؛ فعلم البيئة متنوع التداخالت كيشتمل تقليداين 
على دراسة عدة عناصر من أمهها ا٢تواء كا١تاء كالًتاب كاإلنساف كالبيئة ا١تبنية؛ كلكن علم البيئة يتجاكز ذلك إذل 

.دراسات جيولوجية كمناخية أيضان، بل يذىب أبعد من ذلك ليضم الطبيعة اٟتية كغَت اٟتية » 4  
اثر ا١تناخ على البيئة من كجهة نظر فلسفية، موضحا أف للمناخ أثر »ك قد ٖتدث أبو دية يف احملاضرة ذاهتا عن 

عظيم على البيئة، فتغَت ا١تناخ يف سابق األزماف ىو الذم ساىم يف نشوء اٟتضارات العظيمة يف الصُت كمصر 
كغَتمها نتيجة نزكح القبائل من الصحارم اٞتافة كاٟتارة، كابلتارل أدل إذل انتظاـ الرم حوؿ ٣تارم األهنار الكربل، 

  ك كقد انتهى يف ٤تاضرتو إذل أف الفلسفة يف ا١تاضي 5«.فنشطت الزراعة، كبدأت الغازات الدفيئة تنطلق يف اٞتو

                                                           

.                   نفس ا١ترجع،نفس الصفحة 1  
 /http://www.modhoob.com. 128ابو دية أيوب،علم البيئة ك فلسفتها،موقع نضوب ا١توارد،ص2

.     ا١ترجع السابق، نفس الصفحة 3  
 ،                                                            www.alrai.com/article/442123.html، 2011\01\22أبودية أيوب،عالقة الفلسفة ابلبيئة،جريدة الرأم األردنية،السبت  4

.نفس ا١ترجع 5  
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كاف ٢تا دكر تدمَتم للبيئة الطبيعية لكوكب األرض ك ذلك من خالؿ موقف الفالسفة  ك عالقة اإلنساف ابلبيئة 
                                                                      .من عصر النهضة إذل ظهور فلسفة األنسنة

ىذه ٤تاكلة لتحديد ماىية الفلسفة البيئية، ك من أجل ا١تقاربة اٟتقيقية ٢تذا ا١تفهـو جيب تتبع عالقة اإلنساف ابلبيئة 
  فمسألة البيئة تطرح مشكالت ك .ك عالقة الفلسفة ابلبيئة  ك ذلك ما سيأيت يف ا١تبحث الثاين، ك الثالث

كعالقة البيئة ابإلنساف ك ىي عالقة مزدكجة ال تنفصل أم عالقة أتثَت ك أتثر متالزمُت ابستمرار : تساؤالت كثَتة
ك بال انقطاع ،ىذه العالقة اليت تتحدد من خالؿ اتريخ ىذا اإلنساف ابلبيئة من جهة،ك من خالؿ أتثَتىا يف 

 تطورات علم البيئة، كيف ذلك ؟سنكشف عن ذلك من خالؿ البحث يف. اإلنساف ك أتثرىا بو من جهة أخرل 
إذف ما . ك عالقة الفلسفة ابلبيئة من بداايهتا األكذل إذل غاية ظهور الفلسفة البيئية كمبحث من مباحث الفلسفة

كيف كانت نظرة الفالسفة للبيئة؟، ك كيف كانت اىتماماهتم  ىو أثر البيئة على اإلنساف؟، ك كيف أثر ىو فيها؟
ك انشغاالهتم هبا؟ىل ىي نظرة  اثبتة أـ أهنا نظرة متغَتة رافقت تغَتات ك تطورات األزمنة ك األمكنة ك تطور 

                        العلـو كالتكنولوجيات ؟                    
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:املبحث الثاين  

 جينيالوجيا مفهوم علم البيئة،و حضور مفهوم البيئة يف الفلسفة

٨تاكؿ اآلف دراسة أىم التطورات اليت . بعد أف مت الوقوؼ على ٖتديد ا١تفاىيم ا١تتعلقة ابلبيئة، ك فلسفة البيئة 
فما ىي الظركؼ اليت سامهت يف تطور ىذا ا١تفهـو ك اليت كانت سببا يف ظهور . رافقت ىذا ا١تفهـو عرب التاريخ

علم متخصص يف البيئة؟  كصولو إذل ىذا الشكل الواسع من االىتماـ؟ ك كيف استطاع العلماء االرتقاء بعلم 
، بدليل توجو كل السياسات ك ا١تنظمات ك الفلسفات إذل ضركرة  البيئة على النحو الذم جيعلو ابلغ األمهية اليـو

ذلك .  ال ديكن أف ننكر أف كل شيء، ك كل مفهـو إال ك يشهد تغَتات على مر العصور كاألزمنة. االىتماـ بو؟
فعلم البيئة كما . ىو شأف مفهـو البيئة الذم ينطبق عليو ذلك، فهو مفهـو قد  شهد تغَتات ك تطورات كثَتة 

اكتشف من طرؼ العادل البيولوجي األ١تاين ارنست ىيكل ، ابلرغم من أنو كرد يف الويكيبيداي أنو ذكران سابقا 
ك بغض النظر عن من استخدـ 1 *«1852ىنرم ديفيد ثورك استخدمها منذ » استخدـ ألكؿ مرة من طرؼ 

 فهو قد كاف مرتبطا .علم البيئة أكال، الذم يظهر أف علم البيئة بشكلو احملدد ك ا١تتخصص علم حديث النشأة
فقد حظيت البيئة كعناصرىا  كالتاريخ ك علـو األرض كاألجراـ،ك الطب، ك ٓتاصة ابٞتغرافيا، بعدة ٗتصصات

ا١تتنوعة ابىتماـ كبَت من قبل الكثَت من ا١تفكرين كالفالسفة كالعلماء لدل اليوانف كالركماف كالعرب كالركس كالفرس 
إف العالقة بُت اإلنساف كالبيئة كأثر البيئة على التجمعات البشرية شغلت : كديكن القوؿ. كالصينيُت كا٢تنود كغَتىم

ا١تاء ك ا٢تواء : كانت العناصر األربعة ا١تكونة للحياة عند اإلغريق ىي»فمثال  أذىاف اٞتغرافيُت على مر الزمن
كالًتاب ك النار، ك قد انسجمت مع لفظة إيكوس، بتداخالهتا ك عالقاهتا ا١تتشابكة اليت كونت عناصر الطبيعة 

حسب ما ذكر يف  البيئة فهـوفبداايت استعماؿ ـ2« كافة، ك ىي ليست بعيدة عن نظرتنا ا١تعاصرة للبيئة
كاف يف فرنسا من طرؼ اٞتغرافيوف ١تدرسة علم األحداث )  **الويكيبيداي ك بعض ا١تقاالت يف االنتَتنيت 

خصوصا بوؿ فيداؿ من بالشي، فرايدريك راتزؿ، كانت األحداث اٞتغرافية ٣تاؿ  (اٟتقائق اٞتغرافية)اٞتغرافية
تعاكف بُت اٞتغرافيُت كعلماء النبات أمثاؿ غاسطوف ك بونيي،ك بعد ذلك تطور ا١تفهـو أكثر عند 

يف أكاخر القرف الثامن عشر ك بداية القرف التاسع عشر ك نتيجة الرحالت االستكشافية  )3(. االنكلوسكسوف
للعادل بقصد تطوير التجارة البحرية، ك معرفة األنواع اٟتية، مت ٖتديد آالؼ األنواع من النبااتت،ك ىي متواصلة إذل 

أكؿ دراسة »ك قد كاف ا١تستكشف األ١تاين الكسندر فوف ىومبولت  من بُت العلماء الذين نسبت إليهم. اليـو
                                                           

ar.wikipedia.org/wiki1البيئة_علم . 
                                                                                                                                                                                                            .،علم البيئة أك اإليكولوجيا،ا١تلتقى العريبشؤكف بيئية ... ‹ www.4roro4.net:ا١توضوع ا١توجود يف الويكيبيداي موجود يف ا١توقع*

. 6،7ابو دية أيوب،علم البيئة ك فلسفتها،موقع نضوب ا١توارد،ص ص 2 
http://www.modhoob.com/ 

               .                                                                                                                   2012\07\08: اتريخ،شؤكف بيئية  ‹ www.4roro4.netعلم البيئة أك االيكلوجيا،ا١تلتقى العريب :  كذلك يف،. ككيبيداي،**
3\ ar.wikipedia.org/wiki/2014\06\14:البيئة،اتريخ الدخوؿ_علم  
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، بُت 1840يف سنة  .كبيئتها، كعالقة النبااتت كا١تناخ ا١تعاش فيو  فعلية للتفاعالت ا١توجودة بُت الكائنات اٟتية
شهَت  ك لو مؤلف.عدد كبَت من النبااتت، كما سعى إذل شرح التوزيع اٞتغرايف ٢تا مستندا إذل ا١تعطيات اٞتيولوجية

 .  التجربة على جغرافية النبااتت– ٖتت عنواف 
[1850)] » 1                                                                                                                         
 كتوصل العلماء إذل أف اٟتياة تتوقف على ثالث الكيمياء أثرت أْتاث ا١تعرفة خاصة يف القرف التاسع عشر)يف

ك اقًتح اٞتيولوجي ".القشرة اٞتيولوجية " عناصر أك ثالث شركط، ىي الغالؼ اٞتوم، الغالؼ ا١تائي كالًتبة 
ك خص هبذا ا١تصطلح األرض اليت ٖتمل . 1875يف سنة " احمليط اٟتيوم " النمساكم ادكارد سويس مصطلح 

 2 (.النبااتت، اٟتيواانت كا١تعادف
 مفهـو احمليط اٟتيوم يف فالدديَت فنوش فرند سكي، حدد اٞتيولوجي الركسي 20القرف العشرينيات من » أما يف
، حيث كصف احمليط اٟتيوم أبنو للدكرة البيوكيميائية، ككصف ا١تبادئ األساسية 1926"احمليط اٟتيوم " كتابو 

 منذ هناية القرف التاسع عشر،عقب انتشار االيكولوجيااستخداـ مصطلح )كقد بدأ 3 « .٣تموع من األنظمة البيئية
 الثورة الصناعيةك مع بداية .الغاابت كبدأت إزالة ا١تستعمراتاألضرار البيئية يف القرف الثامن عشر، حيث كثرت 

 4 (.كثر أتثَت النشاط البشرم على البيئة
اعتربت البيولوجيا اٞتغرافية اليت تدرس أكساط األنواع ، علما مستقال عن علم البيئة، )ك خالؿ ىذا القرف كذلك

، 1935 اسم النظاـ البيئي سنة آرثر تنسليكالذم يبحث يف أسباب تواجد األنواع يف مكاف معُت،كأطلق عليو 
كمن ىنا فقد أصبح علم البيئة . يًتكز النظاـ البيئي يف التفاعل بُت ٕتمع الكائنات اٟتية الوسط الذم تعيش فيو

.  علما لألنظمة البيئية
، 1953تبٌت االحيائي اكجُت اكدًن مع أخيو ىوارد اكدًن مفهـو النظاـ البيئي، اعد اكجُت اكدًن كتااب نشر يف 

 5 (.كالذم أنشأ أكثر من جيل من علماء األحياء كعلماء البيئة يف أمريكا الشمالية
حققت الدراسات البيئية بعد ىذه الفًتات ٧تاحات ىائلة، ك تعلقت البيئة ٔتجاالت متعددة كفضاءات 

متنوعة،كقد اتسعت دائرة علم البيئة لتشمل العديد من الفركع منها اٟتياة الربية، ك علم الغاابت ك علم احمليطات ك 
علم ا١تتحجرات، علم اٞتغرافيا اٟتياتية،علم تلوث البيئة، ك علم التقاانت البيئية،ك علم البيولوجيا، ك علم البيئة 

بشىت أبعادىا ا١تادية أك  ىذا ألنو من الصعب جدا فصل ىذا العلم عن ابقي العلـو األخرل ...الفيسيولوجي
 جزءا أساسيا من السياسة العا١تية، عندما شرعت اليونسكو  أصبحت االيكولوجيا1971سنة »  ففي. اإلنسانية

                                                           

 L                                                                .نفس ا١ترجع  
.نفس ا١ترجع  2  
.نفس ا١ترجع  3  
  4نفس ا١ترجع

. نفس ا١ترجع  5  
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يهدؼ إذل توسيع ا١تعرفة عن عالقة اإلنساف ابلطبيعة، كبعد " الرجل كاحمليط اٟتيوم"يف برانمج ْتث ٝتي ب
                                                                                                                                      1« سنوات مت ٖتديد مفهـو احمليط اٟتيوم

مع خرباء آخرين،  أكؿ مؤ٘تر للبيئة كاإلنساف يف ستوكهودل، حضره رين ديبو ،عقدت األمم ا١تتحدة1972يف »ك
سامهت ىذه األحداث األساسية التالية يف تطوير ". فكر عا١تيا كاعمل ٤تليا:"تولد عن ىذا ا١تؤ٘تر عبارة تفيد

يف " قمة األرض"مفهـو احمليط اٟتيوم كظهور مصطلح التنوع البيولوجي يف الثمانينيات، ىذا ا١تصطلح طور يف 
، فقد عرؼ احمليط اٟتيوم رٝتيا من طرؼ أكرب ا١تنظمات الدكلية كفيها  1992سنة  ريو دم جانَتك

                                                                 2 « .عرؼ ٥تاطر االستخفاؼ ابلتنوع البيئي
، اعًتؼ دكليا ٓتطر األنشطة اإلنسانية على احمليط خاصة الغالؼ اٞتوم، أسفر ىذا 1997يف عاـ »كذلك 

، كقد سلط الضوء على أخطار الغازات يف االحتباس اٟترارم، فهو السبب الرئيسي « كيوتو » ا١تؤ٘تر عن برتوكوؿ
تيقنت معظم أمم العادل أمهية النظر إذل البيئة بنظرة موحدة أك على نطاؽ عا١تي، كأف تنظر "كيوتو"يف  .لتغيَت ا١تناخ

                                                                                  3«.يف أتثَت النشاطات السياسية على بيئة ىذا الكوكب
يبحث يف عالقة الكائنات  (األحياء)فركع البيولوجيا  فرعنا من  بكونو البيئة علم كمنذ أكائل القرف العشرين ُعرؼ

القرف العشرين حيث استخدمتو  خصوصا من ستينيات ، سياسي إذل اصطالح كلكنو أخذ يتحوؿ. اٟتية ببيئتها
أدل . فكاف بذلك االىتماـ كبَت من طرؼ العلماء ك السياسيُت ك الفالسفة 4اٞتدؿ ا١تتصاعدة، ا٠تضر حركات

 كالفيزيولوجيا ذلك إذل كالدة علـو فرعية كثَتة ٢تا صلة مباشرة ك غَت مباشرة ابلبيئة نتيجة ارتباطها ابلعلـو األخرل
. إخل..ك البيولوجيا ك الفيزايء ك الكيمياء،علم النبات،علم اٟتيواف، ك كذلك علم اإلحصاء،ك ا٢تندسة، كاٞتغرافيا

كذلك بطبيعة اٟتاؿ يعود إذل أف كجود ىذه العلـو يف حد ذاتو ارتبط ٔتحاكلة اإلنساف معرفة كاستكشاؼ ، كاقعو 
كعا١تو ا٠تارجي ٔتختلف ظواىره،حقيقة عضويتو ك طبيعتو حياتو كابقي األنواع اٟتية األخرل ىذا من جهة، ك من 
جهة أخرل ىو أف البيئة تتعلق ٔتختلف نشاطات اإلنساف، فهي موطن استقراره، ك سبب كجوده ك استمراره يف 

فكاف . ىذا الوجود، فهي تشكل جانبا مهما من شخصيتو، ك ىي مصدر إ٢تامو ك إبداعاتو يف كل اجملاالت
فكاف .بذلك إرجاع البيئة إذل العلـو األخرل ك التعبَت عنها تعبَتا جديدا ىو الفركع اليت تفرعت عن علم البيئة

 : بذلك علما شامال، من أجل تسهيل دراستو، ك ٗتصيص ٣تاؿ الدراسة كضعت لو التقسيمات التالية

                                                           

.ا١ترجع السابق  1  
.نفس ا١ترجع  2  
.نفس ا١ترجع  3  

4 رانيا نبيل إذل االستخالؼ، ...من مركزية اإلنساف ك الطبيعة: ىبة رءكؼ عزت،البيئة- زىراف 
khayma.com/almoudaress/takafah/albiaa.htm4  
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كالذم يهتم بدراسة نوع كاحد أك التداخالت اٟتيوية يف ٣تموعة مًتابطة  Autecology علم البيئة الفردية« 
من األنواع يف بيئة ٤تددة،كيعتد ىنا استخداـ التجربة يف الدراسة، سواء ا١تخربية أك ا١تيدانية، ٞتمع ا١تعلومات 

 .البيئية
 )كىو نوع من االٕتاه اٞتماعي يف الدراسة، كفيو تدرس ٚتيع العوامل اٟتية Synecology علم البيئة اٞتماعية

                                                                                                                                         :                                                                                                                           كىذا العلم بدكره يقسم إذل1« . كالعوامل غَت اٟتية يف منطقة بيئية ٤تددة (ٚتيع أنواع الكائنات اٟتية
 Terrestrial Ecology علم البيئة الربية«

 Aquatic Ecology                                      علم البيئة ا١تائية
                                                     Marine Ecology                                      علم البيئة البحرية

 Animal Ecology  علم البيئة اٟتيوانية:كيف تقسيم َاخر، يقسم البيئة اذل
 Plant Ecology »2                                     علم البيئة النباتية

 Wildlife  إدارة اٟتياة الربية«كقد تطور ٣تاؿ علم البيئة لتشمل فركعا أخرل تتعلق بو، كمنها
Management كعلم الغاابت Forestry كعلم بيئة ا١تتحجرات Paleoecology  كعلم

 Pollution كعلم تلوث البيئة Biogeography كعلم اٞتغرافيا اٟتياتية Oceonographyاحمليطات
Ecollgy ك علم التقاانت البيئية Eclogical Technology كعلم البيئة الفسيولوجي 

Physiological Ecology 3 « .اخل                                                                                                                               
  الستينات،تطور علم البيئة من العلم الطبيعي،ك علم األحياء،ك علم احمليط،ك احملافظة على األنواع،«بدءا من
ك قاد ازدايد الوعي ابالعتماد ا١تتبادؿ بُت كل العناصر ا١تنفردة اليت تكوف البيئة إذل دراسات ميدانية .كاٞتغرافيا

-فقد مت دمج  أفكار إحيائية ك فيزايئية مع أخرل من العلـو اإلنسانية.ٖتتوم على جوانب من ىذه العناصر كلها
 4« ىو علم البيئة:يف حقل جديد متداخل التخصصات- ك علم االجتماع، ك االقتصاد ك العلـو السياسية

ك هبذه التطورات اليت عرفها علم البيئة، فإنو يصعب فصلو عن العلـو كلها سواء ا١تادية أك اإلنسانية،ك ىذه 
يتضمن حركة  (اديولوجي أك فلسفي) تيار فكرم «التطورات كانت كذلك كراء ظهور اٟتركة البيئوية كاليت تعترب

                                                           
 منتدل مهندس حسن الشحات للتحكم اآلرل ، ا١تنتدل الكيميائي  –علم البيئة  ،2008 أغسطس 27األربعاء علم البيئة،  أٛتد بشَت،1

hassanheha.forumn.org    
  2                                   .                  نفس ا١ترجع
.نفس ا١ترجع  3  

 32،ص2012،فرباير1كايتنغ،علم ك تقانة البيئة ا١تفاىيم ك التطبيقات،تر الصديق عمر الصديق،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتكت،ط.سبيلماف،اننسي إ.فرانك ر4



علم البيئة،و فلسفة البيئة : ماهية و جينيالوجيا                                               الفصل األول  

 

30 
 

                                                              .البيئيُت أك سياسة البيئة، كىو النشاط السياسي الذم يهدؼ إذل احًتاـ احمليط كٛتايتو
علم البيئة دييل إذل احًتاـ التوازانت الطبيعية، فالبيأكية أك حركة البيئيُت ٢تا ثالثة أصوؿ أساسية، حيث هتدؼ إذل 

 « .اٟتفاظ على ا١توارد الطبيعية، اٟتفاظ على اٟتياة الربية كتدعو إذل مكافحة التدىور اٟتاصل يف كسط اٟتياة
منذ ٜتسينيات القرف العشرين ليكوف رمزا للتعاطف مع " األخضر"اللوف تذكر بعض ا١تقاالت أنو استخدـ  1

األحزاب البيئية كاف «البيئة، كالدفاع عنها، ك يف أكاخر سبعينيات القرف العشرين تبٌت ىذه الفكرة عدد كبَت من
 Environmentalism"البيئية"، كما لبث أف ظهر موازاين اصطالح (Die Grünen)أك٢تا األ١تاف ا٠تضر 

الذم استخدـ لوصف أفكار كنظرايت تعتقد يف جوىرىا أف اٟتياة البشرية ال ديكن فهمها إال من خالؿ سياؽ 
العادل الطبيعي، كىي بذلك تضم تنوعنا كاسع النطاؽ من ا١تعتقدات العلمية كالدينية كاالقتصادية كالسياسية بدال 

                                                      2«. من أف تنطوم على ٣تموعة معينة من السياسات كتلك اليت تدعمها حركة ا٠تضر ا١تعاصرة
أك اٟتركة البيئية ىدفها التعامل ا١تعتدؿ أك اإلصالحي للبيئة الذم ال يساىم يف تفاقم األزمات " البيئية"ك تعد 
 يف االىتماـ ابلعلـو البيئية كتبنيو لرؤية سياسية مغايرة ١تا ecologism" ا١تذىب البيئي"ك تظهر أمهية . البيئية

فقد كاف من بُت دعوات ىذا ا١تذىب . كاف يف اعتقاد الفكر التقليدم الذم اعترب الطبيعة موردا اقتصاداي ال ينفذ
. ىو إعادة النظر يف عالقة اإلنساف ابلطبيعة، ك ذلك ألف إساءة استغالؿ الطبيعة يهدد بقاء اٞتنس البشرم

" الربيع الساكن"كمن أكائل الكتاابت اليت نّبهت إذل كجود أزمة بيئية متزايدة كاف كتاب ريتشيل كارسوف «
من جراء االستخداـ ا١تتزايد للمبيدات ر، الذم كاف نقدان ١تا ٟتق ابٟتياة الربية كعادل اإلنساف من أضرا(1962)

اٟتشرية كالكيماكايت الزراعية األخرل، كا١تطالبة ابستخداـ رشيد للموارد الطبيعية خاصة تلك اليت أكشكت على 
 كىذه األفكار اليت تبنتها السياسات ا٠تضراء كالسياسات البيئية اٟتديثة ليست أفكارا جديدة بل ىي 3 « .النفاد

، ككذلك الدايانت Mother Earth" األرض األـ"الدايانت الوثنية القددية اليت أكدت مفهـو «عودة ألفكار 
  بعد التعرض ألىم التطورات اليت عرفها علم البيئة ،٨تاكؿ التعرؼ 4« . الشرقية مثل ا٢تندكسية كالبوذية كالطاكية

:                                                                     على بعض ا١تفاىيم اليت ٢تا عالقة بعلم البيئة ك ىي
 كم، ديتد من أعمق نقطة يف احمليط إذل أعلى 14ىو حيز اٟتياة على كوكب األرض ٝتكو « :الغالؼ اٟتيوم-

                                                           

ar.wikipedia.org/wik1 /البيئة                                                                        _علم 
  khayma.com/almoudaress/takafah/albiaa.htmإذل االستخالؼ، ...من مركزية اإلنساف ك الطبيعة: ىبة رءكؼ عزت،البيئة- زىراف رانيا نبيل 2

.نفس ا١ترجع  3  
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تشمل ٚتيع الكائنات اٟتية،أجزاء من القشرة األرضية،الغالؼ ا١تائي،الطبقات السفلى من :نقطة ارتفاع مكوانتو
                                                                                            1. الغالؼ ا٢توائي

 يعترب آلية دائرية تصف االعتماد ا١تتبادؿ بُت الكائنات Ecosystème « :(النظاـ البيئي)النظاـ االيكولوجي
فللنظاـ اٟتيوم مكوانت .مع بعضها البعض ك مع اٞتزء غَت اٟتيوم من بيئتها (اجملتمع اٟتيوم)اٟتية يف العادل اٟتي 

ك ديكن ٖتليل النظاـ البيئي من كجهة كظيفية 2 « فيزايئية،ك كيميائية،كإحيائية، ابإلضافة ١تصادر ك مسارات طاقة 
يتشكل كل نظاـ . بناءا على عدة عوامل تشمل ىذه األخَتة الدكرات اٞتيوكيميائية،الطاقة، ك سالسل الغذاء

أك /عرب الدكرات اٞتيوكيميائية اإلحيائية اليت تستخدـ الكائنات اٟتية فيها الطاقة من الشمس لتتحصل على«بيئي
تثبت العناصر غَت العضوية ك غَت اٟتية مثل الكربوف كاألكسجُت،ك ا٢تيدركجُت، من البيئة  

                                                                                              * 3« . ك ٖتو٢تا إذل غذاء حيوم، يستخدـ ك من مث يعاد تدكيره
: العوامل الغَت حية ىي مكوانت ٖتدد نوع اٟتياة، ك تضم عوامل فيزايئية : أكال«:كمكوانت النظاـ البيئي متعددة

كاٟترارة ك ا١تناخ، عوامل كيميائية تتناكؿ أثر زايدة أك نقص بعض العناصر ك ا١تركبات الكيميائية اٟتامضية 
تضم ٚتيع الكائنات اٟتية يف ثالث . تؤثر يف البيئة ك تتأثر هبا: عوامل إحيائية :  اثنيا.كالقاعدية ك أمالح الًتبة  

 (النبااتت ا٠تضراء)كائنات منتجة للغذاء-«:  ك ىي4«٣تموعات من النظاـ من الكائنات يف أم نظاـ بيئي
.                                                                                                 عملية البناء الضوئي ٖتوؿ طاقة الشمس اإلشعاعية إذل طاقة كيميائية مدخرة يف الغذاء

تتغذل مباشرة على  (اٟتيواانت العشبية)تعتمد يف تغذيتها على النبااتت ا٠تضراء:كائنات مستهلكة للغذاء-
كائنات ٤تللة -«كىناؾ  5 «. تتغذل على حيواانت سبق أف تغذت على النبااتت(اٟتيواانت ا١تفًتسة)النبااتت،

ىي كائنات ٣تهرية تتخذ من أجساـ النبااتت ك اٟتيواانت ا١تيتة  (البكتَتاي ك الفطرايت الرمية)اٟتارس على الطبيعة 
بدكهنا  (أمهية الكائنات احملللة)غذاء ٢تا فتحللها مستمدة منها الطاقة ك ٥تلفة أمالحا ك مواد تعود اثنية إذل الًتبة 

تبقى األحياء بعد موهتا دكف ٖتلل،فهي تطلق مركبات عناصر الكربوف ك الفوسفور ك النيًتكجُت ك غَتىا إذل 
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 من خالؿ ٖتليل األنظمة البيئية   يتبُت1 « .حيث يعاد استخدامها لتؤمن استمرارية النظاـ االيكولوجي. الًتبة
العالقة الوثيقة بُت الكائنات اٟتية ك غَت اٟتية يف البيئة، ك أف ىذه العالقة شبيهة بعالقة األعضاء داخل اٞتسم، 

ك ىو ما يطرح ضمن ا١تشاكل . ك أم خلل، أك تلف يصيب عضو من األعضاء يؤثر على األعضاء األخرل
البيئية أين ٧تد أتثر اإلنساف ك كل األنواع اٟتية ك غَت اٟتية ابالختالؿ البيئي ك أنواع التلوث ا١تختلفة بشكل يهدد 

         .                                                                                        بقاءىا ك استمرارىا
على التنمية اليت تليب ا١تتطلبات اٟتالية مع األخذ بعُت االعتبار إمكانية القدرة على تلبية العمل :التنمية ا١تستدامة

كىو ما يعٍت استغال٢تا بشكل حذر، «كاستدامتها متطلبات األجياؿ القادمة، ك ذلك ابٟتفاظ على موارد الطبيعة، 
معقوؿ، كمنظم، لتغطي حاجات البشر دكف اإلضرار ابألنظمة البيئية اٟتية أك اإلضرار إبمكانية توفرىا أيضان 

كىذا يتطلب كضع سياسات البد من ترٚتتها إذل أفعاؿ ْتيث تتضمن توضيح أثر استغالؿ . لألجياؿ القادمة
ك موضوع 2 «.اإلنساف ١تصادر الطبيعة كاستنزافو ٢تا كاإلجراءات ا١تناسبة اليت جيب اٗتاذىا للتقليل من ىذا األثر

كالبد من البحث . إذل ٖتقيق توازف بُت معدالت استغال٢تا كمعدالت ٕتددىا«استدامة ا١تصادر ا١تتجددة يهدؼ
عن بدائل غَت قابلة لالستنزاؼ لتحل ٤تل ا١تصادر غَت ا١تتجددة، مثل استبداؿ الوقود األحفورم ابلطاقة الشمسية 

                                                                                                      3 «..أك الطاقة الرحيية أك طاقة األمواج أك طاقة ا١تد كاٞتزر كالطاقة اٟتيوية
ىو ميل النظاـ البيئي إذل االستقرار أك عودتو إذل الوضع األكؿ بعد أم تغَت يطرأ عليو دكف «: التوازف البيئي-

. أم تغَت يطرأ على األنواع اٟتية ك غَت اٟتية« :اختالؿ التوازف البيئي  -4  « . حدكث تغَت أساس يف مكوانتو
                                                                                                    5« . فيؤثر على طبيعتها ك حيو٢تا،إبحداث التغَت الذم يضر بطبيعتها

ك بناءا على اتصاؿ ىذا ا١تفهـو ابإلنساف من كل جانب جعل العالقة بُت اإلنساف كالبيئة عالقة كبَتة جدا تظهر 
ما ىي ىذه األبعاد؟ك ما خلفياهتا ؟ كيف تؤثر يف اإلنساف ك كيف يؤثر ىو فيها؟ ىذا ما . من خالؿ عدة أبعاد

  .سنبحث فيو يف ا١تبحث ا١توارل
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:املبحث الثالث  

التطور اجلينيالوجي لعالقة االنسان ابلبيئة، وحضور مفهوم البيئة يف الفلسفة 

 :العالقة بُت اإلنساف ك البيئة
فهو يؤثر فيها ك يتأثر . اإلنساف يرتبط كالبيئة ارتباطا قواي، ك ذلك ما سبق اٟتديث عنو من خالؿ تعريفات البيئة

٨تاكؿ أف نتعرؼ .هبا ك ٔتا حيدث فيها، حىت أنو ينسب إليو كل ما حدث فيها من تغَت، كتلوث، ك مشاكل أخرل
على طبيعة العالقة بُت اإلنساف ك البيئة، فهل كانت ىذه العالقة عالقة تناغم ك انسجاـ أـ أهنا كانت عالقة 

صراع ك ٖتدم؟،ىل ىي عالقة كاحدة اثبتة أـ أهنا عالقة متعددة ك متغَتة بتغَت الظركؼ ك األزماف؟ ىل ا٧تر عن 
.                                                                                                ىذه العالقة نتائج اجيابية أـ سلبية؟ سنبحث يف عالقة اإلنساف ابلبيئة من خالؿ أبعادىا التارخيية، ك الفلسفية

إف اإلنساف ما كجد يف ىذه األرض إال ليعمرىا،ك ليكوف خليفة هللا فيها، كذلك كاف بداية مع سيدان آدـ عليو 
كهبذا تكوف عالقة اإلنساف .. فاإلنساف ىو أرقى الكائنات بسبب ٘تيزه العقلي، كاٞتسدم، كالنفسي . السالـ

ك لكن الشائع ىو أف اإلنساف مىت حل ببيئة معينة إال ك ترؾ فيها أثرا،أك أحدث فيها . ابلبيئة عالقة قوية ك ابرزة
ىذا ما جيعل عالقة اإلنساف ابلبيئة أتخذ أكجو ٥تتلفة ك متغَتة . خلال، ك ابلتارل يكوف قد كضع فيها بصمتو

فأكائل عالقة . حسب نظرة اإلنساف إليها عرب التاريخ، ك حسب تغَتاهتا ك تبدؿ معا١تها عرب التاريخ كذلك
مث .ك ذلك لكثرة تقلباهتا أحياان، ك لقوهتا ك عنفها أحياان أخرل. اإلنساف ابلبيئة كانت ٗتوفا منها، ك من ظواىرىا

ك بعدىا تقرب .بعد ذلك أخذ يتعامل معها،ك يتكيف مع تغَتاهتا،ك بدأ ينتفع من خَتاهتا،ك حيقق متطلباتو منها
يف ظل ىذه ا١تسَتة .منها ليعرفها،ك حياكؿ فهم ك تفسَت ظواىرىا فأنشأ بذلك فلسفات ك علـو كانت أىال لذلك

التارخيية كانت العالقة بُت اإلنساف ك البيئة متغَتة يسودىا التوافق أحياان،كأحياان أخرل يكوف الصراع ىو 
أما عن ىذه العالقة اليـو فالظركؼ توجب ك ٖتتم ضركرة عقد مصاٟتة بُت اإلنساف ك البيئة ، ك إال فقد .سيدىا

                     .ىذا اإلنساف كل شيء حىت ذاتو
دراسة األسس التارخيية لعالقة اإلنساف ابلبيئة كمدل توافقو أك صراعو معها تبُت إذل ما آلت إليو البيئة اليـو من 

تطالعنا ا٠تلفية التارخيية ٢تا، كمىت بدأ اإلحساس «تغَتات ك اختالالت متسارعة اٟتدة يف كل ٟتظة ك قد
ٔتشكالت البيئة على ا١تستول احمللي كالعا١تي؛ لذا فقد توجو االىتماـ إذل ا١تشكالت البيئية منذ ما يقرب من 

كخيمة «كتعد ىذه ا١تشكالت1 «.ثالثُت عاما، غَت أف مشكالت اإلنساف مع البيئة قددية قدـ اإلنساف نفسو
العاقبة ما دل نعمل على ٕتنبها، فالتلوث مدمر لألهنار كالبحَتات، إذ جيعل ا١تياه غَت صاٟتة كيسمم األٝتاؾ، كقد 

   ك تواصل استمرار 2«. كجهت العناية ١تكافحة تلوث ا٢تواء؛ ١تا ٢تذا التلوث من آاثر ضارة على صحة اإلنساف
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من مستول   التلوث البيئي بشكل خطَت ك رىيب، األمر الذم عجل  يف الرفعىذه ا١تشكالت ك ارتفاع نسب
 سبعينيات يف إال تنطلق دل اليت البيئية الفلسفة حداثة ضوء يف ك اٟترص على الًتبية البيئية، ٓتاصة البيئي، الوعي

                         أف الفكرة اليت تنادم هبا، كتدعوا إليها التيارات البيئية ا١تعاصرة من ٦تارساتحيث      .القرف ا١تاضي
الدايانت الوثنية القددية اليت «صديقة للبيئة،ك ضركرة احملافظة عليها،أصلها ىو الرجوع إذل األفكار اليت تبنتها   

« . ، ككذلك الدايانت الشرقية مثل ا٢تندكسية كالبوذية كالطاكيةMother Earth" األرض األـ"أكدت مفهـو 
 2«  الشنتو الياابنية يظن أف اآل٢تة تقطن يف الغاابت فإذا مس أحدىم شجرة عاقبتو اآل٢تة على ذلك« فداينة1

 للمذىب التاكم، نسبة إذل اتك الفيلسوؼ الصيٍت الذم عاش يف القرف السادس قبل ا١تيالد، «،أما ابلنسبة    
 3« يسود االعتقاد أف اإلنساف الراقي يتجلى بفضائل اٟتب ك الصرب ك الكـر صوب عناصر الطبيعة اٟتية كافة 

ثقافة ا٢تنود اٟتمر يف كما أف 4«  تسود ثقافة نبذ العنف اليت ٖتًـت صنوؼ اٟتياة كلهاالداينة البوذية«أما ٓتصوص
 ،ك يعتقدكف أف تشويو الطبيعة ٔتثابة التضحيات إبطالؽ سراح اٟتيواانت ال بقتلها«مشاؿ أمريكا يقوموف بتقدًن 

                                                                                                              5« جردية ْتق جسم أمهم األرض 
ك الراجح أنو يف ظل ىذه اٟتقبة عرفت العالقة بُت اإلنساف ك البيئة نوع من التقديس كالتأليو أين كجد اإلنساف 

فيها نفسو كسط بيئة طبيعية موحشة مطلقة ال يستطيع السيطرة الكاملة عليها فلجأ إذل أتليو ىذه الظواىر 
فقد ألو البابليوف، كا٢تنود، كاليواننيوف مظاىر الطبيعة كالكائنات اٟتية كاٗتذكىا إما آ٢تة .   كالطبيعية احمليطة بو

ك كانت العالقة بُت البشر ك الطبيعة عالقة متينة، كدل يكن عندىم ٘تييز بُت .صرحية أك رموزا آل٢تة أك ٕتسيدا ٢تا
ك كانت قبائل «. ك كل شيء من أشياء الطبيعة كانت تسرم فيو اٟتياة مثل اإلنساف.اإلنساف ك اٟتيواف ك اٞتماد

شعورا منها أبف ما يربطها ْتيواهنا الطوطم أقول ٦تا يربطها " اٞتاموسة"أك " الدب"الصيد تطلق على نفسها اسم 
جعلهم يعمدكف إذل ٤تاكاة "عصبهم"زايدة على ذلك فإف إدياهنم أبف حيواهنم الطوطمي ىو سلفهم أك... ابألغراب

ئنا ما عاداتو أك حركاتو ك السيما يف ا١تناسبات الدينية، فيصبحوف حقا مثل الدب أك اٞتاموسة أك طوطمهم كا
     *. ك كاف من نتائج ىذا التقديس كذلك امتناع البعض عن أكل بعض اٟتيواانت كالبقر كا٠تنازير 6 « .كاف

الطريق "اٝتها من الطاك«كتعترب الطاكية من األدايف الصينية القددية ا٢تامة ك الشديدة الصلة ابلطبيعة، إذ اشتق 
إذ يوجو كتاب طاكيت شنج النصح التارل . إذل اتباعو. ـ.ؽ600الذم دعا الشاعر الكتسو الناس حوارل " الطبيعي
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 .257..254للمزيد نفس ا١ترجع،الصفحات ، * 
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ك ىناؾ نص طاكم ".فليس ٙتة ما ال ديكن تنظيمو تنظيما حسنا (معاداي للطبيعة)ك ال أتتوا عمال : "للناس
                                                                                                                                       1« "ينبغي أال تلحق األذل حىت ابٟتشرات ك ا١تخلوقات الزاحفة أك األعشاب ك األشجار... "آخر

ك بعد ىذه ا١ترحلة جاءت فًتة اٟتضارة اليواننية، كاليت ٘تيزت بظهور الفلسفات الطبيعية  كالعقلية ك تطوراهتا اليت 
 فقد كاف االىتماـ يف ىذه الفًتة ابلتوجو إذل معرفة الكوف كعلة كجوده، .تواصلت حىت مطلع العصر اٟتديث

. فكانت مسامهات الفالسفة ىي تقدًن تفسَت للعادل الطبيعي مستندين يف ذلك على فكرة األرض ىي مركز العادل
البيئة اليت ىيأىا هللا ٠تدمة اإلنساف بكل ما «يف ظل ىذه الفًتة كاف عالقة اإلنساف ابلطبيعة ينظر ٢تا على أهنا

أمثاؿ - كانت بداايت التجربة الفلسفية اليواننية مع الفالسفة الطبيعيُت2« فيها من كائنات حية كظواىر طبيعية
 ك مع **.الذين كانت كجهتهم ىي معرفة الطبيعة ك أصل الوجود...- طاليس، أنكسيمانس، ىَتاقليطس،

فسقراط  «كاف االىتماـ ابلبحث يف ا١تاىيات العقلية الثابتة،     .سقراط، أفالطوف، أرسطو: الفلسفات العقلية
ك دل يبلغ من الطريق إال منتصفو، أما طريق ا١تعرفة العقلية اليت يقـو هبا .ىنا كضع األساس فقط يف الطريق العقالين

فمع أفالطوف كاف االىتماـ ٔتفهـو ا١تاىيات . 3«اإلنساف للكوف فلم حيدد مال٤تو حقا إال أفالطوف ك أرسطو
 ك أصبح ديثل مركز الثقل يف العالقة بُت اإلنساف ك العادل حىت اٗتذ منو أفالطوف تفسَتا للكوف كلو «العقلية

ك ألكؿ مرة يف الفكر الغريب تتحدد مهمة اإلنساف أك كظيفتو يف الكوف، ك ذلك . ك١تعرفتنا للموجودات اليت فيو
 عكس أفالطوف صاحب النظرة الفلسفية ا١تعرفية ا١تفارقة للواقع،كاف أرسطو أكثر كاقعية 4« بربطها اب١تعرفة 

ا٠تط الذم سار فيو « إف .ك٤تايثة للواقع من خالؿ ْتثو يف ماىيات ا١توجودات اٟتسية ك الكشف عن عللها
ك بذلك ساىم أرسطو يف تقدًن . 5«أرسطو يف فلسفتو كلها ىو خط علماء النبات ك اٟتيواف ك التاريخ الطبيعي

ا١تادية، الصورية، الفاعلة، :تفسَت للعادل ك ا١توجودات ابلبحث يف حركتها ك عللها اليت قسمها إذل أربعة علل

                                                           
  . 258 ،257 نفس ا١ترجع،ص،ص1

  egyyfast.blogspot.com/2015/08/blog-post_18.htmشرح الفلسفة ك قضااي البيئة،فلسفة الصف الثالث الثانوم،                      2
حيي ىويدم، قصة الفلسفة الغربية،دار الثقافة للنشر كالتوزيع القاىرة، :١تعرفة ا١تزيد عن الفالسفة الطبيعيُت ٦تكن الرجوع إذل كتب اتريخ الفلسفة، منها مثال** 
  .19...11،الصفحات 1993دط،

.  27، ص1993حيي ىويدم، قصة الفلسفة الغربية،دار الثقافة للنشر كالتوزيع القاىرة، دط، 3  
. 28نفس ا١ترجع،ص 4  
 5  .34ص.ا١ترجع السابق 

.37، 36نفس ا١ترجع،ص،ص*   
 برتراند راسل، حكمة الغرب، أنظر.عرفت ىذه الفًتة عدة كشوفات علمية خصت علم الفلك ك علم الفيزايء ك مت تعديل فكرة األرض اثبتة إذل فكرة األرض تدكر** 
- كذلك ابلنسبة لنظرية داركين حوؿ أصل األنواع ك تطورىا. 45...39: ، الصفحات1978، يناير 72فؤاد زكراي، سلسلة عادل ا١تعرفة، الكويت، العدد: ، ت2ج 

اليت يستنتج داركين  من خال٢تا العالقة ا١تعقدة بُت الكائنات اٟتية ك اليت تكفل التوازف داخل أم نظاـ - نظرية ىامة كاف ٢تا أثر كبَت على العلم ك الفلسفة
إيكولوجي، ك ابلنسبة لعملية االنتقاء الطبيعي اليت ٘تارسها ٥تتلف البيئات على األنواع النباتية ك اٟتيوانية، فيعتربىا ٤ترؾ التطور البيولوجي، ك الذم عرب عنو المارؾ 

اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف  سلسلة عادل ا١تعرفة، ،ت السيد دمحم عثماف، عودة الوفاؽ بُت اإلنساف ك الطبيعة،جاف مارم بليت:أنظر". التحولية"ابسم 
                                                                                            .18 ،17 ،16:،الصفحات1978، يناير189، العددكاآلداب،الكويت

         



علم البيئة،و فلسفة البيئة : ماهية و جينيالوجيا                                               الفصل األول  

 

36 
 

   تلت مرحلة الفلسفة اليواننية، ا١ترحلة العصور الوسطى ك اليت ٘تيزت بفلسفة ال عقالنية كانت * .كالغائية
٘تارسها الكنيسة ابحتضاهنا للفكر الالىويت، انقضت ىذه ا١ترحلة بفضل حركات اإلصالح ك انتصار العقل على 

نظر يف الالىوت، ك انتصار الرأٝتالية ك صعود الربجوازية ، كظهور مفهـو النزعة اإلنسانية ك اليت تقصد إعادة اؿ
ذلك ما أسست لو فلسفات اٟتداثة بًتكيزىا -مفهـو اإلنساف ك كصفو أبنو جوىر العادل كمركزه كصانع مصَته فيو

  -.على أمهية العقل، ك نشر قيم التسامح ك التعايش السلمي، ك حقوؽ اإلنساف ك حريتو الفردية يف ٚتيع نشاطاتو
، لتبلغ ٘تيزت ىذه الفًتة بظهور العلم اٟتديث ٔتناىجو اٟتديثة بداية من حسية بَتكلي ك ك  ٕتريبية بيكوف كىيـو

كاف الفالسفة كالعلماء يركا أنو كلما ٧تح «ك. **مداىا األعلى مع فيزايء نيوتن كتطورية البيولوجيا الداركينية
اإلنساف يف فهم الظواىر الطبيعية ٔتنهجو التجرييب كاستطاع استغالؿ كل مقدرات الطبيعة ككائناهتا اٟتية األخرل 

٠تدمتو كلما انتصر عليها كحقق تقدمو ا١تنشود عرب استغالؿ مواردىا الطبيعية كتسخَت كائناهتا ٠تدمتو كٖتقيق 
 فقد كانت دعوة بيكوف إذل منهج جديد للعلم، ك ربطو للمعرفة ابلقوة تعترب ٔتثابة دعوة اإلنساف إذل 1 « .رفاىيتو

أشهر .السيطرة على الطبيعة ك إخضاعها ٠تدمتو ك ٖتقيق أىدافو، بدال من ا٠تضوع ٢تا دكف الوصوؿ إذل نتيجة
ىدؼ الكتاب كما يوحي عنوانو، ىو توسيع نطاؽ ا١تعرفة ك زايدة سيطرة اإلنساف على «ك" تقدـ ا١تعرفة"كتبو ىو

 مع « كمن إفرازات ىذه الفًتة كذلك ما يعرؼ ابلثورة الصناعية األكذل ك الثانية، بدأت األكذل2«.ظركفو ك بيئتو
كلقد كاف من نتائج ىذه الثورة الصناعية ىجرة أعداد كبَتة من العاملُت . ـ1763ة سنة اآلؿ" جيمس كاط"اخًتاع

يف الزراعة من الريف إذل ا١تدف، كظهرت مدف ا١تليوف نسمة ك أكثر، ك ٛتلت مشاكل بيئية من نوع جديد على 
 .                                                                          *.3«.مستول السكن ك النفاايت اٟتضرية ك الصناعية ك ما صاحبها من أكبئة يف أكركاب على ا٠تصوص

ٔترحلة ثورة اٟتواسب اإللكًتكنية ك علـو الفضاء ك الطاقة النوكية ك غَت «أما الثورة الصناعية الثانية فإهنا ترتبط 
                                                                              ** .4«.ذلك من اإلبدعات التكنولوجية البشرية اليت تطبع ىذا العصر

سامهت الفلسفات ك العلـو اٟتديثة يف فصل الذات عن ا١توضوع، كأصبح اإلنساف ينظر إذل نفسو على كذات 
ك ابلتارل أصبح . مستقلة تشاىد العادل ك ٖتاكؿ التعرؼ عليو ك من مث السيطرة عليو ك ٤تاكلة تسخَته ٠تدمتها

ك ىذا ابلضبط ما حاكؿ العلماء « .النظر إذل الطبيعة قائم على أساس االختالؼ اٞتوىرم بُت اإلنساف ك الطبيعة
                                                                                                                                                                                                                                                                                   بوصفهم- إذل النجـو أك الفراشات-احملدثوف األكائل أف يفعلوه، إذ رجعوا خطوات للوراء لينظركا إذل العادل

                                                           
  egyyfast.blogspot.com/2015/08/blog-post_18.htmشرح الفلسفة ك قضااي البيئة،فلسفة الصف الثالث الثانوم،                       1
  47، ص 1978، يناير 72فؤاد زكراي، سلسلة عادل ا١تعرفة، الكويت، العدد: ، ت2برتراند راسل، حكمة الغرب، ج 2
 www.alukah.net،موقع األلوكة 14البيئة ا١تغربية كاقع ك آفاؽ،ص:الربجاكم موالم ا١تصطفى،اٞتغرافيا ك إشكالية البيئة 3

ك ىي توضح عهد انتصار اآللة ك النظاـ الليربارل الذم ساعد على ذلك، ك ساىم يف . 155، 154 ، ٦:153تكن الرجوع كذلك إذل ا١ترجع السابق،الصفحات* 
 مبدأ تقسيم العمل الذم مورس بشكل كاسع يف الصناعة

. اٞتغرافيا ك إشكالية البيئة، نفس الصفحة الربجاكم موالم ا١تصطفى،ا١ترجع السابق،  4 
.                                               216 فكرة مشاهبة موجودة يف كتاب حكمة الغرب،ص**  
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ك كاف اإلدياف يف قدرة .  1«.لقد أخذكا يقيسوف األشياء بدؿ أف يتناغموا معها. مالحظُت ٤تايدين ال مشاركُت 
 كصار كثَت من ا١تفكرين يعزفوف عن مفهـو «العلم على ٖتقيق سعادة البشرية ك حل جل مشاكلها إدياان مطلقا

العصر  النهضة األدبية يف عصر العلم، ك يركف أف اآلداب كحدىا ال تستطيع أف تعرب عن اٟتركة اإلنسانية يف
اٟتديث، ك أنو البد من االلتفات إذل العلم اب١تعٌت الدقيق، ألف العلم كحده ىو الذم سيضمن للبشرية مستقبل 

 كانت غاايت العلم اٟتديث نفعية، ك رأل مفكرك اٟتداثة أف العلم قوة، ك بذلك. 2«.أفضل، ك حياة أكثر إشراقا
ك لكن بعض ا١تفكرين . ك ىذه القوة تقود إذل السيطرة على الطبيعة ك إخضاعها ٠تدمة اإلنساف كٖتقيق مصاٟتو

ننظر مسَتة التطور العلمي، كخاصة «حاكلوا اإلعراض عن ىذه الفكرة ك تغيَتىا مثل ىيزنربغ الذم يقوؿ جيب أف 
بعد الفيزايء ا١تعاصرة ال ابعتبارىا ٘تثل قيمة نفعية فحسب، لكن ابعتبارىا تساعد اإلنساف على فهم العادل الذم 

يعيش فيو، ك رٔتا ال خيلق التطور العلمي نفعا مباشرا لإلنساف،لكن قيمة التطور العلمي تكمن يف أهنا قيمة معرفية 
ك ىذا يدعو إذل مراجعة األىداؼ اٟتقيقية للعلم، فال جيب أف يكوف العلم معوؿ ىدـ 3 « .كليست قيمة نفعية

للعلم كظيفة ىامة تتمثل يف زايدة «إف:كتدمَت للبشرية، بل عليو أف يكوف أداة بناء ك تعمَت ٢تا يقوؿ جورج ابسيتد
ك ترسيخ الضمَت ك ذلك عن طريق ا١تعرفة ا١توضوعية اليت تؤسس على القيم النبيلة، ك هبذا ا١تعٌت يكوف للعلم 

ك لكن العلم قد ينحرؼ عن كظيفتو األساسية فيعترب مصدر يغذم إرادة القوة ك ...كظيفة ٘تدينية أك حضارية ىامة
الطغياف عند الناس الذين قد يستخدمونو ١تصاٟتهم الشخصية اليت قد تتعارض مع مصاحل اإلنساف بوصفو إنساان، 

فالعلم كما يعرؼ سالح  . 4« ك عندئذ ٖتدث نتائج ال حيمد عقباىا انٕتة عن خلط نتائج العلم بوظيفة العلم 
ذك حدين فهو قد حقق لإلنساف تقدـ ك ازدىار ك حضارة، ك ساىم يف التقليل من القضاء على نوعو جراء 

فكاف من بُت سلبياتو . األكبئة كاجملاعات، ك لكنو يف نفس الوقت خلق لو سلبيات ال يزاؿ يتجرع مرارهتا ٟتد اآلف
ىو مشكل فقداف . اليت صرح هبا بعض الفالسفة ك ا١تفكرين قبل أف تفصح عن ذاهتا من خالؿ ا١تشاكل البيئية

إف اٞتهاز ا٢تائل ا١تنظم « :حرية اإلنساف جراء ارتباط ىذا العصر ابآللة يقوؿ كارؿ ايسربز كاصفا ىذا ا١توقف
عل من اإلنساف ٣ترد كظيفة حيث فصلها عن ا١تضموانت اٟتيوية األساسية اليت كانت ٖتيط للحياة،قد ج

كأف كل األمور ...ابإلنساف من قبل يف صورة تقاليد، ك من ىنا قيل أف الناس مبعثرين ىنا ك ىناؾ كذرات الرمل
                                                           

، 90، العدداجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب،الكويت سلسلة عادل ا١تعرفة، كافُت رايلي،ت عبد الوىاب دمحم ا١تسَتم،الغرب ك العادل،القسم األكؿ،1
  2651،ص 1978اكتوبر

.  436،ص2009، يوليو 26 إكراـ فهمي حسُت،أثر التقدـ العلمي على اإلنساف ك البيئة يف العصر اٟتديث، ٣تلة كلية اآلداب ّتامعة حلواف،ع2
www.pdffactory.com  

  3 نفس ا١ترجع،نفس الصفحة
. 439، 438نفس ا١ترجع،ص 4  
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، دل يعد لتدؿ على أف اإلنساف إذا غدا   موضوعيا،مقتلعا من جذكره قد فقد ما ىو أساسي فيو، إذ حيي يوما بيـو
كيقوؿ .1«لو أم ىدؼ يتجاكز عملو ا١تباشر يف ما عدا رغبتو يف أف حيتل خَت مركز ٦تكن يف اٞتهاز اآلرل الضخم

قرابة هناية القرف الثامن عشر دخل اإلنساف مرحلة جديدة تنطوم على تغَت جذرم يتمثل « :راسل يف ىذا الصدد
ك لنا أف نقوؿ أف العلـو الطبيعية قد كجدت كعنصر يف قوم يف . يف اإلنتاج اآلرل ك تطبيق العلم على الصناعة

ككجد اإلنتاج اآلرل  منذ ما يزيد عن نصف ىذا الزمن ك يعد . اٟتضارة منذ ما يزيد عن ثالٙتائة ك ٜتسُت عاما
 كلو تقريبا ك حىت « ك ىو يرل أف ىذا األثر يقتصر2« . اإلنتاج اآلرل قوة علمية ثورية بعيدة األثر بصورة مذىلة

اآلف على عالقة اإلنساف ابلطبيعة حيث دمر التوازف القدًن الذم كاف قائما يف عالقة اإلنساف أبقرانو ك يف عالقتو 
.                                                                        3«بنفسو ك يف عالقتو ابلطبيعة ا١تادية  ك ما زاؿ األمر يتطلب مزيد من الثورات اليت يقتضيها اإلنتاج اآلرل

" أسياد"كنظرة األيديولوجيات السياسية التقليدية للعالقة بُت الطبيعة كاٞتنس البشرم، كاليت  تؤمن أبف البشر ىم 
العادل الطبيعي، كأف الطبيعة ال تزيد عن كوهنا أحد ا١توارد االقتصادية ا١تستغلة من طرؼ اإلنساف، قد كضعت ىذه 

( 1982)" نقطة التحوؿ" فريتجوؼ كابرا يف كتابو «كقد أرجع. العالقة يف أزمة حقيقية ك مشكلة يصعب حلها
جذكر ىذه األفكار إذل علماء كفالسفة القرف السابع عشر أمثاؿ رينيو ديكارت كإسحق نيوتن الذين صوركا العادل 
كآلة ديكن ٖتليل جزئياهتا كفهمها ابألساليب العلمية حديثة االكتشاؼ، كاليت تطلبت اختبار االفًتاضات مقابل 

 « .من خالؿ ٕتارب كثَتة كدقيقة، معرضُت يف ذلك عن النظرة العضوية للعادل اليت كاف يقدمها الدين" اٟتقائق"
 أف العلم يتعامل مع الطبيعة على أهنا آلة شأهنا شأف أية آلة أخرل تكوف معرضة لإلمهاؿ أك «فعلى اعتبار4

- أف اإلنساف إذا تعلم أنو جزء من العادل الطبيعي «يرل" كابرا"فإف 5 «.اإلصالح أك التعديل أك حىت االستبداؿ
                                                                  6« . ، كحيل ٤تلو منوذج جديد أكثر احًتامنا ١توازين الطبيعة"بعادل نيوتن اآلرل"سينهار ذلك التشبث - ال سيده

كأصبح بذلك العصر اٟتديث عصر اآللة، ك انتصار النظاـ االقتصادم اٟتر ا١تشجع لو، ككاف جراء  ذلك إفراز 
. تناقضات اجتماعية، ك معاانة الطبقات العمالية، ك أٙتر التطور التكنولوجي الصناعي أنواع عديدة من التلوث 

قامت . األمر الذم ساىم يف ظهور حركات مناىضة للعنصرية ك مدافعة عن حقوؽ اإلنساف، ك مناىضة للحضارة

                                                           

.440، 439انفس ا١ترجع ،ص 1  
.                                  440،صا١ترجع السابق  2  

  3 .                                    نفس ا١ترجع، نفس الصفحة
  khayma.com/almoudaress/takafah/albiaa.htmإذل االستخالؼ، ...من مركزية اإلنساف ك الطبيعة: ىبة رءكؼ عزت،البيئة- زىراف رانيا نبيل 4

.                                       نفس ا١ترجع 5  
  6 نفس ا١ترجع
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 .                                                                                                                        نفس ا١ترجع، نفس الصفحة\24هبا عناصر 
تواصلت مسَتة العلم التقدمية ٨تو النجاح لتبلغ مدل كاسع عرفو . عرب أ٨تاء العادل** ك نسائية،* شبانية،طالبية

ففي البيولوجيا مثال ك خاصة ٣تاؿ االستنساخ ك تطوير . ك غَتىا من العلـو... علم الفضاء ك اإلعالـ
تكنولوجيات للهندسة الوراثية، ك التعديل اٞتيٍت، فهي إبمكاهنا إحداث ٖتوالت فيما بُت كائناهتا نبااتت كانت أك 

فهي ديكن أف تغَت ٘تاما .حيواانت ٦تا أصبح يهدد ابلفعل اٟتياة الربية بل كحياة اإلنساف نفسو على ىذا الكوكب
 تقنيات *.من طبيعة الكائنات اٟتية كأعمارىا كأشكا٢تا ْتيث ٗتتلط أنساهبا كال تعد طبيعية أك حىت شبو طبيعية

التعديل اٞتيٍت ك استخداـ ا١تبيدات مثال خلق تغَتات كبَتة على مستول منط غذاء اإلنساف اليـو ك كانت لو 
لذا ٧تد ٞتوء الناس لالعتماد .انعكاسات سلبية جد خطَتة على صحة اإلنساف ك مدل فعالية ك جودة الغذاء

.                                على ا١تنتوج الطبيعي الذم الزاؿ البعض حياكؿ اٟتفاظ عليو

كمن مث جاءت مرحلة .   يف ظل ىذه التطورات اليت ينجزىا العلم، تتنامى ا١تشاكل ك األزمات البيئية ك تتسارع
اليت ٨تياىا اآلف حيث تنبو العلماء كا١تفكركف كالفالسفة إذل خطورة اآلاثر السلبية  «احًتاـ البيئة، كىي ا١ترحلة 

فبدأكا حيذركف منها كمن ازدايد العبث ٔتقدرات الطبيعة كٖتولوا . ا١تًتتبة على بعض جوانب التقدـ العلمي البشرل
للدعوة إذل كضع التشريعات كالقوانُت الالزمة لصوف البيئة الطبيعية كحقوؽ الكائنات األخرل، ك إيقاظ أخالقيات 

                                                                                                                                     1 «. البحث العلمي اليت ٖتمى حقوؽ الكائنات األخرل كحقوؽ األجياؿ البشرية القادمة
كاف ذلك سببا يف نشوء الفلسفة البيئية كفرع جديد من فركع الفلسفة، ابلرغم من أف مسألة االىتماـ ابلبيئة كاف ك

 .قائما بشكل مباشر يف اعتقادات اٟتضارات القددية، ك بشكل غَت مباشر يف كتاابت ك مؤلفات الفالسفة
فاٟتقيقة ىي أف الكثَت من البشر كا١تفكرين يف ٥تتلف اٟتضارات اإلنسانية كمنذ اٟتضارات الشرقية القددية كانوا «

                                                           

ا١تذىب البيئي ىو رد فعل على اآلاثر السلبية للتقدـ الصناعي خاصة مع القرف التاسع عشر، حيث كلد امتداد اٟتياة الصناعية كمنو ا١تدف حنينا إذل الوجود الريفي *
النموذجي كما بدا يف أعماؿ ركائيُت مثل توماس ىاردم كا١تفكرين السياسيُت مثل كيلياـ موريس الربيطاين االشًتاكي ا١تؤيد ١تذىب اٟترية يف القرف التاسع عشر، كبيًت 

، كغالبا ما اشتدت ردكد األفعاؿ ا١تماثلة يف أكثر الدكؿ اليت شهدت تقدما صناعيا سريعا، كىو ما أٙتر تلواثن بيئيا كساىم يف (األانركيُت)كركبوتكُت من الالسلطويُت 
كجاء . بُت الشباب األكركيب، كاشتد االىتماـ ابلبيئة بسبب هتديد النمو االقتصادم لبقاء العنصر البشرم كالكوكب نفسو الذم يقلو" العودة إذل الطبيعة"قياـ حركة 

لنادم ركما " حدكد النمو"كتقرير  (1972)" أرض كاحدة فقط"التعبَت عن ىذه ا١تخاكؼ يف تقارير منظمات دكلية مثل تقرير األمم ا١تتحدة غَت الرٝتي 
.   أنظر نفس ا١ترجع.(1972)  

، 2014 ديٌت طريف ا٠تورل،النسوية ك فلسفة العلم،ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة،القاىرة،:أنظر ا١ترجع. أثر اٟتركات النسوية يف ا١تطالبة ْتقوؽ اإلنساف ك ٛتاية البيئة**
شرح الفلسفة ك قضااي البيئة، فلسفة الصف الثالث الثانوم،                      ***.                                                                   116...113:الصفحات 

egyyfast.blogspot.com/2015/08/blog-post_18.html    
                                                            . ا١ترجع السابق 1.
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كاعُت أبمهية البيئة الطبيعية كاٟتفاظ عليها كعدـ قهرىا أك استنفاذىا حرصا منهم على احًتاـ حق اٟتياة لكل 
كعوان للبشر على استمرار  الكائنات اٟتية كعلى أف تظل ىذه البيئة الطبيعية إبمكاانهتا انفعة للحياة البشرية السوية

كمن بُت اىتمامات فلسفة البيئة معاٞتة مشاكل تتعلق بعالقة اإلنساف ابلبيئة، 1 .اٟتياة ا٢تادئة كا١تتوازنة للجميع
ما عالقة اإلنساف ابلبيئة؟ ك ىل للكائنات البيئية األخرل قيمة مثلها مثل اإلنساف؟ : فهي تطرح التساؤالت التالية

ما ىو مستقبل بيئة اإلنساف بكل تركيبتها يف ظل التقدـ التكنولوجي ك الصناعي؟ ما ىي رسالة اإلنساف إتاه 
             *البيئة؟ ك ىل ديكن اعتبارىا رسالة أخالقية؟

كانت ا١تاركسية ىي النظرية «      كأغلب اٟتركات البيئية أتثرت ابلفلسفة ا١تاركسية إما ابلسلب أك اإلجياب،فقد
ك ال نغارل إذا قلنا أنو من الصعب اكتشاؼ فلسفة بيئية غَت . البيئةا١تلهمة لكثَت من ا١تشاريع ا٠تاصة بفلسفة 

    كما أف ماركس يشَت يف أحد كتاابتو بتأثر بداركين ك من 2« .متأثرة اب١تاركسية أك منطلقة من مبادئها األكذل
 ك يكشف ىذا التأثَت ا١تتبادؿ عن العالقة ا١تتواصلة ك ا١تستمرة  ** 3داركين كذلك أتثر ٔتالتوس-قبلو ٔتالتوس

ا١توجودة بُت الفلسفة كالعلم ، لذلك ٧تد احتواء كل من العلم ك الفلسفة للبيئة ك مشاكلها ك٤تاكلة الوصوؿ إذل 
 بدأ عدد قليل من الفالسفة األكاددييُت الذين يتحدثوف 1970عاـ«فمع .  إنقاذ البيئة من ا١تخاطر اليت ٖتاصرىا

ك الفلسفة البيئية عن طريق قيامهم بعدد من األْتاث ا١تتضمنة  (البيئة الطبيعية)اإل٧تليزية بتوجيو اىتمامهم إذل
ألخالقيات إنتاج الطاقة النوكية، ك ما ينبغي عملو حياؿ ا١تواد الكيماكية السامة، كعمل بعض االستقراءات اجملردة 

، كاستعراضهم لبعض ىذه ا١تذاىب ك النظرايت األخالقية مثل (الكالسيكية)لبعض النظرايت األخالقية التقليدية
عالقة أنو من الضركرم إعادة تقييم األساس الضمٍت للفكر الغريب يف ضوء «ك يرل ىؤالء 4« مذىب ا١تنفعة

ك يرل أرف انس أف مهمة فلسفة البيئة أك اإليكولوجيا ىي كضع منهج يساىم يف 5« اإلنساف ابلعادل الطبيعي

                                                           

.ا١ترجع السابق   1  
،                                         3 كـر عباس،احملاضراتف ا٠تامسة ك السادسة من علم االيكولوجيا إذل فلسفة البيئة،ص* www.geo-

house.net/.../geo-house.net-image-3978724 
 

.نفس ا١ترجع،نفس الصفحة   2  
 3        .4، 3 ،صصنفس ا١ترجع،

، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب،الكويت سلسلة عادل ا١تعرفة، ،ت السيد دمحم عثماف، عودة الوفاؽ بُت اإلنساف ك الطبيعة،جاف مارم بليت:  للمزيد أنظر**
                                                                          .20، 19 ،18:،الصفحات1978، يناير189العدد

.  452،ص2009، يوليو 26 إكراـ فهمي حسُت،أثر التقدـ العلمي على اإلنساف ك البيئة يف العصر اٟتديث، ٣تلة كلية اآلداب ّتامعة حلواف،ع4
www.pdffactory.com4  

.453نفس ا١ترجع،ص 5  

http://www.pdffactory.com/
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دراسة ا١تشكالت ا١تشًتكة بُت الفلسفة ك البيئة، ك من ىذه ا١تشكالت عالقة اإلنساف اب١تكاف كالبحث عن «
التعامل مع البيئة بقسوة ك عدكانية نتيجة اإلدياف  ؼ1« تفسَتات جديدة تشرح ىذا التطور يف عالقة اإلنساف ببيئتو 

حال مناسبا لعالقة اإلنساف ابلبيئة، لذا كجب مراجعة ىذه  دل يكن.بفكرة مركزية اإلنساف ك تسلطو على الطبيعة
قبل أف ينقضي ك تنقضي اٟتياة جراء تدمَت .الفكرة بتبٍت أسلوب جديد يسمح لإلنساف ابالستمرار يف الوجود

                                                                           .                                                                                           البيئة كالذم ىو سبب فيو
ا١تؤرخ األمريكي ك ىو أحد ا١تناصرين للحركة ا١تناىضة للحضارة ك التكنلوجيا ا١تعاصرة، ك ىو ينظر إذل علم البيئة 

نظرة ذات بعد ركحاين أخالقي، ك أف كل ما يساىم يف تعمَت ك استدامة البيئة كجب اٟترص عليو، أما الذم 
كما أنو يرل أف علم البيئة أك فلسفة البيئة ىو العلم األجدر . يدمرىا ك حياكؿ القضاء عليها كجب اإلعراض عنو

 ىي أقرب طريق اقًتب فيو الوعي ا١توضوعي من (علم البيئة) أف اإليكولوجيا« :فهو يقوؿ.ابالىتماـ يف ا١تستقبل
الرؤية ا١تقدسة للطبيعة اليت تكمن كراء رمز الواحدية، ك أف علماء البيئة كثَتا خيصصوف لسحر الركحانيات، فهم 

يقًتبوف اقًتااب ال يكاد يلمس من الطواؼ عند حافة الركح اليت تفصل بُت العلم يف صورتو احملًتمة ك الغيبيات 
  اإلنساف جزء من البيئة ك ليس خارجا عنها لذا كجب عليو أف حيقق العالقة التكاملية بينو ك بينها 2« الطبيعية

كبذلك جيب أف ٨تًـت البيئة . أم عالقة االنسجاـ، ك ىو أغلب التوجهات الفكرية ك البيئوية تؤمن بذلك اليـو
ك٨تسن التعامل معها، ذلك كما كاف راسخا لدا الدايانت الشرقية القددية، ك تدعو إليو األدايف السماكية، ك من مث 
نلمس أف علم البيئة يكتسب بعدا أخالقيا ركحيا، ك ىو يرتبط بوعي اإلنساف، أم على اإلنساف أف يكوف سلوكو 

سلوكا أخالقيا راقيا، ألف لألخالؽ دكرا هتذيبيا تربواي يساىم يف خلق التعامل اٟتسن بُت اإلنساف ك ذاتو ك مع 
لذلك ٧تد أف كل التشريعات ك القوانُت -. احًتاـ حقوؽ اٟتيواف،النبات، ك حىت اٞتماد-أقرانو كمع أم شيء

كا١تنظمات البيئية هتتم ٔتسألة الًتبية ك التوعية البيئية، كما أف أغلب الدراسات يف ٣تاؿ فلسفة البيئة ذات توجو 
فسعي علماء البيئة ك فالسفتها جاد حملاكلة ٗتليص البيئة من مشاكلها، ك اٟتفاظ عليها لألجياؿ .أخالقي

لألسباب الكامنة كراء " أخالقي"ك" ثقايف" إف أغلب النظرايت البيئية ا١تعاصرة تدافع عن تفسَت « .ا١تستقبلية
                                                                                                    3« التدىور الشامل للمحيط البيئي

ىذا ما سنحاكؿ التعرض لو يف الفصل . فمسؤكلية ٛتاية البيئة مسؤكلية اٞتميع، ك ٓتاصة العلماء ك الفالسفة
فهل توجو العادل . كارسوف ك ركجر سكركتوف  الثاين، ابلًتكيز على رؤية الفيلسوؼ ك العادل ك ذلك مع راشيل

                                                           

.                   نفس ا١ترجع، نفس الصفحة 1  
.                   نفس ا١ترجع، نفس الصفحة 2  

   w w w . a l i h y a a . m a . 2016مارس16ٚتاؿ ابمي، الفلسفة البيئية ك أخالؽ األرض، 3

http://www.alihyaa.m/
http://www.alihyaa.m/
http://www.alihyaa.m/
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كالفيلسوؼ ىو نفسو فيم خيص الدراسات ا١تتعلقة ابلبيئة ك  مشاكلها؟ ىل حتمية التدىور البيئي يستدعي 
التعاكف بُت العادل كالفيلسوؼ إلنقاذ البيئة من ىذه ا١تشاكل ك األخطار؟ 
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:املبحث األول  

 راشيل كارسون :العاملة-.مفهوم البيئة من زاوية علمية

، ك ىو مفهـو احتوتو العلـو قبل ظهوره كعلم زلدد،  البيئة موضوع من موضوعات العلم ابلدرجة األكىل
كقد .،كثَت ادلآخذ ك ادلنافذ ، ك صار بذلك كلوج ىذا العلم ، ك ىو قد احتواىا بعد ظهوره ك متخصص

     ، ك تشهد ىذه البيئة أضرارا خطَتة،غَتت من معادلها، اشتد االىتماـ بو بشكل كبَت حُت شهدت
فكاف من الواجب شد اذلمم حملاكلة معاجلة ىذا .ك أذىبت صباليتها،ك افتقد االنساف لذة التمتع هبا

الوضع الذم آلت إليو البيئة،ك زلاكلة التقليل من ىذه ادلخاطر ك األضرار البيئية،أك ابألحرل نتوقف عن 
، ك إحلاؽ األذل هبا، كذلك بطبيعة احلاؿ لصاحلنا،ألننا ضلن أكؿ يتضرر ألم شيء حيدث يف  أذية البيئة

ك ىذا ىو الطريق الذم يفًتض أف يسلكو أم عاقل، ك ىو ما يهدؼ إليو العلماء ،ك ادلفكرين . بيئتنا
ك   ك ما ضلن بصدده يف ىذا ادلبحث ىو كيف ينظر العامل دلسألة األزمة البيئية. كالفالسفة ابلدرجة األكىل

؟ على ىذا األساس سيكوف الًتكيز على كتاب  ما يتعلق هبا من تلوث ك اختالؿ يف نظامها ك توازهنا
ىذا الكتاب الذم كاف دبثابة الصرخة اليت أيقضت الوعي بضركرة " الربيع الصامت  "* راشيل كارسوف

، كاجملتمع اإلنساين عامة،ك كاف السبب يف تغيَت رلرل التاريخ،  ضباية البيئة لدل اجملتمع األمريكي خاصة
ديٌت طريف اخلويل يف ىذا الصدد . تذكر د.ك ساىم يف ظهور العديد من احلركات البيئية الصديقة للبيئة

      لفت االنتباه إىل الكوارث الناصبة عن اإلفراط يف استخداـ ادلبيدات احلشرية«أنو كتاب ابلغ اخلطورة
 1« ... ، ك انقراض كائنات حية ك عن اذباه اجملتمع الصناعي عموما ضلو العامل الطبيعي

Ce livre est arrivé comme un cri dans un désert, mais il a changé 
le cours de l‖histoire. On peut considérer cette parution comme la 

                                                           

أكدت كارسوف يف كتبها . ، ألفت عدة كتب تعكس اىتمامها طواؿ حياهتا ابحلياة يف البحار كسواحل البحار عادلة أحياء حبرية ككاتبة علمية أمَتكية*
 انتباه الرأم العاـ 1962كلفت كتاهبا الربيع الصامت عاـ . العالقة ادلتبادلة بُت صبيع الكائنات احلية كاعتماد الرفاىية اإلنسانية على العمليات الطبيعية

ـ، 1929 كزبرجت يف كلية بنسلفانيا للنساء يف عاـ 1907كلدت يف سربينج ديل بوالية بنسلفانيا عاـ .إىل االستخداـ الضار كادلدمر دلبيدات اآلفات
الربيع : ألفت أربعة كتب .ـ، كعملت يف ىيئة األمساؾ كاحلياة الفطرية األمَتكية1932كحصلت على درجة ادلاجستَت من جامعة جونز ىوبكنز يف عاـ 

توفيت نتيجة مضاعفات سرطاف الثدم .  جائزة الكتاب الوطٍت1951كمنحت يف عاـ . البحر من حولناالصامت ، ربت رايح البحر ، حافة البحر ، 
،                         2012 أكتوبر 06يفضح جرائم البشرية ضد البيئة،«  الربيع الصامت»، دمحم اخلويل: ، مأخوذ من مقاؿ ىذا التعريف. 1964كذلك يف أبريل عاـ 

www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061 
.  2014ديٌت طريف اخلويل،النسوية ك فلسفة العلم،اذليئة العامة لقصور الثقافة،القاىرة، 1 

 

http://www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061
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naissance du mouvement écologiste. L‖Agence de protection de 
l‖environnement (EPA) a été créée en 1970, essentiellement grâce 
à la sensibilisation que Rachel avait fait naître:il y a 
interconnexion des êtres humains et de l‖environnement naturel.. 
»1 

فهي ابرعة يف الكتابة استطاعت أف توصل قلقها . ، ك الطبيعة عرؼ على رشيل كارسوف حبها للكتابة
أغلب كتبها كانت حوؿ البحر ، ك لكن . ، حىت للقارئ العادم من األخطار اليت هتدد البيئة ألم قارئ

 ،ك ما تسببو من أضرار بيئية،جعلها تكتب مقاال سنة  قلقها من االستعماؿ ادلفرط للمبيدات الكميائية
، ك نتيجة  ك بعد كثرة األدلة لديها عن خطر ىذه ادلبيدات. ، لكن كاف ذلك من غَت جدكل1958
قررت يف ذلك احلُت كتابة كتاهبا . اليت تلقتها حوؿ موت الطيور بسبب رش مادة د م دم  يت2للرسالة 

الربيع الصامت،ىذا الكتاب الذم كجد صداه عند العديد من السياسُت ،ك صناع القرار،ك النشطاء 
،ك ىم أصحاب الشركات البيئيُت  ، كيف ادلقابل ىناؾ من اعًتض عليو ك ىاجم راشيل كارسوف أديا ىجـو

                                                                                 3.الذين كصفوىا ابدلرأة اذلستَتية الكيميائية
 يف ثالثة أعداد متتالية من رللة 1962 يونيو\نشر حوايل نصف مواد سلطوطة كارسوف يف حزيراف«

  الرعب"ك تلقت كزارة الزراعة العديد من الرسائل اليت تعرب عن .نيويوركر فأاثرت ادلقتطفات جدال قوميا
 كانت تستعمل الكيميائية"  اكسَتات ادلوت"من كوف مادة الدم دم يت ك غَتىا من   " ك الدىشة

بكاملو يف "الربيع الصامت"«، فنشر كتاب  تزايد الطلب على كتاب كارسوف 4«بصورة شائعة 
  حبيث بيعت منو نسخ كثَتة جدا،ك ترجم إىل عدة لغات منها العربية من 5« 1962سبتمرب \أيلوؿ

                                                           

1962 Le printemps-silencieux de rachel-carson ،1 Al Gore présente rachel-carson (édition de 
2009)، biosphere.ouvaton.org/index.php?...printemps-silencieux...ra rson  

2 Ibid 
،كزارة اخلارجية األمريكية مكتب برامج االعالـ اخلارجي 3فيليس ماكينتوش،امرأة ىادئة ك لكن كتاهبا ذك صوت،ص:انظر كذلك يف

http://america.gov/ar  
 http://america.gov/ar ،كزارة اخلارجية األمريكية مكتب برامج االعالـ اخلارجي،3فيليس ماكينتوش،امرأة ىادئة ك لكن كتاهبا ذك صوت،ص3

Phyllis mclntosh .a quiet woman whose book spoke loudly p3 . photos . state /libraries /…./ 
rachel-carson-ar.pdf             

 http://america.gov/ar،كزارة اخلارجية األمريكية مكتب برامج االعالـ اخلارجي، 6 مايكل جام فريدماف،كتاب غَت دكلة،ص4
 .                                                                                                                         ،نفس الصفحةق ادلرجع نفس5

http://america.gov/ar
http://america.gov/ar
http://america.gov/ar
http://america.gov/ar
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.                                                                                          ،ذلك ما أدر على كارسوف الشهرة احمللية ك العادلية1طرؼ األستاذ الراحل الدكتور أضبد مستجَت
رغم أهنا كانت ذات شخصية .استطاعت راشيل كارسوف أف تصمد ك تواجو معارضيها،حبججها القوية

، فهي كانت ذات   ، ك ابلرغم كذلك من مقاكمتها دلرض السرطاف الذم توفيت بو2خجولة ك ىادئة
    ، إعالمي، الذم حظي ابىتماـ سياسي"  الربيع الصامت " موقف ذبلى نت خالؿ كتبها ك خاصة

ك مت ".الدم دم يت"أدل إىل إعادة النظر يف استخداـ ادلبيدات احلشرية ك خباصة مادة.ك قومي،عادلي
تطورت ادلعرفة ابآلاثر «"الربيع الصامت"ك يف نصف القرف الذم تلى ظهور.منع استخداـ ىذه ادلادة

مت احلصوؿ عليها من دراسات مستوحاة من  منها ادلركبة ك جزء كبَت .السمية ك البيئية للمبيدات العضوية
اجمللة األسبوعية الصادرة عن نيويورؾ )دراستها ادلنشورة ىف " غ إليزا غريزككلد " استهلت 3«  كارسوف

كاإلنسانية  ، ، كالعلمية حيث سلطت الضوء على األبعاد الفكرية (23/9/2012، األحد ادلؤرخ  اتديز
غَت احلذر )لقد أعلنت كارسوف ربذيراهتا من مغبة االستخداـ « .للرسالة اليت دعت إليها راشيل كارسوف

كذكرت أنو ما إف تدخل ىذه ادلبيدات دائرة احمليط احليوم ..  للمبيدات قاتلة اآلفات (أك غَت الرشيد
الذم يضم الكائنات احلية من نبات كبشر كحيواف فإذا هبا ال تقتصر على قتل احلشرات أك اآلفات بل 

الغذاء الذم تقتات عليو تلك الكائنات احلية فتهدد بقاء الطيور ىي سبضى كي تشق طريقها إىل سلسلة 
                                                     4 « .كاألمساؾ كديكن أف تؤدل أيضا إىل إصابة األطفاؿ من البشر أبمراض شىت

عمل كتاب كارسوف على األرجح أكثر من «:كيفيلز قائال. تب ادلؤرخ من جامعة ييل دانياؿ جامكؾ
أم مطبوعة منفردة أك حدث فردم آخر على إطالؽ احلركة البيئة اجلديدة اليت برزت يف الستينات من 

                                                           
،                           2012 أكتوبر 06يفضح جرائم البشرية ضد البيئة،«  الربيع الصامت» اخلويل،1

www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061 
 

،كزارة اخلارجية األمريكية مكتب برامج االعالـ اخلارجي، 1فيليس ماكينتوش،امرأة ىادئة ك لكن كتاهبا ذك صوت،ص 2
http://america.gov/ar 

كزارة اخلارجية األمريكية مكتب برامج االعالـ اخلارجي،  , 09 مام برنبـو ، جداؿ مستمر كالتحذير ال يزاؿ مشركعا ، ص 3
http://america.gov/ar 

،                           2012 أكتوبر 06يفضح جرائم البشرية ضد البيئة،«  الربيع الصامت» اخلويل،4
www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061  

http://www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061
http://america.gov/ar
http://america.gov/ar
http://www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061
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مل يكن ىدؼ كتاهبا ىو الشهرة إمنا كاف رسالة للعامل من أجل انقاذ البيئة فقد قالت 1« القرف العشرين
  2«سيكوف من غَت الواقعي االعتقاد أبف كتااب كاحدا ديكن أف حيقق تغيَتا كامال «

كاف ىدؼ كارسوف احلقيقة لذاهتا، ك ادلعرفة الصحيحة ك ىي قد توصلت إىل ذلك انطالقا من ادراكها 
.اجليد للوقائع كاطالعها كاسع دبجاؿ البيئة  

It is the public that is being asked to assume the risks that the 
insect controllers calculate. The public must decide whether it 

wishes to continue on the present road, and it can do so only 
when in full possession of the facts. In the words of Jean 

Rostand,―The obligation to endure gives us the right to know. 3 

إف كتاب كارسوف ىذا قد حقق شهرة كبَتة جدا ك بيعت منو العديد من النسخ، فهي قد كانت  شلن 
اىتمو بشؤكف البيئة كحاكلو الدفاع عنها جبدية، ك كصفت برائدة اإليكولوجيا احلديثة حسب ما يوضح 

 : ىذا القوؿ

« “Silent Spring,” which has sold more than two million copies, made a 
powerful case for the idea that if humankind poisoned nature, nature 
would in turn poison humankind. “Our heedless and destructive acts enter 
into the vast cycles of the earth and in time return to bring hazard to 
ourselves,” she told the subcommittee. We still see the effects of unfettered 
human intervention through Carson‖s eyes: she popularized modern 
ecology »4 

                                                           
 http://america.gov/ar،كزارة اخلارجية األمريكية مكتب برامج االعالـ اخلارجي، 6 مايكل جام فريدماف،كتاب غَت دكلة،ص1
،كزارة اخلارجية األمريكية مكتب برامج االعالـ اخلارجي، 4مرأة ىادئة ك لكن كتاهبا ذك صوت،ص فيليس ماكينتوش،ا2

http://america.gov/ar 
 

3 Rachel-carson,silent_spring,A crestreprint, American book publishers council, INC.pdf 
4 ELIZA GRISWOLD, Valero Doval , How 'Silent Spring' Ignited the Environmental 

Movement .. Published: September 21, 2012 , www.nytimes.com/.../how-silent-spring-
ignited-the-e... 

http://america.gov/ar
http://america.gov/ar
http://america.gov/ar


الفلسفي العلمي والتأويل التفسير بين البيئة الثاني           مفهوم الفصل  
 

48 
 

راشيل كارسوف عرفت ابىتمامها الشديد ابلبيئة ك مسألة ضباية البيئة، رغم أف الكثَتين ال يعرفوف الشيء 
الكثَت عن حياهتا ك أعماذلا، ك مع أهنا مل تكن كحدىا يف ىذا رلاؿ،فقد كاف ىناؾ ربذير من طرؼ 

بعض العلماء خبطر ادلشكالت البيئية كظاىرة االحتباس احلرارم ، فقط أف كارسوف حققت شهرة كبَتة 
 بسبب براعتها ك أسلوهبا اجلذاب،

«If anything, environmental issues have grown larger — and more urgent 
— since Carson‖s day. Yet no single work has had the impact of “Silent 
Spring.” It is not that we lack eloquent and impassioned environmental 
advocates with the capacity to reach a broad audience on issues like climate 
change.» 1  

:ك من الذين اىتموا بشؤكف البيئة قبل كارسوف   
« Bill McKibben was the first to make a compelling case, in 1989, for the 
crisis of global warming in “The End of Nature.” Elizabeth Kolbert  
followed with “Field Notes From a Catastrophe.” Al Gore sounded the 
alarm with “An Inconvenient Truth,” and was awarded the Nobel Prize. 
They are widely considered responsible for shaping our view of global 
warming, but none was able to galvanize a nation into demanding concrete 
change in quite the way that Carson did.»

2
 

   
 اذ كانت من الذين دافعوا عن البيئة ك حذركا فهي قد عرؼ كذلك براىبة الطبيعة أك ابسم قضية البيئة،

العامل كوستو الذم اندل كذلك الذم اندل بفكرة التغيَت سباما كما من االخطار اليت قد تلحقها مثل 
. جاء مع كارسوف  

«Saint Rachel, “the nun of nature,” as she is called, is frequently invoked in 
the name of one environmental cause or another, but few know much 
about her life and work. “People think she came out of nowhere to deliver 
this Jeremiad of ―Silent Spring,‖ but she had three massive best sellers about 
the sea before that,” McKibben says. “She was Jacques Cousteau before 

                                                           
1ipid 
2Ipid 
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there was Jacques Cousteau.” ble to galvanize a nation into demanding 
concrete change in quite the way that Carson did.» 

   ككتاب كارسوف تضمن عدة فصوؿ تتحدث عن البيئة ك مشكالهتا ،يتحدث الكتاب بداية عن   "
Fable for Tomorrow" ك تقصد من كرائو كصف بلدة أبمريكا كانت تعيش " خرافة الغد"أم

حالة من اذلدكء ك االنسجاـ ك اجلماؿ، بعدىا تغَتت ىذه االألجواء بعد ظهور مرض غامض، أفقد 
 .ادلنطقة سحرىا ك صباذلا

«Along the roads, laurel, viburnum and alder, great ferns and wildflowers 
delighted the traveler‖s eye through much of the year. Even in winter the 
roadsides were places of beauty, where countless birds came to feed on the 
berries and on the seed heads of the dried weeds rising above the snow. 
The countryside was, in fact, famous for the abundance and variety of its 
bird life, and when the flood of migrants was pouring through in spring 
and fall people traveled from great distances to observe them. »1 

ىذا القوؿ يوضح كصف كارسوف للمنطقة ك سحرىا ك كيف كاف الناس يتنقلوف للتمتع بسحر ىذه 
ادلنطقة، لكن دبجيء أفراد أخرين قاموا ببناء مساكن، ك حضائر حليواانهتم، ك قامواكذلك بصيد األمساؾ 

 تغَتت معامل ادلنطقة ككاف ذلك سببا يف ظهر ادلرض الذيغَت ادلنطقة ك أفقدىا صباذلا

 Others came to fish the streams, which flowed clear and cold out of the 
hills and contained shady pools where trout lay. So it had been from the 
days many years ago when the first settlers raised their houses, sank their 
wells, and built their barns.Then a strange blight crept over the area and 

everything began to change. Some evil spell had settled on the community: 

                                                           
1Rachel Carson , silent Spring 1962 - United Diversity Library 
library.uniteddiversity.coop/.../Silent_Spring-Rachel_Carson-1962.p... 

  

http://library.uniteddiversity.coop/More_Books_and_Reports/Silent_Spring-Rachel_Carson-1962.pdf
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mysterious maladies swept the flocks of chickens; the cattle and sheep 
sickened and died. Everywhere was a shadow of death.1 

   تتحدث عن الًتيكيب الكميائي دلادة دم دم يت Elixirs of Death ك يف فصل اكسَت ادلوت
. كيف يؤثر ىذه ادلادة على احلياة ك تشرح

 

Modern insecticides are still more deadly. The vast majority fall into one of 
two large groups of chemicals. One, represented by DDT, is known as the 
―chlorinated hydrocarbons. The other group consists of the organic 
phosphorus insecticides, and is represented by the reasonably familiar 
malathion and parathion.2 

: ك ترل كذلك اف   

 All have one thing in common. As mentioned above, they are built on a 
basis of carbon atoms, which are also the indispensable building blocks of 
the living , world, and thus classed as ―organic‖. To understand them, we 
must see of what they are made, and how, although linked with the basic 
chemistry of all life, they lend themselves to the modifications which make 
them agents of death.3 

. ، ك ىي ترل أف الربيع سيكوف سلتلفا عما عهدت إف راشيل كارسوف عنونت كتاهبا ابلربيع الصامت
، ك ذلك يعود إىل  فهو ربيع يفتقد حيويتو،بسبب غياب أصوات الطيور،االخضرار الطبيعي لألرض

، ك ابرعة،ك ردبا  إهنا كانت دقيقة يف اختيارىا ذلذا العنواف. االستعماؿ غَت احلكيم للمبيدات الكيميائية
       ، لقد شعرت أبين ملزمة بواجب رمسي ك أف أعملو قدر استطاعيت«فهي قد كتبت. ملفتة لالنتباه

 ك يظهر التوافق الكبَت بُت 4 « على األقل ، قليال ك لكنٍت اآلف أستطيع أف أعتقد أبين قد ساعدت
                                                           

1ipid .  
2ipid  
3ipid  

 http://america.gov/ar،كزارة اخلارجية األمريكية مكتب برامج االعالـ اخلارجي، 7 مايكل جام فريدماف ،كتاب غَت دكلة،ص4
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العامل ك الفيلسوؼ على حد سواء يف إسعاد اإلنسانية،ك زلاكلة إخراجها من أم مشكلة تعيشها فقد 
ىي كانت تعيش مشكلة تلوث البيئة ك كأهنا مشكلتها -، ضباسي  بشكل جرمءكارسوفربدثت 

فهي قد كتبت ما -  حبرقة من حياكؿ إنقاذ نفسو من مشكلة حقيقية"  الربيع الصامت"اخلاصة فكتبت 
،  ، ك ىو أف رش ادلبيدات بغرض القضاء على احلشرات الضارة،ك غَتىا كالديداف الحظتو ك استنتجتو

، ك من جهة أخرل إبمكانو خلق مشكلة أخرل تتعلق بتغذم  ىذا منايف للتوازف الطبيعي من جهة
، أك ادلوت،ك تتسبب يف ظهور الطفرات  سللوقات أخرل كالطيور،فتتعرض ىذه األخَتة للمرض

 تستطيع أف تنقل جرعة من دم دم يت 11كمية قليلة من الديداف األرض ال يتجاكز عددىا «الوراثية،
 10ك تشكل ىذه الديداف جزءا صغَتا من كجبات الطعاـ اليومية لطَت أيكل ما بُت . إىل طَت أبو احلناء

كانت ىناؾ يف أحد  «:ك قالت كذلك. 1«  دكدة أرض خالؿ عدد شلاثل من الدقائق12دكدات ك 
 . 2«  األايـ مدينة يف قلب أمريكا حيث كانت كل أشكاؿ احلياة تبدك كأهنا تعيش يف تناغم مع بيئاهتا

الطيور ... سكوت غريب، حصل مث زحفت آفة غريبة فوؽ ادلنطقة ك بدأ كل شيء يتغَت«:كاصلت قائلة
كاف .كانت ترذبف بعنف ك ال تستطيع أف تطَت. القليلة اليت كانت تشاىد يف كل مكاف كانت ربتضر

، ك يف ساعات الصباح اليت كانت تنبض مرة جبوقة الفجر لعشرات أغاريد الطيور، مل  ربيعا بدكف أصوات
 .                                                 3«  الصمت فقط انتشر على احلقوؿ ك الغاابت ك ادلستنقعات.يعد يصدر منها اآلف أم صوت

، كعامل البحار،كما  نرل راشيل كارسوف كعادلة استطاعت أف ربقق ىدفها الذم رمستو حوؿ عامل األحياء
كذلك توضح من خالؿ كتاهبا الذم .، كبيئة اإلنساف ك ما ستؤكؿ إليو كانت مهتمة دبصَت ىذه احلياة

ربدت فيو الشركات األاننية اليت هتدؼ إىل ربقيق ادلصاٌف الشخصية دكف مراعاة ما ينجر عن ذلك من 
، فكاف نتيجة ذلك ظهور حركات ،كمنظمات،ك  ك أثرت يف الفكر العادلي كاإلنساين.عواقب كخيمة

، كإنسانية  فراشيل كارسوف بذلك قد صبعت بُت مسلك العامل. مؤسبرات دكلية حلماية البيئة
، ك التفسَت،أما الفيلسوؼ  ، كاالكتشاؼ العامل الذم يهتم ابلبحث.الفيلسوؼ

فيتأمل،يتساءؿ،كيشك،ك ينقد بغرض االقًتاب من احلقيقة،يبٍت مواقف يعتمد فيها على حجج لدعم 
موقفو،ك ىذا ما كجدانه حاضرا فيم دعت إليو كارسوف فهي أتملت ما حوذلا فوجدت معامل الربيع 

 زبتفي،ك تبهت فاستنتجت أف مرد ذلك ىو التعامل غَت اجليد مع البيئة ك استخداـ ادلبيدات الكيميائية
                                                           

.                                                                                                                     6ادلرجع السابق،ص  1  
  2  ،نفس الصفحةقادلرجع نفس

  3 ادلرجع السابق ،نفس الصفحة
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عن موقفها ىذا مستخدمة يف ذلك حججا قوية مل تصمد أماـ ادلتهجمُت  ، فكانت خَت مدافعة
أف بعض الشركات ادلنتجة للمواد الكيميائية طلبت من "  نشرت صحيفة نيويورؾ اتديز«عليها،فقد 

ك لكن مل يتمكن النقاد أم "العلماء العاملُت لديها دراسة كربليل كتاب اآلنسة كارسوف سطرا بسطر 
يف نفس الصحيفة "  الربيع الصامت"ككتب أحد الذين طلب منهم مراجعة كتاب1« خطأ يف حقائقو 

  كتاب كارسوف نبو الناس إىل 2«  إهنا حاكلت أف زبيفنا إىل أقصى درجة ك ىي انجحة إىل حد كبَت«
كاف «. ، كأثر كذلك يف الفيلسوؼ فكاف نتاج ذلك احلركة البيئية،ك فلسفة البيئة ادلشكالت البيئية

، فقارنت بُت اإلشعاع الذرم ادلنقوؿ من  كتاب كارسوف متمحور حوؿ التسمم ابدلبيدات الكيماكية
، ك بُت  القطب الشمايل إىل قارة أمريكا الشمالية بسبب إجراء االرباد السوفييت الختبارات نوكية

فيسبب .  ك الذم يتسرب إىل صبيع السالسل الغذائية ادلوجودة يف العاملDTTاستخداـ ادلبيد احلشرم
تسمم ادلخزكف الغذائي ك يقتل أعدادا كبَتة من الطيور ك األمساؾ فضال عن تلويث غذاء اإلنساف 

  3«.أيضا

 ىذا ما يؤكد كذلك  4« . ديكن القوؿ أف الثورة البيئية يف الفكر قد بدأت مع ىذا الكتاب « كبذلك
ك ىذا ما سيفتح اباب ألسئلة .، كأهنما يتبدالف النصائح،أحدمها يؤثر يف اآلخر العالقة بُت الفلسفة كالعلم

؟  فكيف ىي ىذه النظرة ىل ىي مشاهبة لنظرة العامل أـ أهنا مغايرة ذلا. تتعلق برؤية الفيلسوؼ للبيئة
كذلك إذا كجدان أكثر االهتامات موجهة للعلم كونو ىو كتقنياتو السبب األكؿ ك ادلباشر كراء ادلشاكل 

البيئية، فهل صلد للفلسفة نصيبها يف ذلك أـ أهنا سبارس دكر الناصح ك ادلوجو اذلادؼ إىل التوعية كزلاكلة 
التقليل من حدة األزمات البيئية؟ ما ىي االسًتاتيجيات اليت يعتمدىا الفيلسوؼ من أجل مواجهة 

مشكلة البيئة،ك ىل أعطت شبارىا مثلما كاف األمر مع صرخة كارسوف ك غَتىا من العلماء؟   

 

 

                                                           

.                                                                                                                     6ادلرجع السابق،ص  1  
.                                                                                                                  ،نفس الصفحةقادلرجع نفس 2  

  ،  2كـر عباس،احملاضراتف اخلامسة ك السادسة من علم االيكولوجيا إىل فلسفة البيئة،ص  3
 www.geo-house.net/.../geo-house.net-image-3978724                                

  4 .قنفس.ادلرجع
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:املبحث الثاين  

  روجر سكروتون: املفكر.مفهوم البيئة من زاوية فلسفية

مشكلة العالقة بُت الفلسفة ك العلم مشكلة قد أخذت حظها من اجلدؿ الفلسفي، بُت من يرل أف 
ىذه العالقة انفصالية رافضُت الفلسفة ك قضاايىا ادليتافيزيقية ابعتبارىا تتعلق ابجملرد ك تفتقد للتحقق 

ك ىناؾ كذلك من يرل ىذه العالقة اتصالية، ك ذلك بسبب االنتقادات الفلسفية ك دكرىا . التجرييب
التوجيهي للعلم،كلطابع ىذه العالقة ادلتميز ابلتكامل ك التداخل بُت الفلسفة ك العلم، لذلك ضلاكؿ 

موضوعا - اليت تعترب موضوع من موضوعات العلم ابلدرجة األكىل- البحث يف كيفية جعل البيئة
للتفلسف؟ ك عندما صلد قلق العلماء من جراء ادلشاكل البيئية ك سعيو إىل رلاهبتها، نعتقد أف الفيلسوؼ 

. ال يبقى مكتوؼ األيدم بل سيسعى ىو كذلك للمحاكلة ك ادلسامهة يف اخلالص من ىذه ادلشاكل
؟ ك ما ىي النتيجة اليت حصلها  ؟ ىل صلحت يف ذلك فهل استطاعت الفلسفة أف تفلسف البيئة

الفيلسوؼ جراء فلسفتو للبيئة؟ىل إبمكاف الفيلسوؼ تقدمي احللوؿ ك االسًتاتيجيات ادلناسبة للحد من 
، ك لعل ركجر  ؟ من بُت ادلوضوعات اليت عٍت هبا الفالسفة يف الفًتة ادلعاصرة موضوع البيئة سلاطر البيئة
أمضى كما يقوؿ مؤرخو سَتتو الشخصية ردحا طويال من  «الفيلسوؼ الذم.كاحدا منهم (*) سكركتوف

« ، كإف ظل متابعا لقضااي العامل كمشكالت العصر على السواء حياتو مقيما يف أحضاف الريف اإلصلليزم
1   

 تدكر أفكار ركجر سكركتوف الفلسفية حوؿ قضية مستجدة كشديدة االىتماـ يف الفًتة الراىنة، كىي 
قضية البيئة اليت عرب عنها اخلضراء، ك ىذا ليس بعيدا عن الذم قالت بو السياسات اخلضراء، ك تبنيها 

فموقف سكركتوف يف ىذا الكتاب ال خيتلف عن ما تدعو إليو احلركات البيئية . اللوف األخضر كشعار ذلا
.  ادلعاصرة

                                                           

سنتو الثامنة كالستُت، كعلى الرغم من أنو كاف يعيش يف ابريس خالؿ  (2012فرباير )ركجر فيموف سكركتوف فيلسوؼ اصلليزم معاصر يبلغ قريبا، *
، إذ كاف مقيما كقتها يف احلي الالتيٍت يف العاصمة 1968حركة الشباب كالطالب اليت اجتاحت فرنسا ككثَتا من أقطار عامل ذلك الزماف يف عاـ 

الفرنسية، فقد ىالو سلوكيات البعض من شباب تلك الفًتة، الذين توسلوا أبساليب العنف الطائش كالتصرفات السلبية الرعناء، سواء من حيث تدمَت 
ادلنشآت العامة أك تكسَت أحجار حي موغارتر الباريسي العريق كاستخدامها مقذكفات ضد عناصر األمن، اليت كانت اتبعة كقتها حلكومة زعيم فرنسا 

مذىبا زلافظا يف دنيا الفلسفة، كبعدىا أصدر خالصة أتمالتو ” سكركتوف“كلعل ىذه الصدمات ىي اليت أدت إىل اعتناؽ . ”شارؿ ديغوؿ“التارخيي 
، كإف كانت أنشطتو ادلتنوعة قد غطت رلاالت شىت يف عامل الفكر كاإلبداع، حيث ”أتمالت عن الثورة يف فرنسا“عن تلك احلقبة يف كتاب بعنواف 

 كتااب، يف رلاالت سلتلفة ما بُت إبداع الركاية أك كتابة األكبرا ادلوسيقية إىل الفكر السياسي الذم ذبٌلى مثال يف كتابو 30أصدر حىت اآلف أكثر من 
 .       ”الفلسفة السياسية“الشهَت الصادر بعنواف 

 January , 2012 \27مطبعة جامعة اكسفورد ، ، الفلسفة اخلضراء أطركحة فكرية تبدأ من البيت»اخلويل دمحم،1 
www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061 

http://www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061
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Green, but not very philosophical: Roger Scruton is an accomplished 
philosopher, yet endorses environmentalism rather than breaking new 
philosophical ground.1 

، كيف مقدمتها  يدعو فيو إىل ضركرة الوعي دبشكالت البيئة”  الفلسفة اخلضراء“كتاب ركجر سكركتوف
خطر استنفاد ادلوارد الطبيعية سواء بسبب اإلسراؼ االستهالؾ أك إصابة ىذه ادلوارد آبفات التلوث اليت 

كيتحدث . ك كتاب الفلسفة اخلضراء يدعو إىل ضركرة التفكَت جبدية حوؿ الكوكب ك البيئة. حلقت البيئة
سكركتوف يف ىذا الكتاب عن اتريخ نشأة مذىب احملافظُت يف ادلملكة ادلتحدة ك الوالايت ادلتحدة 

، من خالؿ تبٍت احملافظُت لفكرة ادليل إىل الطبيعة  ك ىو يرل أتثَت احلركة الركمانسية يف ذلك.كأكركاب
 .كرفض التصنيع

He is  right to link the emergence of conservationism with Romantic 
reactions against industrialisation,  epitomised by William Wordsworth, 
William Morris and John Ruskin in Britain. Meanwhile,conservationism 
was also developed by John Muir, Henry David Thoreau and Ralph 
Waldo Emerson in the USA and Rudolf Steiner in Austria and Germany2 

ك بعدىا . ك سكركتوف يرل أف ىذا ادلذىب أبفكاره الركمانسية ىذه ىو الذم كلد صبعيات ضباية البيئة
سكركتوف إىل مشكلة انتشار غازات ادلتسببة يف ظاىرة االحتباس احلرارم،ك الناذبة بدكرىا عن ينتقل 

، ك ىنا يدعو إىل تكثيف جهود ك تنمية ادلشاريع العلمية من  األنشطة الصناعية ، ك مشكلة تغَت ادلناخ
 .، حملاكلة ذبنب أخطارىا أجل فهم ظاىرة االحتباس احلرارم

Scruton acknowledges other causes of climate  warming, including the 
changing impact of the sun, and recognises we need further research before 
we can understand the reasons for temperature changes.3 

 :  ك يتحدث كتاب سكركتوف عن منظمات ضباية البيئة يف بريطانيا ك امريكا فنجده يقوؿ 

                                                           

1Dominic Standish ،How to Think Seriously About the Planet، April 2013 ، 

 www.independent.co.uk › Culture › Books › Reviews  

2ipid  
3ipid. 
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The environmental movement has recently been identified, both 

by its supporters and by many of its opponents, as in some way 5ص  

―on the left‖: a protest on behalf of the poor and the powerless 

against big business, consumerism and the structures of social 

power. But that image is highly misleading.1 

فهو يرل أف منظمات ضباية البيئة الربيطانية ذات أصوؿ أنوارية كانت تقدس اجلماؿ ،كىي دبثابة رد فعل 
:   على الثورة الصناعية 

In Britain the envir -onmental movement has its roots in the 
Enlightenment cult ofnatural beauty and in the nineteenth-century 
reaction to the Industrial Revolution, in which Tories and radicals played 
an equal part; and the early opposition to industrial farming joined 

guild socialists like H. J. Massingham, Tories like Lady Eve Balfour, 

secular gurus like Rudolf Steiner, and eccentric radicals like Rolf 

Gardiner .......2  

كالنزعة ” جوف موير“ك ىو يرل اف منظمات ضباية البيئة االمريكية تثمثل يف انصار فكرة عبادة الطبيعة 
 ، كادلتعاليو ألدك ليوبولد اديرسوف الفردية ادلتطرفة من ثورك 

American environmentalism incorporates the nature worship of 

John Muir, the radical individualism of Thoreau, the transcendentalism 

of Emerson, the ―ecocentrism‖ of Aldo Leopold and the 

social conservatism of the Southern Agrarians – a group of 

                                                           
1Roger scruton , how to think seriously about the planet ,p:5  portalconservasor.com/  
2Ipid , 5 .  
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writers typified by the nostalgic poet Allen Tate, and represented1 

in our day by Wendell Berry2 

 كربدث سكركتوف عن ظاىرة االحتباس احلرارم ك ىو يوظح أف القلق بشاف تغَت ادلناخ ك ظاىرة 
 االحتباس احلرارم جعلت االىتماـ هبذه القضية كبَت من طرؼ السياسيُت ك العلماء ك ادلفكرين 

Concern over climate change has been a recurrent feature in 

social and political ......Books on climate change and global warming 
appear at the rate of one a week, as real experts and self-appointed experts 
compete for a share of the vast public interest (and public expenditure) that 
this subject has engendered.3 

كما أنو يتحدث يف الفصل اخلامس عن احللوؿ اليت تتطلبها ادلشكالت البيئية اذ ىو يرل اف ىذه 
االخَتة سببها ىو االنساف ك ادلمارسة الفردية االقتصادية احلرة لذلك جيب اف يكوف ىناؾ شعور 

 ابدلسؤكلية ذباه البيئة 

They are the cause of some environmental problems, but 

also the solution to others. And they illustrate the way in which, 

when costs are borne by those who create them, human beings 

exercise responsible stewardship over the goods that they 

enjoy.4 

كما انو يتحدث عن ما يسميو ابلعدالة العادلية ك ق مسالة دكلية اذ على الدكؿ أف ربًـت فكرة ادلساكاة ك 
ىذا ادلفهـو يقود اىل مفهـو اف ضلن أم العمل اجلماعي كليس مفهـو االان خاصة ك أف ىناؾ شلن يعانوف 

 الظلم 
                                                           

1Ipid ,  p 6 .  
2Ipid ,  p 6 .  
3Ipid, p 41.  
4Ipid , p  138 .  
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. Talk of global justice, therefore,presupposes the ―we ‖ of 
collective action – the very ―we ‖ that has been the subject of this 
book. No government can conceivably respond to demands of 
global justice if it does not regard itself as representative of a 
nation, liable for the bad, and taking credit for the good that ―we 
‖, as a nation, have done.1 

: كىو يرل 

the demand for global justice requires us to acknow -ledge the nation state 
as the primary vehicle of political responsibility. Moreover, demands for 
justice are founded not on states of affairs but on the liabilities that they 
crystallize. Proof of  liability requires us to determine how present 
generations inherit the faults of their predecessors, when bound to those 
predecessor2  

ك ادلشكلة احلقيقية ليست مشكلة سياسية بُت اليمُت ك اليسار ،إمنا ادلشكلة احلقيقية ىي مشكلة البيئة، 
ك ىو يرل أف سبب فقداف التوازف البيئي أساسو الثورة .فيجب إعطاء األكلوية دلصاٌف اإلنساف ك البيئة

كمن مث ينتهي الكتاب دبا ديكن كصفو دبجتمع . ك كذلك بسبب احلرب العادلية الصناعية ك ما اصلر عنها،
قرية أك القرية الفاضلة على كزف ادلدينة الفاضلة كىي يوتوبيا حديثة يراىا ادلؤلف صلاة من آفات - اإليكو
ىذا الكتاب إىل قضية زلورية حبق ألهنا تؤثر على كل ما استطاع البشر ربقيقو من اصلازات على  .البيئة

كعلى سبيل . التزايد ادلطرد يف عدد سكاف كوكبنا: كالقضية ىي. امتداد احلضارات كتنوع الثقافات
كاإلحالة . التفصيل نتوقف مع كتابنا عند أبسط كأكضح كأحدث إحصاءات صدرت رمسيا يف ىذا اجملاؿ

دراسة من إعداد شيعبة «: توقعات السكاف يف العامل: ىنا إىل مرجع دكيل موثوؽ حيمل االسم التايل
، بل األايـ القريبة  كالدراسة الدكلية تقوؿ ابختصار شديد إف الفًتة. السكاف ابألمم ادلتحدة يف نيويورؾ

، جاءت لتشهد زايدة سكاف كوكبنا إىل حيث كصل  2011، كابلتحديد مع هناية عاـ  ادلاضية
 قد كصل إىل 2010، بعد أف كاف ىذا التعداد يف عاـ   مليارات نسمة ابلتماـ كالكماؿ7تعدادىم إىل 

                                                           
1Ipid , p 404 .  
2ipid  
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 مليوان من البشر خالؿ عاـ كاحد، كىو 79.3، كدبعٌت أف أضيف إليهم ضلو   مليار إنساف6.9رقم 
    كحُت يتطرؽ سكركتوف 1«  معدؿ ظل متواترا كشبو اثبت على ضلو ما تقوؿ الدراسة العادلية ادلذكورة

، كما يف حكمها من مؤسسات اجملتمع ادلدين، فهو حياكؿ زبفيف مسؤكليتها  إىل دكر ادلنظمات األىلية
عما يصادؼ كوكبنا من أزمات يبلغ بعضها حد الكوارث، كىو يؤكد مرارا يف الكتاب أهنا غَت مسؤكلة 

يف حُت أف ادلسؤكلية اجلوىرية إمنا تقع أساسا، كحبكم التعريف، على عاتق ” غَت حكومية“حبكم كوهنا 
.                                                                               اإلدارة احلاكمة يف ىذا البلد أك ذاؾ

كليس معٌت ىذا أنو يدافع عن احلكومات اليت يكرر ابستمرار أف آفتها تكمن يف ركح البَتكقراطية اليت 
كيف رلاؿ البيئة يتوقف كاتبنا عند اقتصار تلك ادلنظمات غَت احلكومية . ربرؾ معظم العاملُت يف سلكها

، كجنوح اإلدارات احلكومية إىل اتباع سلوؾ التهرب البَتكقراطي من ادلسؤكلية  على جانب التوعية
، ابعتبارىم أصحاب ادلصلحة  ، فهو يركز اىتمامو كآمالو على صباىَت الناس العاديُت ، كذلذا احلقيقية

كىو ىنا يدعو إىل . احلقيقية يف صيانة ادلرافق من آفة التلوث، كيف حفظ ادلوارد من مغبة اإلىدار كالتبديد
، كيفسره على أنو أتسيس كتفعيل معايَت من السلوؾ العاـ ”االقتصاد األخالقي“ما أصبح يعرؼ ابسم 

، حبكم أنو يشكل خط الدفاع األكؿ عن مصلحتهم يف بيئة  ادلقبوؿ من جانب صباىَت الناس العاديُت
.                                                                                         أنظف كصحة أفضل كحياة أرقى نوعية كخاصة ابلنسبة لسكاف األحياء الفقَتة يف ادلدف

، حبكم أهنم معرضوف أكثر من غَتىم دلا قد يعًتم  األرايؼ فضال عن سكاف البوادم كاألحراش ك
كعند مؤلفنا فإف شبة أخطارا بيئية أكسع نطاقا . بيئاهتم كمعايشهم كأساليب حياهتم من مشكالت كأخطار

كأشد خطرا حبيث تتجاكز من حيث شدهتا كنطاقها كفداحة أتثَتىا قدرة شرائح الناس العاديُت من ىذا 
كىنا . كمن مث فهي تتطلب ابلضركرة خططا تنفذىا احلكومات على ادلستول القومي. اجملتمع أك ذاؾ

أيضا يبدم مؤلف الكتاب نوعا من التشكك يف قدرة ادلنظمات الدكلية على إحراز إصلازات حقيقية 
بقدر ما أنو يركز االىتماـ على تكثيف الدراسات كالبحوث ادلتخصصة كيف مقدمتها كما يقوؿ الكتاب 

، مثل طاقة الشمس أك األساليب الناجعة الحتجاز، أك  ما يتعلق مثال ابستخداـ مصادر الطاقة النظيفة
، أكاسيد الكربوف الضارة بصحة اإلنساف كاحليواف كالنبات كىي ادلتخلفة عن انبعااثت غازات  اقتناص

االحتباس احلرارم ادلتسربة بفعل األنشطة الصناعية من سطح األرض إىل حيث حيتشد هبا الغالؼ 
، إىل الوالايت ادلتحدة ابلذات اليت  ، أيضا ، كيف السياؽ نفسو يتوجو الكاتب اجلوم احمليط ابلكوكب

، أك بسط اذليمنة السياسية كلكن  ، ال يف رلاالت احلشد العسكرم يدعوىا إىل مضاعفة جهودىا
للنهوض أبساليب العمل حبثا كذبربة يف ميداف مستجد كحيوم من ميادين البحث العلمي كالتطوير 

ىنا أيضا نرصد .  ، أك اذلندسة البيئية اذلندسة الكوكبية:  التكنولوجي، كىذا ادليداف حيمل االسم التايل
                                                           

                           ،January , 2012 \27مطبعة جامعة اكسفورد، ، الفلسفة اخلضراء أطركحة فكرية تبدأ من البيت»اخلويل دمحم، 1
www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061   

http://www.albayan.ae/opinions/.../2012-10-06-1.1741061
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.  الفكرية اليت حيفل هبا ىذا الكتابتاألطركحا، اليت ال تلبث أف تغلب على  أثر اللمحات الفلسفية
يعمد إىل انتشاؿ نفسو من حياة ادلدف الراىنة «، ”ركجر سكركتوف“، الفيلسوؼ اإلصلليزم  إف ادلؤلف
، إىل حيث يلتمس ادللجأ كادلالذ يف حياة يراىا  ، كتلوثها ، بكل صخبها كضجيجها كتعقيدىا يف عادلنا

أكثر نقاء كأرقى نوعية كطبعا أقل أضواء كأبعد عن عوامل التلوث اجلوم كالسمعي كالبصرم كردبا ادلعنوم 
                                                                                       1 « .كاألخالقي على السواء

يشق طريقو إىل تلك ادلعاجم العادلية على «اليت بدأ تعريفها ” االيكو قرية“يستخدـ سكركتوف مصطلح 
كيقوؿ التعريف أبهنا ادلستوطنة البشرية اليت يتكامل فيها . 1991منذ عاـ ” ركبرت جيلماف“يد ادلفكر 

جهد البشر مع حركة كقوانُت الطبيعة كدبا يدعم صحة البشر من جهة كإمكانية االستمرار من جهة 
ىذه ادلستوطنة احللم أك ىذه القرية النموذج ىي اليت يتصورىا ادلؤلف مع هناايت ىذا    2 « .أخرل

، الذم  ، كىنا نستطيع أف نقوؿ أف شبة استلهاما كاضح ادلعامل من جانب مؤلفنا للنموذج القدمي الكتاب
كلكن إذا كاف الفيلسوؼ اليوانين قد ربدث عن . ”أفالطوف“، كما أحملنا، سىلىفو اليوانين  سبق إىل طرحو

كفيما كانت :  فاضلة” قرية“فاضلة فردبا عمد الفيلسوؼ اإلصلليزم ادلعاصر إىل احلديث عن ” مدينة“
مشغولة يف زماننا ” سكركتوف“فإف قرية «مشغولة بقضااي الفلسفة كاألخالؽ، ” أفالطوف“مدينة 

بيد أف . بقضااي سالمة البيئة كصوف الطبيعة كحفظ ادلوارد كمكافحة التلوث على اختالؼ مصادره
، ال عجب أيضا أف يطلق عليها زلللو ىذا  ادلشًتؾ بُت الدعوتُت ىو النموذج الفاضل، ىو اليوتوبيا

                                             3«.”سكركتوبيا“: الكتاب عنواان مشتقا من اسم ادلؤلف كىو
، فإذا بو ال  ىذه اليوتوبيا ادلعاصرة” أحياء كمسالك“يصحب قارئو عرب «كىا ىو الفيلسوؼ سكركتوف 

يقتصر على رلرد حفظ ادلوارد الطبيعية أك دعوة االستدامة البيئية، إنو يصحب القارئ كما يقوؿ الناقد 
إىل دنيا راقية، كحياة فاضلة ربفل أبفكار كرؤل كمشاىد كذكرايت مستقاة ” – جواناثف رم“اإلصلليزم 

«  ، من منابع شىت ذبمع ما بُت القانوف كاالقتصاد كما بُت ادلوسيقى كالعمارة كما بُت التاريخ كاألدب
كىي دعوة لكي يضم القارئ إىل صفوؼ أنصار البيئة كالقائمُت على نقائها، ككأف الكتاب جيٌسد 4

، ىل  ، إننا ضللم إبنقاذ كوكب األرض سيدم القارئ:  فحول ىذه الدعوة قائال كما يؤكد الناقد ادلذكور
 .؟ أنت معنا، أـ أنت مع اآلخرين

Nevertheless, he rightly argues that classical philosophy provides a 
viewpoint on the world that  is lacking in the field of 

                                                           

.                                                                                                                                     ادلرجع السابق 1  
.                                                                                                                                    قادلرجع نفس 2  

 .ادلرجع السابق  3
 .قادلرجع نفس 4
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environmental ethics. Scruton criticises utilitarian attempts (for 
example by Tim Mulgan) to introduce consequentialist reasoning 
into environmental protection based on  the needs of future 
generations, which he points out we cannot know 1 

ك بذلك نالحظ أف سكركتوف عاًف البيئة من منظور أخالقي،ك ىو ىنا مثلو مثل العديد الفالسفة يف 
فهي دكما عالقة العلم ابلفلسفة اليت ,  كأما فيما خيص العالقة بُت موقف كارسوف ك سكركتوف. عصره

ال نستطيع إلغاءىا،ك صلد دكما الفلسفة ك العلم يتبادالف النصائح حبيث أحدمها يؤثر يف اآلخر،ك كل 
لنحاكؿ أف نتبُت موقف الدين من مفهـو البيئة؟ . منهما يستفيد من صلاحات اآلخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Dominic Standish ،How to Think Seriously About the Planet ،   April 2013 
www.independent.co.uk › Culture › Books › Reviews  ، 
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: املبحث الثالث

.  ، الدين يقدم رؤيته حول البيئة بني العلم و الفلسفة

، ك يف كل الرساالت السماكية بدءا من الدايانت  عالقة االيكولوجيا ابلدين موجودة يف كل الدايانت
، ك األدايف  ، ك اليت كجدان أف احلركات البيئية اليـو تردد أفكارىا ك تؤمن دببادئها الشرقية القددية

، فهو قد دعى اإلنساف إىل  اليهودية ك ادلسيحية ك أخَتا الدين اإلسالمي ابعتباره رسالة عادلية ك إنسانية
كبُت أف اإلنساف ىو سبب ادلشاكل اليت تعرضت . احملافظة على البيئة يف نصوصو الشرعية ك ىي كثَتة

رغم ضررىا إال أهنا ضركرية ألهنا -ذلا البيئة كما أنو مل ينفي كجود ادللواثت كالبكتَتاي ك ادلخلوقات الضارة
أكثر من ذلك إنو قد بُت لإلنساف طرؽ . ك ادلسامهة يف التلوث يف البيئة- مسامهة يف التوازف البيئي

ك كضح لو كيف جينب نفسو . الوقاية من ىذه ادلخلوقات كالبعوض، ك اجلرذاف، ك الفئراف ك غَتىا
 .                                                   إىالؾ نفسو، ك إفساد الطبيعة من حولو

كاضح ك جلي،ىذا ىو السبب كراء بعض   ك بذلك أثر ك أتثَت الدين يف سلوكات البشر عرب التاريخ 
؟ ىل  ، فما نوعية ىذه العالقة ك االيكولوجيا (ادلقدس)احملاكالت اليت هتتم ببحث العالقة بُت الدين

ينظر الدين إىل البيئة نظرة تنموية إثرائية تطويرية أـ أنو كاف لبعض الرؤل ك األفكار الدينية دكر تدمَتم 
؟ يهتم كذلك ىذا النوع من البحوث ابجلواب عن ماىية  للبيئة أكصلها إىل الشكل الراىن ذلا اليـو

؟                                                                  احللوؿ اليت ديكن للدين أف يقدمها للخالص من األزمات البيئية أك احلد من استمراريتها ك حدهتا
، كقد نٌبو كابرا يف كتابو   قدـ مصدرا خصبا للمفاىيم كالنظرايت اجلديدة«فالتاريخ يبُت أف الدين قد

إىل التوازم ادلهم بُت أفكار الفيزايء احلديثة كأفكار صوفية الشرؽ، فقد رأل  (1975) " طاكية الفيزايء"
قد اندت ابلوحدة أك توحد - كعلى األخص مذىب الزف-أف الدايانت مثل اذلندكسية كالطاكية كالبوذية 

ىذا الذم يتوضح يف أفكار 1« . كل شيء كىي حقيقة مل يكتشفها العلم الغريب إال يف القرف العشرين
أغلب احلركات صاحبة اللوف األخضر اليت استلهمت أفكارىا من صوفية الدايانت الشرقية اليت كجدهتا 

، ك عن عاطفة قوية بُت اإلنساف ك بقية مكوانت العامل  تعرب عن فلسفة احلكمة يف تعاملها مع البيئة
، مع العلم  ، ذبسدت ىذه العاطفة بوصفها عالقة األـ ك ىي أقول ك أقدس ك أصدؽ عاطفة الطبيعي

                                                           
إىل االستخالؼ، ...من مركزية اإلنساف ك الطبيعة:  ،البيئة ىبة رءكؼ عزت - زىراف رانيا نبيل 1

khayma.com/almoudaress/takafah/albiaa.htm  
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فلم سبيز الدايانت  «أف ىذه الدايانت مل تكن تفرؽ بُت ادلخلوقات صبيعها دبا فيها احلية ك غَت احلية
، كقلما ميزت بُت كائنات حية كغَت حية؛  البدائية يف األغلب بُت البشر كغَتىم من أشكاؿ احلياة

 1« ".األرض األـ"فجميع األشياء احلجارة كاألهنار كاجلباؿ كحىت األرض نفسها اليت صورت يف الغالب بػ
كما أف بعض البيئيُت جيدكف مبادئ علم البيئة كاضحة يف الدايانت ادلسيحية ك اليهودية ك اإلسالـ على 

كصف  «نلمس ذلك يف.اعتبار أهنا تنظر إىل اإلنساف ك الطبيعة بكل  مكوانهتا أهنا من صنع إذلي
أقول ذبسيد ابد لنا "جواناثف بوريت ادلدير األسبق جلماعة أصدقاء األرض الكوكب األرضي أبنو ديثل 

، كيرل أف احملافظة على ىذا الكوكب كصيانتو كاجب ديٍت، كأف اإلنساف لن يتوافق مع "لصنع اخلالق
ا هلل فوؽ األرض                                                            2 « .الطبيعة إال إذا اعترب نفسو عبدن

يف  «:ك قد كانت اإلشارات اليت تدعو إىل أخالقيات التعامل مع البيئة كثَتة يف اإلصليل من ذلك مثال
جاء اليهود يشتكوف إليو أف تالميذه ال يغسلوف  (23 ػ 1: 7مرقس )، (20 ػ 1: 15مىت )الٌطهارة 

:  ، إال أف ادلسيح قاؿ ذلم ، كأظهركا لو أمهية تطهَت اجلسد ابلغسل كالتنظيف أيديهم قبل تناكؿ الطعاـ
كل ما : "، مث قاؿ"، بل ما خيرج من الفم ىذا ينجس اإلنساف ليس ما يدخل الفم ينجس اإلنساف"

                                                                                                             3« ".، فمن القلب يصدر ، كأما ما خيرج من الفم يدخل الفم ديضي إىل اجلوؼ
أراد ادلسيح أف يعلم تالميذه عن  (23- 18 ، 9- 1: 13مىت )األرض اجليدة  «ككذلك يف إشارة 

، فقص عليهم قصة زارع خرج ليزرع كألقى  ، كردكد فعلو ضلوىا طبيعة اإلنساف الذم يسمع كلمة هللا
، كجاءت الطيور كأكلتو، كسقط بعض آخر على أرض زلٌجرة  ، فسقط بعضها على الطريق ابحلبوب

نبت حاالن مث احًتؽ، كسقط بعض آخر على الشوؾ الذم خنقو، مث سقط بعضو على األرض اجليدة، 
ادلسيح ادلثل أبف كل من يسمع «ك قد كانت العربة من ىذه القصة ىو تفسَت 4« .فأعطى شبرنا كفَتنا

 الكلمة كال يفهم، أييت الشيطاف كخيطفها، كمن يسمع كيقبل بفرح دكف عمق كفهم، ال ينتفع من الكلمة
، كالذم يواجو االضطهاد ىو مثل احلبوب اليت نبتت بُت الشوؾ، أما الذم يسمع كيفهم كيقبل الكلمة 

                                                           
،  23:08 2011سبتمرب / أيلوؿ07 األربعاء،،  عصاـ الدين عبد الشايف،البيئة ك أخالقياهتا بُت الشرائع السماكية ك التيارات الفلسفية1

www.globalarabnetwork.com/.../5859-2011-09-05-1... 

 2 .قادلرجع نفس
  3 .ق نفسادلرجع
  4 .ق نفسادلرجع
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،  التأمل يف الطبيعيةاحتوت ادلسيحية كذلك على الدعوة إىل 1« .، فهو كاألرض اجليدة بعمق ك فهم
، كإىل زانبق  يلفت ادلسيح األنظار ضلو طيور السماء كيف ييقٌوهتا هللا (33- 25: 6مىت ) «:كذلك يف

ككضع ادلسيح . فإف كاف هللا يهتم ابلطيور كالعشب، فكم ابحلٌرم يهتم بعباده. احلقل، ككيف تلبس
ا فقاؿ ك بذلك كانت تعاليم  2«".أطلبوا أكالن ملكوت هللا كبرٌه، كىذه كلها تيزاد لكم: "تعليمنا خالدن

حق  الكتاب ادلقدس يف الداينة أساسها معامالت أخالقية ك صبالية تطرح مسألة احلقوؽ كالواجبات،
ك كاجب ضباية البيئة ك احلفاظ عليها -  اإلنساف ك الكائنات احلية ك غَت احلية-الكائن يف الوجود

، ك القدرة  ك لكن ابعتبار اإلنساف يتميز ابحلرية. كالتعامل احلسن معها ك مع كل ما يوجد فيها من 
، صلده ال يلـز  على االختيار،من جهة،ك طمعو ك جشعو ك سعيو لتحقيق مصاحلو ىو من جهة أخرل

، ك الطبيعة  لشر الذم أفسد طبيعتوا، ك ابلتايل خركجو عنها يوقعو يف ارتكاب  ذاتو تبٍت ىذه التعاليم
،  فعندما ماؿ اإلنسافي دبلًء إرادتو ضلو الشر كاذبوى ضلو اخلطيئًة اليت فصلتو عن عالقتو مع هللا« من حولو

، فأفسد الشر طبيعة اإلنساف ك رأل الرب أف شر اإلنساف قد كثير يف األرض كأفَّ كلَّ  كمع اآلخرين
فسدت األرض أماـ هللا فخاطب «ك بذلك  3«  ( 5 : 6تك )تصوًر أفكاًر قلبو إمنا ىو للشر كل يـو 

ألنك أنت لست إذلان ييسرَّ ابلشر كال يساكنك الشرير كال يقف ادلفتخركف أماـ : داكد النيب هللا قائالن 
هتلك ادلتكلمُتى ابلكذب ألف رجل الدماء كالغش يكرىو الرب . أبغضت كل فاعلي اإلمث . عينيك 

تتواصل تعاليم ادلسيحية لتؤكد على ادلسؤكلية الفردية اذباه ضباية الذات 4 «  (.6-4 : 5مزمور )
كاألرض ك االبتعاد عن الشركر ك احلركب ك ذبنب تدمَت اإلنساف ك مقومات كجوده، كما شهدت 

.                                                                                            كتشهد ذلك الدكؿ جراء االستخدامات ادلتعددة للتكنولوجيا كاألسلحة ادلدمرة
- ، ىناؾ من الباحثُت من أرجع األزمة البيئية إىل الداينة اليهودية كلكن على النقيض من ذلك

مثل السفو كاستهالؾ كنوز -بعض أمراض اليـو الكربل«ادلسيحية، صلد مثال أرنولد توينيب الذم يرل أف
إمنا يرجع يف خاسبة ادلطاؼ إىل سبب ديٍت، ك ىذا - ، ك تلويث ما مل يتبدد منها الطبيعة اليت ال تعوض

 ك ىو ىنا يرجع أمر ادلشكالت البيئية اليت كصفها ابألمراض إىل الدين 5«  السبب ىو ظهور التوحيد
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، ألنو يف نظره ىذه ادلشكلة ما كانت لتطرح يف الداينة  ادلسيحي القائم على فكرة التوحيد-اليهودم 
، ألف أشكاؿ التعبد ك التعدد فيها كانت تتمحور حوؿ  الشرقية القددية القائمة على فكرة تعدد اآلذلة

، غَت ىذه الفكرة ك غَت معها عالقة اإلنساف  ادلسيحي–  ، بينما الدين اليهودم تقديسها للطبيعة
ك يتوضح موقفو ىذا يف كصفو لتعامل . ابلطبيعة من عبادتو للطبيعة إىل استغالذلا ك السيطرة عليها

، ك إمنا كانت « الثركات الطبيعية«مل تكن رلرد كنز نفيس من« :اإلنساف الشرقي القدمي مع الطبيعة
، مثل  ، ك احليواانت اليت سبشي يف مناكبها ك كل النبااتت اليت انبثقت من األرض. « األرض األـ«إذلة،

ك دلا جاء اإلصليل غَت . 1«اإلنساف نفسو، ك ادلعادف ادلطمورة يف األرض كلها تشارؾ يف ألوىية الطبيعة
ىذه العالقة بُت اإلنساف ك الطبيعة، ك ألغى ذلك التقديس الذم أحاط ابلطبيعة غداة الداينة الشرقية، 
ك احتفظ بو لنفسو أما عن الطبيعة فكانت دعوتو لتملكها ك استعماذلا، ك ىنا يشَت توينيب ك غَته إىل 

أشبركا ك أكثركا ك امألكا :ك ابركهم هللا ك قاؿ ذلم« :28 اآلية-اإلصحاح األكؿ- ما جاء سفر التكوين
األرض ك أخضعوىا، ك تسلطوا على مسك البحر ك على طَت السماء ك على كل حيواف يدب على 

 .                                                                                                                    2«األرض

ك بذلك صلد أتثَت مثل ىذه األفكار الدينية على سلوؾ ك ثقافة اإلنساف الغريب ك الذم يظهر بشكل 
لُت كايت يف مقاؿ لو حوؿ عالقة إىل نفس ادلوقف صلد .ابرز يف العلم ك استخداماتو التكنولوجية

،يربط فيها ربطا ضركراي بُت األزمة البيئية "اجلذكر التارخيية لألزمة البيئية"االيكولوجيا ابلدين، عنواهنا 
اليهودم بشكل صريح ،إذ أف بوادر ىذه األزمة أعلنت عنها فًتة العصور – كالًتاث الديٍت ادلسيحي 

كقد أقاـ ىذا الربط على اعتبار أف  «.الوسطى ك ليس كما يعتقد أنو ينسب إىل فًتة العصر احلديث 
ادلشكالت البيئية نشأت عن ترابط العلم كالتكنولوجيا، أم عن ربوؿ العلم إىل معرفة عملية تطبيقية، كأف 

كلذلك . ىذا الًتابط قد اكتسب خصائصو يف رحم القركف الوسطى كليس بدءنا من عصر النهضة العلمية
فهو يدعو إىل تفحص االفًتاضات الوسطوية حوؿ العالقة بُت اإلنساف كالطبيعة كي نفهم كي يكوف ذلا 

أف ىذه االفًتاضات كانت مستمدة من ادلسيحية «   فلُت كايت يرل 3 «.أتثَت يف إحداث األزمة البيئية
، كما كرد يف قصة التكوين التوارتية  اليت كرثت عن اليهودية فكرة سيادة اإلنساف على الطبيعة كسللوقاهتا
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، حيث قضت إرادة هللا أف يستغل اإلنساف الطبيعة دلنفعتو ألنو سللوؽ أمسى من  اليت اعتمدهتا ادلسيحية
 بشكلها الغريب ألهنا أكثر األدايف « كيوجو كايت أصابع االهتاـ للمسيحية 1 « .ادلخلوقات األخرل

 كال من القديس ترتولياف كالقديس إيرينيوس من  ىو يرجع يف ذلك إىل عهد2«  اتصافنا ابدلركزية البشرية
كهبذا يرل   3« . يلحاف على أف اإلنساف يشارؾ بقدر كبَت تعايل هللا على الطبيعة«ليوف اللذاف كاان 

، مل تتأسس على ثنائية  على نقيض الوثنية القددية كآدايف آسيا، عدا الزرادشتية«كايت أف ادلسيحية
، بل أحلت على أف إرادة هللا قضت أبف يستغل اإلنساف الطبيعة لغاايتو  اإلنساف كالطبيعة فحسب

ىنا لُت كايت يف مقالو إىل مقارنة يبُت فيها تعامل الشرقي القدمي مع الطبيعة ك اليت   يشَت 4« اخلاصة
، ك إىل عالقة اإلنساف الوسيطي مع الطبيعة ك ىي مبنية على  يبدك عليها طابع التوافق ك االنسجاـ

، مت اكتشاؼ ثقوب يف األرض  فو يذكر يف مقالو مراقبتو لبوذيُت يريدكف شق طريق.عالقة صراع ك عنف
كقد امتنع البوذيوف عن تدمَتىا حىت تغادر . أهنا أككار ثعابُتتركت ك شأهنا، مث اكتشف «ادلطلوب شقها

ك مل يكن يف كسع كايت إال أف يالحظ عدة أشياء من بينها أف . الثعابُت من تلقاء نفسها مكاف العمل
  ك يشَت كذلك إىل تغَت 5« الذين يشيدكف الطريق لو كانوا من ادلسيحيُت لكاف مصَت الثعابُت سلتلفا

.                                                                                                                                      ىذه العالقة يف ظل
العصور الوسطى موضحا ذلك يف مثاؿ حوؿ الفالحة أين اعتماد فالحوا أكركاب على بعض اآلالت اليت 

فأصبح الناس يف ىذه  *.تضر ابلًتبة ك تسبب ذلك يف نوع من العنف ك العدكانية مع الطبيعة
أصبح . فيحرثوف ك حيصدكف ك يقتلعوف األشجار ك ينحركف اخلنازير-يقهركف العامل من حوذلم«الفًتة

كبذلك فكرة مركزية اإلنساف اليت تنامت . 6« ، ك أصبح اإلنساف ىو السيد اإلنساف ك الطبيعة سلتلفُت
.                          يف الفكر الغريب ك تغذت ابلثورة الصناعية كالعلمية كانت بذكرىا يف فًتة العصور الوسطى ادلسيحية

أما عن حل األزمة البيئية فنجد كايت ال يراىا يف العلم كالتكنولوجيا،ابعتبارمها سبب يف تلك األزمة، كال 
بل إنو يتوقع احلل يف الدين، كلكنو دين جديد،أك نظرة جديدة . ديكنهما تقدمي احللوؿ للخالص منها
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كىو يفعل ذلك أبف ينبذ .  إنو يتطلع إىل دين جديد أك إىل نظرة جديدة إىل الدين القدمي«للدين القدمي،
االفًتاض القائل أبف ال سبب لوجود الطبيعة سول منفعة اإلنساف، مث يقًتح العودة إىل مفكر مسيحي 

ثورم عظيم ىو القديس فرانسيس األسيزم ألنو آمن ابلتواضع، ال تواضع الفرد بل تواضع اجلنس 
البشرم، كحاكؿ أف ييقصي اإلنساف عن كونو ملك اخلليقة كأف يؤسس لدديقراطية بُت سللوقات هللا 

   فقد كاف ىذا القديس دبثابة بوذا مسيحي، تشاهبت حياتو حبياة الزىاد، دعى إىل التواضع 1 « .صبيعنا
ك لكن مل يكن دبقدكر « .ك نبذ اذليمنة اإلنسانية على الطبيعة، ك قرب ادلسيحية إىل فكرة عبادة الطبيعة

سانت فرانسيس أف يكوف بوذا على اإلطالؽ، ألف ادلسيحية مل تعطو حىت اللغة اليت يستطيع هبا التعبَت 
ىل سلوؾ اإلنساف : ك يبقى السؤاؿ الذم ديكن طرحو ىنا ىو . 2« عن مثل ىذا ادلوقف ادلتطرؼ

الشرقي القدمي مل تكن لو انعكاسات سلبية على البيئة على اعتبار أف ما يؤمن بو يدعوه إىل عبادة 
الطبيعة، ك كذلك ابعتباره إنساف ك ىذا األخَت إبمكانو أف يؤمن ك أف يعصي؟ اجلواب سيكوف 

ك لكن ىذا التغيَت مل يكن ابلشكل . ابإلجياب ألف اإلنساف إذا حل دبكاف فإنو سيحدث فيو تغيَتا
 الباحثة سايل ماؾ فاغ اليت توافق لُت كايت يف رؤيتو للعالقة إىل نفس ادلوقف صلد.  الكبَت ك ادلالحظ

من منظور النموذج االقتصادم النيوكالسيكي كالثقافة «بُت ادلسيحية كاألزمة البيئية إال أهنا تعرب عنها 
االستهالكية اللذين كاف ذلما األثر الكبَت يف زبريب كوكب األرض كحظيا ابلدعم الضمٍت أك الصريح 

كقد حصل ذلك عرب التطابق . من ادلسيحية، على األقل، منذ اإلصالح الربكتستانيت كعصر التنوير
األنثركبولوجي بُت النظرة ادلسيحية الفردانية إىل احلياة البشرية كاخلالص كالنظرة النيوكالسيكية إىل 

                                                                                                                        3« الكائنات البشرية كأفراد تستحثهم مصاحلهم الذاتية
اخلطوة األكىل تتمثل يف «: كتقدـ ماؾ فاغ  اقًتاحا مسيحينا على األزمة البيئية يتضمن ثالث خطوات

الوعي أبف االقتصاد النيوكالسيكي ال يصلح كنموذج لتوزيع ادلوارد الطبيعية النادرة؛ فثمة سبل أخرل 
فاالقتصاد ضركرم للحياة البشرية كلكن . للعيش كلتقسيم األشياء، كشبة أىداؼ أخرل للسعي البشرم

ليس ابلضركرة أف يكوف على النمط النيوكالسيكي،  كالبديل عنو ىو اقتصاد أيخذ االعتبارات 
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 يف النظر يف رؤل جديدة دلعٌت احلياة اخلٌَتة «اخلطوة الثانية تتمثل كترل أف 1« .اإليكولوجية ابحلسباف
كالسعيدة تبتعد عن منوذج االستهالؾ كالرفاه ادلهيمن حالينا، كتربط احلياة الكردية ابلعدؿ كاالستدامة 

sustainability . كيعٍت ذلك أف نطرح سؤاالن أساسينا حوؿ ما الذم جيعل الناس سعداء كما ىي
 اإليكولوجية كاألكثر استدامة habitatsرؤل احلياة الكردية الفاضلة األكثر تناسبنا مع متطلبات ادلوائل 

من خالذلا إىل الىوت إيكولوجي «اخلطوة الثالثة تدعو ماؾ فاغ  كيف 2« .ابلنسبة لكوكب األرض
theoecology يًتافق مع تبٍت النموذج اإليكولوجي يف العيش، كيتساءؿ عن عواقب ذلك على 

زبتلف اخلطوط العامة ذلذا الالىوت اإليكولوجي عن . العقيدة ادلسيحية حوؿ العالقة بُت هللا كالعامل
كىي ترل أف من أكلوايت  ىذا الالىوت 3 « . الالىوت الذم يدعم النموذج االقتصادم النيوكالسيكي

ىو أف يكوف الىوت كاقعي لو صلة ابحلياة ك األرض ك ما جيرم فيها، ك أف ينزع عنو ذلك التعايل 
كالتجريد، فهي قد الحظت أف الالىوت ادلتوافق مع االقتصاد النيوكالسيكي يفًتض أف هللا دبثابة الذات 

 يتحكم كيضبط العامل «ادلتعالية اليت زبضع كل شيء لسلطتها ك قوانينها، فهو حيرؾ الكوف من عليائو،
ا كيتدخل بُت احلُت كاآلخر  بواسطة قوانُت الطبيعة؛ فمثلو مثل الصانع ادلاىر الذم أنتج آلة مصممة جيدن

بدالن عن ذلك، يقدـ الالىوت اإليكولوجي صورة عن هللا احلاضر أك هللا . يف رلرل حياة الناس كاترخيهم
يعٍت ذلك أف نعمل مع هللا، ابعتباره سيد األرض . األرضي ادلتجسد كاحملايث يف عطائو الكلي ذلذا العامل

  مسيحية« إف ماؾ فاغ تريدىا4 « .كمن عليها، للحفاظ على سالمة كاستدامة كوكبنا
 دبعٌت احلركة ابذباه األرض، أم انزايح الًتكيز من العامل اآلخر إىل ىذا العامل، كمن  worldlyدنيوية

األعلى إىل األسفل، كمن هللا البعيد ادلفارؽ إىل هللا القريب احملايث، كمن الركح إىل اجلسد، كمن الفردية 
  من ىذه االنتقادات ادلوجهة للمسيحية ك العلم الغريب ك عالقتهما ابألزمة البيئية    5 « .إىل اجملتمعية

ك الكوف، ك أهنا رسالة كاف الوجهة ىي اإلسالـ ابعتباره رسالة ذات رؤية حكيمة ك شاملة للوجود 
ك أف نصوصها قد احتوت أبعاد ك مقاصد عميقة تعٌت ابلبيئة ككيفية التعامل .حضارية عادلية ك إنسانية
ك إمكانية استخالص احللوؿ اليت ديكن أف تساىم يف مواجهة ادلشاكل البيئية .معها، ك حسن استغالذلا

ىذا ما جعل بعض الباحثُت ليس من العرب فقط بل حىت . اليت هتدد احلياة على كوكب األرض
                                                           

.                                       ادلرجع السابق 1  
.                                      ق نفسادلرجع 2  
.                                     ق نفسادلرجع 3  
.                                      ق نفس ادلرجع 4  
. ق نفسادلرجع 5  
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فما ىو ادلقاصد اإليكولوجية . الغربيُت، يتطرقوف لإلسالـ الذم كجدكه برؤية سلتلفة عن ابقي الدايانت
الذم يزخر هبا اإلسالـ؟ ىل ديكن استنباط األفكار اليت تساىم يف احملافظة على البيئة ، ك احلد من 

                                                         مشاكلها؟                                     
ضلو إحياء كإعادة : اإلسالـ كاإليكولوجيا«نومانوؿ ىاغ تالحظ من خالؿ حبث ذلاعنوانو . الباحثة س

كابلتايل فإف حبثو ال يتناكؿ عالقة اإلسالـ . بناء، أف دكر اإلسالـ يف بناء العامل احلديث كاف غَت مباشر
ابألزمة البيئية، كما ىو احلاؿ يف البحوث حوؿ ادلسيحية، بل ينصب على أتكيل كتفسَت النصوص 

 ك ىي ىنا تبُت أنو ال توجد أفكار كاضحة خبصوص علم 1« . اإلسالمية األساسية إيكولوجيًّا
 ك سبب ادلشاكل البيئية، ، ك إمنا أتكيل نصوص القرآف يكشف عن معامل علم اإليكولوجيا اإليكولوجيا،

 الثقافة اإلسالمية سبلك تصٌورا عميقا للبيئة الكونية من حيث كضعها الوجودم، «إف. ك كيفية ذبنبها
، ففي ذلك الٌتصٌور ربديد دلصَت تلك البيئة كربديد ألبعادىا  كذلك يف نطاؽ الٌرؤية العقدية للوجود كٌلو

كفيو بسط لعالقة اإلنساف ابلبيئة ركحيا كماٌداي، . الٌركحية كادلاديٌة كللقوانُت الكٌلية اليت ربكم تلك األبعاد
كيف ذلك . ، كمن حيث تبادؿ الٌتأثٌر كالٌتأثَت كالفعل كاالنفعاؿ كذلك من حيث الًٌتابط الوجودم بينهما

  ىذا بطبيعة احلاؿ ليسا غريبا ابعتبار أف 2«  الٌتصٌور أيضا توجيو عملي لتعامل اإلنساف مع البيئة
، دبعٌت آخر ىو دين أخركم ميتافيزيقي ك منهاج عملي كاقعي، ك ىذا ما الحظتو  اإلسالـ دين ك دنيا

ميتافيزيقي كطبيعي كإنساين، :  ثالثة مستوايت متداخلة للخطاب القرآين«الباحثة ىاغ أثناء سبييزىا بُت
األبدم، دبعٌت أنو – التارخيي يرتبط ابدلتعايل - فالطبيعي. تقابل اجملاالت الثالثة ادلقدس كالطبيعة كالبشرية

، كما يعٍت أف كل ذلك يوٌلد على ادلستول  ال يوجد فصل أنطولوجي بُت ادلقدس كالبيئات الطبيعية
ك تقوؿ الباحثة أف للطبيعة معٌت ك مرتبة سامية تؤكدىا 3« . اإلنساين موقفنا زلددنا ذباه العامل ككل

عالمة أك آية ربيل إىل موجود متعاؿو دينح مبدأ الوجود «نصوص القرآف على اعتبار أف الطبيعة سبثل 
 إهنا أحد شكلُت لدخوؿ هللا يف التاريخ. ابلبشر فالطبيعة رمز هلل ككسيلة يتصل من خالذلا. للعامل كأشيائو

، فإف أشياء العامل الطبيعي  عالمات /فبما أف سور القرآف ىي آايت. ، كالشكل الثاين ىو كالـ القرآف
 .كالسور القرآنية تتعادؿ ميتافيزيقينا  

                                                           

.                       ادلرجع السابق 1  
،  23:08 2011سبتمرب / أيلوؿ07 األربعاء،عصاـ الدين عبد الشايف،البيئة ك أخالقياهتا بُت الشرائع السماكية ك التيارات الفلسفية،2

www.globalarabnetwork.com/.../5859-2011-09-05-1 
.املرجعالسابق 3  
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، مع كل ما ينجم عن ذلك  ، كما ىو القرآف ادلقدس ، فهذا يعٍت سبتع البيئة الطبيعية ابلقداسة كابلتايل
 ك ذلك حقيقة إذا ما رجعنا إىل أغلب 1 « .من نتائج على السلوؾ البشرم ذباه الطبيعة كأشيائها

، ك عدـ  نصوص القرآف، اليت توضح أف اإلدياف الصحيح ك االعتقاد السليم يرتبط ابحلفاظ على البيئة
 ك من بُت اآلايت اليت ...استنزاؼ مواردىا،ك عدـ اإلسراؼ ك التبذير،ك إماطة األذل عن الطريق

يػٍره لَّكيٍم }:  قولو تعايل«، اليت تناكلت البيئة صلد  القرآنية كىالى تػيٍفًسديكاٍ يف األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصالىًحهىا ذىًلكيٍم خى
ظىهىرى اٍلفىسىادي يف اٍلربىًٌ كىاٍلبىٍحًر دبىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس }كقولو  [85:  األعراؼ. ]{ًإف كينتيم مُّمٍؤًمًنُتى 

مىن قػىتىلى نػىٍفسنا بًغىٍَتً نػىٍفسو أىٍك }:  ، كقولو[41:   الرـك. ]{لًييًذيقىهيم بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى 
يعنا كىأىفَّ اٍلميٍسرًًفُتى ىيٍم أىٍصحىابي }:  ، كقولو[32:  ادلائدة. ]{فىسىادو يف األىٍرًض فىكىأىمنَّىا قػىتىلى النَّاسى صبًى

بُّم اٍلميٍسرًًفُتى }: ، كقولو تعايل[43: غافر. ]{النَّارً  :  األعراؼ]{ ككيليواٍ كىاٍشرىبيواٍ كىالى تيٍسرًفيواٍ ًإنَّوي الى حيًي
 ، اليت تناكلت البيئة، ، احتوت عددا من األحاديث كما صلد السنة النبوية الشريفة 2 « [.31

ادلاء، : الناس شركاء يف ثالث: "(ملسو هيلع هللا ىلص)قوؿ رسوؿ هللا « :كتضمنت طرؽ التعامل معها ، كمن ذلك
: ، كقولو"، كيف طريق الناس ، كيف الظل الرباز يف ادلاء:  اتقوا ادلالعن الثالث: " ، كقولو"، كالنار كالكأل

ال يغرس مسلم غرسنا كال يزرع زرعنا، فيأكل منو إنساف، : "، كقولو[ركاه ابن ماجة]". ال ضرر كال ضرار"
ال يػىبػيٍولىنَّ أحدكم يف ادلاء الراكد مث :"، كقولو [ركاه مسلم]". كال دابة، كال شيء، إال كانت لو صدقة

مىا ًمٍن إنساف يقتل عصفورنا فما فوقها بغَت : " عليو السالـ«ككذلك قولو3« [ركاه البخارم]" يغتسل فيو
حقُّمها أف : "اي رسوؿ هللا، كما حقُّمها؟ قاؿ:  ، قيل"عنها يـو القيامة- عز كجل- حٌقها، إال سألو هللا

                                                                  4« "يذحبها فيأكل، كال يقطع رأسو فَتمي بو
 قصة اخللق يف القرآف، تعترب اإلنساف خليفة هللا نومانوؿ ىاغ فإهنا تذكر أف. سكإذا رجعنا إىل الباحثة 

إف .  البشر أمناء كسدنة العامل الطبيعي أبكملو ألنو آية مقدسة من آايت اخلالق«يف األرض يعٍت أف
لكل شيء قىٍدر، حبسب ما يرد يف القرآف، كشبة ميزاف للكوف كالبشر، كقد أخذ هللا على البشر ميثاقنا 

إهنم أمناء على األرض، كإف . كابلتايل فهيم يف عهد مع هللا كي ال خيربوا أك ينتهكوا قىٍدر كميزاف الطبيعة

                                                           
   . maaber@scs-net.orgسورية،  / دمشقمعُت ركمية،نظرات يف العالقة بُت اإليكولوجيا ك الدين، 1
،  23:08 2011سبتمرب / أيلوؿ07 األربعاء،عصاـ الدين عبد الشايف،البيئة ك أخالقياهتا بُت الشرائع السماكية ك التيارات الفلسفية،2

www.globalarabnetwork.com/.../5859-2011-09-05-1 
  3                                     . ق نفسادلرجع
  4                                            . ق نفسادلرجع
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                                                       1« .ربقيق ىذا العهد ىو الباعث األخالقي األساسي للبشرية يف سلوكها ذباه العامل الطبيعي
مفهـو التسخَت الذم ذكر يف القرآف، فال تراه ىذه الباحثة يوافق االستغالؿ اجلائر للطبيعة كما أما عن 

كأنو خلق يف أحسن تقومي،  ك اإلسالـ عندما اعترب اإلنساف أشرؼ ادلخلوقات. كاف يف نظرة ادلسيحية
إف مقصد ك أتكيل ىذه اآلايت حيمل اإلنساف . ىذا ال يعٍت تعايل اإلنساف على ادلخلوقات األخرل

 إف مسٌو اإلنساف ال يكمن يف سبتعو «نومانوؿ ىاغ كجدت.  سإف.إلزامات أخالقية كليس نظرة مركزية
. أبية سلطة أك قدرة بُت ادلخلوقات، بل يف حقيقة أنو مسؤكؿ أماـ هللا على خالؼ ادلخلوقات األخرل
كتنبع ىذه ادلسؤكلية عن األمانة اليت رضي اإلنساف حبملها عند خلقو كاليت ترتب عليها عبء أخالقي 

ثقيل، كابلتايل ال يستطيع اإلنساف أف ينتحل لنفسو سلطة مطلقة على الطبيعة؛ ففي مبدأ كجوده كخلقو 
تعٌهد أبف حيمل األمانة كحيفظ شريعة هللا اليت تدؿ عليها آايتو، سواء كانت سور القرآف أك سللوقات 

  كتواصل ىذه الباحثة لتبُت أف اإلسالـ بُت من خالؿ القرآف أف العامل الطبيعي كسللوقاتو 2« الطبيعة
إف القرآف . األرض موئل جلميع ادلخلوقات اليت تشكل أشلنا أك رلتمعات مثلها مثل البشر«ك. ملك هلل

يزخر ابإلشارات إىل الطبيعة كقواىا كظواىرىا حىت أف كثَتنا من السور ادلائة كأربعة عشر ربمل أمساء من 
البقرة، األنعاـ، الرعد، النحل، النور، النمل، العنكبوت، النجم، القمر، احلديد، الربكج، : ىذا القبيل

كىذا داللة . الفجر، الشمس، الليل، الضحى، التُت، العلق، الزلزلة، التكاثر، العصر، الفيل، الفلق
  شريعة عملية،نومانوؿ ىاغ أف اإلسالـ. س  ك يف األخَت تستنتج 3« . إضافية على قداسة الطبيعة

جاءت يف صيغة إلزامات أخالقية، على شكل أكامر ككصااي كنواىي تتعلق ابلتعامل احلسن ك ادلعتدؿ مع 
ادلوارد الطبيعية كادلاء كالغذاء، كاألشجار ك التعامل مع احليواف بلطف كزراعة الشجر،ك ىي ذلك من 

                    .                                      خالؿ العديد من اآلايت ك األحاديث النبوية
يف إطار ىذه الرؤل حوؿ عالقة الدين ابإليكولوجيا يظهر أنو قد يكوف للتعاليم الدينية أفكار سلبية اذباه 

البيئة كما كجد ذلك الدارسُت ذلذا الدين،كما أنو قد صلد الرؤية الدينية اليت ربمل نظرة إجيابية لعالقة 
ك كجدان الرؤية السامية ك الراقية ذلذه العالقة يف ظل .اإلنساف للبيئة ك ىو شأف الدايانت الصوفية الشرقية

ك لكن ابلرغم من ذلك كلو تبقى شلارسات اإلنساف اليت ربكم . شريعة اإلسالـ بشهادة الغربيُت أنفسهم
، ك  ك ىذه العالقة ال ليس لدينا ضامن قد تلتـز ابحلس البيئي ك ربًـت البيئة كالتعامل معها.ىذه العالقة

                                                           
   maaber@scs-net.orgسورية،  / دمشق،نظرات يف العالقة بُت اإليكولوجيا ك الدين،معُت ركمية 1

. ق نفسادلرجع 2  
3   . ق نفسادلرجع

  

mailto:maaber@scs-net.org
mailto:maaber@scs-net.org
mailto:maaber@scs-net.org


الفلسفي العلمي والتأويل التفسير بين البيئة الثاني           مفهوم الفصل  
 

71 
 

، كذلك سببو  قد ال يردعها أم رادع حىت ك لو كاف الدين،أك حتمية الفناء ك الدمار جراء زبريب البيئة
، خاصة ك ضلن نعيش اليـو يف زمن غابت فيو القيم ك معاين اإلنسانية  اجلهل ك الالمباالة ك اجلشع

إذف ما ىو حجم .ىذا ما يزيد األمر سوءا كل حلظة. كانت لو انعكاسات يف رلاالت عديدة منها البيئة
؟ك ما ىو مداىا الذم يتوقعو العلماء؟ ك ما ىي سبل اخلالص من ىذه  ادلشاكل اليت تعيشها البيئة اليـو

 .األزمات كالكوارث؟ ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو إف شاء هللا يف الفصل القادـ
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:املبحث األول  

!!حنن أمام مشكالت بيئية حقيقية  

اؼبشكبلت البيئية كثَتة جدا و ىي أتخذ نفس اؼبدى الذي أيخذه مفهوم البيئة من حيث شساعة اؼبفهوم، وكثرة 
ؽبذا السبب ال نستطيع حصر كل اؼبشكبلت البيئية بشكل كبَت و دقيق يف ىذا اؼببحث، لذا سنتوقف . منافذه

.                                     عند البعض من ىذه اؼبشكبلت، ابلرغم من أنبيتها كلها، و خطورهتا كذلك
التأثَت على أحد كون ىذا االختبلل انجم عن تعٍت اؼبشكلة البيئية حدوث اختبلل يف توازن النظام البيئي، وي

مكوانت النظام البيئي، فيؤدي ذلك إذل تغَتات، و تبدل يف العبلقات القائمة بينها و بُت مكوانت أخرى، فيفقد 
مثل: وأتخذ اؼبشاكل البيئية عدة أشكال. ىذا النظام توازنو األصلي حرائق الغاابت، حرائق اؼبراعى، اشتعال «

الغاز والنفط، الضوضاء، اإلشعاعات الضارة،االنفجار السكاين ، العمران، التصحر، استنزاف األوزون،  تلوث 
اؽبواء واؼباء والًتبة، استنزاف اؼبوارد الطبيعية، النفاايت الكثَتة يضاف إذل ذلك الكثَت من اؼبلواثت كل ذلك دون 

 أسباب 1« بعُت االعتبار للبيئة من حولنا وكل أدى إذل نشوء مشكبلت بيئية يبكن إصباؽبا ابلنقاط التاليةاألخذ 
:   نشأة اؼبشكبلت البيئية قد تكون بصفة طبيعية أو بشرية  

ينشأ االختبلل يف توازن النظم البيئية نتيجة لتغيَت بعض الظروف الطبيعية كاغبرارة أو األمطار أو :األسباب الطبيعية
اعبفاف فبا يؤدي إذل تبدل اؼبناخ كما أن الفيضاانت اؼبدمرة أو حرائق الغاابت تؤدي إذل ىجرة العديد من 

الكائنات اغبية أو انقراضها أو قد ينشأ اختبلل توازن النظم البيئية بسبب إنشاء مصنع كيمياوايت أو بسبب 
 .                       ،نفس الشيء ابلنسبة النفجار الرباكُت، و تساقط النيازك و أتثَته على الًتبة، و مبو النبااتت2 « .اغبروب

يقال أبن اإلنسان مىت حل أبرض أحدث فيها تغيَتا،و أثر فيها أكثر من  :األسباب اؼبرتبطة ابلنشاطات البشرية
كان للتطور العلمي والتقٍت «أي كائن آخر، فاإلنسان يعترب نفسو اؼبالك الشرعي للبيئة يفعل فيها ما يشاء،فقد

والنمو االجتماعي واالقتصادي أثره على النظم البيئية حيث أدت أنشطة اإلنسان، الواعية أو غَت الواعية يف شىت 
اجملاالت إذل اإلخبلل بتوازن الكثَت من النظم البيئية، فالتوازن البيئي يرتبط بشكل كبَت بسلوك اإلنسان الصحيح 

كبو مكوانت البيئة وان التقنية ال خوف منها على توازن البيئة إذا أحسن استخدامها، وقد تسهم إعادة تدوير 

                                                           
ؿبسن دمحم امُت قادر،الًتبية والوعي البيئي وأثر الضريبة يف اغبد من التلوث البيئي،رسالة ماجستَت،كلية االدارة و االقتصاد األكادمية العربية يف  1

 .2014\5\17: اتريخ الدخولppt.عامة -مدخل-الرابع-الفصل/site.iugaza.edu.ps/.../files   20،ص2009الدمبارك،
 . 21نفس اؼبرجع،ص 2
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                                    :من بُت اؼبشكبلت البيئية قبد. 1«.اؼبواد ابستخدام التقنية يف زبفيف أزمات البيئة
دراسة يف "أول من تفطن ؽبا ىو العادل االقتصادي مالتوس من خبلل كتابو :مشكلة االنفجار السكاين- 

إن نسبة زايدة السكان تتجاوز بسرعة زايدة اؼبوارد الغذائية،فعلى حُت إن «الذي عرض فيو نظريتو القائلة"السكان
السكان يتزايدون دبتوالية ىندسية،فإن موارد الغذاء ال تتزايد إال بنسبة حسابية،و ال بد أن أتيت نقطة يتعُت معها 

 فالزايدة الكبَتة يف عدد السكان يؤدي إذل حالة عدم التوازن بُت .2«ربديد األعداد، إال تفشت ؾباعات ىائلة
و مشكلة ندرة اؼبوارد الطبيعية مقابل كثرة الطلب على اؼبواد مثل .حاجاهتم اؼبتزايدة لبلستهبلك وبُت اؼبواد اؼبتوافرة

اؼبعادن والفحم اغبجري والنفط والغاز الطبيعي نتيجة النمو السكان اؼبتزايد و اؼبتسارع وتزايد معدل االستهبلك 
و الواضح أن ىذه اؼبشكلة ينجر عنها كل .بشكل مستمر يؤدي إذل نقصان اؼبواد الطبيعية غَت اؼبتجددة

اؼبشكبلت األخرى، وذلك بسبب توزع السكان بكثرة يف اؼبدن و توسعهم بشكل غَت منظم على اؼبناطق الصاغبة 
و انتشار ظاىرة التلوث بكل أشكالو ، النفاايت،الفضبلت،استخدام وسائل النقل و ما ينجر عنها من .  *للزراعة

. تلويث للبيئة،االستخدام اؼبفرط للطاقة، و االكتظاظ داخل اؼبدن من شأنو خلق مشكل اجتماعية وصحية
أظهرت البحوث العلمية اؼبيدانية يف «قدف. فالنمو السكاين اؼبتهافت لو أثره على حياة اإلنسان دبختلف مناحيها

كثَت من اجملتمعات أن عدم أخذ العامل السكاين بعُت االعتبار يف التخطيط التنموي والبيئي سيؤدي إذل حدوث 
.  3«خلل تنموي، حبيث تغدو اجملتمعات عاجزة عن تلبية اغباجات االجتماعية واإلقتصادية والبيئية لؤلفراد

عدد سكان العادل يبلغ حالياً أكثر «خطورة النمو السكاين اؼبرتفع و أثره على استنزاف للموارد،فان وكدليل على 
، إذا استمر معدل النمو 2025 مليار نسمة عام 14.2 مليار نسمة، ومن اؼبتوقع أن يصل الرقم إذل 6.3من 

النتائج الناصبة عن  « وكذلك من بُت4«. سنوايً  % 1.67السكاين اغبارل على ما ىو عليو، والذي يساوي 
من عدد  % 50 سنة لتشكل ما ؾبموعو 24-1معدالت الزايدة السكانية يف العادل ارتفاع نسبة فئة األعمار من 

                                                           
اؼبرجع السابق نفس الصفحة   1
.   164، ص 1978، يناير 72فؤاد زكراي، سلسلة عادل اؼبعرفة، الكويت، العدد: ، ت2برتراند راسل، حكمة الغرب، ج  2
وايتنغ،علم و تقانة البيئة اؼبفاىيم و التطبيقات،تر الصديق عمر الصديق،مركز دراسات الوحدة .سبيلمان،اننسي إ.فرانك ر : فبكن الرجوع إذل كتاب*

يبُت ىذا الكتاب أن النمو السكاين والصناعي، و جعل األراضي الصاغبة للزراعة أماكن سكنية و . 59،60،61،ص،ص،ص2012،فرباير1العربية،بَتوت،ط
استثمارىا للسياحة،استخدام الطاقة اؼبفرط، من شأهنا تدمَت األراضي اؼبنتجة زراعيا، وانداثر مواطن اغبياة الربية ابعتبار ىذه األراضي كانت موطن العديد من 

العادل البيئي يقوم بدراسة حاالت أو عينات ومبلحظتها من أجل ربليل األوساط،و تقييم - ،(اآلميش و مقاطعة النكسًت،بنسلفانيا: 1.3دراسة اغبالة).الطيور
                                                                                                                                            -.                                                                                                              التلوث البيئي

3 /www.ao-academy.org/.../asasiyat_aalm_albeaa_al_ha  ؼباذا دراسة أساسيات البيئة؟األكاديبية العربية اؼبفتوحة يف الدمبارك،كلية
 .2014\6\5: اتريخ الدخول.56اإلدارة و االقتصاد،قسم إدارة البيئة،ص

 .                                                                                                                                           نفس اؼبرجع 4
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، وازدايد معدالت اؽبجرة من الريف إذل اؼبدينة يف الدول النامية، وزايدة معدالت 2000سكان العادل عام 
وتشَت                                                          1« الكثافة السكانية واالزدحام يف اؼبدن الكربى 

أغلب الدراسات إذل العبلقة اؼبوجودة بُت االنفجار السكاين و تزايد نسبة الفقر، واجملاعات و حاالت سوء 
التغذية يف العادل، و ىو ما تعيشو الدول اؼبتخلفة بصفة خاصة، و إبمكان األمر أن يتطور ليشمل كل دول العادل 

و على ذلك فالتخوف كبَت جراء ىذه .نتيجة للنمو السكاين اؼبتسارع مقارنة ابلبفاض اإلنتاج الغذائي
و تكهن العادل الربيطاين .اؼبشكلة،اليت ال تقتصر على نقص الغذاء فقط، و إمبا تتعداىا إذل ما يستدعي الفوبيا

لقد قال فرملن أنو إذا استمر النمو السكاين يف معدلو االنفجاري، فإن عدد سكان  «فرملن يكفي لتوضيح ذلك،
 شخص يف اؼبًت 100 مليون بليون نسمة، أي أن الكثافة ستصل إذل 60 سنة إذل 900العادل سوف يصل بعد 

مثل ىذه التكهنات قبدىا عند العديد من  . 2« اؼبربع من سطح األرض على اليابس واؼباء على حد سواء
.                           األشخاص و العلماء الذين ىم على وعي خبطورة االنفجار السكاين،و عواقبو الوخيمة

و ىي ال تقل أنبية عن اؼبشكلة األوذل أببعادىا اػبطَتة على حياة اإلنسان وعلى البيئة :مشكلة التلوث–
واؼبقصود ابلتلوث ىو التغَت الذي يشمل البيئة بسبب . قد أدى إذل كوارث بيئية وبشرية ال تعد وال ربصىف.عموما

و اؼبتسبب يف ذلك .اؽبواء، و اؼباء، و الًتبة،و الغبلف اغبيوي: و قد زبص ظاىرة التلوث.أتثَت طبيعي أو بشري
وىذا من .  قد يكون مواد صلبة، أو غازية، أو سائلة،أو مشعة، أو نووايت،أو حبيبات،أو جزيئات،أو ميكروابت

والتلوث ال قبده يقتصر على اإلنسان .  تغَت وخلل يف التفاعل الطبيعي بُت مكوانت النظام البيئيشأنو خلق
فاإلنسان .اؼبعاصر بل حىت اإلنسان القدمي كان لو حظ يف ذلك، ولكن الفرق بينهما يكمن يف الدرجة و اغبدة

القدمي كان تلويثو للبيئة ؿبليا وبصفة طبيعية و بدائية،و بدرجة أقل حدة،و كان ىذا اإلنسان إذا خنقو التلوث يف 
أما اإلنسان اليوم فهو قد تسبب يف تلويث العادل كلو بصفة كبَتة  * .اؼبكان الذي يؤويو انتقل إذل مكان آخر

وخطَتة بلغت مداىا نتيجة استخداماتو الصناعية و التقنية، ابإلضافة إذل اآلاثر التخريبية للحروب، و استعمال 
. األسلحة اؼبختلفة الشديدة اػبطورة و التأثَت على األنواع اغبية و غَت اغبية لفًتات متعاقبة و أجيال مستقبلية

ونتيجة االنفجار السكاين اؼبتوسع نتيجة معاانة الكوكب فإن اإلنسان اليوم ال يسعو إال بيتو، و ال مكان يلجأ 

                                                           
 .                                                                                                            السابق  اؼبرجع1
                                                                                                                 .116،ص 1979، اكتوبر22، العدداجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب،الكويت سلسلة عادل اؼبعرفة، صباريٍت دمحم سعيد راشد اغبمد،البيئة و مشكبلهتا، 2
وايتنغ،علم و تقانة البيئة اؼبفاىيم و التطبيقات،تر الصديق عمر الصديق،مركز دراسات الوحدة .سبيلمان،اننسي إ.فرانك ر : فبكن الرجوع إذل كتاب*

مقارنة بُت رجل الكهف و اإلنسان اؼبعاصر اؼبقارنة توضح اختبلف مبط اؼبعيشة و طرق التعامل مع البيئة .435،436،437،ص2012،فرباير1العربية،بَتوت،ط
 .بينهما،كبلنبا أحدث تلواث بيئيا و لكنو ىبتلف يف الدرجة و اغبدة
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إليو بعدما لوث ؿبيطو، ابلرغم من أن الغربيُت حاولوا و ال يزلوا البحث عن عوادل أخرى للعيش اؽبادئ و اؽبانئ 
                                                           .بعيدا عن اؼبشاكل اليت أوقعوا بيئتهم يف مشاكل ال حصر ؽبا

ذن ىو التقدم الصناعي و التقٍت اؼبتسارع بداية من الثورة الصناعية و ما بعدىا،ىو السبب فيم آلت إليو بيئتنا من إ
التمركز : و بذلك اإلنسان اليوم يساىم يف تدمَت اغبياة البيئية ويتسبب يف انقراض األنواع اغبية، نذكر مثبل. تلوث

اإلنساين على ضفاف األهنار،و الوداين، والتسبب يف ىروب اغبيواانت و األظباك، و تغَت شكل و نظام عيش 
ابإلضافة إذل تلوث مياه احمليطات . الطيور نتيجة رمي الفضبلت و النفاايت، و االستخدام العشوائي للمبيدات

قطع األشجار ابلشكل الذي يقضي على الغاابت . *واألهنار، و الًتبة و اؽبواء بسبب النفاايت و الغازات السامة
و لكن القول أبن العلم و التقنية وراء -.يطلق على غابة األمازون ابلربازيل رئة العادل- اليت سبد العادل ابألكسجُت

ىل التقدم التكنولوجي سبب من أسباب : صبيع أنواع التلوث يف البيئة أمر يثَت الكثَت من اإلشكاالت ،من أبرزىا
سعادة اإلنسان،أم أنو وسيلة للتعجيل خبراب البيئة و إغباق األذى ابإلنسان؟ ىل التقنية كلها سلبية؟ وىذه 

فالداعون إذل فكرة العودة إذل الطبيعة يرفضون التقنية .اؼبشكلة تكون أجوبتها بُت مؤكد ؽبذه اغبقيقة و رافض ؽبا
صبلة و تفصيبل ابعتبارىا سبب ـبتلف اؼبشاكل البيئية، مع أهنم يستخدموهنا لبعض شأهنم،كما أهنم تناسوا كيف 

أو ألدوليوبولد يف "الربيع الصامت" أمثال راشيل كارسون«أن أول من نبو إذل اؼبشاكل البيئية ىم العلماء
فتحت معرفتهم، و مهارهتم، .،كانوا علماء"الدائرة اؼبغلقة"،و ابري كومونر يف كتابو"روزانمة بلد الرمل"كتابو

و ىذا كلو يبُت أن للعلم و التقنية  .1« وبصَتهتم، و استخدامهم للمبلحظة العلمية أعيننا على اؼبشاكل البيئية
دور سليب من ذبلياتو الواقع اؼبتأزم للبيئة اليوم،كما أننا ال نستثٍت الدور االهبايب ؽبما و اؼبتمثل يف مسانبة التقنية 

خدمة اإلنسان،و أن العلم كان سببا يف تقدم اإلنسان،و ربضره،و كشفو عن الكثَت من ألغاز ىذا الكون العجيب 
وما على اإلنسان اليوم إال أن يعرف كيف وبسن استخدام العلم و تقنياتو لفائدة اإلنسانية، ومن . و البديع الصنع

                                                           

وايتنغ،علم و تقانة البيئة اؼبفاىيم و التطبيقات،تر الصديق عمر الصديق،مركز دراسات الوحدة .سبيلمان،اننسي إ.فرانك ر :فبكن الرجوع إذل كتاب* 
 السلمون و هنر ريتشل، توضح أن زايدة سبركز الناس عند ضفاف النهر،: 1.1يبُت ىذا الكتاب أن دراسة اغبالة. 48..41،ص2012،فرباير1العربية،بَتوت،ط

و ابلرغم من تدخل العلماء .والتغَتات اليت أحدثوىا تسببت يف تلويث مياه النهر، وأصبحت أعداد ظبك السلمون ابلنقصان نتيجة ذلك و نتيجة الصيد اؼبتهور
نتيجة التلوث اغباد و البفاض مستوى مياه النهر بسبب التصنيع من . إال أن ؿباوالهتم ابءت ابلفشل.ؼبعاعبة الوضع و إعادة السلمون إذل النهر من أجل التكاثر

ىذا التلوث الذي يسبب ازدايد درجة حرارة اؼبياه يف تقليل ؿبتواىا من .جهة،و من جهة أخرى التقلبات اؼبوظبية، و التلوث اغبراري الذي يناسب نظام عيش السلمون
اؼبائية تزيد من معدل التنفس و استهبلك األكسجُت،الشيء الذي األكسجُت اؼبذاب و ذلك لتقليل ذوابنية األكسجُت، كما أن مياه النهر الدافئة ذبعل الكائنات 

. و بقيت مسألة معاعبة ىذا الوضع متواصلة من طرف العلماء البئيُت،كإنشاء أحواض مهيأة لنظام عيش السلمون.يساىم يف إكساهبا الطفيليات و اؼبواد السامة
و ىي تبُت انقراض ىذه الطيور، و نقص أعداد البعض . ،دجاج ىيث،و دجاج أتواتر الربي(الزاجل)اغبمام الرحال:1.2يبكن االطبلع كذلك على دراسة اغبالة 

 .          59...52منها، ص
وايتنغ،علم و تقانة البيئة اؼبفاىيم و التطبيقات،تر الصديق عمر الصديق،مركز دراسات الوحدة .سبيلمان،اننسي إ.فرانك ر : فبكن الرجوع إذل كتاب1

 .442،ص2012،فرباير1العربية،بَتوت،ط
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                                                     .                     أجل اغبفاظ على البيئة و ضبايتها
. والتلوث من أشد أنواع اؼبشاكل البيئية خطورة على البيئة بكل مكوانهتا، و انعكاس ذلك على صحة اإلنسان

. فاؼبلواثت تصل إذل جسم اإلنسان من اؽبواء الذي يستنشقو، و من اؼباء الذي يشربو، و من الطعام الذي أيكلو
 واؼبشكلة أن ىذا اإلنسان ىو السبب يف كل أنواع التلوث، و ذلك بسبب.و الضوضاء اليت يعيش يف ظلها
 استعمال الطاقة، وازدايد مشاريع

 «فمن بُت مثبل. التنمية االقتصادية، خاصة تلك اليت ذباىلت اؼبسألة البيئية وأنبلت ضباية البيئة واحملافظة عليها
الفحم اغبجري، النفط،  )ـبلفات احًتاق الطاقة - مصادر تلوث اؽبواء، توجد يف اؼبخلفات الصناعية اؼبختلفة

اإلشعاع الذري،اؼبواد الكيمياوية اؼبؤدية إذل آتكل األوزون، الغازات اؼبنبعثة من - غازات عوادم السيارات- (الغاز
                                                     1 « .نشاطات بشرية ـبتلفة واليت تؤدي إذل تغيَتات مناخية وغَتىا

اؼبخلفات الصناعية والبشرية واغبيوانية،التلوث الناجم عن الصرف الصحي،األظبدة :تلوث اؼبياه«ومن بُت مصادر 
اؼبخلفات الصناعية والزراعية والبشرية،اكبسار : تلوث الًتبة«  ومن مصادر2 « . .واألدوية واؼببيدات، وتبديد اؼبياه

الغطاء النبايت للًتبة،التصحر،التملح، االقبراف، تدمَت الغاابت واألشجار، سوء اإلستثمار الزراعي لؤلرض، 
التوسع العمراين على حساب اؼبناطق اػبضراء، دفن النفاايت النووية والكيماوية، بقااي األظبدة الزراعية واؼببيدات 

 .اغبشرية،وغَتىا
 3 « . .وىنالك التلوث الغذائي،وما يسببو من تسمم يقتل األلوف سنوايً، وىبلف العوق أللوف أخرى من البشر

الضجيج اؼبنتشر يف التجمعات السكانية واؼبناطق : التلوث الصويت،أو الضجيج، وأىم مصادره«وكذلك ىناك 
 4 « . .الصناعية والورش، واذل جوار اؼبطارات وؿبطات سكك اغبديد، وغَتىا

: وتلوث غَت مادي.مثل تلوث اؽبواء واؼباء والًتبة:  تلوث مادي« :وبذلك يبكن أن تقسيم التلوث بوجو عام إذل
كالضوضاء اليت تنتج عن ؿبركات السيارات واآلالت والورش واؼباكينات وغَتىا، فبا تسبب ضجيج يؤثر على 
أعصاب اإلنسان ويلحق بو الكثَت من األذى الفسيولوجي والضرر السيكولوجي، حيث تثَت أعصاب اإلنسان 

                                                           
منتدى مهندس حسن الشحات للتحكم اآلرل، - ،علم البيئة19:42 - 2008 أغسطس 27األربعاء علم البيئة، أضبد بشَت، 1

hassanheha.forumn.org › ... › اؼبنتدى الكيميائي 
  .                                                                                                                                         نفس اؼبرجع 2
 .                                                                                                                                  نفس اؼبرجع 3
 .                                                                                                                                    نفس اؼبرجع 4
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 1«  ..إصابة جهاز السمع ابلصمم أو قلة السمع- ابإلضافة إذل الضرر العضوي.وتزيد من توتره وىياجو
ومن اػبطأ أن يعتقد اإلنسان أن التلوث ىبص بيئة دون غَتىا، ألن التلوث يشمل البيئة بكل تركيبتها 

 ومكوانهتا،ألن ىذه اؼبلواثت سريعة االنتشار و االنتقال من منطقة إذل أخرى عن طريق الرايح، و جراين اؼبياه،
وانتقال اعبراثيم،و انتشار األمراض عن طريق استنشاق اؽبواء، سفر اإلنسان من بلد إذل بلد، و عدوى األمراض، 

و اؼبشكلة األخطر اليت هتدد البيئة ككل تتمثل يف مشكلة ثقب 2.. استَتاد اؼبواد الغذائية من دول هبا تلوث
 فمشكلة ثقب األوزون اليت تشًتك فيها كل دول العادل، وتعترب من أىم «. األوزون و ظاىرة االحتباس اغبراري

ـباطرىا،إال إذا تعاونت كل الدول، متقدمة  اؼبشاكل البيئية اليت يعترب العادل كلو مسؤوال عنها، وال يبكن تدارك
  كما تشَت الدراسات و اإلحصاءات أن أنواع التلوث 3 « .وانمية، من أجل تقليل اؼبلواثت اليت تصل إذل البيئة

.                                                                                                                                    ىذه ربصد أرواح الكثَت من البشر دبستوايت عمرية ـبتلفة، و خباصة األطفال
                                                                   4.ىناك الكثَت من الغازات و اؼبعادن اؼبتسببة يف تلويث اؽبواء و اؼباء و الًتبة

 ، (SO2)لواثت ذات اؼبنشأ البشري شيوعا و انتشارا اليت يتم انبعاثها ىي غاز اثين أكسيد الكربيت ادل«وأكثر 
، اؼبركبات (CO2)، و اثين أكسيد الكربون(CO)بون، و أول أكسيد الكر(NOX)و أكسيد النًتوجُت 

   5 « .، و اؼبواد اغببيبية، و الرصاص، و العدد من اؼبواد الكيميائية السامة(اؽبيدروكربوانت)العضوية اؼبتطايرة
. اعبدول التارل يبُت ملواثت اؽبواء و مصادرىا

 

 

 

 6مصادر التلوث1.11اعبدول 

                                                           
 .                                                                                                                 اؼبرجع السابق  1

  2انظر نفس اؼبرجع 
    .                                                                                                                                   نفس اؼبرجع  3

449..447فبكن الرجوع إذل نفس اؼبرجع، ص،ص:للمزيد عن أنواع التلوث، و خطورهتا 4  
وايتنغ،علم و تقانة البيئة اؼبفاىيم و التطبيقات،تر الصديق عمر الصديق،مركز دراسات الوحدة .سبيلمان،اننسي إ.فرانك ر 5

.  544،ص2012،فرباير1العربية،بَتوت،ط
                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    .545 اؼبرجع السابق ، ص6
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مصدره امللوث 
من احًتاق الوقود األحفوري أكاسيد النيًتوجُت و الكربيت 

بصورة أساسية من ؿبركات العرابت أول أكسيد الكربون 
من السيارات و من الصناعة اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة 

من تفاعبلت الغبلف اعبوي بُت أكاسيد النيًتوجُت األوزون 
واؼبركبات العضوية 

 

أول أكسيد الكربون و ىو انتج ال لون و ال رائحة، وال طعم لو من : نسب الغازات اؼبرتفعة و من بينها مثبلف
عمليات االحًتاق غَت الكامل للوقود األحفوري و الكتل اغبيوية ، ينتج أساسا من الطبيعة و قد ينتج بفعل 

عند استنشاقو وبل ؿبل األكسجُت يف الدم فيضعف مستوى الوعي و البصر و القدرات اعبسدية . مصادر بشرية
كذلك الرصاص معدن ثقيل يسبب .و العقلية، و قد يتسبب يف أضرار خطَتة للذين يعانون مرض القلب والرئة

ىو أحد أشكال : األوزون. مصدره مصانع البطارايت.أمراض جسدية و عقلية خطَتة، تبلغ حدهتا عند األطفال
األكسجُت، ىبتلف معو الصفات الكيميائية الفيزايئية، يبتلك األوزون ثبلثة ذرات من األكسجُت بدال من 

يوجد األوزون يف درجة حرارة الغرفة على شكل غاز ذي لون أزرق شاحب و ذي رائحة الذعة . (O3)ذرتُت
ألنو شديد التفاعل، و ألنو : أكثر كثافة من األكسجُت و أكثر ذوابنية يف اؼباء منو، يعترب غاز خطَت لسببُت

 (السًتاتوسفَت)لو دور مهم ابعتباره أحد الغازات اؼبكونة للغبلف اعبوي، يوجد يف الطبقة العليا . لسميةا شديد
الطبقة )من  ىذا الغبلف، دوره فيها ىو امتصاص األشعة فوق البنفسجية و منعها من اخًتاق طبقة الًتوبوسفَت 

، و دور األوزون يف الًتوبوسفَت ىو امتصاص 1 (الطبقة القريبة من سطح األرض: السفلى من الغبلف اعبوي
.. يسبب خطر التسمم ؼبعظم الكائنات اغبيةابلرغم من  أن تواجده يف ىذه الطبقة . 2األشعة ربت اغبمراء اغبرارية

ينتج بشكل طبيعي عندما وبفز ضوء الشمس التفاعل الكيميائي بُت الغازات اعبوية واؼبلواثت مثل اؼبركبات 
البشرية التقنية واإلشعاعية يف اإلخبلل النشاطات  .(أنظر اعبدول السابق)العضوية اؼبتطايرة و أكاسيد النًتوجُت

                                                           

.446،447أنظر اؼبرجع السابق،ص،ص 1  
  57سعد الدين خرفان،تغَت اؼبناخ و مستقبل الطاقة اؼبشاكل و اغبلول،ص2

https://www.researchgate.net/...Climate_Change...Future...Energy/.../0c960 
 

https://www.researchgate.net/...Climate_Change...Future...Energy/.../0c960
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ابلنظام الطبيعي لتفاعبلت األوزون يف طبقة السًتاتوسفَت فبا يقلل تركيزه ىذا ما يؤدي إذل تعرية ىذه الطبقة ونفاذ 
   1.وذلك ما يشكل خطورة كبَتة على البيئة. األشعة فوق البنفسجية إذل جو األرض

غاز عدمي اللون،رائحتو حادة و نفاذة مثل رائحة اؼبطاط احملروق، مصدره الفحم،الوقود :اثين أكسيد الكربيت
 األحفوري مصايف النفط، مصانع الورق و الورق اؼبقوى، منشآت الفوالذ و اؼبنشآت الكيميائية،و اؼبصاىر،

وتتأثر األحياء السكنية مباشرة بثاين أكسيد الكربيت اؼبنبعث من . ومنشآت الطاقة اؼبرتبطة إبنتاج النفط و الغاز
يعد اثين أكسيد الكربيت ملوث ىواء شائع الوجود قرب اؼبناطق . األفران اؼبنزلية و أفران حرق األخشاب

و عند انبعاثو يف .  عندما يكون بنسب عالية يف اؽبواء ترتفع اإلصابة ابألمراض الصدرية اغبادة2«.الصناعية
.  أن ينتقل ؼبسافات بعيدة و ذلك ألنو يرتبط مع حبيبات الغبار أو اؽبباء اعبوي«الغبلف اعبوي، يبكن ؽبذا الغاز

و دبرور الوقت، يتأكسد اثين أكسيد الكربيت إذل ثبلثي أكسيد الكربيت، الذي يذوب يف خبار ماء الغبلف 
اؼبطر : و يف اؼبناطق ذات الصناعات الكثيفة، تنشأ مشكلتان بيئيتان. اعبوي، مكوان ضبض الكربيتيك اغبارق

                                                                                        3«.اغبمضي، و الضبخان الكربييت
يبثل اؼبطر اغبمضي خطرا على البيئة و ذلك .  مطر ملوث حببيبات ضبض الكربيت الذائبة«اؼبطر اغبمضي ىو

أما اؼبشكلة الثانية فهي، الضبخان . بسبب الضرر الذي تسببو للحياة اؼبائية عند سقوطو على حبَتات اؼبياه العذبة
اغبمضي، و ىو الضباب الذي ينشأ يف الغبلف اعبوي عندما تًتاكم حبيبات ضبض الكربيتيك،و تنمو يف اغبجم 

                                                                                                    4«.حىت تصبح كبَتة دبا يكفي لتشتيت الضوء

اغبديدية، و مصانع البطارايت، و يف سبعينيات القرن العشرين، كان رابعي إيثيل الرصاص أحد مكوانت 
تنفث كميات قليلة من أكسيد الرصاص كجزء . عند احًتاقو إذل أكسيد الرصاص. اعبازولُت الوفَتة الذي يتحول

و نتيجة 5« .من مكوانت أخبرة عوادم اؼبركبات، و من مث تستنشق أو تستهلك، بشكل مباشر أو غَت مباشر
االنعكاسات الصحية السلبية نتيجة التعرض للرصاص ازبذت الوكالة األمريكية غبماية البيئة التدابَت البلزمة للتقليل 

ىي ؾبموعة من اؼبواد الكيميائية السامة و اؼبلوثة للبيئة، تتواجد :اؼبواد الكيميائية السامة. من استخدامات الرصاص

                                                           
ىذه اؼبركبات لديها طاقة كبَتة على تفكيك األوزون و ربويل إذل أوكسجُت و ابلتارل حدوث ثقب –للمزيد عن نضوب األوزون الناتج عن مركبات الكلور 1

  . 617،618اؼبرجع السابق،ص،ص:األوزون،أنظر
  2 .448نفس اؼبرجع ،ص، 

 449 ، 448نفس اؼبرجع،  ص ، ص  3
  .449نفس اؼبرجع ، ص  4
 . الصفحة س نفس اؼبرجع ، نف5
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بسبب انتشارىا يف اؽبواء بفعل النشاطات البشرية، ؽبا أتثَتات خطَتة و مزمنة على صحة .يف كل األوساط البيئية
  1«.مصدرىا ، والعمليات التصنيعية، و اؼبصايف اؼبعدنية.اإلنسان و على البيئة،دل تكتشف خطورهتا إال مؤخرا

وعند . البنزين و كلوريد الفينيل: وتصدر عن منشآت تصنيع الببلستيك و اؼبواد الكيميائية مواد عضوية سامة مثل
تصل ىذه اؼبلواثت إذل البشر . حرق الببلستيك يف مرمدات ذات حرارة عالية تنبعث مركبات الدايوكسُت اؼبكلورة

و تزداد مشكلة ىذه اؼبلواثت السامة عندما تغادر الغبلف اعبوي . عن طريق االستنشاق يف اؼبواقع الصناعية
وتسقط على األرض، فيتم استهبلكها أو امتصاصها من طرف اغبيواانت، و األظباك، و احملاصيل اليت يستهلكها 

عندما تدخل ىذه . البشر، كما تساىم ىذه اؼبلواثت يف تلويث مصادر اؼبياه اليت توفر مياه الشرب للمجتمعات
                                                                                              *2.السموم إذل اعبسم، تًتاكم فيو و يبكن أن تًتكز بكميات كبَتة يف األنسجة البشرية

و قد .غَت اؼبناخي واالحتباس اغبراريكذلك من بُت التحدايت البيئية اػبطَتة اليت ال زبفى على أحد اليوم،الت
كبديل ؼبصطلح " التغَت اؼبناخي"اقًتح اؼبستشار فرانك لونتز على إدارة الرئيس بوش استخدام مصطلح «
" التغَت اؼبناخي "لتلطيف وقع الظاىرة نفسي على العادل، ردبا ألن مصطلح" الدفء الكوين" أو "االكبباس اغبراري"

                                                                3.«ينطوي على فكرة التغَت كبو الربودة أيضا

 الذي ىبتلف من منطقة إذل أخرى حبسب طبيعة  مناطق الكرة األرضية، **و التغَت اؼبناخي ىو التغَت يف اؼبناخ
. و ىبتلف من سنة إذل أخرى، و من عصر إذل آخر

                                                           
 نفس اؼبرجع،نفس الصفحة1
                                                                                                                             451، 450انظر نفس اؼبرجع،نفس الصفحة ص 2
كتغيَت نظامها اؽبرموين،و التشوىات،و البفاض درجة : للمزيد عن خطورة اؼبواد الكيميائية، و استخدام اؼببيدات اغبشرية كمادة الدي دي يت على األنواع اغبية*

 454إذل 451من الصفحة .الزينوإسًتوجينات وىيمنة االإلسًتوجُت:دراسة حالة .اإلخصاب، و العقم، و ظهور بعض أنواع السرطاانت
 

           /http://www.modhoob.com. 40ابو دية أيوب،علم البيئة و فلسفتها،موقع نضوب اؼبوارد،ص  3
مكوانت . الغبلف اعبوي، الغبلف اؼبائي، الغبلف الثلجي، الغبلف اغبيوي، و سطح األرض: النظام اؼبناخي ىو نظام تفاعلي يتألف من طبسة عناصر و ىي**

سعد الدين خرفان،تغَت اؼبناخ و مستقبل : ، قبد ىذا يف اؼبرجع(9ص )1و ىو ما يشَت إليو الشكل. ىذه العناصر، و أنبيتها، و عبلقتها أي تفاعلها فيما بينها
 .5، 4، 3:الطاقة اؼبشاكل و اغبلول،الصفحات

http://www.modhoob.com/
http://www.modhoob.com/
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. عناصر النظام اؼبناخي و تفاعبلهتا:1الشكل

يتضمن عوامل متنوعة ؽبا «فهو .  و يتعلق أمر التغَت اؼبناخي ابرتفاع يف معدل درجة حرارة كوكب األرض
منها تغَت يف معدل اغبرارة يف اؼبناطق وكذلك تغَت يف مبط اغبرارة ما بُت . عبلقة ابؼبناطق اؼبختلفة على األرض

، (تفاوت يف الكمية وخبلل الفصول)كما أن شبة تغيَتاً يف معدل الرطوبة واألمطار . النهار والليل وخبلل الفصول
ويف معدل قوة األشعة الشمسية والغيوم والضغط اعبوي والرايح، ويف نوعية العواصف ومعدل حصوؽبا خبلل 

 التكتونية اليت تغَت  «: والعوامل اليت تؤدي إذل التغيَت اؼبناخي عديدة، منها الطبيعية مثل1 « .السنة، ويف الفصول
شكل األرض ؿبدثة القارات واعببال، ومنها االنبعاث الشمسي والتغَتات يف مدار الكرة األرضية، واغبركات 

واألدلة اغبسية على التغَت اؼبناخي كثَتة نستخلصها من . الربكانية، واؼبتغَتات يف احمليطات، وطبعاً التأثَت البشري
دراسة جيولوجية الطبقات اعبليدية، والغطاء النبايت، وعمر األشجار، ورحيق النبات، وأنواع اغبشرات وأخَتا مراقبة 

اإلشعاع الشمسي،الرباكُت، ظاىرة النينو، :  و بذلك قد حصر العلماء العوامل الطبيعية يف2« مستوى البحار

                                                           
 . 684 عبل ء الدين عبد الغفار فكري حسُت ، التحدايت البيئية ، جامعة حلوان ، كلية التمريض ص 1

www.aun.edu.eg/confferences/27-9-2009/.../67.doc  
. اؼبرجع السابق، نفس الصفحة  2
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 أن النظام اؼبناخي على الكرة األرضية واسع جدا، تظهر التغَتات يف اؼبناخ « ودبا *دوران األرض، ظاىرة الناان
فمثبل، يكون أتثَت مرور سنة شحيحة ابألمطار على البفاض بسيط يف مستوى البحَتات أو على . ببطء شديد

ولكن يف السنة التالية يكون التأثَت أوضح وقد يؤدي إذل سنة أخرى أكثر شحا، . جفاف ىامشي يف السهول
 1 « .ينتج منو اكبباس قوي يف اإلمطار

 صلة بُت التغَتات يف مدار الكرة األرضية وكمية األشعة الشمسية اليت تتلقاىا األرض «و بذلك ظهر أن ىناك 
واغبركة الربكانية تقذف مواد من ابطن . واليت تؤثر يف اؼبناخ وتكوين اعبليد على سطح األرض، أو توسع الصحارى

ويسبب كل تفجر بركاين يف . األرض إذل سطحها، وىي عملية قذف األرض للحرارة والضغط الفائقُت يف جوفها
اغبركات «كذلك تساعد 2 «.تربيد الكرة األرضية لسنوات عدة واستنفاد طبقة األوزون لفًتة معينة من الزمن

إال انو يقدر انو ينتج من النشاط اإلنساين انبعاث اثين اوكسيد . الربكانية يف تكثيف انبعاث اثين اوكسيد الكربون
دور يف التغَت اؼبناخي يف كيفية تبخر اغبرارة "وللمحيطات أيضا .  مرة أكثر من اغبركة الربكانية130الكربون 

وابلنسبة إذل العامل البشري، فقد أصبع العلماء أنو السبب الرئيسي للتغَتات اؼبناخية . وتوزيعها بُت احمليطات
 3 «.السريعة يف العقود اؼباضية

و ذلك ابلفعل فقد كان لنشاطات اإلنسان الصناعية منذ الثورة الصناعية الدور البارز يف التغَت اؼبناخي، وذلك 
من خبلل حرق الوقود األحفوري و إصدار الغازات اليت تساىم يف تغيَت تركيبة الغبلف اعبوي، كما أن استخدام 

األراضي  للبناء و الزراعة و الغاابت يؤثر على اػبصائص الفيزايئية اغبيوية لسطح األرض، و تؤثر كذلك على 
 **قوى اإلشعاع، و من شبة التأثَت يف تغَت اؼبناخ

و ذلك ابلفعل فقد كان لنشاطات اإلنسان الصناعية منذ الثورة الصناعية الدور البارز يف التغَت اؼبناخي، وذلك 
من خبلل حرق الوقود األحفوري و إصدار الغازات اليت تساىم يف تغيَت تركيبة الغبلف اعبوي، كما أن استخدام 

األراضي  للبناء و الزراعة و الغاابت يؤثر على اػبصائص الفيزايئية اغبيوية لسطح األرض، و تؤثر كذلك على 

                                                                                                                                                                                     

مع العلم أن كلمة النينو جاءت . 18... 16:سعد الدين خرفان،تغَت اؼبناخ و مستقبل الطاقة اؼبشاكل و اغبلول،الصفحات :ىناك تفصيل  ؽبذه العوامل يف اؼبرجع*
، أما عن ظاىرة الناان فهي ترتبط بشدة .. ابالسبانية،ألن تيارات النينو الدافئة تضرب شواطئ البَتو و اإلكوادور يف أايم أعياد اؼبيبلد (اؼبسيح الطفل)من الكلمة 

 الرايح الغربية فوق احمليط األطلسي، و فوق اؼبناطق األوروآسيوية
 اؼبرجع السابق، نفس الصفحة 1
 649 ،648نفس اؼبرجع،ص ،  2
. 649نفس اؼبرجع،ص 3

 .19، 18سعد الدين خرفان،تغَت اؼبناخ و مستقبل الطاقة اؼبشاكل واغبلول،ص،ص:لتوضيح دور اإلنسان يف التغَت اؼبناخي،ارجع إذل اؼبرجع** 
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فهو يرتبط ابرتفاع معدل درجة اغبرارة *أما عن االحتباس اغبراري.   قوى اإلشعاع، و من شبة التأثَت يف تغَت اؼبناخ
ؼباضي على الكرة األرضية، يف الغبلف اعبوي ويف احمليطات، والتنبؤ ابالرتفاع اؼبتواصل لدرجة  منذ منتصف القرن

وابلرغم من أن السبب يف ظاىرة االحتباس اغبراري قد ينسب إذل العوامل الطبيعية، إال أن . اغبرارة مستقببل
و اليت زادت يف قابلية . السبب الرئيسي يف ذلك يعود إذل نشاطات اإلنسان وإصداره للغازات اؼبعروفة ابلدفيئة

إن حرارة الكرة األرضية تعتمد على مدارات تدفئة «.الغبلف اعبوي على احتباس اغبرارة على الكرة األرضية
والعوامل الطبيعية األخرى كاالنبعاث الشمسي واغبركة الربكانية، كان ؽبا دور . وتربيد، ربصل بتفاوت عرب األزمنة

االحتباس اغبراري يف الفًتة ما بُت النهضة الصناعية ومنتصف اػبمسينات إال انو كان ؽبذه العوامل  ؽبذا بسيط يف
 وتعترب الغازات الدفيئة الغازات اليت يتكون منها الغبلف اعبوي مهمتها ىي 1« . دور يف تربيد اغبرارة يف ما بعد

فهي تقوم ابمتصاص األشعة دون اغبمراء وإعادة نشرىا فبا يؤدي .جعل الكرة األرضية قابلة للحياة وغَت متجمدة
وأىم اؼبصادر الطبيعية ؽبذه الغازات، تبخر اؼبياه، واثين . عملية طبيعية كونية«وىي .  إذل تدفئة سطح األرض

إال أن النشاط اإلنساين منذ بداية الثورة الصناعية جعل ىذه الغازات الدفيئة .أكسيد الكربون وغاز اؼبيتان واألوزون
تتكاثف بسرعة يف الغبلف اعبوي فبا أدى إذل ارتفاع درجة اغبرارة على األرض بسرعة كبَتة تفوق السرعة 

إن استعمال الطاقة األحفورية يف النشاط اإلنساين من أىم أسباب ارتفاع نسبة اثين أوكسيد الكربون منذ . الطبيعية
 و اغبديث عن ظاىرة االحتباس اغبراري ؾبالو 2 « .عشرين عاماً، تليها عملية قطع األشجار والغاابت يف العادل

واسع جدا ال تكفيو ىذه األسطر، و أغلب اؼبراجع اؼبعتمدة يف ىذا اؼبرجع ىي تفصل يف شرح ىذه الظاىرة، و 
 أىم النتائج اؼبتوقعة من «فمن بُت.تبُت أغلب التوقعات اؼبستقبلية من وراء االرتفاع اؼبستمر لدرجة حرارة الكوكب

جراء االحتباس اغبراري، الذوابن اعبليدي مع احتمال حصول اختفاء ؽبذا اعبليد والثلوج على القمم الشاىقة يف 
ومن النتائج السلبية األخرى، . األرض وىذا أمر خطَت ألن الثلوج ىي اليت تغذي األهنار العاؼبية وتوفر اؼبياه العذبة

و ىذه الظاىرة تعرض بعض . ، ارتفاع يف مستوى البحار(القطب اعبنويب)وأتيت نتيجة ؽبذا الذوابن اعبليدي يف
  ابإلضافة إذل أن ظاىرة االحتباس 3 « .اؼبناطق لعواصف شديدة مع احتمال اختفاء عدد من اعبزر يف العادل

. إذل موجات متقلبة يف الطقس، من عواصف مدمرة وجفاف وفيضاانت وموجات حر كثيفة«اغبراري تؤدي 
                                                           

 ابو دية أيوب،علم البيئة :أنظر اؼبرجع.االكبباس اغبراري، ظاىرة الدفء الكوين، و ظاىرة البيت الزجاجي:يطلق على مفهوم االحتباس اغبراري عدة مسميات منها *
كما يتعرض مؤلف الكتاب إذل كيفية اكتشاف ىذه الظاىرة، و يشرح دور  ./http://www.modhoob.com. 43و فلسفتها،موقع نضوب اؼبوارد،ص 

. 47.... 43:الغازات الدفيئة يف ظاىرة االحتباس اغبراري يف الصفحات
 .648،649اؼبرجع السابق،ص،ص 1
 .                                                                                                                        649نفس اؼبرجع،ص  2
 .                                                                                                          اؼبرجع السابق ،نفس الصفحة 3
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ونتيجة لذلك، فان احملصول الزراعي ىو األكثر عرضة للتأثر أبحوال الطقس وعدم توافر اؼبياه البلزمة للري، مع 
كل ذلك يساىم يف تفشي األمراض مثل اؼببلراي، . تكاثر يف اغبشرات اؼبضرة بسبب الدفء واغبرارة الشديدة

أحوال  وطبعا سيحدث انقراضا يف بعض الكائنات اغبية من حيواانت وحشرات لعدم قدرهتا على التكيف مع 
  1 «.الطقس اؼبتقلبة

أمام واقع ظاىرة االحتباس اغبراري و أمام التحدايت اؼبستقبلية اػبطَتة اؼبتوقعة اليت تفرضها ىذه الظاىرة، هبعل 
حاليا مناقشات على كل األصعدة إلهباد السبل ذبري «كل األايدي تتكاثف من أجل مقاومة ـباطرىا اؼبستقبلية 

الكفيلة جملاهبة االحتباس اغبراري، فاالحتماالت اؼبطروحة تراوح بُت العمل على خفض انبعاث الغازات الدفيئة، 
وبُت التأقلم  ؼبعاعبة األضرار الناذبة من ىذا االحتباس، للوصول إذل كيفية إهباد األدوات اؽبندسية واعبغرافية عبعل 

 2« االحتباس اغبراري يتحرك يف االذباه اؼبعاكس عما ىو عليو حاليا
، جعلت األحباث اليوم تدور حول التوقعات اليت تعلن عن *وخطورة التغَتات اؼبناخية اليت سبس كل دول العادل

وتتعلق كذلك .استمرار وازدايد يف مبط ارتفاع درجة اغبرارة و النتائج اؼبستقبلية اؼبعلنة عن ظاىرة االحتباس اغبراري
وما يبدو ىو أن ظاىرة االحتباس اغبراري ىي ظاىرة من **.ابغبساسية و التأثر و التكيف مع التغَت اؼبناخي

ظواىر التغَت اؼبناخي و الذي يطهر أنو مفهوما واسعا ، وأهنما يؤداين دورا يف اؼبناخ اؼبستقبلي ؼبختلف اؼبناطق يف 
 و يف سياق اغبديث عن اؼبشكبلت البيئية تربز مشكلة أخرى إذل الوجود و ىي مشكلة جديدة ىي .العادل

 أشخاص أو صباعات أجربوا على اؽبجرة من مناطقهم «مشكلة البلجئُت البيئيُت، و يقصد من وراء ىذا اؼبصطلح
األصلية، إما مؤقتا أو بصفة دائمة، بسبب كوارث بيئية طبيعية أو انصبة عن نشاطات البشر، عرضت وجودىم 

 يعيش البلجئون « ، و ما تواجهو ىذه الفئة من مشاكل كبَت جدا3« للخطر أو أثرت يف سبل عيشهم اؼبعتادة 
البيئيون حاليا يف ظروف مزرية يف ذبمعات عشوائية أقيمت على عجل على ىوامش بعض اؼبدن، أو يف مناطق 

و ىم ؿبرومون من أي ضباية قانونية معًتف هبا، و ينتشرون بصفة خاصة يف بنغبلدش و سريبلنكا و اؽبند . خالية

                                                           
                 .                                                                                       اؼبرجع السابق،نفس الصفحة 1
 649نفس اؼبرجع، ص،ص  2
عبد الرزاق : أنظر اؼبرجع...اغبرائق ، الفيضاانت،االهنيارات والزالزل: التغَتات اؼبناخية اليت عرفتها بعض الدول و اؼبناطق خبلل السنوات األخَتة و من نتائجها*

، 8، 7، 6:، الصفحات2012الدواي،أضواء على األزمة البيئية اؼبعاصرة،سلسلة دراسات،اؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة السياسات،أغسطس 
www.dohainstitute.org.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سعد الدين خرفان،تغَت اؼبناخ و مستقبل الطاقة اؼبشاكل و اغبلول،اعبزء اػبامس،اغبساسية للتغَت اؼبناخي و التأثر بو و : للمزيد عن حساسية اؼبناخ، أنظر اؼبرجع**
  .                                                           107... 86:التكيف معو الصفحات

، 8، ص2012عبد الرزاق الدواي،أضواء على األزمة البيئية اؼبعاصرة،سلسلة دراسات،اؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة السياسات،أغسطس  3
www.dohainstitute.org 
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و قد انضم إذل ىؤالء منكوبو . و بعض جزر احمليط اؽبادي، و بعض بلدان الساحل و الصحراء يف إفريقيا
و أول من أشار إذل مشكلة .1. «2011فيضاانت ابكستان اعبدد، و منكوبو الكارثة النووية الياابنية لعام

البلجئُت البيئيُت ىو الباحث االقبليزي اؼبتخصص يف قضااي البيئة نورمان مايرز، و كان ذلك من خبلل دراسة لو 
 عدد «وىو قد بُت يف ىذه الدراسة أن. حول ظاىرة ارتفاع اغبرارة يف العادل و عبلقتها دبشكلة البلجئُت البيئيُت

، و أنو مرشح لبلرتفاع إذا استمرت التغَتات 1995 مليوان يف حدود سنة 25البلجئُت البيئيُت سيصل إذل 
و ابلفعل قبد ربذيرات ىذا الباحث  .2« . اؼبناخية على وتَتهتا اغبالية، من دون البحث عن حلول جادة ؽبا

يتزايد " البلجئُت البيئيُت" تقديرات اؼبفوضية العليا لؤلمم اؼبتحدة لشؤون البلجئُت،فإن عدد«تصدق اليوم فحسب
و حبسب التقديرات األكثر تفاؤال فإن العقود األربعة القادمة ستشهد ارتفاع عدد . كل سنة بستة مبليُت نسمة

  وابلرغم من ىذه اؼبشكلة ال ربظى ابالىتمام 3 « . مليون نسمة200اؼبتشردين بسبب التغَتات اؼبناخية إذل 
الدورل الكبَت، فقط ىناك التحذيرات من خطورهتا من طرف بعض اؼبنظمات غَت اغبكومية، و بعض وسائل 

اإلعبلم من خبلل مواقعها االلكًتونية، و كذا بعض األحباث اليت ربذر كذلك من خطر مشكلة البلجئيُت اؼبرتفعة 
.                                                                                 ابستمرار، و تداعياهتا اقتصاداي و اجتماعيا و سياسيا و أمنيا على مصَت أي قارة أو دولة

من خبلل ىذا اؼببحث نكون قد حاولنا نقل و لو صورة ضئيلة جدا عن بعض اؼبشاكل البيئية ومصادرىا، 
و الواضح أن ىذه اؼبشاكل وتفاقمها ال تطرح فكرة ؿباولة التكيف، فهي  .وأضرارىا على البيئة و صحة اإلنسان

لذا اؼبشكلة تتطلب حبل و تستدعي . فكرة ملغاة ىنا ألن مشكبلت البيئة رباول أن تعصف ابألخضر و اليابس
يف اؼببحث اؼبوارل كباول التعرف على تقنيات واسًتاتيجيات اغبلول ؽبذه اؼبشاكل فما ىي السبل . االستعجال بو

 الكفيلة لتحقيق ذلك؟ و ىل ابإلمكان احملافظة على البيئة و ؿباولة إصبلح ما أفسد فيها؟ 

 

 

 

 

                                                           
 .  9، 8 نفس اؼبرجع،ص،ص1
                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                         9 نفس اؼبرجع،ص2
 .اؼبرجع السابق، نفس الصفحة 3
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: املبحث الثاين

 محاية البيئة كيف ذلك؟

الضرورة إذن تقتضي و ربتم االلتفات إذل البيئة، حملاولة وقف أخطارىا عن التهافت اؼبتهافت،و تقدمي اغبلول 
إلمكانية تطهَتىا فبا علق هبا من تغَتات، و ىذا ىو الشغل الشاغل اليوم لؤلغلبية الواعية حبقيقة األمر الذي 

لذا قبد اليوم موضوع ضباية البيئة يعد من أىم الفروع .وباول أن يعصف ابألخضر و اليابس، و اغبياة ككل 
وال تزال . 1« متخصصة منذ أكثر من ثبلثة عقود من الزمن«العلمية اغبديثة، ويعترب ميدان ؼبمارسة و دراسة

اعبهود و اؼبساعي متواصلة من أجل االرتقاء هبذا العلم حملاولة إيصالو إذل الدرجة اليت يؤيت فيها أكلو و يقدم 
و يرتبط ذلك دبحاولة غرس قيم التعامل اغبسن مع البيئة يف كل .قباحاتو اؼبتمثلة يف تقدمي اغبلول للمشاكل البيئية

فرد ابلًتبية و التوعية،و كل األساليب اليت من شأهنا تسديد سلوك األفراد بيئيا، فضبل عن وسائل اإلعبلم البيئي 
أن الدول اؼبتقدمة قطعت شوطاً كبَتاً وحققت إقبازات رائعة على طريق ضباية البيئة «مع العلم. وأنبيتها يف ذلك

 2« وصوهنا، إبجراءات بيئية إدارية وتشريعية وتربوية
والقصد من ضباية البيئة ىو ربسُت سلوك اإلنسان يف التعامل مع الوسط احمليط بو، والتوقف عن إيذائو للطبيعة، 

فحماية األراضي الزراعية اػبصبة من التدىور والتعرية، «.واالستهبلك غَت الرشيد ؼبواردىا، وعدم اإلفراط يف ذلك
وضباية اؼبوارد الطبيعية يف اؼبرتفعات اعببلية أو يف الصحراء ، وضباية احمليط اؼبائي أو الغاابت القديبة أو اؼبراعي 

أي أن الشكل . القديبة، صبيعها تتطلب اغبماية واالستفادة من التقاليد والًتاث القدمي يف ميدان حسن االستثمار
« األورل غبماية البيئة ىو منع الضرر، ومراقبة مستوايت التلوث، أو استباق حدوثو أو تعطيلو يف أسرع فرصة زمنية

اؽبواء، : أنبيتها انبعة من العناصر األساسية للبيئة.   إن اؼبسألة البيئية تعد اليوم واحدة من أىم مسائل عصران3
الذي نتنفسو، واؼباء الذي نشربو، واألرض اليت نسكن عليها، ونزرعها، وكبصد منتوجاهتا و خَتاهتا، لنعيش 

من ىنا أييت االىتمام بشؤون البيئة .تؤثر فينا ونتأثر هبا. ونتكاثر يف أجوائها، ومبارس حياتنا وأنشطتنا اؼبختلفة
وبدرجة كبَتة جدا تشهدىا كل الدول، خاصة اؼبتقدمة منها، تتمثل يف ؿباولة احملافظة على البيئة بشىت الطرق 

وتقدم برامج توعوية لؤلفراد من أجل . وـبتلف األساليب،حبيث تعقد مؤسبرات دولية و وطنية لتحقيق ىذا اؽبدف

                                                           
منتدى مهندس حسن الشحات للتحكم اآلرل، - ،علم البيئة19:42 - 2008 أغسطس 27األربعاء علم البيئة، أضبد بشَت، 1

hassanheha.forumn.org › ... › اؼبنتدى الكيميائي 
 .                                      نفس اؼبرجع 2
 .                                                                                                                                           نفس اؼبرجع 3
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شكلت وزارة خاصة « الدول كذلك ،من وكان من بُت ىذه.  الكف عن أذية البيئة و التعامل اغبسن مع مواردىا
من بُت .للبيئة أو أغبقت مسؤولياهتا على أقل تقدير إبحدى الوزارات ذات العبلقة ابلبيئة وأنبها وزارة الصحة

 1« .الدول اليت أنشأت وزارة خاصة ابلبيئة كل من بريطانيا والسويد والنرويج وفنلندا وفرنسا،وأمريكا، وغَتىا
أخذت أظباء ـبتلفة من نوع صبعية أصدقاء البيئة وصبعية ضباية البيئة وصبعية «وانتشرت صبعيات غبماية البيئة 

ومن بينها منظمات أو ىيئات حكومية وغَت .مكافحة التلوث، واػبط األخضر، وغَت ذلك من اؼبسميات
، وصباعات السبلم  UNEP حكومية، ؿبلية ودولية، وعلى اؼبستوى الدورل أتسس برانمج األمم اؼبتحدة للبيئة

:   ففي زمننا ىذا، دل يعد ؼبشاكل البيئة حدود2 « .كمنظمة غَت حكومية ومستقلة Greenpeace األخضر
أبعادىا عاؼبية . األمطار اغبامضيو، وسخونة الكوكب، واتساع ثقب األوزون، كلها مشاكل حقيقية هتدد كوكبنا

وليست ؿبلية،و ىذا ما دق انقوس اػبطر، بغرض إنقاذ البيئة واغبفاظ على مقومات اغبياة فيها، و الكف عن 
و ألن األمر يهم اعبميع فنجد أن اعبهود كلها تتكاثف ،و تبذل . إغباق اؼبزيد من األذى هبا، قبل فوات األوان

وكذلك األمر ابلنسبة ؼبسألة إهباد اغبلول ؽبذه اؼبشاكل ، فهو ال يتعلق ابلعلماء . من أجل ربقيق ىذا الغرض
و ىذا ال يكون . وحدىم، بل على كل واحد من البشر أن يتسلح بروح التفاين من أجل أن تنجو البيئة من أزمتها

 .إال إذا استوعب الناس صبيعا حقيقة األزمة البيئية، و إذا مت االطبلع على السبل الكفيلة للخروج منها كذلك
 والعلوم، وىذا يكون يف إطار التوعية و الًتبية البيئية، وىو الدور الذي تقوم بو بعض اعبمعيات و اؼبنظمات،

.                                                                                                  والفلسفات وىناك دور ال يستهان بو لئلعبلم والتكنولوجيات اغبديثة
والبعد الًتبوي للبيئة يتمثل يف توعية الناس خبطورة اؼبشاكل اليت تعيشها البيئة، و أهنم معنيون هبا و أهنم سبب يف 
ذلك، لذا هبب إعادة النظر يف التعامل مع البيئة، و لتكن ىذه النظرة نظرة رعاية و اىتمام،و عدم إغباق األذى 

و قد زبتلف .إن الًتبية البيئية هتدف إذل تنمية الروح األخبلقية وروح اؼبسؤولية يف تعاملنا مع بيئتنا اليت ربتضننا. هبا
إال أن القصد واحد، و اؽبدف مشًتك بُت ىذه الدعوات ىو .التسميات الًتبية البيئية، الوعي البيئي،التنور البيئي

وقد مت تعريف الًتبية البيئية بعدة تعاريف كلها تصب يف األىداف اليت .  تنمية روح أخبلقيات التعامل مع البيئة
 عملية تكوين القيم واالذباىات واؼبهارات واؼبدركات البلزمة لفهم وتقدير «من ذلك مثبل تعرف أبهنا . ذكرانىا

العبلقات اؼبعقدة اليت تربط اإلنسان وحضارتو دبحيطو اغبيوي والتدليل على حتمية احملافظة على اؼبصادر البيئية 

                                                           
 .اؼبرجع السابق  1
 .نفس اؼبرجع 2
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                            .1«الطبيعية، وضرورة استغبلؽبا الرشيد لصاحل اإلنسان حفاظا على حياتو الكريبة و رفقا ؼبستوى معيشتو
مبط من الًتبية يهدف «الًتبية البيئية من قبل جامعة ألينوي الشمالية يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية أبهنا و عرفت 

إذل معرفة القيم وتوضيح اؼبفاىيم وتنمية اؼبهارات البلزمة لفهم و تقدير العبلقات اليت تربط بُت اإلنسان وثقافتو 
وبيئتو البيوفيزايئية كما أهنا تعٍت التمرس على ازباذ القرارات و وضع قانون للسلوك بشأن اؼبسائل اؼبتعلقة بنوعية 

عملية « فإنو يعرفها أبهنا 1977عام  (بوالية جورجيا يف االرباد السوفييت سابقا)أما عن مؤسبر تبليس  .2«البيئة
أعادة توجيو وربط ؼبختلف فروع اؼبعرفة واػبربات الًتبوية دبا ييسر اإلدراك اؼبتكامل للمشكبلت، ويتيح القيام 

 .                                                                       .3«أبعمال عقبلنية للمشاركة يف مسؤولية ذبنب اؼبشكبلت البيئية واالرتقاء بنوعية البيئية

العملية اليت « أبهنا 1978كان ؽبا كذلك تعريف من طرف ىيئة األمم اؼبتحدة للبيئة أثناء اجتماعها بباريس عام 
هتدف إذل تنمية وعي اؼبواطنُت ابلبيئة واؼبشكبلت اؼبتعلقة هبا وتزويدىا ابؼبعرفة واؼبهارات واالذباىات وربمل 

  4« اؼبسؤولية الفردية واعبماعية ذباه حل اؼبشكبلت اؼبعاصرة والعمل على منع ظهور مشكبلت بيئية جديدة
والذي يبدو من خبلل ىذه التعاريف،أن الًتبية البيئية هتدف إذل تربية الناس على اغبرص على ضباية البيئة،و 

وضرورة تدارك الوضع البيئي الراىن وازباذ التدابَت البلزمة لتنمية العبلقات . التعامل الرشيد معها و مع مواردىا
االهبابية بُت اإلنسان وأبناء جنسو وبيئتو وبُت عناصر البيئة احمليطة، وتنمية اػبربة اإلنسانية يف كل اجملاالت، من 

أجل معرفة اآلاثر الناصبة عن التصنيع والتكنولوجيات، و االستخدام اؼبفرط للطاقة،و ؿباولة التكفل ابؼبشاكل 
.                                                                                                            الناصبة عنها

كما أن الناس حباجة إرل يعوا خطورة الوضع الذي يعيشون فيو، و ضرورة أن يعرفوا ما يعًتضهم من ربدايت 
تلوث اؽبواء ـ تلوث اؼباء ـ التلوث  )  : سواء كانت مشكبلت بيئية على اؼبستوى اؼبادي«ومشكبلت بيئية

تلوث خلقي ـ تلوث ) أم مشكبلت معنوية  (.اخل ...اإلشعاعي ـ التلوث الضوضائي ـ تلوث الًتبة ـ تلوث الغذاء،
 ويبكن اإلشارة ىنا إذل أن ىذا النوع الثاين من اؼبشكبلت  .5« (اخل ...ثقايف ـ تلوث سياسي ـ تلوث اجتماعي 

من شأنو عدم احًتام البيئة و تلويثها ...ىو األخطر على البيئة،ألن غياب الوعي و اغبس الثقايف و األخبلقي

                                                           
ؿبسن دمحم أمُت قادر،الًتبية والوعي البيئي وأثر الضريبة يف اغبد من التلوث البيئي،رسالة ماجستَت،كلية االدارة واالقتصاد األكاديبية العربية يف  1

 ppt.مدخل -الرابع-الفصل/site.iugaza.edu.ps/.../files  21،ص2009الدمبارك،
 .22نفس اؼبرجع،ص 2
 .                                                                   نفس اؼبرجع،نفس الصفحة 3
 .                                                                                                                 نفس اؼبرجع ، نفس الصفحة 4
                                                                                         Salegy67@hotmail.com. صبلح عبد السميع،الًتبية البيئية يف اإلسبلم ،مفهومها وأىدافها، كلية الًتبية،جامعة حلوان 5

mailto:Salegy67@hotmail.com
mailto:Salegy67@hotmail.com
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فبا يتطلب األمر اىتمام كل اعبماعات حكاما و أفرادا بضرورة توعية الناس خبصوص ضباية البيئة وعدم . وتدمَتىا
وذلك بغرض ضباية أنفسهم و ىو ىدف اإلخبلل بنظامها، و تربية أبنائهم على احًتام البيئة و عدم أذيتها، 

مؤسبر ستوكهودل اؼبنعقد يف : ومن بُت اؼبؤسبرات اليت تدعوا إذل الًتبية البيئية كذلك، ىناك.نشًتك فيو كلنا
،حيث تضمن اؼبؤسبر إن اإلنسان صنيع بيئتو و صانعها يف آن !"عادل واحد فقط"ربت عنوان1972يونيو5«

و أن بُت اجملتمع و البيئة عبلقة وثيقة، فهي اؼبصدر الطبيعي الذي يوفر لو فرصة للنمو الفكري . واحد
 22-13  كانت الندوة العاؼبية للًتبية البيئية اليت أجريت يف بلغراد اؼبنعقدة يف الفًتة .1 «.واالجتماعي و الروحي

 « :، قد حددت معادل و أطر عاؼبية للًتبية البيئية موضحة غاايت و أىداف الًتبية البيئة منها1975أكتوبر
هتدف الًتبية البيئية إذل سبكُت اإلنسان من فهم ما تتميز بو البيئة من طبيعة معقدة نتيجة للتفاعل بُت جوانبها 

والبد ؽبا ابلتارل من أن تزود الفرد و اجملتمعات ابلوسائل البلزمة ... البيولوجية و الفيزايئية و االجتماعية و الثقافية
لتفسَت عبلقة التكافل اليت تربط بُت ىذه العناصر اؼبختلفة يف اؼبكان و الزمان دبا يسهل تواؤمهم مع البيئة ويساعد 

على استخدام موارد العادل دبزيد من التدبَت و اغبيطة لتلبية احتياجات اإلنسان اؼبختلفة يف حاضره ومستقبلو، و 
أن تسهم يف خلق وعي وطٍت أبنبية البيئة عبهود «ومن بُت أولوايت الًتبية البيئية ىو 2« ينبغي للًتبية البيئية

التنمية، كما ينبغي ؽبا أن تساعد على إشراك الناس جبميع مستوايهتم و بطريقة مسؤولة و فعالة يف صياغة القرارات 
 فندوة بلغراد عام .3«...اليت تنطوي على مساس بنوعية بيئتهم دبختلف مكوانهتا اؼبختلفة، و يف مراقبة تنفيذىا

 أنبية الًتبية البيئية اليت هتدف إذل تكوين جيل واع مهتم ابلبيئة وابؼبشكبلت اؼبرتبطة « جاءت تدعو إذل1975
يبارس، فرداي أو صباعيا، حل هبا، و لديو اؼبعارف و القدرات العقلية، و الشعور اباللتزام، دبا يتيح لو أن 

 ومع زايدة اإلدراك خبطورة الوضع البيئي مت  .4«.اؼبشكبلت القائمة، و أن وبول بينها و بُت العودة إذل الظهور
االعًتاف الدورل هبذه القضية، حبيث مت عقد الندوات واؼبؤسبرات بغرض الًتبية البيئية اؽبادفة إذل التعامل الرشيد مع 

.                                                                                    البيئة، وتنمية القدرات واؼبهارات اإلنسانية و استثمارىا يف حل اؼبشاكل البيئية، و ؿباولة التقليل منها
و اغبديث عن الًتبية البيئية و أنبيتها ينطلق من أن اإلنسان ىو السبب الرئيسي يف أغلب اؼبشكبلت البيئية لذا 
كان االىتمام و العناية موجهة ابلدرجة األوذل إذل العمل على ىذا البعد الًتبوي و التوعوي حملاولة القضاء على 

                                                           
، 14، 13دمحم صبلح رجائي،قبوى علي سعيد اؽبمشري،البيئة و التحدايت التكنولوجية،كلية اؽبندسة، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ص،ص 1

www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/.../69.doc 
                                                                                                                     .235،ص 1979، اكتوبر22، العدداجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب،الكويت سلسلة عادل اؼبعرفة، صباريٍت دمحم سعيد راشد اغبمد،البيئة و مشكبلهتا، 2
                                                     .                                                                                                  نفس اؼبرجع،نفس الصفحة 3
، 14دمحم صبلح رجائي،قبوى علي سعيد اؽبمشري،البيئة و التحدايت التكنولوجية،كلية اؽبندسة، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ص ،  4

www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/.../69.doc 
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اؼبشكلة من جذورىا اغبقيقية،  وذلك من خبلل تعديل سلوك اإلنسان و توجيهو كبو فكرة احًتام البيئة، و ىذا 
البعد كما ذكران وظيفة من حق أي إنسان حريص على أن يعيش يف بيئة نقية وىادئة أن يبارسو، ألن البيئة ىي 

 اإلنسان اؼبتعب، الذي «مبلذ كل إنسان و بيتو الذي ال غٌت عنو، و ىنا نذكر قول جون جاك روسو ـباطبا
وابلفعل فاإلنسان اليوم ال يشعر ابلطمأنينة . 1«عد إذل الطبيعة واستلقي يف أحضاهنا: أهنكتو متاعب اغبياة بقولو

 فاحًتام الطبيعة و اؽبدوء ألنو ابتعد كثَتا عن الطبيعة، و انكب على كل ما ىو صناعي ففقد لذة و متعة اغبياة،
واالنسجام معها ىو أساس   العبلقة بُت اإلنسان و الطبيعة، و اليت تكفل لو العيش اؼبريح و اؽبانئ،يقول آرين 

حبيث نشعر أن ضباية الطبيعة اغبرة ضباية " الذات" تنشأ العناية ابلطبيعة تلقائيا عندما تتسع «انيس يف ىذا الصدد
فنحن ال كبتاج إذل توصيات أخبلقية كي نتنفس، لذا عندما تشمل ذاتك، ابؼبعٌت األوسع، كائًنا آخر، . ألنفسنا

. فلن ربتاج إذل مواعظ أخبلقية كي تقوم ابلعناية بو، فأنت تعتٍت بذاتك دون شعور ابلضغط األخبلقي لفعل ذلك
وعندما يكون الواقع ىو ذلك الذي زبتربه الذات اإليكولوجية، فسيتبع سلوكنا بشكل تلقائي وصبيل اؼبعايَت 

، ما يعرب عنو قول آرين انيس منطقي و واقعي ألن اقًتاب اؼبشكبلت البيئية من كل 2«  .األخبلقية البيئية السليمة
ضباية ذاتو و اغبفاظ على بيئتو اليت .إنسان و تضرره منها إذل اغبد الذي يوشك أن يقضى عليو، فإن ذلك وبتم

من ىنا قبد اىتمام الفبلسفة . تعد سبب استمراره و وجوده، و ذلك دون وجود أي إلزامات ، أو حىت إلتزامات
أخبلقيا،   )هبذا اؼبوضوع، خاصة يف الفًتة اغبالية ربت اسم الفلسفة البيئية ، و ذلك إبعطائو بعدا قيميا إنسانيا

.                                                                                            (صباليا، نفسيا، اجتماعيا، سياسيا
االىتمام ابلًتبية البيئية ضرورة ال مفر منها، و وسيلة جادة إليقاظ فتحت ضغط اػبطر الذي يتهدد بيئتنا أضحى 

نساين، وتعريفو حبقيقة اؼبشاكل اليت تتخبط فيها البيئة، و اطبلعو على ما ينتظر مستقبلها من ربدايت الوعي اإل
.                                                                                                       إن دل نكف عن أذيتها و إىدار مقومات وجودىا

وألن مشكلة البيئة ىي مشكلة اعبميع، فكذلك مسألة ضباية البيئة تتعلق ابعبميع، وىو ما جعل اغباجة ماسة إذل 
الًتبية البيئية يف ىذا العصر، من أجل تنمية الوعي البيئي لدى األفراد دبختلف مستوايهتم و أعمارىم ، و غرس 

ومن أجل ذلك تتشارك اؼبدرسة و ابقي ؾباالت التعليم األخرى، و ـبتلف . فيهم روح اؼبسؤولية اذباه البيئة

                                                           
ؿبسن دمحم أمُت قادر،الًتبية والوعي البيئي وأثر الضريبة يف اغبد من التلوث البيئي،رسالة ماجستَت،كلية االدارة واالقتصاد األكاديبية العربية يف  1

                                 ppt.مدخل -الرابع-الفصل/site.iugaza.edu.ps/.../files  27،ص2009الدمبارك،

  .maaber@scs-net.orgسورية،/ دمشق - 5866.: ب. ص:  معُت رومية،اخضرار الفلسفة، العنوان2
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وتتلخص أىم أىداف . اؼبؤسسات االجتماعية، ووسائل اإلعبلم اؼبتعددة يف نشر الًتبية البيئية و ؿباولة تكريسها
الًتبية البيئية يف األدوار و اؼبهام اؼبذكورة سابقا و اليت دعت إليها أغلب اؼبؤسبرات والندوات العاؼبية و الدولية 

و تتمحور ىذه األىداف حول فكرة جوىرية ىي ضباية البيئة، *.  بلغرادندوةوكمؤسبر تبليس و مؤسبر ستوكهودل 
وكل ما كان لو عبلقة إبنقاذ البيئة و ؿباولة إخراجها من أزمتها، و اطبلع الناس على أنبيتها وأنبية مواردىا اليت 

إبمكاهنا النفاذ و النضوب يف أية غبظة، و أهنا ليس كما يعتقدون موارد دائمة، ابلتارل وجب حسن استغبلؽبا بدل 
أسلوب للتعامل مع البيئة أيخذ ابغبسبان اتزاهنا و ؿبدودية  «ابلتارل فإن مسألة ضباية البيئة     و. استنزافها

إن مسألة ضباية البيئة تطرح نفسها اليوم و حبدة،و ىي تتعلق جبملة .  1«مواردىا حىت تبقى مأوى مروبا لئلنسان
التدابَت و األنظمة اإلجرائية اليت تتكفل هبا اغبكومات و اعبهات الرظبية و الشعبية بغرض التعامل العقبلين مع 

لذا تعترب ضباية .البيئة، ىذا التعامل الذي يضمن تلبية مطالب اغبياة و العيش اؽبانئ لؤلجيال اغبالية و اؼبستقبلية
سياسة و فلسفة إدارة البيئة، من أجل احملافظة على اؼبوارد الطبيعية من التدىور و االستنزاف والتدمَت، «البيئة دبثابة

  وللعلوم دبختلف أنواعها إذل جانب 2« لكي تضمن موارد كافية ؼبصلحة األجيال يف اغباضر و اؼبستقبل
الفلسفة، دور ال يستهان بو يف ؾبال ضباية البيئة، فبإمكان العلم و التقنية يف أن يساعدا يف معاعبة اؼبشاكل 

 اؼبتعلقة ابلكائنات **البيئية، فجهود العلماء كبَتة يف ؾبال علم األحياء و الكيمياء و اعبغرافيا يف دراسة اغباالت
وأمباط عيشها و أنظمتها البيئية و مراقبة تغَتاهتا، و رصد تبدالهتا  الناذبة ، 65،ص2009الثقافة،دمشق،اغبية 

إما عن أسباب طبيعية أو بشرية، و ؿباولة البحث عن حلول ؽبا أو التخفيف من أضرارىا، وإيقافها عن التسارع 
كما نسمع كثَتا عن طرق استخدام الطاقة اؼبتجددة، وىي طاقة ال ربدث التلوث يف البيئة، و تستثمر . و التطور

                                                           

، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب،الكويت سلسلة عادل اؼبعرفة، صباريٍت دمحم سعيد راشد اغبمد،البيئة و مشكبلهتا،: لبلطبلع أكثر يبكن الرجوع إذل اؼبرجع*
  الصفحة اػباصة ابؼببلحق235،ص 1979، اكتوبر22العدد

 .156نفس اؼبرجع،ص 1
، 65،ص2009سليمان دمحم ؿبمود،اعبغرافيا و البيئة، منشورات اؽبيئة العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة،دمشق، 2

www.resourcecrisis.com/files/books/env-geography.pdf 
 
وايتنغ،علم و تقانة البيئة .سبيلمان،اننسي إ.فرانك ر: قد ذكران بعض اغباالت يف اؼببحث السابق و لبلطبلع أكثر ىناك الكثَت من اغباالت اليت يعرضها اؼبرجع**

و ابلنسبة لعلم اعبغرافيا و دوره يف ضباية البيئة . 544،ص2012،فرباير1اؼبفاىيم و التطبيقات،تر الصديق عمر الصديق،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتوت،ط
  (التوسع يف استخدام الطاقة اؼبتجددة).57سعد الدين خرفان،تغَت اؼبناخ و مستقبل الطاقة اؼبشاكل و اغبلول،ص: يتحدث عنو اؼبرجع

https://www.researchgate.net/...Climate_Change...Future...Energy/.../0c960   
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الطاقة :  و من أمثلة مصادر الطاقة اؼبتجددة1يف توليد الكهرابء، كما أهنا ال تساىم يف إطبلق الغازات الدفيئة
تتعلق ىذه الطاقة ابلفضبلت )الشمسية و الطاقة اؼبائية و طاقة الرايح و طاقة اغبرارة اعبوفية و طاقة الكتلة اغبيوية

و ىناك العديد من االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مؤسبر برلُت . (الصلبة و اؼبخلفات الصناعية و الزراعية و الغابية
 ،اليت توضح اإلجراءات والتقنيات اليت تسهم يف اغبد من أتثَتات الغازات الدفيئة و ذلك ابعتماد مصادر 1995

                                                                                                                                       2.الطاقة البديلة
غبماية الغاابت و مراعاة عملية الصيد، - و فرض عقوابت- عات و قوانُتىذا ابإلضافة اعتماد الدول على تشري

ن أجل منع تلويث الغاابت أو اإلفساد فيها من جهة، و من أجل مقاومة انقراض األنواع اغبية من جهة م
كما تسعى بعض الدول إذل إنشاء اؼبساكن اليت تتبلءم مع البيئة، و ذلك كلو يصب يف إطار ضباية البيئة، .أخرى

ال نستثٍت العلوم اإلنسانية كالتاريخ و علم االجتماع و علم النفس و الفلسفة، و ما ؽبا من . ومواجهة مشاكلها
ذلك أن الدراسات التارىبية تعكس واقع األمم .أدوار سبارسها يف خدمة اإلنسان، و كذلك يف ؾبال ضباية البيئة

السابقة و اغبضارات اؼباضية، و ىنا ال ننسى أن الفكرة الداعية إذل العودة إذل الطبيعة و ضرورة ربقيق االنسجام 
معها، اليت اندت هبا أغلب اؼبنظمات البيئية اليوم، ىي يف حقيقتها قراءة ؽبذا التاريخ القدمي و أخذ العرب منو، أي 

، أما عن علم االجتماع فهو .** عربة الطرق القديبة يف التعامل مع البيئة، و ىي طرق أصيلة و طبيعية يف اإلنسان
علم يهتم أبمباط السلوك الفردي و اعبمعي، كما يهتم ابؼبشكبلت االجتماعية وانعكاساهتا السياسية واالقتصادية 

من يقرأ األزمة البيئية يف ضوء  (يف ؾبال اإليكولوجيا االجتماعية )و من الباحثُت . و النفسية على األسرة واجملتمع
اجملتمع و تغَتاتو السياسية و االجتماعية و االقتصادية عرب التاريخ، و تعترب ىذه األخَتة سبب يف التدىور البيئي 

جعلت سيادة ؾبموعات من  « يف اجملتمعات السابقة اليت    و يبكن الكشف عن ذلك اترىبيا. اغباصل اليوم 
وقد بلغ األمر ذروتو يف . البشر على ؾبموعات أخرى من اؼبمكن تصّوُر فكرِة السيادة على البيئة الطبيعية أيًضا

تقنية عززت أفكار – اجملتمع اغبديث الذي ىيمنت فيو الرأظبالية كتنظيم اجتماعي طبقي وترافقت مع ثورة علمية 
فالنمو االقتصادي أبي شبن والسعي كبو الربح واؼبردودية وربالف نزعة . السيطرة على العادل الطبيعي والتحكم بو

                                                           
1

  (التوسع يف استخدام الطاقة اؼبتجددة).57 سعد الدين خرفان،تغَت اؼبناخ و مستقبل الطاقة اؼبشاكل و اغبلول،ص:نظر اؼبرجعا 
https://www.researchgate.net/...Climate_Change...Future...Energy/.../0c960 

 . التخفيف من إصدارات الغازات الدفيئة: اعبزء السادس. 118...108:أنظر نفس اؼبرجع،الصفحات 2
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التصنيع مع اؼبذىب االستهبلكي، عملت صبيًعا على ترسيخ وتعميق فكرة استثمار اؼبوارد الطبيعية واستغبلؽبا ببل 
 و دبا أن علم االجتماع قد توصل إذل نتائج أعطت شبارىا يف أرض الواقع، 1«..حدود

 و ذلك من خبلل توجيو السلوك الفردي و هتذيبو، و ؿباولة خلق التوازن و التعاون داخل اجملتمع، فذلك ما 
تدعو    «هتدف إليو اإليكولوجيا االجتماعية و ىو خلق ؾبتمع قائم على أسس متوافقة مع مبادئ اإليكولوجيا 

أي، مبادئ التوازن - اإليكولوجيا االجتماعية إذل بديل جذري يتمثل يف ؾبتمع مؤسس على مبادئ اإليكولوجيا
فالعمل من أجل إنقاذ كوكب األرض يبّر بتغيَت اجملتمع البشري، عندىا سوف تتحول . والتكامل واالعتماد اؼبتبادل

 2«.عبلقتنا مع الطبيعة إذل عبلقة متوازنة

                                                                       ابلنسبة لدور الفلسفة يف ؾبال ضباية البيئة فهو كبَت و مهم، فقد كان انعكاس األبعاد اإلنسانية و األخبلقية                                                                                              
ىنا يقول ريكور من خبلل . و اعبمالية للفلسفة واضح يف إطار الفلسفة البيئية،و كتاابت الفبلسفة البيئيُت

اإلحساس العميق ابالنتماء إذل اؼبنظومة الكونية «مقاالت كتبها حول الفيلسوف البيئي األؼباين ىانس جوانس أبن 
، وىذا ىو رىان ىانس جوانس الذي يعتقد أن "ال يتعارض مع التفكَت يف إعبلن حقوق البشرية يف اؼبستقبل

عش : "مستقبل البشرية ليس مضموان بطبيعتو، وال ينبغي أن يكون فقط مرغواب فيو، بل مفضبل ومقيما دبعٌت"
معلقا  -«  و يواصل بول ريكور3« ، ولكي تستمر البشرية بعدان"ابلطريقة اليت تتيح هبا أن تستمر البشرية بعدك

البد أن تستمر الطبيعة بعدان، وهبذا اؼبعٌت فإن اغبفاظ على الطبيعة يتأطر فلسفيا ضمن مشروع - على جوانس
و ما يتبُت من خبلل جل اؼبشتغلُت يف ؾبال الفلسفة البيئية دبختلف توجهاهتا السياسية أو  .  4« . إنساين

اعبمالية أو األخبلقية أو االقتصادية، ىو أن ما يهدف إليو ىؤالء ىو ضباية البيئة، و حىت أن االنطبلقة األولية 
ىناك كذلك علم النفس و ىو اآلخر ليس بعيدا عن ىذا اؽبدف أال .     ألحباثهم كانت بدافع التهديدات البيئية

 يعترب أن األسئلة حول اؼبشكبلت البيئية اليت « ومن فروعو اعبديدة علم النفس البيئي، و ىوو ىو ضباية البيئة،
نعيشها، مصادرِىا وعواقبها وحلوؽبا، ذبد بعضا من أجوبتها يف بنيتنا النفسية الواعية والبلواعية، ويف ذبلياهتا 

، و ىناك ثبلثة مبلحظات *   وما يهدف إليو ىذا العلم ىو التنشئة و الًتبية البيئية لؤلطفال5 « .السلوكية

                                                           

   

  .maaber@scs-net.orgسورية،/ دمشق - 5866.: ب. ص:  معُت رومية،اخضرار الثقافة، العنوان1

 .اؼبرجع السابق  2
                               w w w . a l i h y a a . m a . 2016مارس16صبال ابمي، الفلسفة البيئية و أخبلق األرض، 3
 .نفس اؼبرجع  4
 maaber@scs-net.orgسورية،/ دمشق - 5866.: ب. ص:  معُت رومية،اخضرار الثقافة، العنوان5

.: ب. ص: ثيودور روجاك، صوت األرض استكشاف األان اإليكولوجي،ترصبة معُت رومية، العنوان:ىناك مقال آخر عن علم النفس اإليكولوجي،أنظر يف اؼبرجع* 
 maaber@scs-net.orgسورية،/ دمشق - 5866
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و ىذا يعٍت نبذا .إن البيئة الطبيعية و ـبلوقاهتا ىي منزل و أسرة اإلنسان«األوذل ىي:يطرحها علم النفس البيئي 
. األان اؼبعزولة عن سياقها الكوين و تطويرا ؼبفهوم الذات اإليكولوجية اليت تعد الذات البشرية إحدى ذبلياهتاؼبفهوم 

االنفصال بُت البشر والطبيعة، الذي تعود جذوره إذل الثنائية الديكارتية  وىم « ،أما اؼببلحظة الثانية ىي أن1« 
بُت األان العادل، أدى إذل تعامل اإلنسان مع البيئة وـبلوقاهتا كآخر ينبغي السيطرة عليو والتحكم بو وإخضاعو 

 شبة الشعور إيكولوجي يقبع يف أعماقنا «و اؼببلحظة الثالثة ىي أن 2 « .واستغبلل موارده إذل أقصى حد فبكن
نقشتو السَتورات التطورية للكون، وفحواه األساسي اإلحساس الفطري ابالنتماء إذل الطبيعة، وإن الكبت الذي 

لذلك يبدو . سبارسو الثقافة الصناعية اؼبدينية يف ؾبتمعاتنا ىو األساس النفساين للممارسات العنفية ذباه الطبيعة
ملحا العمل، بواسطة الًتبية البيئية، لتنمية األان اإليكولوجي الذي وبمل قيم ومعايَت الوفاء وااللتزام األخبلقي كبو 

و هبذا علم النفس البيئي وبلل أسباب األزمة البيئية . 3 «.كوكب األرض وـبلوقاتو شركائنا يف استدامة اغبياة
.                                                                                                    ويقدم حلوال يراىا يف الًتبية البيئية للناشئة من األجيال، و تنمية روح اؼبسؤولية اذباه البيئة لدى اإلنسان

ال يتوقف التفكَت يف األزمة البيئية على العلوم وحدىا بل حىت األدب و الفن يقدم مسانبتو يف ىذا اجملال منخبلل 
. * القصائد الشعرية و اؼبسرحيات و القصص اليت تعكس واقع البيئة ورباول أن تؤسس لعبلقة اإلنسان ابلبيئة

جهزتو اؼبختلفة و مواقعو أ لاضافة اذل ذلك ىناك دور لبلعبلم فيما ىبص مسالة ضباية البيئة ، وذلك من خبل
                .التواصلية  

 وبذلك واقع األزمة البيئية و التفكَت فيها و ؿباولة البحث عن حلول ؽبا، جعل مفهوم اإليكولوجيا أيخذ مدى 
واسع يشمل كل العلوم اؼبادية و اإلنسانية و الفلسفية،  ذلك ما أدى إذل ارتباط اللون األخضر هبذه العلوم، 

و هبذا قبد أن األزمة البيئية استطاعت أن ذبمع و توحد بُت الرؤى ** .  ووالدة فروع علمية جديدة و كثَتة
العلمية و الفلسفية والدينية، يف وجهة واحدة و ىدف مشًتك ىو اػببلص من األزمة البيئية، و ربقيق فكرة 

ما تضمنو ىذا اؼببحث ىو التقنيات اؼبعتمدة يف ربليل األزمة البيئية، . االنسجام بُت اإلنسان و الطبيعة
واؼبيكانيزمات واالسًتاتيجيات اؼبتبناة من طرف كل التخصصات العلمية والفلسفية، إذل جانب اؼبنظمات واؽبيئات 

ؽبذا سنقف . و التشريعات اؽبادفة إلنقاذ البيئة و ضبايتها من األخطار اليت تواجهها، و اليت تنتظرىا يف اؼبستقبل
يف اؼببحث الثالث على مستقبل البيئة و ما يواجهها من ربدايت، فما ىي التوقعات اؼبستقبلية لؤلزمة البيئية؟ ماذا 

                                                           
 .اؼبرجع السابق  1
 . اؼبرجع السابق 2
.  نفس اؼبرجع 3
معُت رومية،إطبللة على الشعر :اؼبقالو . maaber@scs-net.orgسورية،/ دمشق - 5866.: ب. ص: معُت رومية،اخضرار الثقافة، العنوان: أنظر اؼبرجع*

    maaber@scs-net.orgسورية،/ دمشق - 5866.: ب. ص: البيئي، العنوان
                  maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_re.htm ،(1)1معُت رومية،اخضرار الفلسفة:أنظر اؼبرجع**

mailto:maaber@scs-net.org
mailto:maaber@scs-net.org
mailto:maaber@scs-net.org
mailto:maaber@scs-net.org
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ينتظر البيئة من ربدايت أكثر فبا تعيشو اليوم؟ ىل ستبقى البيئة على ما ىي عليو أم أن وضعها سيزداد أتزما؟ما 
للدول واألفراد؟ىل ..ىي انعكاسات األزمة البيئية على الواقع االقتصادي، السياسي، االجتماعي، األخبلقي
ىي أسئلة كثَتة حول ..ستكون األزمة البيئية سببا يف اػببلفات و النزاعات بُت الدول و ابلتارل قيام اغبروب؟؟

 .  األزمة البيئية و مستقبلها الذي يبقى ؾبال مفتوح للتوقعات اؼبختلفة
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: املبحث الثالث

؟  !مستقبل البيئة

ما ىو مستقبل البيئة؟ كيف يكون و ضع البشرية يف ظل تردي األوضاع البيئية اؼبتسارع؟ إذل أي مدى ستصل 
و أنتج لذلك أفبلم، و أشرطة علمية، - األزمة البيئية؟ىل ىي هناية البيئة؟، أو ىي هناية العادل كما يزعم البعض

إذن ىي ..ىل يبكن معاعبة اؼبشاكل البيئية؟ ىل يبكن أن تعود البيئة إذل ما كانت عليو؟- وحىت رسوم متحركة
األجوبة عن ىذا النوع من األسئلة صعب و غَت .تساؤالت كثَتة ال تنتهي، موضوعها الوجود و اؼبصَت و اؼبستقبل

. متوقع، إهنا ذات صبغة فلسفية ربتمل عدة أجوبة، منها ما يتعلق ابلتشاؤم و منها ما يثَت التفاؤل، و اليوتوبيا
                                                  .    وبذلك االنشغال هبا قلق و حَتة تعيشها كل ذات إنسانية

البعض يرى أهنا هناية العادل . تفضي إذل أجوبة ـبتلفة و متضاربة. ىذه األسئلة إذن تتعلق بقضااي فلسفية،وجودية
و البعض يبحث عن عوادل ..،و أن خاسبة اؼبشاكل اليت تعيشها البيئة الدمار، و الفناء، والكوارث،و الزالزل 

أما البعض فهو مراتح إليبانو . يقطنها بعد أن أصيب كوكب األرض ابلتلوث و دل يعد مبلئما للعيش اؽبانئ1أخرى
أما آخرين فهم غَت آهبُت دبا وبدث من حوؽبم لعدم . و تعلقو بقشة إبرة يراىا يف عودة الطبيعة إذل ما كانت عليو

وعيهم ابػبطر الذي وبدق هبم، أو نتيجة طمعهم يف الربح اؼبادي، و ربقيق منافع شخصية كالشركات اؼبتعددة 
.                                                                                                            *اعبنسيات

إن مسؤولية ما وبدث يف البيئة من أزمات تتبع اإلنسان ابلدرجة األوذل لذا هبب عليو الكف عن اؼبواصلة يف أذية 
فالواقع اؼبتأزم للبيئة اليوم ال ينبئ خبَت لصاحل األفراد . البيئة، و الزايدة يف مشاكلها و أتزمي الوضع أكثر فبا ىو عليو

ذلك ألن االنعكاسات السلبية لؤلزمة البيئية ستلحق كل األبعاد و اجملاالت -. والبيئة بكل تركيباهتا-و اعبماعات
         .                                    السياسية، االقتصادية، االجتماعية، البيولوجية، الطبيعية: اإلنسانية

                                                           
البحث عن كوكب مشابو لؤلرض، بعد أن أصبح ىذا األخَت غَت مبلئم للحياة، بسبب ما أصابو من زبريب و تدمَت، غَت أن ىذا مستبعد جدا ألن جل  1

أنظر اؼبقال فهد عامر األضبدي، قبل وفاة \. الدراسات و األحباث العلمية تؤكد أن األرض دون غَتىا ىي فقط الكوكب اؼبؤىل لعيش اإلنسان و بقائو حيا
 46413/ األرض-وفاة- قبل/.../https://ar-ar.facebook.com، 2012أغسطس 20األرض،الرايض 

الصناعة، التعدين و التوزيع، و اؼبعرفة : الشركات اؼبتعددة اعبنسيات رائدة يف ؾبال االقتصاد العاؼبي و األسواق العاؼبية،تعترب شركات عمبلقة، تنمي مشاريع*
و تزداد ىذه اؼبشكلة سوءا بتوسع العوؼبة، و توسع أنشطتها . ،و لكنها رغم ذلك تعترب الفاعل الرئيسي يف معظم اؼبشكبلت البيئية اػبطَتة...التقنية،التجارة، الزراعة

اػبطَتة على دول العادل، و تنقل ىذه الشركات أنشطها الصناعية إذل دول العادل الثالث حيث تدفن النفاايت اليت منعت عنها يف بلدىا، و أمام قوة ىذه الشركات لن 
تستطيع منظمات ضباية البيئة من الصمود و اؼبواجهة،لذا هبب على كل الناس من ـبتلف الفئات، و القدرات و اؼبستوايت التصدي ؼبثل ىذه الشركات اؼبلوثة، و 

وايتنغ،علم و تقانة البيئة اؼبفاىيم و التطبيقات،تر الصديق عمر الصديق،مركز دراسات الوحدة .سبيلمان،اننسي إ.فرانك ر: أنظر.اؼبدمرة للبيئة
البيئة من أجل التنمية برانمج األمم اؼبتحدة للبيئة،  GEO4 توقعات البيئة العاؼبية  :أنظر كذلك\. 68،69،ص،ص2012،فرباير1العربية،بَتوت،ط

 www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Arabic_fullreport. 25 ،24،ص،ص2007

https://ar-ar.facebook.com/.../%20???-????-?????
https://ar-ar.facebook.com/.../%20???-????-?????
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أننا ال نسَت «تقريرا  يوضح" توقعات الطاقة العاؼبي"نشر التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية ربت عنوان فقد 
فإذا استمر االذباه اغبارل يف إنتاج الطاقة، . على الطريق الصحيح للحد من تفاقم ظاىرة االكبباس اغبراري العاؼبي 

 أعلى دبقدار درجتُت مئويتُت 2100فإن متوسط درجات اغبرارة على  كوكب األرض سوف يكون حبلول عام 
 األمر الذي يعٍت إغباق ضرر ال يبكن إصبلحو بكوكبنا والظروف 1990مقارنة ابؼبستوى الذي كان عليو يف عام 

                                                                                                                                                                                           1 « . البلزمة الستمرار حياة البشر عليو

  وتداعيات األزمة البيئية يف اؼبستقبل خطَتة جدا، و معادلة صعبة ومعقدة بعمق ،األمر الذي هبعل قضية البيئة 
أكثر إغباحا ، تستأثر ابىتمام اعبميع، وذبعل األنظار كلها تتحول إذل الرىاانت و التحدايت البيئية، و تدفع إذل 

فبناءا على دراسات اػبرباء العاؼبيُت و دوائر االستخبارات األمريكية تبُت .معرفة التوقعات اؼبستقبلية لؤلزمة البيئية
                                                          و أن ىناك2«  األرض آخذة يف التحول ابلفعل، سواء كنت تعرف أم ال، فأنت على كوكب جديد«أن 
وقد بدأت ىذه الظواىر تتواجد ومن . وتغَت اؼبناخ ندرة اؼبوارد اغبيوية العاؼبية، :السيناريوىات اؼبخيفة"اثنان من «

وبذلك قد تكون األزمة البيئية سببا 3«. اؼبرجح أن تنتج موجة عارمة من االضطراابت والتمرد، واؼبنافسة، والصراع
يف ظهور أزمات من نوع آخر كاالضطراابت السياسية و اؼبشاكل البينية و اعبوارية بُت الدول، و األزمات 

على غرار األهنار اؼبتنازع عليها، وأعمال الشغب بسبب " حروب اؼبياه"وبذر اػبرباء من «االجتماعية، و ىنا 
الغذاء العاؼبي الذي شهد ارتفاعا ابرزا يف أسعار السلع األساسية، واؽبجرات اعبماعية بسبب اهنيار النظام 

يف البداية، ىذه الفوضى من اؼبرجح أن تنشأ إذل حد كبَت يف أفريقيا، وآسيا الوسطى، . االجتماعي أو اهنيار الدول
من بُت و4« .ومناطق اعبنوب اؼبتخلفة، ولكن يف الوقت اؼبناسب سوف تتأثر صبيع اؼبناطق على سطح األرض

يرى العلماء و اػبرباء أنو من بُت األخطار البيئية اليت ستواجهها البشرية - حول مستقبل البيئة-التوقعات احملتملة 
يف مستقبلها ىو مشكلة ندرة و نفاذ اؼبوارد الطبيعية اغبيوية كالطاقة واؼباء واألراضي، واألغذية، واؼبعادن ، وىذا 

، - اعبوارية – قد يكون سببا قواي يف نشوء االضطراابت االجتماعية والصراعات السياسية، و اػببلفات اغبدودية 
                                                                                                           .واغبروب

كأنواع معينة من األظباك، -  خبلل النظر ؼبوجة االنقراض ىذه فإن العلماء سجلوا انقراض بعض اؼبوارد «فمن

                                                           
 www.alkhaleej.ae/.../1e3403a9-dc54-4f30-a0dc-9f32 ،2011 نوفمرب 12اػبليج خافَت سوالان،مستقبل كوكبنا على احملك،  1
، 2013انداي ضبدان ابريل - وكالة أخبار الشرق اعبديد: مايكل كلَت،ندرة اؼبوارد قبل أن تقود إذل اإلنفجار، ترصبة 2

resourcecrisis.com/future/scarcity-of-resources/ 
 .                                                                                                                                          نفس اؼبرجع 3
 .                                                                                                                                        نفس اؼبرجع 4

http://www.alkhaleej.ae/.../1e3403a9-dc54-4f30-a0dc-9f32
http://www.alkhaleej.ae/.../1e3403a9-dc54-4f30-a0dc-9f32
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وىذه اؼبوارد سوف تصبح أقل وفرة يف العقود اؼبقبلة، وردبا ستختفي سباما، ولكن اؼبواد - واغبيواانت، واألشجار
األساسية للحضارة اغبديثة مثل النفط واليورانيوم، والنحاس سوف يصبح اغبصول عليها أكثر صعوبة وأكثر 

  1 «.تكلفة، فبا قد يؤدي إذل نقص عرضها

. ومشكلة ندرة اؼبواد اغبيوية و الطاقوية تظهر بشكل ابرز ابؼبقارنة مع الزايدة السكانية وارتفاع الطلب عليها
فالنفط مثبل سلعة ىامة يف االقتصاد العاؼبي، قبد أهنا سبب يف العديد من اػببلفات الدولية، و ردبا تكون اؼبسألة 

 .أخطر يف اؼبستقبل
 و تقدر «كذلك األمر ابلنسبة للمياه مثبل فخبلل السنة قبد أن ما تقدمو السماء من أمطار ال تزال غَت اثبتة

ولكن دبعظمها هتطل يف األراضي على ىطول جرينبلند، القارة القطبية .  كيلو مًت مكعب40،000حبوارل 
اعبنوبية، سيبَتاي، ومنطقة األمازون الداخلية حيث ىناك عدد قليل جدا من الناس، وابلتارل العرض اؼبتاح ىو غالبا 

يف العديد من اؼبناطق ذات اؼبستوايت السكانية العالية، إمدادات اؼبياه ىي ابلفعل متفرقة نسبيا، . ما يكون ؿبدود
ال سيما يف مشال أفريقيا، وآسيا الوسطى، والشرق األوسط، حيث ال تزال تنمو نتيجة الرتفاع معدالت الزايدة 

 2« .السكانية والتوسع العمراين، وظهور الصناعات الكثيفة االستخدام للمياه
ىذه التنظَتات اؼبستقبلية للشأن الدورل، و ما يتعلق دبصَت بعض الدول، ذلك أهنا ستكون عرضة لتهديدات 

ما الحظو ستيفن . قبد لو ما يربره اترىبيا واألمثلة على ذلك كثَتة منها. أمنية، واقتصادية، و اجتماعية، و بيئية
 أن العديد من «من خبلل كتابو- مدير ؾبموعات متحف بيبودي لآلاثر واالثنولوجيا يف جامعة ىارفارد- لوببلن

اغبضارات القديبة شهدت مستوايت أعلى من نقص اؼبوارد الناصبة عن النمو السكاين، وفشل احملاصيل، أو 
 وغزوات أؼبانيا لبولندا يف 1931 وكان القلق على الغذاء عامبل مهما يف غزو الياابن ؼبنشوراي يف العام .اعبفاف

  3«.1941 واالرباد السوفيايت يف العام 1939العام 
يعتقد العديد من اػبرباء، أن القتال يف دارفور وغَتىا من اؼبناطق اليت مزقتها اغبرب يف مشال أفريقيا قد «كما 

يكون الدافع، للتنافس بُت القبائل الصحراوية من أجل الوصول إذل إمدادات اؼبياه الشحيحة، واليت تفاقمت يف 
عن برانمج األمم اؼبتحدة « تقرير2009 صدر عام و قد. 4«.بعض اغباالت بسبب ارتفاع مستوايت السكان

اعبفاف اؼبتكرر، وزايدة الضغوط الديبوغرافية، والتهميش السياسي "للبيئة حول دور اؼبوارد الطبيعية يف الصراع أن 
                                                           

.اؼبرجع السابق  1  
 .نفس اؼبرجع  2
 .                                                                                                                                       نفس اؼبرجع 3
 .                                                                                                                                                نفس اؼبرجع 4
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 حالة وفاة 300،000ىي من بُت القوى اليت دفعت اؼبنطقة إذل دوامة من الفوضى والعنف الذي أدى إذل 
و هبذا تزداد اؼبشاكل البيئية حدة و خطورة عندما تكون 1« .2003وتشريد أكثر من مليوين شخص منذ العام 

و يتضح ذلك من خبلل قلق و زبوف العلماء و اػبرباء فبا . سببا يف توليد مشاكل أخرى أخطر و أشد حدة
ورد يف برانمج األمم ... ينجر عن ىذه اؼبشكبلت من حروب، و صراعات دولية، و موجات العنف والتمرد

لقد أصبحت العبلقة بُت اؼبشكبلت البيئية والصراعات الدولية و اؼبدنية موضوع حبث « :2007اؼبتحدة للبيئة 
فيمكن لندرة و وفرة اؼبوارد البيئية أن تسهم يف زايدة ...مستفيض للبحث األكاديبي يف فًتة ما بعد اغبرب الباردة 

حدة التوترات القائمة و اؼبسانبة يف نشوب صراعات بُت اجملموعات، و بشكل خاص يف اجملتمعات اليت تفتقر 
ويشَت ىذا الربانمج كذلك إذل العبلقة اؼبوجودة بُت 2« .إذل اإلدارة الفعالة و اؼبنصفة للمنافسة للسيطرة على اؼبوارد

اؼبشكبلت البيئية و قضية التوترات الداخلية واػبارجية اليت قد تطال بعض الدول و ذلك يف عدة صفحات، مثل 
، وغَتىا كثَت، و ىي كلها تتحدث عن التغَتات اؼبناخية ابعتبارىا سبب يف 318 ،317 ،316:الصفحات

كالفيضاانت ، الزالزل، * عدم استقرار العديد من الدول، فالكوارث البيئية الناذبة عن مشكلة التغَت اؼبناخي 
كالفقر، : كلها قد تؤدي إذل خلق مشاكل اجتماعية، سياسية، اقتصادية...الثورات الربكانية، التصحر، اعبفاف 

العنف، التمرد، التشرد، اهنيار القيم، تدىور التنمية االقتصادية، البطالة، عدم االستقرار الذي يهدد النظام واألمن، 
و ىذه األخَتة كذلك تعترب عامل ينمي اؼبشكبلت البيئية، ألن ىناك تناسب طردي ..   توترات داخلية وخارجية،

بُت ىذه اؼبشاكل، فاؼبشاكل البيئية قد تولد اؼبشاكل االجتماعية ، السياسية، االقتصادية، و ىذه األخَتة يبكن ؽبا 
. .أن تضاعف من حجم األزمة البيئية

                                                                                                 

 

 

                                                           
 .                                                                                                                                         نفس اؼبرجع 1
. 315،ص،2007البيئة من أجل التنمية برانمج األمم اؼبتحدة للبيئة،  GEO4توقعات البيئة العاؼبية   2

www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Arabic_fullreport 
ىل تكون التغَتات اؼبناخية سببا لنزاعات عاؼبية يف اؼبستقبل؟ هبيب عن ذلك، بناءا على ما ورد يف :عبد الرزاق الدواي إذل ظاىرة التغَت اؼبناخي بسؤالو. يشَت ىنا د*

 ويوضح ىذا التقرير أن استمرار التغَتات اؼبناخية، و ارتفاع نسبة البلجئيُت ..."التغَتات اؼبناخية هتديد خطَت لؤلمن" بعنوان2007تقرير علمي نشر يف أؼبانيا يف ربيع 
                                                                      ىد   .حقيقيا لؤلمن و االستقرار العاؼبيُت البيئيُت يعد هتديدا

http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Arabic_fullreport
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 سنكتشف كيف تساىم الفلسفة يف فهم البيئة،من خالل ادلشكلة ادلعاجلة يف ىذا البحث و ىي فلسفة      
عٌت  إذ حاولنا يف الفصل األول التعرض مل.مشكالت البيئة و حتاول أن تعطيها حلوال ذات صبغة أخالقية تربوية

و انتقلنا إىل مفهوم علم البيئة و فلسفة البيئة و تطرقنا إىل التطورات اليت عرفها علم البيئة منذ  البيئة ومفهومها،
و بعدىا خصصنا فصال للبيئة .  و ذلك دون إمهال التطورات اليت عرفتها عالقة اإلنسان ابلبيئةظهوره،بداية 

 و على ىذا األساس حاولنا أن نكشف عن اىتمامات وانشغاالت العلمية،ابعتبارىا موضوعا من ادلوضوعات 
؟ مث انتقلنا  ؟ و كيف يتعاملون مع ادلشكلة البيئية  و ما ىي الصعاب اليت يواجهوهنا فيواجملال،العلماء يف ىذا 

رغم أن عالقة الفلسفة ابلبيئة ليست حديثة العهد بل – بعدىا مع ىذا ادلفهوم إىل بيئتو اجلديدة و ىي الفلسفة 
، ىذه األخَتة اليت حاولت كذلك احتواء مفهوم البيئة و التعايش معو، و مع مشكالتو، و بناءا - ىي قدمية جدا 

، و ما ىي احللول اليت يراىا ممكنة دلواجهة  على ذلك حاولنا التعرف على كيفية تعامل الفيلسوف مع البيئة
ادلشكالت البيئية؟ مث حاولنا تناول البيئة بنظرة أخرى ختتلف عن نظرة العامل أو الفيلسوف وىي نظرة الدين، حيث 
يرى البعض أن للدين رؤية مهمة حول البيئة، حىت أنو برر ووضح السبب يف ظهور ادلشكالت البيئية، وحذر من 

و احلديث ىنا يتعلق خباصة عن – اإلقدام على ىذه األسباب، كما أنو قدم طرق الوقاية من ىذه ادلشكالت 
و ابلرغم من اختالف ىذه –  والذي يعترب حىت بشهادة الغربيُت حامل ذلذه الصفات ادلذكورة اإلسالمي،الدين 

، كما أن  الرؤى إال أهنا مجيعا لديها ىم واحد وىو اخلالص من األخطار اليت تواجو البيئة وحتاول أن تقضي عليها
ىذه الرؤى تتفق حول مسألة الًتبية و التوجيو و تنمية الوعي و ادلسؤولية و فكرة احًتام البيئة عند اإلنسان ألن 

، والذي ميكن أن يقلص من حجم  ، و التعامل احلسن و العقالين معها ذلك سبب خللق عالقة جديدة مع البيئة
 ادلشكالت البيئية وانقشنا يف الفصل األخَت أىم ادلشكالت البيئية  و أخطرىا حدة على البيئة مبختلف منظوماهتا

، و ظاىرة التغَت  ، والتلوث البيئي أبنواعو و من أمثلتها مشكلة االنفجار السكاين. ، و على حياة األنواع احلية
مع العلم أن كل ىذه ادلشكالت دتاثل بعضها بعضا . ، و مشكلة ادلهاجرين البيئيُت ادلناخي و االحتباس احلراري

و بعد ىذا تطرقنا إىل احملاوالت اليت حاولتها ادلنظمات واحلكومات و اجلهود . من حيث حجم اخلطورة والصعوبة
، إذ  ادلبذولة من طرف العلماء و الفالسفة من أجل مواجهة ىذه ادلشكالت و حماولة البحث عن حلول ذلا

وجدان كل ىذه احملاوالت تقًتب من مفهوم الًتبية و تنمية الوعي لدى األفراد و احلكومات من أجل الكف عن 
و انتقلنا . ، و ذلك على أساس أن اإلنسان ىو سبب ادلشكلة اليت تعرفها البيئة يف كل جوانبها اإلفساد يف البيئة

فادلشكالت البيئية ذلا ما ذلا من . إىل تداعيات األزمة البيئة و ما تطرحو من توقعات و تنبؤات متعلقة مبستقبلها
فالبيئة   . اخلطورة على مستقبل اإلنسانية بكل أبعاده السياسية، االقتصادية، االجتماعية، النفسية، الطبيعية
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أصبحت مها عادليا وإنسانيا ،و ما يستوجب أن يتحد اجلميع  من أجل محاية البيئة ألهنا اإلطار الذي حنيا فيو 
، ومنارس فيو عالقاتنا الطبيعية مع بٍت البشر اآلخرين لذلك كلو علينا  ، وحنصل منو على مقومات وجودان مجيعا

حىت يتحقق ذلك البد و .أن حنميها و ندافع عنها، كي حنافظ عليها من أجلنا و من أجل حياة األجيال بعدان
من تنمية الوعي البيئي، وروح ادلسؤولية لدى األفراد، و تبٍت مناىج وبرامج الًتبية السليمة اذلادفة  إىل أن يدرك كل 

فرد قيمة و أمهية البيئة، وصوهنا،وضرورة احملافظة على مقوماهتا، وضرورة استغالل مواردىا االستغالل األمثل و 
العقالين، بعيدا عن اإلسراف واإلفساد واستنزاف ادلوارد البيئية بشكل غَت منظم و غَت عقالين مبا يف ذلك ادلوارد 

 وغَت ادلتجددة، فضرورة بقاء احلياة على كوكب األرض تستدعي وتفرض على كل اإلنسان وادلتجددة ،الدائمة 
. االلتزام بتحقيق عالقة جيدة بينو و بُت الطبيعة 
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" Résumé :                                    « Titre » 
 

La Philosophie et l’environnement“ Roger Scrutton - Rachel Carson“  

Model.    Cette recherche concerne le problème de l’écologie et sa 

vision philosophique. Le premier chapitre traite le sujet de 

l’environnement, l’écologie et sa philosophie, aussi l’évolution de 

l’écologie et sa relation entre l’être humain et la nature. Le deuxième 

chapitre parle de la science de l’écologie et sa philosophie selon 

Rachel Carson et Roger Scrutton , En plus la vision religieuse . Le 

troisième chapitre étudie les problèmes de l’environnement tel que : 

changement et le réchauffement climatique, la pollution, croissance 

démographique…. ainsi que leurs solutions qui renvoient à une 

unique solution ; l’éducation et la conscience (respect de la nature), 

ce sujet touche la vision futur de l’environnement et ses problèmes. 

En conclusion, c’est un résumé de la vision écologique et 

philosophique. 

 « Title »  
 Abstract : 

    Philosophy and environnement“ Roger Scrutton - Rachel 

Carson“  Model.    

This research discusses  the problem of ecology  and the vision of  

philosophy to it . The first chapter deals with environnement  ,  

ecology and  the  philosophy of ecology ,also  the evolution of 

ecology,the relationship between human and  nature    . The second 

chapter talks about ecology science and philosophy of ecology by  

Rachel carson and Roger Scrutton’s vision  plus the  religious  vision . 

The third chapter discusses the problems of Environnement eg : 

climate changes, global warming , pollution, demographic growth….. 

.in addition  it deals  with the diffrent   solutions of these problems, 
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one of them refers  to  education and consciousness ( respect of 

nature),and it speaks about  the future of Environnement and its   

problems  .finally there is a summary and a  conclusion about the 

vision  of Ecology and  philosophy  . 

 " العنوان "

  أمنوذجا " راشيل كارسون–روجر سكروتون "   الفلسفة و البيئة:امللخص

البيئة، : الفصل األول كان حول حتديد املفاهيم. هذا البحث يتحدث عن املشكلة البيئية و الرؤية الفلسفية حوهلا 
أما يف الفصل الثاين . اإليكولوجيا، و فلسفة البيئة، كما يعاجل تطورات علم البيئة، و عالقة اإلنسان ابلبيئة

فيتحدث عن علم البيئة و فلسفة البيئة ابلرتكيز على موقف الفيلسوف روجر سكروتون، والعاملة راشيل كارسون، 
الفصل الثالث يعاجل بعض بعض املشكالت البيئية، و يعاجل . إضافة إىل تناول الرؤية الدينية و موقفها من البيئة

، و يف (احرتام الطبيعة)كذلك احللول املقرتحة هلا، و اليت جندها تقرتب من حل واحد يتمثل يف الرتبية و التوعية 
و يف النهاية هناك خامتة البحث، و تتعلق مبلخص . األخري يتطرق إىل مستقبل البيئة و ما ستؤول إليه مشكالهتا

.     حول موضوع الفلسفة و البيئة  
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