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 المقدمة واإلطار النظري
 بدأ اإلسالم بتعريف اإلنسان بحقيقته، حتى ال لقد

 يحـيط بـه، يطغى وال يسيء إلى نفسه وال إلى مـن
 وما ( : فقال ، بتحقيق مبدأ العبودية - تعالى – فطالبه اهللا

 العبوديـة تعنـي 1 # ) ِليعبـدوِن خَلَقْتُ الِْجن واِإلنس ِإالّ
 االلتزام بأمر اهللا والبعد عمـا عة، والطاعة تعني الطا

 وقَد * قَد َأفْلَح من زكَّاها ( : يقول اهللا تعالى ، نهى عنه
 ة الراسخة بالصل كما طالب اإلسالم 2 # ) خَاب من دساها

 ، ووظَّـف أسـلوب الترغيـب ن لَـ باهللا في السر والع
 ول ـ من أجل الوص اإلنساني السلوك والترهيب لضبط

 لى اإليمان؛ ألن اإليمان يعني سلوكاً إنسانياً سويــاً إ
 ) 56 سورة الذاريات٬ آية ( 1 #
 ) 10  9 سورة الشمس٬ آية ( 2 #

 ع اإلسالم كل ما هو مفيد للبيئة ج إيجابياً، ففي حين شَ
ى المـسيء اإلنسانية والطبيعية، وضع  عقوبات عـل

 للبيئة بكل جوانبها، وبهذا ضبطٌ دائم لسلوك اإلنـسان
 عـن اإلثـم والعطاء والتضحية، والبعـد نحو الخير

ة  والشر، وبالتالي يشكل هذا ركناً من أركـان حماـي
 . البيئة في اإلسالم

 العلم هو المدخل الصحيح للتربية بشكل عام، بما أن و
 اإلسـالم طالـب فـإن البيئية بشكل خـاص، والتربية

 بيئتـه اإلنسان بطلب العلم، من أجل كـشف قـوانين
 رب ــ تق الصحيحة، والبيئة الكونية، وجعل ثمرة ذلك ال

 القيم البيئية من منظور إسالمي

 محمد أحمد الخضي
 أستاذ مساعد، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية

 ة نواف أحمد سمار
 باحث، مركز التطوير التربوي، جامعة مؤتة، األردن

 ملخص

 وقـد . ومعرفة دالالت هذه القيم من خالل تتبع األدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية ، هدفت هذه الدراسة إلى البحث في القيم البيئية من منظور إسالمي
 حيث داللـة هم الدالالت التي ترتبط بالقيم البيئية من منظور اإلسالم، وركّز الباحثان على اهتمام اإلسالم بالبيئة من المنهج التحليلي الوصفي الستنباط أ استخدم

 . ، وعلى قيم المحافظة على البيئة، و القيم الجمالية في البيئة ) التوازن واالعتدال في الكون ( ل االستغال القرآن والسنة على قيم
 حسب ، ة م البيئية الثالث مركوزة في طبيعة اإلنسان، وأن التربية اإلسالمية تسعى إلى تنميتها لدى اإلنسان المسلم بطرائق مختلف وخلصت الدراسة إلى أن القي

 . وطبيعتها نوع هذه القيم
 أوصى الباحثان في ختام الدراسة و . وال يدعي الباحثان أنهما وفّيا هذه الدالالت حقها، ولكن حاوال أن يجمعا قسطاً من األدلة على ذلك، مع توضيح دالالتها

 القيام بدراسات تحليلية تقارن و ، واستنباطها من القرآن والسنة النبوية ، بإجراء المزيد من الدراسات التي تكشف عن القيم البيئية السلبية في سلوك األفراد والجماعات
 . ة اإلسالمية القيم البيئية في العقيد وبين البيئية في المجتمعات المعاصرة بين القيم

 . م 2009 / 8 / 3 : ، تاريخ قبول البحث 2009 / 3 / 8 : تاريخ استالم البحث

. التربية البيئية، اإلسالم والبيئة، القيم البيئية، حماية البيئة : كلمات مفتاحية
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 اللَّه ِمن ِعباِدِه ِإنَّما يخْشَى ( : تعالى إلى اهللا سبحانه، قال
 م دون اعتبار لحـدود علّ ت ، وأمر اإلسالم بال 3 # ) الْعلَماء

 شمل تـ فريضة وجعل اإلسالم العلم المكان أو الجنس،
 النبـي يقول . الوالدة حتى الوفاة من ءاً ، بد األفراد كافة

 طلب العلـم فريـضة ( : - وسلم محمد صلى اهللا عليه -
 الـسلوك اإلنـساني ب ى فالتربية تعن . ) 21 ( ) على كل مسلم

 هي تهدف إلى تزويد أفراد و وتنميته وتطويره وتغييره،
 وأنمـاط ، واالتجاهـات ، والمعتقدات ، الجيل بالمهارات

 السلوك المختلفة التي تجعل منهم مواطنين صالحين في
 . شون بينها متكيفين مع الجماعة التي يعي ، مجتمعهم

 أوائـل فـي وحديثا بدأ االهتمام بالتربية البيئيـة
 مـن الكثيـر بانعقـاد ، ات من القرن الماضي ي السبعين

 عـام بالسويد ستوكهولم ات، من أهمها مؤتمر مؤتمر ال
 مؤتمر ريودي و ، 1977 ومؤتمر تبليسي عام ، 1972

 ، وهذه جميعاً كان لها دور 1992 جانيرو قمة األرض
 موجهـة ، برامج دولية للتربية البيئيـة بارز في إعداد

 : كان من أبـرز توصـياتها و لكافة األعمار والفئات،
ة تأكيد  أن و ، الحاجة الماسة إلى االهتمام بالتربية البيئـي

 الـوعي إليجـاد ، كل دولة عليها بذل قصارى جهدها
 ) 28 )( 14 )( 5 ( . البيئي لدى األفراد والجماعات

 : مفهوم القيم البيئية في اإلسالم
 وميزه بخصائص ، كرم اإلنسان - تعالى – اهللا إن

 ال توجد في عالم األحياء، ومن أهمهـا الخالفـة فـي
 فاهللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان وأهلـه . ) 18 ( األرض

 ليستعمر األرض باألعمال الصالحة في ظل منهج اهللا
 وحتى ال يستغل اإلنسان هذا التفضيل . ) 20 ( وفي حدوده

 والتعـدي علـى ، ى البيئـة والتكريم في اإلسـاءة إلـ
قدم اإلسالم نظاماً قيمياً يعاونه في ، المخلوقات األخرى

 ويعمل على ضبط سـلوكه، ، تعايشه السلمي مع البيئة
 من خالل مفهـوم القـيم البيئيـة االهتمام ويتبلور هذا

 ) 28 سورة فاطر٬ آية ( 3 #

 اإلسالمية الذي ينص على مجموعة األحكام المعيارية
 تكـون بمثابـة ، التـي اإلسالمية المنبثقة من األصول

 تجاه البيئة، وتمكنه من تحقيق اإلنسان موجهات لسلوك
 : ) 6 ( ومن هذه القيم . وظيفة الخالفة في األرض

 تختص بتوجيه سلوك األفـراد : قيم المحافظـة : أوالً
 وتـشمل نحو المحافظة علـى مكونـات البـــيئة

 الثـروة و الثـروة النباتيـة، و الثروة المائية، : المفاهيم
 نظافـة و الغالف الجوي، و الصحة البدنية، و الحيوانية،
 . وعدم الفوضى ، والهدوء ، نظافة بيوت اهللا و الطرقات،

 ى اإلسالمية عل عقيدة حرصت ال وفي هذا المجال
 ووضـعت ، حيا اإلنسان في بيئة صحية مناسـبة أن ي
 التـي تكفـل والقيم البيئية من القواعد والمبادئ عدداً

 ن خالل نـصوص ، م سالمة البيئة وحمايتها من العبث
 وسـلوك ، وإشارات وآداب موجهة لتكوين ثقافة بيئية
 . ) 7 ( قويم لدى األفراد يقدر البيئة ويحافظ عليها

 وهي تلـك ) التوازن واالعتدال ( االستغالل قيم : ثانياً
 القيم التي تختص بتوجيه سلوك األفراد نحو االستغالل

 التمتـع الجيد لمكونات البيئة، فقد أتاح اإلسالم لإلنسان
 لكـيال ؛ بموارد الطبيعة من غير إسـراف وال تبـذير

 تنعكس األضرار الجسيمة عليه وعلى المجتمـع مـن
 . سوء التصرف

 في وقتنا الحاضر مـن أهـم العوامـل اإلنسان ويعد
 هذا التـأثير فـي المؤثرة في التوازن البيئي، وقد بدأ

 واالنفجـار التكنولـوجي ، التزايد منذ الثورة الصناعية
 ، ازدياد أعداد السكان ناعي والديمغرافي المتمثل ب والص

 وممارسـات اإلفـراط ، وارتفاع مـستوى المعيـشة
 ) 26 )( 7 )( 4 ( . والتفريط التي يتخبط فيها العالم المتقدم اليوم

 القيم التي تختص بتوجيـه ي وه جمالية ال قيم ال : ثالثاًً
 ، سلوك اإلنسان نحو التذوق الجمالي لمكونـات البيئـة

 إن اهللا جميل ( : - صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا قال
) 24 ( . ) ط الناس م ر الحق وغَ طَ ر ب ب الِك . يحب الجمال
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 تنميـة لى ركّز ع البيئية ت القيم ما سبق أن م يتضح
 بتوجيه سلوكه في تعاملـه ، لق البيئي لدى اإلنسان الخُ

 للتفاعـل مـع ه وإعـداد ، مع البيئة بمؤثراتها البشرية
 التكيـف مـن ى ما ينمي معن ب ، عناصر البيئة المختلفة

 وحمايـة ، جله أ واستمرار تكييف البيئة من ، جل البيئة أ
 يتطلـب إكـساب هذا و . النظام البيئي بمفهومه الشامل

 فهم العالقات في اإلنسان المعارف البيئية التي تساعده
 ويتطلب كذلك تنمية ، المتبادلة بينه وبين عناصر البيئة
 لمساهمة في تطـوير مهارات اإلنسان التي تمكنه من ا

ة البيئيـة ، هذه البيئة على نحو أفضل  وتستلزم التربـي
 االتجاهات والقيم التي تحكم سلوك اإلنسان ة أيضا تنمي
 وإثارة اهتمامه نحو هذه البيئـة، وإكـسابه ، إزاء بيئته

 أوجه التقدير ألهمية العمل على صيانتها والمحافظـة
 . عليها وتنمية مواردها

 الدراسات السابقة
 وفي ما يتعلّق بالدراسات والبحوث التي تناولـت
 القيم البيئية من منظور إسالمي فقد وجد الباحثان أنهـا
 تعاني من ندرة، خصوصاً ما يتعلـق بالبحـث عـن

 وتوجههـا ، منهجية تربوية بيئية تدعم القـيم البيئيـة
 وتنميها لدى اإلنسان المسلم بطريقة ، الوجهة الصحيحة

 أهم الدراسات ذات الـصلة سليمة، ويعرض الباحثان
 التي تم العثور عليها فـي اسة المباشرة بموضوع الدر

 التـي ) 10 ( دراسـة الـسرياني : ومنها ، األدب التربوي
 ، هدفت إلى البحث في قضايا البيئة من منظور إسالمي
 وتناولت الموضوع من وجهتيه األكاديمية والـشرعية،
 ة وحصرت الدراسة مجمل القضايا البيئية تحـت ثالثـ

 ، والتربيـة البيئيـة ، مـشكالت البيئـة : مسميات هي
 وتوصلت الدراسة إلى أن اإلسالم . والتشريعات البيئية

 بما يحويه مـن ، وضع األسس التي تحقق األمن البيئي
 إنسان وكائنات حية وغير حية، من خـالل المقاصـد

 على المكلفـين مـن بنـي - تعالى – التي فرضها اهللا

 واستخالف اهللا لإلنسان فـي ، عبادة اهللا : وهي ، البشر
 والبعد عـن كـل إفـساد ، وعمارة األرض ، األرض

 . وإخالل في البيئة
 فقد هدفت إلى البحث في ) 5 ( أما دراسة آل خليفة

 منهجية التربية البيئية في اإلسالم كما وضحها القـرآن
 ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلـي ، الكريم

 بيئية في اإلسالم من القـرآن الستنباط مبادئ التربية ال
 توصـلت و الكريم والسنة النبوية وتوظيفهـا تربويـاً،

 الدراسة إلى أن ما يعانيه المجتمـع اإلسـالمي مـن
 مشكالت بيئية يعود لعدم تطبيق النظام البيئـي الـذي

 وأن منهجية التربية البيئية ، وضعته الشريعة اإلسالمية
 فهي ، بيئة اإلسالمية لم تهمل أي عنصر من عناصر ال

 تحرص على توثيق العالقـة بـين اإلنـسان والبيئـة
 الطبيعية، وأن منهجية التربية اإلسالمية تـدعو إلـى

 وعدم ، واإلصالح ، والتقويم ، وعدم اإلسراف ، االعتدال
 . اإلفساد

 فقد هدفت إلى الكـشف عـن ) 6 ( أما دراسة رمال
 في اإلسالمية وعن دور التربية ، اإلسالمية القيم البيئية

 يتها لدى اإلنسان المسلم، واتبعت الدراسة المـنهج تنم
ى أن  التحليلي الكيفي والمقارن، وتوصلت الباحثـة إـل

 بالبيئة كما يحددها اإلسالم ليست عالقة اإلنسان عالقة
 يم البيئية تنحصر وإنما صداقة وتعايش، وأن الق ، عداوة

 وقيم االسـتغالل، ، قيم المحافظة : هي ، في أربعة أقسام
 كيف واالعتقاد، وقيم الجمال، وتبين من نتـائج وقيم الت

 الدراسة أن دور التربية اإلسالمية في تنمية هذه القـيم
 عبـر ، يتم من خالل األساس العقدي والبصيرة البيئية

 . وسائط ثقافية متعددة
 وحمـادة وفي دراسـة قـام بهـا الريـسوني

 هدفت إلى البحث في التربية الجماليـة ) 7 ( والقدميري
 استعرض الباحثون المظـاهر ، في حفظ البيئة وأثرها

الجمالية من خالل القرآن والسنة النبويـة، وتوصـلوا
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 إلى أن أهم المظاهر الجمالية التي لفتت إليها الدراسـة
 هي جمال الخلقة البشرية، ومظاهر الجمال في الكـون

 . والمخلوقات
 يالحظ من الدراسات السابقة أن واحدة من بـين

 ، ناولت القيم البيئية من منظور إسالمي هذه الدراسات ت
 تناولت الدراسات األخرى جوانب محـددة مـن بينما

 وحمـادة الريسوني فقد تناولت دراسة ؛ القضايا البيئية
 بينما تناولت دراسة آل ، الناحية الجمالية ) 7 ( والقدميري

 ونظراً لقلة . منهجية التربية البيئية في اإلسالم ) 5 ( خليفة
 القيم البيئية من منظور إسـالمي، الدراسات في مجال

 وبما أن البحث في القيم البيئية ومعرفة دالالتهـا مـن
 لما تلعبه هذه القـيم ؛ أصبح ضرورياً ، منظور إسالمي

 من دور رئيس في نشر الوعي البيئـي بـين أفـراد
 فإن هذه الدراسة تأتي للبحث فـي دالالت ، المجتمعات
 دة اإلسالمية وربـط وتتبع أثرها في العقي ، القيم البيئية

 هذه الدالالت ـ إن وجدت ـ بآيات وردت في القرآن
 . الكريم والسنة النبوية

 البحث مشكلة
 إن الواقع البيئي في كرتنا األرضـية يتعـرض

 جراء سلوك اإلنسان الجائر تجاه مـوارد ، لخطر شديد
 فالمـشكالت البيئيـة . لإلنسان البيئة التي سخرها اهللا

 ث الماء والهواء والتربة، وتـدهور تتفاقم بسرعة كتلو
 ، وتهديد التنوع الحيـوي ) 7 ( الغابات واستنزاف الطاقة

 الحيواني والنباتي، ونتيجة لتلـوث الهـواء أصـبحت
 ، األوزون وتآكـل طبقـة ، ظاهرة االحتباس الحراري

هنالك فـساد فـي و . تهدد الحياة على كرتنا األرضية
 ، وفـساد فـي التربة، وفساد في المياه الجوفية وتلوثها

 وفي ، النباتي على اليابسة النباتات، حيث اختل التوازن
 البحر بدأت الكتل الجليدية بالـذوبان بـسبب ارتفـاع
 حرارة الجو، وبدأت الكائنات البحرية بالتضرر نتيجة

 ) 26 )( 12 )( 8 )( 4 ( . ذلك

 فقد ، وإذا أخذنا المشكالت السابقة من منظور إسالمي
 هذه المـشكالت آياته القرآن الكريم في آية من أجمل

 الْفَـساد ِفـي الْبـر َ ظَهر : ( تعالى ه قول ي ف ، جميعها
 ِليِذيقَهم بعـض الَّـِذي والْبحِر ِبما كَسبتْ َأيِدي النَّاِس

ونِجعري ملَّهِملُوا لَعالكريمـة تضمنت هذه اآلية 4 # ) ع 
 ليوم اتفق عليها العلماء ا جميع النقاط التي إلى إشارة

 . فيما يتعلق بمشكالت البيئة
 لذلك فإن مشكلة الدراسة يمكن وضعها في إطار
 البحث عن الدالالت والمفاهيم البيئيـة الـواردة فـي

 بهدف خلق الوعي البيئي ، الكريم والسنة النبوية القرآن
 ، من خالل تزويـده بالمعـارف ، لدى اإلنسان المسلم

 مـوه طبقـاً والمهارات الالزمـة لن ، والخبرات ، والقيم
 . ألهداف اإلسالم
 أهمية الدراسة

 بطريقـة تعالج في أنها تكمن أهمية هذه الدراسة
 العقيـدة منظـور مـن ، ودالالتها ة ي البيئ القيم تحليلية

 قد تـساعد فـي بداية متواضعة د ع تُ اإلسالمية، وهي
 الحـضور وإبـراز ، الوعي البيئـي القرآنـي إيجاد

 وتأكيـد وظيفتهـا، اإلسالمي في تفسير ماهية البيئة و
 فـي مقابـل ، والتعاليم القرآنيـة الرشـيدة التوجيهات

 باإلضـافة إلـى ، استغالل البيئة واإلخالل بتوازنهـا
 وتعرقـل ، باتت تهـدد البـشرية كثيرة بيئية مشكالت

 سـبحانه - مسيرة حركة الحياة على غير ما أمـر اهللا
 كما تبرز أهمية هذه الدراسـة مـن خـالل - وتعالى
 : اآلتي

دى اعد في قد تس . 1  اإلنـسان تنمية الوعي البيئي ـل
 عن طريق تزويده بالرؤية الصحيحة عن البيئة ، المسلم

 بما يحقـق دوره المطلـوب فـي األرض ، ومكوناتها
 . فة اهللا فيها ي خل بصفته

) 41 سورة الروم٬ آية ( 4 #
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 قد تعمل على تنمية القيم واالتجاهات والمهـارات . 2
 ليـتمكن مـن ، المـسلم اإلنسان لدى وتكوينها البيئية

 . اإلسالم ا يحقق أهداف استغاللها بم
 اإلسهام في عملية التأصيل اإلسـالمي للمارسـات . 3

 . التربوية في مجال التربية البيئية
 ة مـن يـ كما أن هذه الدراسة تعالج القضايا البيئ

 علـى خالل عرض ألهم القيم البيئية اإلسالمية لتعمل
ى هـدي مـن الـشريعة  ترسيخ السلوك البيئـي عـل

 تتعامل مع بيئتهـا بأسـلوب أجيال تربية ل و ، اإلسالمية
 هدفاً أساسياً هذه الدراسة حقق قد ت وبذلك ، راشد وعاقل
 األرض، وهو في اإلنسان واستخالفه تربية من أهداف

 تبـارك - يقـول الحـق ، تعميرها وصيانتها وتنميتها
 هو َأنشََأكُم من اَألرِض واسـتَعمركُم ِفيهـا ( : - وتعالى

وهتَغِْفر5 # ) فَاس. 
 لدراسـات نـواة تكون ويمكن لهذه الدراسة أن

ة القرآنيـة ترسيخ المفاهيم في سهم تُ قد ، ى أخر  البيئـي
 . لدى األجيال القادمة وتعميقها

 أهداف الدراسة
 تنبثق أهداف هذه الدراسة من أهمية وجـود أهـداف

 لتؤكـد للمجتمـع ، للتربية البيئية من منظور إسـالمي
 أن ى بعامـة، بخاصة، والمجتمعـات األخـر المسلم

 انطالقاً وتقديرها، احترام البيئة إلى دعو سالم دين ي إل ا
 : من أهداف أهمها

 استخالص القيم اإلسالمية التـي تـنظم عالقـة . 1
 . اإلنسان بالبيئة وتعمل على تهذيبها

 إبراز قيم اإلسالم التـي توجـب حمايـة البيئـة . 2
 . لمواردها السيئ وصيانتها من التلوث واالستخدام

 ر العقيدة اإلسالمية في تنمية القـيم الكشف عن دو . 3
 البيئية في اإلسالم لدى اإلنسان المسلم ليعكـسها فـي

 . سلوكه تجاه البيئة
 ) 61 ية سورة هود٬ آ ( 5 #

 كما أن هذه الدراسة تهدف إلى البحث في دالالت
 القيم البيئية المتمثلة باألحكام المعيارية المنبثقـة مـن

 و القرآن الكـريم وربطها بسور ، األصول اإلسالمية
 . حاديث وردت في السنة النبوية وأ آياته،

 مفاهيم الدراسة
 المفــاهيم وردت فــي هــذه الدراســة بعــض

 : المصطلحات نعرفها كما يأتي و
 . ) 16 ( أنزله : بوأه منزالً : ط في القاموس المحي : البيئة
 ، " المحيط " وقد تأتي بمعنى ، المنزل البيئة تعني وكلمة

 حث، وهي بهذا المعنى األخير تكون أقرب إلى محل الب
 كلّها الموجودات المعنى المبحوث عنه للبيئة يشمل فإن

 من ماء وهواء وتراب وحيوانات ، التي تحيط باإلنسان
 العناصـر التي تضم المنظومة " تعرف بأنها و . ونبات

 التـي توجـد حـول الكـرة ها كلَّ الطبيعية و الحياتية
 سـطحها وفـي باطنهـا ،والهـواء ى األرضية وعل

 والمياه، وسطح التربة ، صادرها والطاقة وم ، ومكوناته
 وحيوان، واإلنسان وما يعيش عليها وبداخلها من نبات

 . ) 7 ( بثقافاته وعالقاته االجتماعية
 هي العملية المنظمـة لتكـوين القـيم : التربية البيئية

 واالتجاهات والمهارات الالزمة لفهم العالقـات التـي
 ة بالبيئة، والتخـاذ القـرارات المناسـب اإلنسان تربط

 وفـي هـذا . ) 5 ( المتصلة بالبيئة وحل المشكالت القائمة
 مفهـوم الدراسة التربية البيئيـة بأنهـا ف عر تُ اإلطار

 وتفاعله مع بيئتـه ، يهدف إلى توضيح عالقة اإلنسان
 األفـراد اكتساب لتحقيق ، وما بها من موارد ، الطبيعية

 خبرات تعليمية تتضمن الحقائق والمفاهيم واالتجاهات
 وتقدير العالقات ، البيئة ومواردها الطبيعية ول البيئية ح

 ، المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارته بمحيطه الحيوي
 ، وتوضيح حتمية المحافظـة علـى مـصادر البيئـة

 على حفاظاً ، وضرورة حسن استغاللها لصالح اإلنسان
. ورفع مستوى معيشته ، حياته الكريمة
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 لـى أنهـا ع تعرف القيمة لغة : اإلسالمية القيم البيئية
 ، شـيء وما له قيمة إذا لم يدم علـى ، ) 16 ( واحدة القيم

 : اعتـدل، وقومتـه : ، واسـتقام ا ثمنته : وقومت السلعة
 ومن خالل هـذه المعـاني . فهو قويم ومستقيم ، عدلته

 أما . نستخلص أن القيمة يقصد بها االعتدال واالستقامة
 اصطالحاً، فتعرف القيم البيئية من منظـور إسـالمي

 نها هي مجموعة األحكام المعيارية المنبثقة مـن على أ
 ، التي تكون بمثابة موجهات لسلوك اإلسالمية األصول
تجاه البيئة، وتمكنه من تحقيق وظيفة الخالفـة اإلنسان

 ، قيم التوازن و االعتـدال : ومن هذه القيم . في األرض
 وقـيم ، والقـيم الجماليـة ، وقيم المحافظة على البيئة

 . ) 6 ( االستغالل
 أسئلة الدراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الـرئيس
 الكريم آيات ذات صـلة ن آ القر هل وردت في : اآلتي

 بالقيم البيئية، ولها داللة بيئية ؟ وينبثق عن هذا السؤال
 : األسئلة الفرعية اآلتية

 أهم اآليات الـواردة فـي القـرآن الكـريم، ما . 1
 القيم البيئية بها ؟ واألحاديث النبوية التي ترتبط

 ما دالالت المفاهيم الواردة في اآليات القرآنيـة، . 2
 عالقتها بالقيم البيئية من منظور ما و ؟ واألحاديث النبوية

 اإلسالم؟
 الدراسة تنفيذ

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحثان بمراجعة سور
 ، بما تتضمنه من آيات لها داللة بيئيـة ، القرآن الكريم
 دى القيم البيئية التـي حـددتها الدراسـة، وترتبط بإح

 وكذلك تمت مراجعة األحاديث النبوية الواردة في عدد
 لمعرفة األحاديث النبويـة التـي ؛ من الكتب والمراجع

 ارتبطت بقيمة أو أكثر من القيم البيئية الواردة في هذه
 أما النتائج التي توصل إليها الباحثان فقد تـم . الدراسة

 يم البيئية والمفاهيم التي تنضوي تحـت ترتيبها وفق الق
 . كل قيمة من القيم التي تنتمي إليها

 : والمفاهيم التي ترتبط بها القيم البيئية اإلسالمية
 : قيم رئيسة، هي ثالث في هذه الدراسة ان تناول الباحث

 وقـيم المحافظـة ، ) التوازن واالعتدال ( االستغالل قيم
 بحثـت يئـة، كمـا والقيم الجمالية في الب ، على البيئة

 من القيم الثالث، عن المفاهيم التي ترتبط بكل الدراسة
 وفي سبيل تحقيق ذلك استخدم الباحثان المنهج التحليلي
 الوصفي الستنباط أهم الدالالت التـي تـرتبط بـالقيم

 ذلك من خالل مراجعة وتم البيئية من منظور إسالمي،
 حاديـث ومراجعة األ ، القرآن الكريم الواردة في يات اآل

 و أ تشير إلى القيم البيئية الت التي دال ال لمعرفة ، النبوية
 نتائج البحـث ل تالياً عرض التي ترتبط بها، و م المفاهي

 : حسب القيم التي جرى تحديدها في هذه الدراسة
 وهـي : ) واالعتـدال التوازن ( االستغالل قيم : أوالً
 تختص بتوجيه سلوك األفراد نحـو االسـتغالل التي

 وعدم عدم اإلسراف، : وتتضمن ، مكونات البيئة الجيد ل
 االعتدال والتوازن في مع ، والبعد عن الترف التبذير،

ى االعتـدال فـي  كل شيء، حيث يدعو اإلسـالم إـل
 ضـرورته ي حيـث تكفـ ، موارد البيئيـة ال استهالك

 . وحاجاته ، دون إفراط وال تفريط
 إن مفهوم التوازن يشكل واحدة من الركائز التي

والتـوازن ال يجـب أن ، يها علم البيئة الحديث ني عل ب 
ومستقر يسود داخل الـنظم يدرك كوضع سكوني قار 

 إن فحينما يتم الحديث عن التوازن البيئـي، فـ . البيئية
يقوم مـن عما األمر يتعلق بوضع حركي مستمر ناتج

 فـال . عالقات وتفاعالت بين مكونات النظام البيئـي
 ، لبيئـي دون تـوازن للحديث عن النظـام ا اً سبيل إذ

 فالنظام البيئي المتوازن هو ذلك الجزء من البيئة الذي
د تتجد ، ناته عالقات متبادلة متناسقة ومتكافئة مكو تربط
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ى اسـتمرار ، باستمرار  وتؤدي في نهاية المطاف إـل
 وهكذا، حينما يكـون النظـام البيئـي . وبقائها الحياة

 ، لى التنظـيم متوازناً، فهذا يعني أن لديه قدرة ذاتية ع
 تكون ناتجة عن الحركة الذاتية التي تشترك فيها كـل

 ونباتـات ، وحيوانات ، وماء ، وهواء ، مكوناته من تربة
 وبعبارة أخرى، فـإن كـل . بمختلف أشكالها وأنواعها

 ولكنه ، يقوم بعمل لصالحه ، حياً كان أم غير حي ، كائن
ي سلـسلة نفسه في الوقت  يكون عنصراً أو حلقـة ـف
 . لتي تقوم بها الكائنات األخرى األعمال ا

 مكان الحديث عن عدة أنـواع مـن اإل إذا كان ب و
 ، والجويـة ، والبحريـة ، النظم البيئيـة البريـة منهـا

 ، فإن هذه النظم فـي وغيرها ، والصحراوية ، والقطبية
 لها حدود، وبالتالي، فهي مرتبطـة فيمـا الحقيقة ليس

 الكـرة لتشكل نظاماً بيئياً واحداً يتـشكل مـن ، بينها
 وما يوجـد ، بما يحيط بها من أجواء ، األرضية بأكملها

 ومـا ، وما يبرز منها من قارات ، فيها وفوقها من ماء
 نباتاً كانـت أم ، يترعرع فيها جواً وبراً وماء من حياة

 . بما في ذلك اإلنسان ، حيواناً
 القرآن هو دستور الحياة وقانونها الدائم وبما أن

 ى بضرورة المحافظة علـ قد اهتم ف ، لكل زمان ومكان
 قـد و وما حولها وما عليها، األرض في البيئة المتمثلة

 أكد القرآن ضرورة المحافظة علي المعادالت البيئيـة
 لخلـل فـي ن ا أ و - عز وجل - الموضوعة من الخالق

 والنبـات باإلنـسان اً التوازن البيئي يـسبب ضـرر
 : ى يقول اهللا تعال ، والحيوان

 وكُـلُّ ( ويقول أيـضا ، 6 # ) قْنَاه ِبقَدٍر ِإنَّا كُلَّ شَيٍء خَلَ (
 وَأنبتْنَا ِفيها ِمـن ( ويقول تعالى ، 7 # ) شَيٍء ِعنده ِبِمقْداٍر
 لهذا فالتوازن البيئـي الـشامل ،8 # ) كُلِّ شَيٍء موزوٍن

 ور ـ أدت إلى ظه ، أدخل عليه اإلنسان تغييرات كبرى
 ) 49 سورة القمر٬ آية ( 6 #
 ) 8 سورة الرعد٬ آية ( 7 #
 ) 19 سورة الحجر٬ آية ( 8 #

 طالـت تأثيراتهـا ، شكالت بيئية واسـعة النطـاق م
 وأسـافل األجـواء ، جميعهـا محيطات والقـارات ل ا

 اء نظرته األنانية للبيئـة إن اإلنسان من جر . وأعاليها
 التوازن والتناسق والتناغم التي أسس خصائص أساء ل

 ولـدى . خلق هذا الكـون - سبحانه وتعالى - عليها اهللا
 يتبـين البحث والتحليل في نصوص اآليات القرآنيـة

 اإلخـالل والت األفـراد محا وجود دالالت تشير إلى
 وتوصل الباحثـان إلـى ، وإفساده البيئة ن في بالتواز

 : اآليات الكريمة اآلتية
 تَبـِغ الْفَـساد ِفـي حسن اهللا ِإلَيك وال وَأحِسن كَما َأ (
 ويسعون ِفـي ( ،9 # ) يِحب الْمفِْسِدين َألرِض ِإن اهللا ال ا

اللّـهاداً وِض فَساَألر فْـِسِدينالْم ِحـبالَ ( ، 10 # ) الَ يو
 تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعد ِإصالَِحها وادعوه خَوفاً وطَمعاً

ِسِنينحالْم نم تَ اللِّه قَِريبمحر لَّى ( ، 11 # ) ِإنِإذَا تَـوو 
النَّـسثَ وـرالْح ِلكهيا وِفِيه فِْسدِض ِليى ِفي اَألرعَل س 

 قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُـم ( ، 12 # ) واللّه الَ يِحب الفَساد
 فََأوفُواْ الْكَيَل والِْميزان والَ تَبخَسواْ النَّاس َأشْياءهم والَ
 تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعد ِإصالَِحها ذَِلكُم خَيـر لَّكُـم ِإن

 ويا قَوِم َأوفُواْ الِْمكْياَل والِْميـزان ( ، 13 # ) مْؤِمِنين كُنتُم
 ِبالِْقسِط والَ تَبخَسواْ النَّاس َأشْـياءهم والَ تَعثَـواْ ِفـي

فِْسِدينِض مِمُل كُلُّ ُأنثَـى ( ، 14 # ) اَألرا تَحم لَمعي اللّه 
كُـلُّ شَـيو اددا تَـزمو امحاَألر ا تَِغيضمو هٍء ِعنـد 

 واَألرض مددنَاها وَألْقَينَا ِفيهـا رواِسـي ( ، 15 # ) ِبِمقْداٍر
 ه ملْك ِذي لَ ال َ ( ، 16 # ) وَأنبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ شَيٍء موزوٍن

 رِض ولَم يتَِّخذْ ولَداً ولَم يكُن لَّه شَـِريك أل السماواِت وا
 الشَّمس ( ، 17 # ) قَ كُلَّ شَيٍء فَقَدره تَقِْديراً ِفي الْملِْك وخَلَ

 ) 77 سورة القصص٬ آية ( 9 #
 ) 64 سورة المائدة٬ آية ( 10 #
 ) 56 سورة األعراف٬ آية ( 11 #
 ) 205 سورة البقرة٬ آبة ( 12 #
 ) 85 سورة األعراف٬ آية ( 13 #
 ) 85 سورة هود٬ آية ( 14 #
 ) 8 سورة الرعد٬ آية ( 15 #
 ) 19 الحجر٬ آية سورة ( 16 #
) 2 سورة الفرقان٬ آية ( 17 #
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 والـسماء ِ * والنَّجم والشَّجر يسجدان * والْقَمر ِبحسباٍن
انالِْميز عضوا وهفَعا ِفـي الّ َأ * رالميـزان تَطْغَـو * 

انوا الِْميـزلَا تُخْـِسرِط وِبالِْقس نزوا الْوَأِقيم18 # *) و ، 
 والَّـِذي * الَِّذي خَلَقَ فَـسوى * علَى أل سبِح اسم ربك ا (

 . 19 # *) قَدر فَهدى
 الشريعة اإلسالمية األساسية سـلوك مبادئ من و

 فهـو ديـن ، في التكليف و المعتدل أ الطريق الوسط
 وال إسراف ، ط وال تفري الوسطية واالعتدال، ال إفراط

 : - بارك وتعالى ت - يقول الحق ، تقتير وال
 وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسـطاً لِّتَكُونُـواْ شُـهداء علَـى (

ى عنُِقـك والَ ( ، 20 # ) النَّاِس ةً ِإلـَ  والَ تَجعْل يدك مغْلُولـَ
 . 21 # ) تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوماً محسوراً

 ه مـن لمـا فيـ ، اإلسالم عن اإلسراف ى قد نه و
 نظر اإلسالم كل سـلوك في راف فاإلس ، أضرار كثيرة

 أي أمـر مـن في الحدود المعقولة أو المقبولة ى يتعد
 على البيئة فإنه يتمثـل وإذا طبقنا هذا المفهوم ، األمور

 ومن ثم ، االستخدام المفرط أو الجائز لموارد البيئة في
 يصبح هذا السلوك غير المرغوب فيه مصدر ضـرر

 نه نـوع مـن أ بيئة ومواردها ، كما وخطورة على ال
 تحمـل فـي وعـدم الحكمـة ، وعدم التبصر ، األنانية

 ، ألنه مدعاة لسرعة استنزاف موارد البيئـة ؛ المسئولية
 - عز من قائل - توعد اهللا المسرفين بالهالك فيقول وقد

 ثُم صدقْنَاهم الْوعد فََأنجينَاهم ومن نَّـشَاء وَأهلَكْنَـا ( :
 وكُلُواْ واشْربواْ والَ تُـسِرفُواْ ِإنَّـه الَ ( . 22 # ) مسِرِفين الْ

ِرِفينسالْم ِحبِذيراً ( ، 23 # ) يتَب ذِّرالَ تُبو * ذِِّرين بـالْم ِإن 
 . 24 # ) كَانُواْ ِإخْوان الشَّياِطيِن وكَان الشَّيطَان ِلربِه كَفُوراً

 ) 9  5 سورة الرحمن٬ آية ( 18 #
 ) 3  1 سورة األعلى٬ آية ( 19 #
 ) 143 سورة البقرة٬ آية ( 20 #
 ) 29 سورة اإلسراء٬ آية ( 21 #
 ) 9 سورة األنبياء٬ آية ( 22 #
 ) 31 سورة األعراف٬ آية ( 23 #
 ) 27  26 سورة اإلسراء٬ آية ( 24 #

 وا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَِلك والَِّذين ِإذَا َأنفَقُ (
ي مـشِْيك واغْـضض ِمـن ( ، 25 # ) قَواماً  واقِْصد فـِ

ِتكو26 # ) ص . 

 اهللا عليه وسلم ى ومن أحاديث الرسول الكريم صل
 " تحض على االعتدال واالقتصاد ونبذ اإلسـراف التي

ة نين كافي الثالثـة وطعـام الث طعام االث (  كـافي الـث
 ما مأل آدمـي وعـاء : ( ويقول عليه السالم ، ) األربعة

 بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن ه، شراً من بطن
 كان ال محالة فثلث لطعامه، وثلـث لـشرابه، وثلـث

 . ) 2 ( ) لنفسه
 عن اإلسـراف بكـل ى ومما يدل على أن اإلسالم ينه

 : - تبارك وتعالى - أشكاله وألوانه قول الحق
ه الَ يِحـب وآتُواْ (  حقَّه يوم حصاِدِه والَ تُـسِرفُواْ ِإنـَّ

ِرِفينس( ، 27 # ) الْم ـنابو ِكينالِْمسو قَّهى حبآِت ذَا الْقُرو 
 . 28 # ) السِبيِل والَ تُبذِّر تَبِذيراً

 التـي واألحاديث النبوية الشريفة ة تمثل اآليات الكريم
 يحة للمسلمين إلى االعتـدال دعوة صر ذكرناها سابقاً

 واالقتصاد وحسن استغالل موارد البيئة من ناحيـة ،
 م الجائر والتقتير من ناحيـة ونبذ اإلسراف واالستخدا

 في أن العبرة على ولما كان المفسرون يتفقون . ى أخر
 النص القرآني والحـديث النبـوي بعمـوم اللفـظ ال

 نبذ بخصوص السبب ، فإن هذه الدعوة إلى االعتدال و
 تبـارك - فـالحق ، ل سلوك إنساني تشمل ك اإلسراف

 له على سائر ويفض ، عندما يمنح اإلنسان نعمة - ى وتعال
 ا وهبه مـن مخلوقاته، إنما يريد منه المحافظة على م

 بل يجـب ، يبددها فيما الينفع فال ، ى نعم التعد والتحص
 ، اسـتخدامها فـي أن يلتزم جانب االعتدال واالتـزان

ة فـي وتجنب اإلسراف؛ ف  الشريعة اإلسـالمية جارـي
 ) 67 سورة الفرقان٬ آية ( 25 #
 ) 19 سورة لقمان٬ آية ( 26 #
 ) 141 سورة األنعام٬ آية ( 27 #
) 26 سورة اإلسراء٬ آية ( 28 #
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 التكليف بمقتضاها على الطريق الوسـط المعتـدل، ال
 إفراط وال تفريط، وحد االعتدال وحد االتزان هو حد

 سلوكياتـه اإلسالم الذي يجب أن يلتزم به الفرد في

 مفـاهيم الميـزان أن ) 1 ( يظهر مـن الجـدول
 أشارت إليهـا اإلصالح والمقدار والتقدير والحسبان و

 سبحانه - أن اهللا وهي مفاهيم تدلُّ على ، اآليات الكريمة
 . خلـق الكـون ما نظم األمور ونسقها عنـد - وتعالى

 ال يمكـن أن في البيئـة وبعبارة أخرى، فإن األشياء
 تكون منظمة ومتناسقة إال إذا قامت بينهـا عــالقات

 فحينما يقول . مـتوازنة تكون ضامناً للنظام والتناسق
 وَأنبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ شَـيٍء ( : - سبحانه وتعالى - ق الح

 يعنـي أن اهللا وفـر فـي األرض فهذا . 29 # ) موزوٍن
 . النباتات كثيرة من لنمو أنواع الظروف المالئمة

 ، علم البيئة الحـديث ا ي أقره ت التوازن ال ة قيم إن
 أو علـى ، سواء على مستوى النظم البيئية الـصغيرة

 التي البيئية القيم من ة واحد ، الشمولي المستوى البيئي
 ) 19 سورة الحجر٬ آية ( 29 #

 . البيئية كلّها، وفي غيرها
 المفاهيم البيئية التـي تـضمنتها ) 1 ( ويظهر الجدول

 . اآليات الكريمة الدالة على قيم التوازن واالعتدال

 - سـبحانه وتعـالى - اهللا ف ، وردت في القرآن الكريم
 َألَـم ( : الذي يقول هو ف ، خلق الكون موزوناً ومتوازناً

 تَر َأن اللَّه يسجد لَه من ِفي الـسماواِت ومـن ِفـي
 والشَّمس والْقَمر والنُّجوم والِْجباُل والـشَّجر األرض

 . 30 # ) والدواب وكَِثير من النَّاِس
 لـه - سبحانه وتعالى - إن سجود الكائنات للحق

 ر دب دة الكون التي يحفظ توازنها خالق م وح داللة على
 . واحد

 وتتفق هذه الدالالت في مجملها مع ما أشار إليـه
 ، التوازن البيئـي ى إل أشار القرآن الكريم الباحثون بأن

 وسـليم خلـق الكـون بـشكل هندسـي رائـع ى وإل
 ش ا البيئـة هـي المهـد والفـر بما أن و ، ) 4 ( ومتوازن

 الـدين اهـتم قد ف ، والموطن والسكن والحياة لإلنسان
 ) 18 سورة الحج٬ آية ( 30 #

 رقم اآلية السورة المفهوم البيئي م اآلية رق السورة المفهوم البيئي
 9 األنبياء 60 البقرة

 31 األعراف 64 المائدة

 26 اإلسراء 56٬85 األعراف

 77 القصص

 اإلسراف أو
 التبذير

 141 األنعام
 اإلفساد

 67 الفرقان 85 هود

 19 لقمان 8 الرعد  المقدار
 19 الحجر

 االعتدال

 26 اإلسراء

 5 الرحمن الحسبان 2 الفرقان  التقدير
 56 ، 85 األعراف اإلصالح 3 األعلى

اآليات الواردة في القرآن الكريم الدالة على قيم التوازن واالعتدال : ) 1 ( جدول
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 ، بالبيئة بمفهومها الواسع ومواردها المختلفة اإلسالمي
 المأكل والمشرب في ، ونهى عن اإلسراف بكل أشكاله

 الواردة في القرآن الكـريم ات ي اآل من و . ) 26 ( والملبس
 زود اهللا به األرض مـن معـايش ما ى إل أشارت التي

 والمحافظـة لحمايتهـا ما أرشده ى وإل ، لحياة اإلنسان
 يا َأيها النَّاس اعبدواْ ربكُـم ( ى قوله تعال لى مكوناتها، ع

تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب الَِّذينو َل * الَِّذي خَلَقَكُمعالَِّذي ج 
اءاِء ممالس َل ِمنَأنزاء ِبنَاء ومالساشاً وِفر ضاَألر لَكُم 

 مراِت ِرزقاً لَّكُم فَالَ تَجعلُواْ ِللِّه َأنـداداً فََأخْرج ِبِه ِمن الثَّ
ونلَمتَع َأنتُم31 # ) و . 

 واَألرض مددنَاها وَألْقَينَـا ِفيهـا ( : وقوله سبحانه
 وجعلْنَـا * رواِسي وَأنبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ شَيٍء مـوزوٍن

 وقولـه ، 32 # ) م لَه ِبـراِزِقين لَكُم ِفيها معاِيشَ ومن لَّستُ
 الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض مهداً وسلَك لَكُم ِفيها ( : سبحانه

 سبالً وَأنزَل ِمن السماِء ماء فََأخْرجنَا ِبِه َأزواجـاً مـن
 آيـاٍت لَ كُلُوا وارعوا َأنْعامكُم ِإن ِفي ذَِلـك * نَّباٍت شَتَّى

 . 33 # ) ُأوِلي النُّهى ِل

 تخـتص بتوجيـه : على البيئة قيم المحافظة : ثانياً
 ، سلوك األفراد نحو المحافظة على مكونات البـــيئة

 و الثـروة النباتيـة، و الثروة المائيـة، : مفاهيم وتشمل
 الغالف الجـوي، و الصحة البدنية، و الحيوانية، الثروة

 وعـدم ، دوء واله ، نظافة بيوت اهللا و نظافة الطرقات، و
 . الفوضى
 وحماية مكوناتها البيئة مفهوم المحافظة على يعد

 حيث تم إدخاله فـي قـاموس المعرفـة ، حديث العهد
 ، أواخر النصف األول من القرن العـشرين في البيئية

 فال غرابة إذا اقترن ظهور هذا المفهوم بالفترة التـي
 وخصوصا في الدول ، بدأت فيها المجتمعات المعاصرة

 ) 22  21 سورة البقرة٬ آية ( 31 #
 ) 20  19 سورة الحجر٬ آية ( 32 #
 ) 54  53 سورة طه٬آية ( 33 #

 تعـي مـا ألحقتـه تـصرفاتها وأنـشطتها ، عة المصن
 . الصناعية من أضرار بالبيئة

 أن ى إل ، سابقاً ذكرنا كما ، القرآن الكريم أشار وقد
 يقـول ، الفساد سيعم األرض بما كسبت أيدي النـاس

 ظَهر الْفَـساد ( في سورة الروم - ى تبارك وتعال - الحق
 ي النَّاِس ِليِذيقَهم بعـض ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبتْ َأيِد

ونِجعري ملَّهِملُوا لَعاهللا طلـب وأيضاً ، 34 # ) الَِّذي ع – 
 حيث ، داث الفساد من البشر أن يمتنعوا عن إح - تعالى
 والَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعـد ( : - ى سبحانه وتعال - قال

محر عاً ِإنطَمفاً وخَو وهعادا والَِحهِإص تَ اللِّه قَِريـب 
ِسِنينحالْم نبعـد مراجعـة ، لذا حاول الباحثان . 35 # ) م 

 ومراجعة ، من اآليات الواردة في القرآن الكريم الكثير
 والبحث في مضامينها عـن ، األحاديث النبوية الشريفة

ة أو  دالالت تشير إلى مشكالت تـرتبط بتلـوث البيـئ
 تبين من نتـائج الدعوة إلى حمايتها والمحافظة عليها، ف

 : البحث ما يأتي
 بما أدخله من تغييرات ضخمة على ، إن اإلنسان

 تجاوز إلى حد كبير الفطرة التي خلق اهللا ، النظم البيئية
 عليها هذه األرض، وبالتالي لم تعد هذه األخيـرة فـي
 . أكثر من مكان قادرة على استيعاب هـذه التغييـرات

 الح ما أفـسده، فإذا أبدى اإلنسان بعض االستعداد إلص
 ففي غالب األحيان، يبقى هذا االستعداد على مـستوى

 . وليس على مستوى األفعال ، النوايا
 باتت مسألة من المـسائل ي من البيئ األ إن مسألة
 المجتمعـات، نظـراً لتمـادي الدول و التي تشغل بال

 اإلنسان في اعتداءاته على مـصادر البيئـة، وسـوء
 ساحات كبيـرة مـن استغالله لمواردها، وتدميره لمـ

الغابات، وإهداره لكميات هائلة من الميـاه، وتلويثـه
 ) 41 سورة الروم٬ آية ( 34 #
) 56 آية سورة األعراف٬ ( 35 #
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 بـسبب مـا تنفثـه المـصانع ، لنسبة عالية من الهواء
 . وعوادم السيارات والتدخين من أبخرة سامة

 فـي الجهود المبذولة تضاعف وعلى الرغم من
 محافظـة علـى ال أجل الدول من السنوات األخيرة من

 من خـالل تـشكيل اللجـان ، عناصر البيئة ومحيطها
 إلى التعاون على إبقاء البيئـة والمؤسسات التي تدعو

 فإن الدول ما زالت ، على فطرتها حماية لها من العبث
 ا وتفكيرهـ ، األنانيـة ا مع البيئة حسب نظرتهـ تتعامل

ة م ال  وخيـر . خطئ الذي يفرز تصرفات مضرة بالبيـئ
 دليل على ذلك، عدم تحقق كامل أهداف قمـة األرض

 والتقـدم م، 1997 الثانية التي انعقدت بنيويورك سنة
 االتفاقيات الثالث التي انبثقت عـن أقرته البطيء الذي

 سنة دي جانيرو قمة األرض األولى التي انعقدت بريو
 المناخ والتنوع البيولوجي والتي تتعلق بتغيير ، 1992

 إن مفهوم حماية البيئة سـوف لـن لذلك ف . والتصحر
دول المعاصـرة يكتب له النجاح ما دام  متـشبثة ت اـل

 مـن أنمـاط عليها وما يترتب ، األنانية للبيئة ا بنظرته
 ولبنـاء االقتـصاد ، الستغالل الموارد ، مسؤولة غير

 : ، قال تعالى المنشآت الصناعية و
 رض مهداً وجعَل لَكُم ِفيهـا سـبالً أل لَكُم ا الَِّذي جعَل (

ونتَدتَه لَّكُم36 # ) لَّع . 
 إن مفهوم حماية البيئة مرتبط بوجـود اإلنـسان

 أن اهللا األول : لـسببين وذلـك ؛ على سـطح األرض
 ألن اإلنـسان هـو الثاني استخلفه في هذه األرض، و

 . لمواردها أكثر المخلوقات توغالً في البيئة واستغالالً
 فإذا كان اإلنسان المعاصر مطالباً بأن يحمي بيئته أكثر

 ، فإن هذه الحماية واجـب مـالزم ى من أي وقت مض
 هذا اللزوم وارد في القرآن الكريـم و . لوجود اإلنسان

 : - سبحانـه وتعـالى - فحينما يقـول ، غير مرة

 ) 10 سورة الزخرف٬ آية ( 36 #

) فِْسِدينالْم ِحبالَ ي اللّهالَ ( أو ، 37 # ) وو ِرفُواْ ِإنَّهتُس 
ِرِفينسالْم ِحبِض ( أو ، 38 # ) الَ يي اَألر  والَ تُفِْسدواْ فـِ

 فإنه يدعو اإلنسان إلى أن يتجنـب ، 39 # ) بعد ِإصالَِحها
 ألنهما عامالن من عوامل تخريـب ؛ الفساد واإلسراف

 البيئة وتدميرها، وبالتالي فإن اهللا يدعو هـذا اإلنـسان
 باشرة إلى أن يحمي هذه البيئة ويحـافظ بصفة غير م

 . عليها
 والمحافظة علـى ن خروج مفهوم حماية البيئة إ

 من ر اإلنسان غي إلى حيز التطبيق يقتضي أن ي مكوناتها
 وأن يعود إلى الصواب الذي رسمه لـه ، نظرته للبيئة

 ولذلك فإن اهللا أمر اإلنـسان أال ؛ اهللا في كتابه العزيز
 . جو األرض وإفساده يكون سبباً في تخريب

 مـن اآليـات الكثير وتحقيقاّ لهذا الهدف تم تتبع
 لتحديـد دالالتهـا وفـق ، وتحليل مضامينها ، القرآنية

 المفاهيم التي ترتبط بقيم المحافظة على مكونات البيئة
 يقول ، ومن هذه اآليات، اإلنسان وحمايتها من طرف

 ِمـن واْ كُلُـواْ َأيها الَِّذين آمنُـ يا ( : - سبحانه وتعالى -
ِه ِإ ما طَيباِت  ن كُنـتُم ِإيـاه رزقْنَـاكُم واشْـكُرواْ ِللـّ
 وآتَاكُم من كُلِّ ما سَألْتُموه وِإن تَعـدواْ ( ، 40 # ) تعبدون

كَفَّـار لَظَلُوم اناِإلنس ا ِإنوهصتَ اللِّه الَ تُحم41 # ) ِنع 

 ن السماِء ماء لَّكُم منْه شَراب وِمنْـه هو الَِّذي َأنزَل ِم (
ونِفيِه تُِسيم رشَج * تُـونيالزو عرنِبتُ لَكُم ِبـِه الـزي 

 والنَِّخيَل واَألعنَاب وِمن كُلِّ الثَّمراِت ِإن ِفي ذَِلك آليـةً
ونتَفَكَّرٍم ي42 # *) لِّقَو . 

) َأ لَكُما ذَرمةً وآلي ِفي ذَِلك ِإن انُهخْتَِلفاً َألْوِض مِفي اَألر 
ونذَّكَّرٍم يماً * لِّقَولَح ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه رحالْب خَّرالَِّذي س وهو 

ى الْفُلْـكتَـرا وونَهـسةً تَلْبِحلْي واْ ِمنْهتَخِْرجتَساً وطَِري
 ) 64 سورة المائدة٬ آية ( 37 #
 ) 141 سورة األنعام٬ آية ( 38 #
 ) 85 سورة األعراف٬ آية ( 39 #
 ) 34 سورة البقرة٬ آية ( 40 #
 ) 34 سورة إبراهيم٬ آية ( 41 #
) 11  10 سورة النحل٬ آية ( 42 #
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 وَألْقَى * ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تَشْكُرون مواِخر ِفيِه وِلتَبتَغُواْ
لَّكُـمالً لَّعبساراً وَأنْهو ِبكُم َأن تَِميد اِسيوِض رِفي اَألر 

ونتَد( ، 43 # *) تَه ومن ثمراِت النَّخيِل واألعناِب تَتَِّخذون 
كَراً وِر منه س فـي ذلـك ناً ِإنـسقاً حقـوٍم ِل آليـةً ز 

( ، 44 # ) عقلون ي واهللا ج م ِم كُ لَ َل ع م ا خَلَقَ ِظالالً و ج م كُ لَ َل ع 
 م سـراِبيَل تَِقـيكُم الحـر كُـ لَ َل ع ج باِل أكْنَاناً و الِج ن ِم

 وسراِبيَل تَِقيكُم بْأسكُم كذلك يِتم ِنعمتَـه علـيكم لعلَّكـم
 اٍت آلي في ذلك عوا َأنْعامكُم إن كُلُوا وار ( ، 45 # ) تُسِلمون

 وأنْزلْنَا ِمن الـسماِء مـاء طَهـورا ( ، 46 # ) ألولي النُّهى
مما خَلَقْنَا أنْعامـاً وأناِسـي هِقيتاً ونُسِيةً ملْدبه ب ِييِلنُح 
 كثيراً ولقد صرفْنَاه بينهم ِليذَّكَّروا فأبى أكثر النـاِس إال

 تْنا فيها مـن أولَم يروا إلى األرِض كم َأنْب ( ، 47 # ) كُفُوراً
ج كريم إنكلِّ زو آليةً في ذلك و م مـا كـانهأكثـر 

 اِسـي و واألرض مددنَاها وألْقَينَا فيها ر ( ، 48 # ) مؤِمنين
 لِّ عبٍد كُ ِذكْرى ِل هيٍج تَبِصرةً و وٍج ب لِّ ز ن كُ وَأنْبتْنَا فيها ِم

 . 49 # ) منيٍب
 وجعلْنَـا ( : - تعالى - وفيما يتعلق بتلوث الجو قال اهللا

ونِرضعا ماِتهآي نع مهفُوظاً وحقْفاً ماء سم50 # ) الس . 
 ها ل عن الحد المقرر األوزون إن زيادة نسبة غاز

 فالـشمس عامل يدمر كل صـور الحيـاة، ى إل تحوله
 وهـذه ، فوق البنفسجية األشعة ترسل أشعتها وبضمنها

 الحياة، تقتل كل صور لألرض ما وصلت إذا األخيرة
 الموجود في الغالف الجوي يحجب وصول واألوزون

 ويتحقق التـوازن ، ويقوم بامتصاصها إلينا األشعة هذه
 يساعد علـي ف ، إلينا ويصل قسم منها ، ) محفوظاً سقفاً (
 ) 15  13 سورة النحل٬ آية ( 43 #
 ) 67 سورة النحل٬ آية ( 44 #
 ) 81 ورة النحل٬ آية س ( 45 #
 ) 54 سورة طه٬ آية ( 46 #
 ) 50  48 سورة الفرقان٬ آية ( 47 #
 ) 8  7 سورة الشعراء٬ آية ( 48 #
 ) 8  7 سورة ق٬ آية ( 49 #
 ) 32 سورة األنبياء٬ آية ( 50 #

 ويمنع أمراض الكساح والتشوهات ، ) د ( تكوين فيتامين
 . العظمية

 االهتمام باستزراع النباتات أن ومما يجدر ذكره
 ليه اإلسالم منذ إ يتها لم يكن وليد العصر، بل دعا وحما
 اهللا ى صـل - فقد كان الرسول الكريم ؛ عشر قرناً أربعة

 ويدعوهم إلى اسـتزراع ، ب أصحابه يرغّ - عليه وسلم
 مـن أحاديـث و ، والمحافظة عليها ، وحمايتها ، النباتات
 : الدالة على ذلك الرسول

 منه ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل (
24 )( 2 ( ) أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة طير ( . 

 من المصر ة مي ر ة من المصر أو و ع د من أحيا أرضاً (
 يحيي أرضاً فيـشرب منـه ئ مر ا ما من ( . ) 3 ( ) فهي له
ه نه عافية إال كتـب اهللا صيب م ي و أ ى كبد حر  بـه ـل

 أشهد أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ( . ) 15 ( ) راً ج أ
 رض أرض اهللا والعباد عباد اهللا فمن أحيا قضى أن األ

 . ) 9 ( ) موتها فهو أحق به
) الّ أ قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع إن 

ــها ــها فليغرسـ ــى يغرسـ ــوم حتـ  . ) 2 ( ) يقـ

 البيئـة المائيـة ى بالمحافظة علـ اإلسالم اهتم و
 ي النهـي والثـان ، حمايتها من التلوث األول : باتجاهين

 دال في االستهالك واالعت ، صادر المياه عن استنزاف م
 : - ى تعال - فقال اهللا

) ــب ــه الَ يِح ــسِرفُواْ ِإنَّ ــربواْ والَ تُ ــواْ واشْ  وكُلُ
ِرِفينس51 # ) الْم . 
 ــ  صلى اهللا عليه وسلم الرسول الكريم ى ونه

 ؛ أو بالقرب منهـا األنهار التبول والبراز في مياه عن
 الماء الراكد ثم يغتسل في حدكم أ اليبولن " لتلوثها منعاً
 . ) 24 ( " فيه

 ل التبو فـ ؛ ) 15 ( الماء الجاري في كما نهى أن يبال
 الماء الجاري سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر ي ف
) 31 سورة األعراف٬ آية ( 51 #
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 وهـو سـلوك ة، حيث تصلهم المياه ملوثـ ، باآلخرين
 وال مع حرص اإلسالم على أال تـضر نفـسك يتنافى

 الضـرر " ة انطالقاً من القاعدة الفقهي ، اآلخرين ر تض
 الماء الراكد يجعله بيئـة في التبول كما أن ، " والضرار

 في تساعد التي خصبة لتكاثر الميكروبات والفيروسات
 ن عـ ى اإلسـالم كما نه . ) 24 ( مراض المعدية انتشار األ
 فـي الوضـوء مـن المـاء ى في الماء حت اإلسراف
 . ) 9 ( الجاري

 فقـد ، اهتم فيه اإلسالم بالنباتات الذي وفى الوقت
 برية - فإذا كان صيد الحيوانات ، هتم أيضاً بالحيوانات ا

 سـالم حالالً طيباً شرعياً فقد نهى اإل - كانت أو مائية
 أو كان فيه إسراف يهـدد ، عنه طالما كان لغير منفعة

 لم تخلق عبثاً ، وإنما لكـل التي وجود هذه الحيوانات
ه في منها دور مهم  فقـد ، مصفوفة الحياة ال غنى عـن

 اهللا عليـه ى صل - : ي وابن حبان أن النبي روى النسائ
 : قال - وسلم

 من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى اهللا يوم القيامة يقـول (
 . ) 22 ( ) منفعة ل ن فالناً قتلني عبثاً ولم يقتلني إ رب يا

 ومنع ، حسن استخدام الطريق ب أما فيما يتعلق

 ، هـذا األمـر سـالم إل قد كفل ا ف ، والضرر عنه ى األذ
 الرسول انطالقاً من أحاديث ، ورغب فيه ، عليه وشدد
 عـن ى إماطـة األذ ( - صلى اهللا عليه وسلم - الكريم

 طـرقهم ي المسلمين ف ى ذ آ من ( ، ) 24 ( ) صدقة طريق ال
 . ) 15 ( ) وجبت عليه لعنتهم
 اهللا حذرنا ب التلوث الضوضائي، تجنّ وفي مجال

 بنا فـي ورغّ ، من الصوت المرتفع بال حاجة - تعالى -
 فكان من تربية ، بعداً عن اإلزعاج ، خفض الصوت

ي مـشِْيك ( : - تعالى – في قوله لقمان البنه  واقِْصد فـِ
ِتكوِمن ص ضاغْض52 # ) و . 

 الواردة تحت قـيم المحافظـة ن اآليات الكريمة إ
 تشير إلى ما أنعم اهللا به من خيرات ومنافع على البيئة

 كـل وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه . على اإلنسان
 مـن الكثير ن إ حيث ، ) 17 ( والقرضاوي ) 13 ( من شحاته

ة فـي  آيات القرآن الكريم تناولت مشكلة تلوث البيـئ
 ، تلـوث الهـواء : من مثل ، صورها وأشكالها المختلفة

 ويظهر . وغيرها ، والحيوانية ، النباتية ، والبيئة ، والماء
 ملخصاً للمفاهيم التي ترتبط بقيم المحافظة ) 2 ( الجدول
 : ئة الواردة في القرآن الكريم على البي

 ) 19 سورة لقمان٬ آية ( 52 #

 المحافظة على البيئة م قي على الدالة اآليات الواردة في القرآن الكريم : ) 2 ( جدول

 رقم اآلية السورة المفهوم البيئي رقم اآلية السورة المفهوم البيئي
 22 البقرة 125 األنعام

 32 إبراهيم 16 الحجر  الغالف الجوي
 32 األنبياء

 الثروة المائية
 53 طه

 14 آل عمران 63 الحج

 8 - 5 النحل 27 فاطر  الثروة النباتية
 45 النور 21 الزمر

 157 األعراف الصحة البدنية

 الحيوانية الثروة

28 فاطر
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 ): 2 ( تابع جدول

 قد تبين لدى الباحثين أن عـدداً مـن اآليـات و
 ، تنتهي بعدة صيغ تنبه اإلنـسان مـن غفلتـه القرآنية

 آياته القرآنية بالتنبيه، فإنـه - تعالى - اهللا ي وعندما ينه
 بيحه في الحقيقة يدعوهم إلى أن يعترفوا بهذه النعم بتس

 فـي ن ي مـستخلف بصفتهم هم وذلك بالقيام بمهام ، وحمده
 ومن ضمن هذه المهام أمانة المحافظة علـى ، األرض

 . البيئة وضمان استمرار ثرواتها
 سـبحانه - التنبيهات التي ينهـي بهـا اهللا وهذه

 ن كُنـتُم ِإيـاه ِإ ( من مثل اآليات سالفة الذكر - وتعالى
وندبِفي ذَِل ( ، ) تَع ِإن ونتَفَكَّـرٍم يةً لِّقَوآلي ك ( ، ) لَّكُـملَعو 

ونتَشْكُر ( ، ) ونتَدتَه لَّكُملَّع ( ، ) إن ألولي اٍت آلي في ذلك 
 فـي ذلـك إن ( ، ) فأبى أكثر الناِس إال كُفُوراً ( ، ) النُّهى
 هي نداء لإلنسان بـأن ، ) أكثرهم مؤِمنين ما كان و آليةً

 فإذا عبـد . لتي حباه اهللا إياها يكون في مستوى النعم ا
 ، واهتـدوا ، وشـكروا ، وتذكروا ، وتفكروا ، الناس اَهللا

 وآمنـوا ، وكانوا من أهـل النهـى ، وأسلموا ، وعقلوا
 وأنابوا، فسيدركون أن عليهم حق صـيانة ، وتبصروا

 . من فضلها يأكلون وينتفعون وحمايتها؛ ألنّها البيئة
 القـيم التـي ي وهـ : في البيئة جمالية ال قيم ال : ثالثاً

 ي ــ التذوق الجمال تختص بتوجيه سلوك اإلنسان نحو
 وقد ورد في القرآن الكريم عدد مـن . لمكونات البيئة

 منها قوله ، التي تدل على القيم الجمالية آليات الكريمة ا
 ماء فََأخْرجنَا َألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل ِمن السماِء ( : تعالى

يض ِبِه ثَ  مراٍت مخْتَِلفاً َألْوانُها وِمن الِْجبـاِل جـدد بـِ
ودس اِبيبغَرا وانُهخْتَِلفٌ َألْوم رمحالنَّـاِس * و ِمنو 

خْشَى اللَّـها يِإنَّم كَذَِلك انُهخْتَِلفٌ َألْواِم مالَْأنْعو ابوالدو 
اء ِإنلَماِدِه الْعِعب ِمن غَفُـور ِزيزع قُـْل ( ، 53 # *) اللَّه 

لُونعتَجِن ويموِفي ي ضِبالَِّذي خَلَقَ الَْأر ونلَتَكْفُر َأِئنَّكُم 
الَِمينالْع بر اداً ذَِلكَأند ِمـن * لَه اِسيوا رَل ِفيهعجو 

ا ِفي َأراتَها َأقْوِفيه رقَدا وِفيه كاربا وِقهـاٍم فَوـِة َأيعب 
اِئِليناء لِّلسوس * ِهـياء ومى ِإلَى الستَواس ثُم خَـاند 

 رِض ِاْئِتيا طَوعاً َأو كَرهـاً قَالَتَـا َأتَينَـا أل فَقَاَل لَها وِل
ا ( ، 54 # *) طَاِئِعيننَّاهيزوجاً وراء بملْنَا ِفي السعج لَقَدو 

كُـلِّ ( ، 55 # ) ِللنَّاِظِرين ِعنْـد خُذُوا ِزينَـتَكُم مِني آديا ب 
ِحـبال ي ِرفُوا ِإنَّـهال تُـسوا وباشْـركُلُوا وِجٍد وسم 

ِرِفينس( ، 56 # ) الْم ديعب السماواِت و ضى إذا قَـ األرِض و 
 57 # ) كون ي ن فَ كُ ه لَ قوُل إنما ي أمراً فَ

م ِفيهـا (  ِدفْء ومنَـاِفع وِمنْهـا واَألنْعام خَلَقَهـا لَكـُ
ا ( ، 58 # ) تَْأكُلُون َل لَكُمعأل الَِّذي ج لَكُـم لَكسداً وهم ضر 

 ِفيها سبالً وَأنزَل ِمن السماِء ماء فََأخْرجنَا ِبِه َأزواجـاً
 كُلُوا وارعوا َأنْعـامكُم ِإن ِفـي ذَِلـك * من نَّباٍت شَتَّى

 َألَم تَروا َأن اللَّه سخَّر لَكُـم ( ، 59 # *) لُِّأوِلي النُّهى لَآياٍت
 ) 28  27 سورة فاطر٬ آية ( 53 #
 ) 12  9 سورة فصلت٬ آية ( 54 #
 ) 16 سورة الحجر٬ آية ( 55 #
 ) 31 سورة األعراف٬ آية ( 56 #
 ) 117 سورة البقرة٬ آية ( 57 #
 ) 5 سورة النحل٬ آية ( 58 #
 ) 54  53 سورة طه٬ آية ( 59 #

 36 يس الثروة الحيوانية 96 األنعام الهدوء وتوفيره

 نظافة بيوت اهللا
 والبيوت العامة

31 األعراف
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ـهمِنع كُملَيغَ عبَأسِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السم 
 . 60 # ) ظَاِهرةً وباِطنَةً

 إن اهللا جميـل : ( - صلى اهللا عليه وسـلم - النبي قال
 . ) 24 ( ) س طر الحق وغمط النا الكبر ب ، يحب الجمال

 فـي وأنواعها إن التنوع الهائل في أشكال الحياة
 وهـذا مـا ، البيئة يمكن وضعه في إطار القيم الجمالية

 اآليات الكريمـة فـي القـرآن من الكثير إليه ت أشار
 وهو الَِّذي َأنزَل ِمن الـسماِء ( : منها قوله تعالى ، الكريم

 يٍء فََأخْرجنَا ِمنْه خَـِضراً ماء فََأخْرجنَا ِبِه نَباتَ كُلِّ شَ
انا ِقنْـوالنَّخِْل ِمن طَلِْعه ِمناِكباً وتَراً مبح ِمنْه نُّخِْرج 
 داِنيةٌ وجنَّاٍت من َأعنَاٍب والزيتُون والرمـان مـشْتَِبهاً

يو رِرِه ِإذَا َأثْمواْ ِإِلى ثَمتَشَاِبٍه انظُرم رغَيِفـي و نِْعِه ِإن 
ْؤِمنُونٍم ياٍت لِّقَوآلي ى ا ( ، 61 # ) ذَِلكُمتَرةً َأل واِمـده ضر 

 فَِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وَأنبتَتْ ِمن كُـلِّ
 َأفَلَم ينظُروا إلى السماِء فَوقَهم كَيـفَ ( ، 62 # ) زوٍج بِهيٍج

 ولَقَـد زينـا ( ، 63 # ) الها ِمن فُـروج بنَيناها وزيناها وم
 السماء الدنيا ِبمصابيح وجعلناها رجومـاً ِللـشياطيِن

 َألَم تَـر أن اَهللا َأنـزَل ( ، 64 # ) وأعتَدنا لَهم عذاب السعيِر
 ِمن السماِء ماء فَتُصِبح األرض مخضرة ِإن اَهللا لَطيفٌ

( ، 65 # ) خَبير نا السزينٍَة الكَواِكب وِحفظاً ْإنّا زينيا بالد ماء 
 واللَّه خَلَقَ كُلَّ دابٍة ( ، 66 # ) ِمن كلِّ شَيطاٍن مارٍد

 ِمن ماء فَِمنْهم من يمِشي علَى بطِْنِه وِمنْهم من يمـِشي
م مِمنْهِن ولَيلَى ِرجـَــٍع ن ــ ع ى َأرب ـِي علـَ  يمش

 ) 20 سورة لقمان٬ آية ( 60 #
 ) 99 سورة األنعام٬ آية ( 61 #
 ) 5 سورة الحج٬ آية ( 62 #
 ) 6 سورة ق٬ آية ( 63 #
 ) 5 سورة الملك٬ آية ( 64 #
 ) 63 حج٬ آية سورة ال ( 65 #
 ) 7  6 سورة الصافات٬ آية ( 66 #

خْلُقُ اللَّهلَى كُلِّ يع اللَّه ِإن شَاءا يم ٍء قَِدير67 # ) شَي . 

 والْخَيَل والِْبغَاَل والْحِمير ِلتَركَبوها وِزينَةً ويخْلُقُ مـا (
ونلَم68 # ) الَ تَع . 

 َأولَم يروا ِإلَى الَْأرِض كَم َأنبتْنَا ِفيها ِمـن كُـلِّ زوٍج (
 . 69 # ) كَِريٍم

) انحبس ضا تُنِبـتُ الْـَأرا ِممكُلَّه اجوالَِّذي خَلَقَ الَْأز 
 . 70 # ) يعلَمون ال وِمن َأنفُِسِهم وِمما

 رض مددنَاها وَألْقَينَا ِفيها رواِسي وَأنبتْنَا ِفيها ِمن َأل وا (
 . 71 # ) كُلِّ زوٍج بِهيٍج

) ٍء خَلَقَهكُلَّ شَي نساِن ِمـن الَِّذي َأحَأ خَلْقَ الِْإنـسدبو 
 . 72 # ) ِطيٍن

 الماُل والبنون زينةُ الحياِة الدنيا والباقياتُ الصالحاتُ (
 . 73 # ) خير عند ربك ثواباً وخير أمالً

 إن القرآن الكريم يعطي أهمية كبيرة لتنوع الحياة
 حيث يشير إلى اخـتالف بما تتضمنه من قيم جمالية،

 اآليات سالفة الـذكر ،ونالحظ أن نات النباتات والحيوا
 ، وما تحتويه من قيم جمالية لتنوع النباتي ا ركّزت على

 مـن ) 8 ( واآليـة من سورة النور ) 45 ( اآلية إالّ أن
 قيمة جماليـة فـي إلى كل منهما أشارت سورة النحل

 . التنوع الحيواني
 البيئية الواردة في إلى المفاهيم ) 3 ( ويشير الجدول

 . داللة على القيم الجمالية ال ذات اآليات الكريمة

 ) 45 سورة النور٬ آية ( 67 #
 ) 8 سورة النحل٬ آية ( 68 #
 ) 7 سورة الشعراء٬ آية ( 69 #
 ) 36 سورة يسن٬ آية ( 70 #
 ) 7 سورة ق٬ آية ( 71 #
 ) 7 سورة السجدة٬ آية ( 72 #
) 46 سورة الكهف٬ آية ( 73 #
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 أن القـرآن الكـريم ) 3 ( يظهر من الجدول رقـم
 اعتنى بهذا المستوى من مستويات التربية، فعمل على

 اإلنسان التي تجعل كافّة، تنمية جوانب الكيان البشري
 يعمل على االهتمام بالجوانب الجماليـة فـي الحيـاة

 أهم المظاهر الجماليـة التـي وحفظها وتنميتها، ومن
 ينبغي لإلنسان أن يلتفت إليها جمال الخلقـة البـشرية

 لَقَد خَلَقنا اإلنسان : ( - تعالى – ذاتها، وفي هذا يقول اهللا
 واهتم اإلسالم أيضاً بالمظـاهر . 74 # ) في أحسِن تَقويم

 أمـن خَلـقَ : ( - تعالى – الجمالية في الكون، فيقول اهللا
و األرضفَأنبتنا ِبِه السمواِت و ماِء ماءالس َل لَكُم ِمنأنز 

 . 75 # ) حداِئقَ ذاتَ بهجٍة
 : مناقشة النتائج

 تـدعو إليـه ا مـ من خالل ما سبق، يتضح أن
 مفاهيم لتغيير نظرة قيم و من ، ة المعاصر ة البيئي التربية

 قد أشار إليها القرآن الكريم من خـالل ، اإلنسان للبيئة
 واألحاديث النبوية الشريفة، ، الكريمة من آياته الكثير

 ) 4 سورة التين٬ آية ( 74 #
 ) 60 سورة النمل٬ آية ( 75 #

 البيئـة والتـوازن المحافظة علـى بمفاهيم فيما يتعلّق
 إن دل هذا على شـيء، و . واالعتدال والقيم الجمالية

 في كتابه ن لعباده بي - عز وجل - فإنما يدل على أن اهللا
 والمبادئ األساسية العامـة ، العزيز التوجهات الكبرى

 وهذا ، لبيئة ا تعاملهم مع تبعوها لتنظيم التي عليهم أن ي
 وضع - سبحانه وتعالى - اهللا يعني أن

 اإلطار العام الذي يجب أن تنبثق منه تصرفات اإلنسان
 ن اهللا رسم لعباده أ وهذا يعني . داخل البيئة وتصب فيه

د ال و التوجهات الكبرى والمبادئ األسـاس، عـهـذا ي 
 العكس، إن اهللا ترك على بل ، الناس بمثابة تقييد أليدي

 هـذا ولكـن علـى أن يبقـى ، لعباده حرية التصرف
 وقـد توصـلت . فيما رسمه اهللا من حدود ، التصرف

 : الدراسة إلى النتائج اآلتية
 ودالالتها في ) التوازن واالعتدال ( االستغالل قيم : أوالً

 : مصادر العقيدة اإلسالمية، تتلخص في الجوانب اآلتية
 . رض النهي عن الفساد في األ -
 . األمر باإلصالح في األرض -

 رقم اآلية السورة المفهوم البيئي رقم اآلية السورة المفهوم البيئي

 8 النحل جمال الحيوان 117 البقرة جمال الخالق

 16 الحجر 70 اإلسراء

 7 ، 6 الصافات 7 االنفطار

 5 الملك 4 التين
 جمال اإلنسان

 7 السجدة

 جمال السماء

 6 ق

 99 األنعام 54 - 53 طه

 57 األعراف 10 الزخرف  جمال األرض
 63 الحج

 جمال النبات
 54 - 53 طه

 الجمال عند
 دخول المساجد

 31 األعراف

الجمالية قيم على ال الدالة اآليات الواردة في القرآن الكريم : ) 3 ( جدول
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 فـي هـذا الكـون - تعالى – أن كل شيء خلقه اهللا -
 . مقدار ب
 . قدر في األرض أقواتها - تعالى – أن اهللا -
 . مهد األرض وسواها لخلقه - تعالى – أن اهللا -
 قيم المحافظة على البيئة ودالالتها فقد تلخـصت : ثانياً

 : النتائج في الجوانب اآلتية
 . المائية المحافظة على الثروة -
 . المحافظة على الثروة النباتية -
 . المحافظة على الثروة الحيوانية -
 . المحافظة على نظافة بيوت اهللا والبيوت العامة -
 . المحافظة على الصحة البدنية -
 . المحافظة على الهدوء وتوفيره -

 مشكلة تلـوث من اآليات القرآنية على الكثير ركزت
 وأشـكالها المشكلة في صـورها فتناولت هذه ، البيئة

 تلوث التربة، و تلوث المياه، و تلوث الهواء، ( المختلفة
 قرآنيـة كثيـرة كما أن هناك آيـاٍت ). تلوث الغذاء و

 كـذلك . دعت إلى محاربة التلوث والفساد واإلسراف
 وضحت تلك اآليات العالقة المباشرة وغير المباشرة

 تـضمنت قد و . بين الفساد واإلسراف وحدوث التلوث
 : إشارات منها هذه اآليات عدة

 اإلشارة إلى تجنب اإلفساد في األرض وتلويثها في - 1
 ). والَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض : ( - تعالى – قوله
 ، اإلشارة إلى أن األرض كانت ذات يـوم ملوثـة - 2

 ها في بعد إصالح بعدم اإلفساد فيها وأمر ، فأصلحها اهللا
 ). ِحها بعد ِإصال : ( - تعالى – قوله
 المقـرون باألفعـال ى أهميـة الـدعاء اإلشارة إل - 3

 وم ـ ألن الفساد البيئي الي ، في هذا العصر واإلجراءات
 ، األعاصـير : مثـل ، يهدد األرض بالكوارث الطبيعية

 : وغير ذلك، فقـال ، واألمطار الحامضية ، والتسونامي
 ). وادعوه خَوفًا وطَمعا (

 التها في فيما يتعلّق بالقيم الجمالية في البيئة ودال : ثالثاً
 مصادر العقيدة اإلسالمية، فقد تركّزت هذه القـيم فـي

 : اآلتي
 . الجمال في خلق اإلنسان -
 . الجمال في خلق السماء و األرض -
 . الجمال في خلق النبات -
 . الجمال في خلق الحيوان -

 مـن الكثير وتبين من النتائج في هذه الدراسة أن
 فـي وكانت ، اآليات الكريمة أشارت إلى القيم الجمالية

 مجملها تهدف إلى لفت نظر اإلنسان إلـى الجوانـب
 وتحـث علـى المحافظـة عليهـا ، الجمالية في البيئة

 والتزامها في السلوك اإلنساني، وبالتالي فهي تقود إلى
 توعية اإلنسان وتعويده المحافظة على كل ما في هـذا
 الكون بما يتمتع به من مظاهر جماليـة، ألن التربيـة

ة الجمالية في اإلس  ، وصـيانتها ، الم تعني حفـظ البيـئ
 . والنهي عن إفساد األشياء في هذا الكون

 أن القيم البيئية الثالث التـي : نستخلص مما سبق
 التـوازن ( قيم االستغالل : وهي ، تناولتها هذه الدراسة

 ، وقيم المحافظة على البيئة، والقيم الجمالية ) واالعتدال
 مـشترك في البيئة، اتجهت جميعها نحو تحقيق هدف

 بما يـؤدي ، وهو تحسين العالقة  بين اإلنسان والبيئة
 إلى زيادة نشاطه وفاعليته، وهذه القيم المستخلصة من

 جميـع القـيم التـي شـرعها هي هذه الدراسة ليست
 . اإلسالم

 : التوصيات
 الشريعة دعوة ب لالهتمام حاجة ماسة ب إن البشرية اليوم

 إلى تدعو األفراد إلى تبنّي القيم البيئية التي اإلسالمية
 والحد من االستخدام المفرط ، ونبذ اإلسراف ، االعتدال

 والمحافظة على ما أنعم اهللا به ، والجائر لموارد البيئة
علينا في الكون من مظاهر جمالية فيه، بشكل يحقـق
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 مـن هنـا فـإن . العالقة المتوازنة بين الفرد وبيئته
 : يوصيان باآلتي ين الباحث

 عن القيم البيئية السلبية فـي إجراء دراسات تكشف . 1
 سلوك األفراد والجماعات، واستنباطها مـن القـرآن

 . والسنة النبوية
 بين القيم البيئية فـي وازن القيام بدراسات تحليلية ت . 2

 القيم البيئية فـي العقيـدة بين و المجتمعات المعاصرة
 . اإلسالمية

 اإلسـالمية إعداد مرجع خاص بـالقيم والمبـادئ . 3
 يوضح مفاهيمها وأهدافها ومبادئها فـي للتربية البيئية،

 . اإلسالم، ليكون مرجعاً للمتعلمين والمربين

 : العربية لمراجع ا
 تعريـب العلـوم ). 1989 ( ، أبو بكر، أحمد السيد . 1

 . الكويت دار القلم، . ا وأسلمته
 ). 2002 ( ، سـورة بن عيسى بن محمد ي، ذ م التر . 2

 بـن حـزم، دار ا . الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي
 . بيروت

 ). 2008 ( ، الـشيباني محمـد بن أحمد بن حنبل، ا . 3
 . الحديثيـة الموسـوعة : مسند اإلمام أحمد بن حنبـل

 ة مؤسـس شعيب األرناؤوط وعـادل رشـد، : تحقيق
 . الرسالة، بيروت

 . اإلسالم والبيئة ). 2001 ( ، إبراهيم الخطيب، هشام . 4
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Abstract 

This  study aimed at  investigating the environmental values from an Islamic perspective, and their 
indications in the belief of Islam expressed by Quran and Sunna. 
The  study  focused  on  three  major  categories  of  environmental  values:  the  values  of  conservation, 
exploitation and the values of aesthetic. Qualitative analytical method was used to explore these values. 
The results of the study revealed that these values are integral part of human being's nature, but the role 
of Islamic education enhancing these values with different methods. 
On the light of the results, several recommendations have been suggested: focusing on the studies that 
showed  the  environmental  aspects  of  negative  values  in  the  behavior  of  both  individuals  and 
communities. Moreover,  analytical comparative studies related to environmental values should be made 
between today's communities and those Islamic values.


