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 البحث:ملخص 

ء، ته، من غذاء، وكسااء، ودواويحصا  مهه عل  مقوما  يياالبيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنساان، 

وماوو،، ويماارف فياه عتقااتاه ما هقراناه من بهي البشاااار، وللبيئاة العادياد من المقوماا ، واإلنسااااان هو 

الكائن الوييد القادر عل  تعمير هذه البيئة، لذلك عهيت الفلسااافة بالبيئة ومشاااكتتما قديمث ويدي ث، 

ة، وهخاذوا يادعون إل   يا  لماذه المعضاااالاة الكبيروالمفكرون يفكرون جلياث يومن ثم هخاذ الفتفاااافاة  

البيئة قيمة ال   يا هختقإقامة التوازن بين مطالب اإلنسان ي السيطرة عل  البيئة، واإلفادة من مواردها، و 

إذ يتعااما  بماا اافراد والمعتمعاا  ما مواردهم الطبيعياة، وكيفياة افااااتغتلماا االفااااتغت   ؛غه  عهماا

ل  مر التاريخ وقفا  مممة وواضحة ي فتمة البيئة، والمحافظة فة والمفكرين ع، و كان للفتفاام  

الفلسااافي ال شاااك هن الترا   عليما، ووضاااا ااطر وااليا  الطبيعية والوقائية للحد من مشاااكتتما، و 

يزخر بالعديد من اإلفاماما  المتعددة ي هختقيا  البيئة، والتي هفاممت بشاك  كبير ي يماية البيئة؛ 

ولقد هرفات ،  وي ذا  الوقت لديما قدرة عل  تقديم الحلو  المممة لخدمة البيئة، والحد من مشااكلما

ن القواعد والرؤ، ي المعا  العديد م،  الحضااارا  البشاارية القديمة ي الصااين والمهد ومصاار والعرا 

 .البيئي، وبخاصة ي ترشيد افتغت  الموارد الطبيعية

 .الفلسفة-التفكير  -البيئة-ا هختقيالكلما  المفتايية: 
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Environmental Ethics in the Philosophical Thinking 
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Abstract: 

The environment is the sphere within which a human being lives and from 

which he gets the essential need for his life; food, clothing, medicine, 

shelter. There, he can establish his relations with other peers. Although the 

environment has various basic constituents, the human being is the only 

creature who can construct this environment. Therefore, philosophy has 

cared for the environment and its issues both in ancient and modern times. 

Hence, the intellectuals and philosophers thought deeply of finding a 

solution for such a great dilemma. They called for holding a balance 

between the claims to control the environment, making use of its supplies 

and the indispensable environmental ethics since the individuals and their 

communities resort to these ethics while dealing with their natural 

resources and how to exploit them properly. Along history, philosophers 

and intellectuals held clear and crucial attitudes seeking ecological 

integrity, conservation as well as designing the frameworks; natural and 

preventative mechanisms to reduce the amount of its resultant issues. 

Undoubtedly, the philosophical heritage abounds in numerous and 

multiple contributions to the field of environmental ethics which 

contributed largely to conserve the environment. At the same time, they 

had the potential to introduce sensible solutions to serve the environment 

and reduce the number of issues that may arise later. The ancient human 

civilizations of China, India, Egypt and Iraq had established a variety of 

rules and viewpoints concerning the environmental field; especially 

reducing consumption of natural resources. 

Key words: philosophy, environmental ethics, construction, issues, 

balance, nature.  
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 (الفلسفة-التفكري  -البيئة-أخالقياتكلمات مفتاحية )شرح 
اافعا  بسمولة ويسر من غير ياجة إل   عبارة عن هيئة للهفس رافخة تصدر عهما "الخلق:  أخالقيات:

كانت الميئة خلًقا يسهًا، وإن كان الصادر مهما اافعا     ،فإن كان الصادر عهما اافعا  الحسهة  ؛فكر ورويَّة

هي معموعة من ااداب   : وااختقيا ، "يًئاخلًقا ف ؛فميت الميئة التي هي مصدر ذلك  ،القبيحة

وثيقة تحدد  "كلمة هختقيا  تعهي: ، و بين هصحاب ممهة معيهة ابثهو القواعد التي تعتبر صو ،والقيم

 .(1) ..."المعايير ااختقية والسلوكية الممهية المطلوب هن يتبعما هفراد جمعية ممهية

هو    ،لكيميائّية والفيزيائّية التي تحيط بالكائن الحي ر الحيوّية وامعموعة العهاص الِعلم: البيئة بُلَغة البيئة: 

ك  ما يحيط باإلنسان من  وقي : البيئة هي  وتؤثِّر عل  وجودها وبقائما،  ،بمعموعة من الكائها  الحّية

ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وك  ما تحتويه هذه ااوفاط من جماد ونبا  وييوان وهشكا   

  . ة ونظم وعمليا  طبيعية وهنشطة بشريةمختلفة من طاق

 

اغب ااصفماين، وقا  "الخاطر ي الشيءإعما  " التفكري: ة مطردة للعلم إل  معلوم،  ": ، هوالرَّ قوَّ

ة بحسب نظر العق ، وذلك لإلنسان دون الحيوان، وال يمكن هن ُيقا  إالَّ فيما يمكن   وجَوالن تلك القوَّ

يء، وترتيب ما يعلم ليص  الفكر:  قي ، و "هن يحص  له صورة ي القْلب  به إل    إعما  العق  ي الشَّ

 .(2) "إعما  العق  ي المْعلوم للوصو  إل  معرفة معمو  و:ه  "معمو 

  

هي كلمة معّربة من الكلمة اليونانية )فيلوفوفيا(، والتي تعهي يّب الحكمة، هما اصطتًيا فمي    :لسفةفال

  ، التفكر ي هذه المسائ والمعرفة، والِقَيم، والعق ، واللغة، من خت     درافة ما يتعّلق بومور، كاالوجود،

: علم ااشياء بحقائقما الكلّية؛ ييث ُيؤّكد هّن  بونماالكهدّي ، وعرفما والهظر لما بمهظور فلسفي إدراكي

 

فر  كبير بين ااخت ، وااختقياا ؛ فاااخت  هي معموعاة القيم والمباادت التي تحرش الشااااعوب م ا  ههاالاك  (1)

 العد  والمساواة والحرية؛ هما ااختقيا  فمي معموعة القيم وااداب، المتعارف عليما شفاهة هو كتابًة.

وقيم فاامية مبهيّة عل  واقا معيّن التفكير: مبادت ههاش فر  بين الفكر والتفكير؛ الفكر: هو نق  صاورة جميلة تحم  (2)

 بعد هن يوتي الفكر بالمبادت التي يحملما والقيم السامية الموجودةِ فيِه.
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د  ا عههمّ  ،الُكلّية هي إيد، خصائص الفلسفة العوهرّية التي ُتمّيزها عن غيرها من العلوم اإلنسانّية

افتكما    " : الحكمة هيهن  ابن فيهاوير،  ،"موجودةالعلم بالموجودا  بما هي ": فميالفارابي 

و  "اإلنسانيةو العملّية عل  قدر الطاقة  نسانية بتصّور اامور و التصديق بالحقائق الهظرّيةالهفس اإل

غريقي ، إذ كان الحكيم  ا اإلالذي كان يفممه اإلغريق و المعتم  نفسه   المفموم   هي   المفموم   بمذا  مةكالح

وير، ابن ُرشد هّن الّتفكير  ، ممهة هو يرفة هو صهعة دون تمييز فكرية كانت هو يدوّيةهو ك  من كُم  ي 

ي الموجودا  يكون عل  اعتبار هّنما مصهوعا ، وكّلما كانت المعرفة بالمصهوعا  هتّم كانت المعرفة  

  . بالّصانا هتمّ 
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 ةـــقدمامل

والصتة والستم عل  هشرف المرفلين، فيدنا محمد، وعل  آله وصحبه   ب العالمين،الحمد هلل ر

 وبعد:الطيبين الطاهرين، 

الحدي ة التي من الممكن هن تفيد الواقا، وبخاصة ي ظ  ما يحد    درافا عد هذه الدرافة من التُ  

وما  ث مفمومما، وذلك من يي عل  مسرح اايدا  من وقائا وتعارب، وهمراض مهتشرة، وفيروفا  

كذا ي التصورا  التي توافق الفكرة  و   يترتب عليما من هفكار، ربما تختلف عن وجما  الهظر ااخر،،

 تارة، وتخالفما تارة هخري. 

هو عدة   ،هن الِفَكر البح ية لم ولن توتي من دون وجود دافا محدد من البدهيا  بواعث اختيار الدراسة:

فيرجا لطبيعة   أما األول:بعضما موضوعي وااخر ذاتي،  دة دوافا،فبقتما ع طرويةدوافا، وهذه اا

الموضوع وههميته، وبخاصة هن الفكرة لم يتهاولما هيد من الباي ين كفكرة مستقلة، فضتً عن هن الفكرة  

تهاولوها وفق  -  ستشرقون فتففة والمالدرافة وبحث، وي الواقا هن الِفَكر التي تهاولما تحتاج إل  

  وضوعا  فيرجا إل  الحاجة لتبيان م   هذه الم أما الثاني:و  - صة بمم، ولون فكري محددطبيعة خا

معرد، يخلو من التعن، والتعصب، ومن ثم كان هذا الموضوع   وتوضيحما، وفق مهمج موضوعي

 .  (1) (باااااااا )هختقيا  البيئة ي التفكير الفلسفي الموفوم 

، وذلك هثهاء  (المهمج التحليلي )، مهمعث رئيسث وهو ه بح سلك ييهن البايث  لقد اجتمدمنهج البحث: 

توص  إليه من عهاصر  ي من نايية، ومن نايية هخر، تركيب ما  هص  إل  هدفيتحلي  الهصوص، يت  

 . المحددة برز المعالم المهمعيةيي نسق متكام  

الحقائق والفكر  بين  هثهاء عقد المقارنا  المتعددة ( المهمج المقارن) البايث هيضث ولقد افتخدم

وبخاصة  من ختله،    عرض هوجه الهقدتم  ، الذي  (المهمج الهقدي)  ت، وكذلك افتخدموكذلك القضايا

 

ههاش مهاهج هخر، وفلسااافا  متعددة ي الحفال عل  البيئة ويمايتما ومهما فلسااافة اانانية والتمركز يو  الذا ،   (1)

 العانب ولن تتعرض لعميا هذه الهظريا  والفلسفا .  هذا وما هذا فإن هذه الدرافة لن تتهاو
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ة واصحابما هيث كان مهمعمم وموقعمم، وخطوا  البحث فتكون عل  الهحو  التي ُوجمت للفكر

 ااتي:

المراجا والمصادر ااخر،    االعتماد ي هذا البحث عل  المراجا الرئيسة للبحث، إل  جانب بعض  -1

 ا. التي تتعلق ببحث القضية المراد تهاولم

فكرة كما تهاولما هصحابما، من  بده بعرض اليالمسولة المراد درافتما،  ههثهاء عرض ان البايثك -2

وكذا عرض الفكرة بموضوعية، يتم ذلك، ثم بعد ذلك  همصادرهم اافافية الخاصة بمم ما همكه

 مسولة.ال من  السليم موقف التبيان 

ان مهمعية البحث العلمي، تفرض علي البايث السير   ؛ ما الدلي  هين وجد  هي درافت البايث  راف -3

 ي ضوء هذا المهمج العقلي الرصين.

ي نقاش تحليلي صرف،   الدخو لمسولة التزمت بوضا تصور عام لك  مسولة، دون اهثهاء عرض  -4

ر ي شك  تومت   كِ التعقيب عل  ما ذُ يكون  ايةالهموي الرؤية السليمة للمسولة،  وإبرازوهخذ ورد، 

 . ، هو للقضية التي تفرعت مهما، هو ترتبت عليمامسولة المراد بح ماللرهي ونتيعة و 

   هذا الهحو:  ، وخاتمة، عل  مبايث وثتثةقسمت هذه الدرافة إل  مقدمة، وتمميد، خطة الدراسة: 

، وكان  ل  اختياره، وخطة البحث، ومهمج البايثالمقدمة: فقد تضمهت ههمية الموضوع، والبواعث ع 

المبحث ااو :  : عبارة عن تهاو  البايث فيه مفموم البيئة وعهاصرها، وعتقة اإلنسان بما، هما التمميد

تهاولت فيه إفماما  الفتففة   ، والمبحث ال اين:فقد تهاولت فيه: مفموم البيئة ي التفكير الفلسفي

ا الخاتمة: فقد اشتملت عل  ههم  همرهي ونتيعة،  :لثوالمبحث ال ابيئة، والمفكرين ي هختقيا  ال

 إليما من خت  الدرافة، وهتبعت ذلك ب بت المصادر والمراجا. البايث الهتائج التي توص 

هخذ ورد، هو الحق الذي ال  هفكار و ع  هن ما جاء ي هذه الدرافة، من آراء، و ّد يال  البايث  فإن وبعد:

الخالية من التعصب   تريد الوصو  للمعرفة المعردة دُ يَ  فطرتماإال محاوال   يهمحيد عهه، فما 

وهو ما   ،فإن كان فيه من صواب، فذلك من فض  اهلل وتوفيقه المتسمة بالموضوعية العلمية؛  ،والتعن

 وباهلل التوفيق،،،، هرجوه، وإن كانت ااخر، فمن نفسي، ويسبي هنهي اجتمد ، والكما  هلل ويده.
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 دمهيالت

مفاهيم التي تحتاج إل  صياغة تعريف يتفق ما المعطيا  الفلسفية للتفكير؛ فإذا  هختقيا  البيئة من ال

هراد البايث هن يضا تعريفث يختص بوختقيا  البيئة؛ فعليه هن يحدد مهذ البداية مفموم البيئة مفردة، ثم  

إل  مد،   تعريف عقتين، يعب التهويه يقوم بتعريف هختقيا  البيئة عل  التركيب، وإذا ما تم صياغة

اتفا  المفاهيم الطبيعية يو  هذا التعريف من عدمه، وإل  هي يد يتفق التعريف الفلسفي ما هذا  

 التعريف، وذلك عل  الهحو ااتي:

 أواًل: مفهوم البيئة لغة واصطالحًا:
واالفاااام مهااه:  ، "تبوه  "، ومهه " بوه  "ااص  اللغوي لكلمة البيئااااة يعود إل  الفع   البيئة يف اللغة:

 ، وقد افتخدم هذا اللفظ ي هك ر من معه  ي لغة العرب، ومن هذه المعاين ما يلي: "البيئة"

  (1)  اإلقرار بالذنب واالعتراف به؛ فيقا  باء له بذنبه، هي: اعترف له بذنبه، وباء بدم فتن، هي: هقّر به-1

 . 
   (2)  .ي مكانته ومهزلته، والبواء هو السواء ن، هي كان ندًا له الهدية: فيقا : باء فتن بفت -2

 . (3)  التصاااويب والتسااااديد، ومهما بوه الرمح نحوه، هي: صّوبه وفدده-3

الهزو  واإلقامة، وهو من هشمر المعاين، يقا : تبوه مهزالً نزله، وهبو  بالمكان هقمت به، وتبوه المكان  -4

يَماَن    تبوؤوا  ِذينَ الَّ وَ :﴿يّله، ومهه قوله تعال  اَر َواإْلِ والمباءة: معطن اإلب ، ييث تهاخ    [9]الحشر:  ﴾الدَّ

 .(4) ي الموارد، ومباءة الغهم: مهزلما الذي تووي إليه، والمباءة من الريم: المكان الذي يكون فيه العهين

 

 . 8/413،كتاب العين  1/28، مختار الصحاح   1/36لسان العرب  (1)

 . 109، التوقيف عل  ممما  التعاريف صا 1/37لسان العرب    (2)

 .   8/413، العين 1/38لسان العرب  (3)

 . 1/67كبير:، المصباح المهير ي غريب الشرح ال1/36لسان العرب  (4)
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الكائن الحي بوجه  ه فيوعليه فمادة هذه الكلمة تهصرف إل  المكان، هو المهز ، هو الوفط الذي يعيش 

عام، كما تهصرف إل  الحا  هو الظروف التي تكتهف ذلك المكان؛ هيث كانت طبيعتما، ظروف طبيعية،  

 ( 1)  .، هو بيولوجية التي تؤثر ي يياة ذلك الكائن ونموه، وتكاثرهةهو اجتماعي

صططالح فاتعما  هذا يصاعب عل  الباي ين تحديد اصاطتح معين لمذا المصاطلح؛ لكن شااع ا: ويف اال

تحادياد مفمومماا تلق  القبو  عهاد البااي ين، اللفظاة، وك ر تاداولماا، وهي ما غموض معهااهاا وصااااعوباة 

وكان افاااتعما  لفظ البيئة مضاااافة إل  موضاااوع البحث، فقالوا: البيئة الطبيعية، والبيئة ال قافية، والبيئة 

 ءك  شاي  "م بونما:  1972توكمولم عام  االجتماعية وهكذا، وعرفت البيئة ي مؤتمر البيئة البشارية ي فا 

المحيط الذي يوجد فيه اإلنساان وما فيه من عوام  وعهاصار ، وقي  ي تعريفما: هي  (2) "يحيط باإلنساان

المعا  المكاين الذي يعيش فيه الوفاط هو  "، ويعرف علُم البيئة بونه:  (3)  تؤثر ي تكويهه وهفالوب يياته

اإلطار  "وُعرف هيضااث: بونه: ،  (4) "وبشاارية يتوثر بما ويؤثر فيما    اإلنسااان، بما يضاام من ظواهر طبيعية

الذي يعيش فيه اإلنسااان ويحصاا  مهه عل  مقوما  يياته من غذاء وكساااء ودواء وموو، ويمارف فيه 

موم البيئة ي العصار الحديث إل  الطبيعة بمكوناتما، هي ويشاير مف، (5)"عتقاته ما هقرانه من بهي البشار  

 .(6)ء وتراب وكائها  ييةيط بها ي الطبيعة، وما يقا ي المعا  الحيوي لألرض من هواء وماك  ما يح

 

 

ها 1416الطبعة ااول     23قانون يماية البيئة اإلفتمي مقارنث بالقوانين الوضعية د / هيمد عبد الكريم فتمة صا    (1)

 م.1996

 المرجا السابق. (2)

 ها.1416حق إصدار رابطة العالم اإلفتمي، فلسلة دعوة ال 1، 7البيئة واإلنسان، علي رضا هبو زريق، ص (3)

 م. 1999طبعة مكتبة ابن فيها  14ة، مشاكلما وقضاياها ويمايتما من التلو ، م / محمد عبد القادر الفقي صا البيئ (4)

 م. 1984الرياض، مؤفسة الخليج العربي  16البيئة والمهاهج الدرافية، هيمد إبراهيم شلبي صا  (5)

 6لسفتما: ص علم البيئة وف (6)
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   (1):ثانيًا: عناصر البيئة

يترتب عليه نتيعة  للبيئة عهاصر هفافية، اختلف ي مكونا  عهاصرها، بيد هن االختتف غير مؤثر، وال 

 مخالفة، وعليه فإن من ههم عهاصر البيئة ما يلي: 

الّتربة هي السطح الخارجي للقشرة الخارجية  وهي هو  عهاصر البيئة، وههمما وهلصقما، و  :األرض-1

للكرة اارضية، ييث إنما إيد، المكّونا  اافافية لحياة الكائها  الحية عل  كوكب اارض، فمي  

ام   لكبير من الماء، والمواد الغذائية المختلفة، وتختلف هشكالما باختتف العوتحتضن المخزون ا

اثر الكبير ي مستويا  ترفبما  المتغيرة العيولوجية، والمهاخية التي تتعّرض لما والتي قد يكون لما ا

 .وتآكلما

بالك ير من المقّوما   من هك ر العهاصر البيئية الطبيعية توثيرًا عل  اإلنسان فمو يرتبط وهو  املناخ:-2

ن المهاخ هو نتاج لتفاع  العديد من العهاصر المهاخية  الحياتّية الرئيسّية كالحرارة والماء، ومن المؤكد ه

 .عوي، والرياحكالحرارة، والضغط ال 

ُيعتبر المسّطح المائي هو المكّون الرئيس لألنظمة البيئية  الذي هو من ضروريا  الحياة،  املاء:-3

فة إل  هن الحيز  ييث تدخ  الماء ي عمليا  التركيب الضوئي التي تقوم بما الهباتا ، باإلضاالمختلفة،  

التربة، والتي توصلما بدورها إل   المائي هو الحيز اام   لحصو  تحلت  العهاصر المممة من 

عملياتما،  الهباتا ، كما هن جميا هشكا  التفاعت  الكيميائية الحيوية تحتاج إل  محيط مائي إلتمام 

 .ماء التزمة والمهافبة الفتمرارهلذا فإن هي نظام بيئي يعتمد ي وجوده عل  مد، توّفر مستويا  ال

 فمو المؤثر والمتوثر به، والمتخل  ي ك  فراغ ي اارض.  اهلواء:-4

 لعدم افتغهاء اإلنسان عهما.  املعادن:-5

 ومتوثر بالبيئة.مصدر الرز  ااو  للهاف، وهو مؤثر  النبات:-6

 رفيق اإلنسان، ومن الهبا  والحيوان غذاء اإلنسان. احليوان:-7

 

 بتصرف. 7البيئة واإلنسان: ص  (1)
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وهو عهصر من عهاصر البيئة من ييث العتقا  بين المتعايشين ي البيئة والتوثير المتباد    نسان:إلا-8

 بيهمم بشونما. 

 ة:البيئة الطبيعي إل  ثتثة عهاصر هي: تم تقسيم عهاصر البيئة وفق توصيا  مؤتمر فتوكمولم، و 

ا  ائي، اليابسة، المحيط العوي، بمالمهي: الغتف العوي، الغتف    ةوتتكون من هربعة نظم مترابطة وثيق

ومصادر للطاقة باإلضافة إل  الهباتا  والحيوانا ،  تشمله هذه اانظمة من ماء وهواء وتربة ومعادن، 

وتعال  لإلنسان كي يحص  مهما عل  مقوما  يياته  اهلل فبحانه    هتايما وهذه جميعما تم   الموارد التي  

وهفرته ومعتمعه،   "الفرد"وتشم  اإلنسان  ة: لوجيالبيو البيئة، و ودواء وموو،من غذاء وكساء 

البيئة ، المحيط الحيوي وتعد البيئة البيولوجية جزءًا من البيئة الطبيعيةوكذلك الكائها  الحية ي 

عتقة يياة اإلنسان  جتماعية ذلك اإلطار من العتقا  الذي يحدد ماهية  ويقصد بالبيئة اال االجتماعية :

جماعة من العماعا  فواء بين  اإلطار من العتقا  الذي هو اافاف ي تهظيم هي  ما غيره، ذلك 

متبايهة هو متشابمة معث ويضارة ي بيئا  متباعدة،  ها بعضمم ببعض ي بيئة ما، هو بين جماعا  هفراد

يعرف بالهظم االجتماعية، وافتحد  اإلنسان خت  ريلة يياته  هنماط تلك العتقا  ما وتؤلف 

 لكي تساعده ي يياته فعّمر اارض واختر  ااجواء لغزو الفضاء.  لطويلة بيئة يضارية  ا

هن  ك  ما افتطاع اإلنسان  املادي:اجلانب : وعهاصر البيئة الحضارية لإلنسان تتحدد ي جانبين رئيسيين

ال اين:  اليومية، وااجمزة التي يستخدمما ي يياته يصهعه كالمسكن والملبس ووفائ  الهق  واادوا  

اإلنسان وعاداته وتقاليده وهفكاره وثقافته وك  ما تهطوي عليه نفس  فيشم  عقائد  اجلانب الغري مادي:

 .(1)  وآداب وعلوم تلقائية كانت هم مكتسبةاإلنسان من قيم  
 : البيئةواإلنسان ثالثًا: 

ائها  بقدرته عل  التوثير ي البيئة من المساالما  البدهية هن اإلنسااان كائن يي، يتميز عن الك ير من الك

خلدون هن اإلنساااان هو الكائن الوييد القادر عل  تعمير هذه البيئة؛ ف مة  المحيطة به، وي هذا ير، ابن

نا  البيئة المحيطة، ومن ضمهما بيئة الهباتا  والحيوانا  عتقة من نوع خاص تقوم بيهه وبين ك  مكو

 

 م.15/6/1972ؤتمر اامم المتحدة بشون البيئة البشرية المعقود ي فتوكمولم ي م (1)
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وإن من يتوم  تعريفا  البيئة ي القواميس الفلسافية، يساتطيا القو  ، (1)التي تشااركه العيش ي هذه البيئة

بون ههاش عتقة وطيدة بين اإلنساان والبيئة؛ فاإلنساان جزء من البيئة، وتكويهه الشاخصاي والهفساي يعود 

؛ هو ما تبرزه ك  العلوم كعلم الوراثة، وعلم االجتماع، ومن ثم تساتخدم البيئة ي هك ر من معا  إليما، و 

تم لاة ي العتقاة بين فمهااش البيئاة الطبيعياة المتم لاة ي المهااخ والترباة والمواء، وههااش البيئاة االجتمااعياة الم

صاهاعية وهي من هعما  اإلنساان كونواع اإلنساان واإلنساان، والعتقا  والتقاليد واللغة، وههاش البيئة ال

ش عتقة قائمة وممتدة وقوية بين اإلنسان والبيئة، البهاء والصهاعة والتعارة والزراعة...إلخ، ومن ثم فمها

والفر  بين الطبيعة واإلنسااان كما يوضااحه إبراهيم هوزدمير، هفااتاذ الفلساافة والبيئة وااديان ي جامعة 

فاإن اإلنسااااان ال باد لاه هن يتبا   ؛مخلوقاا  ااخر، تسااااير تلقاائيًاا وراء فطرتمااإذا كاانات ال "هنقرة هو هناه  

ائية إل  اإللزام ي يق اإلنساان هو امتياز يصاري ومعازفة خاصاة يتحملما   من التلقهذا التحو  ،فطرته

، وعتقة اإلنسااااان بالطبيعاة ليساااات عتقة نظرية توملياة خالصااااة؛ ب  هي عتقة ديهااميكية (2)"اإلنسااااان

تمضاي ديالكتيكية؛ إذ هنه افاتطاع عن طريق نشااطه اإلبداعي هن يوثق روابطه ما الطبيعة، وهذه الروابط  

 . (3)نحو تطور رويي 

ا  البيئيااة الحرجاااة ضااوء التحاادي "الواجااب علاا  اإلنسااان ي ظاا  هااذه المشااكت  البيئيااة، وي 

علااا  كااا  ااديااااان والمعتقااادا  هن تتكااااتف إلنقااااذ كوكبهاااا ماااان و التاااي يواجمماااا ي العاااالم، 

ير الهظاااام فقاااد هّثااار العهصااار البشاااري علااا  فااا  ؛التغييااارا  الكارثياااة التاااي تساااّبب فيماااا اإلنساااان

ذا وهّد، إلااا  إيااادا  تغييااار جاااذري ي طبيعاااة الحيااااة التاااي نعيشاااما ي هااا  ،المهااااخي علااا  اارض

لااذلك نحاان بحاجااة كبياارة بااون تتعاااون اإلنسااانيِة جمعاااء لمواجمااة تحااديا  تغياار المهاااخ،  ،العااالم

والباااد هن تاااهمض جمياااا الطوائاااف، بماااا ي ذلاااك المعتماااا اإلفاااتمي، ي وجاااه هاااذه التاااداعيا  

يعتباار  .....و ساالبية المهعااّرة عاان التغيياار، كعاازء ماان المسااؤولية التااي كّلفمااا اهلل لعميااا عبااادهال

 

 .23المبتده والخبر ص  (1)

 . 13البيئة ي اإلفتم: ص  (2)

 .93مشكلة اإلنسان ص  (3)
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فااتم هيااد ااديااان التااي تااؤمن بقدفااية البيئااة وواجااب الحفااال عليمااا، يتاا  إن اإلفااتم لاام اإل

يغفاا  عاان االهتمااام بكيفيااة تغسااي  المياات وتكفيهااه يتاا  بعااد المااو ، بغااض الهظاار عاان يالااة 

م تهظيااف جساامه ودفهااه ي القطاان، وذلااك ان القطاان ماان المااواد التااي تساام  تحّلاا  المتااوي، ياات

وتمييااازهم  ،ذا ماااا يفّسااار اختياااار اهلل للبشااار ووضاااعمم ي هعلااا  المراتااابوهااا  ،العسااام ي اارض

وخليفتاااااه ي  (هشااااارف المخلوقاااااا )عااااان جمياااااا مخلوقاتاااااه، يياااااث اعتبااااار اهلل اإلنساااااان 

يعهاااي هن اإلنساااان ُمهحااات لاااه ال قاااة الكاملاااة  ؛ه الممّماااةفتكلياااف اهلل تعاااال  اإلنساااان بماااذ ؛اارض

(1)"للتصرف بمسؤولية ي هذه اارض
. 

  

 

هنطونيو )هختقياا  البيئاة ي اإلفااااتم وعتقتماا ما محااضاااارًة نااقش فيماا ثرو  يسااااين رئيس كير ي ماديهاة فااااان  (1)

 يرا  المهاخية( ي كلية ي شما  غرب فيستا.التغ
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 ولاملبحث األ
 تفكري الفلسفيالبيئة يف الأخالقيات مفهوم  

بافتقراء المفاهيم الواردة ي المصطلحا  الفلسفية وغيرها،   أواًل: اهتمام الفالسفة مبشكالت البيئة:

ن المعه  اللغوي واالصطتيي والفلسفي، فيما يتعلق بمفموم البيئة ي التفكير  تبين هن ثمة اتفا  بي

ي المععم الفلسفي: هن البيئة تطلق عل  معموع ااشياء والظواهر المحيطة بالفرد  جاء  سفي،الفل

عية والبيئة  والمؤثرة فيه، تقو  البيئة الطبيعية، هو الخارجية، والبيئة العضوية، هو الداخلية، والبيئة االجتما

ههاش بيئتان تؤثران ي الكائن الحي: ااول  هي البيئة الكونية هو الخارجية،   ويقول كلود برنارد:الفكرية، 

وال انية هي البيئة العضوية هو الداخلية، وتطلق البيئة بمذا المعه  عل  الزمان والمكان من جمة ما هما  

وفط   هذا الفمم تكون مرادفة للوفط، يقا  فتن ، والبيئة يسب "إطاران محيطان بالظواهر الطبيعية

البيئة: الوفط بين الشيئين هو عدد من ااشياء، والمعه  قريب  ، ويف موسوعة ال ال ند: (1) القوم؛ هي بيهمم 

هن الوفط هو معموعة   "، وي القاموف الفرنسي: البيئة لما عدة معاين من ههمما:(2) من هذا المعه 

المعتما، الفضاء االجتماعي الذي   دير يياة الكائن الحي، المكان هو المحيط، الشروط الطبيعية التي ت

، هما مفموم البيئة فمو: معموعة العهاصر المؤفسة لوفط الكائن الحي، وهي مرادفة لكلمة  (3)نحيا فيه

وفط، وتعهي معموعة العهاصر المؤفسة للمظاهر الطبيعية هو المظاهر الصهاعية المهتعة من طرف  

 .(4)ناإلنسا

ة هي ك  ما يحيط باإلنسان من مكونا  يية هو غير يية، ويؤثر فيما  : هن البيئوخالصة القول يف التعريف

ويتوثر بما، ومن ثم يرتبط مفمومما بطبيعة العتقة المستخدمة لما، وبالتالي الكون المحيط باإلنسان بيئته  

عاين السالفة، لكن ما يستدعي التوم   التي يعيش فيما، وهو من وجمة نظري ال يختلف ك يرًا عن الم

 

 .1/221المععم الفلسفي:  (1)

 .8068الموفوعة الفلسفية: ص  (2)

 .1042القاموف الفرنسي ص  (3)

 .547المصدر السابق:  (4)
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 .(1) ظر، ه  ههاش فر  بين علم البيئة واإليكولوجيا واله

يظن البعض هن الفر  بين مفموم البيئة  ي المعاجم اللغوية، والمعاجم الفلسفية جد كبير، والبعض   

اصة هيد فروع اايياء،  ااخر ير، هنه ال فر  بيهمما، فعلم البيئة بالتتيهية هيد العلوم الطبيعية، وبخ

يحيط بالشيء ويصبح مكانث لمعيشته، واإليكولوجيا: الدرافة التي تختص بعتقة   وباليونانية ك  ما 

، وهي  (2) الهبا ، والحيوان، واإلنسان، وعتقتمم بعضمم البعض، وعتقتمم بالمحيط المتواجدين فيه 

طبيعية  قا  والتبادال  والتفاعت  بين البيئة الهها تتسم بالمحدودية، هما علم البيئة؛ فمو معموع العت

، بيهما ااخر، هي المهتد، ااك ر ريابة وعمومية للهقاش يو  اافس الوصفية (3)والبيئة االجتماعية  

والتقريرية، والفلسفة السيافية هي وايدة من هقسامما الفرعية، والمقصود من إيكوصوفيا نوع من  

لقيمة ااولية، ايير والقواعد والمسلما ، وتصريحا  ذا  االحكمة؛ فمي تتضمن ك  من المع

 .(4) وفرضيا  تخص الوضا ي الكون

السؤال املهم: ما السبب يف اهتمام الفالسفة بالبحث يف البيئة ومشكالتها؟، وما هو الطابع الفلسفي لتناول 
 مشكالت البيئة؟، وهل استطاعت الفلسفة يف احلد من مشكالت البيئة؟

ع  البايث يقرر ي البداية هن موضوع الفلسفة  ئلة التي تعد من صلب الدرافة تعهذه ااف  للعواب عن 

قديمث، كان يرتكز بشك  عام عل  القضايا الكلية العامة المعردة، وكيفية الوصو  إل  الحقيقة، واج   

  ّية الفلسف اايكام و  الوصو  إل  الحقيقة، فليست ههاش ثمة مشكلة ي الشك؛ من هج  الوصو  إليما، 

 

م، وهؤالء يرون هن 1973هو  من صااغ هذا المصاطلح، وهفس هذه الهظرية هو الفيلسوف المعري هرين نيس، عام   (1)

البيئية البد هن تعترف بالقيم المتضااامهة موضاااوعيث ي الطبيعة، بافاااتقت  عن الرغبا  والمطالب والحاجا   الفلسااافة 

ا الضاااحلة واإليكولوجيا العميقة تم التمييز بين نوعين مهما،  (، وي مقالة اإليكولوجي95اإلنساااانية )الفلسااافة البيئية ص 

  البيئاة المتعلقاة بالتلو  وهثره عل  الحيااة البشاااارية، وال ااين:  ااو : اإليكولوجياا الضااااحلاة وهي التي تركز عل  مسااااائا 

 اإليكولوجيا العميقة والتي تقوم عل  ثمانية مبادت مشتقة من الفلسفة.

 .511القاموف الفرنسي ص  (2)

 .21العلوم البيئية ص  (3)

 .95العغرافيا والبيئة ص  (4)
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،  يختلف عن التفكير العلمّي الذي يدرف الظواهر الطبيعّية المادّية التفكير الفلسفيونسق ، كليةهيكام 

وبخاصة هن مبايث الفلسفة العامة، هي الوجود، والمعرفة، والقيم، والمعه  المراد للفلسفة هو محبة  

  هو الفيلسوف اليوناين  الحكمة، والفيلسوف هو محب الحكمة، وهو  من افتخدم هذا المعه

، ويسمونما  (1) ورف، والفلسفة بمذا المعه  تعهي السعي وراء الحكمة، وهي والحكمة ي آن وايد  في اغ

بعلم العلوم، وهم العلوم، ويكمة الحكم، وصهاعة الصهاعا ، والحكمة ليست علمث رياضيث، وال  

ههاش   عق  علمي وفلسفي رشيد يدرش هنفلكيث، وال درافة لعلم الحيوان،  وإنما تطلق عل  ك  ذي 

ومن ثم فهحن همام لون جديد من هلوان التفلسف، والذي  ، (2) مراتب تصاعدية عامة ي نمو المعرفة 

يضاف إل  هلوان الفلسفة المتعددة وموضوعاتما، والذي من الممكن تسميته بفلسفة البيئة، هو الفلسفة  

اإلنسان ما البيئة الطبيعية،   ما يهبغي هن يكون عليه تعام  البيئة، التي هي فرع جديد من الفلسفة يدرف 

 .(3) والفلسفة البيئية ههم فروع الفلسفة التطبيقية؛ التي تعه  بدرافة البيئة ومشكتتما

هما اإليكولوجيا: فمي البيت هو الوفط المعيشي، وهها ثمة ارتباط، وتوافق، وعتقة وطيدة، بين الحكمة   

بير للهظر إل  الحياة ي جميا معاالتما؛ فمي تربط  سفة تهمية مستدامة إن صح التعوالبيئة، ييث إن الفل

بين الكون والحياة البشرية؛ ان هدفما كشف طبيعة الكون، وعتقتها به، وما يهتظرنا فيه، وذلك لغرض  

 .(4) مزدوج هو إرضاء عقولها ي فعيما إل  إشباع يب االفتطتع 

هذا المهح  العديد؛ فمهاش العديد من   وا التي دفعت الفلسفة لكي تهحواج  معرفة اافباب والدواف

اافباب، ههمما الوعي بخطورة المشكلة، واالهتمام العالمي بما، ومواجمتما بك  الطر ، فضتً عن  

التمديدا  الطبيعية التي تتر، بين الحين وااخر، جعلت الفتففة والمفكرين يفكرون جليث ي ي   

امة التوازن بين مطالب اإلنسان ي السيطرة عل  البيئة،  الكبير، وهخذوا يدعون إل  إق لمذه المعضلة

 

 . 22مقدمة ي الفلسفة ص  (1)

 .86ن الهشوء والعوهر ص العلم والمعرفة بي (2)

 .3الفلسفة وقضايا العصر ص  (3)

 .21الفلسفة هنواعما مشكتتما: ص  (4)
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، و كذلك إفمام  (1)واإلفادة من مواردها، باإلضافة إل  ايترامما وايترام يقو  الكائها  ااخر، بما

وااليتباف    العق  الفلسفي ي يلما، ودور الفلسفة ي إيعاد الحلو  المهافبة لمعالعة مشكت  التلو 

طبيعة؛ فضتً عن وجود الحركا  الهسائية والعالمية، المهاهضة للحروب  الحراري وكوار  ال

؛ فتحولت  (2) والعهصرية والعرقية، والحركا  التي ت ور عل  الهمط التقليدي للعلم والفلسفة

تمم هذا    موضوعا  م   المرهة، ويقو  اإلنسان، والحقو  المدنية والسيافية وغيرها إل  موضوعا 

وتعالج تلك ااخطار، بعانب البحو  العلمية التي نبمت إل  هن اإلنسان يقت  البيئة المحيطة  العانب، 

، وقد كان الشعار الدائم لمذه  (3) به بالتدريج، وظمر  الحركة البيئية نتيعة إلدراش المخاطر البيئية

ن هدف الفتففة،  جمالما، ومن ثم كا، وهو الرمز المظمر صفاء البيئة و (4) التطلعا  هو اللون ااخضر

نق  مشكت  البيئة إل  الفلسفة وجعلوا تلك المشكت  ي قلب اهتماماتمم، وقد تسبب الهقاش  

الفلسفي يو  البيئة ي انقتب فلسفي كبير، لم يعد اإلنسان هو المركز؛ ب  الطبيعة والحياة، وبعبارة  

كر الغربي لفترة طويلة، وتعهدوا  الذي هيمن عل  الف هخر،؛ تخلي الفتففة عن التمركز يو  اإلنسان  

، ويمكهها يصر التوجما  الفلسفية للمحافظة عل  البيئة ي تيارين، يصف عبد  (5) للدفاع عن البيئة 

يوصف بكونه فلسفة بيئية ذا  توجه إنساين، وهو ااك ر يضورًا   "الراز  الدواي التيار ااو  بقوله: 

تبره مصلحة عامة للعهس البشري، ويعد مهظرو هذا  م بذلك بافم ما يعوشمرة بحسب تقديري...يقو 

، ويصف التيار ال اين بقوله:  (6)"التيار البشر مصدر جميا القيم، وهنمم يم لون هفم  الكائها  ي الطبيعة

وصف فلسفة بيئية جذرية وعميقة؛ نظرًا للتوجه المتطرف الذي يطغ  عل  خطابه العام؛ فمو خطاب   "

 

 .3الفلسفة وقضايا العصر ص  (1)

 .1من علم اإليكولوجيا إل  فلسفة البيئة ص  (2)

 .1من علم اإليكولوجيا إل  فلسفة البيئة ص  (3)

 .35 الفلسفة المعاصرة من المكافب إل  اإلخفاقا  ص (4)

 .35الفلسفة المعاصرة من المكافب إل  اإلخفاقا  ص  (5)

 .4هضواء عل  اازمة البيئية المعاصرة ص  (6)



  

   1789    
 

 أخالقيات البيئة يف التفكري الفلسفي

 

 م2020اجمللد التاسع والثالثون إصدار ديسمرب 

داثة، وللهموذج الغربي للهمو، وللحضارة التكهولوجية، وترتكز فلسفة هذا  بالهقد العذري للحيتميز 

    .   (1) "التيار عل  نظرية مركزية اإلنسان ي الكون

وعليه: فمهاش يضور قوي ومتميز للفلسفة ي معالعة مشكت  البيئة، والحد من مخاطرها، وتوفيس  

   هذه المشكت ، قد تخصصوا ي هذا  فتففة يعالعون م فلسفة للبيئة عل  مسرح الحد ، ووجود 

المعا  من خت  الفلسفة التي لما دور كبير ي إضافة الحس العمالي عل  البيئة، وي التعام  معما  

بشك  هختقي يستهد إل  قيم هختقية، وكذلك الدور الكبير ي ترتيب وتهظيم اافكار التي تترجم إل   

 واقا ملموف. 

إذ يتعام  بما اافراد والمعتمعا  ما   ؛البيئة قيمة ال غه  عهما يا  هختق :(2)ات البيئة أخالقي ثانيًا: 

تقوم  فرع من علم الفلسفة البيئية، و ، وتعتبر مواردهم الطبيعية، وكيفية افتغتلما االفتغت  اام  

ارتباط علم البيئة  ت ي ذا  الوقالعتقة ااختقية بين البشر والبيئة الطبيعية، مؤكدة  بدرافة

 (3) .نبااختقيا ، وفمم كيفية توثير التهوع البيولوجي ي ضبط الوظيفة اإليكولوجية )البيئية( للمكا

بادت المعيارية  تتم   ي درافة المسائ  والم "ولقد عرفما روبن هتفيلد الفيلسوف اإلنعليزي، بونما

  الذي تدرج فيه وعواقبما، وهي فرع ممم من  المتعلقة بتفاعت  اإلنسان ما وفطه الطبيعي، والسيا

يعب عل  اافراد والخواص والمؤفسا  والحكوما  ضمهيث هن يستويوا   ااخت  التطبيقية، التي

شاطاتمم المتعلقة بمعم   مهما؛ لتعديد وتقويم المبادت المؤثرة ي فيافاتمم، وهنماط يياتمم ون

 

 .35المعاصرة من المكافب إل  اإلخفاقا  ص الفلسفة  (1)

م ييث نشااار الفيلساااوف بيتر فااايهغر مقالة 1973تم اإلعتن ااو  عن هخت  البيئة من وجمة نظر فلسااافية ي عام  (2)

تحرير الحيوان( وي صااايف ذلك العام ظمر  مقالة )الضاااح  والعميق( ارين نايس ي المعلة الفلسااافية الدولية، وي )

هفااااس يوجين ف هاارغروف معلياة فصاااالياة جاديادة هي ااخت  البيئياة، وتتاابعات بعاد ذلاك الكتااباا  م 1979عاام 

 (.1/23والمقاال  )الفلسفة والبيئة 

ااختقياا  البيئياة هفاااااف  "عدها الدكتور يمادي هاشاااام، خبير العغرافياا البيئياة، بعهوان: ما هكدته درافااااة ه )هذا (3)

 ."التهمية المتوازنة
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لبيئة فرع من ااخت  التطبيقية، الذي يعه  بدرافة  قيا  اإذن هخت، (1) المشاك  البيئية واإليكولوجية

عتقة الكائن البشري ااختقية بالمحيط الطبيعي، وما يحتويه من ماء وهواء ومهاخ وهرض، وعرفما  

بين اإلنسان والبيئة، بحيث تعتمد عل  الفمم الشام     عبد المسيح فمعان بونما: دعوة إل  شراكة متوازنة

ودعم الهمو ال قاي بما    اإليكولوجية، ما االهتمام بصيانة التهوع الحيوي والبيئة الفيزيقية،والدقيق للهظم  

يمها التدهور واالفتهزاف لمكونا  البيئة، ومن هذا المهطلق يصبح ههم خلق بيهي هو االهتمام  

هي:   ما البيئة، وليس السيطرة واالفتبداد المطلق من جانب اإلنسان، وقي  والشراكة المتوازنة

وافتمرار التهمية، هو افتخدام الموارد  ااختقيا  التي تؤدي إل  بهاء نظرة جديدة تضمن يماية البيئة 

  نسانتختص ااختقيا  البيئية بدرافة العتقة ااختقية بين اإلو ، (2) بشك  رشيد وبرؤية مستدامة 

سبب اإلنسان ي تلويث البيئة  مهما بيان وجه الخطو ي هن يت ، وتعالج معموعة من اافئلة ،والبيئة

وه  الخطو ي تلويث البيئة هو ما يترتب عل  ذلك من آثار ضارة عل  صحة ااجيا  الحالية  ،  وتدميرها

وُيقصد بااختقيا   ، ، هم ان الطبيعة نفسما لما قيمتما ااصيلة التي يهبغي الحفال عليما؟والمستقبلية

وُيعه  المهظرون والفتففة ااختقيون   ،تعاه البيئة ومسؤوليته البيئية تحديًدا درافة الموقف اإلنساين

قيمة جوهرية ي ذاتما هم    بدرافة الفرضية التي تبحث ي قضية الطبيعة والمكونا  غير البشرية، وه  لما

هن اإلنسان فقط هو من يتمتا بمذه القيمة وتلك الحقو . وير، الفيلسوف اليوناين هرفطو هن الطبيعة ما  

  إال اج  اإلنسان، وهنما وفائر الموجودا  ااخر، غير البشرية معرد هدوا  يستخدمما  ُوجد

 . (3) اإلنسان

 

 
  

 

 م.2007فرنسا، إصدارا  اليونسكو، فهة  77لبيئية والتهمية المستدامة: روبن هتفيلد: ص ااخت  ا (1)

com.yma.khayma.www//:http (2)  

 .4ئة ص اإلنسان والمحافظة عل  البي (3)
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 املبحث الثاني
  الفالسفة واملفكرين يف أخالقيات البيئةإسهامات  

ال شك هن الترا  الفلسفي يزخر بالعديد من اإلفماما  المتعددة ي هختقيا  البيئة وما يتعلق بما،  

تي هفممت بشك  كبير ي يماية البيئة والمحافظة عليما؛ وهو ما جع  البايث يستفسر عن عتقة  وال

ة هن تعع  من البيئة موضوعث لما، وي ذا  الوقت لديما قدرة  فلسفة، وه  افتطاعت الفلسفالبيئة بال

 عل  تقديم الحلو  المممة لخدمة البيئة والمحافظة عليما، والحد من مشاكلما.  

، العديد من القواعد  (1)  ت الحضارا  البشرية القديمة ي الصين والمهد ومصر والعرا  هرف ولقد

والرؤ، ي المعا  البيئي، وبخاصة ي ترشيد افتغت  الموارد الطبيعية، والمحافظة عل  البيئة، وهؤالء  

شر وبقية الكائها   جميعث اعترفوا بوجود يقو  للطبيعة، وطالبوا بتوفيس عتقة ايترام متباد  بين الب

ما طالب الفتففة المعاصرين، بعقد طبيعي بين الطبيعة  الطبيعية، وهن ال تعام  الطبيعة معالمة فيئة، ك

، ويمكهها وضا تصور عام إلفماما  الفتففة والمفكرين ي هختقيا  البيئة عل  الهحو  (2)واإلنسان 

 ااتي:

 لبيئة:أواًل: إسهامات فالسفة اليونان يف أخالقيات ا

حافظة عل  البيئة ويمايتما، ييث كانت العهاصر  لو تتبعها م تً الترا  اليوناين وجدنا هثرًا ملحوظث للم  

اافافية ااربعة المكونة للحياة عهدهم هي الماء والمواء والهار والتراب، وقد انسعمت ما لفظة  

يعة، وهذه الهظرة لن تختلف ك يرًا  )إيكوف( بتداختتما وعتقاتما المتشابمة التي كونت عهاصر الطب 

 

االهتمام بالبيئة قديم قدم اإلنسااان نفسااه، ييث كشااف المصااريون القدماء عن رعايتمم للبيئة والمحافظة عليما من   (1)

خت  اعتقادهم هن المحافظة عليما هيد وفااائ  التقرب إل  اإلله، وكذلك ما يسااتمله المتود بعد موته همام اإلله بقوله: 

عصااافير االمة، ولم هضااا عائقث همام الماء العاري...إلخ، وهذا يد  ها الفخاخ للم هيرم الماشااية من عشاابما، ولم هصاا 

 (.9عل  ايتراممم للبيئة والمحافظة عليما)الفلسفة وقضايا العصر ص 

 .36الفلسفة المعاصرة من المكافب إل  اإلخفاقا  ص  (2)
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 .(1) يقابلما ي اللغة العربية بوه فتن مهزالً هي هيوه له وهنزله عن الهظرة المعاصرة للبيئة؛ إذ  

 .م(، )العو والماء وااقاليم( بعهوان   377ونعد هذا االهتمام ي كتاب الطبيب اليوناين هبقراط )

طون عن العقاقير، يظمر او  مرة ي التاريخ بمبده هن من  ااجواء والمياه وااماكن، وي كتاب هفت

لو  هو الخافر، كما يذر وهدان ي كتابه عن الهقد، هن هي اعتداء عل  الموارد الطبيعية، م    يسبب الت

 .(2) ط  .م( ي كتابه السيافة  22إزالة الغابا ، وي تعريب التربة الزراعية وكذا ارفطو )

قليم والتي  ن هبقراط نبه إل  هن االختتفا  بين فكان اإلدارف المتهوعة، وجد هوبتتبا هفكار هذه الم

هبرزها اختتف الصفا  العسدية والهفسية، واضعث مقارنة واضحة بين السكان المعرضين للعوام   

الطبيعية مباشرة كاامطار والرياح، وهم ي العادة فكان العبا  محددًا لسما  فلوكية وهختقية لمذه  

ن بهحافة القامة والشقرة وفيمم طبيعة  لفئة مهما الشعاعة واإلقدام، هما فكان ااقاليم السملية فمم يتصفوا

 .(3) السيادة واإلمارة 

وي كتاب القوانين افتطون، نعده قد تطر  إل  عهصر الماء وما يعتريه من تلو  بسبب اإلنسان، هذا  

نسان؛ فيعب ييهئذ يماية الماء بوافطة قانون يحمي  التلو  يسبب العديد من اامراض التي تصيب اإل

ن جمة، والعهصر البشري من جمة هخر،، وقد ظمر  العديد من القوانين البيئية التي  العهصر البيئي م

 .  (4) تحمي البيئة عل  هذا الهسق 

اط  وي كتاب السيافة ارفطو؛ فهعده قد ركز عل  العتقة بين المهاخ وطبائا الشعوب، واالرتب  

 

 .7علم البيئة وفلسفتما ص  (1)

ام والعهاية؛ ففي عصااار الهمضاااة طرح فرنسااايس بيكون، وريهيه د من االهتملم يقف االهتمام الفلسااافي عهد هذا الح  (2)

ديكار  تصاورا لمعتمعا  تصاون البيئة، وما القرن العشارين هصابحت مشاكلة البيئة مح  درافاة وبحث ونعح العلماء  

قشاااة ك  ما ي تقديم يلو  لبعض مشاااكت  البيئة وعقد  المؤتمرا  عل  كافة المساااتويا  اإلقليمية والعالمية لمها

 تعلق بالبيئة.ي

 .22العماعا  المحلية وافتراتيعية يماية البيئة: ص  (3)

 .23المصدر السابق ص  (4)
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ن ااقطار ااوروبية بكونمم  الموجود بين توثير المهاخ ي فما  اافراد، وهعط  صورة عل  فكا

 . (1) شععان، ولكن يهقصمم التفكير السليم 

 :(2) ثانيًا: إسهامات فالسفة ومفكري املسلمني يف أخالقيات البيئة
ما ي ضاوء الطابا العلمي المهوط لقد اهتمت الحضاارة اإلفاتمية بمساولة هختقيا  البيئة، وما يتعلق ب 

البحاث ي التهااو  لماذه المسااااولاة تهقساااام إل  قساااامين: ااو : معاالعاة بمم آناذاش، وقاد كاانات مهمعياة  

مشاااكت  البيئة من الهايية التشاااريعية، وهؤالء هم رجا  الفقه، ال اين: معالعة البيئة ومشاااكتتما من 

فكر، وكان لك  وجمة ي مهمعية التفكير والعرض، بيد الهايية الفلسفية، وهؤالء هم رجا  الفلسفة وال

عهيها ي هذا العانب هو معالعة المشاااكت  البيئية من الهايية الفلسااافية، بيد هن ذلك ال يعهي هن الذي ي

هن تغف  العانب التشاريعي وإفاماما  الشاريعة اإلفاتمية ي ذلك، من خت  عدة مرتكزا  متم لة ي 

 .(3)التلو  المحافظة عل  البيئة من

 

 .87البيئة والمعتما ص  (1)

ال شاك هن اه  الذمة الذين عاشاوا ي دولة اإلفاتم دور فاع  ي هختقيا  البيئة، وبخاصاة تلو  المواء وهثره عل    (2)

بث ي إيدا  اامراض وااوبئة، فقام عدد من ااطباء المترجمين من هم ا  يهين بن إفاحا ، صاحة اإلنساان، وكونه فاب

عن توثير ااهوية واازمهة والبلدان عل  الصااحة )تلو  المواء ي الترا  وثابت بن قرة بترجمة كتب اليونان، التي هلفت 

 (.2اإلفتمي ص 

لتي هي شارط من شاروط بعض العبادا ، وي الساهة العديد من ااداب من ههم هذه المرتكزا : الهظافة والطمارة: ا  (3)

كاالغتساا  والتطيب، والحث عل  إماطة ااذ، عن الطريق، وكذلك رعاية صاحة اإلنساان: وهذا ثابت  المتعلقة بالهظافة

ظة عل  نقااء البيئاة من ي القرآن والسااااهاة؛ بدءًا من الدعاء بطلاب العاافياة، إل  الوفااااائ  التي تعلاب العاافياة، ومهماا المحااف

فاااتم يث عل  ذلك ي غير موضاااا من اايا  القرآنية التلو  واامراض المعدية والفتاكة، والزراعة والتشاااعير: واإل

ما من مسالم يغرف غرفاا هو يزرع زرعا فيوك  مهه طير هو إنساان هو بميمة إال كان له  "وااياديث الهبوية، وي الحديث:

ا َميْتَةً  ": ض: عمارة اارض هيد مقاصاد خلق اإلنساان= =لقوله ، وعمارة اار"به صادقة  َفِمَ  لَُه َولَيَْس َمْن َهْييَا َهْرضاً

، الهمي عن الفساااد ي اارض: فقد نم  الحق عز وج  بهي البشاار عن المساااف بموارد اارض المميّوة  "لِِعْرٍ  َظالٍِم َيق  

َتِيَماَواَل ُتْفساِ   للعمران البشاري، فقا  ج  عته:  [، واإلفسااد يكون باإلتتف56]ااعراف:   ُدوا فِي اْاَْرِض بَْعَد إِصاْ
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ساااافية، وهؤالء هم رجا  الفلساااافة والفكر، فلمم يد هما عن معاالعاة البيئاة ومشااااكتتماا من الهاايية الفل

بيضااء ي هذا المعا ، وهفامموا ي ذلك إفاماما  شامد لما العديد من العلماء والباي ين الغرب ي هذا 

ان له دور ممم وفاع ، هذكر الصااادد، من ههم من فااااهم ي هذا المعا  من الفتفااافة المسااالمين، وك

 مهمم:

، له  (1) قوب بن إفحا  بن الصباح بن عمران بن إفماعي  الكهديهبو يوفف يع ه(:256الكندي)ت

جوانب مضيئة ومشرقة ي المعرفة، فكلما توغ  البايث ي كتاباته، ورفائله، صادفته هصالة ال عمد له  

مترابطة ااجزاء ي الماضي والحاضر والمستقب ،  بما من قب ، خاصًة وهن تاريخ الفلسفة يركة مستمرة  

كتاباته ورفائله من هصالة فكرية وعمق فلسفي، واإلياطة الشاملة بعوانب المسولة المراد    وما امتاز  به

بح ما، والدقة والموضوعية التامة، الفيما وقد كان من الفتففة اايرار الذ، تخلصوا ي رفائلمم  

لعانب ييث  والعمود والتقليد، ولقد هفمم إفماما  ك يرة ومتهوعة ي هذا اوكتاباتمم من ربقة المو،  

، عالج فيما موضوع المد والعزر، وهفبابه وهنواعه،  (2) (هلف رفالة بعهوان )ي العلة الفاعلة للمد والعزر

 

وتفويات المهاافا، هو التلو  واإلفااااراف، هو باإشاااااعاة الظلم والبااطا  والشااااّر، والمحاافظاة عل  البيئاة من اإلتتف: نم  

ري و الراكد..فاواء كان ذلك بدافا الغضاب  اإلفاتم عن إتتف هيياء البيئة هو يت  هعيانما العامدة كالتربة والماء العا

ماا عرف التااريخ فااتحاث "ياة، ولاذا قاا  المؤرخ الفرنسااااي غوفااااتااف لوبون: هو العباث هو اإلهماا  هو ي العملياا  الحرب

ومن يتاابا العرائم اامريكياة ي فيتهاام والعرا  يتاوكد من ريماة المساااالمين بغيرهم وبالبيئة  "هعد  وال هريم من العرب  

 مممة، تتصااا  بافااات مار ي العمليا  العساااكرية والحروب، و الفقه اإلفاااتمي تهاو  بالتهظيم والتوصاااي ، عقوداً  يت 

ا يعتبر دليتً بيهث عل  هن اإلفااتم قد هول   … اارض م  : عقد الساالم والمزارعة والمساااقاة وإيياء اارض الموا  ِممَّ

ة الادنياا زراعاة وغرفااااث وعماارة، وكاذلاك يشااااما  اإلقااماة واإليعااد عهااياة لماذه الموارد الطبيعياة ليععا  من اارض جها 

ائماث، وت بيات قواعاده، هو افاااات مااره باونعح الساااابا  ليؤتي مهاافعاه، كماا يشااااما  التهمياة، والتي من للموارد، إن لم يكن قا 

، ويدره هفاباب مفمومما التطوير إل  اافضا ، فضاتً عن شامولما للحفظ الذي يعهي اإلمداد بما يضامن افاتمرار القيام

 الهقص ي اإلنتاج، نتيعة لفساد الموارد.     

 .260الفمرفت ص  (1)

 .  246، والقفطي ص  1/213، وابن هبي هصيبعة  261، وقد ذكرها ابن الهديم ص  2/110رفائ  الكهدي الفلسفية:  (2)
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الباطهة  وفيما بيان للعيون واابار وغيرها، وكيفية تكويهما، وعن هنواع المياه الظاهرة عل  وجه اارض و 

-عن المد وهنواع االضطراب الهاشئة ي المياه  فيما، وعن هيوالما وقوانين نشوتما وافتحالتما، وتكلم 

رفالة   "،  يقو  الدكتور هبو ريده عن قيمة هذه الرفالة العلمية:(1)بسبب التعفن والهتن-البحرية والبرية 

ن ييث ما تهم عهه من طريقة  من ههم رفائ  الكهدي، ال من ييث موضوعما اافافي فحسب؛ ب  م

هذه الرفالة هوفا وهكم  تصوير لحواد  المد   "، ويقو  عهما فؤاد فزكين: (2) "الكهدي ي البحث

، وتظمر قدرة الكهدي العلمية ي كيفية ربط الظواهر بعضما  (3)"والعذر مما قب  القرن التافا عشر

ياح، وتوثيرها عل  المد والعزر، وكتمه عن  ببعض، م   اعتماده عل  قانون تمدد ااجسام وعتقته بالر

ر ااجرام السماوية وفرعتما وهيعامما وبعدها عن اارض، وتوثير ذلك فيما عل  ظمر اارض،  توثي

وخاصة القمر ودوره ي المد والعزر، وي رفالته ) ي اابخرة المصلحة للعو من ااوباء(و ورفالته  

 (4)(ذية)ي اادوية المشفية من الروائح المؤ

 الفلسفة والفلك، باإلضافة إل  رفالته )ي تدبير  وهها نعد تبحر الكهدي ي الطب كتبحره ي

وليتق اهلل تعال  المتطبب، وال   "، ويظمر هذا التبحر هيضث ي وصيته لألطباء؛ إذ يقو : (5) ااصحاء(

فبب عافية العلي  وبرئه،    وكما يعب هن يقا  له: إنه كان  "، وقا :  "يخاطر؛ فليس عن اانفس عوض...

 .(6) "له: إنه كان فبب تلفه وموتهكذلك فليحذر هن يقا  

وهها نلمح توفا الكهدي بشك  واضح ي الطب، وي الحديث عن الغذاء، والمواء، والدواء المملك،  

 واادوية المشفية من الروائح المؤذية، ولع  هك ر هذه الرفائ  مفقودة. 

 

 .2/110رفائ  الكهدي: (1)

 .2/109رفائ  الكهدي: (2)

 .108عربية واإلفتمية ص محاضرا  ي تاريخ العلوم ال (3)

 .28/80، وصايب الواي 1/277 ، والقفطي256ذكرها ابن هبي هصيبعة ص  (4)

 .463الفمرفت ص  (5)

 .1/192طبقا  ااطباء:  (6)
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لتصانيف ي الطب والفلسفة  الحسن بن علي بن فيها ، صايب ابن عبد اهلل بن    : هبو علي الحسينابن سينا

، فقد هلف ي الطب العديد من المصهفا ، من ههمما كتاب )القانون( الذي خصه بالحديث  (1) والمهطق  

عن الطب وهيواله، والبيئة وهيوالما، وبعض ااختقيا  التي البد من تتوفر؛ فتحد  عن توثير المواء  

وهروايها، وما هنه عهصر ابدانها وهروايها فمو   ، وكيف هن المواء عهصر ابدانها (2) حيط باابدانالم

ما دام معتدال وصافيا  "مددة يص  إل  هروايها ، وتحد  عن المواء الهقي الصاي المعتد ، الذي قا  فيه،  

ذا تغير فع  ضد  ليس يخالطه جوهر غريب مهاف لمزاج الروح؛ فمو فاع  للصحة، ويافظ لما؛ فإ

إن لك  فص  ما يوافق المزاج الصحي   ربعة وتعابيرها ، ييث ، ثم تحد  عن الفصو  اا(3)"فعله

، ثم تحد  عن تغير الزمان ي فص  وايد  (4) المهافب له، ويخالف من به فوء مزاج غير مهافب له 

هن هول  همزجة المواء بون   وكيف هنه هق  جلبا للوباء من تغيره ي فصو  ك يرة تغيرا جالبا للوباء، و 

هو ي ااماكن  يستحي  إل  العفونة هو مزاج المواء الحار الرطب، وهك ر ما تعرض تغيرا  المواء إنما 

  ي المستوية والعالية خصوصث، ثم تحد  عن المواء العيد وصفاته، المختلفة ااوضاع والغائرة، ويق

اادخهة شيء غريب، وهو مكشوف للسماء، غير  المواء الذي ليس يخالطه من اابخرة و "فيقو : 

كون المكشوف هقب  له من  محقون للعدران والسقوف اللمم إال ي يا  ما يصيب المواء فساد عام؛ في 

، ثم تحد  عن معاورة البحر وهثرها عل   (5)"غير ذلك فإن المكشوف هفض المغموم والمحعوب وي  

مواء ثم إن ك ر  الرياح وتسربت ولم تعارض بالعبا ؛  معاورة البحر توجب ترطيب ال"البيئة فيقو : 

إن كانت الرياح ال تتمكن من المبوب كانت مستعدة للتعفن، وتعفين  كان المواء هفلم من العفونة؛ ف

 

 .17/323فير هعتم الهبتء:  (1)

 .122ص  القانون: (2)

 .123القانون: ص  (3)

 .124: ص القانون (4)

 123ص  القانون: (5)
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، ثم  (1) "وفق الرياح لمذا المعه  هي الشمالية ثم المشرقية والمغربية، وهضرها العهوبيةااختط، وه

وهما اختتف البتد بالتربة؛ فألن بعضما طيهة  " البتد وتوثيراتما فيقو : تحد  عن اختتف التربة ي

وة مدنية،  يرة، وبعضما صخري، وبعضما رملي، وبعضما يمئي، هو فهعي، ومهما ما يغلب عل  تربته ق

قد علمت هن المساكن   "، ثم يتحد  عن هيكام المساكن فيقو : (2) "يؤثر جميا ذلك ي هوائه ومائه

عاورها من ذلك ومن  يوالما ي اابدان بسبب ارتفاعما وانخفاضما ي هنفسما، ولحا  ما ي تختلف ه

ك رة المياه وقلتما، ولحا    نزة هو يموة هو بما قوة معدن، ولحا  العبا ، ولحا  تربتما ه  هي طيهة هو 

بغي لمن يختار  ، ثم تحد  عن ما يه (3)ما يعاورها من م   ااشعار والمعادن والمقابر والعيف ونحوها  

هن يعرف تربة اارض ويالما ي االرتفاع واالنخفاض واالنكشاف واالفتتار، وماءها  "اكن المس

فاع واالنخفاض وه  هي معرضة للرياح هو غائرا  وجوهر مائما، وياله ي البروز واالنكشاف، هو ي االرت

ن البحار والبطائح والعبا   ي اارض ويعرف ريايمم، ه  هي الصحيحة الباردة وما الذي يعاورها م

مم  والمعادن ويتعرف يا  هه  البلد ي الصحة واامراض وهي اامراض يعتاد بمم ويتعرف قوت 

 .(4) ...وهضممم وجهس هغذيتمم 

د، اهتمام الشيخ الرئيس بوختقيا  البيئة، متحدثث عن جميا عهاصرها التي تؤثر وتتوثر،  من هها تبين م

عالما، اهتمت بمعالعة العديد ومن اامراض البيئة، وي ذا  الوقت رفمت  وبالتالي فمي براعة ي م 

 هختقيا  بيئية صحية يعب هن تتوفر. 

زي، طبيٌب وكيميائي وفيلسوف ورياضّياتي   (: بو بكر محمد بن يحي  بن زكريا الرا ها313الرازي)  

شمس العرب تسطا عل   ) ي كتابما  ه(فيغريد هونك)  وصفته للعلوم، الذهبي العصر علماء من مسلم 

 

 .124ص  :القانون (1)

 .124ص  القانون: (2)

 .124ص  القانون: (3)

 .124ص  القانون: (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%88%D9%86%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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،   فقد رويت عهه قصة مشمورة، تد  عل  اهتمامه  "هعظم هطباء اإلنسانية عل  اإلطت  "(1)  (بالغر

دولة )بن بوية( ليختار موقعث للبيمارفتان )المستشف ( العضدي  بستمة البيئة، عهدما افتشاره عضد ال

ي توثير فص  الربيا  رفالة "د هلف الرازي ببغداد، فاختار الهايية التي لم يفسد فيما اللحم بسرعة، وق 

وتفتح الورود واازهار عل  اانف بويدا  الزكام المزمن، ييث يظمر هذا   "وتغير المواء تبعا لذلك 

فص  الربيا يين تتفتح اازهار؛ فتمأل العو بغبار الطلا الذي يدخ  بتماف مباشر ما مخاطية  الداء ي 

 فص  الصيف هييانث، وهذا عائد إل  نوعية  ام، وقد يبده ياانف؛ فيسبب هذا الهوع الخاص من الزك

بيهما تحد   )(2)(ااشعار والهباتا  التي تهمو ي المهطقة، وموعد تفتح هزهارها، ويسافية المريض لما

عن فساد المواء الذي يمب من المستهقعا    "التيسير ي المداواة والتدبير"هبو مروان ااندلسي ي كتابه 

، وجاء ي كتاب )بستان ااطباء وروضة االباء( البن المطران الدمشقي، ما  (3) والبرش ذا  الماء الراكد

يهبغي للطبيب إذا قدم عل  مداواة قوم ي  "قا :  يؤكد ضرورة مراعاة توثير البيئة عهد تشخيص المرض، ف

والتدبير الخاص الذي  ، بلد، هن يهظر ي وضا المديهة، ومزاج المواء المحيط بما، والمياه العارية فيما

، ومن آرائه الصائبة ي  (4) "يستعمله قوم دون قوم، فإن هذه هي ااصو ، ثم بعدها الهظر ي فائر الشرائط

هن هك ر الضباب ببلدة ما تواتر   "فر صهاعة الطب"ي قوله: ي مقالة بعهوان: معا  التلو  الموائ

مذا القو  يوضح العتقة بين العو الساكن  اامطار؛ فونذرهم بحدو  العدري والحصبة والطواعين؛ ف

 .(5) والتلو 

 

 .213العرب تستطا عل  الغرب ص  شمس (1)

 .2تلو  المواء ي الترا  اإلفتمي ص  (2)

 .89بحو  ومراجعا  ي ترشيد الفكر العلمي ص  (3)

 .213بستان ااطباء وروضة االباء ص  (4)

 .2مي ص تلو  المواء ي الترا  اإلفت (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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ـطط(: 322أبو زيطد البلخي)ت هو هياد  (العاايظ ال ااين)الملقاب: ، (1)الَبْلِخي زياد هبو هيماد بن فااااما ،ه

و الطب   ،عالم موفوعي ي علوم الطب  ،يكماء اإلفتم وعلمائمم البارزين ي اادب والفقه والفلسفة

، تهاو  العديد من القضااايا لتي تتعلق بالصااحة واابدان، وبخاصااة الهفسااي و الرياضاايا  و العغرافيا

ن، فقد هلف كتاب )تدبير دبالصااحة الهفسااية، لكن الذي يعهيها ي هذا العانب، هو ما يتعلق بمصاالحة ال

مصاالح اابدان(، والذي تهاو  فيه العانب البدين والهفساي، ي صاحة اإلنساان، والعانب البدين تهاوله ي 

مقاالتاه ااول  من هاذا الكتااب، ومماا يتميز باه هاذا الكتااب، العااناب الوقاائي الاذي رفاااام لاه العادياد من 

وكانت البيئة نصااب عيهيه دائمث؛ فقد اهتم بالمحيط   ،المعالعا  التي تقوم بدور الحماية لصااحة البدن

الذي يعيش فيه اإلنساان؛ فخصاص اابواب ااو  من المقالة ااول  لذلك، فتحد  عن رعاية مصاالح 

 البدن وتدبيره فيما يتعلق بالمسكن والمياه وااهوية، والمتبس والمطاعم والمشارب...إلخ.

إن اهلل تعاال  خلق  "البااب ال ااين إل  بادء طبيعاة اإلنسااااان قاائتً:    يوفيماا يتعلق باالطبيعاة، هشااااار البلخي  

تحات الفلاك هربعاة هجسااااام هولماا الهاار وطبيعتماا الحرارة واليبوفااااة، وبعادهاا المواء وطبيعتاه الحرارة 

والرطوباة، وبعاده المااء وطبيعتاه البرودة والرطوباة، وبعاده اارض وطبيعتماا البرودة واليبوفااااة، ثم خلق 

ااربعة ااجساااام، جميا ما عل  اارض، وتحتما من الهبا  والحيوانا  والعواهر التي تتولد  همن هذ

 .(2)..."ي بطن اارض

وهشااااار البلخي بعاد ذلاك إل  همر ممم وهو: هن القو، الطبيعياة التي ركبماا اهلل تعاال  ي اإلنسااااان لتادبر 

ومن ثم فيكون للبيئة توثير ممم ي الطباع  هفااباب غذائه، وهي العاذبة، والممسااكة، والمغيرة والدافعة،

 .(3)واابدان، وكذلك تغيير المواقا الرديئة ااهوية والمياه مما يتطلب تغيير ااوطان ي بعض ااييان 

ثم هظمر كيفياة إصااااتح المااء والمواء عن طريق االيتياا ، وههاا تعمق ي الحادياث عن البيئاة، مبيهاث هثر 

ويبلغ من قوة تاوثيرهاا فيماا تتقياه وتماب "يوان واإلنسااااان والهباا ، قاائتً: حلالريااح القو، ي هجسااااام ا

 

 .213عيون اانباء ي طبقا  ااطباء ص  (1)

 .12مصالح اابدان ص  (2)

 .23مصالح اابدان ص  (3)
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علياه، هنماا تغير طبااع الحيوان ي التولياد من ااذكاار إل  اإلناا ؛ فقاد وجاد  فيماا جرب واعتبر هن ك يرًا 

ة ي رممن الريااح الشااااماالياة والعهوبياة، إذا دام هبوبماا عل  مواضااااا توالاد الحيوان هنماا تععا  نتااجماا 

ااك ر ذكورة، ومرة إناثث، وكذلك توثيرها ي هجسام الهاف وقواهم وهلوانمم؛ فإن مهما ما يرخي اابدان 

ويغيرها ويغير االوان إل  الصاافرة ويحيلما، ومهما ما يصاالب اابدان ويشاادها ويعع  االوان مشاارقة 

 . (1)"..نيرة، وكذلك فعلما ي ك  شيء تتقيه من هجسام الحيوان والهبا 

وبعد اإلجما  فيما يتعلق بتلك المؤثرا ، يهتق  البلخي إل  التفصااي ، ييث هظمر هثر الصاابا والهساايم 

ومن هج   "من هنواع الرياح عل  العسام، وهثر الشامس عل  اختتف فااعا  الهمار ي العسام قائتً:  

ياة ي هو  الهماار، هو ما ناذلاك جر  العاادة من الهااف، باون يععلوا افتتااح ااعماا  الهفسااااانياة والعسااااما 

طلوع الشاامس وإقبالما، لكما  القوة، ووفور الهشاااط ي ذلك الوقت، وان اإلنسااان كونه يسااتقب  يياة 

جديدة من العالم ان ذلك الوقت هو شااباب العالم، كما هن هو  عمر اإلنسااان شاابابه، فك  ما عم  ي 

 .(2).."وهتم وهفض   ذلك الوقت من فع  نفساين، هو جسماين، وجد هقو، وهكم

وعن توثير المواء قد هشاااار إل  ضااارورة اتخاذ المسااااكن الخالية من التلو  الموائي، ييث إن المواء  

الملو  يؤدي إل  فتور العسااام وافاااترخائه وثقله، ب  وتتعاوز مضااارته اابدان؛ فيؤثر فااالبث ي قو، 

العالية عل  ااماكن المهخفضاة ي   الحفظ والفمم، ويكسابمما ضاعفا وبتدة...ونصاح بتفضاي  ااماكن

 "السااكه  والمعلس، وااليتراز من الحر والبرد الشااديدين لما لمما من هثر فاالبي عل  البدن، قائتً:  

فاالواجاب عل  اإلنسااااان هن يتوق  هذ، الحر المفرط، والبرد المفرط عل  بادناه، ي ظااهره وبااطهاه، ان 

فيؤذيه ويسقمه، إنما هو من قب  غلبة الحر هو البرد عل    جهك ر ااعراض التي ترد عل  اإلنسان من خار

 .(3).."المواء المحيط به، الذي يتهسمه ويتقلب فيه

 

 .40مصالح اابدان ص  (1)

 .43مصالح اابدان ص ( 2)

 .48مصالح اابدان ص  (3)
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  كبيرة وجليلة ي إفماما  ، له (1) هبو الحسن علي بن رضوان بن جعفر المصري(: ـه453ابن رضوان)ت

  هيئة  لمرض بالهظر إلوالتعرف إل  ا ،بمعايهة المريضيكون اهتمامه بالطب اإلكليهيكي و  ،الطب

هعضاء المريض وبشرته، وتفقد هعضائه الباطهية والخارجية، وطريقة نظره وكتمه ومشيته، والتعرف  

وُكتبه ي علم  ، (2)  إل  نبض قلبه وعل  مزاجه عن طريق توجيه اافئلة إليه كما ذكر ذلك ي مذكراته

وي وااختقي، ففي هبرز  بالعانب الترب  لطبية، ب  زخر الطب ال تحتوي فقط عل  العلوم والمعارف ا

مؤلفاته )الهافا ي كيفية تعليم صهاعة الطب( يتحدَّ  عن طريقة تعليم الطب بالهسبة للمتعلِّم، ثم  

الصفا  الواجب توافرها ي التلميذ الراغب ي درافة الطب، وعتما  كفاءة الممارف ي صهاعة  

   (3) . ب)الط

)عيون اانباء( ُترجم   ورد يلة ي الطب والفلسااافة يساااب ما  ورفااااتاب  كئة ارضاااوان نحو مهلف ابن  

ي معا  البيئة، ومن كتبه   ،1496بوافااطة جيرار الكريموين ونشاار ي البهدقية عام  التتيهية  بعضااما إل   

ام ع  (درافاااة المهاخ والصاااحة ي مصااار القديمة)كتاب و    ،(4)(كتاب )دفا مضاااار اابدان بورض مصااار

ا  البيئية التي تميز بما من ههمما: طبيعة المكان وعهاصاااره البيئية يد من اإلفااامامم وفيمما العد1923

وهثرها عل  اإلنساان، ييث قام بتغطية شااملة لخصاائص المكان، ومد، فاتمة البيئة والمهاخ ي فصاو  

ا مصار، وكذلك درافاة موقالساهة المختلفة، وربط بين ذلك وبين نوع اامراض وااوبئة التي تهتشار ي  

ما من هج  بيان هثر ذلك الموقا والمهاخ ي الساااكان، وما يمكن هن يصااايبمم من مصااار العغراي ومهاخ

 .(5)همراض وكيفية عتجما

 

 .432ااطباء ص  طبقا عيون اانباء ي  (1)

 .123الطب والصيدلة ي عصر الحضارة اإلفتمية ص  (2)

 .2رضوان المصري إمام الطب ص  )ابن (3)

فاااام  20´ 20( ورقاة هبعاادهاا 22( طاب، وتقا ي )106مخطوطاة موجودة ي دار الكتاب المصاااارياة تحات الرقم ) (4)

 ( فطرًا، قام بتحقيقما رمزية محمد ااطرقعي. 25مكتوبة بخط نسخي وثلث وتحتوي ي ك  صفحة عل  )

 .10الفلسفة وقضايا العصر ص  (5)
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بدان بورض  ي دفا مضار اا   قصدنا هن نلخص الحيلة  "يوضح المصهف مقصده من هذه الرفالة قائتً:  و 

 : فصتً  عشر  خمسة من  لفةؤم وهي "…ويعب ضرورة هن نقدم هفباب المضار كما هي ،مصر

  اارض  ييث من  جغرافيث مصر يصف ييث: ومزاجما مصر  هرض صفة ي  وهو : ااو  الفص       - 1

 والسكان.

 يتولد فيما.  الفص  ال اين: ي صفة اختتف هواء هرض مصر وما  -  2

افباب هي  ال الث: ي اافباب الستة المحيطة بالصحة والمرض بورض مصر، وهذه ا  الفص  - 3

يؤك  ويشرب، الحركة والسكون، الهوم واليقظة االيتقان   )المواء المحيط بوبدان الهاف، ما 

 واالفتفراغ، اايدا  الهفسانية(.

 الفص  الرابا: ي فصو  السهة بورض مصر.  - 4

 مرض الذين  هعطاه ابن العزار ي الباب ااو  من كتابه، هن العلة ي  الخامس: ي هن هك ر ما الفص  - 5

 واء مصر. وفدوا من المغرب إل  مصر هو ك رة اختتف ه

الفص  السادف: ي اختصاص المديهة الكبر، بمصر ي هوائما وجميا هيوالما، وفيه يتكلم عن   - 6

 والقرافة والعزيرة والقاهرة والعيزة. المدن الكبر، ي مصر وهي الفسطاط 

امراض الوافدة إل  مصر هي تغير كيفية  يقو  هن هفباب ا فباب الوباء وفيههالفص  السابا: ي  - 7

 المواء، وتغير كيفية الماء، وتغير كيفية الغذاء، وتغير كيفية اايدا  الهفسانية. 

 عملة. تقدم عل  طريق ال  عادة ما إ ال امن: ي  الفص  -  8

 الفص  التافا: ي الحيلة الكلية ي يفظ الصحة ومداوة اامراض.  -  9

 .مصر بورض   يفعله هن  للطبيب يهبغي فيما : العاشر الفص     -  10

 . بمصر اابدان تدبير  صفة  ي:  عشر الحادي  الفص     -  11
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 . بما يهتفا مركبة هدوية نسخ  ي : عشر  الرابا الفص    -  14

 .(1) رداءة  اابدانالخامس عشر: ي هنه يهبغي هن يختار السكه  بمصر وإن كانت تفع  ي    الفص    -  15

ريااضااااة البادنياة هفااااس المحاافظاة عل  الصااااحاة بمماارفااااة المن ي مؤلفااتاه  هذكرومن المفياد الهاافا ماا 

يغهي، ومن هتصاارف ي ك  يوم ي صااهاعتي بمقدار ما  "  :والتغذية السااليمة وكتب ذلك ي مذكراته فقا 

الرياضااة التي تحفظ صااحة البدن، وهتغذ، بعد االفااتراية من الرياضااة غذاء هقتصااد يفظ الصااحة، 

ادة اهلل فاابحانه، وهجتمد ي كشااف كربة المكروب، وإفااعاف المحتاج، وما بقي من يومي صاايرته لعب

االتي فما كان وللقراءة ي الطب والفلسااافة، وهتفقد ي وقت خلوتي ما فااالف ي يومي من هفعالي وانفع

 "خيرًا هو جميتً هو نافعث فرر  به وما كان شرًا هو قبيحث هو ضارًا وافقت نفسي بوال هعود إل  م له

محافبة نفسه عل  هعمالما،  هي و االعتبار، ولقد هشار إل  عدة هختقيا  ووصايا البد من وضعما ي 

تيب الوقت بين مصالحه ومصالح ههله  واالهتمام بتغذية جسمه بالغذاء والرياضة، وفع  الخير، وتر

 قائتً:  ومهافا بيته

ف ي ك  يوم ي صهاعتي بمقدار ما ُيغهي، ومن الرياضة التي تحفظ صحة البدن، وهغتذي بعد  "  هتصرَّ

ضة غذاء هقصد به يفظ الصحة، وهجتمد ي التواضا والمداراة وغيا  الملموف،  االفتراية من الريا

رة مهزلي نفقة ال تبلغ التبذير، وال تهحط إل  التقتير، وهتفقد آال  مهزلي  وهنفق عل  صحة بدين، وعما 

فض   فما يحتاج إل  إصتح هصلحته، وُهِعدُّ ي مهزلي ما يحتاج إليه من الطعام والشراب وال ياب، فما 

معايب الهاف،  بعد ذلك له هنفقته ي وجوه الخير، وُهَنظِّف وُهَزيِّن ثيابي، وَهْلَزم الصمت وكّف اللسان عن  

وهجتمد هن ال هتكلم إالَّ بما يهبغي، وهتوقَّ  اايمان وم الب ااراء، فويذر الُعْعب وُيبَّ الغلبة، وإن  

ر، وما بقي من  دهمهي همر فادح هفلمُت فيه إل  اهلل تعال ، وقابلت ه بما يوجبه التعقُّ  من غير جبن وال تموُّ

اهلل فبحانه بون هتهزه بالهظر ي ملكو  السموا  واارض،  يومي بعد فراغي من رياضتي صرته ي عبادة  

 .  (2)"وتمعيد محكمما

 

 .ة بتحقيق: رمزية محمد ااطرقعيرفال (1)

 .453قصة العلوم الطبية ي الحضارة اإلفتمية ص  (2)
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ها(، هلف  333الُترياقي )   المقدفي التميمي هبو عبد اهلل محّمد بن هيمد بن فعيد الحكيم  التميمي:

ادة البقاء بإصتح فساد المواء والتحرز من ضرر  )م: ي موضوع التلو  الموائي هفماه  كتابث خاصث

وكان الباعث لي عل  توليف هذا الكتاب  "ااوباء(، والذي دفعه لذلك كما ورد مقدمته  كما يقو : 

لدان  والعهاية بمذا اامر، هين نظر  يا  علماء ااطباء، الساكهين باامصار الفافدة ااهوية والب

مراض، التي يحد  بما عهد انقتبا  فصو  السهة اامراض القاتلة  المشمورة بااوبئة، الك يرة اا

والطواعين المملكة اج  فساد ههويتما بمعاورة اانمار الك يرة المدود، والمدائن التي تحد  بما  

  العو فتفسده وتغلظه، ما  الغدران، ومهاقا المياه ااجهة، والمشارب الكدرة، التي تتصاعد هبخرتما إل

ك ويقويه من هبخرة الذبو  ومعاري مياه الحماما  بما، وهبخرة العيف من الحيوانا   ما يعضد ذل

الميتة الملقاة ي هقهيتما وظواهرها وعل  ممر فالك طرقاتما، كورض مصر ودمشق، والمدن التي تلي  

د،  ة، وااهواز، وفارف، وفواي  بحر المهفواي  البحار ويعظم بما مدود اانمار، م   بغداد، والبصر

وفيراف، وعدن، وما جر، معر، هذه اامصار العظام التي تعاور البحار، وتخترقما اانمار، وتحد   

بما مهاقا المياه الراكدة والعارية، وبخاص ما كان مهما مهكشفا لممب ريح العهوب مكتفت بالعبا ،  

وكما، وخاصة  ن ااول  بالذين يتولون مهمم عتج ملوبوقوار الرما  عن ممب ريح الشما ، فكا

رؤفائما، وعامة ههلما، هن تكون عهايتمم بمداواة المواء الفافد، المحد  لوقوع ااوبئة بما، العالب  

الطواعين عل  فكانما، هول  وهوجب من عهايتمم بمداواة ما يتحص  بذلك من اامراض المخوفة ي  

 .(1) "إل  ذلك ويفرغوا له نفوفمم  هجساد ههلما. وهن يصرفوا هممم

م  هذا الكتاب عل  عدة موضوعا  مممة وهي: آراء هبقراط وجالهيوف وهرفطو ي المسولة،  يشت

وشرح هنواع المواء الملو  ي ااقطار اإلفتمية، وعتقتما بالفصو  وااماكن، واامراض الهاتعة عن  

ء، وهنواع  حة للوقاية من العدو، عهد يدو  الوباتلو  المواء، وكونما همراضث معدية، والطر  الصحي 

البخور التي تعالج تلو  المواء، ومعالعة تلو  المياه اافهة التي تهتج ملوثا  المواء، وهدوية تقوي  

 

 .5مادة البقاء ي إصتح فساد المواء ص  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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جماز المهاعة ضد العدو، وااوبئة، وهنواع العتجا  لمن هصيبوا باامراض الهاتعة عن التلو   

 .(1) الموائي

بداعا  البيئية التي من ههمما، هنه عهدما شرع ي  التميمي تبين له هن له العديد من اإلالمتوم  فيما ذكر 

الحديث عن تلو  المواء ومعالعته، بده بذكر بعض البلدان التي هواؤها ملو ، ومسبب لألمراض،  

وبئة  ...الساكهين باامصار الفافدة ااهوية والبلدان المشمورة باا"ما ذكر السبب ي ذلك؛ فيقو : 

؛ فمو إذن يربط فساد  (2) "ويتما بمعاورة اانمار الك يرة المدود....إلخ الك يرة اامراض...اج  فساد هه

هواء هذه المدن بعدة عوام ، مهما االنقتبا  الفصلية، ووجود اانمار الك يرة المدودة بمعاورة  

عملة، وجيف الحيوانا   المديهة، وكذلك وجود المستهقعا ، ووجود الزبو  ومعاري المياه المست

 المديهة لشواطئ البحار، وتعرض المديهة لرياح العهوب، وانحعابما عن رياح الشما .   الميتة، معاورة

القرن ال الث المعري والعاشر  فتففة  جماعة من : إخوان الصفا وختن الوفا إخوان الصفا:

لرياضيا  والمهطق والفلك والعلوم الفيزيائية ما العلوم الطبيعية  ، لمم إفماما  ي ابالبصرة الميتدي

، بلغ عدد رفائلمم  (3)  بيعة الهفس والبحث ي قضايا مرتبطة بااخت  والويباإلضافة إل  افتكشاف ط

فا بالبيئة وهختقياتما اهتمامث ال يق   ( رفالة ي الك ير من المعاال  المعرفية، اهتم إخوان الص 52)

ههمية عمن فبقمم من هعتم العرب من الفتففة والمفكرين، فقد تهاولوا موضوعا  تخص البيئة ي  

 ت فابق، بيد هنما ال تق  ههمية عن معطيا  العصر الحديث، وبخاصة فيما يخص الحيوان والهبا .وق

ته التعاون ما هبهاء جهسه، ال يستطيا هن يعيش مهعزالً عن  اإلنسان عهد إخوان الصفا مدين بطبعه، خاصي

، وما  (4)ي ظاهرة فائر الهاف، واإلنسان جزء من المعتما، والمعتما عبارة عن ظاهرة طبيعية، م   ه 

 

هيمد فؤاد باشاا، هفاافايا  العلوم المعاصارة ي الترا  اإلفاتمي، درافاا  توصايلية، مكتبة اافارة الميئة المصارية   (1)

 .218، صم2007العامة للكتاب، القاهرة 

 .17مادة البقاء ي إصتح فساد المواء ص  (2)

 .83، هخبار العلماء بوخبار الحكماء ص 135اإلمتاع والمؤانسة: ص  (3)

 .1/99رفائ  إخوان الصفا  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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دام اإلنسان مدين بطبعه؛ فمو ي ياجة إل  التعاون ما بهي جهسه، يت  يفي بايتياجاته، وجعلوا عام   

 وام  التي تؤثر ي طبائا وهختقيا  البشر، وهذا ما فوف نفصله بعد قلي .   البيئة من ههم الع

ة البلدان ي ااخت ، وما يتعلق  بتوم  ما تهاوله إخوان الصفا ي ذلك؛ فقد تحدثوا عن هثر طبيع

هن ترب البتد والمدن والقر، تختلف   "بالطبيعة من مهاخ، ثم فصلوا القو  ي ذلك ييهما قرروا 

وتتغير من جما  عدة.....وهيضا فإن ههوية البتد والبقاع تختلف بحسب اختتف تصاريف    ههويتما

  المادية  المكونا  – اختتف همزجة ااختط وهذه كّلما تؤدي إل  الرياح ااربا ونكباواتما.... 

ط يؤدي إل  اختتف هخت  ههلما وطباعمم وهلوانمم ولغتمم  ااخت همزجة واختتف -للعسم

وعاداتمم وآرائمم ومذاهبمم وهعمالمم وصهائعمم وتدابيرهم وفيافاتمم، ال يشبه بعضما بعضا، ب   

والدلي  عل  ما قلهاه  ....ال يشاركما فيما غيرها تهفرد ك  همة مهما بوشياء من هذه التي تقدم ذكرها

المهد، فإّنه لّما كان  مزاج هبدان هه  البلدان العهوبية من الحبشة والزنج والهوبة وهه  الّسهد وهه  

الغالب عل  ههوية بتدهم الحرارة بمرور الشمس عل  فمت تلك البتد مرتين، فخهت ههويتما،  

  السبب،  لذلك  شعورهم  وتعّعد   جلودهم، وافوّد   انمم،فحمي العّو، فايترقت ظواهر هبد

اهمم بذلك  مم، وابيضت عظاممم وهفهانمم، واتسعت عيونمم ومهاخرهم وهفوهبدان بواطن وبرد 

السبب، وبالعكس ي هذا يا  هه  البلدان الشمالية، وعّلتما هن الشمس لّما بعد  من فمت تلك  

 صيفا، غلب عل  ههويتما البرد، وابيّضت لذلك جلودهم،  البتد، وصار  ال تمّر عليما ال شتاًء وال

، وفبطت  وترّطبت هبدانمم، وايمّر  عظاممم وهفهانمم، وك ر  الشعاعة والفروفة فيمم 

شعورهم، وضاقت عيونمم، وافتعهّت الحرارة ي بواطن هبدانمم لذلك السبب. وعل  هذا القياف  

هوية، يكونون مختلفين ي الطباع وااخت  ي هك ر  توجد صفا  هه  البلدان المتضاّدة بالطباع واا

 .(1) .."اامر وهعّم الحاال 

بون ي ك  إقليم من هذه   "بقولمم:  التهوع البشري وغيرهخواص ااقاليم وهثرها ي ثم تحدثوا عن 

ااقاليم السبعة تقسيما  جغرافية للكرة اارضية بحسب خطوط العرض هلوفث من المدن تزيد  

 

 .1/250رفائ  إخوان الصفا  (1)
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وي ك  مديهة همم من الهاف مختلفة هلسهتمم وهلوانمم وطباعمم وآدابمم ومذاهبمم  وتهقص، 

ضمم بعضا. وهكذا يكم ييوانما ومعادنما، مختلفة  وهعمالمم وصهائعمم وعاداتمم، ال يشبه بع

 المياه وفبب ذلك اختتف ههوية البتد وتربة البقاع وعذوبة  ،الشك  والطعم واللون والراية

هذا االختتف بحسب طوالا البروج ودرجاتما عل  آفا  تلك البتد، بحسب   وملويتما، وك 

 .(1) .."عاعاتما من اافا  عل  تلك المواضاتلك البقاع، ومطارح ش  مساما مّمرا  الكواكب عل  

وكانت الطبيعة بما تحويه م ار اهتمام وعهاية، ومن ثم تهاولوا يواد  العو وتغييرا  المواء وكيفية  

ي هذه البلدان تعتد  الطبائا، ونريد هن نذكر فمك    "ما لما من هثر عل  البيئة المحيطة وهن  يدوثما، و 

ترتفا، وذلك تارة يزيد ي فمكه وارتفاعه، وتارة يهقص من ذلك بحسب    كرة الغيم والهسيم وهك ر ما

ف، وذلك  زوايا شعاعا  الشمس والكواكب المهعكسة ي طري الهمار، وهنصافه وهيام الشتاء والصي

، وتحدثوا  (2)    "هيضا بحسب ارتفاعا  الشمس والكواكب من اافا  وممراتما عل  فمت البقاع...

بون الزوايا التي تحد  من انعكاف شعاعا  الكواكب   "اه واارضعن فبب السخونة للمي

والشمس من وجه اارض ثتثة هنواع: يادة وقائمة ومهفرجة، وهذه الزوايا كلما مسخهة للمياه  

 .(3).." واارض والمواء محركة لما، ولكن هشدها إفخانث الزوايا الحادة ثم القائمة ثم المهفرجة

وهثر ك  عهصر وتكويهه، فالمواء بحر واقف لطيف ااجزاء خفيف الحركة  وتحد  عن عهاصر البيئة   

مية  فريا السيتن، فم  القبو  للتغييرا  والحواد ....ثم يتحد  عن كيفية يدو  الرياح وك

هنواعما وجماتما واختتف تصاريفما، وما العلة المحركة لما ي وقت دون وقت، وي بلد دون بلد،  

من البحار إل  البراري والقفار ورؤوف العبا ، وكيف تمز السحاب يت  يمط   وكيفية فياقة الغيوم  

 

 .2/147رفائ  إخوان الصفا  (1)

 .2/154رفائ  إخوان الصفا  (2)

 .2/54رفائ  إخوان الصفا  (3)
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البحر ليست شيئا  القطر، والرياح ليست شيئث فو، تموج المواء بحركته إل  العما ، كما هن همواج  

 . (1) فو، يركة الماء وتدافا هجزائه إل  العما  ااربا

الرفالة ال امهة من العسمانيا    : ففيهختقيا  البيئةولم يغف  إخوان الصفا الحديث عن 

،  طرفث من فضائ  الحيوانا  وخصالما المحمودة وطبائعما المرضية وشمائلما السليمة ،الطبيعيا  

لطيور، وهنواعما، وهوقا  هيعانما وففادها، وكيفية إصتح هوكارها وكمية  وذكر تصانيف هيوا  ا

الحيوان والطيور، وعدم التعرض لمم بشيء من  ، وتهاو  الحديث الريمة ب(2) بيضما ومدة يضانتما

 .(3) اإليذاء، والحكمة من خلقمم عل  هذه الصورة، والعلة ي اختتف صورهم وهشكالمم

لطدون)ت خط بطن   الاحضاااارماي الااديان ولاي زيااد هباو خالاادون ابان ماحامااد بان لاريامانعابااد ام(: 1406ا

العلوم ي  ك يرة  موفاوعي متعدد المعارف والتخصاصاا ، وله إفاماما     عالم(،  ااااا ه732) اإلشابيلي

اعُتبر ابن خلادون هياد هعظم فتفاااافاة  و ، ويعاد ابن خلادون المهشاااائ ااو  لعلم االجتمااع،  والمعاارف

ان البشااري، وهفاامم إفاامامث كبيرا ي معا  البيئة؛ وير، فمو المؤفااس لعلم العمر  العصااور الوفااط ،

مدين بالطبا؛ هي البد من االجتماع الذي هو المديهة ي اصاطتيمم، وهو معه   ابن خلدون هن اإلنساان

العمران، وقد قسام اارض إل  هقاليم طبيعية طبقث للمهاخ، مبيهث هثر المهاخ ي طبائا الشاعوب وهخت  

ي   مكان والحالة االجتماعية وال قافية والشاخصاية، فضتً عن العانب المادي، وذلكالبشار، من ييث ال

كتااباه ) العبر وديوان المبتاده ي هياام الععم والعرب والبربر...(،  ومن يتاوما  جملاة من الموضااااوعاا  

ومن  التي تهااولماا ي هاذا الكتااب العظيم، نعاده قاد تهااو  العادياد من القضاااااياا البيئياة، وهختقيااتماا،

 : طبيعة العمران ي الخليقة الموضوعا  المطروية وبخاصة التي تتعلق بالبيئة؛ فتهاو  ي الكتاب ااو 

وماا يعرض فيماا من البادو والحضاااار والتغلاب والكسااااب والمعااش، والصااااهاائا والعلوم ونحوهاا، وماا 

ين ضاااارورة، وي لاذلاك من العلا  واافاااابااب، وكاذلاك تهااو  ي المقادماة ااول : هن االجتمااع اإلنسااااا

 

 .2/156رفائ  إخوان الصفا  (1)

 .2/149رفائ  إخوان الصفا (2)

 .2/152رفائ  إخوان الصفا (3)
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فيه من البحر واانمار وااقاليم، وي المقدمة ال انية: قسااط العمران من اارض واإلشااارة إل  بعض ما 

المقدمة ال ال ة: ي المعتد  من ااقاليم والمهحرف، وتوثير المواء ي هلوان البشااار، والك ير ي هيوالمم، 

  وي المقدمة الرابعة: هثر المواء ي هخت  البشر.

حي إلنشاااء المدن، نكاد نقو  إن ابن خلدون قد فاابق عصااره ي هذا العانب، بداية من التخطيط الصاا 

يسان االختيار ي اختطاط المدن... طيب المواء  "ييث قدم العديد من اافكار المبدعة ي ذلك قائتً:  

 .(1)"والمياه والمزارع والمراعي

اعلم هن المدن قرار يتخذه اامم عهد يصااو    "ما قائتً:ثم يشااير إل  وظيفة المديهة والمدف من إنشااائ 

، وهها (2)"الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه، فتؤثر الدعة والساااكون، وتتوجه إل  اتخاذ المهاز  للقرار

ههلماا، علماا بونماا تتغير وتتباد  تحاد  عن وظيفاة المادن المتم لاة ي كونماا مكاانث للرفاهياة، وايتيااجا  

 .من همة امة

ي ممتها  "ويشاير ابن خلدون إل  عدة شاروط طبيعية ومهاخية البد من توفرها ي إنشااء المديهة بقوله:   

من اامكهة، إما عل  هضاابة متوعرة من العب ، وإما بافااتدارة بحر، هو نمر بما يت  ال يوصاا  إليما إال 

ي ذلك من اافا  الساماوية هطرة فيصاعب مهالما عل  العدو....ومما يراع   بعد العبور عل  جسار هو ق

طيااب المواء للسااااتمااة من اامراض...والماادن التي لم يراع فيمااا طيااب المواء ك يرة اامراض ي 

إن الهاف ي "، ويشاااير إل  هن طبيعة فاااكان المديهة مختلف عن غيرها ي همور ك يرة بقوله:  (3)"الغالب

والمواء ااعل  واافاااافا ، ومن االنتفااع والعمران يتشااااايون يت  ي الفضاااااء   ة االزديامالمادن لك ر

بظاهر البهاء مما يتوقا معه يصاااو  الضااارر ي الحيطان؛ فيمها جاره من ذلك، إال من كان له فيه يق، 

 .(4)"ويختلفون هيضث ي افتحقا  الطر  والمهافذ للمياه العارية والفضت  المسربة ي القهوا 

 

 .2/17المقدمة  (1)

 .2/15المقدمة  (2)

 .2/16المقدمة  (3)

 .2/105المقدمة  (4)
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البيئاة باالادرافااااة والتحليا ، وتاوثيرهاا ي ييااة البشاااار، وهثر ويعتبر ابن خلادون من هوائا  من تحادثوا عن 

 "التلو  البيئي ي المعتمعا  الحضااارية، ومن ثم عالج م   هذه الموضاااوعا  معالعة قوية فيقو :  

راض؛ فإن المواء إذا ومما يراع  ي ذلك للحماية من اافا  الساااماوية؛ طيب المواء للساااتمة من اام

معااورًا للميااه الفاافاااادة، هو مهااقا متعفهاة، هو مروجاث خبي اة هفاااارع إلياه العفن من كاان راكادًا خبي اث، هو 

معاورتما؛ فوفاارع المرض للحيوان الكائن فيه ال محالة، وهذا مشاااهد...والذي يكشااف لك الحق ي 

سااااام، وهمراض الحمياا  ركودهاا....والبلاد إذا ذلاك هن هاذه ااهوياة العفهاة هك ر ماا يميئماا لتعفين ااج

ان ك ير الساكن وك ر  يركا  ههله، فيتموج المواء ضرورة، وإذا خف الساكن لم يعد المواء معيها ك

 .(1)"عل  يركته وتموجه، وبقي فاكهث راكدًا، وعظم عفهه، وك ر ضرره

يوب بن فعد الشمير بابن قيم  هبو عبداهلل شمس الدين محمد بن هبي بكر بن ه (:ـه751ابن القيم )ت

ي   المذهب الحهبلي ووايد من هبرز هئّمة معتمد وعالم مسلم ومفَسر ومحّد  فقيه ،(2)  العوزية

الطَّاعون،   فصت عن( جع  فيه الطب الهبوي، هلف كتاب )القرن ال امن المعري الهصف ااو  من

ب شديد مؤلم  : ورٌم قائتً  هه  الطب، وعرف به عهد وعتجه، وااليتراز مهه ردت قتَّا  يخرج معه تلمُّ

 ر هفود هو هخضر، هو هكمد، ويؤو  همره إل  التقرح  ااك  يذلك، ويصير ما يوله    ي جدًا يتعاوز المقدار  

 .(3)  اإِلْبط، وخلف ااُذن، واارنبة، ود اللحوم الرخوة  ي ثتثة مواضا:   ي فريعث. ود ااك ر، يحد  

والمقصود: هن فساد  "ي تهتشر بسبب التلّو  الموائي، وااليتراز مهما، بقوله: ااوبئة الت ثم تحد  عن  

المواء جزء من هجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون، وهن فساد جوهر المواء هو الموجب  

ه،  لحدو  الوباء، وفساده يكون الفتحالة جوهره إل  الرداءة: لغلبة إيد، الكيفيا  الرديئة علي

والهتن والسمية، ي هي وقت كان من هوقا  السهة، وإن كان هك ر يدوثه ي هواخر فص   كالعفونة 

 

 .2/16المقدمة  (1)

( 521/ 2(، الدر المهضاااد )384/ 2(، المقصاااد اارشاااد )5/282(، ذي  العبر ) 2/447ذي  طبقا  الحهابلة )  (2)

 (.3/164)(، مععم المؤلفين 5/92المهمج اايمد )

 .57الطب الهبوي ص  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_8_%D9%87%D9%80
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الصيف، ود الخريف غالبا، لك رة اجتماع الفضت  المرارية الحادة وغيرها ي فص  الصيف، وعدم  

   فص  الصيف، تحللما ي آخره. وي الخريف لبرد العّو وردغة اابخرة والفضت  التي كانت تتحل  ي

فتهحصر فتسخن وتعفن: فتحد  اامراض العفهة، وال فيما إذا صادفت البدن مستعدا قابت، رهت،  

 .(1) "قلي  الحركة، ك ير المواد، فمذا ال يكاد يفلت من العطب

  يهبغي   "ثم هشار إل  قضية مممة يلتزم العميا بما عهد وجود الطاعون هو الوباء، وهي قلة الحركة قائتً:  

من الحركة بحسب اإلمكان، والفارُّ مهه ال موجب لحركته إال معرد الِفرار مهه، ودعُته وفكوُنه    فيه التقلُّ  

وهما َمن ال يستغه  عن الحركة   ،هنفا لقلبه وبدنه، وهقرُب إل  توكله عل  اهلل تعال ، وافتستمه لقضائه

ركوا يركاتِكم جملًة، وإن ُهمروا هن  يقا  لمم: اتكالُصهَّاع، وااُجراء، والمسافرين، والُبُرد، وغيرهم فت 

 .(2)"    يتركوا مهما ما ال ياجة لمم إليه، كحركة المسافر فاّرًا مهه..

  : الوباء ي عدة همورقد وقا بما  التيالمها من الدخو  إل  اارض الحكمة من  وهشار ابن القيم إل  

،  مادُة المعاِش والمعاد  هي  التي عافية : ااخُذ بال، ال اينهيدها: تعهب اافباب المؤذية، والُبْعد مهما

الرابا: هن ال ُيعاوروا المرض  الذين قد  ، قد َعِفَن وَفَسَد فيمرضون الذيال الث: هن ال يستهِشُقوا المواَء  

   .(3)  َمرُِضوا بذلك، فيحص  لمم بمعاورتمم من جهس همراضمم 

 

 

  

 

 .60الطب النبوي ص  (1)

 .62الطب النبوي ص  (2)

 .62الطب النبوي ص  (3)
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 ثالثاملبحث ال
 ةـــرأي ونتيج 

التفكير الفلسفي، ههاش عدة همور نععلما افتهتاجا  لما فبق، وي ذا     هختقيا  البيئة ي وبعد درافة  

 الوقت متيظا  ومآخذ، ربما تفيد طبيعة الفلسفة البيئية. 

هن جميعمم قد اتفق عل  هن البيئة هي المؤثر القوي    له  تبينيالمتوم  ي فلسفة اليونان للبيئة،    األمر األول:

صفا ، وهذا ديدن الطابا اليوناين ي الكتابة عن البيئة التي ياولت  عل  اإلنسان ي اكتساب الطبائا وال

تفسير العتقة بين اإلنسان والبيئة، وال شك هن هذه الهظرة تحتاج مزيد من الهظر مقارنة بغيرها من  

طابا الحتمية ي توثير الطبيعة عل  اإلنسان هو المميمن عل  هذا الفكر، ييث تعتبر    اافكار، ييث يبدو 

يئة اإلنسان كائن فلبي خاضا للظروف البيئية المحيطة به، ويياته انعكاف لتكيفه ما البيئة؛ فمو مهما  الب

 .(1) وإليما 

ه؛ فكانت إفماما  الفتففة  ولقد كان االهتمام ي هذه الفترة، بالتوجه إل  معرفة الكون، وعلة وجود

عتقة اإلنسان بالطبيعة، يهظر إليما عل   اليونان ي ذلك الوقت، تقديم تفسير للعالم الطبيعي، وكانت 

، وكانت وجمة  (2) هنما البيئة التي هيوها اهلل لخدمة اإلنسان، بك  ما فيما من كائها  يية، وظواهر طبيعية  

ص  الوجود، عل  العكس من ذلك كان هرفطو فكان يدي ه مهصبث  نظر فتففة الطبيعة معرفة الطبيعة وه

ي ماهية الوجود الحسية، والكشف عن عللما، واهتم بصفة خاصة بالهبا   عل  الواقا، من خت  البحث  

 (3) والحيوان والتاريخ الطبيعي 

، ييث يعد ابن المتوم  ي هو  من افاتخدم كلمة بيئة بمذا المصاطلح هم علماء المسالمين  األمر الثاني:

- فاااط الطبيعي)العغراي عبدربه هقدم من ذكر هذا المعه  االصاااطتيي للفظ البيئة لإلشاااارة إل : الو

اايياائي( الاذي يعيش فياه الكاائن الحي بماا ي ذلاك اإلنسااااان، وكاذلاك لإلشااااارة إل  المهااخ -المكااين

 

 .25العغرافيا البشرية صراع اإلنسان ما البيئة ص  (1)

 .11( الفلسفة وقضايا العصر ص  (2)

 .34( قصة الفلسفة الغربية ص  (3)
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هصااالة هذا الفكر ي الترا  ، وهذا يد  عل  مد،  (1)الساايافااي وااختقي والفكري المحيط باإلنسااان

الساهة، ييث فيمما مزيد من العهاية اإلفاتمي، والذي افاتلممه علماء وفتفافة المسالمين من الكتاب و 

والرعاية للبيئة، وخاصة هن معاال  البيئة ي اإلفتم ك يرة ومتهوعة، فمي تشم  البيئة الخلقية والفكرية 

م ك  ي ميدانه وتخصاصاه عملوا جميعا عل  المحافظة عل  و ال قافية، والطبيعية، لذلك علماء اإلفات

فاااتمتما من اامراض وااوبئة، وكيف وجه اإلفاااتم للمحافظة البيئة وفاااتمتما، من ييث نظافتما و 

ُلَما َقْوُ  الَ "عليما من التلو ، ففي الحديث،:   ْعَبًة ، َفَوْفضاَ تُّوَن شاُ ٌا َوفاِ ْبُعوَن َهْو بِضاْ ٌا َوفاَ  إَِلَه اإِليَماُن بِضاْ

ياث يادخا  فياه ضاااامهاا كا  ماا من شااااوناه يتعلق ، وهاذا الحاد(2)"إاِلَّ اهلل، َوَهْدنَااهَاا إِمَااطَاُة ااََذ، َعْن الطَّرِيِق 

 إزالةِ   ِ ضاااْ فَ   ي رةاهِ ظَ   الباب  ي المذكورة  ياديُث اا هذه"بساااتمة البيئة، قا  اإلماُم الهوويُّ ريمه اهلل :  

 و ، ه  راْذ قَ  و ، ه به  يع ر  يعرا  و ، ه  شااوش غصاانَ   و ، ه  تؤذي  شااعرةً   ذ،اا كان  فااواء،   الطريق عن  ااذ،

، وفيما يتعلق بالحيوانا  ورعايتما (3) "اإليمان  عبشااُ  من  الطريق عن  ااذ،  ماطةإو ،   ذلك وغير  فةً يِ َج 

ويماايتماا، وهي مطلاب ممم ورئيس من مطاالاب البيئاة، فاالهبي صاااال  اهلل علياه وفاااالم َوعَاد من َرَع  

، وفيماا يتعلق (4)الحيوان بهوع من هنواع الرعااياة، ولو هن يسااااقياه شاااارباة مااء باالمغفرة ودخو  العهاة 

راعَة عبادًة يتعبَّد المبا دقا  التي لهباتا  عدَّ الزِّ سااالم بما، إذ جعَ  الَفائِدة الحاصااالة مهما من باب الصاااَّ

ُيؤجر المرُء عليما، فااواء كانت هذه الفائدة َتُخصُّ اإلنسااان هم تعود عل  الحيوان، وهذا ااَجر يسااتمر 

رع وما تولد مهه قائما إل  ي عية ، وقد اتفق الفقماء عل  مشاارو (5)وم القيامة.  لصااايبه ما دام الَغْرف والزَّ

يت    غ َّ تَ ساْ فاارض يعب هن تُ ، وهو ما يسام  بإيياء الموا ،  وعدم تركما بت افات مارإيياء اارض،  

 

 .4فتم وقضايا العصر ص( اإل (1)

 هريرة.( من يديث هبي 35هخرجه مسلم ) (2)

 . 161/171شرح الهووي عل  صحيح مسلم (3)

 ( ، من يديث هبي هريرة .2224( ، ومسلم )2224هخرجه البخاري ) (4)

 ( .1553( ، ومسلم )2195هخرجه البخاري ) (5)
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ال يبولن هيدكم "، وفيما يتعلق بالماء نمي عن البو  ي الماء الراكد، وي الحديث  رع لإلنسااانر الزَّ وفِّ تُ 

 ."ثم يغتس  مههي الماء الدائم 

الفكر الفلسفي اختقيا  البيئة، وبخاصة عهد فتففة اإلفتم ومفكريه،  وهو المتعلق باألمر الثالث: 

الذين ذهبوا إل  هن العام  العغراي والبيئة والظواهر الطبيعية ههمية ي تطور المعتمعا  اإلنسانية،  

ما، والواقا هن هذا العام  يرجا بوصوله إل   وبالتالي يهسبون للعام  العغراي ههمية ي تطور المعت

الفكر اليوناين، وبخاصة عهد هيراقليطس الذي ير، هن البيئة لما دور ي صها هخت  وطبائا البشر،  

ويضرب م ت عل  ذلك باافيويين هنمم هق  نزوعث للحرب، وإن الهقص الملحول ي فكان هفيا  

، ويوتي من بعده هرفطو  (1)فمي ي درجة يرارة تلك القارةوشعاعتمم يعود بشك  رئيس إل  التغير المو

الذي ذهب إل  توثر اليونان ي صفاتمم وهختقمم بموقا البتد المتوفط ومهاخما المعتد ، وكذلك  

المفكر الروماين فترابو الذي صهف فيما اارض إل  مهاطق يارة وباردة ومعتدلة، وبين هثر قدرة اإلنسان  

ن بطريقة هك ر توفعث، وهذا ما عرف ي فلسفة  ، وعل  هذا الهمج فار ابن خلدو (2) عل  العم  والتقدم

، والذي ير، هصحابه هن العام  العغراي له عتقة وثيقة  (3) العصر الحديث بمذهب )العبر العغراي( 

 بوخت  الهاف.  

خاطر تمّدد كّ  الكائها   إن تفاقم المشكت  البيئية ي العالم هجما، وما ترتب عليما من م   األمر الرابع:

واء هصبح من اامور التي تستوجب من العميا المشاركة الفاعلة ي مواجمة تلك المشكت   عل  الس

البيئية فواء هكانت مشكت  بيئية عل  المستو، المادي )تلّو  المواء ا تلّو  الماء ا التلّو  اإلشعاعي  

  خلقي ا تلّو  ثقاي  مشكت  معهوية )تلوّ   هم(  الخ   …اءا التلّو  الضوضائي ا تلّو  التربة ا تلّو  الغذ

 (. الخ  …ا تلّو  فيافي ا تلّو  اجتماعي

 

 .174( فلسفة التاريخ ص  (1)

 .252والرومان ص  غريق( هعتم الكتاب اإل (2)

 .25( التاريخ معاله وفلسفته ص  (3)
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تعتبر الفلسفة بم ابة الحصان الذي يقود عربة الحضارة ويوجمما، فمي ذلك المعا    األمر اخلامس:

ظواهرها    دويرص  عهاصرها  يدرف  ثم الفكري الذي يهظر إل  الكرة اارضية من خارجما بمهظور شام ؛

ويحدد الروابط التي تقوم فيما بيهما، عل  نحو ييادي قائم عل  فكرة ال مركزية اإلنسان ي هذا الكون  

 وفطوته عل  الطبيعة. 

عل  ك  ااديان  و ضوء التحديا  البيئية الحرجة التي يواجمما ي العالم،  "وي األمر السادس: 

فقد هّثر العهصر   ؛را  الكارثية التي تسّبب فيما اإلنسانيوالمعتقدا  هن تتكاتف إلنقاذ كوكبها من التغي

وهّد، إل  إيدا  تغيير جذري ي طبيعة الحياة التي   ، البشري عل  فير الهظام المهاخي عل  اارض

لذلك نحن بحاجة كبيرة بون تتعاون اإلنسانيِة جمعاء لمواجمة تحديا  تغير   ، نعيشما ي هذا العالم

جميا الطوائف، بما ي ذلك المعتما اإلفتمي، ي وجه هذه التداعيا  السلبية    المهاخ، والبد هن تهمض 

 المهعّرة عن التغيير، كعزء من المسؤولية التي كّلفما اهلل لعميا عباده
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 ةـــــخلامتا
هختقيا   فموضوع  :الحمد هلل الذي بهعمته تتم الصالحا ، وبهوره تشر  اارض والسماوا ، وبعد 

البيئة هي اإلطار الذي   البيئة ي التفكير الفلسفي من الموضوعا  المممة التي يعب العهاية به، ييث إن 

يعيش فيه اإلنسان ويحص  مهه عل  مقوما  يياته من غذاء وكساء ودواء وموو، ويمارف فيه عتقاته  

عية، والبيولوجية والهباتية، يئة الطبي ما هقرانه من بهي البشر، وهذه البيئة لما مقوما  هفافية مهما الب

واالجتماعية والمادية، واإلنسان هو الكائن الوييد القادر عل  تعمير هذه البيئة؛ ف مة عتقة من نوع  

خاص تقوم بيهه وبين ك  مكونا  البيئة المحيطة، ومن ضمهما بيئة الهباتا  والحيوانا  التي تشاركه  

ثمة اتفا  بين المعه   ة ومشكتتما قديمث ويدي ث، وههاش يت بالبيئالعيش ي هذه البيئة، والفلسفة عه

اللغوي واالصطتيي والفلسفي، فيما يتعلق بمفموم البيئة ي التفكير الفلسفي، وداللة هذا واضحة  

وقوية، ومن ثم قام الفتففة والمفكرون يفكرون جليث ي ي  لمذه المعضلة الكبير، وهخذوا يدعون إل   

مطالب اإلنسان ي السيطرة عل  البيئة، واإلفادة من مواردها، باإلضافة إل  ايترامما   إقامة التوازن بين

إذ يتعام  بما اافراد   ؛ البيئة قيمة ال غه  عهما يا  هختقوايترام يقو  الكائها  ااخر، بما، و 

الفلسفة   فرع من علموتعتبر ، والمعتمعا  ما مواردهم الطبيعية، وكيفية افتغتلما االفتغت  اام  

ارتباط علم  ي ذا  الوقت العتقة ااختقية بين البشر والبيئة الطبيعية، مؤكدة  تقوم بدرافةالبيئية، و 

ن،  البيئة بااختقيا ، وفمم كيفية توثير التهوع البيولوجي ي ضبط الوظيفة اإليكولوجية )البيئية( للمكا

مممة وواضحة ي فتمة البيئة والمحافظة   مر التاريخ وقفا   ومن ثم كان للفتففة والمفكرين عل 

عليما ووضا ااطر وااليا  الطبيعية والوقائية للحد من مشكتتما، والوقوف عل  هختقيا  ك يرة  

ال شك هن الترا  الفلسفي يزخر بالعديد من اإلفماما  المتعددة ي  تعم  عل  اإلفادة من مواردها، و 

بير ي يماية البيئة والمحافظة عليما؛ وي ذا  الوقت لديما  التي هفممت بشك  كهختقيا  البيئة، و 

ولقد هرفت  ، قدرة عل  تقديم الحلو  المممة لخدمة البيئة والمحافظة عليما، والحد من مشاكلما

العديد من القواعد والرؤ، ي المعا   ، الحضارا  البشرية القديمة ي الصين والمهد ومصر والعرا 

د افتغت  الموارد الطبيعية، والمحافظة عل  البيئة، وهؤالء جميعث اعترفوا  ي، وبخاصة ي ترشيالبيئ
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 . بوجود يقو  للطبيعة، وطالبوا بتوفيس عتقة ايترام متباد  بين البشر وبقية الكائها  الطبيعية
 أهم التوصيات  
وية  لك  المسائ  المطرإنها هيوج ما نكون إل  اتباع اافلوب العلمي، والتهاو  الموضوعي  .1

 . للبحث والدرافة، وااللتزام بذلك َيُصُب ي صالح العملية البح ية

ا  ااخر، ممما كان لونما  الباي ين تحديد الموقف الموضوعي من هصحاب االتعاه  عل واجب   .2

 . العقدية والفلسفية والتاريخية وغير ذلك الفكرية و  قضاياالي ك    واتعاهما

 المو،. مية والتعرد التام، والبحث بافم العلم، ال بافم  ال ضير ي وضا ك  شيء ي موضعه من العل .3
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 ثثبت املصادر واملراجع
إبراهيم   إخبار العلماء بوخبار الحكماء: علي بن يوفف القفطي جما  الدين هبو الحسن تحقيق: :  ▪

 م 2005  –ها 1426شمس الدين فهة الهشر:  

 م. 2007إصدارا  اليونسكو، فهة ااخت  البيئية والتهمية المستدامة: روبن هتفيلد: فرنسا،  ▪

هفافيا  العلوم المعاصرة ي الترا  اإلفتمي، درافا  توصيلية: د: هيمد فؤاد باشا، ، مكتبة   ▪

 م،  2007قاهرة اافرة الميئة المصرية العامة للكتاب، ال

هضواء عل  اازمة البيئية المعاصرة: د عبد الراز  الداوي ط المركز العربي لألبحا  ودرافة   ▪

 م. 2012لسيافا  ط ا

 م. 2001هعتم الكتاب اإلغريق والرومان: إيسان المتئكة، دار الشؤون ال قافية، بغداد فهة  ▪

 ون تاريخ.ابن رضوان المصري إمام الطب: راغب السرجاين، القاهرة بد ▪

والتوزيا،  بحو  ومراجعا  ي ترشيد الفكر العلمي: د. هيمد فؤاد باشا طبعة دار نيويورش للهشر  ▪

 م  2018الهشر   يخ تار

 البيئة ي اإلفتم: د / إبراهيم هوزدمير ط مكتبة نور   ▪

 تاريخ  بدون –البيئة واإلنسان ط دار المعرفة   ▪

 ها. 1416عوة الحق إصدار رابطة العالم اإلفتمي،  فلسلة د  1البيئة واإلنسان، علي رضا هبو زريق،   ▪

 م  1984ة مؤفسة الخليج العربي البيئة والمهاهج الدرافية، هيمد إبراهيم شلبي الرياض، طبع  ▪

البيئة، مشاكلما وقضاياها ويمايتما من التلو ، م / محمد عبد القادر الفقي طبعة مكتبة ابن فيها   ▪

 م. 1999

 م. 2006حميد رشوان، مصر فهة البيئة والمعتما: يسين عبد ال  ▪

 بستان ااطباء وروضة االباء: ابن مطران الدمشقي، بدون تاريخ.  ▪

 ها.  1408 الترا  اإلفتمي: لطف اهلل قار، المملكة العربية السعودية، فهة  تلو  المواء ي  ▪

  العغرافيا والبيئة: فليمان محمد محمود مهشورا  الميئة العامة السورية للكتاب، دمشق فهة  ▪
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 م. 2009

 م. 2007بغداد، فهة    ال قافية،التاريخ معاله وفلسفته: جعفر نوري، دار الشؤون  ▪

ا  متوخري هصحاب هيمد ) : الع يمين( : ابن المبرد، جما  الدين يوفف  العوهر المهضد ي طبق ▪

بن يسين بن عبد المادي المقدفي تحقيق: : عبد الريمن بن فليمان الع يمين طبعة مكتبة التوبة 

 عودية  الس

عبد الريمن بن هيمد بن رجب الحهبلي تحقيق: : عبد الريمن بن فليمان    الحهابلة: ذي  طبقا   ▪

 م 2005  –ها 1425فهة الهشر:  الع يمين  

الذي  عل  العبر ي خبر من عبر: ولي الدين هبو زرعة هيمد بن عبد الرييم بن الحسين ابن العراقي:   ▪

 1 –  1409الهشر:   الرفالة فهة: مؤفسة عباف الهاشرتحقيق: صالح ممدي 

 دار صادر بيرو  لبهان  الوفاء طبعةرفائ  إخوان الصفاء وختن  ▪

 م 2012 الدرويش ط دار يعرب طبعة  ريمن بن خلدون، تحقيق عبد اهللالمقدمة:عبد ال ▪

 م   1950ارفائ  الكهدي الفلسفية: محمد عبد المادي هبو ريدة . طبعة دار الفكر العربي   ▪

فير هعتم الهبتء: شمس الدين هبو عبد اهلل محمد بن هيمد بن ع مان بن َقاْيماز الذهبي )المتود:   ▪

 م 2006- ها  1427القاهرة الطبعة   -يث: دار الحدها( الهاشر748

 م 1993ها1413شمس العرب تستطا عل  الغرب : زيعريد هونكة طبعة دار العي  بيرو  لبهان  ▪

الطب الهبوي: محمد بن هبي بكر بن هيوب بن فعد شمس الدين ابن قيم العوزية  تحقيق: : محمود   ▪

   مصر  –ا شوقي مفلح هبو عمر طبعة دار الستم للهشر والتوزي

 م   2000لعلوم البيئية: د محمد العودا  ط . مديهة الملك عبد العزيز للعلوم والتقهية ط  ا ▪

عيون اانباء ي طبقا  ااطباء: هيمد بن القافم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين، هبو   ▪

  –ة ها(تحقيق: الدكتور نزار رضا ، الهاشر: دار مكتبة الحيا668العباف ابن هبي هصيبعة )المتود: 

 بيرو 

وفق الدين، هبو  عيون اانباء ي طبقا  ااطباء، هيمد بن القافم بن خليفة بن يونس الخزرجي م ▪
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  – الدكتور نزار رضا الهاشر: دار مكتبة الحياة  ها( تحقيق: 668العباف ابن هبي هصيبعة )المتود: 

 بيرو 

 علم البيئة وفلسفتما: هيوب هبودية، بدون تاريخ.  ▪

 م.  1998ن الهشوء والعوهر: يوفف يبي، فهة العلم والفلسفة بي ▪

تاريخ الطبا   المعرفة،مة معين شفيق رومية ط عالم مايك  زيمرمان. ترج  تحرير:  البيئية:الفلسفة  ▪

 م   2006

  الطبعة -ناشرون –الفلسفة المعاصرة من المكافب إل  اإلخفاقا : جما  مفرج ط الدار العربية  ▪

 م 2009- ا   ه  1430 ااول 

  نيويورش – اعما ومشكتتما: ههتر ميد : ط مؤفسة فرانكلين للطباعة والهشر ، القاهرة الفلسفة هنو ▪

 . م1969

 الفلسفة والبيئة: فالي محسن، بغداد، بدون تاريخ.   ▪

الفمرفت: هبو الفرج محمد بن إفحا  بن محمد الورا  البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن   ▪

الطبعة: ال انية   لبهان –م رمضان الهاشر: دار المعرفة بيرو  إبراهي  ها( تحقيق:438الهديم )المتود: 

 م  1997  - ها  1417

قانون يماية البيئة اإلفتمي مقارنث بالقوانين الوضعية د / هيمد عبد الكريم فتمة الطبعة ااول   ▪

 م . 1996ها  1416

   هرةالقا –دار ال قافة للهشر والتوزيا  هويدي طبعة: يحيي  الغربية دقصة الفلسفة  ▪

(  1ية بيرو ، ط) ه(، دار الكتب العلم428القانون ي الطب: هبو علي الحسين بن علي بن فيها)  ▪

 م. 1999

لسان العرب: محمد بن مكرم بن عل ، هبو الفض ، جما  الدين بن مهظور اانصاري الرويفع    ▪

 ها  1414  -ة: ال ال ة الطبع بيرو   –ها طبعة دار صادر 711المتود:   اإلفريقي

لاِ محمد بن هيمد التميمي المقدفي طبعة : المهظمة العربية   البقاء ي إصتح فساد المواء : مادة  ▪
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 م   1999للتربية وال قافة والعلوم 

 مشكلة اإلنسان: د. زكريا إبراهيم ط مكتبة مصر بدون تاريخ  ▪

،  هبو زيد البلخي ، تقديم ودرافة د. مالك بدري ، د. مصطف  عشوي  -مصالح اابدان واانفس  ▪

 ها   1424رافا  اإلفتمية ، الرياض ، مركز الملك فيص  للبحو  والد

المصباح المهير ي غريب الشرح الكبير: هيمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، هبو العباف   ▪

 بيرو    –المكتبة العلمية  طبعة ( ها 770)المتود: 

 المععم الفلسفي د جما  صليبا . ط دار الكتاب اللبهاين   ▪

)ط. الم ه  وإيياء الترا ( : عمر رضا كحالة  طبعة مكتبة   ين تراجم مصهفي الكتب العربية  مععم ▪

 الم ه  بيرو  ، لبهان  

 م 1989 والتوزيا التافعةمقدمة ي الفلسفة: د يحي هويدي ط دار ال قافة للهشر  ▪

هلل بن محمد  المقصد اارشد ي ذكر هصحاب اإلمام هيمد ) : الع يمين( إبراهيم بن محمد بن عبد ا ▪

 بد الريمن بن فليمان الع يمين طبعة مكتبة الرشد / الرياض : عمفلح تحقيقبن ا

 الموفوعة الفلسفية د عبد الريمن بدوي ط المؤفسة الفكرية. ▪

 من علم اإليكولوجيا إل  فلسفة البيئة: كرم عباف بدون تاريخ.  ▪
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