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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك
العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور التي تطرحها، لكن  
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت 

  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
المحطات، التي تأتي في الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها لعدد من 

مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم 
تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محتويات 
لد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع موقعاً حسناً عند القراء هذا المج

  .    فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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:�(i�@E ا�:ر�0   

، )مضامين التربية البيئية في القرآن الكريم: (تأتي هذه الورقة تحت عنوان
مستشعرةً وجود إشكال سلوكي سلبي من ِقبل كثير من الناس في مجتمعاتنا عند 

ما ه الخطاب القرآني والهدي النبوي  رغم ما تضمن،التعامل مع البيئة ومكوناتها
 لمضامين هذا الخطاب، أو عدم تحمس ما يدل على عدم فقٍه ،هذا المجاليخص 

 وكل ذلك يمثل إشكاالً يستحق البحث ،لالستجابة لمقتضيات تلك المضامين
.والدراسة  

تنبع أهمية موضوع هذه الورقة من كونه يتناول بالدراسة إشكاالً متعلقاً 
ية البيئية، الذي لم ينل بعد ما بواحد من المجاالت التربوية المهمة، هو مجال الترب

.   يستحق من عناية في مجتمعاتنا اإلسالمية  

 ضمن ما هدفت إليه، إلى توضيح بعض مظاهر االهتمام الورقةهدفت 
.اإلسالمي بالتربية البيئية، وتوضيح ما يترتب على هذا االهتمام  

بية مفهوم البيئة والتر:تناولت الورقة هذا الموضوع في ثالثة عناوين هي
البيئية ومالمح منهج اإلسالم في التربية البيئية ومضامين التربية البيئية في 

:وخلصت إلى نتائج منها. القرآن الكريم  
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مثالً في القـرآن الكريــم والـسنة النبويـة         إن منهج اإلسالم في التربية م     / ١
ة المطهرة، له سبق في االهتمام بالبيئة وتزكيتها، يرفعه إلى مرتبـة الـصدار            
.   من حيث اإلسـهام في بناء الحضـارة اإلنسانية على مر العصور  

أن اإلسالم بوصفه منهاجاً شامالً للحياة كلها، متكامالً في شموله، / ٢
 يتضمن منهجاً للتربية البيئية

.    تبدو بعض مالمحه في كثير من آيات القرآن الكريم  

 تربية بيئية مثالية في أن المنهج التربوي اإلسالمي يهدف إلى تحقيق/ ٣
 المجتمـع المسلم، مـن

.       خالل ما تضمنه القرآن الكريم من توجيهات تخص مجال البيئة  

:     وعليه فإن الباحث يوصي بالتالي  

 في نشر ما -كلٌّ  وفق ما تيسر له-أن يسهم المختصون والمهتمون  )١(
 البيئـة يتضمنه القرآن  الكريم من توجيهات بشـأن التعـامل مع

 .    ومكوناتها
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أن يعمل علماء التربية من المسلمين على تبيين كمال منهج اإلسالم في  )٢(
 .التربية وأفضليته على المناهج التربوية الوضعية

 علماء المناهج التربوية المسلمون مهمة تصميم مناهج يتولّىأن  )٣(
وغير (دراسية في التربية البيئية للتالميذ في مراحل التعليم العام، 

  ).ذلك من التوصيات والمقترحات
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��O	�:  

 هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا الحمد
محمد وعلى آل بيته الطاهرين المطهرين ، وصحبه الميامين، ومن تبعهم 
.بإحسان إلى يوم الدين  

بل فمن المجاالت التربوية التي غدت تحظى باهتمام واضح من ِق: أما بعد
المختصين والمهتمين بالشأن التربوي منذ عقود ليست بالبعيدة، مجال التربية 
البيئية الذي يمكن اعتباره مجاالً تربوياً حيوياً مواكباً للعصر الحالي، عصر 

 فلقد تنبه المهتمون بالشأن البيئي إلى األخطار البيئية ،التلوث البيئي الرهيب
كنولوجي المتسارع، وأفلح من يمكن تسميتهم المتزايدة الناجمة عن التقدم الت

بالناشطين البيئيين في توصيل رسالتهم إلى متخذي القرار في الدول المتقدمة 
واآلليات التابعة لها؛ فترتب ) منظمة األمم المتحدة(بالذات، عبر المنظمة الدولية 

.على ذلك حدوث اهتمام جدي لحماية البيئة  

شكالتها عند حد المستوى النظري، أي عند لم يتوقف االهتمام بالبيئة وم
اذ إجراءات عملية تمثّلت حد توصيف المشكلة وتحديدها ؛ بل تبع التنظير اتخ
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فنية، طمعاً في تشريعات وقوانين، واتخاذ قرارات إدارية، وتدابير : في سن
. التقليل من المخاطر الكارثية المحدقة بالبيئة براً وبحراً وجواً  

جهد المقدر الذي بذل وما زال يبذل ألجل حماية البيئة لم والحقّ أن ال
؛ إنّما هو جهد  حنيفيكن استجابة ألمر اهللا، أو تعاطياً مع تشريع سماوي

ولئن كان . مبذول ـ في غالبه ـ في واقع األمر، من منطلق إنساني محض
نْطَلقُنا  فال يليق بنا نحن معشر المسلمين أن يكون م،ذلك الئقاً بغير المسلمين

في التعاطي مع قضايا البيئة منطلقاً إنسانياً فحسب، ونحن الذين نملك منهاجاً 
وبقضاياها المتشعبة، هو المنهاج اإلسالمي للحياة كلّها بمجاالتها المختلفة 

      . الرباني الخاتم

 معلوم أن القرآن الكريم هو المصدر األساس للتشريع في هذا المنهاج؛
 ما اشتمل على إشارات وتوجيهات بل وتشريعات، بشأن اشتمل ضمنوقد 

 بل تطرق ضمناً إلى مجال تربوي .النظر إلى البيئة والتعامل مع مكوناتها
 جراء ظهور - كما سبقت اإلشارة -حيوي لم يتنبه إليه التربويون إالّ حديثاً 

تي في مشكالت بيئية تعكر صفو حياة البشر، هو مجال التربية البيئية الذي تأ
إطاره هذه الورقة  مستشعرةً وجود إشكال سلوكي سلبي من ِقبل كثير من 
الناس في مجتمعاتنا عند التعامل مع البيئة ومكوناتها، وهو إشكال لم يعصم 

 ما تضمنه الخطاب القرآني والهدي -  بكل أسف -الكثير منّا عن الوقوع فيه 
سلوك األفراد في المجتمعات النبوي مما يخص التعامل مع البيئة، مقارنة مع 
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غير المسلمة والمتقدمة منها بالذات، مما يدل على عدم فقه لمضامين هذا 
الخطاب، أو عدم تحمس لالستجابة لمقتضيات تلك المضامين، وكل ذلك مما 
يسهل على اآلخرين الطعن في اإلسالم بوصفه ديناً حضارياً، والنيل من 

. ة ماضياً، ومؤهلة للريادة والقيادة مستقبالًالمسلمين بوصفهم أمة حضارية قائد  

ومع اعتبار االهتمام بالبيئة مظهراً من مظاهر الحضارة، ومعياراً للرقي 
والتقدم، فإن واقعنا في التعاطي مع البيئة ومكوناتها يمثل إشكاالً يستحق البحث 

ما نملك والدراسة؛ لتأكيد كمال المنهاج اإلسالمي أوالً، ولتذكير أنفسنا ببعض 
ولعل ذلك يدفعنا إلى تغيير سلوكنا . من نفائس الموجهات في هذا المجال ثانياً

تجاه البيئة بما يقنع أولئك اآلخرين ويعرفهم بالجوهر الحقيقي لإلسالم 
.والمسلمين  

F'+ا� ���U�:  

إن ناتج تفاعل األفراد مع البيئة ومكوناتها في كثير من المجتمعات 
 ينم عن ضعف في سيئ لتلك المكونات، وهو سلوكالمسلمة، هو سلوك م

أعني -تربوي في هذا المجال، ور القصوعي البيئي ناتج على األرجح عن الال
 وعن قصور في فهم المنهاج التربوي اإلسالمي الشامل، -مجال البيئة

، هذا  لكل زمان ومكانما وصالحهماالمضمن في الكتاب والسنة بشموله
تطلب القيام  يحكي عن جانب من جوانب التخلف التي تالسلوك جسد واقعاً



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

ث محاولة لإلسهام في وهذا البح. ابمبادرات علمية تسهم في إيجاد حلول له
 ذلك

:أه��� ا��:`:ع  

لقاً تناول بالدراسة إشكاالً متعيكونه من  هذه الورقةتنبع أهمية موضوع 
بعد بيئية، الذي لم ينل المهمة، هو مجال التربية البواحد من المجاالت التربوية 

 -اإلسالمية، وتحديداً فإن الورقة مهمة  ما يستحق من عناية في مجتمعاتنا
 ألنّها تسعى لنشر األدبيات القرآنية المتعلقة بالتربية البيئية، -بتقدير الباحث 

التي تعتبر واحدة من أهم المجاالت والتخصصات التربوية المعاصرة، في 
دون لإلسهام في إبراز دور القرآن الكريم في بناء ظرف يجتهد فيه المجته

.الحضارة اإلنسانية  

F'+اف ا�Oأه:  

:تهدف هذه الورقة إلى تحقيق التالي  

.استخالص بعض المضامين التربوية من بعض آيات القرآن الكريم/ ١  

.تاكيد أسبقية منهج التربية اإلسالمية في االهتمام بالتربية البيئية/ ٢  

لتفاعل اإليجابي مع البيئة، ومكوناتها وسط المجتمع نشر ثقافة ا/ ٣
.المسلم  
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التذكير بكمال القرآن الكريم وشموله لكل أسباب الصالح في / ٤
.الدارين  

F'+ا� hj#�:  

في إلشارات البيئية  واستنباط المضامين التربوية لدالالتاللدراسة  
  استخدمة، فقدالقرآن الكريم، ولوصف خطوات المنهج القرآني للتربية البيئي

الباحث المنهج االستقرائي االستنباطي، المصنف ضمن المنهج الوصفي 
.التحليلي  

F'+ود ا�OQ:  

تحاول هذه الورقة استنباط أربعة من المضامين التربوية في مجال 
التعامل مع البيئة، اعتماداً على بعض آيات القرآن الكريم، وما ورد بشأنها في 

.   بعض كتب التفاسير  

�:k ا�+'Fه�  

تناولت الورقة هذا الموضوع في أربعة عناوين تلت المقدمة المنهجية، 
مفهوم البيئة والتربية البيئية، مالمح منهج القرآن في التربية البيئية، : هي

مضامين التربية البيئية في القرآن الكريم، أهم النتائج والتوصيات 
.والمقترحات  

F'+ت ا��'�lH�:  
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• ������: 

مضامين في هذه الورقة، القيم والتوجيهات واإلرشادات يقصد بكلمة 
  . التي يتضمنها القرآن الكريم بشأن البيئة والتفاعل معها

• ����	
�� ا��
 :ا

عملية إعداد اإلنسان للتفاعل الناجح مع بيئته "التربية البيئية هي
هذا التعريف االصطالحي ". الطبيعية بما تشمله من موارد مختلفة

صبري . (ئية هو المختار والمعمول به في هذه الورقةللتربية البي
، مكتبة ٢ النموذج والتحقيق والتقويم، ط-التربية البيئية . الدمرداش

 ).٦٢م، ص١٩٩٤الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، 

  

 

��f�+ا� ��$�Eوا� �f�+م ا�:jI� 

mًأّو :�f�+م ا�:jI�  

:المعنى اللغوي للبيئة  
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 ففي لسان ،باء وبوأ يبوء: مشتقّة من الفعلالبيئة في اللغة العربية 
 بمعنى هيأه له وأنزله ومكَّن ، وبوأ له وبوأ فيه، وبوأه إياه،َأباءه منزالً: العرب
وقيل منزل القوم حيث يتبوأون ِمن . المنزل: والبيئة والباءة والمباءة. له فيه

وفي القاموس  .iل موضعوقيل المباءة منزل القوم في ك. ِقبل واٍد أو سند جبل
 البيئة:  وفي المحيط.iiالحالة: والبيئة. المنزل، كالبيئة والباءة: المباءة: المحيط

   .iiiالمنزل

:المعنى االصطالحي للبيئة  

ذلك اإلطار الذي : "أنّها) البيئة(من التعريفات االصطالحية لمصطلح 
ه عالقته مع  ويمارس في، ويحصل منه على مقومات حياته،يحيا فيه اإلنسان

الوسط أو المجال : " أن البيئة بمفهومها العام هيوقد ورد. iv"بني البشر
المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان مؤثراً ومتأثراً، وهذا الوسط قد يتسع ليشمل 
منطقة كبيرة جداً، وقد يضيق ليتكون من منطقة صغيرة جداً، قد ال تتعدى 

الحيز الذي يعيش فيه : " بعضهم بأنهاكما عرفها. v"رقعة البيت الذي يسكن فيه
اإلنسان مع غيره من الكائنات الحية األخرى والمواد غير الحية، ويحصل منه 
.vi"على مقومات حياته، ويمارس فيه نشاطاته  
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 أو المجال الذي يحيا أو يعيش فيه ،الوسط، أو مم يتكون ذلك اإلطار
 مقسماً إياها إلى مكونات أشار بعض المختصين إلى مكونات البيئة. اإلنسان؟

 ،النباتات الخضراء: حية وُأخرى غير حية، ثم حصر مكونات البيئة الحية في
 والكائنات الحية المترممة ، والحيوانات آكلة اللحوم،والحيوانات آكلة األعشاب

وهي مجموعة من الحيوانات ( والكائنات المحلِّلة والكانسات ، )مثل الفطريات(
). كلة اللحوم على ما تبقى من غذاء الحيوانات آغذائهاالتي تعتمد في 

الذي يحتوي على مجموعة من (الهواء الجوي : ومكونات البيئة غير الحية في
.viiوالماء والتربة والطاقة) الغازات  

الحضن الواسع " إن المكونات المذكورة تمثل ما يعرف بالبيئة الطبيعية وهي 
هذا ولربما جاز للمرء أن . ، أي المكوناتviii"تالذي يضم في داخله مختلف البيئا

يضيف إلى ما ذُكر من مكونات بيئية، المصنوعات الحديثة  التي أصبحت جزءاً ال 
يتجزأ من أية بيئة أو تجمع سكاني مهما كان حضرياً أو بدوياً، مع وجود تفاوت في 

؛ وهنا يشير الكثافة الكمية والعددية التي توجد بها تلك المصنوعات من بيئة ألخرى
الباحث إلى وسائل النقل الحديثة المختلفة من سيارات، وقطارات، ودراجات نارية، 
وسفن، وطائرات، كما يشير إلى المصانع التي تنتج هذه الوسائل النافعة وغيرها 

كل ذلك يمثل مكوناً بيئياً بشرياً ال . من األشياء التي ينتفع بها اإلنسان المعاصر



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

له عند الحديث عن مكونات البيئة، وذلك لكثافة وجود هذا المكون يستقيم البتة إغفا
.ولشدة تأثيره اإليجابي والسلبي، في المحيط الذي يوجد فيه  

:ولقد أشار الحريري إلى ما يؤيد هذا حيث قسم البيئة إلى جانبين هما  

 ، والطـرق  ، والمدارس ، المساكن :البيئة البشرية أو الحضرية، مثل     .١
 .غيرها و، ...والسدود 

ـات،  : (البيئة الطبيعية، وهي كل ما يحيط باإلنسان من عناصر حية، مثل           .٢ النب
ـاء، والهـواء، والتربـة،      (، وغير حيـة     ..)والحيوان، والكائنات األولية   كالم

 .ix)والطاقة

      فما ورد منسوباً إلى البيئة البشرية أو الحضرية على حد تعبير 
. بالمصنوعات الحديثةالحريري، يمكن أن يضاف إلى ما يعرف   

ومما يجدر أن يضاف إلى مكونات البيئة ويعتبر إضافة حقيقية تسهم في 
 برأي -توسيع مفهوم البيئة، وتلفت االنتباه للتفكير في بعٍد جديٍد لهذا المفهوم 

 فنحن ال تحديداً عالم المالئكة والجن، الكائنات الغيبية من حولنا، و-الباحث 
 - بوصفنا مسلمين -ن العالمين الغيبيين، بل نتعامل معهما ننفك نُعايش هذي

تعامالً ما وفقاً للشرع الحنيف الذي بين لنا حدود التعامل معهما وكيفية ذلك 
وهذا ما ذهب إليه من قبل الدكتور خالد سر الختم السيد وهو يتكلم . التعامل

، وعبر عنه عن المخلوقات الغيبية التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من البيئة
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فالبيئة المحيطة باإلنسان ليست محصورة في المجتمع : "صراحة إذ قال
، وأشياء  ومواد خام،اإلنساني الذي يعيش فيه، وال فيما يحيطه من بيئة طبيعية

 ، بل البيئة أشمل من ذلك، فهي تشمل ضمن ذلك المالئكة، ومكانيةزمانية
  .x"إلنسان وجميع المخلوقات األخرى حول ا، وإبليس،والجن

�ً�(�o :��f�+ا� ��$�Eم ا�:jI�:  

تشير أغلب المراجع التي ُألِّفت خصيصاً لمعالجة موضوعات التربية 
البيئية إلى أن مفهوم التربية البيئية بوصفه مفهوماً يمثل مجاالً تربوياً جديداً لم 

 ،م١٩٧٢يتبلور بوضوح إالَّ في سبعينات القرن العشرين، وتحديداً بعد عام 
) ستوكهولم(العام الذي انعقد فيه مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية في مدينة 

 وكذلك فإن االهتمام الِجدي بهذا المجال التربوي الجديد لم يكن بادياً ،بالسويد
، فما الذي يعنيه مصطلح )ستوكهولم( بها بعد مؤتمر أمن قبل بالصورة التي بد

ويين؟التربية البيئية في اصطالح الترب  

التربية البيئية  ":أورد الدكتور إبراهيم عصمت مطاوع تعريفاً مفاده أن
 ،هي ذلك النمط من التربية الذي يهدف إلى تكوين جيل واع ومهتم بالبيئة
وبالمشكالت المرتبطة بها، ولديه من المعارف والقدرات العقلية والشعور 

 وأن ، المشكالت القائمةبااللتزام ما يتيح له أن يمارس فردياً وجماعياً حل
.xi"يحول بينها وبين العودة إلى الظهور  
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 التربية البيئية هي تلك العملية التي يتم "هناك تعريف آخر ينص على أن
 والمفاهيم ، والحقائق، والمهارات، واالتجاهات،من خاللها اكتساب الفرد للقيم

 وتسهم في ،بالبيئةالالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان 
 الرشيد  االستغاللقيام األفراد والمجتمع بالمحافظة على الموارد واستغاللها

.xii" ورفع مستوى معيشته، وحفاظاً على حياته،لصالح اإلنسان  

عملية تكوين القيم واالتجاهات : "وتعريف ثالث يفيد أن التربية البيئية هي
ة المحيطة به، لتنشأ عالقة صداقة والمهارات، وتوضيح العالقة بين طفلك والبيئ

ومودة بين طفلك ومحيطه البيئي، فيكبر على يقين بأهمية المحافظة على المصادر 
وضرورة استغاللها المفيد المعتدل لصالحه وصالح أفراد مجتمعه، فيتجنب عند 

.xiii"كبره إيذاء البيئة أو حتى المساعدة في تلوثها  

ما يبذله التربويون من جهد : نيخالصة القول إن التربية البيئية تع
.لتغيير سلوك األفراد؛ ليصبح سلوكاً سوياً عند التعامل مع مكونات البيئة  

��f�+را��ت ا�Oوا� ��f�+ا� ��$�Eا� P�$ ق�Iا�:  

 أن - حسب الواقع، وحسب ما أشار بعض المختصين -إذا ثبت 
 تخصصية الدراسات البيئية هي تلك المقتصرة على معلومات وحقائق بيئية

 فإن ذلك يعني وجود ؛xivالسلوكمختلفة، دون توجيه االهتمام لتعديل أنماط 
ذلك أن . فرق جوهري بين التربية البيئية ومجرد التزويد بدراسات بيئية
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تهدف إلى معايشة التالميذ  "- بعكس الدراسات البيئية -التربية البيئية 
 مع إكساب ،...لوعي البيئيلى المشاركة وتنمية اللمشكالت البيئية والتدريب ع

   .xv"التالميذ القيم واالتجاهات اإليجابية نحو حماية البيئة وتحسينها
 والدراسات ،ولقد عبر الدمرداش موضحاً الفرق بين التربية البيئية

ولعل الفرق الجوهري بين دراسة البيئة والتربية البيئية كالفرق : "البيئية قائالً
ة العلمية؛ فقد ال تؤدي دراسة العلوم إلى تربية علمية بين دراسة العلوم والتربي

 وبالمثل لكي تؤدي دراسة البيئة إلى تربية بيئية حقيقية فإنها ينبغي أن ، ...
تكون وسيلة تساعد التالميذ على اكتساب مقومات السلوك الراشد إزاء البيئة 

فمعلوم أن ناتج  ، وال يسع المرء إالّ أن يؤيد هذا االتجاه.xvi"التي يعيشون فيها
 بينما ،التربية يتمثل في إكساب سلوك معرفي ووجداني ومهاري يشاهد واقعاً

ى و ِسومات مهما اتسمت بالغزارة، سلوكال ينتج عن عملية التزويد بالمعل
. بتلك المعلومات-إللمام  مجرد ا-اإللمام   

��f�+ا� ��$�Eا���م �� ا� hj#� p��� 

إلسالم منهاج للحياة، وأن القرآن الكريم هو سبقت اإلشارة إلى أن ا
 ما اشتمل عليه اشتمل ضمنوقد  المصدر األساس للتشريع في هذا المنهاج،

على إشارات وتوجيهات وتشريعات بشأن البيئة والتعامل مع مكوناتها، 
وتطرق ضمناً إلى مجال تربوي حيوي لم يتنبه إليه التربويون إالّ حديثاً، أال 
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ولما كانت هذه الورقة معنية وفقاً لعنوانها بما ورد .  التربية البيئيةوهو مجال
في القرآن مما يتعلق بهذا المجال، فسيجتهد الباحث في االلتزام بذلك في 
معالجة الموضوع المطروح، صارفاً نظره عن كثير مما تضمنه المصدر 

يته، ما لم تكن  على غزارته وأهم- السنّة النبوية المطهرة -الثاني للتشريع
.هناك ضرورة قصوى لالستشهاد واالستدالل بشيٍئ مما ورد في هذا المصدر  

 مالمح لمنهج اإلسالم، أو باألحرى منهج القرآن اعتبارهإن أهم ما يمكن 
:في التربية البيئية، يتمثل في النقاط التالية ذكرها  

:لفت األنظار إلى المكونات البيئية/ ١  

 يلفت أنظار من يتلون آياته، إلى أصناف متعددة من إن القرآن ذاخر بما
مخلوقات اهللا الحية والجامدة، والتي تمثل في حقيقة األمر جزءاً من البيئة الطبيعية 

 ولقد اشتمل القرآن على هذه الصورة من صور الخطاب ،التي يحيون في إطارها
 ، بسطها بين العباد باعتبارها مقصداً من المقاصد الربانية المراد- لفت األنظار -

 لتلك المكونات، والوارد في - والكثيف أحياناً -يدلُّ على ذلك، الذكر المتكرر 
يأتي في مقدمة .  مختلفة مبثوثة في كثير من آيات القرآن الكريم،سياقات متعددة
��m����d: ، الموصوف بأنه أصل الحياة في قوله تعالى)الماء(تلك المكونات  �c

�i��h��g�����f��el��k��j�m��r�������q��p��o���n��
st��w��v��u��l )وفي قوله جلَّ شأنه. )٣٠/ اآلنبياء :�m��i���h��g��f
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��p�����o��n��m��l��k��jl ]٩٩/األنعام [ �m: وفي قوله عز من قائل،

R��Q��P��� �� � � � � �O��N��MS��_��^��]��\����[���Z��Y��X��W��� �� �V��U��T��
b��a�������`c��f��e��d��gh��o��n���m��l��k��j����i���l  وقد ، )]٤٥/النور[ 

��m��C: ورد ذكرالماء في آيات ُأخر كثيرة، منها قول اهللا تعالى ِذكْره �B� �A
J��I��H��G��F��E��DK��R��Q����P��O���N��M����L��l ٦٥/النحل[  [ ، 
���m��k��j��i: وفي آية أخرى يذكر مع الماء النبات فيقول �h��g��f

�o��n��m��l��p����l ]٩٩/األنعام [  وفي ثالثة يخص بالذكر الشجر بعد ،
���mm��l��k��j��i��hn��s��r��q���p����o: ذكر الماء فيقول

� �v��u��tl ] ١٠/النحل [ �m�w:  ثم يفصل في أنواع النبات فيقول،
`���_��~��}��|��{��z��y�� �x�a��d��c�� �b� �
� � �h� �g��f� �el ] ١١/النحل [ ناف  ثم ينتقل إلى ذكر أص،

���m��s��r��q��p��o: أخرى من المكونات البيئية كما في قوله تعالى � � � �n� � � �m
y���x��w��v��u��tz���¢��¡�����~��}��|��{��

¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£®��̄ � �
´��³��²��±��°µ��»���º���¹��¸��¶���l ] ٢٧،٢٨/فاطر [  وفي ،

من سورة النور ) ٤٥(اآلية ...) من ماء، واهللا خَلَقَ كُلَّ دابٍة : (قوله عز من قائل
.المذكورة قبل قليل  
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إن ما ورد مفصالً في اآليات المذكورة آنفاً، يمثل مجرد عينات محدودة 
جداً من مخلوقات اهللا، التي تشكّل جانباً من البيئة المحيطة بنا، ويندرج في ما 

 كثيرة ، فإذا علمنا ورد مجمالً كل ما علمنا وما لم نعلم من المخلوقات وهي
أن اآليات المذكورة نفسها ال تمثل إالّ نسبة صغيرة من مجموع اآليات القرآنية 
المنوهة إلى البيئة ومكوناتها، تأكّد لنا أن لفت األنظار إلى تلك المكونات يمثل 
. عنصراً أصيالً في منهج القرآن للتربية البيئية  

:كونات البيئيةاإلشارة إلى االنسجام السلوكي للم/ ٢  

يشير القرآن الكريم إلى وجود انسجام في السلوك التعبدي بالنسبة 
 منشُأه االستعداد الفطري لتك - المشاهدة منها والغيبية -لمكونات البيئة 

�m��³��²: المكونات لالئتمار بأمر اهللا على غرار ما جاء في قول اهللا تعالى
��¾��½��¼��»��º��¹��� � � �¸��¶��µ��� � � � �´���Ã��Â��Á��À��� � � � � �¿�l  

���mG��F��E��D��C��B��AH�I:  وقوله جل وعال، ]١١/فصلت[
� �R��Q��� � � � � �P��O��N��M��L���K��J�l ٢٥/الروم [ [ فاإلنسان ليس ، 

 والكائنات ، والجماد، والنبات، بل الحيوان،وحده المخلوق العابد هللا الخاضع له
ئك يعبدون اهللا ويسبحونه بكيفيات الغيبية ما علمنا منها وما لم نعلم، كل أول

 وال شك أن ،يعلمها اهللا، وإن كنا نحن البشر ال نفقه عن عبادتها وتسبيحها شيئاً
، وهو رابط جدير هذا يشكِّل رابطاً وجدانياً بين اإلنسان وتلك المخلوقات
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بالتدبر والتفكر فيه، فالقرآن إذ يشير إلى ذلك االنسجام إنّما يرشد إلى أخذه في 
.العتبار عند التعاطي والتفاعل مع تلك المخلوقات أي المكونات البيئيةا  

 كثيرة، - كلُّ على طريقته -واآليات الدالة على تسبيح الكائنات للخالق جل جالله 
̈���¥~������¡��¢��£��¤�m: منها قول اهللا تعالى ��§��¦��l 

�m��i���h����g���f��e��d��c��n��m��l��k��j: ، وقوله جل شأنه]٧٩/األنبياء[
w��v��u��t���s��r��q�������p��ox��{��z��y���

|}d��c����b��a��̀ ��_��~��e��j��i��h��g�������f���k��l��l] وقوله عز ]١٨/احلج ،
���mh��g��f��e����d���c��bi��q���p��o��n��m��l��k��j: من قائل

s��rt��y��x��w�������v���u��l] ت الكريمات، وغيرها من اآليا]٤٤/اإلسراء.  

:تأكيد تسخير المكونات البيئية لصالح اإلنسان/ ٣  

إن اهللا الذي خلق اإلنسان ضمن ما خلق من الموجودات، اقتضت حكمته 
��~�m:  فقد قال جل شأنه،أن يكرم هذا اإلنسان ويفضله على سائر المخلوقات

���k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a����� �� � �̀�_
� �p� �o� �n� �m� �ll] ومن وجوه ذلك التكريم ، ]٧٠/اإلسراء 

»��¬���m: والتفضيل تسخير مكونات البيئة لخدمة اإلنسان، كما في قوله تعالى
»��º��¹��̧ ��¶���µ��́ ��³��²��±��°��̄ ���®¼��
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Ã�� � � �Â� �Á� � �À��¿��¾� �½Ä� �È� �Ç��Æ� � � �Å� �l 
̄��»©����mª:  وقوله عز من قائل،]٣٣ ،٣٢/إبراهيم[ � �®��¬��

���¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³���²��±��°
J�����I��H��G��F��E��D��C��B��AK��N��M��L��
U��T��S���R��Q��P��OV���[��Z��Y��X��W��l 

�:  وقوله جل شأنه،]٦،٨،٧ ،٥/النحل[ m��̄ � �®� � �¬� �«
��º��¹�� �̧ �¶��µ� � � �́ �³� �²��±� �°
���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»l   .]١٤/النحل[ 

 سخر اهللا الكون؛ لإلنسان ليتمتع في هذه الحياة الدنيا برشد دولق
واقتصاد، ال ليسرف فيها ويقضي على األخضر واليابس ويستنزف كل 

. فإن ذلك يعد من الفساد،الموارد  
  :أخالق التعامل مع البيئة/ ٤

 الجوهرية بين المؤمنين باهللا وبين غير المؤمنين، في ما الفروقمن 
كتساب المعارف والعلوم النظرية والتطبيقية، والقوانين التي بموجبها يتعلق با

سخَّر اهللا الكون أو بعض مكوناته لبني البشر، أن دأب المؤمنين أن يردوا كلَّ 
فضل ِعلمي ومعِرفي نالوه، إلى اهللا خاِلِقهم ومدبر شؤونهم؛ خالفاً لكثير من 
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وصلون إليه من علوم ومعارف، متوهمين غير المؤمنين الذين يغترون بما يت
.أن ذلك إنّما يحدث بفضل رجاحة عقولهم ومضاء ذكائهم  

، المـذكور   )عنده علم من الكتاب   (ذلك أن المؤمنين قدوتُهم هو ذاك الذي        
: ، في قول اهللا جّل شـأنه      )بلقيس(في قصة النبي سليمان عليه السالم مع الملكة         

�mb��a�������̀ ��_�����~��}j����i��h��g��f����e����d��c��k��o��n��m��l��
x����w��v�����u��t��s��r���q��py~�������}��|��{�����z�����£����������������¢��¡��

��§�������������¦����¥��¤l ] ٤٠:النمل [ بينما ارتضى اآلخرون أن يقتـدوا بـالمغرور         . 
�m��k�p��o���n��m��l: ، المذكور في قوله تعالى في السورة ذاتها       )عفريت(

v��u��t��s��r��q�w��|��{��z��y���x��l ] ٣٩:النمل [. 

ولذلك عندما طُِلب من ذي القرنين ِبناء السد أجاب في تواضع جم، إذ 
�m��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê: ورد على لسانه

l] ٩٥:الكهف [. 

 مع البيئة وبعد فهذا منطَلَقٌ لبعض كالم تأصيلي عن أخالق التعامل
ومكوناتها، يرجو الباحث أن يكون متمماً لبعض جوانب النقص التي تعتري 
.الورقة، كما تفضل من نثق في علمه وخبرته ممن اطّلع عليها  
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أن عدم المباالة بشأن الطبيعة يقوم على : "يشير بعض المختصين إلى
أن دور مفهوم أخالقي خاطئ للعالقات السائدة بين اإلنسان والطبيعة، إذ 

اإلنسان في الواقع الطبيعي قد تحول منتقالً من حالة االندماج الكلي بالطبيعة 
إلى حالة من السيطرة المطلقة عليها"xvii. هذا ومن أخطر المزاعم العصرية 
المدمرة للبيئة ما أطلق عليه بعضهم: أسطورة سيطرة اإلنسان على الطبيعة. 

إخضاع البيئة وعلى حل جميع هذه األسطورة الموحية بقدرة اإلنسان على 
.المشكالت؛ ذلك أنها السبب في الوضع البيئي الخطير القائم اآلن  

ومما يعكس تلك العالقة التشاكسية عبارات السب واللعن للظواهر الطبيعية 
غير المرغوب فيها لدى اإلنسان، مثل األعاصير والفيضانات وما شاكلهما؛ والتي 

م، فتلقفتها ألسنة كثير من المسلمين الذين باتوا اعتاد الناس سماعها هذه األيا
. يرددونها مع من سواهم، متغافلين عن تعاليم شرعهم الحنيف  

 يوجه بإقامة عالقة ذات طابع سلمي وودي مع المحيط اإلسالميفالشرع 
فعندما يصيب الناس القحط أو . البيئي ومع الظواهر الطبيعية مهما كانت قاسية

وقوع الضرر، يدعو الرسول صلى اهللا عليه وسلم ربه يكثر المطر ويخشى 
: عن أنس بن مالك قال ف. في أدب جم ليفرج عن الناس ما هم فيه من الهم

 فبينما النبي صلى اهللا ، وسلمالنبي صلى اهللا عليه  على عهدةٌنَ سالناس أصابِت
  يا رسول هلك المال وجاع:سلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقالعليه و
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العيال فادالذي نفسي بيده   فو، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة. اهللا لناع
ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته صلى اهللا عليه و سلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد 

 ذلك األعرابي أو قال غيره وقام. وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة األخرى
فرفع يديه فقال . ادع اهللا لنا رسول اهللا تهدم البناء وغرق المال ف  يا:فقال
فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إال انفرجت ). اللهم حوالينا وال علينا(

 أحد من ناحية يجيء ولم وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهراً
إال حودث بالجد"xviii .لَى اآلكَامِ : "(وفي روايةع منَا، اللَّهلَيالَ عنَا والَيوح ماللَّه

قَاَل فَانْقَطَعتْ وخَرجنَا ). وِديِة ومنَاِبِت الشَّجِروالِْجباِل واآلجاِم والظِّراِب واَأل
  .xix"نَمِشى ِفى الشَّمِس

اهللا أوالً، ودليل على االستعداد وفي هذا إشارة إلى القبول الحسن ألمر 
لتطبيع العالقة ـ إن صح التعبير ـ مع المكونات البيئية والظواهر الطبيعية 
.ثانياً  

والشرع اإلسالمي ينهى ـ من جانب آخر ـ عن التعبير عن السخط 
عند وقوع المصائب والنوازل ذوات الصلة بالظواهر الطبيعية، وعن التفوه 

ـ عن أبي هريرة: سب لتلك الظواهر؛  ففي الحديث القدسيبعبارات اللعن وال  
 قال اهللا عز و :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال:  قالرضي اهللا عنه ـ 
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الدهر فال يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني  ابن آدم يقول يا خيبة  يؤذيني:جل
اهللا   صلى عن النبيهعنو. xx"قبضتهما فإذا شئت، أنا الدهر أقلب ليله ونهاره

. xxi" اهللا هو الدهر ال تسبوا الدهر فإن:قال سلمو عليه  
�
�� �&���P ا�E�$�� ا�+���f �� ا�	��ن ا�

هنا محاولة الستنباط بعض المضامين التربويـة ذات الـصلة بالبيئـة،      
يحاول الباحث استنباطها من مجموع ما ذُكر من الشواهد القرآنية فـي هـذه              

لة ال تعدو كونها تمثل رغبة فـي طـرح فكـرة            الورقة البحثية، وهي محاو   
للتأسيس عليها في البحث بصورة أوسع في هذا المجال، حال التأكد من رشدها 
:وصالحيتها، إذَن فدونكم المضامين المستنبطة مفصلة في النقاط التالية  


q ا�(��� $�P ا��@�:�0ت :ا��&�:ن اBول��Eأ ا�O+� T���� :  

 تدل على أن كثيراً من المخلوقات ية على شواهد  لقد اشتملت السيرة النبو   
حنـين  :  مثـل  ،تسلك سلوكاً شبيهاً جداً بسلوك اإلنسان، إن لم يكن مطابقاٌ له          

 وإلى خُطَِبه ومواعظـه     )صلى اهللا عليه وسلم   ( جذع النخلة إلى النبي      -الجذع
  وبكاء الناقة، وتسبيح الحصى في كفّه الشريفة       ، وشكوى الغزالة له   -في المنبر 

 ولئن كان ذلك قد حدث بقصد تأييد حقيقـة النبـوة،            ، )صلى اهللا عليه وسلم   (
صـلى اهللا   (وضمن في كتب السيرة في سياق ذكر المعجزات الخاصة بالنبي           

:  مع ما ورد في قول اهللا تعالى        ينسجم تمام االنسجام   ، فإنه مع ذلك   )عليه وسلم 
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�mn��m������l��k��j����i��h��g��f��e��d���co���l )  سورة األنعـام /

قوي اإلحساس بوجود رابط وجداني بين اإلنسان       مما ي  ، وال شك أن ذلك    )٣٨
 التعـايش    يكون أساساً متيناً ودافعاً قوياً لذلك      وبين تلك المخلوقات؛ يصلح ألن    

 أو الرفـق بتلـك      ،التعامل الحسن الذي يمكن أن يعبر عنـه بـالبر         و السلمي
ماثلة تشير إلى الدعوة اللتـزام هـذا المبـدأ           وفي القرآن شواهد م    .المكونات

.العظيم، مبدأ التعايش السلمي  

وفي قصة النملة مع سليمان النبي علية السالم ما يشير إلى أن األسوياء من              
 فال يحيدون عنه إلى عالقـة  ،بني البشر تحملهم فطرتهم السليمة اللتزام هذا المبدأ    

~��_�������m: ذلك في قول اهللا تعـالى     . تهمتشاكسية عدوانية بينهم وبين مكونات بيئا     
��k�����j��i�������h��g��f��e��d��c��b��a��̀

��q����p�����o��n��m��ll ]ال   :( ففي قـول النملـة     ، ]١٨/النمل ـموه
ما يفيد أن سليمان عليه السالم ومعه الجنود لن يقِدموا علـى تحطـيم              ) يشْعرون

 إن فطـرتهم    ،تكبوا مثل هذا الـصنيع الـشنيع      النمل عمداً وعنوةً، حاشاهم أن ير     
  .وأخالقهم تعصمهم عن ذلك

 ادخلوا(: للنمل قالت: جاء في الظالل في سياق تفسير هذه اآلية الكريمة        
 فـأدرك ،  بكـم  يـشعرون  ال وهم ،وجنوده سليمان يحطمنكم ال كي مساكنكم
 مونوبمض ، قالت ما بإدراك صدره وانشرح له وهش النملة قالت ما سليمان

 أذاه مـن  النجاة يحاول الذي للصغير الكبير يهش كما قالت لما هش ، قالت ما
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وأورد الطبري ما يؤكد أن من خُلق أصحاب الفطـرة      . xxii)أذاه يضمر ال وهو
 يكـسرنكم  ال(: السوية أالّ يتعمدوا أذية اآلخرين، إذ قال في تفسير هذه اآليـة           

 أنهـم  يعلمـون  ال وهـم : يقـول ) نيشْعرو ال وهم( وجنوده سليمان ويقتلنكم
.)xxiiiيحطمونكم  

: ا��'���r 1�2 ا���:)�ت ا�+��G:��f)�ا��&�:ن ا�  

 ليعمرها ال ليفسد ؛إن اهللا سبحانه وتعالى جعل اإلنسان خليفة في األرض
[ �m��Ò��Ñ��������Ð��Ï��Î��Íl: قال تعالى . فيدمرها فيهــا / هود

٦١[  الكريمة يشمل الكرة األرضية       واستعمار األرض المشار إليه في اآلية      ،
. ما يحيط بها، وكل ما يمت إليها بصلة باإلضافـة إلى كل  

والقرآن ذاخر باإلشارات الدالة على أن إفساد األرض  يعتبر سلوكاً غير 
 فمما يشـير إلى ذلك ، ولمقصد االستخالف في األرض،سوي ومخالفاً لمراد اهللا

��mC��B: قـول اهللا سبحانه وتعالى �A��H��G� �F��E� �D��
IJ��U��T�� �S��R��Q��P��O��N� �M��L��K�� �

W��VX��_��� �̂�]��\��[��Z��Y��l �m:  وقوله جل شأنه، )٣٠/البقرة( 
���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�¶��µ
��É��Èl  وصف الذي اإلفساد معنى في التأويل أهل اختلف" وقد ، )٩٤/الكهف( 

 معنى بل: آخرون وقال ،الناس يأكلون كانوا: بعضهم فقال األمتين، ينهات به اهللا
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 ،xxiv"يفسدون يومئذ كانوا أنهم ال األرض، في سيفسدون ومأجوح يأجوج أن: ذلك
�m�������Ù���Ø��×���������������Ö��Õ��Ô����Ó��Ò��������Ñ��Ð: وقوله عز من قائل

���ß��Þ��Ý��Ü���Û��Úl  أبو حدثنا: رها جاء في تفسي، )٤١/الروم( 
�m��t���s��r��q مجاهد عن عربي، بن النضر ثنا: قال عثام، ثنا: قال كُريب

z��y��x��w��v��u{�� �̀ �_��~��}�� �|��l ]البقرة :

٢٠٥[  الحرثَ يهِلك( فَـ القطر، اهللا فيحبس والظلم، بالتعدي سعى ولي إذا: قال ، 
 والبحِر البر ِفي الفَساد ظَهر:(مجاهد قرأ ثم: قال ، )الفَساد يِحب ال واُهللا والنَّسَل
 جار ماء على قرية كل ولكن هذا، بحركم هو ما واهللا أما: قال ثم: قال اآلية،...) 
 فالفساد واإلفساد إما أن يكونا مباشرين، كإزهاق النفوس واستنزاف ،xxvبحر فهو

 أو بطريقة غير ،للحياةالموارد بغير رشد، وما شاكلهما من األفعال المدمرة 
. مباشرة بارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب التي تؤدي إلى القحط والجدب  

وإذا كان إفساد األرض وتدميرها ينافي مراد اهللا ومقصد االستخالف، فإن 
إصـالح األرض والمحافظة على سالمتها هو السـلوك السـوي الذي ينسـجم 

 وهي المصدر الثاني - النبوية المطهرة وفي السنة. مع مطلوبات ذلك االستخالف
 ما يغري على -للتشريع بعد القرآن، وهي المفصلة لكثير مما أجمله القرآن 

عن أنس رضي اهللا  )صلى اهللا عليه وسلم(االهتمام بالتعمير، من مثل قول النبي 
 أو ، أو إنسان،زرعا فيأكل منه طير  أو يزرع،ما من مسلم يغرس غرسا: "عنه

ما ِمن مسِلٍم يغِْرس غَرسا ِإالَّ كَان ما  :" وفي مسلم،xxvi"إال كان له به صدقةبهيمة 
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 ،السبع ِمنْه فَهو لَه صدقَةٌ  وما َأكََل، وما سِرقَ ِمنْه لَه صدقَةٌ،ُأِكَل ِمنْه لَه صدقَةٌ
ثم تأمل . xxvii"رزُؤه َأحد ِإالَّ كَان لَه صدقَةٌ والَ ي،وما َأكَلَِت الطَّير فَهو لَه صدقَةً

يد  إن قامت الساعة وفي: "عن أنس بن مالك )صلى اهللا عليه وسلم(في قول النبي 
.xxviii"قوم حتى يغرسها، فليغرسهاي فإن استطاع أن ال ،أحدكم فسيلة  

 بمكونات البيئة والمحافظة عليها، الوعد باألجر االهتمامومما يحفز على 
 ألولئك المهتمين المحافظين على - عند هللا تعالى -عظيم والثواب الجزيل ال

صلى اهللا عليه (أن رسول اهللا  أبي هريرة رضي اهللا عنهعن  "،تلك المكونات
 فشرب منها ثم  فنزل بئراً،عليه العطش ا رجل يمشي فاشتدمبين:  قال)و سلم

قد بلغ هذا مثل الذي  ل: فقال،العطش يأكل الثرى من خرج فإذا هو بكلب يلهث
، فغفر له  فمأل خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر اهللا له،بلغ بي

في كل كبد رطبة (:  ؟ قالقالوا يا رسول اهللا وإن لنا في البهائم أجراً
.xxix")أجر  

وفي السنة كذلك ما يحذِّر من االعتداء على البيئة ومكوناتها، مثل قوله 
سِئَل َأبو  (."من قَطَع ِسدرةً صوب اللَّه رْأسه ِفى النَّاِر": )صلى اهللا عليه وسلم(

داود عن معنَى هذَا الْحِديِث فَقَاَل هذَا الْحِديثُ مخْتَصر يعِنى من قَطَع ِسدرةً ِفى 
ظُلْمثًا وبع اِئمهالْبِبيِل والس نا ابتَِظلُّ ِبهسافَالٍَة يِفيه لَه كُونقٍّ يِر حا ِبغَي، بوص 

وقوله عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، فيما رواه  .xxx)"اللَّه رْأسه ِفى النَّاِر
عذِّبِت امرَأةٌ ِفى ِهرٍة حبستْها ، حتَّى ماتَتْ : "ماعبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

ا النَّارخَلَتْ ِفيها ، فَدوعج - لَمَأع اللَّهالَ- قَاَل فَقَاَل وا وِتهما  الَ َأنِْت َأطْعِتهقَيس 
.xxxi" فََأكَلَتْ ِمن خَشَاِش اَألرِضها ، والَ َأنِْت َأرسلِْتهاِحين حبسِت  

وبعد فهذه من مواضع الضرورة القصوى لالستشهاد واالستدالل بسنة 
 عند بداية حديثه عن مالمح -شار الباحث ، التي أ)صلى اهللا عليه وسلم(النبي 

 إلى أنّه ربما لجأ إليها، لتعضيد ما يذهب -منهج اإلسالم في التربية البيئية 
.إليه، ولمزيد من التوضيح لفكرته  


F ا�+�F��G:�fا��&�:ن ا�:�� P2 �j#ا� :  

إن منهج اإلسالم في التربية منهج يؤسس إليجاد وسط بيئي صحي 
 فالطهارة أصل في اإليمان ،ن المؤذيات المادية منها والمعنويةونظيف، خاٍل ع

وشرط في صحة أهم أنواع العبادات في دين اإلسالم، وقد حثَّ القرآن الكريم 
مادية تُعنى بتنظيف :  وهي نوعان،المؤمنين على االهتمام بها وعدم التفريط فيها

�m��A:  قال تعالى،ئر ومعنوية تُعنى بتنظيف السرا،األجساد والثياب واألمكنة
��L��K��J��I���H��G��F��E��D� �C��B

Q��P��O���� � �N��MRV��U��� � � � � � � � � � � � � � �T��S��W� � �l  

lڭ  ۇ     ۇ   �m:  وقال جلَّ شأنه،]٦/املائدة[ ] ٤/املدثر  [ �m:  وقال جل جالله،
r��q���psz��y��x��w��v��u��t��{��}��|���
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���~¡¨��§���¦��¥��¤��£��¢��©� �«��ª�����̄ � �®��¬
���±�����°l ]٢٢٢/البقرة[.  

 بينما ، ممدوح في القرآن- المحبب إلى النفوس بالفطرة -والقول الطيب 
ال يِحب اُهللا الْجهر بالسوِء ِمن الْقَوِل إالَّ : ( قال جل شأنه،الخبيث المنفِّر مذموم فيه

 وكل ذلك ،ذى معنوي ففي النجاسات أذى مادي، وفي خبيث  القول أ،)من ظُِلم
 إنّه منهج يربي على السلوك الراقي ،مما ينزه عنه المنهج التربوي القرآني

ـ ،والذوق الرفيع  وهو يدعو في هذا اإلطار إلى رعاية حق الكائنات جميعها 
 وفي ،المشاهدة منها والغيبية ـ في االستمتاع ببيئة صحية طيبة نظيفة وجميلة

: الواقعة[ lڃ  چ  �     ~  {  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڃ  ڃ  �m: قول اهللا تعالى

، تصوير للبيئة المعنوية المثالية الخالية عن الفحش والبذاءة وعن كل ما ]٢٦-٢٥
ولئن كان ذلك تصوير لحال أهل الجنة، فإنّه ال يخلو عن إشارات . يؤذي النفوس

.إلى النهي عن تلويث البيئة بما يؤذي النفوس في هذه الحياة الدنيا  

لقد لخّص  الدكتور ماجد عرسان الكيالني ما يتعلق بالخطاب البيئي في 
، في عبارات جديرة )تزكية البيئة الطبيعية: (الكتاب والسنة تحت عنوان

حيث أشار إلى أن تزكية البيئة الطبيعية تقوم على ، بإيرادها في هذا المـقام
ناً أن التعمير  يقوم على فصل القول مبي ثم. التعمير والنظافة: مبدأين اثنين هما

بمظاهر االنجازات الحضارية  تدريب اإلنسان على تعميـر األرض وتزيينها
البيئـة الطبيعية  وأن مبدأ النظافة يتكامل مـع مبدأ التعمير لتشكيل. المختلفة
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جزءاً  المزكّاة الراقية، مشيراً إلى أن أهمية هذه النظافة تتصاعد حتى تصبح
.xxxiiمن اإليمان  

: ا�E�E�mع $��Cل ا�+��f وا�l+���:�ا$g&�:ن ا�ا��  

اإلسالم في التربية، واتساقاً مع شموليته الفذّة يكفل للعباد حق �إن منهج
 إنه منهج يربي على التفكر في صنع اهللا ،نظيفة وجميلة�االستمتاع ببيئة صحية طيبة

جمال ذلك المتقن البديع، ويعمل على لفت األنظار إلى ذلك الصنع، واإلحساس ب
 فاهللا ، والقرآن الكريم ذاخر بالنصوص الدالة على ذلك،الصنع واالستمتاع به

�m��v��u��t��s��r��q: سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل
d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y�������x��we��

h��g��fi�� �n��m���� � �l��k��j��l ��m:  ويقول جّل شأنه،)٦٠/النمل(  �}
��_��~��h��g��f����������e��d��c��b���a��`l  وقال جل من ،)٧/ق( 

��m: قائل � ����~��}��|��{��zl )وفي سورة يونس)١٠/ق ، :�m
±��°�� �̄�����®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��³��²��

�� � �¹�� �̧ �¶��µ��´����À��¿��¾��½��¼��»��º�
Ë����Ê��É����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÌ�Í����Ï��Î���

� �Ñ��Ð� �Òl )وفي سورة النحل،)٢٤/يونس  :�mª�� �©«��
��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���²��±��°�� �̄�®��¬
���¼��»��ºl �m��S���R��Q:  وفي النحل كذلك،)٦، ٥/النحل( 
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U��TV���[��Z��Y��X��W��l ��m:  وفي البقرة،)٨/النحل(  �Ä
Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÌ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�� �Ï��Î��Í��

���×��Ö��Õl .)٦٩/البقرة(   

حدائق ذات بهجة، من كل زوج بهيج، والنخل باسقات، طلع :(فالعبارات
نضيد، أخذت األرض زخرفها وازينت، ولكم فيها جمال، لتركبوها وزينة، 

، الواردة في اآليات المذكورة آنفاً، عبارات )صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
يعية، داعية إلى دالة على إرشاد المؤمنين إلى النظر في مكونات البيئة الطب

إمتاع البصر بجمالها، وغير ذلك مما ال يتسع المجال لذكره من آيات القرآن 
.الكريم  

 عليه البستان: والحديقة"، )حداِئقَ ذَاتَ بهجٍة: (فقد ورد في معنى قوله تعالى
 ذات حدائق جماعة: المعنى ألن ؛)ذات (وقيل. اإلحاطة وهو اإلحداق من: حائط
، وكذا في xxxiii"به يبتهج الناظر ألن الحسن، :والبهجة ذهبت النساء :قالي كما بهجة،

وفي  .xxxivلحسنه به يبتهج} بِهيٍج {صنف كل من، )زوٍج كُّل ِمن: (قوله جل شأنه
�m���º������������¹��̧:قوله ��¶��µl ]نت: أي ]٢٤:يونسسباها من خرج بما حر 
´���m��¶��µ: ي قولهوف. xxxvواأللوان األشكال مختلفة نَِضرة زهور من

���¼��»��º��¹��¸l ]خلق بما عباده على تعالى يمتن: ]٦:النحل 
 إلى األنعام سورة في فصلها كما والغنم، ،والبقر ،اإلبل :وهي األنعام، من لهم

 وأوبارها أصوافها من والمنافع، المصالح من فيها لهم جعل وبما أزواج، ثمانية
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 لهم وما أوالدها، من ويأكلون يشربون، بانهاأل ومن ويفترشون، يلبسون وأشعارها
��m��Ð: وفي قوله جل جالله. xxxviالزينة وهو الجمال من فيها � �Ï��Î��Í

� � �×� �Ö��Õ� �Ô� �Ó� �Ò��Ñl ]ابن قال: "]٦٩:البقرة 
 دام ما سرور في يزل لم صفراء نعال لبس من: عباس ابن عن عطاء، عن جريج،
ة الكريمة تتضمن ما يمكن اعتباره إعجازاً ، ولعلَّ هذا مما يؤكد أن اآليxxxvii"البسها

في مجال علم النفس التربوي الذي تقرر بعض أدبياته المتعلقة بالوسائل التعليمية، 
أن مما يبِهج التالميذ ويدخل السرور في نفوسهم، استخدام السبورة الصفراء ، 
.  خاصة إذا استُخِْدم اللون األزرق للكتابة عليها  

: ا�k��CE��$ 3��:E و��f�$ �f�j �����:@��\ا��&�:ن ا�  

 التي أوجدها اهللا وكفل لنا االستمتاع بها ونحن جزء الطبيعيةإن البيئة 
 اللَِّه عبِد عنمنها، هي بيئة جميلة متناسقة؛ ذلك أن اهللا جميل يحب الجمال، ف

 ِفى كَان من الْجنَّةَ خُُليد الَ «:قَاَل )وسلم عليه اهللا صلى( النَِّبى عِن مسعوٍد بِن
 حسنًا ثَوبه يكُون َأن يِحب الرجَل ِإن رجٌل :قَاَل. »ِكبٍر ِمن ذَرٍة ِمثْقَاُل قَلِْبِه
لُهنَعنَةً وسقَاَل. ح: » ِإن ِميٌل اللَّهج ِحباَل يمالْج، رالِْكب طَرقِّ بطُ الْحغَمو 

.xxxviii»النَّاِس  

واهللا سبحانه وتعالى المتصف بالجمال، والذي هيأ لنا التمتع بكل جميل، 
تضمنت بعض آيات كتابه العظيم ما يشير إلى التوجيه بتجميل البيئة التي 
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����mA��C��B:نعيش في إطارها، وبتجميل أنفسنا قبل ذلك، يقول جل شأنه
L����K���J��I��H�����G��F��E��DMR��Q��P��O������ ��N����

l ]ورد وما اآلية، هذه، أشار ابن كثير إلى أنه استناداً على  ]٣١/األعراف 
 ويوم الجمعة يوم سيما وال الصالة، عند التجمل يستحب السنة، من معناها في

وأشار صاحب . xxxixذلك تمام من ألنه والسواك الزينة، من ألنه والطيب العيد،
الحيوانية « الزينة بينما ، الستر زينة هي » اإلنسانية « الزينة: الظالل إلى أن 

�m��e��d: ، كما أورد في معرض تفسير قوله تعالىxlالعري زينة هي» 
l��k��j�� �i��h��g��fmq��p��o��n��r���t� �s��

� �y� �x��w��v� �ul ]مشهد مواجهة في: "، أنّه]٢٦: األعراف 
 يف المشركون يزاوله كان الذي العري ومواجهة ،الخطيئة أعقب الذي العري
 لهم ويسر علمهم وقد البشر على اهللا نعمة النداء هذا في السياق يذكر ،الجاهلية

 - زينة يكون ثم ، المكشوفة العورات يستر الذي اللباس ، كذلك لهم وشرع ،
: أي } أنزلنا{ : يقول ولذلك وشناعته العري قبح بدل ، وجماالً - الستر بهذا

 اللباس وهو السوأة يواري ما على يطلق قد واللباس . التنزيل في لكم شرعنا
 ظاهر وهو ، به ويتجمل كله الجسم يستر ما على يطلق قد والرياش ،الداخلي

.xli"الثياب  

األول والثاني والثالث (هذا ويمكن القول إن ما ورد في المضامين 
، ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين المخلوقات، من عمل على )والرابع
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، نهي عن تلويث البيئة، والعلى المكونات البيئيةالمحافظة واإلرشاد إلى 
من الكتاب (، باإلضافة إلى الشاهدين الستمتاع بجمال البيئة والطبيعةوإباحة ا
المذكورين في ما حواه الكالم عن المضمون الخامس، كل ذلك يفيد ) والسنة

.تهيئة بيئة جميلةباإلسهام في  و،التوجيه بالتجملبالضرورة   
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 أه� ا�#hX�E وا�E:���ت وا��	E��Qت

 

mًأّو :hX�E#ا� �:أه  

إن منهج اإلسالم في التربية متمثالً في القـرآن الكريـم والسنة النبوية / ١
 المطهرة، له سبق في

    االهتمام بالبيئة وتزكيتها، يرفعه إلى مرتبة الصدارة من حيث اإلسـهام 
 في بناء الحضـارة 

. على مر العصور    اإلنسانية  

إن اإلسالم بوصفه منهاجاً شامالً للحياة كلها، متكامالً في شموله، يتضمن / ٢
 منهجاً للتربية البيئية
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وقد ورد في متن .     تبدو بعض مالمحه في كثير من آيات القرآن الكريم
 هذه الورقة ثالثة مـن

:    تلك المالمح هي  

.ت البيئيةلفت األنظار إلى المكونا)  أ        (  

جميع  (ةاإلشارة إلى االنسجام السلوكي لمكونات البيئ)  ب        (
).المخلوقات  

.تأكيد تسخير المكونات البيئية لصالح اإلنسان)  ج        (  

إن المنهج التربوي اإلسالمي يهدف إلى تحقيق تربية بيئية مثالية في / ٣
 المجتمـع المسلم، مـن 

:ن الكريم من توجيهات تخص هذا المجال التربوي، مثل    خالل ما تضمنه القرآ  

 .ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين المخلوقات �

 .، والنهي عن تدميرهاةالمحافظة على مكونات البيئ �

 .النهي عن تلويث البيئة �

 .االستمتاع بجمال البيئة والطبيعة �



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

  . اإلسهام في تجميل البيئة و،التوجيه بالتجمل �

�ً�(�o :ت���:Eا�:  

:بناء على ما توصلتْ إليه الورقة من نتائج فإن الباحث يوصي بالتالي  

 في نشر ما - وفق ما تيسر له   - أن يسهم المختصون والمهتمون كلٌّ       )١(
يتضمنه القرآن  الكريم من توجيهات بشـأن التعـامل مـع البيئــة      

 .    ومكوناتها

نهج اإلسـالم    أن يعمل علماء التربية من المسلمين على تبيين كمال م          )٢(
 في التربية وأفضليته 

.     على المناهج التربوية الوضعية  

 أن يتولّى علماء المناهج التربوية المسلمون مهمة تـصميم منـاهج            )٣(
 دراسية في التربية البيئية

. للتالميذ في مراحل التعليم العام  

ئة أن تُمكَّن المؤسسات التربوية من القيام بمسؤولياتها تجاه تربية الناش          )٤(
 .  تربية بيئية صحيحة تُفضي إلى سلوك سوي تجاه البيئة ومكوناتها

 أن يستفاد من تجارب الدول صاحبة السبق في مجال التفاعل السوي            )٥(
  .مع مكونات البيئة؛ البتكار برامج علمية وعملية فاعلة في هذا المجال
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�ً�(�o :ت�Q�E	ا��:  

لمضامين التربوية فـي     إجراء بحوث قرآنية شبيهة الستخالص مزيد من ا        )١
.مجال التربية البيئية  

 إجراء بحوث مقارنة للتعرف على تجارب الـدول المختلفـة فـي مجـال              )٢
.االهتمام بالتربية البيئية  

إجراء دراسات تطبيقية على األطفال في مرحلة التعليم قبل المدرسي،          ) ٣
. بهدف غرس القيم التربوية البيئية في نفوسهم  
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gا��در وا���Hا�� ��X�0 

 أّوmً: ا���Hدر:

.القرآن الكريم) أ(  

:كتب السنة) ب(  

سنن أبي داوود، المكتبة اإللكترونية الشاملة،      . سليمان بن األشعث بن شداد    / ١
.اإلصدارة الثانية  

،المكتبة الـشاملة،اإلصدارة   ٥صحيح مسلم،ج .مسلم بن الحجاج النيسابوري   / ٢
.الثانية  

، المكتبـة الـشاملة،     ٢صحيح البخـاري، ج   . بن إسماعيل البخاري  محمد  / ٣
. اإلصدارة الثانية  

،المكتبة الشاملة، اإلصـدارة    ١األدب المفرد، ج  .محمد ناصر الدين األلباني   / ٤
.الثانية  

:كتب التفسير) ج(  
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، ٤، ج٣ ج،تفسير القرآن العظـيم . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير / ١
  .ة، اإلصدارة الثانية، المكتبة الشامل٢ط
،المكتبـة الـشاملة،    ٥الكشّاف،ج.أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري     / ٢

  .اإلصدارة الثانية
  .، المكتبة الشاملة، اإلصدارة الثانية٥في ظالل القرآن، ج. يد قطبس/ ٣
، ١٩جامع البيان في تأويل القرآن، ج     . الطبري  بن يزيد  بن جرير محمد  / ٤

  . صدارة الثانيةالمكتبة الشاملة، اإل
:المعاجم اللغوية) د (  

، دار صـادر،    ١لـسان العـرب، ط    . جمال الدين بن مكرم بن منظور     / ١
  .بدون تاريخ بيروت، لبنان،

  .المحيط في اللغة، المكتبة الشاملة، اإلصدارة الثانية. الصاحب بن عباد/ ٢
  .انيةالقاموس المحيط، المكتبة الشاملة، اإلصدارة الث. الفيروز آبادي/ ٣

:gا��ا�� :�ً�(�o 

، ١التربية البيئية ـ دراسة نظرية تطبيقية، ط . إبراهيم عصمت مطاوع/ ١
  ).،١٩٨٦الجامعي، مكة المكرمة،  مكتبة الطالب

 ، مجلة ]مفهوم البيئة بين عالم الغيب وعالم الشهادة      [.خالد سرالختم السيد  / ٢
طبعـة دار   المركز العالمي ألبحـاث اإليمـان، م      ،  ١١عأبحاث اإليمان، 

  ).م٢٠٠٠جامعة القرآن الكريم للطباعة والنشر، الخرطوم، السودان، 
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  .اإلنسان والبيئة، بدون بيانات ُأخرى. اتب السعودر/ ٣
، مجلة  ] اإلسالمي للبيئة في الكتاب والسنة     مالمفهو[.شافع ذبيان الحريري  / ٤

 و  المركز العالمي ألبحاث اإليمان، ُأرو للطباعـة       ،٩أبحاث اإليمان، ع  
  .م١٩٩٨النشر، الخرطوم، السودان، أكتوبر

م، ١٩٩٥التربية البيئيـة،    . صالح عبداهللا جاسم وعبد الرؤوف شفيق قبالوي      / ٥
  .بدون بيانات أخرى

، ٢التربية البيئية ـ النموذج والتحقيق والتقـويم، ط  . صبري الدمرداش/ ٦
  .)م١٩٩٤ للنشر والتوزيع، الكويت، مكتبة الفالح

مناهج التربية اإلسالمية والمربـون العـاملون       . لكيالنيماجد عرسان ا  / ٧
  .م٢٠٠٥دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  والتوزيع، فيها، دارالقلم للنشر

، مركز الكتاب األكـاديمي،     ١التربية البيئية للطفل، ط   . وائل إبراهيم الفاعوري  / ٨
  .٢٠٠٧عمان، األردن، 
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:ا�j:ا�q ا�������  

 

                                                           

i  .لسان العرب، مادة بوأ. محمد بن مكرم بن منظور. 

ii  .فصل الياء/ القاموس المحيط، باب الهمزة. الفيروز آبادي. 

iii  .له الباء/ باب اللفيف/ المحيط في اللغة، حرف الباء. الصاحب بن عبادما أو. 

iv  .١٨اإلنسان والبيئة، ص. راتب السعود. 

v  .١٨ص. المرجع نفسه. 

vi  .  مجلة أبحاث   ،]المفهوم اإلسالمي للبيئة في ضوء الكتاب والسنة      [. شافع ذبيان الحريري 
 العالمي ألبحاث اإليمان، ُأرو للطباعة والنشر، الخرطوم، الـسودان،          ، المركز ٩اإليمان، ع 

  .١٠٢م، ص١٩٩٨كتوبرأ
vii .٣٨ ص،بدون بيانات أخرى م،١٩٩٥التربية البيئية، . صالح عبداهللا جاسم وعبد الرؤوف شفيق قبالوي.   

viii  .  مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيهـا، دار القلـم     . ماجد عرسان الكيالني
 .٢١٩م، ص٢٠٠٥ اإلمارات العربية المتحدة، التوزيع، دبي،للنشر و

ix  .١٠٢مرجع سابق، ص. شافع ذبيان الحريري. 

x  .   ـ    ]مفهوم البيئة بين عالم الغيب وعالم الشهادة      [. خالد سر الختم السيد اث اإليمـان،   ، مجلـة أبح
ة والنـشر،    ألبحاث اإليمان، مطبعة دار جامعة القرآن الكريم للطباع        ، المركز العالمي  ١١ع

  .١٤٠م، ص٢٠٠٠الخرطوم، السودان، 
xi  .بة الطالـب  ، مكت١التربية البيئية ـ دراسة نظرية تطبيقية، ط . مت مطاوعإبراهيم عص

 .١٤م، ص١٩٨٦ الجامعي، مكة المكرمة،
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xii  .١٠٠ صمرجع سابق،. صالح عبداهللا جاسم وعبد الرؤوف شفيق قبالوي. 

xiii  .  مركز الكتاب األكاديمي، عمـان،      ١التربية البيئية للطفل، ط   . وائل إبراهيم الفاعوري ،
 .٣٧م، ص٢٠٠٧األردن، 

xiv  .١٢مرجع سابق، ص. إبراهيم عصمت مطاوع.  
xv  .١٣ص. المرجع نفسه.  
xvi  .الفـالح  ، مكتبـة ٢التربية البيئية ـ النموذج والتحقيق والتقويم، ط . صبري الدمرداش 

  .٧٠م، ص١٩٩٤للنشر والتوزيع، الكويت،
.٣١٩، ص. ...  أنطونيو مورينو. xvii  
xviii.٣١٥، ص١الصحيح، ج.  اإلمام البخاري.   

xix.١٩٧، ص٤ح.  المرجع نفسه.   
xx.١٧٦٢، ص٤صحيح مسلم، ج.  اإلمام مسلم.   

xxi.١٧٦٢ص.  المرجع نفسه.   
xxii  .٣٧٨، المكتبة اإللكترونية الشاملة، اإلصدارة الثانية، ص٥في ظالل القرآن، ج. سيد قطب.  
xxiii  .٤٣٩إلصدارة الثانية، ص، المكتبة الشاملة، ا١٩جامع البيان في تأويل القرآن، ج. محمد بن جرير الطبري.  
xxiv  .١٠٤، ص١٨ج. المرجع نفسه.  
xxv  .١٠٨، ص٢٠ج. المرجع نفسه. 

xxvi  .٨١٧، ص٢صحيح البخاري، ج. 

xxvii  .٢٧، ص٥صحيح مسلم، ج. 

xxviii  .١٩٥، ص١صحيح األدب المفرد، ج.  
xxix  .٨٣٣، ص٢صحيح الخاري، ج.  
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