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  الوعي البیئي

من اھم الموضوعات التي شغلت االنسان منذ ان وجد على سطح ھذه االرض النھا البیئة تعد 
فان تلوثھا ھو اخطر . واستمرارهالمحیط الذي یعیش فیھ ومنھ یحصل على مصادر عیشھ وبقائھ 

. مایھدد ھذه الحیاة ویحول دون قدرة البیئة على استمرار العطاء والتجدد للوفاء بمطالب االنسان
ر بالخطر،اذ احدثت ذلكن في نھایة القرن العشرین بلغ االنسان في تاثیره على بیئتھ مراحل تن

لوم المتنوعة منتجة للكثیر من النتاجات الثورة الصناعیة والعلمیة تطورا مذھال في مجاالت الع
الصناعیة المختلفة والمتنوعة في استخداماتھاوالتي ساعدت االنسان في انجاز مھامھ وعملة 

اال ان ھذة التطورات رافقتھا مخاطر كثیرة بسبب اساءة االنسان ، وحاجاتة باسرع واقل تكلفة
ئة والتعدي على مواطن االحیاء االخرى الستخدامھا بطریقة علمیة صحیحة وادت التي اتالف البی

بل وانقراض بعضھا واغراق االرض بالمخلفات والتفایات الصناعیة ذات التاثیرات البیئیة الخطرة 
ً ومستقبالً  وعلى الرغم من وجود القوانین البیئیة الطبیعیة التي اوجدھا هللا ، على بیئة االرض حالیا

لنظام البیئي في االرض اال ان التلوث تجاوز في بعض تعالى للحفاظ على وصیانة بقاء وادامة ا
االحوال قدرة النظم البیئیة الطبیعیة على احتمال ھذه التغییرات واحداث اختالالت بیئیة تھدد حیاة 
االنسان وبقاءه على سطح الكرة االرضیة الن البیئة ھي بمثابة الروح للتوازن الطبیعي وایضا 

المتنوعة تلقائیا } المتجددة وغیر متجدده{ الرض حفاظا على مواردهمعنیة في بقاء الحیاة لكوكب ا
  .لتامین استمرار جمیع المخلوقات الحیة والمتعاقبة مستقبال

بسبب تدخالت االنسان غیر الصحیحة في  اي ان مصیر الحیاة على الكرة االرضیة مھدد بالخطر
التوازنات الطبیعیة التي تحدث منذ القدیم و تحددت بموجبھا اشكال الحیاة المعروفة في الوقت 

  .الحاضر

من . من االنھیار والموت) االرض(فلذلك اصبح من الضروري انقاذ موطننا الوحید في ھذا الكون 
وھذا ال یتم اال من خالل ، التدھور الحاصل للبیئیة ھنا انبثقت دراسات محلیة وعالمیة لمعالجة

ومما الشك فیھ . المعرفة وااللمام بتفاصیل وعلوم البیئة للوقوف على اسباب المشكلة الیجاد الحلول
بسبب عدم وعیة واھتمامة بالبیئة الناتج من عدم معرفتة بالحقائق ، ان االنسان ھو سبب المشكلة
ومن جانب اخر ھناك عدم وجود ، یة بیئیة ادت لتفاقم المشكلة البیئیةالعلمیة للبیئة وھذا جھل وام

  .تربیة بیئیة للفرد والمجتمع تجاه البیئیة التي یعیش فیھا االنسان وھذا اساس المشكلة

ة  ة المختلف اھیم العلمی وقد قادت ھذه الدراسات الى ظھور عدد من المصطلحات والتعریفات والمف
وم ولعل من اھمھا مصطلح او م ةفھ ة البیئی اھیم التوعی دة مف ة لع ارة عن المحصلة النھائی وھو عب



مى  ة االس ى الغای دة خطوات متسلسلة للوصول ال يوھي یمكن تقسیمھا لع وعي البیئ لكل البشر  ال
ى االرض ى ھي. الذي یعیشون عل وم االول اوالخطوة االول ةاذ ان المفھ امى التربی والتي سوف تتن

ة و تربیة بیئیةوتتكامل لتصبح  ى خطوات ل اول ث یكتسب الطف وھي التي تبدأ من البیت واالسرة حی
ي سلة المھمالت خ....معلوماتة مثل النظافة وعدم رمي النفایات اال ف ة المدرسة ، ال اتي اھمی ا ی وھن

ة  التعلیم والمعرفة البیئیةوھي الستكمال ھذا الدور واالنتقال الى المرحلة الثانیة  ي البدای ھ ف ث ان حی
رف ة ال یع ة جمیل وى ان النظاف ف س ون نظی ھ ان یك اذا علی ل لم ھ ، الطف ي فان یم المدرس ا التعل ام

الجراثیم  ات ك ببھا النفای سیعطي بعض المعلومات عن ایجابیات النظافة واالضرار التي یمكن ان تس
ة وغیرھا ا .... واالمراض والروائح الكریھ م  مم ر و اھ التعلیم كانت المعلومات اكث دمنا ب ا تق وكلم

ة  دة لدی ة المتزای رد بسبب القناع یؤدي التي ترسیخ حب تلك التصرفات البیئیة الصحیحة في نفس الف
ة جدا وھي . الناتجة من التعلم والمعرفة ة متقدم دأ مرحل ال للمستوى الجامعي سوف تب د االنتق وعن

ین مصادر المعلومات مثل الكتب والنشرات واشراالناتجة من االطالع على  الثقافة البیئیة ك المثقف
ي  ة، وف ة والثقافی زة والمنشورات العلمی دوات المذاعة او المتلف البیئین في الحوارات والنقاشات والن
ردود  ة ذات الم المجتمع، خاص رة ب رة وغیرمباش لة المباش ة ذات الص ایا البیئی وادث والقض الح

  .للفرد الوعي البیئيسیؤدي الى  وھذا بمجملة، األعالمي
  

ةالمرتبط  الوعي البیئيان  ا یعمالن  بالتربیة البیئی دافھا ألنھ ة وأھ ة البیئ ائل حمای د وس ل أح یمث
اد  ى إیج عیان ال ة، ویس اه البیئ ھ تج ابي وتنمیت رس السلوك األیج ى غ يعل ي وطن ة  وع ة البیئ بأھمی

َ ال  ا كان طوع راك الس ى إش ؤدي ال ث ت ة، بحی ة والتعاونی ادیة واألجتماعی ة األقتص لمتطلبات التنمی
 َ   .وبطریقة مسؤولة وفعالة في صیاغة القرارات التي تحسن نوعیة البیئة بجمیع مكوناتھا إكراھا

  
  

  : تعریف التربیة البیئیة
ة،  ؤتمرات البیئی ً على المستوى العالمي من خالل الم لقد تعددت تعریفات التربیة البیئیة، وخصوصا

  : ھذا المجالفي خوض الوكذلك حاول الكثیر من الباحثین 
  

بأنھا  1978عرفت التربیة البیئیة في أجتماع ھیئة برنامج األمم المتحدة للبیئة بباریس عام  - 1
العملیة التي تھدف الى تنمیة وعي المواطنین بالبیئة والمشكالت المتعلقة بھا وتزویدھا "

بالمعرفة والمھارات واألتجاھات وتحمل المسؤولیة الفردیة والجماعیة تجاه حل المشكالت 
 ."رة والعمل على منع ظھور مشكالت بیئیة جدیدةالمعاص

 
ھي عملیة تھدف الى توعیة سكان العالم ": تعریف التربیة البیئیة الذي حدده برنامج الیونسكو - 2

بالبیئة الكلیة، وتقویة أھتمامھم بھا، والمشكالت المتصلة بھا، وتزودھم بالمعلومات والحوافز 
ً وجماعات،  والعمل على حل مشكالت البیئة والحیلولة دون ظھور والمھارات التي تؤھلھم فردا

 ."مشكالت جدیدة، وتكون ھذه العملیات مستمرة وتكون متواصلة لبناء ھذه البیئة
  



  : أھداف التربیة البیئة
  : من خالل ما تقدم یمكن القول أن التربیة البیئة تھدف الى تحقیق جملة من األمور أھمھا، ما یلي

  
راد  - 1 الع االف ذلك اط ة، وك ة بیئی ن انظم ا م ة، ومافیھ تھم الطبیعی ریفھم ببیئ ات وتع والجماع

ى  ا عل ل منھم اد ك ة وأعتم تعریفیھم بالعالقة المتبادلة الموجودة بین مكونات البیئیة الحیة وغیر الحی
 .اآلخر

  
ة  - 2 ات البیئ م بمكون ة الفھ ع تنمی ة، م ة الكلی مساعدة األفراد والجماعات على اكتساب وعي بالبیئ

كل  ة بش ع البیئ ل م ة التعام ي كیفی ارات ف وطرق صیانتھا وحسن استغاللھا عن طریق اكتساب المھ
  .ایجابي

 
 .ابراز أالھمیة الكبیرة للمصادر الطبیعیة، واعتماد كافة النشاطات البشریة علیھا منذ القدم - 3

 
 .لعمل على تفادیھااابراز اآلثار السیئة لسوء استغالل المصادر الطبیعیة، و - 4

 
ة تصح - 5 أن المصادر الطبیعی ً ب ا یح األعتقاد السائد بأن المصادر الطبیعیة  دائمة ال تنضب، علم

 . منھا الدائم والمتجدد والناضب
  

ي  - 6 اد وعي وطن ق أیج راد والمجتمعات عن طری ین األف اون ب ة التع توضیح ضرورة بل حتمی
ي ي تصرفاتھم ف تحكم ف راد ت د األف ة عن اء فلسفة متكامل ة وبن ة البیئ ات  بأھمی تھم بمقوم ال عالق مج

ؤتمرات  ة والم ات العالمی ق المنظم ن طری دولي ع ع ال ع المجتم اون م ا بالتع ة علیھ ة والمحافظ البیئ
 .األقلیمیة والمحلیة لحمایة البیئة لألھتداء الى حلول دائمة وعملیة لمشكالت البیئة الراھنة

 
التوا - 7 ى األخالل ب ي أدت ال دقیق للتصرفات الت زن البیئي من خالل المشاكل التحلیل العلمي ال

ات  رط للحیوان در دون وعي كالصید المف ي تص البیئیة المتعددة التي خلقھا األنسان بتصرفاتھ، والت
ات او  ق قطع األشجار وحرق الغاب ة عن طری ة الترب ھا، وتعری راض بعض ى أنق البریة مما أدى ال

 .أزالتھا
ار  - 8 ان األبتك ائع ب اد السائد والش دیالً تصحیح األعتق والمستحدثات الصناعیة یمكن أن تصبح ب

 .للمصادر الطبیعیة
  

  
  
  
  



  : مفھوم الوعي البیئي
ن  ا م ا بینھم ا، وم ھ بمكوناتھ ق أحساسھ ومعرفت عبارة عن ادراك الفرد لمتطلبات البیئة عن طری

ا ل معھ ة التعام ة وكیفی ن . العالقات، وكذلك القضایا البیئی ط م ق فق ئ ال یمكن ان یتحق وعي البیئ وال
ة ة طبیعی رة حیاتی وعي. خالل التعلیم، انما یتطلب خب ة وال ین التربی ي ب رق اساس ا  .وھناك ف فربم

ي  ھ ف ر عن صفاتھ لكن ادرة، ویعرف الكثی ات الن ن النبات ا م ات م یتعلم الفرد معلومات كثیرة عن نب
ھ تم ب يان . نفس الوقت، یقتلعھ وال یھ وعي البیئ ات منفصالت و  ال الث حلق ي أصلھ یتكون من ث ف

  .الثقافة البیئیة، التعلیم البیئي، التربیة البیئیة: متداخالت في ان واحد وھي
  

  : ولذلك یمكن تعریف مفھوم التوعیة البیئیة
یح  دف توض ة بھ ریحة معین ة او لش اس عام ھ للن ي توج اطات الت رامج او نش ن ب ارة ع عب
ر  الي تغی ئولیة وبالت عور بالمس ام وش ق أھتم ة لخل كلة بیئی ین، اومش ي مع وم بیئ ف مفھ وتعری

  .یئةأتجاھھم ونظرتھم، وأشراكھم في أیجاد الحلول المناسبة لمشكلة الب
  
 اھداف التوعیة البیئیة :  

  :تھدف التوعیة البیئیة في مجال التلوث البیئي الى تحقیق مجموعة من األھداف ومن أھمھا 
الكافیة ألكسابھ المعرفة والمھارة واأللتزام لتحسین البیئة والمحافظة  صرفتزوید الفرد بال. 1

  .علیھا لضمان تحقیق التنمیة المستدامة
  .المعیشة لالنسان من خالل تقلیل أثر التلوث على صحتھتحسین نوعیة . 2
  .تطویر أخالقیات بیئیة بحیث تصبح ھي الرقیب على األنسان عند تعاملھ مع البیئة. 3
  .تفعیل دور الجمیع في المشاركة باتخاذ القرار بمراعات البیئة المتوفرة. 4
  .المناسبة لھاجاد الحلول یمساعدة الفرد في أكتشاف المشاكل البیئیة وا. 5
  .تعزیز السلوك األیجابي لدى األفراد في التعامل مع عناصر البیئة. 6
تنمیة المھارات في متابعة القضایا البیئیة واألدارة البیئیة المرتبطة بالتطور دون المساس . 7

  . بالبیئة وتحقیق تنمیة مستدیمة
  

انكار دورھا في صیانة البیئة والمحافظة ولذلك فالقوانین والتشریعات البیئة في مجال البیئة الیمكن 
 ىد الى وعي تام یصل الناھدافھا المرجوة منھا ان لم تست علیھا، غیر انھا التستطیع ان تحقق

ضمیر االنسان ویتحول الي قیم اجتماعیة، والى سلوكیات ایجابیة، ویساندھا راي عام قوي والیتم 
لمدرسة، والجامعة، واماكن العبادة وخارجھا وكل االسرة، وا(كل ھذا اال بتربیة بیئیة سلیمة في 
ولھذا السبب یجب ان تسھم التربیة البیئة في توجیھ النظم ) الھیئات والمؤسات المدنیة االخرى

التربویة نحو مزید من الفاعلیة والواقعیة، ونحو تحقیق تفاعل اكبر بین البیئة الطبیعیة والبشریة 
جتماعي، سعیا الى تحسین نوعیة التعلیم وحیاة الفرد المتعلم وماینتج في ھذا االطار من تفاعل ا

  .والمجتمعات البشریة عامة



 ویتم تحقیق التوعیة البیئیة بشكل واضح ومباشر من خالل:  
  

ن  .1 ة والحد م ة البیئ ى حمای ي تساعد عل ة الت ة البیئی وانین والسیاسات والتشریعات واالنظم وضع الق
  .نشاطات االنسان السلبیة علیھا 

  
ة (التنمیة المستدامة  .2 ة المستدامة=التطور +الحمای كیل ) التنمی ة معا لتش ل التالی اغم العوام ث تتن حی

تدامة ة المس ة: التنمی ل اجتماعی ة: (عوام یم دینی د ـ ق ادات وتقالی حیة ـ ع ة )ص ل بایولوجی ، عوام
 ).االساسیةحاجات االنسان (عوامل اقتصادیة ). النظام البیئي ـ الحفاظ على المصادرالطبیعیة(

  
ي  .3 ھ ف اع ب ھ واالنتف دا لتوثیق د تمھی ي البل ة ف ات البیئ ضرورة اجراء مسح شامل ورسم خریطة لمكون

ا یخدم اغراض  تثمارھا بم ا و اس وضع خطط للتنمیة على اسس مدروسة مع مراعاة البیئة وحمایتھ
  .التنمیة

  
دارس والجا .4 ي الم ة ف ة البیئ ي حمای ات المتخصصة ف ات من خالل النشاط دعم الھیئات والجمعی مع

ھموا ، )جماعات اصدقاء البیئة(االھلي والحكومي وتاسیس  ذین اس ة ال ات المحلی وز البیئ وتكریم رم
  .بجھد متمیز في النھوض ببیئاتھم

  
معیة  .5 ائل الس داد الوس ة واع ة البیئی ة والتربی اھیم البیئ ع لمف ة ومجم ة البیئی ع خاص للثقاف داد مرج اع

  .الغرضوالبصریة التي تخدم ھذا 
  

ة  .6 رات ودراس ادل الخب ة لتب راء منظم اءات خب ب لق ون وترتی حف والتلفزی ي الص دوات ف د ن عق
  .المشكالت اآلنیة والمستقبلیة في ھذا المجال واصدار موسوعة التشریعات البیئیة

  
ول  .7 ع الحل كالت ووض ات والمش وارد والمؤسس ح الم ة لمس ة میدانی ة دراس ة المحلی ة البیئ دراس

  .الحالیة والمستقبلیة للحیلولة دون حدوثھا مرة اخرى للمشاكل والخطط
 

  
  

  )التربیة+ القانون + العلم = (وسائل حمایة البیئة
  

  
  

  



  :دور الدین والمواطن والدولة  في الحفاظ على البیئة

الیمكن الفصل بین دور المواطن عن دور الدولة والدین في العالقة بالبیئة والحفاظ ، بشكل عام
علیھا وذلك بسبب انھ البد من وجود المواطن ضمن حدود دولة معینة یخضع لقوانینھا 

ً یكون لكل مواطن دینھ او معتقدة او مذھبة الذي یؤمن بھ، وتشریعاتھا وبذلك یكون الدور ، وعادة
وھكذا ستكون االدوار التي سیساھم بھا المواطن ، ك ومتداخل بین ھذه العناصر الثالثمشتر

ً اي بمعنى انھ الیمكن فصل دور عن دور وكذلك الیمكن  َ تكاملیا ً واحدا والدولة والدین دورا
بل انھ ، النھوض بالواقع والطموح دون تظافر جھود ھذه العناصر الثالث االساسیھ في المجتمع

لحصول على نتیجة جیده او على االقل ملموسة اذا لم تشترك ھذه المكونات مع بعضھا الیمكن ا
 .ونا منھا وولدنا ونعیش فیھاتكالبعض من اجل الھدف المشترك اال وھو الحفاظ على البیئھ التي 

فعندما ادركت الحكومات والدول بان البیئة قد تدھورت ووصل الخراب والتدمیر فیھا الى 
بدأت ھذه الدول بعقد االجتماعات والندوات العاجلة لتدارك االمر حیث توصلت  مستویات خطرة

ً عن تشریع القوانین داخل البلدان  الى عقد عدد من االتفاقیات والمعاھدات االقلیمیھ والدولیھ فضال
ولكن سرعان ما ادرك الجمیع بان كل ما فعلوه ھو حبر . لغرض الوصول الى حل لھذه المشكلھ

اذ انھ ما فائدة قانون او تشریع الیطبقھ ، ذا لم یشركوا المواطن واالفراد في مشروعھمعلى ورق ا
  الفرد او المواطن او یتمرد علیھ المجتمع؟

ومن ھنا جاء التركیز على اسالیب جعل الفرد والمجتمع ھو الراعي االساسي لعملیة الحفاظ على 
والتوعویھ والثقافیة لتعریف االفراد  ق واالسالیب التعریفیھائالبیئھ من خالل عدد من الطر

ومجتمعاتھم بالبیئة واھمیتھا وما ھو خطر تدمیرھا وكیفیة الحفاظ علیھا من خالل المعلومات 
والسلوكیات البیئیة االیجابیة والتي تجعل الفرد أكثر تفاعال مع بیئتھ ومشاركا في وضعالحلول للحد 

 .من مشكالتھا

  
  ئةدور الدین في الحفاظ على البی

  
استخلف هللا تعالى اإلنسان في األرض، لكي ینتفع منھا ویعمرھا ویتصرف فیھا بما ینسجم مع 

أوامر هللا تعالى وأحكامھ، فاإلنسان لیس لھ حق التصرف المطلق باألرض، ولیس لھ حق االنتفاع 

یضمن واألعمار حسبما یحب ویشتھي، وإنما ھو مقید في ذلك كلھ بشرع هللا سبحانھ وتعالى الذي 

  .االستفادة المثلى من الموارد والثروات وعدم االضرار بھا او تخریبھا



ِیَھا﴾: ویتجلى ذلك في قولھ تعالى َُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم ف ْنَشأ َ ِیَھا﴾، ومعنى ﴿ھَُو أ  ﴿َواْستَْعَمَرُكْم ف

ّ بأمریـن أي جعلكم عمارا تعمرونھا وتسكنون بھا، وھذا: كما جاء في كتب التفسیر : ال یتأتى إال

أن تصلح ما یفسد وتزید إصالحھ، وال : والثانيأن تبقي الصالح على صالحھ وال تفسده، : أولھما

  . شّك أن في األمرین خیر ضمان لحمایة البیئة وسالمتھا، وتحقیق التنمیة واستدامتھا

لقد زان )    شیئ موزون واألرض مددناھا وألقینا فیھا رواسي وأنبتنا فیھا من كل: ( وقال تعالى

هللا كل شیئ في ھذه األرض ولم یخلق فیھا شیئ یخل بتوازنھا ولكن األنسان ھو الذي أساء الى 

  .ھذه األرض 

اي ان هللا تعالى یرید من االنسان ان یعمر االرض ویستفید من ثرواتھا بالطریقة المثلى الصحیحة 

الفساد عكس ما اراد هللا تعالى الن التخریب في وبذلك یكون ، لتعم الفائدة االرض ومن علیھا

فلذلك حرم هللا تعالى كل انواع الفساد ، النظام البیئي سیقود الى نھایة العالم في نھایة المطاف

ِْن واالفساد في االرض حیث قال سبحانھ ﴿ َُكْم إ ُِكْم َخْیٌر ل ِْصالِحَھا َذل َْعَد إ ِ ب ِي اْألَْرض َوال تُْفِسُدوا ف

ِینُكْنتُْم  ِي اْألَْرِض ُمْفِسِدیَن﴾، )ُمْؤِمن َْوا ف ِ َوال تَْعث ُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق هللاَّ وحث االسالم على .﴿ُكل

َھِِّریَن﴾: النظافة الشخصیة والعامة مثل قولھ تعالى ِیَن َویُِحبُّ اْلُمتَط اب َ یُِحبُّ التَّوَّ ِنَّ هللاَّ ولذلك حث ، ﴿إ

إن هللا طیب یحب النظافة، جواد یحّب الجود، فنظفوا (:فقالعلى نظافة البیوت ) ص(الرسول 

  ).أفنیتكم، وال تتشبھوا بالیھود

إن بیئتنا التي أنعم هللا علینا بھا ومنحنا إیاھا، یتعین علینا أن نسعى لحمایتھا والمحافظة علیھا 

أو یفسد فیھا أو لتؤدي دورھا كما أراد هللا ـ تعالى ـ، وقد حذر ـ جّل شأنھ ـ كّل من یسيء إلیھا 

َاب﴾: یبدلھا بالعقاب الشدید، قال تعالى ِعق ْ َ َشِدیُد ال ِنَّ هللاَّ َإ َْعِد َما َجاَءْتھُ ف ِ ِمْن ب َ هللاَّ ِْعَمة ْل ن َدِّ   .﴿َوَمْن یُب

ُْم : وقال سبحانھ وتعالى ِیُِذیقَھ َّاِس ل ْیِدي الن َ َِما َكَسبَْت أ َْحِر ب َرِّ َواْلب ِي اْلب ََساُد ف ََھَراْلف َِّذي ﴿ظ َْعَض ال ب

َّھُْم یَْرِجعُوَن﴾ ََعل ُوا ل ََساُد﴾ فعبارة . َعِمل ََھَر اْلف تتضمن كّل المعاني المادیة والمعنویة التي تنتج عن ﴿ظ

سلوك اإلنسان التخریبي في الطبیعة والمجتمع، والتلّوث بمعناه الواسع أقرب إلى مفھوم الفساد، 

ً لحقیق ً، ثم : ة موضوعیة وھيوقد تقدم لفظ البر على البحر تأكیدا أن نشاط اإلنسان بدأ في البر أوال

﴾، امتدَّ إلى البحر ِ َّاس ْیِدي الن َ َِما َكَسبَْت أ أي بالذي جمعتھ أیدي الناس وعملتھ نتیجة سعیھا للكسب  ﴿ب



الجشع، فالمصانع والمعامل ومحطات الطاقة الذریة ووسائط النقل الجویة والبریة والبحریة، 

لثروات في البر والبحر، كالزراعة والصید والتعدین وھذه السبل أصبحت وطرائق استثمار ا

ً لتلّوث البیئة من الماء والھواء والتراب ُوا﴾.مصدرا َِّذي َعِمل ُْم بَْعَض ال ِیُِذیقَھ انتج اإلنسان األسمدة ، ﴿ل

ك والمبیدات الكیمیائیة وذاق التسمم من بعضھا، وصنع األشعة لیستخدمھا لصالحھ فدفع ثمن ذل

ً من صحتھ، ، ولوال ھذا الذي یذوقھ اإلنسان من بعض ما عملتھ یداه، لما تنبھ إلى خطورة ما  جزءا

  .یقدم علیھ من تخریب لألنظمة البیئیة، فبدأ یدّق ناقوس الخطر لحمایة البیئة

أن نجد عددا من سوره تسمى بأسماء للحیوانات  بالبیئةعلى االھتمام  القرآن الكریمومن دالئل 

سورة : فنجد من أسماء السور .والحشرات، وبعض النباتات والمعادن، وبعض الظواھر الطبیعیة

ونجد سورة النحل، وسورة النمل،  .البقرة، وسورة األنعام، وسورة الفیل، وكلھا من الحیوانات

وھناك ، لرمان وغیرھا من اسماء النباتاتوالنخل وا، ونجد سورة التین .وكلھا من الحشرات

ونجد سورة . الذھب والفضة وھي من االحجار الكریمةو، سورة الحدید وھو من المعادن" ایضا

الرعد، وھو من الظواھر الطبیعیة، وسورة الذاریات، وھي الریاح التي تذرو األشیاء، وسورة 

ونجد سورة الطور،  .ا ظواھر طبیعیةالنجم، وسورة الفجر، وسورة الشمس، وسورة اللیل، ، وكلھ

فھذه التسمیات للسور القرآنیة لھا دالالتھا وإیحاؤھا في نفس اإلنسان المسلم، . وھو یعني الجبل

  .وربطھ بالبیئة من حولھ، بحیث ال یكون في عزلة أو غفلة عنھا

ث النبویة التي وعناصرھا، فقد وردت الكثیر من األحادی السنة النبویة المطھرةبالبیئةوقد اھتمت 

  .عبثاتلفت نظر المسلم إلى االھتمام بأمر البیئة كغرس األشجار والزرع وحمایتھا، وعدم قطعھا 

ً فیأكل «): ص(وفي الحث على الزراعة قال رسول هللا  ً أو یزرع زرعا ما من مسلم یغرس غرسا

یة في تنمیة البیئة ومن التشریعات اإلسالم. »منھ طیر، أو إنسان، أو بھیمة إال كان لھ بھ صدقة

» من أحیا أرضا میتة فھي لھ«): ص(ھي جعل ملكیة األرض لمن إحیاءھا بالزراعة فقد قال 

إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن ال تقوم «): ص(وقال رسول هللا 

یغرسھا فلیغرسھا ورا من قتل عصف«ونھى الرسول الكریم عن العبث في البیئة حیث قال  .»حتَّ

  . »یا رّب، إّن فالناً قتلني عبثاً، ولم یقتلني لمنفعة: عبثاً عج إلى هللا عّز وجل یوم القیامة یقول



التسرف في الماء ولوا (ما مضمونھ في عدم االسراف حتى لو كانت الثروات كثیرة ) ص(وقال 

ال على اإلبتعاد عن الضجیج و الضوضاء ، و العمل على تربیة األطف، )كنت على نھر جارِ 

  .}واقصد في مشیك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمیر{: الھدوء، قال تعالى

): ص(قال رسول هللاَّ  .وقد حرص اإلسالم على النظافة، وجعل المحافظة علیھا من اإلیمان

وقال الرسول االكرم في حدیث )  وأن هللا یبغض الوسخ الشعث  )(  تنظفوا فأن األسالم نظیف(

وجعل إماطة األذى عن ). أي المرض - اتقوا الذر ـ الغبار ـ فإن منھ النسمة :(یلفت االنظار 

من أماط أذى من طریق المسلمین كتب هللا لھ حسنة، ومن تقبلت منھ «الطریق صدقة  حیث قال 

  .»حسنة دخل الجنة

یھمل ولم یغفل عن البیئة المحیطة باالنسان  ومما سبق یتضح لنا جلیا بان الدین االسالمي لم

وھنا یقع العبئ على ، وصرح في مواضع كثیرة على ضرورة الحفاظ علیھا واصالح ما فسد منھا

  :رجال الدین والمتدینین على نشر وتوضیح ھذه الحقائق من خالل
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