الـبـيـئــة
من منظور �إ�سالمي
ت�أليــف
�أحمد مبارك �سامل �سعيد عبد اهلل
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تقدمي جائزة زايد
َ
ب
يقول اهلل تعاىل يف �سورة
الروم}ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد يِف ا ْل رَ ِّ
ا�س ِل ُي ِذي َق ُهم َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم
وَا ْل َب ْح ِر مَِبا َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي ال َّن ِ
َي ْر ِج ُعونَ {.
ويف هذا �إ�شارة �صريحة من املوىل عز وجل �إىل �أن الإن�سان
يلعب دور ًا هام ًا يف ف�ساد البيئة يف الرب والبحر و�أنه يدفع ثمن ًا
باهظ ًا لذلك .وهذا كال ٌم �أنزله اهلل تعاىل على قلب نبينا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم منذ �أكرث من  14قرن ًا ،بينما املجتمعات
الغربية مل تعرتف بدور الإن�سان يف الدمار البيئي الذي يحدث
نتيجة للتغري املناخي �إال يف بداية هذا القرن احلادي والع�شرون.
وبالرغم من �أن ال�سيا�سة والعالقات الدولية قد لعبت دور ًا هام ًا
يف تخلف الإعرتاف كل هذه القرون� ،إال �أننا يجب �أن نقر �أن
الإ�سالم قد �سبق كل احل�ضارات والأمم يف طرح مفاهيم بيئية
تربوية حت�ض امل�سلم على رعاية البيئة واحرتام مكوناتها وحفظ
التوازن الذي �أوجده اخلالق �سبحانه وتعاىل.
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ي�شتمل الإ�سالم على �سل�سلة تعاليم مبنية على قيم لو
�أمعنا فيها النظر لوجدناها متقدمة على القيم احلديثة حلماية
البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة .قيم املحافظة مث ًال تخت�ص
بتوجيه �سلوك الأفراد نحو املحافظة على مكونات البــيئة وقيم
اال�ستغالل تتعلق بتوجيه �سلوك الأفراد نحو اال�ستغالل الر�شيد
للموارد الطبيعية ،بينما قيم التكيف واالعتقاد تخت�ص بتوجيه
�سلوك الأفراد نحو التكيف مع بيئتهم  ،ونحو ت�صحيح معتقداتهم
ال�سلبية جتاهها .ورمبا ن�ضيف �إليها القيم اجلمالية التي تخت�ص
بتوجيه �سلوك الإن�سان نحو التذوق اجلمايل ملكونات البيئة والتنوع
البيولوجي واحرتام الدور الذي ي�ؤديه كل خملوق.
وما �أكرث الأحاديث النبوية ال�شريفة التي حت�ض على ن�شر اخل�ضرة
وتر�شيد ا�ستهالك املاء والغذاء واحرتام خملوقات اهلل الأخرى.
من هذا املنطلق جاء هذا الكتاب« ،رعاية البيئة من منظور
اال�سالم»  ،للأ�ستاذ �أحمد مبارك �سامل من مملكة البحرين
ال�شقيقة ،ليزين �سل�سلة «عامل البيئة» ب�إ�ضاءة تنري لنا طرق ًا
يح�سبها الكثريون بعيدة عن دروب البيئة وي�ساهم بذلك يف ازالة
الغبار الذي تراكم على تراثنا الإ�سالمي فكاد �أن ميحوه من
خارطة العلوم احلديثة.
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�أود هنا �أن �أ�شكر الأ�ستاذ �أحمد �سامل الذي اجتهد و�أوفى
على قدر امل�ساحة الزمنية املتاحة له ف�أخرج لنا هذا العمل
اجلميل .ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يجعله نربا�س ًا للباحثني والدار�سني
وطالب العلم ال�شرعي والعلم احلديث و�أن يكون بداية ل�سل�سلة
من الدرا�سات والبحوث التي تتناول عالقة الإ�سالم بالبيئة.

�أ .د  /حممد �أحمد بن فهد
رئي�س التحرير
رئي�س اللجنة العليا جلائزة زايد
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تقدمي ال�سل�سلة
ال يخفى على �أحد �أن الدرا�سات والأبحاث التي غطت
جوانب عديدة من الفكر الإ�سالمي كالإقت�صاد وال�سيا�سة واحلرب
وال�سلم ...الخ� ,شكلت �سيال ً متجدد ًا منذ ظهور الإ�سالم واغنت
املكتبات مبراجع مثلت ع�صور خمتلفة ,وما زالت تتجدد حتى
يومنا هذا .وكلما تطورت العلوم واملعارف� ,صاحبها ت�سارع يف
الدرا�سات والأبحاث التي تربط ذلك التطور بالفكر اال�سالمي.
مل تظهر حماية البيئة يف مفهومها املعا�صر اال بعد الثورة
ال�صناعية ,مما �أدى اىل انعقاد املومتر العاملي االول يف ا�ستوكهلم
عام  1972بهدف الت�صدي لق�ضايا البيئة على امل�ستوى العاملي.
وتكررت هذه امل�ؤمترات بعد ذلك مبعدل كل ع�شر �سنوات مرة,
وول ّدت هيئات وم�ؤ�س�سات وجلان .وكان من البديهي ان يبا�شر
الباحثون امل�سلمون امل�ساهمة يف هذا امل�ضمار ,وت�سليط اال�ضواء
على االبعاد البيئية يف اال�سالم .اال ان ذلك ما يزال يف بداياته.
وما زالت الكتابات واالبحاث وامل�صادر قليلة يف هذا املجال .ولكن
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الطريق ممهدة ومت�سعة لكل من �أراد دخول هذا امل�ضمار لي�سلط
ال�ضوء على جانب او �أكرث من جوانب حماية ورعاية البيئة يف
ظل تعاليم اال�سالم ,وخا�ص ًة �أن هذه التعاليم بد�أت مع البدايات
الأوىل للدعوة اال�سالمية.
كتاب الأ�ستاذ احمد مبارك �سامل «رعاية البيئة من منظور
اال�سالم» والذي ي�شكل احللقة الثانية ع�شر من �سل�سلة «عامل
البيئة» يعترب خطوة مهمة وجادة على هذا الطريق ،خا�صة وانه
تعر�ض ملفا�صل ا�سا�سية تلهث الدرا�سات واالبحاث الغربية
خلفها ,كاعتبار االن�سان جزء ًا ال يتجز�أ من البيئة ,وعالقته بها
واالنتفاع منها ووجوب حمايتها يف ال�سلم واحلرب ,والتوازن
البيئي,والرت�شيد واال�سراف .وي�ؤكد الكاتب �أن ايقاف الكارثة
البيئية التي يعاين العامل منها ,ميكن �أن يتحقق من خالل ا�ستثمار
حقيقي ملنظوراال�سالم يف رعاية وحماية البيئة.
من املهم جدا �أن يتم طرح هذا الفكر,على امل�ستوى البيئي,
يف مواجهة ت�شنج االعالم الغربي جتاه اال�سالم ,وحماوالت
ربطه امل�ستمرة باالرهاب ,واال�ساءة املتعمدة ل�صورته احلقيقية.
و�ضرورة الت�أكيد على الدعوة اىل انفتاح حقيقي على قيم ومبادئ
حماية ورعاية البيئة يف الإ�سالم ,حيث �سيجد الغرب حلو ًال
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حقيقي ًة لإنقاذ الكرة االر�ضية من الإنهيار الذي تت�سارع نحوه.
هذا �إذا كانت ال�سيا�سات الغربية ( وال �أقول الدرا�سات ) جادة
يف �إنقاذ كوكبنا ,ولديها النية ال�صادقة لتقدمي امل�صلحة الب�شرية
على م�صالح ال�شركات والأفراد.

دكتور مهند�س �س ـف ـيــان الـ ـت ــل
مدير التحرير
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املـقـدمـة
احلمد هلل الذي خلق ال�سماوات والأر�ض وجعل الظلمات والنور ثم
الذين كفروا بربهم يعدلون ،وال�صالة وال�سالم الأمتان الأكمالن على
من �سار على هديه امل�ؤمنون ال�صادقون ،وعلى �آله و�صحابته الأكرمني
املبجلني ،وبعد.
ف�إن مما منّ اهلل تعاىل به على هذه الأمة الأمر الر�شيد ،الذي حثّ
فيه على التح�صيل والتجديد ،و�إمعان البحث ال�ستخراج الر�أي ال�سديد،
وهو ما �أنبت احلياة املنهج ّية التي ت� ّأ�صلت فيها معامل التفوق والرت�شيد؛
لذلك كان حت�صيل العلم واحلفاوة واالهتمام بالبحث العلمي عالم ًة
بارز ًة من عالمات التفوق وتقدم الأمم وال�شعوب ،و�أنه بذلك ال منا�ص
عن هذا الطريق متى ابتغت الأمة االرتقاء بالذات ،وتهذيب التوجهات
واملمار�سات ،وذلك على نحو يكفل تقدمها ورقيها نحو امل�ستقبل ال�سعيد.
�إن م�ضمون هذه الدرا�سة ي�سعى الباحث من خالله �إىل تو�ضيح
خمتلف ما يت�صل مبفهوم البيئة ،و�إبراز �أهمية احلفاظ عليها يف الإ�سالم
وعنايته بها ،وما يت�صل مب�س�ؤولية الفرد واملجتمع جتاهها ،ونتائج �إهمالها
على احلياة بعامة من خالل درا�سات وتطبيقات معا�صرة ،والتي مت
التو�صل �إليها من خالل ا�ستقراء ما تتعر�ض له البيئة يف ظل التحديات
العاملية ،حيث يت�سابق اجلميع على االنتفاع من خريات البيئة دون مراعاة
اعتبارات احلماية للبيئة ،وذلك دون �أدنى مراعاة لواجب احلماية الذي
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

13

يتعني مبقابل حق االنتفاع ،وهو ما �أوقع املجتمع الإن�ساين يف هذه امل�شاكل
والأزمات البيئية التي �أدت �إىل تدهور البيئة ،مما و ّلد يف املقابل جهود
املنظمات الأهلية املعنية بحماية البيئة .وال �شك �أن منهجية الإ�سالم يف
حتقيق الرعاية للبيئة تربي ًة وتهذيب ًا لل�سلوك ،وتقنين ًا وت�شريع ًا للتنظيمات
القانونية جديرة بالتبني لإنقاذ البيئة.
ومع تطور امل�شاكل التي تعاين منها البيئة نتيجة تفاعل الإن�سان
ملحة،
مع عنا�صرها ومكوناتها ،فقد �أ�صبحت امل�شكلة البيئية م�شكلة ّ
ال �سيما يف ظل انحراف ال�سلوكيات واملمار�سات ،حيث �أ�صبح الوعي
البيئي وممار�سة ال�سلوكيات الرت�شيدية لرعاية البيئة يف املجتمعات
املتقدمة �أكرث حيوية وفعالية من املجتمعات النامية التي ت�ضم املجتمعات
الإ�سالمية �ضمن حيزها ونطاقها.
�إن الكثافة ال�سكانية وطغيان التنمية ال�صناعية على التنمية
ري يف تفاقم الأزمة يف عدد من املجتمعات ،وهذا
الزراعية كان لها دو ٌر كب ٌ
ما حقق امل�س�ؤولية على الأفراد واجلماعات ب�ضرورة �ضبط حق االنتفاع
ب�ضوابط من �ش�أنها �أن تعيد للدورة احليوية لعنا�صر البيئة توازنها
ومرونتها التي خلقها اهلل تعاىل عليها ،وذلك مبا يحفظ حق الإن�سان
يف احلياة يف املقام الأول بالعمل على �إيجاد بيئة �صحية حتفظ له حياته
وحياة ما حوله من خملوقات يعتمد �ضمن مقومات حياته على وجودها يف
غذائه وتنف�سه وحركته و�سكونه؛ لذلك كان ال بد �أن يفقه الإن�سان نظرته
�إىل البيئة من حوله ،وال بد �أن يفهم �أنه جزء من �أجزائها وو�صيي وق ّيم
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عليها ،وم�س�ؤول مبا يحدثه من ت�أثري عن توازنها ومرونة دورتها احليوية
يف التفاعل بني عنا�صرها ومكوناتها؛ لذلك كانت الدالالت ال�شرعية من
ن�صو�ص واجتهادات فقهية تعترب كنوز ًا �إر�شادي ًة عظيم ًة يف رعاية البيئة
وحمايتها.
ومع ازدياد الأزمات وامل�شاكل البيئية جاءت املطالبة ب�ضرورة
الإحياء ملختلف جوانب الوعي والرتبية البيئية ،والتي تختلف فيها املناهج
والت�صورات ،وللإ�سالم يف ذلك منهج يقيم االلتزام بذلك على �أ�سا�س �أنه
عبادة من العبادات ،وواجب من الواجبات يرتتب على الإخالل يف �أدائه
الإثم ،ويتعني على �صاحبه ومرتكبه العقوبة والتعزير .وال �شك �أن معاجلة
جوانب الق�صور يف فهم ت�صورات الدين ونظرياته فيما يت�صل بالنظرة
�إىل البيئة ،وما يتعلق بحقيقة العالقة التي ينبغي �أن ُت�ستوعب ،و�أخري ًا ما
يحقق احلماية للبيئة من التزام ب�ضوابط ال�شرع وقواعده تربية ووعي ًا،
وت�شريع ًا وقانون ًا ،جدي ٌر ب�أن يحيي اجلانب الروحي يف تهذيب �سلوك
الإن�سان يف رعايته للبيئة وعنايته بها من حوله ،والرفق ما كان يف �شيء
�إال زانه ،وما نزع من �شيء �إال �شانه.
تربز �أهمية البحث باعتبار ما يت�صل مبحاوره من تنظيم لعالقة
الإن�سان بالبيئة انتفاع ًا وحماية نظر ًا لوجود خلل بني حق االنتفاع وما
يت�صل به من �ضوابط ،وواجب احلماية وما يتقرر من خالله من التزامات
جتاه البيئة.
�إن رعاية البيئة وحمايتها ت�أتي حتقيق ًا خلري الإن�سان بحفظ
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حياته ،فال ميكن �أن يتمتع الإن�سان بحق احلياة �إال �إذا �صان حميطه
وجتنب الت�أثريات التي يحدثها وت�ؤدي بالتايل �إىل اختالل توازن دورة
التفاعل بني العنا�صر احليوية وغري احليوية يف البيئة من حوله.
هناك ق�صو ٌر كبري يف تفعيل نظرة الإ�سالم وال�ضوابط املن�صو�ص
عليها لرعاية البيئة ،فهي كغريها من مبادئ الدين و�ضوابطه تفتقد
التفعيل يف �سلوكيات املجتمع امل�سلم ،وهذا ما ي�شكل �إعاقة لإي�صالها
كمكون فكري �إىل الآخر؛ �إذ فاقد ال�شيء ال يعطيه،وعندما يت�صل
مو�ضوع البحث بحياة الإن�سان ومبا يت�صل بالتوازن فيها انتفاع ًا وحماية
ملا حوله من عنا�صر ،ف�إن هذا يعد جانب ًا �آخر من الأهمية ،هذا ف�ض ًال
عما ي�شكله البحث من معاجلة جلوانب مت ّيز الإن�سان وتكرميه عن غريه
من املخلوقات التي تعي�ش معه يف الكون ،فهو خليفة ب�أمر اهلل يف �أر�ضه،
و�صاحب الأمانة والو�صاية على البيئة ،والأكرث ت�أثري ًا وت�أثر ًا بتفاعالتها؛
لذلك كان حري ًا به �أن يهذب �سلوكه ،و�أن ينظم عالقته مبا حوله من
عنا�صر ومكونات ،وال �شك �أن اهتداءه مببادئ الدين ونظمه يف نظرة
الإ�سالم للبيئة وحلقيقة العالقة بها ،وما يت�صل ب�ضوابط االنتفاع مبقابلة
واجب احلماية جدير ٌة ب�أن حتقق هذا الهدف املن�شود ،وهو ما يت�صل
مبحاور هذه الدرا�سة املتوا�ضعة.
حــــدود البحـــــث
�إن هذه الدرا�سة ت� ّؤ�صل يف م�ضمونها عدد ًا من اجلوانب النظرية
التي تت�صل مبنظور الإ�سالم للبيئة التي �سخرها اهلل تعاىل للإن�سان
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يف املقام الأول ،فكان �أكرث ت�أثري ًا فيها ،ولغريه من املخلوقات بعد ذلك
فكانت �أكرث ت�أثر ًا بذلك.
ومن �أجل ذلك ف�إن ما �ستن�صب عليه اجلهود يف هذه الدرا�سة
يتمثل بعدد من العنا�صر التي �ستت�شكل من خالل تناولها حدود البحث
يف هذا املو�ضوع املتعدد اجلوانب ،حيث تتمثل حماوره يف هذه الدرا�سة
مبا يلي:
-

النظرة � :إن ر�ؤية الإ�سالم التي �أ�صلتها امل�صادر ال�شرعية
تتلخ�ص يف نظرتها �إىل البيئة لي�س باعتبارها جزء ًا منف�ص ًال عن
الإن�سان ،بل باعتبار الإن�سان جزء ًا ال يتجز�أ منها ،وو�صي ًا عليها؛
ولذلك ف�إنه م�أمور ب�أن يرعاها و�أن ينتفع بها مبا يقيم له حياته
من غري �إفراط وال تفريط.

-

العالقـــة  :نظر ًا لكون الإن�سان جزء ًا ال يتجز�أ من البيئة ،و�أنه
لي�س عن�صر ًا منف�ص ًال عنها ،ف�إن عالقته �ستت�شكل معها كعالقة
جزء من كل ،فهي تت�سم بالوحدة والتميز ،فهو عن�صر ي�شكل جزء ًا
من البيئة ،وهو متميز يف ذات الوقت باعتباره م�س�ؤول عنها نظرا
ملا ميزه اهلل تعاىل من نعمة العقل والتكليف ثمرة لهذه النعمة،
والتي ا�ست�أثر بها كقدرة عن �سائر املخلوقات.

-

االنتفـــاع  :وهو حق للإن�سان نظر ًا لكونه جزء ًا من البيئة ،وحق
ل�سائر املخلوقات التي تعي�ش من حوله� ،إال �أن احل�صول على هذا احلق
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بالن�سبة للإن�سان باعتبار يقع حتت نطاق التكليف يتمثل ب�ضرورة
حفظ البيئة ورعايتها من التلوث ،وب�ضرورة العمل على االنتفاع منها
على قدر احلاجة التي ت�ستدعي خمتلف جوانب االنتفاع بالبيئة ،فهي
ملك للإن�سانية جي ًال بعد جيل ،من لدن �آدم ( عليه ال�سالم ) ،وحتى
يومنا هذا ،و�إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها.
-

احلمــايـة  :كما �أن للإن�سان حق االنتفاع بالبيئة وفق ًا لل�ضوابط
ال�شرعية املرعية ،ف�إن عليه التزام بواجب حمايتها؛ �إذ االلتزام بهذا
الواجب يقرر احلفظ لذلك احلق ،ومن دون االلتزام بهذا الواجب ال
ميكن �أن يتحقق ذلك احلق؛ لذلك كان من ال�ضرورة مبكان االلتزام
بال�ضوابط املقررة ملمار�سة حق االنتفاع ،والتي ال ميكن �أن يتحقق
االلتزام بها مامل يدرك الإن�سان منظور الإ�سالم و�أبعاد فل�سفته حلماية
البيئة كما عر�ضها القر�آن ،وكما ُت�ستقر�أ من خالل ال�سنة املع�صومة،
وكما ا�ستقرت يف اجتهادات �أهل الفقه ،وهذا ما ي�ستدعي �إر�ساء هذا
أخالقي تهذيبي،
الواجب بو�سيلتني ،ف�أما الأوىل منهما فهي ذات ٍ
بعد � ٍ
إلزامي تعزيري.
و�أما الثانية فهي ذات ٍ
بعد � ٍ
ال�صعوبات التي واجهت الباحث واجلهد املبذول

�إن تناول معاجلة منظور الإ�سالم يف حماية ورعاية البيئة يعترب تناو ًال
حديث ًا �إىل حد ما ،فالدرا�سات املطروحة فيه ال يتجاوز عمرها العقدين
املا�ضيني من القرن املا�ضي ،و�أغلبها مت تناولها مع بداية الألفية اجلديدة،
ولعل ذلك كان تفاع ًال مع االهتمام مب�شاكل البيئة منذ ال�سبعينيات من القرن
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املا�ضي� ،أي منذ م�ؤمتر ا�ستوكهومل الذي انعقد يف العام  1972الذي دعا
مزيد من الإجراءات حلماية
القائمون عليه من خمتلف ممثلي العامل �إىل ٍ
البيئة ورعايتها احتواء للكوارث والأزمات املتجددة.
ومن �أجل ذلك ف�إن الدرا�سات التي تناولت معاجلة �شرعية ملنظور
الإ�سالم للبيئة درا�سات قليلة ،وهناك جزء كبري منها ي�ص ّنف �ضمن
الدرا�سات العلمية البحتة ،حيث يتم معاجلة منظور الإ�سالم لرعاية
البيئة فيها دون ا�ستقراء وتع ّمق .
وبذلك ف�إن ال�صعوبات التي واجهت �إعداد هذا البحث كانت متمثلة
بقلة امل�صادر ،مما ا�ستلزم من الباحث ف�ض ًال عن االعتماد على ما قرره
�أهل الفكر من معاجلات لهذا املفهوم من منظور الإ�سالم� ،إىل العمل
على ا�ستقراء الن�صو�ص وحتليلها واالعتماد على ما قرره �أهل التف�سري يف
الكثري من الن�صو�ص القر�آنية.
ونظر ًا لقلة امل�صادر فقد قام الباحث ف�ض ًال عن االعتماد على
امل�صادر املتاحة يف بلده بزيارة العديد من املكتبات يف القاهرة ،هذا ف�ض ًال
عن زيارته ملكتبة الإ�سكندرية التي وجد فيها عدد ًا من امل�صادر التي تتناول
معاجلة للمو�ضوع ،وكل ذلك ابتغاء لإثراء البحث وتنويع م�صادره.
م�صادر البحث وتوثيقه
هناك العديد من الدرا�سات التي طرقت هذا املو�ضوع بالبحث
والتحليل ،وهي يف احلقيقة درا�سات يف غالبها منهجية وم� ّؤطرة يف تناولها
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ملختلف الق�ضايا التي تطرح يف هذا امل�ضمار الفكري؛ لذلك كان لزام ًا
على الباحث بعد هذا اال�ستقراء يف العديد من الكتابات �أن يعتمد على
م�صادر متخ�ص�صة يف حتليل هذه امل�س�ألة حتلي ًال ينطلق من معطيات
الواقع ،وير�سم ا�سرتاتيجيات للم�ستقبل ،ومن �أبرز ما مت االعتماد عليه
يف هذه الدرا�سة.
 درا�سة بعنوان( :ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي) لعبد املجيدعمر النجار :والتي قام معدها من خاللها مبعاجل ٍة متعمق ٍة
للن�صو�ص ال�شرعية فيما يت�صل بنظرة الإ�سالم للبيئة ولعالقة
الإن�سان بها ،وما يت�صل بحق االرتفاق بالبيئة ،ووجوب حتري
الرفق اال�ستهالكي وال�صياين للبيئة باعتبارها �أمانة تقع حتت
م�س�ؤولية الإن�سان ،وقد مت االعتماد على ما ورد يف هذه الدرا�سة
من معاجلات ،ومتت �إ�ضافة م�سائل ر�أى الباحث و�ضعها �ضمن
املحاور التي مت االعتماد عليها من خالل املعلومات امل�ستقاة من
هذه الدرا�سة.
 درا�سة بعنوان( :البيئة والإن�سان – ر�ؤية �إ�سالمية) لزين الدينعبد املق�صود :والتي عر�ض من خاللها م�ؤلفها الكثري من املحاور
التي تت�صل باملعاجلة ال�شرعية للبيئة من خالل ما عر�ضته
الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية.
 درا�سة بعنوان( :الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيفعاجلها الإ�سالم؟) لزكي زكي ح�سني زيدان :والتي مت من خالل
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ما طرح �ضمن حماورها حتليل وا�ستقاء العديد من املعلومات التي
عالج من خاللها امل�ؤلف ما قررته التطبيقات الفقهية للمذاهب
الأربعة يف تنظيم عالقة الإن�سان بالبيئة من حوله ،وهو ما مت
االعتماد عليه كمعلومة يف هذه الدرا�سة
 درا�سة بعنوان( :رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم) ليو�سفالقر�ضاوي :وهي درا�سة �أ�صلها ورقة قدمها امل�ؤلف يف م�ؤمتر من
امل�ؤمترات التي تت�صل مبعاجلة مفهوم البيئة من منظور الإ�سالم،
حيث مت فيها ا�ستعرا�ض العديد من املحاور التي تبني الدقة
املتناهية لرعاية الإ�سالم لبيئة الإن�سان ،وما يت�صل برقي املبادئ
التي قررتها ال�شريعة ال�سمحاء يف تنظيم حق االنتفاع وواجب
احلماية مبختلف عنا�صر البيئة.
 درا�سة بعنوان( :اجلواهر امل�ضيئة يف الإ�سالم وحماية البيئة)ملحمد �صالح العاديل :والتي تناول فيها م�ؤلفها معاجلة قانونية ملا
يت�صل بواجب احلماية للبيئة ،والتي تعترب العن�صر الذي يتكامل
مع عن�صر الرتبية البيئية ،حيث عر�ض الكاتب باعتباره متخ�ص�ص ًا
يف القانون لعدد من الأبعاد واملقت�ضيات التي ميكن �أن ترتكز عليها
املنظومة القانونية حلماية البيئة من منظور الإ�سالم.
�أما توثيق البحث فقد مت بحيث يتم الإيعاز �إىل امل�صدر تف�صيال
يف �أ�سفل ال�صفحة (الهام�ش) ،كما تتم الإ�شارة �إليه بعد ذلك يف �آخر
الدرا�سة �ضمن م�صادر للبحث وفق ًا للرتتيب الأبجدي ووفق ت�صنيف
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معني� .أما بالن�سبة للمعلومات التي ت�ستقى من الإنرتنت فيتم بيان كاتب
املادة وتاريخ الدخول �إىل املوقع كل على حدة.
منهجية البحث
مت االعتماد يف هذا البحث من �أجل تق�صي احلقائق حول خمتلف
امل�سائل املت�صلة ب�صلب املو�ضوع على ما تقرر من قواعد بحثية يف املنهج
الو�صفي التحليلي ،والتي تتطلب احل�صول على ن�صو�ص معتربة تتناول
جوهر املو�ضوع ،والقيام بو�صف تلك الن�صو�ص ،والرتكيز على عدد من
عنا�صر الن�ص لتحليل التوجهات يف فهمها؛ وذلك بغر�ض مقارنته مع
غريه لالت�صال بالر�أي والتحليل الأكرث وجاهة يف ذلك.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذه املنهجية هي �أحدث منهجيات البحث
العلمي املتبعة يف جماالت الدرا�سات االجتماعية ،وغايتها ا�ستخراج
الأقوال والتعميمات اعتماد ًا على حتليل العبارة كما وردت يف الن�ص ،وهو
ما يعني �إبراز الداللة املبا�شرة للن�ص.
وهناك جماالن للتحليل الو�صفي ،ف�أما �أولهما فهو التحليل الكمي،
وهو الذي يعتمد على املقايي�س الإح�صائية املعروفة ،حيث يبني الباحث
على حتليل العبارات عدد ًا من الإح�صاءات لي�ستخرج منها نتائج رقمية
وفق ما يراه منا�سب ًا من املقايي�س الإح�صائية.
�أما التحليل الكيفي فيعتمد فيه الباحث على قدراته العقلية يف
ا�ستنباط الأحكام من خالل الن�صو�ص واالجتهادات ،والعمل على �إدراك
22

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

مدلوالتها القريبة والبعيدة ،و�شرح تلك املدلوالت و�ضمها �إىل بع�ضها
البع�ض ،وا�ستخراج الأ�شباه والنظائر ،ثم اخلروج بنتائج وتعميمات
نهائية من املقا�صد الكربى واالجتاهات الأ�سا�سية الكامنة على امل�ستوى
الفكري الذي قام بتحليله .وقد كان هذا اخليار الثاين هو الأن�سب للأخذ
به يف هذه الدرا�سة.
م�شكلة البحث
لقد �أدى ت�أخر امل�سلمني يف حت�صيل العلوم الإن�سانية والعلمية يف
ظل تقدم الغرب وتطويرهم لهذه العلوم �إىل غياب الت�أ�صيل املعتمد على
ما قرره الدين من مبادئ ومرتكزات ،وهذا ما جعل الكثري من العلوم
– ومنها العلوم البيئية – ترتكز على املبادئ التي �أقام عليها املتفوقون
يف درا�سة هذه العلوم بعيد ًا عن �أ�س�س ومبادئ الدين ،بل �أقاموها على
ما يتناق�ض مع قواعد الدين وتعاليمه ،وهذا ما جر �آلة البحث يف الفكر
الإ�سالمي �إىل العمل على عر�ض ما تو�صلت �إليه هذه العلوم من نتائج
والعمل على ربطها مبا قررته قواعد الدين؛ لذلك كان من ال�ضرورة يف
هذا املقام العمل على ا�ستقراء قواعد وتعاليم الدين ومعاجلاته ملختلف
امل�سائل املت�صلة مبوا�ضيع هذه الدرا�سة؛ وذلك بغر�ض عر�ض نتائج هذه
العلوم واالنطالق يف النظرة �إليها والتعامل معها وفق منظور الدين الذي
جعل املوىل عز وجل تعاليمه �إر�شاد ًا يحكم �سلوكيات الإن�سان؛ وذلك حتى
ال ينحرف به عقله عن جادة ال�صواب ومقت�ضيات العقل ال�سليم ،وما
يتقرر من خالله اكت�ساب املنافع التي ال يعلمها �إال الرب اخلالق لهذا
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العقل؛ فال�صانع �أعلم مبا ي�صلح من �ش�أن م�صنوعاته ويحفظ على
الإن�سان �إن�سانيته التي ك ّرمه اهلل تعاىل بها.
ثم �إن الأزمة البيئية اليوم ترجع يف �أ�سبابها �إىل عالقة ذات معامل
�سلبية بني الإن�سان والبيئة ،وذلك يرجع �إىل اخللل بني االنتفاع باحلق
املت�صل بت�سخري هذه البيئة للإن�سان ،وما يت�صل بواجب احلماية املتمثل
بااللتزام ب�ضوابط االنتفاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق واجب
احلماية والرعاية للبيئة ،فهناك جانبان يعك�سان الق�صور يف ذلك ،ف�أما
الأول منهما فيتمثل يف �ضعف التفعيل ال�ستثمار هذه الدالالت والتوجيهات
يف واقع املجتمعات الإ�سالمية ،ويرتتب على هذا اجلانب من الق�صور
ق�صور يف نقل ر�ؤية الإ�سالم لهذه الر�ؤية ،وهذا ما ي�ستلزم مزيد ًا من
اجلهود لتجاوز هذا الق�صور.
والت�سا�ؤل الذي ميكن �أن يثار يف هذه الدرا�سة ...هل ميكن
ر�سم تاريخ البيئة من منظور الإ�سالم �إذا اعتربنا العن�صر العقدي يف
التحليل؟ ،وهل لهذا الأمر ت�أثري على ت�صور الإن�سان للكون وا�ستغالله
ملوارده؟ � ...أو بعبارة �أدق ،هل ر�سمت للإن�سان عالقة حمددة بالكون
قبل �أن يودع فيه� ،أم �أن عليه �أن ين�سجها عرب اكت�شافه العلمي التدريجي
لعالقته بالكون من خالل ما ي�ستجد يف حياته من خمرتعات؟
الدرا�سات ال�سابقة والإ�ضافة العلمية
�إن الدرا�سات واملعاجلات ال�سابقة ملو�ضوع البحث تكاد تت�شابه يف
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حماورها التي تتناولها ،وما �سيتم يف هذه الدرا�سة حتى ت�شكل �إ�ضافة
مب�شيئة اهلل تعاىل ملا �سبقها من درا�سات يف هذا امل�ضمار يتمثل يف
لعدد من اجلوانب التي تت�صل باملو�ضوع مما مل يرد يف الدرا�سات
حتليل ٍ
ٍ
أبعاد خمتلفة مل يجدها
ال�سابقة ،هذا ف�ض ًال عن حماولة طرح وتن�سيق � ٍ
الباحث جمتمعة يف درا�سة من الدرا�سات ال�سابقة.
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك بع�ض الدرا�سات ال�سابقة لهذا
املو�ضوع �إما �أن تكون درا�سات �سطحية ترد �ضمن معاجلات علمية بحتة
ملفهوم البيئة ،وهي معاجلات ف�ض ًال عن �سطحيتها فهي لي�ست بالتحليل
املع ّمق الذي ميكن �أن يحقق ا�ستقرا ًء تام ًا ملنظور الإ�سالم يف ذلك ،و�إما
درا�سات تعترب متعمقة يف هذا امل�ضمار ،والتي �أبرز �أ�صحابها حتلي ًال
معمق ًا للكثري من اجلوانب التي تت�صل بنظرة الإ�سالم للبيئة وملا يت�صل
بعالقة الإن�سان بها ،وما يت�صل ب�ضوابط االنتفاع بها ،واجلهود املبذولة
يف هذا املجال ،وهو ما �أفاد الباحث حقيق ًة يف بناء الكثري من املحاور
التي يعتقد �أن فيها �إثرا ًء ملا بذله �أهل الفكر يف هذا املو�ضوع ،ويتمنى
من اهلل العلي القدير �أن ي�شكل جهده املبذول – جمع ًا وحتلي ًال – �إ�ضافة
ملا �سبق من حتليل لهذا املو�ضوع يف الدرا�سات ال�سابقة ،هذا ف�ض ًال عن
�أنها درا�سة يف حجمها ال تقارن مبا قبلها من درا�سات ،فلعل ما بذل فيها
من جهد �أن يجعلها مرجع ًا متكام ًال ملختلف املحاور التي تت�صل مبنظور
الإ�سالم يف حماية البيئة من حيث �ضرورة رعايتها ،والت�أمل يف جمالها،
واهلل �سبحانه وتعاىل من وراء الق�صد ،وهو يهدي �إىل �سواء ال�سبيل.
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امل�سلمات الأ�سا�سية يف البحث
ملا كانت هذه الدرا�سة حتوي �ضمن حماورها معاجل ًة �شرعي ًة ملنظور
الإ�سالم يف عالقة الإن�سان ببيئته بني حق االنتفاع وواجب احلماية ،ف�إن
ما يتقرر �ضمن حماورها يتمثل يف معاجلات مل�سلمات ولي�س لفر�ضيات
يختربها الباحث ليقي�س مدى �صحتها من خطئها؛ لذلك اجتهت املعاجلة
يف هذه الدرا�سة من خالل حتليل عدد من امل�سلمات الأ�سا�سية التي متثل
�أبرزها مبا يلي:
 تنطلق نظرة الإن�سان للبيئة من منظور الإ�سالم من خالل ر�ؤيةتختلف جذري ًا عن غريها مما تقره املذاهب الو�ضعية ،وال �شك �أن
لذلك �أثره على عالقة الإن�سان بالبيئة.
 تقوم عالقة الإن�سان ببيئته على اعتبار �أنه جز ٌء متمي ٌز من �أجزائهاولي�س جزء ًا منف�صال عنها ،ومن خالل ذلك ف�إنه ينبغي �أن تقوم
رعايته لها على �أ�سا�س الو�صاية والقوامة التي تقت�ضي االلتزام
بالواجب جتاهها قبل حت�صيل احلق واملنفعة حتى تبقى قابليتها
لالنتفاع حا ًال وم�ستقب ًال ،وذلك باعتباره العن�صر الأكرث ت�أثري ًا
وت�أثر ًا بني املكونات والعنا�صر الأخرى.
 يحكم منظور الإ�سالم ممث ًال بقواعده و�أحكامه انتفاع الإن�سانوارتفاقه بالبيئة ،وبذلك ف�إن �أي ممار�سة ينطلق من خاللها
الإن�سان يف انتفاعه من عملية ت�سخري اهلل تعاىل للبيئة له ينبغي
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�أن تكون ملتزمة بهذه ال�ضوابط وفق منظور امل�صلحة املقرر يف
ال�شريعة الإ�سالمية.
 لقد هيئ اهلل تعاىل البيئة كاملة متكاملة ل�سد حاجة الإن�سان الآنيةوامل�ستقبلية ،وما تعاين منه البيئة من م�شكلة ندرة جزئية ناجت عن
�ضعف العدالة يف توزيع خرياتها ومقدراتها ،وا�ستنزاف مواردها
داع. ،
بداع ومن دون ٍ
ٍ
بتوازن
 يرتبط منظور الإ�سالم يف احلفاظ على البيئة ورعايتهاٍ
مرن يراعي بال�ضرورة بقاء منفعة البيئة وم�صلحة الإن�سان الآنية
ٍ
وامل�ستقبلية جي ًال بعد جيل.
 �إن احتواء الكارثة البيئية التي يعاين منها العامل يتحقق من خاللاال�ستثمار احلقيقي ملنظور الإ�سالم يف رعاية وحماية البيئة.
ترتيب الف�صول واملباحث واملطالب
حتقيق ًا لأهداف البحث ومقت�ضياته ف�إنه �سوف يتم تق�سيم البحث
عدد من املحاور كمدخل
�إىل ثالثة �أبواب� ،سيتم يف الأول منها تناول ٍ
لدرا�سة البيئة من منظور �إ�سالم ،ففي الف�صل الأول الذي �سيتم تق�سيمه
�إىل مبحثني ا�ستعرا�ض ملفهوم البيئة ومكوناتها� .أما الف�صل الثاين ف�سيتم
من خالله تناول الإن�سان كعن�صر متفاعل مع البيئة .ويف الف�صل الثالث
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الذي �سيتم تق�سيمه �إىل ثالثة مباحث �سيتم تناول عالقة الإن�سان ببيئتة،
وما يت�صل بذلك من ا�ستقراء لطبيعة هذه العالقة وبنائها من منظور
الدين ،وما يرتبط بها من �أبعاد ومقت�ضيات.
�أما الباب الثاين ف�سيتم فيه تناول حق االنتفاع بالبيئة من منظور
الإ�سالم ،حيث �سيق�سم �إىل ف�صلني �سيتم يف الأول منهما تناول دالئل
االنتفاع ومواطنه وفق ما قررته ن�صو�ص الدين� ،أما الف�صل الثاين ف�سيتم
تق�سيمه �إىل مبحثني نتناول يف الأول منهما ما يت�صل ب�ضابطا االنتفاع
املتمثلني بنظافة البيئة الب�شرية ووقايتها من التلوث وم�شكلة الإ�سراف
و�أبعادها ،وما يت�صل بذلك من معاجلات �سيتم من خاللها تناول م�س�ألة
ندرة العنا�صر البيئية ،وما يت�صل بتحقيق الأمن الغذائي.
�أما الباب الثالث والأخري الذي �سيتم تق�سيمه �إىل ثالثة ف�صول
ف�سيتم فيه تناول واجب احلماية للبيئة من منظور الإ�سالم ،حيث �سيتم
يف الف�صل الأول الذي �سيق�سم �إىل ثالثة مباحث تناول الت�أ�صيل ال�شرعي
لواجب احلماية ،وما يتعلق بفل�سفة الإ�سالم يف حماية البيئة ،والتوازن
البيئي يف القر�آن الكرمي ،وما يت�صل باملنهج النبوي وحماية البيئة،
و�أخري ًا التطبيقات الفقهية حلماية البيئة.
ويف الف�صل الثاين والثالث من هذا الباب �سيتم تناول �أداتني
ميكن من خاللهما تعزيز �ضابطي االنتفاع اللذين �سبق تناولهما يف
الباب ال�سابق ،واللذان من �ش�أنهما �أن يعززا جانب التهذيب يف ال�سلوك
الب�شري كممار�سة �أخالقية متمث ًال بالرتبية البيئية ،وكجانب تعزيري
28
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متمث ًال باحلماية الت�شريعية فيما ترتكز عليه من �أبعاد ومقت�ضيات م� ّؤ�صلة
�ضمن مبادئ ال�شريعة وقواعدها ،وذلك يف جانبيها الإقليمي والدويل
على حد �سواء.
ويف اخلتام ن�س�أل اهلل تعاىل التوفيق يف القول والعمل ،و�أن تنتفع
الأمة بهذا اجلهد املتوا�ضع املبذول ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب
العاملني.
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الباب الأول
مدخل لدرا�سة البيئة من منظور �إ�سالمي
تعد درا�سة البيئة من منظور �إ�سالمي من الدرا�سات التي ال تقل
حيوي �آخر ال �سيما يف ظل التحديات املعا�صرة التي
�ش�أن ًا عن �أي
ٍ
مو�ضوع ٍ
تهدد البيئة متمثلة با�ست�شراء التلوث ،فهي من منظور الإ�سالم تعترب
�أمانة ا�ستودعها اهلل الإن�سان الذي يعترب خليفة هلل يف �أر�ضه؛ وذلك حتى
يق ّوم حياته مبا خلقه لنفعه وخدمته فيها ،وحتى ت�ستمر عجلة احلياة
ت�سري يف توازن رباين بديع.
�إال �أن هذه احلقيقة التي تعرب عما ي�صطلح عليه بـ»التوازن البيئي
« يف علم البيئة ،وهو تفاعل عنا�صرها على نحو ما خلقه اهلل تعاىل
عليه �أخذت يف التال�شي �شيئ ًا ف�شيئ ًا منذ �أن ت�أ ّزمت العالقة بني البيئة
والإن�سان ،وذلك مع تطور �آلة العقل التي اخت�ص اهلل بها هذا الإن�سان،،
وذلك حتى �أ�صبح توازن البيئة يعاين من االختالل.
�إن البيئة �أمانة يف يد الإن�سان ا�ست�أمنه اهلل تعاىل عليها ،و�أمره �أن
يحافظ عليها وعلى توازنها يف جميع الأحوال مراعاة مل�صلحته ،و�أال ت�ؤدي
به �أطماعه �إىل تدمري نف�سه وحياته وما يقتات به نتيجة لأطماعه ،و�أن
يكون ملتزم ًا بالتوازن فيما يف ّعلة من �أجل التنمية والتعمري ،وفيما ي�سعى
�إليه من �أجل احلفاظ على البيئة؛ �إذ املحافظة عليها ما هو �إال حمافظة
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على وجود الإن�سان وعلى مقومات معي�شته من ماء وهواء وغذاء ،وعلى
الأجواء التي حتيط من حوله حتى تكون مالئمة لأن يعي�ش فيها.
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما خلق الأر�ض وا�ستعمر الإن�سان فيها،
جعل هناك توازن ًا وميزان ًا يف العالقة بني هذه البيئة وهذا الإن�سان،
فالبيئة تعطي الإن�سان مبيزان معي ،وذلك يف مقابل معينّ حت�صل
عليه منه ،والإن�سان يعطي البيئة مبقدار معينّ  ،وينتظر �أن يجني منها
حم�صوله يف كل مو�سم� ،أو �صيده من البحر ،وما �إىل ذلك من الأمور.
�إن البيئة التي يعي�ش فيها الإن�سان هـي مهد وجوده ،و ُمر َتفق حياته يف
مطالبه املادية وكثري من مطالبه الروحية ،وحامل تاريخه منذ ن�ش�أته وعلى
مر �أجياله ،ووعاء م�ستقبله �إىل نهاية وجوده ،وهي فوق كل ذلك امل�سرح الذي
ي�ؤدي عليه ما ُكلف به من مهمة اخلالفة التي هـي غاية خلقه.
و�أول اهتمام من قبل الإن�سان بالبيئة كان اهتمام ًا عملي ًا يتمثل يف
�سعيه لالرتفاق منها مبا يحفظ حياته غذاء وك�ساء وم�أوى ،التقاط ًا ملا
جتود به من ذلك جمان ًا بادئ الأمر ،وتدجين ًا حليوانها وا�ستزراع ًا لنباتها
بعد ذلك ،ثم ت�صنيع ًا ملعادنها الت�صنيع الب�سيط يف مراحل الحقة ،وظل
ذلك االهتمام العملي مت�صاعد ًا مع تط ّور احلياة �إىل �أن و�صل الذروة يف
عهد الثورة ال�صناعية التي نعي�ش الآن الطور الأكرب من �أطوارها.
اهتماما نظري ًا بالبيئة مل ين�ش�أ �إال مت�أخر ًا كثري ًا
�إن اهتمام الإن�سان
ً
على اهتمامه العملي بها ،حيث بد�أ منذ وقت مبكر من حياته ير�صد
34

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

املوجودات واملظاهر البيئية من حوله ،ويحاول �أن يجد لها تف�سري ًا يف
ت�صورات �أ�سطورية لتلك املوجودات واملظاهر يبتدعها اخليال ،ثم تطور
ذلك �إىل تف�سري بت�صورات فل�سفية من ت�أمالت العقل تعاقبت حلقاتها
عرب الزمن ،وكانت �أثناء ذلك كله تنزل الأديان ال�سماوية.
وهناك تاريخ طويل الهتمام الإن�سان بالبيئة عملي ًا ونظري ًا ميتد
على طول تاريخ الإن�سان نف�سه ،و�إن اختلفت حلقاته وتطورت باختالف
مراحل احلياة و�أطوارها ،ولكن هذا االهتمام بالبيئة ظل زمان ًا طوي ًال
�ضمن الن�سيج الثقايف العام للإن�سان يت�صرف به يف تعامله ال�سلوكي
مع البيئة ويف تف�سريه النظري لها �ضمن ما يت�صرف به يف جملة حياته
�سلوكي ًا ونظري ًا دون �أن ُيفرد له يف املنظومة املعرفية فرع خا�ص مثل �سائر
فروع املعرفة الأخرى.
�إن االهتمام بالبيئة قد �شهد تطور ًا نوعي ًا ،حيث بد�أ هذا العلم ي�ستقل
بنف�سه عما كان عليه من �سريان يف الن�سيج الثقايف العام ليت�شكل فرع ًا
معرفي ًا خا�ص ًا له قوامه و�أ�صوله وقواعده وق�ضاياه مثل �سائر فروع العلم
الأخرى ،وذلك يف توا�صل مع تلك الفروع العلمية بح�سب قربها منه وبعدها
عنه يف طبيعتها ،ويف توا�صل �أي�ض ًا مع ذلك الن�سيج الثقايف ،ولكن من موقع
متميز غري املوقع الذي كان فيه االهتمام بالبيئة �ساري ًا فيه على غري متيز
معريف ،وذلك العلم هـو ما �أ�صبح ُيعرف بعلم البيئة (.)Ecology
و�إذا كانت الأ�سباب يف تطور االهتمام بالبيئة �إىل �أن �أ�صبح علم ًا
م�ستق ًال �أ�سباب ًا متعددة ،ف�إن من �أكرب تلك الأ�سباب يف ا�ستقالله وتطوره
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هـو ما �أحدثته الثورة ال�صناعية على مدى القرنني املا�ضيني بالأخ�ص
من �أثر �سلبي يف البيئة الطبيعية جزاء اال�ستنزاف ملواردها ،والتغيري
يف بنيتها والتدخل يف نظامها ،مما ن�ش�أ عنه ظواهر من االختالل يف
التوازن ،ومظاهر من التلوث يف الكثري من املرافق ال�ضرورية للحياة،
وقد ظلت تلك الظواهر وهذه املظاهر تتكاثر يف �أنواعها وتتفاقم يف
�أحجامها باطراد.
لقد تطور العلم الذي ُيعنى بالبيئة نظرا لالهتمام امل�ؤ�س�سي به من
خالل امل�ؤ�س�سات التي ُتعنى بالبيئة ر�سمية كانت �أو �أهلية بفعل ما �أ�صبح
الإن�سان ي�ست�شعره من خطر الفناء ملا �أ�صاب البيئة التي هي موئل حياته
و�شرط وجوده من خراب متفاقم ،حيث نه�ض هذا الإن�سان يبحث الأمر
يف علم م�ستقل لريكز العناية ب�أمر هذا اخلطر الداهم :ر�صد ًا للظواهر،
وبحث ًا عن الروابط والعالقات ،وا�ستك�شاف ًا للأ�سباب ،وا�ست�شراف ًا للحلول
التي ع�سى �أن تثني م�سرية االنزالق �إىل الدمار البيئي ،فيعود الأمر �إىل
ن�صابه من العافية البيئية ب�إعادة التوازن �إىل البيئة التي ظلت عليها
البيئة منذ عرفها الإن�سان يف ن�ش�أته الأوىل ،لينجز عليها مهمته التي
اقت�ضت منه حمايتها باعتبار ا�ستئمانه عليها.
�إن كل ت�صرف �إن�ساين يف البيئة �إمنا تكون �آثاره فيها �صالح ًا
وف�ساد ًا حمكوم ٌة بت�صوره الثقايف يف عن�صرين �أ�سا�سيني:
·
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�أولهما :الت�صور الثقايف ديني ًا �أو فل�سفي ًا حلقيقة البيئة يف
ذاتها من حيث و�ضعها الوجودي �ضمن منظومة الوجود العام
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التي تعك�سها املخلوقات يف تفاعلها ،وعالقتها ب�أطراف تلك
املنظومة يف ن�ش�أتها و�صريورتها.
·

وثانيهما :الت�صور الثقايف ديني ًا �أو فل�سفي ًا �أي�ض ًا لعالقة
الإن�سان بالبيئة من حيث االئتالف الذي ميثل قدرة الإن�سان
على التعاي�ش واالختالف بينهما الذي ميثل عك�س ذلك ،ومن
حيث تبادل الأثر والت�أثري فيما هو كائن ،وفيما ينبغي �أن يكون،
فهذان الت�صوران الثقافيان هما املوجهان الأ�سا�سيان لكل �أثر
�إن�ساين يف البيئة من جراء ما ميكن �أن يكون مل�ساعيه فيها من
�صالح وف�ساد.

�إن الإ�سالم باعتباره دين ًا ميلك ر�ؤية �شاملة للوجود وللإن�سان
وللحياة ،وباعتباره دين ًا قامت على �أ�سا�س ر�ؤيته تلك ح�ضار ٌة واقعي ٌة
م�شهودة ،تكونت منه ثقافة نظرية وواقعية ميكن �أن ي�سهم �إ�سهام ًا ثري ًا
يف معاجلة ق�ضايا البيئة على وجه من ال�شمول والتكامل ،من �ش�أنه �أن
يدفع �إىل �إن�ضاج الوعي ب�أهمية رعاية البيئة يف معاجلة تلك الق�ضايا
منذ �أ�صبح علم البيئة علم ًا م�ستق ًال ،وذلك على الأخ�ص با�ستكمال ما
بدا ناق�ص ًا من الق�ضايا يف ذلك العلم امل�ستقل.
وال نق�صد بهذه الإ�سهام امل�ساهمة يف البحث البيئي ما يتعلق
باجلانب العلمي التجريبي الدقيق� ،أو باجلانب العلمي الإجرائي ذي
الطابع الفني ،فذلك لي�س �ش�أن ًا من �ش�ؤون املعاجلة الدينية ،و�إمنا نق�صد
بتلك امل�ساهمة ما يتعلق بالأخ�ص باجلانب الثقايف يف ق�ضايا البيئة الذي
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يعني الوعي العلمي بكيفية حمايتها ورعايتها ،حيث تبادل الت�أثر والت�أثري
والفعل واالنفعال ،ويف ذلك الت�صور �أي�ض ًا توجيه عملي لآلية تعامل الإن�سان
مع البيئة ،وذلك فيما يتعلق بن�شاطه فيها من �أجل االنتفاع مبرافقها� ،أو
فيما يتعلق باحلفاظ عليها من �أن ينالها الف�ساد.
�إن الإن�سان كعن�صر متفاعل معها له �أ�شكاله و�أمناطه ال�سلوكية يف
تفاعله معها ،وهذا ما جعل العالقة بينهما وطيدة ال تنفك ،وهو ما حتّم
بداهة �أن ت�شتمل الأحكام ال�شرعية الإ�سالمية  -والتي �إمنا نزلت لتنظم
العالقات – م�شتملة على الكثري من التوجيهات الربانية ،والإر�شادات
النبوية ،والتخريجات الفقهية ،وما قررته ال�شريعة ال�سمحاء من فل�سفة
يف نظرتها ملنظومة احلماية لهذه الأمانة التي ا�سرتعانا اهلل �إياها ،فهو
الذي خلقها و�أبدع يف توازنها كي تكون يف خدمة الإن�سان متى كان يف
خدمتها باحلفاظ عليها وحمايتها من التدمري واال�ستغالل ال�سيئ.
ولعل هذا الطرح لق�ضايا البيئة من وجهة �إ�سالمية ُي�سهم يف �إثراء
الدرا�سات التي ُتعنى بالبيئة وبحمايتها الذي ي�شغل اليوم عقول الكثري من
الدار�سني من �أجل الت�صدي خلطر الدمار الذي تتعر�ض له البيئة ،والذي
ينذر مب�صري قامت للإن�سان ،ولو جنح هـذا الطرح يف توجيه الفكر البيئي
نحو اعتبار ذلك العامل الثقايف ،و�إدخاله عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف البحوث
البيئية ،ف�إن الفكر الإ�سالمي يكون قد �أ�سدى خدمة يف هذا املجال.
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الف�ص ـ ــل الأول

مفهوم البيئة ومكوناتها وعنا�صرها
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الف�صل الأول
مفهوم البيئة ومكوناتها وعنا�صرها
ملا كانت البيئة تعرب يف مدلولها عما يحيط بالإن�سان من حميط،
فقد �صرفها �أهل الفكر يف كثري من م�صنفاتهم �إىل خمتلف ما يحيط
بالإن�سان من بيئة حم�سو�سة �أو معنوية ،ف�أهل الرتبية من الرتبويني
واملتخ�ص�صني يف العلوم االجتماعية يطلقونها على ما يحيط بالإن�سان
من م�ؤثرات يكون لها دور يف تكوين عاداته و�سلوكياته ،و�أهل العلم
والتجربة من املتخ�ص�صني يف العلوم التجريبية يعتربونها ذلك الواقع
املح�سو�س الذي يحيط بالإن�سان فيتنف�س هواءها ،وي�شرب من ماءها،
وي�أكل من خرياتها حتى يبقى على قيد احلياة.
وملا كانت البيئة ت�أخذ يف تناولها هذين البعدين ،ف�إن ما �سين�صب
عليه جهد التناول يف هذا املقام �إمنا �سيتم من خالله ا�ستقراء الأبعاد
التي ن�ش�أت مع تطور عالقة الإن�سان بهذا الواقع املح�سو�س املحيط به،
والذي ه ّي�أه املوىل عز وجل حتى يكون �صاحل ًا حلياة �سائر املخلوقات
وعلى ر�أ�سهم الإن�سان الذي �أعطاه اهلل الريادة والقيادة ليكون خليفته يف
�أر�ضه التي هيئها ملعي�شته ومعي�شة كل ما يت�صل بحياته على نحو مبا�شر
�أو غري مبا�شر.
ومن �أجل ذلك ف�إن ملفهوم البيئة �أبعاد ًا يتعني ت�سليط ال�ضوء عليه
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حتى يتحقق الإدراك امل�ستوعب لذاتها وجوهرها ،وحقيقتها وماهيتها،
وبذلك يتحقق �إدراك ي�ستوعب هذه احلقيقة وهذا اجلوهر ملا يحيط
بالإن�سان والإن�سانية منذ ن�ش�أتها وحتى فنائها عند حتقق �إرادة العزيز
اجلبار.
وملا كانت البيئة كيان يحتوي على عنا�صر ومركبات تتكامل يف
تفاعلها وت�أقلمها خدمة للإن�سان وملا خلقه اهلل تعاىل يف هذه الأر�ض
من خملوقات حية ،ف�إن املعرفة لعنا�صر هذه البيئة جدي ٌر ب�أن يربز لنا
جانب ًا �أكرب من الإي�ضاح من �أجل التعرف على هذا الكيان الذي �أحاط
بالإن�سان ،وه ّيئه اهلل خلدمته ،وجعل تفريطه وتق�صريه يف حمايته نظر ًا
وه َل َك ِته.
لتع�سفه يف االنتفاع به و�سيلة ونتيجته لدماره َ
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املبحـث الأول
مـفــهـــــوم البــيـئــة

�إن البيئة وفق مفهومها خمتلف الأبعاد مل تعد تلك النطاق ال�ضيق
الذي يحيط بالإن�سان يف الع�صر احلجري الذي عا�ش على الأر�ض يف
تلك العهود ،بل �أ�صبحت ذات مفهوم له من الدالالت ما جعل درا�سة ما
يت�صل بالبيئة علم ًا يد ّر�س يف �أعرق اجلامعات ،وتربم من �أجله االتفاقات
الدولية؛ لذلك ف�إن مفهوم البيئة مل يعد مفهوم ًا مب�سط ًا ،بل �أ�صبح
مفهوم ًا يت�سع لي�ستوعب الكثري من امل�سائل التي تت�صل بحياة الإن�سان،
وقد �أ�صبح ما يحدث من انتهاكات يف حق هذا املحيط يف البلدان التي تقع
يف ال�شمال ي�ؤثر على حميط البلدان التي تقع يف اجلنوب ،وما يحدث من
انتهاكات يف هذا املحيط يف البلدان التي تقع يف ال�شرق ي�ؤثر على حميط
تلك البلدان التي تقع يف الغرب وهكذا ،كما ال بد كذلك من معرفة البعد
القانوين والت�شريعي الذي يقع �ضمن الإطار الداخلي والدويل ،حيث مل
يعد جمدي ًا يف ظل االنتهاكات التي تقع على البيئة االكتفاء بالقواعد
الرتبوية والأخالقية يف حماية هذا املحيط ،وهذا ما ا�ستلزم معاجلة
قانونية للعالقة التي تكون بني الإن�سان وبني هذا املحيط.
�إن البيئة كمفهوم عام هي الإطار �أو الظروف املحيطة التي ت�ؤثر يف
حياة الكائنات ومن ّوها ،وحت�صل منها على املق ّومات الأ�سا�سية حلياتها،
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وي�أتي الإن�سان على ر�أ�س هذه الكائنات احلية ،كما ت�شمل �أي�ضا عالقة
الإن�سان بالإن�سان التي نظمتها امل�ؤ�س�سات االجتماعية والعادات والأخالق
والقيم والأديان.
�إن البيئة هي كنف الوجود الب�شري يف �سريه �إىل مواله ،ومطية
حاجاته ومهد معتقداته و�آثاره ،وموئل �سعيه لدنياه و�أخراه ،ور�صيد رزقه
من ال�سماء والأر�ض يتوارثه �أب ًا عن جد ،وجي ًال عن جيل .كما �أن البيئة
�سكة الإن�سان نحو غاية خلقه يف مناكبها يعبد ربه ،وم�سرح خالفته يف
طاعته ومع�صيته ،وم�ستودع ح�ضارته و�آماله ،ومتحف معارفه ،و�ساحة
حربه و�سلمه.
وبذلك ف�إن البيئة احليوية التي حتيط بالإن�سان وت�ؤثر فيه ات�سع
مفهومها لي�شمل العديد من النطاقات والأبعاد التي ترتبط يف معاجلتها
لهذه املفهوم �سواء يف بعده العلمي �أو بعده الإجرائي.
�أو ًال  -البعد اللغوي واال�صطالحي :
�إن البيئة لفظ معهود يف اللغة ،ولكن منذ بع�ض الزمن �أ�صبح لهذا
اللفظ مدلول جدي ٌد يحمل �أبعاد ًا غري البعد اللغوي الب�سيط الذي كان
حمله ،بل �إن هـذه الأبعاد ظلت هـي نف�سها تتزايد وتتو�سع بني احلني
والآخر ،و�أما علم البيئة ف�إنه م�صطلح جديد و�ضع لعلم جديد(.)1
(	)1النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،وهو كتاب من�شور على
املوقع الإلكرتوين لوقفية ال�شيخ علي بن عبداهلل �آل ثاين من غري ترقيم لل�صفحات:
.www.sheikhali-waqfia.org.qa
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وبالنظر يف البعد اللغوي ملفهوم البيئة ف�إنه يت�ضح ب�أن امل�صطلح
م�أخوذ من لفظ «تب ّو�أ» مبعنى نزل ،و«ب ّو�أه » منزال مبعنى ه ّي�أه وم ّكن له
فيه (.)1
وقد ذكر الزبيدي يف تاج العرو�س ب�أن لفظ « البيئة « بك�سر الباء
هو بيت النحل يف اجلبل ،كما �أنه كذلك ي�أتي مبعنى احلالة ،حيث يقال
�إنه حل�سن البيئة (.)2
ويف القر�آن الكرمي يقول املوىل جل يف عاله} :وَا َّل ِذينَ َت َب َّو ُءوا ال َّدا َر
َالمي {)3(.
و ْ إِ َ انَ
�أي اتخذوا لهم الدار وهي املدينة املنورة بيئة �أي منز ًال ،واملدينة
�أو�سع نطاق ًا من املنازل التي ي�سكنها النا�س.
وقد �أخذ هـذا املعنى اللغوي للبيئة ل ُيحمل معنى ا�صطالحي ًا يعني
منز ًال للإن�سان �أو�سع و�أكرث �شمو ًال من ذلك املعنى اللغوي ،ف�أ�صبحت
البيئة تعني املنزل الكبري للإن�سان الذي ي�شمل كل ما له عالقة مبمار�سة
(	)1الرازي – حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار ال�صحاح ،ط،1993 :
دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان ،بريوت – لبنان� ،ص .28
(	)2الزبيدي – حمب الدين �أبي الفي�ض ال�سيد حممد مرت�ضى احل�سيني الوا�سطي
احلنفي� ،شرح تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،ط ،1 :دار �إحياء الرتاث العربي،
املطبعة اخلريية ،القاهرة – م�صر� ،ص .47 - 46
()3
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ن�شاطه ،بل كل ما له عالقة بحياته من موجودات �أر�ضية وف�ضائية� ،سواء
كانت متمثلة يف �أفراد و�أنواع �أو يف �أنظمة و�أو�ضاع ،حتى لي�صح القول �إنها
�أ�صبحت تعني كل املجال الذي يعي�ش فيه الإن�سان (.)1
وقد تك ّون هـذا املفهوم اال�صطالحي العام بالتدرج ،بحيث كان يتو�سع
مدلوله ب�إ�ضافة عنا�صر جديدة �إليه �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى �أ�صبح على هـذا النحو
من ال�شمول ،وذلك نتيجة ملا كان يكت�شف تباع ًا من �أثر تلك العنا�صر يف حياة
الإن�سان ،ويف جمموع احلياة البيئية عموم ًا ،فكلما تبني �أن عن�صر ًا جديد ًا له
�أثر يف دورة احلياة �أ�ضيف عن�صر ًا يف مفهوم البيئة.
ورمبا كانت البداية يف هـذا املفهوم تتجه �إىل اعتبار البيئة املكانية
وما هـو �أكرث مالزمة لها من �سواكن اجلماد والنبات ،ثم تو�سعت �إىل
البيئة احليوانية ،ثم �إىل العنا�صر الغازية وال�ضوئية ،ثم �إىل الأنظمة
والتوازنات التي حتكم كل تلك العنا�صر ،ثم �إىل املن�ش�آت التي �شيدها
الإن�سان على الأر�ض ،وهكذا انتهى الأمر �إىل �أن ع ّرف امل�ؤمتر العاملي
للبيئة الذي انعقد يف �ستوكهومل �سنة  1972البيئة ب�أنها ( :كل �شيء
يحيط بالإن�سان) ،ورمبا قيل يف تعريفها تف�صي ًال لهذا الإجمال �إنها:
(الإطار الذي يعي�ش فيه الإن�سان ويح�صل منه على مقومات حياته من
غذاء وك�ساء ودواء وم�أوى ،وميار�س فيه عالقاته مع �أقرانه من بني
الإن�سان) ،ورمبا قيل يف تعريفها �أي�ض ًا �إنها( :الو�سط �أو املجال املكاين
الذي يعي�ش فيه الإن�سان مبا ي�ضم من ظاهرات طبيعية وب�شرية يت�أثر بها
()1
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وي�ؤثر فيها) ،علم ًا ب�أن التعريف اال�صطالحي للبيئة ظل متغري ًا بع�ض
التغري بح�سب التو�سع الذي طر�أ على مفهومها كما �أملحنا �إليه.
وقد ُح ِّمل هـذا املعنى اال�صطالحي للفظ البيئة يف اللغة العربية
ليو�ضع ب�إزاء امل�صطلح الأجنبي ()environment = environnement
الذي ا�ستخدمه العامل الفرن�سي (�سانت هـيلر =  )St-Heliereيف القرن
قبل املا�ضي �سنة  1835د ً
اال به على املحيط الذي تعي�ش فيه الكائنات
احلية ،ومبين ًا الرابطة ال�شديدة بني تلك الكائنات احلية وبني املحيط الذي
تعي�ش فيه ،ومن ثم �أ�صبح هـذا امل�صطلح يف اللغة الأجنبية يعني (جمموعة
الظروف وامل�ؤثرات اخلارجية التي لها ت�أثري يف حياة الكائنات مبا فيها
الإن�سان ) ،فلما �أ�صبح ذلك اللفظ الأجنبي منذ ذلك احلني يحمل داللة
ا�صطالحية على املحيط الذي تعي�ش فيه احلياة عامة والإن�سان خا�صة
من حيث الت�أثري فيها �أطلق يف اللغة العربية لفظ البيئة ا�صطالح ًا على
ذلك املعنى حينما �أ�صبح مفهوم ًا متداو ًال بني �أهلها ملا �أ�صبحوا م�شاركني
يف الفكر البيئي احلديث (.)1
وبذلك ف�إن للبعد اللغوي للمعنى داللة وفق ما قرره الن�ص القر�آين،
وذلك فيما قرره �أهل اللغة يف قوامي�س اللغة العربية من �أن كلمة بيئة تعني
مكان الإقامة �أو املنزل �أو املحيط ،فكل مكان يتب ّو�أ ويحل فيه الإن�سان
وينزله يعترب بيئة له ،وبهذا املعنى ف�إن البيئة ت�شمل املحيط احليوي الذي
يت�ضمن خمتلف عنا�صر البيئة املحيطة الذي حتيط بالإن�سان من كل
جانب على وجه الأر�ض.
()1

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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ثاني ًا  -البعد الفل�سفي والعقدي :
مما ال �شك فيه �أن الإ�سالم باعتباره دين ًا ينظم حياة الإن�سان
ممن �آمن به �أو مل ي�ؤمن ،ف�إن �أي �أمر من �أمور الدنيا ينبغي �أن يق ّوم
نظرة وممار�سة على ما قررته قواعد الدين التي �شرعها ال�شارع احلكيم
الذي هو �أعلم مب�صالح البالد والعباد.
· �أهمية معرفة البعد الفل�سفي والعقدي للبيئة� :إن الدرا�سات
احلديثة ملا قامت دون االلتزام بهذا اخلط امللتزم بالبعد الفل�سفية
والعقدي للبيئة ح ّولت الدرا�سات االجتماعية والنف�سية يف الغرب ،وقبل
ذلك الدرا�سات الكونية �إىل �أ�سباب ونتائج مادية ،وذلك باعتبار �أن
الدين يقيد حرية الإن�سان ب�ضوابط �شرعية حتكم �سلوكه ،و�أن ال�سري
يف ال�صورة التي ر�سمها لتعامله مع البيئة ال حتقق له �أن يبذل طاقاته
الق�صوى يف بناء احل�ضارة وفق ما قررته الن�صو�ص من توجيهات يف
�صناعة عالقة الإن�سان بالبيئة.
ويذكر عبد الرحمن جرية �أن مما �ساعد �أوربا ممثلة يف �أبحاث
علمائها �أن دين �أوربا لي�ست له �أطماع علمية ،فلي�س يف الكتاب املقد�س
ما يدعو �إىل العلم �أو التم�سك بالنظريات العلمية �أو حتى احرتام العلماء
وتقدير النتائج التي يتو�صلون �إليها ،بل املوجود يكاد يكون عك�س ذلك.
ومن هنا مل يجد املتحدثون عن البيئة يف الكتاب املقد�س ما ي�سند
نظرتهم� ،أو يقدم لهم تف�سري ًا مقبو ًال مل�شاكلهم البيئية؛ ولهذا عندما
تخ ّلت �أوربا عن دينها و�أخذت ب�أ�سباب العلم �أظهرت العداء للكني�سة،
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وحاول رجال العلم االقت�صا�ص منها بعد �أن حجرت على عقولهم فرتة
طويلة من الزمن ،والبديل الذي اعتمدوا عليه هو نظريات علمية ال ت�ضع
خلالق الكون وزن ًا ،مثل :النظرية املارك�سية والوجودية كنظرية فل�سفية
لها انعكا�سات علمية.
�إن �أهمية معرفة هذا البعد و�إدراك مالحمه ترجع �إىل �أن عدم
و�ضع الدين يف االعتبار� ،أو و�ضعه يف منزلة مت�أخرة عند احلديث عن
امل�شاكل البيئية يفقدنا املقدرة على الر�ؤية ال�صحيحة النافذة التي مت ّكننا
من التحليل الدقيق؛ وذلك لأن البيئة لي�ست مادية بل مادية وروحية.
لقد كان لدور علماء ال�شرق واملتمثل يف النقل عن الغرب ب�سلبياته
و�إيجابياته الأثر يف �ضياع وجهة النظر التي تعرب عن املفهوم الإ�سالمي
ال�صحيح الذي مت�سك بثوابت الدين ،حيث انق�سم امل�سلمون عندما
انتقلت هذه الق�ضية �إىل بالدهم �إىل طائفتني ،حيث �أخذت طائفة
منهم بر�أي الغرب وطبقته على الإ�سالم بحجة �أننا لن ننه�ض ك�أمة �إال
�إذا فهمنا الإ�سالم ،وقد كان الداعي �إىل توجههم ما كان عليه الداعي
من توجه �أولئك القوم عندما توجه �إىل اكت�شاف العلم مبعزل عن الدين
الذي مل يت�ضمن معاجلات للظواهر العلمية ،ولعل توجههم هذا مل يكن
بعد ا�ستقراء لن�صو�ص ال�شريعة الغراء ملعرفة ما �إذا كانت قد ت�ضمنت
مثل هذه املعاجلات �أم ال.
�أما الطائفة الأخرى فقد ر�أت �أن تتم�سك مببادئها لإميانها ب�أنه
ال تعار�ض بني الإ�سالم والعلم احلديث ،بل العلم يف امل�ستقبل القريب
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والبعيد على ال�سواء ،وقد حر�ص كثريون من �أتباع هذه اجلماعة على
بيان �أن القر�آن الكرمي لي�س بكتاب نظريات علمية ،و�إمنا هو كتاب هداية
وتوجيه للعقائد وال�سلوك ،ولكنه ي�شري �إىل بع�ض احلقائق العلمية ،وال
يتعار�ض مع �أية حقيقة علمية.
وقد انق�سمت هذه الطائفة �إىل ما بني من يق�صر الدين على اجلانب
الروحي ،ويعترب �أن من اجلناية �إقحام الدين يف ميادين بعيدة عن الروح،
وبني طائفة اعتاد كثريون من املتحدثني عن البيئة مبجاالتها املتعددة �أن
يط ّوروا احلديث عن تعاليم الإ�سالم املتعلقة بالبيئة وم�شاكلها ،وذلك
لربطهم املتوازن بني اجلانب املادي واجلانب الروحي على حد �سواء (.)1
و�أيا ما كان توجه كل من الطائفتني ف�إن الإ�سالم دين يجمع يف
خمتلف معاجلاته بني املادة والروح ،وال بد من معرفة نظرة الإ�سالم
ملا يحيط بالإن�سان ،وال بد من التعريف بهذه النظرة ،ولكن ذلك لي�س
على �أ�سا�س �أن القر�آن الكرمي والن�صو�ص النبوية جاءت لتعر�ض حقائق
ونظريات علمية ،بل ال بد من التعريف مبا عر�ضته هذه الن�صو�ص من
حقائق ونظريات لت�أكيد م�صداقية الدين وربانيته باعتباره من عند اهلل
تعاىل ،و�أنه لي�س مذهب ًا �أو نظرية قابلة للف�شل ،بل هو دين جاء لينظم
حياة الإن�سان ،و�صالحيته يف ذلك لكل زمان ومكان.
�إن الإ�سالم مبفهومه ال�صحيح ي�شمل علم البيئة بجميع عنا�صره
( )1جرية – عبد الرحمن ،الإ�سالم والبيئة ،ط ،2000 – 1420 ،1 :دار ال�سالم للطباعة
والن�شر والتوزيع والرتجمة ،القاهرة  -م�صر� ،ص .33
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بالإ�ضافة �إىل ما فوق البيئة ،وما قبل التاريخ الإن�ساين ،وما بعد احلياة
الدنيا ،وهو بذلك يحوي �سجل الوجود من �ألفه �إىل يائه ،فالبيئة هي
كتاب اهلل املنظور ،والقر�آن الكرمي هو كتاب اهلل املقروء ،والتطابق بني
ال�شيئني ي�شهد بعظمة اخلالق الذي �أح�سن كل �شيء �صنعا.
وملا كان الإ�سالم ال يهتم باجلزئيات العلمـية �إال بالقدر الـذي
ير�سـم لنا طريق البحـث وموا�صـلة اال�سـتك�شاف ،ف�إنـه لن يحيـط الب�شـر
بالعلـوم واملعـارف التي ي�ضمها القر�آن الكرمي ،ف�إذا انك�شف للعلماء
جزئية علمية ظنوها نهاية العلوم واملعـارف� ،إال �أنها �سرعان ما ت�صبح
فكرة قدمية بعد ظهـور جزئيات علمية �أ�شـد عمق ًا و�أكرب حجـم ًا جتـعل
اجلـزئية الأولـى �أمر ًا تافه ًا (.)1
· مالمح البعد الفل�سفي والعقدي للبيئة � :إن البعد الفل�سفي
والعقدي للبيئة يف منظور الإ�سالم يختلف جذري ًا عما هو مقرر يف
املذاهب املادية الو�ضعية باعتباره يوازن بني املادة والروح ،والتي مل
ترتكز حتليالتها ونتائجها على الدين مما جعلها تت�صل بحقائق تتعار�ض
مع املبادئ الكلية للدين ،وهذا ما ا�ستلزم �ضرورة ا�ستقراء الن�صو�ص
ال�شرعية من �أجل الوقوف على الآليات وال�ضوابط التي ميكن ا�ستخال�صها
من ن�صو�ص ال�شريعة واالجتهادات التي جرت حولها من الفقهاء قدميا،
وهي حتتاج ومن دون �شك �إىل مزيد من التحليل واال�ستقراء والتجديد
لتتالئم مع معطيات الواقع.
()1

املرجع ال�سابق� ،ص .35
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�إن البيئة باعتبارها جز ًءا من الكون الأكرب لي�ست قائمة بذاتها ،ال
يف وجودها ابتداء ،وال يف م�سريتها الوجودية بعد ذلك ،و�إمنا هـي �أثر معلول
لوجود �آخر باعتبارها من موجودات اهلل تعاىل يختلف عنها اختالف ًا كلي ًا يف
كل �شيء ،وهي وجود غيبي �أن�ش�أها اهلل تعاىل �أول مرة ،ثم هـو يرعاها ويدبر
َات
ال�س َماو ِ
�أمرها طيلة وجودها بعد ذلك ،ذلكم هـو اهلل تعاىل} :ا َّل ِذي َخ َل َق َّ
الَ ْم َر {(.)1
َالَ ْر َ�ض يِف ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام ُث َّم ْا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ُي َد ِّب ُر ْ أ
و ْأ
ويتقرر من خالل هذا البعد �أنه �إذا كان الوجود البيئي وجود ًا
ظاهر ًا حم�سو�س ًا ،والوجود الغيبي خفي ًا غري حم�سو�س� ،إال �أن هـذا الوجود
الغيبي له ظهور بينّ يف البيئة املح�سو�سة نف�سها ،بل يف كل عن�صر من
عنا�صرها ،ويف كل هـيئة من هـيئاتها ،ولكنه ظهور غري حم�سو�س ،و�إمنا
هـو م�ض ّمن فيها مبا هـي �أثر له يف اخللق والتدبري ،بحيث يتجلى ذلك
الأثر فيها جتلي ًا ت�صبح به �شاهدة على ذلك الوجود الغيبي ،بل ت�صبح به
هـي ذاتها �شهادة قائمة على ذلك الوجود ناطقة به ،فاهلل تعاىل خالق
الوجود وهو املدبر له جل يف عاله.
وعندما تكون البيئة �شاهدة على الوجود الغيبي يف كل مظاهرها،
ف�إن الناظر فيها ابتغاء معرفة حقيقتها �سوف يقف يف كل �صغرية وكبرية
وحينئذ ف�إنه ال منا�ص من �أن
منها على تلك ال�شهادة بالوجود الغيبي،
ٍ
ي�أخذ بعني االعتبار يف تقدير تلك احلقيقة عن�صر ال�شهادة هـذا لينتهي
�إىل �أن هـذه البيئة لي�ست حقيقتها منح�صرة يف ذاتها املادية ،و�إمنا هي
()1
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�شاملة �أي�ض ًا ملعنى ال�شهادة فيها على وجود �آخر غيبي ،فيكون �إذ ًا يف
حقيقة البيئة بعدان �أ�سا�سيان :بعد مادي ظاهر ُيدرك باحلوا�س ،وبعد روحي
يتعلق باملعتقد الغيبي و ُيدرك بقوى النف�س ،وهما بعدان متالزمان ال ينفك
�أحدهما عن الآخر يف ت�صور تلك احلقيقة ،حتى �إذا ر�أى الرائي عن�صر ًا من
عنا�صر البيئة �أو تعامل معه ب�ضرب من ال�سلوك ال يراه �أو يتعامل معه �إال على
�أ�سا�س �أنه كائن ذو بعدين مادي حم�سو�س وروحي عقدي.
وقد جاء القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف يبدءان القول ويعيدان
يف هـذا البعد العقدي للبيئة ،حتى �إنه يكاد ال يرد فيهما ذكر لها يف
جملتها �أو يف تفا�صيلها �إال كان املعنى العقدي حا�ضر ًا فيها بوجه �أو ب�آخر
من وجوه الأثر ،مما يبني �أن العن�صر العقدي يف حقيقة البيئة كما تقررها
التعاليم الإ�سالمية هـو عن�صر �أ�سا�سي فيها مثل العن�صر املادي ولي�س
جمرد معنى عار�ض من معانيها .ونذكر يف ذلك على �سبيل املثال قوله
َالَ ْر ِ�ض َ آل َي ٍات ِّل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َني * َو يِف َخ ْل ِق ُك ْم َو َما َي ُبثُّ
َات و ْ أ
ال�س َماو ِ
تعاىل�} :إِنَّ يِف َّ
ِمن دَا َّب ٍة �آ َياتٌ ِّل َق ْو ٍم ُيو ِق ُنونَ * و ْ
َاخ ِتلاَ ِف ال َّل ْي ِل وَال َّن َها ِر َو َما �أَنزَ َل اللهَّ ُ ِمنَ
يف ال ِّر َي ِاح �آ َياتٌ ِّل َق ْو ٍم
ال�س َما ِء ِمن ِّر ْز ٍق فَ�أَ ْح َيا ِب ِه ْ أ
الَ ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها َوت َْ�ص ِر ِ
َّ
()1
َي ْع ِق ُلونَ {  .فهذه امل�شاهد البيئية �إمنا ُعر�ضت يف كمها وكيفها عر�ض ًا
يجمع يف تقرير حقيقتها بني ظاهرها املادي وبني بعدها العقدي املتمثل
يف �شهادتها على وجود اهلل تعاىل ووحدانيته ،ويكاد ّ
يطرد هـذا الأمر يف
كل ما ُذكر من م�شاهد البيئة يف القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف .وعلى
()1
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كرثة املقامات يف ذلك وتنوعها ترجع معاين ال�شهادة العقدية للبيئة �إىل
معنيني �أ�سا�سيني :ال�شهادة بوجود اهلل و�صفاته ،وال�شهادة بوجود احلياة
الأخرى ،فالبيئة موجود وموجدها هو اهلل تعاىل ،ووجودها دليل على
وجود حياة �أخرى غري هذه احلياة التي نعي�شها.
 �شهادة البيئة بالألوهية :يحر�ص القر�آن الكرمي حر�ص ًا �شديد ًاعلى �أن يعر�ض م�شاهد البيئة عر�ض ًا تكون فيه �شاهدة بالألوهية ،بحيث
يقف الناظر فيها على التجلي الإلهي يف كل �أحوالها ،يف كمها وكيفها ،ويف
حركتها و�سكونها ،ويف فرديتها وجتمعها ،وبحيث يتعامل معها الإن�سان
وهو ميار�سها بالتمثل املعريف �أو باملزاولة احل�سية على �أنها م�شاهد يكون
احل�ضور الإلهي فيها عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا ي�ؤخذ بعني االعتبار يف كل من التمثل
واملزاولة على حد �سواء املتمثالن بالتفاعل الكوين وفق ما قدره املوىل
عز وجل من تدبري ،والتجلي الإلهي يف مظاهر البيئة ال�شاهد بالألوهية
على �أن هذه البيئة لها خالق مبدع ي�صوره البيان القر�آين واحلديثي يف
�شهادته على م�ستويات متعددة من الأحوال التي تكون عليها ،وتعود تلك
امل�ستويات يف معر�ض تعددها �إىل �أمرين �أ�سا�سيني :ال�شهادة بالوجود
على القدرة ،وال�شهادة بال�صفات على الإبداع يف اخللق.
 . 1ال�شهادة بالوجود الإلهي  :يقرتن الظاهر املادي للبيئة يف
الت�صور الإ�سالمي ب�شهادة دائمة ي�شهدها بوجود اهلل تعاىل ،وهي �شهادة
يرتبط فيها جممل الوجود البيئي بالوجود الإلهي ارتباط ًا علي ًا ال ُترى فيه
البيئة �إال معلو ًال د ً
اال على علة هـي وجود اهلل تعاىل يف غري انفكاك ،بحيث
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يرتبط دوم ًا وجودها بوجوده ،و ُيقر�أ دوم ًا وجوده يف وجودها ،وذلك على
خمتلف الأو�ضاع التي تكون عليها ،ومن خمتلف اجلهات التي ُينظر منها
�إليها� ،سواء يف وجودها ابتداء� ،أو يف حركة التحول التي متر بها� ،أو يف
الغاية التي ت�سري �إليها ،ففي كل تلك الأحوال تكون البيئة دائمة ال�شهادة
على وجوده تعاىل ،بحيث ال يراها الرائي ،وال يت�صورها املت�صور �إال يكون
وجود اهلل جزء ًا من ر�ؤيتها وت�صورها .فالبيئة �شاهدة بالوجود الإلهي
يف ابتداء وجودها متمث ًال يف وجود مكوناتها يف بعدها الكمي على �سبيل
ال ْر ِ�ض
َات َو َْ أ
ال�س َماو ِ
الإجمال كما ي�صوره قوله تعاىلَ } :و ِمنْ �آ َيا ِت ِه َخ ْلقُ َّ
َو َما َبثَّ ِف ِيه َما ِمن دَا َّب ٍة{( ،)1وعلى �سبيل التف�صيل كما ي�صوره قوله
تعاىل�} :أَ َف َر�أَ ْيت ُُم المَْا َء ا َّل ِذي ت َْ�ش َر ُبونَ * �أَ�أَنت ُْم َ�أنزَ ْل ُت ُمو ُه ِمنَ المْ ُزْ ِن َ�أ ْم َن ْحنُ
المْ ُ ِنز ُلونَ {( ،)2وقوله تعاىل�} :أَ َف َر�أَ ْيت ُُم ال َّنا َر ا َّل ِتي ُتو ُرونَ * �أَ�أَنت ُْم �أَن�شَ�أْتمُ ْ
ن�ش ُئونَ {( ،)3كما �أنها �شاهد به يف بعدها الكيفي متمث ًال
�شَ َج َر َت َها �أَ ْم َن ْحنُ الُ ِ
يف الن�سب والأو�ضاع التي تكون عليها مثلما يبدو يف وجود قانون الزوجية
الذي ُبني عليه الوجود البيئي كله ،وهو ما يبينه قوله تعاىلَ } :و ِمن ُك ِّل �شَ ْي ٍء
َخ َل ْق َنا َز ْوجَينْ ِ َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ * َف ِف ُّروا �إِلىَ اللهَّ ِ �إِنيِّ َل ُكم ِّم ْن ُه َن ِذي ٌر ُّم ِبنيٌ{(،)4
فالبيئة �إذ ًا يف �أبعادها الكمية والكيفية �شاهدة بالوجود الإلهي ،بحيث يكون
هـذا الوجود فيها عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر حقيقتها.
()1

ال�شورى .29

()2

الواقعة .69 – 68

()3

ال�شورى .72 - 71

( )4الذاريات .50 – 49
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وهي �شاهدة كذلك بالوجود الإلهي فيما يطر�أ عليها من احلركة
التي تتبدل فيها �أو�ضاعها وتتحول فيها هـيئاتها� ،سواء متثل ذلك يف
حركاتها الظاهرية التي تتحول فيها مكونات البيئة من مكان �إىل مكان
كما يف قوله تعاىل يف حركة ال�شم�سَ } :و َّ
ال�ش ْم ُ�س تجَ ْ ِري لمِ ُ ْ�س َت َق ٍّر َّل َها َذ ِل َك
َت ْق ِدي ُر ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َع ِل ِيم{(� .)1أو يف حركتها الداخلية التي ت�ستحيل فيها
تلك املكونات البيئية من هـيئة �إىل هـيئة ،وين�ش�أ بها بع�ضها من بع�ض
الَ ْر ُ�ض
ال�س َما ِء َما ًء َفت ُْ�ص ِب ُح ْ أ
كما يف قوله تعاىل�} :أَلمَ ْ َت َر �أَنَّ اللهََّ �أَنزَ َل ِمنَ َّ
مخُ ْ �ضَ َّر ًة{(.)2ف�أميا حركة تطر�أ يف البيئة ف�إنها تكون �شاهدة بوجوده
تعاىل ،بحيث ال ُترى تلك البيئة يف حركتها خارجية �أو داخلية �إال ووجود
اهلل تعاىل حا�ضر فيها ،فيكون �إذ ًا ذلك الوجود عن�صر ًا من عنا�صر
حقيقتها .والبيئة �شاهدة بالوجود الإلهي فيما تبدو عليه من م�سرية
�أفرادها تف�صي ًال وم�سريتها يف جمموعها �إجما ًال من منزع غائي� ،سواء
متثل ذلك املنزع فيما يقوم فيه كل فرد من �أفراد البيئة وكل و�ضع من
�أو�ضاعها بدور معني لأجل غاية معينة كما ي�صوره قوله تعاىلَ } :ر ُّب َنا
ا َّل ِذي �أَ ْع َطى ُك َّل �شَ ْيءٍ َخ ْل َق ُه ُث َّم َه َدى{( .)3مبعنى (خلق الأ�شياء ثم هـدى
�إىل ما خلقهم من �أجله من الغايات)� ،أو متثل ذلك املنزع الغائي يف
ال�سريورة البيئية ال�شاملة التي متثلها حركة البيئة يف تفعالها نحو غاية
موحدة هـي ا�ستيعاب احلياة الإن�سانية وحفظها وتنميتها كما يبينه قوله

56

()1

ي�س .38

()2

احلج .63

()3

طه .50
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الَ ْر َ�ض ِفر ً
ال�س َما ِء
تعاىل} :ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
َال�س َما َء ِب َنا ًء َو�أَنزَ َل ِمنَ َّ
َا�شا و َّ
َات ِر ْز ًقا َّل ُك ْم{( .)1فهذه الغائية البيئية اجلزئية
َما ًء فَ�أَ ْخ َر َج ِب ِه ِمنَ ال َّث َمر ِ
وال�شاملة التي تعرب عنها نظرة الإن�سان ت�شهد بوجوده تعاىل ،بحيث ال
حت�صل يف الذهن �صورة مل�شاهد البيئة �إال يكون وجود اهلل تعاىل حا�ضر ًا
فيها ب�شهادة تلك الغائية ،كما كان حا�ضر ًا ب�شهادة احلركة و�شهادة
الوجود االبتدائي منذ بداية اخللق.
 . 2ال�شهادة بال�صفات الإلهية  :كما ي�شهد الظاهر املادي للبيئة
بالوجود الإلهي �شهادة دائمة ،ف�إنه ي�شهد ب�صفاته تعاىل �شهادة دائمة
�أي�ض ًا ،فما من م�شهد من م�شاهد البيئة �إال تتجلى فيه �صفات هلل بحيث
ترتاءى فيه للناظر جزء ًا �أ�سا�سي ًا من حقيقته لتنتهي تلك امل�شاهد جميع ًا
�إىل �أن يكون جممل الوجود البيئي يف مكوناته الفردية ويف هـيئته العامة
حمف ًال �شاهد ًا ب�صفاته تعاىل.
و�إذا كانت جممل �صفاته تعاىل تتجلى يف م�شاهد البيئة ،ف�إن �صفة
وحدانيته تبدو �أكرث جتلي ًا فيها من غريها ،فكل �شيء يف البيئة ي�شهد ب�أن
القائم عليها املدبر لأمرها هـو موجود واحد ال ي�شاركه يف ذلك �شيء.
وقد جاء القر�آن الكرمي يعر�ض الوجود البيئي يف خمتلف املقامات عر�ض ًا
ت�ستبني فيه وحدانية اهلل تعاىل ب�أركانها املختلفة بحيث ت�ستقر حقيقة
الوحدانية يف ذهن القارئ من جممل تلك الأركان حقيقة عقدية مالزمة
لل�صورة املادية مل�شاهد البيئة ال تنف�صل عنها.
()1

البقرة .22
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ومن ذلك العر�ض القر�آين ما جاء من ت�صوير للبيئة يف ان�سجام
عنا�صرها وتكامل مكوناتها ووحدة نظامها على �أنها �شاهدة بذلك كله
على وحدانية خالقها ومدبر �أمرها ،وذلك على مقت�ضى �أن وحدة النظام
ت�شهد بوحدانية املنظم ووحدة التدبري بوحدانية املدبر ،وهو ما يبينه
َات ِط َبا ًقا َّما َت َرى يِف َخ ْل ِق ال َّر ْح َم ِن ِمن
قوله تعاىل} :ا َّل ِذي َخ َلقَ َ�س ْب َع َ�س َماو ٍ
َت َفا ُو ٍت َفا ْر ِج ِع ا ْل َب�صَ َر َه ْل َت َرى ِمن ُف ُطورٍ{( ،.)1فمجموع ما يف البيئة من
مكونات �أر�ضية و�سماوية تعمل يف ان�سجام ال يداخله تفاوت �أي ا�ضطراب
وخلل ،وكلما ت�أمل الإن�سان يف النظام البيئي الذي متثله تفاعالت
العنا�صر البيئية و�أعاد النظر ا�ستبانت له هـذه احلقيقة التي �سيقت
يف الآية م�ساق ال�شهادة على وحدانية اهلل تعاىل لي�صبح امل�شهد البيئي
جامع ًا يف حقيقته بني العن�صري املادي والعن�صر الروحيمتمث ًال يف هـذه
الوحدانية الإلهية ،ولت�صبح �صورته يف الذهن مطابقة ملا هـو عليه يف
الواقع يف اجلمع بني هـذين العن�صرين .ومن معاين الوحدانية املقرتنة
مب�شاهد البيئة وحدانية امللك ،فالكون كله والبيئة التي هـي جزء منه لي�س
لها من مالك �سوى اهلل تعاىل وحده ،وهو ما جاء يف قوله تعاىل } :للِهَّ ِ
َالَ ْر ِ�ض َو َما ِف ِيهنَّ {( .)2فكل ما يف البيئة من املقدرات
َات و ْ أ
ال�س َماو ِ
ُم ْل ُك َّ
�إمنا هـو مملوك هلل وحده ال ي�شاركه يف ذلك �أحد ،والإن�سان ال ميلك من
ذلك على وجه احلقيقة �شيئ ًا ،و�إمنا هـو م�ستخلف يف هـذه البيئة م�ؤمتن
عليها ،ميار�س عليها ن�شاطها مبقت�ضى ذلك اال�ستخالف وذلك االئتمان
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()1

امللك .3

()2

املائدة .120
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من قبل املالك احلقيقي ولي�س مبقت�ضى التملك ،وهو املعنى امل�ضمن يف
قوله تعاىلَ } :و�أَن ِف ُقوا ممِ َّ ا َج َع َل ُكم ُّم ْ�ست َْخ َل ِف َني ِفي ِه{( .)1فالإنفاق من
ُمقدرات البيئة ب�أي وجه من وجوه الإنفاق �إمنا هـو �إنفاق امل�أمورين من
ِقبل م�ستخلفهم عليها ولي�س �إنفاق املالكني احلقيقيني.
وملا كانت امللكية احلقيقية للبيئة �إمنا هـي ملكية اهلل وحده،
ف�إن ا�ستخالف الإن�سان فيها كان ا�ستخالف ًا جماعي ًا م�شرتك ًا بحيث ال
ي�ست�أثر بع�ض النا�س دون بع�ض باال�ستخالف يف مرافق البيئة وخا�صة
تلك املرافق الأ�سا�سية ،ويف ذلك مزيد ت�أكيد على وحدانية اهلل تعاىل
يف متلكه ملقدرات البيئة كلها ،ومزيد ت�أكيد يف عر�ض تلك الوحدانية
عن�صر ًا من حقيقة البيئة بتقرير وحدانية امللك ،بحيث ال تقع يف الت�صور
�إال مقرتنة بها ،وال يكون التعامل معها �إال على �أ�سا�سها.
وكذلك ف�إن م�شاهد البيئة ُتعر�ض يف القر�آن الكرمي قرينة
لوحدانية اهلل تعاىل يف معبوديته� ،سواء يف ت�صويرها على �أنها خا�ضعة
جميعها للقانون الإلهي وحده فيما يقوم مقام توحيده بالعبادة كما جاء
يف قوله تعاىل�} :أَلمَ ْ َت َر �أَنَّ َ
َالَ ْر ِ�ض
َات و ْ أ
ال�س َماو ِ
الل ُي َ�س ِّب ُح َل ُه َمنْ ف َّ
و َّ
يحهُ{(� .)2أو يف ت�صويرها على
َالطيرْ ُ �صَ ا َّف ٍات ُك ٌّل َق ْد َع ِل َم �صَلاَ َت ُه َوت َْ�س ِب َ
�أنها مل ُتخلق �إال ليكون الإن�سان م�ستخلف ًا فيها لي�ستعملها يف عبادة اهلل
َاج ُك َّل َها َو َج َع َل َل ُكم
وحده كما جاء يف قوله تعاىل} :وَا َّل ِذي َخ َلقَ ْ أ
الَ ْزو َ
()1

احلديد .7

()2

النور .41
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َالَ ْن َع ِام َما َت ْر َك ُبونَ * ِلت َْ�س َت ُووا َع َلى ُظ ُهو ِر ِه ُث َّم ت َْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة
ِّمنَ ا ْل ُف ْل ِك و ْ أ
ا�س َت َو ْيت ُْم َع َل ْي ِه َو َت ُقو ُلوا ُ�س ْب َحانَ ا َّل ِذي َ�س َّخ َر َل َنا َهذَا َو َما ُك َّنا َل ُه
َر ِّب ُك ْم ِ�إذَا ْ
ُم ْق ِر ِن َني {( .)1فالبيئة �إذ ًا �شاهدة بوحدانية املعبودية �سواء باعتبار ذاتها
يف خ�ضوعها للقانون الإلهي الذي ميثل �إرادة اهلل تعاىل يف تفاعلها� ،أو
باعتبار عالقتها بالإن�سان فيما ُ�سخرت له ليكون عابد ًا من خاللها هلل
وحده ،ف�أ�صبح �إذ ًا هـذا املعنى من معاين الوحدانية مكم ًال للمعنيني
ال�سابقني لتكون وحدانية اهلل تعاىل متجلية يف كل م�شهد من م�شاهد
البيئة وجز ًءا من حقيقتها.
وعلى نحو ما تتجلى �صفة الوحدانية يف م�شاهد البيئة كما يعر�ضها
القر�آن الكرمي ،تتجلى �صفات �أخرى كثرية يحر�ص القر�آن �أي�ض ًا على
ت�ضمينها يف عر�ضه لتلك امل�شاهد �إمعان ًا يف املزج بني العن�صر املادي
والعن�صر الروحي يف ال�صورة التي ُيراد �أن ت�ستقر يف الذهن عن حقيقة
هَّ ُ
}وَالل َخ َلقَ ُك َّل
البيئة .ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل �إظهار ًا لقدرته:
دَا َّب ٍة ِّمن َّماءٍ َف ِم ْن ُهم َّمن يمَ ْ ِ�شي َع َلى َب ْط ِن ِه َو ِم ْن ُهم َّمن ْي ِ�شي َع َلى ِر ْجل َِي
َو ِم ْن ُهم َّمن يمَ ْ ِ�شي َع َلى �أَ ْر َب ٍع َي ْخ ُلقُ اللهَّ ُ َما َي�شَ ا ُء �إِنَّ اللهََّ َع َلى ُك ِّل �شَ ْيءٍ
َق ِدي ٌر {( .)2وما جاء يف قوله تعاىل �إظهار ًا لرحمتهَ } :ف ُ
انظ ْر ِ�إلىَ �آ َثا ِر
الَ ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها {( .)3ويف قوله تعاىلَ } :و ِمن
َر ْح َم ِت اللهَّ ِ َك ْي َف ُي ْح ِي ْ أ
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َّر ْح َم ِت ِه َج َع َل َل ُك ُم ال َّل ْي َل وَال َّن َها َر ِلت َْ�س ُك ُنوا ِفيه{( .)1وهكذا تكون البيئة
يف العر�ض القر�آين مت�ضمنة يف حقيقتها ل�صفات اهلل تعاىل كما هـي
مت�ضمنة لوجوده لي�صبح ذلك بعد ًا روحي ًا �أ�سا�سي ًا فيها �إىل جانب بعدها
املادي الظاهر ،ولت�صبح حقيقتها متقومة بذينك العن�صرين – املادي
والروحي  -يف املنظور الإ�سالمي.
 �شهادة البيئة بالآخرة :من املفاهيم العقدية الأ�سا�سية التي�ضمنت يف حقيقة البيئة لتعزز البعد الروحي فيها عقيدة البعث يف
احلياة الآخرة ،فقد جاءت هـذه العقيدة مناط �شهادة بيئية يف الكثري من
مقامات القر�آن الكرمي التي تعر�ض م�شاهد من البيئة الأر�ضية تت�ضمن
يف منقلبات �أحوالها ،ويف ن�شوء بع�ضها من بع�ض داللة على ن�شوء احلياة
يف يوم �آخر بعد املوت الذي ي�صيب الأحياء يف هـذه الدنيا ،بحيث ترتبط
�صورة هـذه امل�شاهد يف ظاهرها املادي مبعنى البعث لي�صبح معنى �ساري ًا
فيها يو�سع من حقيقتها يف الت�صور ،ولين�ضاف فيها بذلك ُبعد روحي
�إىل بعدها املادي الظاهر املح�سو�س .وقد �شمل هـذا البعد الروحي للبيئة
متمث ًال يف معنى البعث خمتلف املظاهر البيئية يف مكوناتها العن�صرية
من �أر�ض و�سماء ونبات وحيوان وليل ونهار ،حتى �أ�صبح معنى �ساري ًا
يف جممل الوجود البيئي الذي متثله عنا�صر البيئة يف كل من ظاهره
الكمي والكيفي على حد �سواء ،فذلك كله كان القر�آن الكرمي يحر�ص على
ت�ضمينه يف عر�ض امل�شاهد البيئية �إن بالت�صريح �أو بالتلميح حتى غدت
ر�ؤية تلك امل�شاهد تذكر الرائي مبا�شرة ببعث النا�س �أحياء يف اليوم الآخر
()1
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للح�ساب .ومن م�شاهد البيئة التي �ضمنها القر�آن الكرمي معنى البعث
على �سبيل بيان �شهادتها به ما جاء يف قوله تعاىلَ } :و ِمنْ �آ َيا ِت ِه �أَ َّن َك َت َرى
ْأ
الَ ْر َ�ض َخ ِا�ش َع ًة ف َِ�إذَا َ�أنزَ ْل َنا َع َل ْي َها َالا َء ْاه َتز َّْت َو َر َب ْت ِ�إنَّ ا َّل ِذي �أَ ْح َي َاها مَلُ ْح ِي
المَْ ْوتَى ِ�إ َّن ُه َع َلى ُك ِّل �شَ ْيءٍ َق ِدي ٌر {( .)1وكما ت�شهد البيئة بالبعث يف بعدها
الكمي مبثل هـذا املظهر ،ف�إنها ت�شهد به � ً
أي�ضا يف بعدها الكيفي ،وذلك
مبثل مظهر التعاقب بني الليل والنهار كما جاء يف قوله تعاىلَ } :وهُ َو
يت َو َل ُه ْاخ ِتلاَ ُف ال َّل ْي ِل وَال َّن َها ِر �أَفَلاَ َت ْع ِق ُلونَ {( .)2ففي
ا َّل ِذي ُي ْح ِيي وَيمُ ِ ُ
الآية عطف لتعاقب الليل والنهار على الإحياء والإماتة املت�ضمن ملعنى
البعث؛ لأن يف ت�صريف الليل والنهار داللة على عظيم القدرة والعلم،
وداللة على االنفراد ب�صفات الإلهية وعلى وقوع البعث.
ومن هـذا ال�شمول يف ت�ضمني معنى البعث مل�شاهد البيئة ،ومن
هـذا احلر�ص القر�آين على التنبيه �إليه يتبني �أن هـذه العقيدة قائمة يف
ال�شهادة البيئية ال يخطئها املت�أمل فيها ب�أدنى ت�أمل ،بحيث ت�صبح بعدً ا
من �أبعاد تلك امل�شاهد يف الت�صور البيئي ،لت�ضاف �إىل تلك ال�شهادة
بوجود اهلل تعاىل و�صفاته التي تنطق بها البيئة يف مكوناتها وهيئاتها،
ف�إذا بال�صورة التي يبثها القر�آن الكرمي يف الأذهان عن جممل الوجود
البيئي �صورة ذات وجهني متكاملني حلقيقة واحدة ،وجه مادي هـو ظاهر
امل�شهد البيئي يف مكوناته و�أنظمته ،ووجه روحي هـو البعد العقدي الذي
ينطق به ذلك امل�شهد الظاهر.
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وبذلك ف�إن �صورة البيئة يف نظرة تعاليم الإ�سالم تت�سم بخا�صية
�إ�سالمية ال يوجد لها نظري ًا يف املذاهب والأديان فيما تناولت به البيئة
بالبيان حلقيقتها ،ال من حيث ذاتها يف عر�ض تلك احلقيقة ،وال من
حيث ت�أثريها على ال�سلوك البيئي تب ًعا لذلك كما �سنبينه بعد حني (.)1
وملا كانت مالمح البعد الفل�سفي والعقدي متميزة يف نظرتها
وتعاملها مع البيئة ككيان خلقه اهلل تعاىل خلدمة الإن�سان يف حاجاته
الف�سيولوجية املتمثلة بالطعام وال�شراب ،ويف حاجاته الروحية املتمثلة
بكونها حمال لتفكره وبناء ر�ؤيته حلقيقة وجوده عليها ،وكال البعدين
متوازيني يف ال�ضرورة واحلاجة ،وال ميكن بناء العالقة بني الإن�سان
والبيئة على نحو �سليم ما مل تتوازن النظرة �إليها بني هذين املحورين.
وبذلك ف�إن هذه النظرة ثمرتها تتمثله فيما ينعك�س من �أثر على
�سلوك الإن�سان عند انتفاعه بها وحمايته لها من نف�سه ،وهو يف ذلك
يحتاج �إىل حتقيق التوازن يف انتفاعه بها فيما يحقق حاجاته احل�سية �أو
املعنوية ،والتي يعترب حتقيق التوازن يف منظور الإ�سالم �ضمن هذا البعد
عبادة من �أعظم العبادات.
· �أثر البعد الفل�سفي والعقدي يف ال�سلوك البيئي :ملا كان البعد
الفل�سفي والعقدي يف تكوين النظرة جتاه البيئة يف الإ�سالم ،ف�إن هذا البعد
�إمنا تت�أتى ثمرته عندما ينعك�س على ال�سلوك البيئي الذي يعترب مرتبط ًا
()1

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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بالت�صور النظري يف �أغلب الأحوال ،ف�إذا كانت �صورة البيئة يف الذهن حتمل
معنى القربى كان ت�صرف الإن�سان هو احلفاظ عليها� ،أما �إذا كانت حتمل
معنى املغالبة وال�صراع كان الت�صرف يحمل العداء والغلظة.
و�إذا كانت البيئة تت�ضمن معنى روحي ًا وراء معناها املادي ،ف�إن
ذلك الأمر ي�ؤدي �إىل �أن يتجاوز جمرد االنتفاع مبرافق البيئة لإ�شباع
الغرائز الطبيعية �إىل اعتبارات تقوم على التوا�صل بني الإن�سان والبيئة
قوامه اللني والعطف والقربى وغريها من املعاين التي تقت�ضي التوا�صل
الروحي ،وال يكون فيها للتوا�صل املادي ال�صرف مكان.
�إن البعد الروحي عندما ي�صبح ثقافة عامة تتحكم يف جممل
الت�صرف �إزاء البيئة ف�إنه �سيثمر موقف ًا �إن�ساني ًا حتفظ فيه البيئة من �أن
ينالها الدمار ا�ستنزاف ًا �أو تلويث ًا يف �سبيل حتقيق املتعة املادية ،وذلك بتمثل
ما فيها من الإبداع الإلهي املتجلي يف دقة �صنعها وجمال مظهرها.
�شطر كب ٍري منها
وبذلك ف�إن الأزمة الراهنة التي تعانيها البيئة يف ٍ
ناجم ٌة عن فقر احل�ضارة الغربية – التي �سببت هذه الأزمة البيئية – من
املتاع الروحي بالبيئة ،مما �أدى �إىل اال�ستنزاف املد ّمر ملرافق البيئة باعتبار
املتاع املادي بتلك املرافق هو الغاية العليا من احلياة يف منظورهم وفل�سفتهم،
�أما املتاع الروحي بالطبيعة فلي�س له يف هذه احل�ضارة حظ يذكر (.)1
( )1ال�سرياين – حممد حممود ،املنظور الإ�سالمي لق�ضايا البيئة – درا�سة مقارنة،
ط ،2006 -1427 ،1:الريا�ض – ال�سعودية� ،ص . 277
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ولكن وفق ما �أرى ف�إن منظور الإ�سالم و�إن كان يرتكز على بعدين
�أحدهما روحي والآخر مادي يتعني النظر وبناء العالقة مع البيئة من
خاللهما ،ف�إن ت�أ�صيل النظرة من خالل التعريف ب�صورة العالقة على
�أ�سا�س التوازن بني هذين البعدين يحتاج �إىل تربية بيئية ت�ؤ�صل جانب
العبادة يف التعامل مع البيئة انتفاع ًا وارتفاق ًا ،وتفكر ًا وت�أم ًال ،وهذا ومن
دون �شك يحتاج �إىل جهد يف بناء فكر الذات ،وطاقة يف غر�س ذلك يف
توجه املجتمع وعاداته و�سلوكياته.
ولكن ملا كان بناء الر�ؤية للبيئة على هذين املرتكزين للعمل من
�أجل �صناعة تربية بيئية تنطلق من التع ّبد يف املحافظة على البيئة
ملحة – ال �سيما يف ظل
واالنتفاع بها ال يعد كافيا ،ف�إن احلاجة جاءت ّ
االنتهاكات التي تتعر�ض لها البيئة يف الواقع املعا�صر حملي ًا وعاملي ًا ،-
فقد �أ�صبح من ال�ضرورة مبكان تعزيز احلماية الت�شريعية ملختلف ما
يت�صل بق�ضايا البيئة ،والتي نع ّرج عليها بالقول بعد تناول البعد اجلمايل
والت�أملي للبيئة.
ثالث ًا  -البعد اجلمايل والت�أملي :
�إن حقيقة البيئة ال تنح�صر فقط يف بعدها املادي املح�سو�س ،وال يف
بعدها العقدي متمث ًال فيما تت�ضمن من الداللة على الغيب ،و�إمنا تت�ضمن
�أي�ض ًا بعد ًا جمالي ًا كعن�صر من عنا�صر حقيقتها الروحية .فقد حر�ص القر�آن
الكرمي حر�ص ًا �شديد ًا يف عر�ضه حلقيقة البيئة مبختلف مكوناتها على �أن
يربز العن�صر اجلمايل فيها ،قا�صد ًا �إىل �إظهار ما كونت عليه املادة البيئية
يف كمها وكيفها من معنى اجلمال بحيث تكون �صورتها احلا�صلة يف الذهن
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مت�ضمنة لذلك املعنى يف واقعها املو�ضوعي كما هـي مت�ضمنة للمعنى املادي
من ذرات و�أ�شكال و�أثقال ،وكما هـي مت�ضمنة �أي�ض ًا للمعنى الغيبي مثلما بيناه
�آنف ًا ،ف�إذا البيئة يف هـذا الت�صوير القر�آين حقيقة مركبة من جملة عنا�صر
يحتل اجلمال مركز ًا �أ�سا�سي ًا فيها.
ويلفت االنتباه يف التقرير القر�آين لعن�صر اجلمال يف البيئة ثالثة
�أمور �أ�سا�سية كان القر�آن الكرمي يحر�ص على �إبرازها قرينة لل�صورة
اجلمالية البيئية ،فيما يوحي ب�أن هـذه الأمور �سيكون لها الأثر البالغ يف
تعامل الإن�سان مع البيئة تعام ًال �سلوكي ًا ،وهو ما يبدو �أنه كان الغر�ض
القر�آين الأ�سا�سي يف �إبراز هـذا املعنى اجلمايل يف البيئة والتوجيه �إليه.
وهذه الأمور الثالثة املالزمة جلمال البيئة يف الت�صوير القر�آين هـي:
(الواقعية ،واملتعة الروحية ،والعربة العقدية).
· واقعية اجلمال البيئي � :إن اجلمال يف البيئة كما ي�صوره القر�آن
الكرمي هـو حقيقة واقعية من حقائق البيئة ،وجزء ال يتجز�أ منها كذات
خلقها اهلل تعاىل ،ولي�س جمرد خيال ذهني ال م�صداق له يف الواقع مثلما
تقرر ذلك بع�ض املذاهب الفل�سفية ،وحينما ي�صور جمال البيئة على �أنه
حقيقة واقعية ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يرفع من قدرها يف ت�صور الإن�سان؛
�إذ تكون قيمة اجلمال خا�صية من خ�صائ�صها الذاتية ولي�س �أمر ًا ُم�ضفى
ري فيما يحدثه
عليها من خارجها على �سبيل التخيل ،وبني الأمرين فار ٌق كب ٌ
كل منهما من الأثر النف�سي الرتبوي يف الت�صرف وال�سلوك البيئي ،وهو
فارق ما بني التعامل مع قيمة حقيقية واقعية والتعامل مع قيمة خيالية
ت�صنعها الأوهام.
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ويف �سبيل �إبراز معنى الواقعية يف جمال البيئة وت�أكيده جاء القر�آن
الكرمي يعر�ض ذلك اجلمال يف الأو�ضاع املختلفة للبيئة� ،إيحاء ب�أن هـذا
اجلمال ملا كان متحقق ًا يف خمتلف �أو�ضاع البيئة و�أحوالها ف�إنه �إذا يكون
حقيقة مو�ضوعية ولي�س جمرد انطباع ذاتي للم�شاهد لها والناظر فيها؛
�إذ ملا يجد امل�شاهد اجلمال البيئي �أمر ًا ثابت ًا مع تغري �أو�ضاع البيئة
و�أحوالها ،ف�إنه يح�صل منه االنطباع ب�أن ذلك اجلمال �صفة مالزمة
للبيئة ولي�س عار�ض ًا ذهني ًا �أ�ضفي عليها من خارجها .وتعود كرثة الأو�ضاع
البيئية التي يتحقق فيها اجلمال كما ي�صوره القر�آن الكرمي �إىل و�ضعني
�أ�سا�سيني� ،أما الو�ضع الأول فهو الو�ضع الكمي مل�شاهد البيئة ،ومعناه �أن
م�شاهد البيئة تت�ضمن قيمة جمالية يف �أ�شيائها املفردة �إذا نظرت �إليها
يف بعدها الكمي ال�ساكن ،فثمرات الأ�شجار على �سبيل املثال وكذلك
اجلبال و�أفراد النا�س و�أ�صناف الأنعام يف تنوع متثيلها ملكونات البيئة
نبات ًا وجماد ًا وحيوان ًا و�إن�سان ًا تت�ضمن كلها قيمة جمالية مبا تظهر فيه
من الألوان الزاهية البادية يف تنا�سق مع اختالفها ،وهو ما �صوره قوله
َات مخُّ ْ َت ِل ًفا
ال�س َما ِء َما ًء فَ�أَ ْخ َر ْج َنا ِب ِه َث َمر ٍ
تعاىل� } :أَلمَ ْ َت َر �أَنَّ اللهََّ �أَنزَ َل ِمنَ َّ
�أَ ْلوَا ُن َها َو ِمنَ الجْ ِ َب ِال ُج َد ٌد ِب ٌ
يب ُ�سو ٌد *
ي�ض َو ُح ْم ٌر مخُّ ْ َت ِل ٌف �أَ ْلوَا ُن َها َو َغرَا ِب ُ
َاب و ْ أ
َالَ ْن َع ِام مخُ ْ َت ِل ٌف �أَ ْلوَا ُن ُه َك َذ ِل َك �إِنمََّ ا َي ْخ�شَ ى اللهََّ ِمنْ
ا�س وَال َّدو ِّ
َو ِمنَ ال َّن ِ
ِع َبا ِد ِه ا ْل ُع َل َما ُء ِ�إنَّ اللهََّ َع ِزي ٌز َغ ُفو ٌر {( .)1و�أما الو�ضع الثاين فهو الو�ضع
الكيفي للم�شاهد البيئية ،ومعناه �أن م�شاهد البيئة تت�ضمن قيم ًا جمالية
فيما يتجاوز مادتها املكونة لذواتها الفردية �إىل الو�ضع الكيفي الذي
()1
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تكون عليه تلك الأفراد ،فهو جمال يف الكيفية التي تكون عليها مفردات
البيئة ي�ضاف �إىل اجلمال الذي يكون يف مادتها ،وذلك �سواء بالنظر
�إليها منفردة �أ�شخا�ص ًا و�أنواع ًا� ،أو بالنظر �إليها ت�شكيالت خمتلفة من
الأ�شخا�ص والأنواع ت�ؤلف فيما بينها كيفية تت�صف باجلمال .فمفردات
البيئة تت�صف باجلمال يف الكيفية التي تكون فيها �أزواج ًا ،وذلك مثلما
يبدو يف الزوجية النباتية النا�شئة من الأر�ض الهامدة التي �إذا ما نزل
}اه َتز َّْت َو َر َب ْت َو�أَن َبت َْت ِمن ُك ِّل َز ْو ٍج َب ِه ٍيج {( .)1والأنعام تت�صف
عليها املاء ْ
باجلمال يف الكيفية التي تكون عليها ذاهبة �إىل املراح �أو �إىل امل�سرح عند
ا�ستخدامها وعند عدم ا�ستخدامها كما يفيده قوله تعاىلَ } :و َل ُك ْم ِفي َها
يحونَ َو ِح َني ت َْ�س َر ُحونَ {( .)2كما �أن احلدائق امل�شكلة من
َج َما ٌل ِح َني ُت ِر ُ
�شتى الأ�صناف من النباتات والأ�شجار والثمار املختلفة واملياه اجلارية
والع�صافري والفرا�شات تكون مت�صفة باجلمال جراء الكيفية النا�شئة من
ال�س َما ِء
ذلك الت�شكيل البديع ،وهو ما يفيده قوله تعاىلَ } :و�أَنزَ َل َل ُكم ِّمنَ َّ
َما ًء فَ�أَن َب ْت َنا ِب ِه َحدَا ِئقَ ذَاتَ َب ْه َج ٍة {( .)3وهكذا يتبدى اجلمال يف البيئة
�أنى اجتهت بنظرك �إليها يف كمها وكيفها مبا ير�سخ يف الت�صور الذهني
�أنه جمال مو�ضوعي من ذات الوجود البيئي نف�سه.
· املتاع اجلمايل يف البيئة  :لي�ست البيئة يف الت�صور الإ�سالمي
موئ ًال النتفاع الإن�سان انتفاع ًا مادي ًا حم�سو�س ًا فح�سب ،و�إمنا هـي �أي�ض ًا
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م�صد ٌر مه ٌم لغذائه الروحي ،فبالإ�ضافة �إىل ما ت�شبع من �شوقه �إىل
امللإ الأعلى باعتباره فطرة طبيعية فيه ،وذلك مبا تت�ضمن من الدالالت
الغيبية ،ف�إنها ت�شبع فيه �أي�ض ًا ال�شوق �إىل اجلمال ،فالإن�سان مفطور على
حا�سة جمالية تطلب �إ�شباع ًا بالتملي من م�شاهد اجلمال كما تطلب
حوا�سه املادية �إ�شباع ًا مببا�شرتها ملطالبها املح�سو�سة.
وبناء على هـذا املعنى جاءت البيئة يف الت�صوير القر�آين تت�ضمن
بعد ًا جمالي ًا ،وجاء هـذا الت�صوير اجلمايل يق�صد من بني ما يق�صد
�إىل تلبية ال�شوق الإن�ساين �إىل اجلمال ،وحتقيق املتعة الروحية بذلك،
ف�إذا البيئة يف �سياق هـذا املعنى تربز على �أنها نعمة من النعم الروحية
للإن�سان مبا حتقق له من متعة اجلمال ،كما هـي نعمة من النعم املادية
مبا حتقق من متعة الإ�شباع املادي ،وهو ما كان القر�آن الكرمي ي�ؤكد عليه
ويوجه �إليه يف عر�ضه البيئي .ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىلَ } :و َل َق ْد
وجا َو َز َّي َّن َاها ِلل َّن ِاظ ِرينَ {( .)1ففي التقدير الإلهي
ال�س َما ِء ُب ُر ً
َج َع ْل َنا يِف َّ
للبيئة �صناعة جمالية ُعرب عنها بالتزيني ،وهي �صناعة ُق�صد منها ق�صد ًا
�إمتاع الإن�سان كما يفيده التعبري بتن�سيب التزيني �إىل الناظرين ،وكذلك
يحونَ
ما جاء يف قوله تعاىل عن الأنعامَ } :و َل ُك ْم ِفي َها َج َما ٌل ِح َني ُت ِر ُ
َو ِح َني ت َْ�س َر ُحونَ {( .)2فقد هـُيئت هـذه الأنعام ب�صنعة جمالية من �أجل
الإن�سان �أن يكون له فيها متاع روحي ،وكذلك الأمر يف الدواب فقد كان
()1

احلجر .30

()2
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من �أغرا�ض خلقها متعة اجلمال للإن�سان ،وذلك كما جاء يف قوله تعاىل:
وها َوزِي َن ًة {( .)1فكما ُخلقت للمنفعة
}وَالخَْ ْي َل وَا ْل ِب َغ َال وَالحَْ ِم َري ِل رَ ْت َك ُب َ
املادية متمثلة يف الركوب وحمل الأثقال ُخلقت �أي�ض ًا ملنفعة روحية متمثلة
يف املتعة مبا ُركب فيها من جمال الزينة .ولي�س هـذا البيان القر�آين يف
خ�صو�ص عر�ض اجلمال البيئي بيان ًا على �سبيل الت�صوير املجرد لذلك
اجلمال ،و�إمنا هـو عر�ض فيه توجيه للإن�سان على �سبيل احلث �إىل �أن
يتوجه �إىل م�شاهد البيئة توجه ًا قا�صد ًا ملزاولة االنتفاع الروحي والتمتع
بنعمة اجلمال فيها باعتبار ذلك مندرج ًا �ضمن االبتغاء من ف�ضل اهلل
املعرو�ض يف الطبيعة ،فذلك الف�ضل كما هـو معرو�ض يف املنافع املادية
ملرافق البيئة فهو معرو�ض �أي�ض ًا يف املنافع الروحية ومنها متعة اجلمال،
وجعل ذلك االبتغاء من
وكل ذلك ُطلب من الإن�سان التوجه �إليه باالبتغاءُ ،
مظاهر التقرب �إىل اهلل كما ُجعل ال�صدود عنه من مظاهر اجلفاء ،وهو
ما يفيده قوله تعاىلَ } :وهُ َو ا َّل ِذي َ�س َّخ َر ا ْل َب ْح َر ِلتَ�أْ ُك ُلوا ِم ْن ُه لحَ ْ ًما َط ِر ًّيا
َاخ َر ِفي ِه َو ِل َت ْب َت ُغوا ِمن
َوت َْ�ست َْخ ِر ُجوا ِم ْن ُه ِح ْل َي ًة َت ْل َب ُ�سو َن َها َو َت َرى ا ْل ُف ْل َك َمو ِ
َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {(.)2
فاالبتغاء من ف�ضل اهلل يف البحر �أك ًال من اللحم الطري ومتت ًعا
بجمال احللية على حد �سواء هـو �أمر مطلوب من الإن�سان ملا يف�ضي �إليه
من �شكر اهلل تعاىل والتقرب �إليه ،ويف الت�أكيد على ذلك جاء النكري على
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من مينع متعة اجلمال كما يف قوله تعاىلُ } :ق ْل َمنْ َح َّر َم زِي َن َة اللهَّ ِ ا َّل ِتي
�أَ ْخ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه و َّ
ات ِمنَ ال ِّر ْز ِق {( .)1وهكذا يكون العر�ض القر�آين
َالط ِّي َب ِ
جلمال البيئة عر�ض ًا مق�صود ًا فيه ق�صد ًا التوجيه �إىل املتاع الروحي
ولي�س جمرد عر�ض ت�صويري ،ولذلك �أثر بالغ يف ال�سلوك البيئي.
· العربة العقدية يف اجلمال البيئي  :لئن كان القر�آن الكرمي
وجه الإن�سان يف عر�ضه للجمال البيئي �إىل املتعة الروحية بذلك اجلمال،
ف�إن ذلك اجلمال هـو يف ذات الوقت ميكن �أن يكون عامل �إغواء يركن
بالإن�سان �إىل احل�ضي�ض املادي بد ًال من �أن ي�سمو به �إىل الأفق الروحي،
وذلك حينما ُينظر �إىل اجلمال النظرة ال�سطحية التي ال تتجاوز �إثارة
الغرائز املادية �إىل �إثارة احلا�سة اجلمالية ،ف�إذا هـذا اجلمال يكون �سبب ًا
يف الإغراق يف الإ�شباع املادي من حيث كان غر�ضه التعديل من ذلك
الإ�شباع بتوجيه املتعة �إىل الأفق الروحي ليكون التعامل مع البيئة تعامال
ًمتوازن ًا ،وذلك املعنى هـو الذي �أ�شار �إليه القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل:
الَ ْر ِ�ض زِي َن ًة َّل َها ِل َن ْب ُل َوهُ ْم �أَ ُّي ُه ْم �أَ ْح َ�سنُ َعمَلاً {( .)2فهذه
} َج َع ْل َنا َما َع َلى ْ أ
الزينة املمثلة للجمال البيئي قابلة لأن تذهب بالإن�سان �إىل العمل ال�صالح
ومن بينه ما يتمثل يف ال�سلوك البيئي نف�سه ،كما هـي قابلة لأن تذهب به
�إىل خالف ذلك ،وهو �أمر اقت�ضى �أن ُيعر�ض اجلمال البيئي ً
عر�ضا ُتر�شد
فيه املتعة اجلمالية مبا يف�ضي بها �إىل العمل ال�صالح ،ويجنب �أيلولتها
()1

الأعراف .32

()2
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�إىل الف�ساد .وقد جاء هـذا الرت�شيد ملتعة اجلمال البيئي يف القر�آن
الكرمي متمث ًال فيما ُوجه �إليه عر�ض ذلك اجلمال من وجهة االعتبار
العقدي ،فقد كان عر�ض اجلمال البيئي يف القر�آن الكرمي يت�ضمن يف
�أغلب الأحوال توجيه ًا �إىل االعتبار مبا يف ذلك اجلمال من الداللة على
القدرة الإلهية امل�صورة له� ،أو التف�ضل الإلهي املق�صود منه� ،أو احلكمة
املتمثلة فيه� ،أو غري ذلك من معاين العربة العقدية املختلفة ،وذلك حتى
ت�ستهوي �صور اجلمال البيئي الإن�سان مبا هـي موافقة حلا�سة اجلمال
فيه ،و(جتذب نظر الناظرين فتوحي �إىل ما فيها من �آية للمتفكرين
تدلهم على ما وراء الأ�شياء من خالق ،وتعرفهم مبا له من �صفات الكمال
واحلكمة والإبداع ) .ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىلَ } :و�أَ ْنزَ َل َل ُك ْم ِمنَ
ال�س َما ِء َما ًء فَ�أَ ْن َب ْت َنا ِب ِه َحدَا ِئقَ ذَاتَ َب ْه َج ٍة َما َكانَ َل ُك ْم �أَنْ ُت ْن ِبتُوا �شَ َج َر َها َ�أ ِئ َل ٌه
َّ
()1
الل َب ْل هُ ْم َق ْو ٌم َي ْع ِد ُلونَ {  .فاجلمال يف احلدائق هـو �صورة جمالية
َم َع ِ
داعية بعجيب �صنعها وتنا�سق عنا�صرها و�ألوانها �إىل التيقن بوحدانية
اهلل تعاىل ب�إدراك عجز كل الآخرين عن �إبداع ذلك اجلمال ،وكذلك ما
جاء يف قوله تعاىل بعد و�صف اجلمال يف ال�شجار املثمرة حال �إثمارها:
}ا ْن ُظ ُروا �إِل َث َم ِر ِه �إِذَا �أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِ�إنَّ ف َذ ِل ُك ْم َ آل َي ٍات ِل َق ْو ٍم ُي ْ�ؤ ِم ُنونَ {(.)2
فهذا امل�شهد اجلمايل هـو �آية دالة عند الت�أمل فيها على اهلل تعاىل وجود ًا
و�صفات ،مف�ضية �إىل الإميان به.
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و�إمنا يوجه القر�آن الكرمي الأنظار �إىل اجلمال البيئي توجيه ًا
ير�شد �إىل املعاين العقدية لريفع من �أثر ذلك اجلمال يف النف�س �إىل ما
ينا�سب قيمته الروحية املتعالية ،ويحول دون �أن ُيبتذل ب�أيلولته �إىل �سبب
ملجرد �إ�شباع �شهوة مادية هـي من خوا�ص احليوانية ،وذلك ك�أن يف�ضي
ا�ستهواء اجلمال يف الغزال �إىل ذبحه و�أكله� ،أو ا�ستهواء اجلمال يف
ال�شجرة �إىل قطعها حطب ًا للطبخ ،فاجلمال قيمة روحية فعلها الطبيعي
يف النف�س الإن�سانية �أن تغذي الروح مبتعة معنوية ت�سمو بها �إىل �أفق
عليا من الإن�سانية ،وهل من تلك الأفق ما هـو �أعلى من االجتاه وجهة
اهلل تعاىل الذي جاء هـذا الرت�شيد القر�آين ير�شد به انفعال الإن�سان
باجلمال البيئي؟ � ...إنه �إذا �ضرب رفيع من االرتقاء ب�أثر اجلمال البيئي
يف النفو�س �إىل ما ينعك�س �إيجاب ًا على �سلوك الإن�سان �إزاء البيئة بتوجيهه
وجهة العربة العقدية عط ًفا على توجيهه وجهة املتعة الروحية (.)1
وبذلك يت�ضح ب�أن البعد اجلمايل والت�أملي للبيئة يحقق البعد
الفل�سفي العقدي ،ويجعل الإن�سان مرتبط ًا بهذه البيئة مبا يحفظ له
جمالها كما خلقها اهلل عليه ،وهو �إذا �أراد �إحداث تغيريات يف هذه
البيئة ف�إمنا يقوم بذلك مبا يعينه �ضرورة على حت�صيل منافع هذه البيئة
واملحافظة عليها.
�إن البعد اجلمايل للبيئة �إمنا خلقه اهلل تعاىل عليها لغر�ضني ،ف�أما
الأول فهو ابتغاء تع ّلق الإن�سان بها باعتبارها مما ت�أن�س �إليه النف�س ،و�أما
()1

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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الثاين فهو التف ّكر الذي يعد من �أعظم العبادات والقربات التي تقرب
العبد من اهلل تعاىل .ومتى كانت البيئة حم ًال لت�أمل الإن�سان وتف ّكره يف
جمالها ،ف�إن تعر�ضها للتدمري والتخريب من قبله ي�ضعف نطاقه يف داخل
وجدانه ،ليحل حمل ذلك تعلق وحمبة لهذه البيئة ،بل وت�شييد وخدمة لها
كمرفق حيوي يرتبط بحياته يف اجلملة والتف�صيل.
رابع ًا  -البعد القانوين والت�شريعي :
�إذا كان البعد الفل�سفي والعقدي مبا يعك�سه من توازن بني النظرة
املادية والروحية من �ش�أنه �أن يق ّوم �سلوكيات الأفراد يف تعاملهم مع
البيئة ،ف�إن هذا البعد قد يكون له دور ًا يف تنظيم االنتفاع بالبيئة مبا
يحفظ جمالها و�صالحيتها لنفع املنتفعني بها� ،إال �أن من ال�ضرورة
مبكان االت�صال بالبعد القانوين والت�شريعي ملفهوم البيئة من �أجل حتقيق
احلماية وال�صيانة ملكوناتها وعنا�صرها.
لقد �أ�صبحت البيئة يف ظل ما تتعر�ض له من انتهاكات �أدت �إىل
تدمري جانب كبري منها من الق�ضايا التي حتوز على اهتمام الدول
واحلكومات ،حيث �ض ّمنت هذه الدول د�ساتريها ن�صو�ص ًا تتعلق بحماية
البيئة وتعريفها ،و�ش ّرعت القوانني التي حتتوي على عقوبات للمخالفني
لهذه القوانني والنظم ،حيث ال يكفي التثقيف بالبعد الفل�سفي والروحي
للبيئة حلمايتها من انتهاكات الإن�سان.
	يف ظل املناخ العلمي وال�صناعي املتطور الذي �ساد العامل يف
الآونة الأخرية ،كان من الطبيعي �أن ت�صبح البيئة قيمة جديدة �ضمن
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قيم املجتمع التي ي�سعى حاليا للحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل ي�شكل
�إ�ضرار ًا بها وانتهاك ًا حلرمتها ،وكان ينبغي �أن يعرتف مب�ضمون عام
ميثلها كقيمة ي�سعى النظام القانوين للحفاظ عليها.
ومن خالل ا�ستقراء البعد القانوين والت�شريعي يت�ضح ب�أن هناك
عن�صرين �أ�سا�سيني يدخالن يف تعريف البيئة املحمية بالقانون ،فهناك
العنا�صر الطبيعية ،وهناك العنا�صر امل�ش ّيدة التي �صنعها الإن�سان،
ومع ذلك تعترب جزء ًا من الو�سط البيئي ،وبالتايل ف�إن هذا امل�ضمون
يو�سع كثري ًا من مفهومها القانوين (املحمي بالقانون)،
املزدوج للبيئة ّ
وخا�صة �أنه قد يكون للو�سط البيئي املن�ش�أ بوا�سطة الإن�سان �آثار على
الو�سط البيئي الطبيعي ،وبالتايل ت�أخذ البيئة كقيمة يهتم القانون
بتنظيم االنتفاع بها وحمايتها مفهوم ًا وم�ضمون ًا وا�سعني ي�شمل الو�سط
الذي يعي�ش فيه الإن�سان� ،سواء �أكان و�سط ًا طبيعي ًا كاملاء والهواء والرتبة
والغابات� ،أم كان و�سط ًا من خلق الإن�سان كالإن�شاءات واملدن وامل�صانع
وخالفه؛ حيث �أن كل ذلك ي�ؤثر ويتدخل ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
يف حياة الإن�سان ،حيث ّ
تدخل الإن�سان يف كل �شيء ،و�أ�صبحت العنا�صر
الطبيعية مثل :الأنهار والغابات معدلة بالفعل الإن�ساين؛ ولذلك ميكن
القول �إن �أزمة الإن�سان مع بيئته قد بد�أت يف الظهور عندما اختل التوازن
بني هذين العن�صرين ،وذلك عندما �أ�صبح الو�سط الطبيعي يعاين من
تدخالت الإن�سان التع�سفية وا�ستغالله غري املن�ضبط ،حيث مل يعد قادر ًا
على ا�ستيعاب التلوث الذي �أحدثه ،وال امت�صا�ص النفايات والف�ضالت
التي خ ّلفها.
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و�إذا كان ذلك واعتربت احلماية البيئية قيمة من قيم املجتمع التي
ي�سعى النظام القانوين ب�صفة عامة لت�أكيدها ،ف�إنه يتعني على امل�ش ّرع
�إدراك �أن هذه القيمة هي قيمة مر ّكبة تتداخل فيها عنا�صر خمتلفة،
وبذلك ف�إنه ال بد من ت�ضافر اجلهود للو�صول �إىل تكوين البيئة كقيمة من
القيم التي ي�سعى القانون للحفاظ عليها.
وبناء على حتديد العنا�صر ،وح�سب حتديد كل عن�صر يحدد
القانون النموذج القانوين الذي يعترب حم ًال للتجرمي والعقاب ،حيث
يحدد القانون منوذج ال�صور املختلفة التي ميكن �أن تكون اعتداء �أو
�إ�ضرار ًا مبا�شر ًا �أو غري مبا�شر بالبيئة ،وبالتايل تظهر �أهمية حتديد
العنا�صر البيئية املحمية بالقانون وفقا ملفهومها الوا�سع وال�شامل (.)1
وبالنظر �إىل القانون الإ�سالمي يف جمال حماية البيئة ورعايتها
ف�إنه يت�ضح ب�أنه لي�س هناك قانون مكتوب �أو عقوبات واردة تقرر �أنه
عندما تنتهك البيئة و ُيعتدى عليها ،وهناك عقوبة �أخروية يعاقب بها
اهلل تعاىل من يعتدي على البيئة باعتبارها حق ًا للعباد دون وجه حق؛
ذلك �أنه م�أمور يف جميع الأحوال بااللتزام باالنتفاع بها دون الإ�ضرار
مبخزونها ،ومبراعاة حق غريه فيها قبل مراعاة حقه ون�صيبه منها يف
جميع الأحوال ويف كل الظروف وامل�ستجدات .وهناك من قواعد الدين
ما يحفظ لهذه البيئة مكانتها ومق ّدراتها ،وهي تعترب ذات قيمة خلقية
(� )1أحمد عبد الوهاب عبد اجلواد ،الت�شريعات البيئية ،ط ،1 :يناير  ،1995الدار
العربية للن�شر والتوزيع ،القاهرة – م�صر� ،ص .25
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وتربوية وقيمية وحتتاج �إىل �أن ت�صب يف قوالب قانونية من �ش�أنها �أن
تنظم عالقة الإن�سان ببيئته.
وينتهي �أحمد عبد الوهاب يف خامتة درا�سته التي تناول فيها
الت�شريعات البيئية ب�أن من ال�ضرورة مبكان من �أجل تعزيز البعد القانوين
ملفهوم البيئة من الت�أكيد يف خمتلف الد�ساتري على �أحقية املواطن يف بيئة
نظيفة ومالئمة و�صحية للجيل احلايل وللأجيال القادمة ،وال بد من و�ضع
منظومة قانونية متكاملة لتعزيز احلماية البيئية يف املجتمع الداخلي .كما
�أكد كذلك على �ضرورة �أن تكون الغرامة املدنية الناجمة عن الأ�ضرار
البيئية يف جميع الأحوال �أكرب قدر ًا من حجم ال�ضرر� ،أو تتنا�سب مع
مقدار ال�ضرر �إىل حد ما ،و�أن يعرتف القانون ب�أحقية املواطن يف �إقامة
الدعوى اخلا�صة ب�أية م�شكلة بيئية حتى ولو مل يكن مت�ضرر ًا منها باعتبار
�أن الدفاع عن ذلك ي�شكل حق ًا جماعي ًا من حقوق املجتمع.
�إن من ال�ضرورة مبكان االهتمام بالبعد القانوين للبيئة ،حيث ال
ميكن االكتفاء بتعزيز البعد الفل�سفي والعقدي من خالل الرتبية البيئية
فح�سب ،بل ال بد من االهتمام بهذا اجلانب باعتباره نقطة االرتكاز
حلماية االنتفاع بالبيئة واحلفاظ عليها ،ولكن ذلك ينبغي �أن يتعزز من
خالل التو�سيع من نطاق البعد القانوين والت�شريعي للمفهوم.
وبذلك ف�إن تكامل هذه الأبعاد هو الذي من �ش�أنه �أن ينظم حق
االنتفاع بالبيئة من خالل خمتلف النطاقات وامل�ستويات ،وهو الذي من
�ش�أنه �أن يحقق احلماية للبيئة املحيطة بالإن�سان ،فرتبية الإن�سان على
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�أن رعاية البيئة من خالل ما قررته الن�صو�ص من �ضوابط التعامل معها
عبادة من العبادات ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ان�ضباط ال�سلوك على وفقه
�إىل حتقيق الكثري من املكا�سب يف حماية البيئة واحلفاظ عليها .ومن
جانب �آخر ف�إن ت�شريع جترمي الأفعال التي تعد انتهاكا للبيئة ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من �ش�أنه �أن يحقق حماية مكملة لتلك احلماية
التي تعترب حجر الأ�سا�س يف بناء منهجية من �ش�أنها �أن تنظم االنتفاع
واالرتفاق بالبيئة وحتميها من عبث العابثني ممن ي�ستغل البيئة ا�ستغال ًال
�سيئ ًا عند انتفاعه بها.
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املبحث الثاين
مكونات البيئة وعنا�صرها

�إن البيئة كما �أ�صبحت علم ًا متميز ًا ت�شتمل على عدة عنا�صر
متفاعلة ال يكتمل ذلك املعنى �إال بها جمتمعة ،وهذه العنا�صر لئن كانت
يف الواقع البيئي مكتملة الوجود والتفاعل بالن�سبة لبع�ضها قبل وجود
الإن�سان ،وبالن�سبة للبع�ض الآخر منذ بد�أ ميار�س حياته على الأر�ض،
�إال �أن وجودها يف الفكر البيئي طر�أ تباع ًا بح�سب تطور هـذا الفكر الذي
كلما اكت�شف عن�صر ًا بيئي ًا �أ�ضافه �إىل مفهوم البيئة ،وتناوله بالبحث
�ضمن البحث البيئي العام.
ويبدو �أن الفكر البيئي كان العن�صر الأول من عنا�صر البيئة يف
اهتمامه ،وهـو العن�صر الطبيعي املادي متمث ًال يف الأر�ض وما يوجد عليها
من جماد ونبات وحيوان ،واملتمثل �أي�ض ًا يف القوى الطبيعية من رياح
وحرارة و�ضوء ،ثم ان�ضاف �إىل ذلك يف مرحلة الحقة ما فعله الإن�سان
على وجه الأر�ض من �ضروب الإجنازات املختلفة ،ثم اجته االهتمام قوي ًا
�إىل عن�صر الأنظمة التي حتكم البيئة متمثلة يف حركة الت�أثر والت�أثري بني
املوجودات البيئية ،ويف الأن�ساق التي حتفظ توازن البيئة وحتافظ على
�سواء �سريورتها ،وحينما انتهى الفكر البيئي �إىل ت�صور �أن البيئة هـي
كل متكامل ي�شمل �إطارها الكرة الأر�ضية ،وما ي�ؤثر عليها من املكونات
الأخرى للكون ،و�أن حمتويات هـذا الإطار لي�ست جامدة كال�سلعة يف
خمزن ،بل هـي دائمة التفاعل م�ؤثرة ومت�أثرة �ضمن �أنظمة و�أن�ساق
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مقننة ،حينما انتهى الت�صور البيئي �إىل ذلك �أ�صبحت عنا�صر البيئة يف
الفكر البيئي احلديث تتمثل يف �أربعة عنا�صر �أ�سا�سية ،يت�ضمن كل منها
عنا�صر فرعية مندرجة فيها ،وهذه العنا�صر الأ�سا�سية هي التالية:
�أو ًال  -الطبيعة اجلامدة :
وهو الأ�سا�س الأول للبيئة ،وي�شمل ثالثة �أنواع من اجلمادات� :أولها
اجلمادات ال�صلبة ،وت�شمل الق�شرة الأر�ضية مبكوناتها املختلفة ،وما
تتموج عليه من وديان ووهاد ،ومن جبال وه�ضاب ،كما ي�شمل ما على
تلك الق�شرة وما حتتها من ال�صخور واملعادن ال�صلبة ب�أنواعها املختلفة،
وما تنحل �إليه من العنا�صر املتعددة التي تقوم بدور �أ�سا�سي يف جممل
الت�شكيل البيئي احلي منه وغري احلي ،و�إذا كان ما يف الباطن البعيد
من الأر�ض يبدو بعيد ًا عن �أن يكون عن�صر ًا بيئي ًا� ،إال �أنه عند الت�أمل
يتبني �أن ما يف الباطن البعيد له ت�أثريات ب�أنحاء خمتلفة على ما يف
الظاهر الأر�ضي� ،إما بال�ضغط �أو باحلرارة �أو باالنبجا�س املبا�شر كما
يف املتفجرات املائية والثورات الربكانية ،فهي �إذا تعد �ضمن العنا�صر
امل�ؤثرة يف البيئة �سواء يف و�ضعها الباطني �أو يف و�ضعها الظاهري.
وقد عرب القر�آن الكرمي عن هـذا العن�صر بتعابري متعددة تغطي
يف جمملها �أنواع هـذا العن�صر و�أدوارها البيئية ،فقد عرب عنه �أحيان ًا
َاب {(.)1
بالرتاب كما يف قوله تعاىل� } :أَ َك َف ْرتَ ِبا َّل ِذي َخ َل َق َك ِمن ُتر ٍ
()1
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الَ ْر َ�ض ِفر ً
َا�شا
و�أحيا ًنا بالأر�ض كما يف قوله تعاىل} :ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
َال�س َما َء ِب َنا ًء{( .)1و�أحيان ًا �أخرى با�سم معدن من املعادن كما يف قوله
و َّ
ا�س{( .)2ويف كل
تعاىلَ } :و�أَنزَ ْل َنا الحَْ ِد َيد ِفي ِه بَ�أْ ٌ�س �شَ ِدي ٌد َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
هـذه التعابري �إ�شارة �إىل البعد البيئي يف العنا�صر املذكورة متمث ًال يف
التفاعل بينها وبني الكائنات احلية كما ميثلها الإن�سان.
والنوع الثاين هـو ال�سوائل على اختالفها� ،سواء كانت على وجه
الأر�ض �أو يف باطنها ،وي�أتي على ر�أ�س تلك ال�سوائل املاء الذي قد يكون
�أي�ض ًا جامد ًا كما قد يكون متبخر ًا ،ويف كل �أحواله ميثل عن�صر ًا بيئي ًا
على درجة عظيمة من الأهمية ملا له من الأثر البالغ يف جممل الوجود
البيئي كله ،فهو العن�صر الأ�سا�سي للحياة كلها ،وهو امل�ؤثر يف املناخ ت�أثري ًا
كبري ًا حتى لي�شبه �أن يكون العن�صر الأكرب يف ت�شكيله وتكييفه عرب دورته
بني التجمد وال�سيولة والتبخر .و�إىل هـذا العن�صر املهم ي�شري القر�آن
الكرمي يف مثل قوله تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا ِمنَ مَْالا ِء ُك َّل �شَ ْيءٍ َح ٍّي {( .)3وهو
قول يبني بو�ضوح الأهمية البيئية للماء.
كما �أن من ال�سوائل �أي�ض ًا الزيوت النفطية املدفونة يف بواطن
الأر�ض ،فهي عن�صر بيئي �أ�صبحت له �أهمية كبرية يف التفاعل البيئي
منذ ا�ستخرج لال�ستعمال يف توليد الطاقة وما ن�ش�أ عن ذلك من التلوث،
()1

البقرة .22

()2

احلديد .25

()3

الأنبياء .30
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وقد يكون له قبل ذلك �أي�ض ًا دور يف الت�أثري على �سطح الأر�ض على نحو
من الأنحاء �ضمن ما للباطن من �أثر يف الظاهر كما �أملحنا.
�أما النوع الثالث فهـو الغازات املختلفة التي تكون الغالف اجلوي
للأر�ض ،بل قد يكون بع�ضها متغلغ ًال يف الأر�ض نف�سها ،فالهواء املحيط
بالأر�ض ي�شتمل على خليط كبري من الغازات ذات الأهمية البالغة
يف الوجود البيئي ،ومن �أهم هـذه الغازات الأك�سجني والهيدروجني
والنيرتوجني و�أك�سيد الكربون والأوزون والهليوم ،و�أنواع �أخرى كثرية،
وترتتب الغازات يف طبقات �أربع حتيط بالأر�ض هي( :الرتوب�سفري،
وال�سرتات�سفري ،وامليزو�سفري ،والأيون�سفري) ،ولكل طبقة من هـذه
الطبقات مبا ت�شتمل عليه من الغازات دور بيئي مبا فيها تلك التي تبتعد
عن الأر�ض مئات الكيلومرتات ،فبع�ضها يبني املادة احلية ،وبع�ضها ي�صد
الأ�شعة ال�ضارة ،وبع�ضها يقوم بدور مهم يف تعديل املناخ ،وكلها ت�شرتك
يف النظام البيئي العام.
�إن هـذه الغازات التي تكون الغالف اجلوي املحيط بالأر�ض هـي
ال�س َما َء َ�س ْق ًفا
التي �أ�شار �إليها القر�آن الكرمي يف قوله تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا َّ
م ُف ً
وظا {( .)1وذلك ملا تقوم به من دور �أ�سا�سي يف حفظ الوجود
حَ ْ
البيئي� ،سواء مبا توفر من �أ�سباب احلياة وعنا�صر بنائها� ،أو مبا ت�صد
من مدمرات ال�شهب والنيازك املتجهة �إىل الأر�ض ،ومن حمرقات الأ�شعة
ال�ساقطة من ال�شم�س.
()1

82

الأنبياء .32
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

ثان ًيا  -القــوى الطبيعية :
ومن العنا�صر الأ�سا�سية املكونة للبيئة عن�صر القوى الطبيعية،
وهو عن�صر ينتمي �إىل الطبيعة غري احلية� ،إال �أن له خ�صو�صية تفرده
بالبيان ،ويتمثل هـذا العن�صر البيئي يف قوى طبيعية يحدث بع�ضها من
التفاعالت الأر�ضية ،ويرد بع�ضها الآخر من وراء الكوكب الأر�ضي لت�صنع
كلها مكون ًا بيئي ًا بالغ الأهمية ذا وظائف متعددة يف الوجود البيئي يتوقف
عليها ذلك الوجود يف بنيته وتوازنه وا�ستمراره.
ومن �أهم مكونات هـذا العن�صر البيئي قوة اجلاذبية ،فللأر�ض
جاذبية جتذب بها �إىل �سطحها كل املوجودات البالغة حد ًا معين ًا من
الثقل مما يقع يف حميطها �إىل م�سافات معينة من الف�ضاء ،ولهذه القوة
اجلاذبة �أهمية بالغة يف التنا�سب الو�ضعي للعنا�صر البيئية كلها ،حتى �إننا
لو ت�صورنا انعدامها النفرط كل ما على وجه الأر�ض وانخرمت �أو�ضاعه
وتال�شى يف الف�ضاء فانخرمت البيئة كلها تبع ًا لذلك .ومن هـذه القوة
الأر�ضية اجلاذبة ما يجعل القمر يدور حول الأر�ض في�ؤثر ذلك الدوران
على البيئة مبثل ما يحدث من املد واجلزر .والأر�ض نف�سها منجذبة �إىل
ال�شم�س بقوة جاذبة جتعلها تدور حولها ،ولذلك االجنذاب ت�أثري بيئي
بالغ الأهمية� ،إذ هـو الذي يكون به الفعل ال�شم�سي يف البيئة على النحو
الذي هـو عليه ،ولو ت�صورنا انعدامه بل التغري الطفيف يف قوته بالزيادة
�أو النق�ص ملا كان للبيئة وجود �أ�ص ًال.
وقد جاءت يف القر�آن الكرمي �إ�شارات كثرية �إىل هـذه الطاقة
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي
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َات
ال�س َماو ِ
اجلاذبة ودورها البيئي ،ومن ذلك قوله تعاىل�} :إِنَّ اللهََّ يمُ ْ ِ�س ُك َّ
َالَ ْر َ�ض �أَن َتزُوال {(( .)1فهذا الإم�ساك هـو الذي يعرب عنه يف علم
و ْأ
الهيئة بنظام اجلاذبية بحيث ال يعرتيه خلل)  ،وهو ي�شري �إىل القوة
التي يكون بها ا�ستقرار الأ�شياء على الأر�ض ،وا�ستقرار الأر�ض نف�سها
مع �سائر الكواكب الأخرى .ويف الإ�شارة �إىل دور هـذه القوة اجلاذبة يف
التفاعل البيئي املهيئ للحياة املنمي لها يقول تعاىل� } :أَلمَ ْ َت َر �أَنَّ اللهََّ
َ�س َّخ َر َل ُكم َّما يِف ْ أ
ال�س َما َء
الَ ْر ِ�ض َوا ْل ُف ْل َك تجَ ْ ِري يِف ا ْل َب ْح ِر ِب�أَ ْم ِر ِه وَيمُ ْ ِ�س ُك َّ
ال ْر ِ�ضِ �إ اَّل ِب ِ�إ ْذ ِن ِه {( .)2فالآية تفيد �أن قوة اجلاذبية املعرب
�أَن َت َق َع َع َلى َْ أ
عنها ب�إم�ساك ال�سماء لها الدور الكبري يف تهيئة البيئة الأر�ضية املعرب
عنها بالت�سخري حلفظ احلياة وتنميتها.
ومن تلك املكونات القوة احلرارية التي تعد عن�صر ًا بيئي ًا بالغ
الأهمية يف جممل الوجود البيئي ،فهي �أ�سا�س يف ن�ش�أة احلياة وتنميتها،
وكذلك يف ترتيب البنية املناخية وتنظيم عنا�صرها من �ضغط جوي
ودورات مائية وحركات للرياح .وامل�صدر الأكرب للحرارة هـو الأ�شعة
ال�شم�سية ال�ساقطة على الأر�ض من خالل الغالف اجلوي ،فهي �إذا مكون
بيئي هـام قادم من خارج البيئة مب�سافات كبرية .ومن م�صادر الطاقة
احلرارية يف البيئة ما ي�ضطرم به باطن الأر�ض من املعادن املن�صهرة
يف درجة حرارية عالية ،فهذه احلرارة الباطنية يت�سرب �شيء منها �إىل
�سطح الأر�ض ليكون لها دور بيئي.
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ويف الإ�شارة �إىل هـذه القوة احلرارية ودورها البيئي جاء قوله
اجا {( .)1فالوهاج هـو احلار امل�ضطرم
َاجا َو َّه ً
تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا ِ�سر ً
االتقاد ،والوهج هـو ح�صول ال�ضوء واحلر من النار ،ووهج ال�شم�س -
وهي املق�صودة يف الآية  -يت�ضمن ما تر�سله من حرارة يف الف�ضاء .وملا
كان املقام يف ذكر هـذا الوهج هـو مقام املنة على الإن�سان بتوفري ظروف
احلياة الناعمة له كما يبدو من الآيات ال�سابقة والالحقة ،ف�إنه يتبني
بو�ضوح املغزى من �إيراد لفظ احلرارة يف هـذا املقام ،وهو بيان �أن هـذه
احلرارة عن�صر مهم من عنا�صر التفاعل البيئي املي�سر للحياة.
ومنها القوة ال�ضوئية ،وهي من العنا�صر البيئية الهامة ،فال�ضوء
هـو م�صدر الطاقة جلميع الكائنات احلية نباتية وحيوانية ،وهو م�ؤثر فيها
الت�أثري البالغ من حيث بنيتها الف�سيولوجية ،وكذلك من حيث �سلوكياتها
التي بها تكون دورة التكاثر من جهة ودورة التوزع املكاين للأحياء على
الأر�ض باالنت�شار والتقل�ص والإقامة والهجرة من جهة �أخرى .وامل�صدر
الأ�سا�سي لل�ضوء هـو ال�شم�س ،وذلك ما وردت الإ�شارة �إليه يف قوله تعاىل:
} هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
ال�ش ْم�سَ ِ�ض َيا ًء {( .)2ويف قوله تعاىلُ } :ق ْل �أَ َر�أَ ْيت ُْم ِ�إن
َج َع َل اللهَّ ُ َع َل ْي ُك ُم ال َّن َها َر َ�س ْر َمدً ا ِ�إل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َمنْ ِ�إ َل ٌه غَيرْ ُ اللهَّ ِ يَ�أْ ِتي ُكم
ِب َل ْي ٍل {( .)3وقد ورد ال�ضياء يف الآيتني مورد البيان ملا فيه من �ضرورة
للحياة وجود ًا وا�ستمرار ًا ،وهو ملمح بيئي ظاهر.
()1

النب�أ .13

( )2يون�س .5
()3
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ومنها كذلك قوة الرياح ،فهذه القوة لها دور مهم يف البيئة
حت الرتبة
بعنا�صرها احلية وغري احلية على حد �سواء ،فهي عامل يف ّ
وحتريكها على وجه الأر�ض ،ثم نقلها من مكان �إىل �آخر ،وهي عامل
يف نقل ال�سحب املمطرة ون�شرها ليتوزع هـطولها على الأماكن .وللرياح
دور يف �إحداث التيارات املائية التي ت�ؤدي �إىل توزيع الكائنات احلية يف
الو�سط املائي ،كما �أن لها دور ًا يف انتقال وتوزيع وهجرة �أنواع كثرية من
الطيور واحل�شرات ،ويف احلياة النباتية تقوم الرياح بدور مهم يف نقل
اللقاح مما ي�ؤثر يف عملية الإخ�صاب ون�شر النباتات وتوزيعها.
ويف الإ�شارة �إىل هـذا الدور البيئي املهم للرياح جاء يف القر�آن
ال�س َما ِء َما ًء
الكرمي قوله تعاىلَ } :و�أَ ْر َ�س ْل َنا ال ِّر َي َاح َلوَا ِق َح فَ�أَنزَ ْل َنا ِمنَ َّ
فَ�أَ ْ�س َق ْي َنا ُك ُمو ُه {( .)1كما جاء قوله تعاىل } :وَاللهَّ ُ ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س َل ال ِّر َي َاح
الَ ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها {(.)2
َف ُت ِث ُري َ�س َحا ًبا َف ُ�س ْق َنا ُه ِ�إل َب َل ٍد َّم ِّي ٍت فَ�أَ ْح َي ْي َنا ِب ِه ْ أ
ونظاما
ويف الآيتني يبدو جلي ًا الدور املهم للرياح يف التكوين البيئي عنا�صر ً
باعتباره قوة من القوى الطبيعية ين�ضاف �إىل قوة اجلاذبية واحلرارة
وال�ضوء لتمثل كلها مكون ًا من املكونات الأ�سا�سية للبيئة.
ثالث ًا  -الطبيعة احلية :
متثل الطبيعة احلية عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر البيئة �إن مل يكن
العن�صر املحوري فيها ،فاملت�أمل يف جممل الوجود البيئي يالحظ ك�أمنا
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كان كله مهي�أ بغاية �أن يحت�ضن ويخدم عن�صر احلياة فيه ،ثم ليخدم
نقطة الذروة يف ذلك العن�صر وهو الكائن الإن�ساين .والطبيعة احلية هـي
املتميزة بثالث ميزات �أ�سا�سية تعترب هـي مظاهر احلياة ،وهي ( :الغذاء،
والنمو ،والتكاثر ) ،وتتنوع الكائنات التي تتوفر فيها هـذه اخل�صائ�ص
�إىل ثالثة �أنواع هي( :النبات ،واحليوان ،والإن�سان).
فالنباتات هـي الغطاء الذي يك�سو ق�سم ًا كبري ًا من الأر�ض ،وهي
�أنواع كثرية ترتتب درجات من حيث الب�ساطة والتعقيد يف تكويناتها الكمية
والكيفية ويف �أدوارها البيئية ،والوجود النباتي وجود حموري يف البيئة،
فالنباتات لها دور كبري يف دورة الغازات� ،إذ هـي متت�ص ثاين �أك�سيد
الكربون وتطرح الأك�سجني نهار ًا ،وتعك�س هـذه الآية لي ًال ،وللنباتات
الغابية دور مهم يف ت�شكيل املناخ ويف توزيع الأمطار ،وفوق ذلك كله ف�إن
النباتات هو الغذاء الأ�سا�سي للحيوان والإن�سان.
ويف القر�آن الكرمي ذكر م�شهود للنبات باعتباره عن�صر ًا بيئي ًا فاع ًال،
َاجا
ال�س َما ِء َما ًء فَ�أَ ْخ َر ْج َنا ِب ِه �أَ ْزو ً
وذلك يف مثل قوله تعاىلَ } :و�أَن َز َل ِمنَ َّ
َالَ ْر َ�ض
ِّمن نـَّ َب ٍات �شَ ـ َّتى * ُكـ ُلـوا وَا ْر َع ـ ْوا �أَ ْن َعـا َم ُك ْـم {( .)1وقـوله تعالـى } :و ْ أ
َا�س َي َو�أَن َب ْت َنا ِفي َها ِمن ُك ِّل �شَ ْي ٍء َّم ْو ُز ٍون * َو َج َع ْل َنا َل ُك ْم
َم َد ْد َناهَ ا َو�أَ ْل َق ْي َنا ِفي َها َرو ِ
ِفي َها َم َعا ِي�شَ َو َمن َّل ْ�س ُت ْم َل ُه ِبرَا ِز ِق َني {( .)2ففي الآيتني بيان للدور البيئي
للنبات متمث ًال يف مدخله يف الدورة الغذائية للبيئة احلية ،ومتمثال �أي�ض ًا يف
مدخله يف االتزان البيئي العام كما يفيده الو�صف بـ ( املوزون ).
()1
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واحليوانات هـي �أي�ض ًا �أنواع مرتتبة بع�ضها فوق بع�ض يف �سلم
الب�ساطة والتعقيد مكونات و�أدوار ًا ،ولكنها ت�سهم جميع ًا يف الدورة
احليوية للبيئة ،فللحيوانات دور يف انت�شار احلياة وتوزعها على �سطح
الأر�ض ،ولها دور يف �إعادة املواد املكونة للجيف �إىل البيئة الأر�ضية
بطريق التحليل من ِقبل احليوانات املحللة لتلك املواد الع�ضوية ،مما
يوفر القدرة على ا�ستمرارية احت�ضان احلياة ،بل �إن لها دو ٌر �أي�ض ًا يف
الدورة الغازية عن طريق التنف�س مما يكون له �صلة على نحو من الأنحاء
بالتنظيم املناخي.
واف للوجود احليواين يف البيئة ودوره
ويف القر�آن الكرمي بيان ٍ
َالَ ْن َع ِام مخُ ْ َت ِل ٌف
َاب و ْ أ
ا�س وَال َّدو ِّ
البيئي فيها ،ومن ذلك قوله تعاىلَ } :و ِمنَ ال َّن ِ
َال ْر ِ�ض َو َما َبثَّ
ال�س َما َو ِات و َْ أ
�أَ ْلوَا ُن ُه {( .)1وقوله تعاىلَ } :و ِمنْ �آ َيا ِت ِه َخ ْلقُ َّ
ِف ِيه َما ِمن دَا َّب ٍة َوهُ َو َع َلى َج ْم ِع ِه ْم ِ�إذَا َي�شَ ا ُء َق ِدي ٌر {( .)2ففي الآيتني معنى
التنوع احليواين ،وفيهما التغيري بالبث وهو �إ�شارة �إىل التوزع واالنت�شار
على وجه الأر�ض ويف الف�ضاء � -إذ تنت�شر فيه حيوانات ال ُترى بالعني -
ويف كل من التنوع واالنت�شار معنى بيئي يفيد توزع الدورات البيئية بني
الكائنات احلية وتكاملها� ،إذ ذلك ال يكون �إال بالتنوع واالنت�شار.
والإن�سان هـو العن�صر البيئي الأكرب يف الكائنات احلية كلها ،بل
يف مطلق الكائنات البيئية ،وذلك �سواء من حيث تعقيده الرتكيبي الذي
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جعله يف ذروة الكائنات رفعة� ،أو من حيث فعاليته البيئية ت�أثر ًا وت�أثري ًا يف
جانبي الإيجاب وال�سلب� ،أو من حيث ما يبدو من �أن البيئة مركبة دوائر
يخدم بع�ضها بع�ض ًا ،ودائرة الإن�سان فيها هـي الدائرة التي تنفرد ب�أن
كانت جميع الدوائر الأخرى يف خدمتها ،وذلك ما يجعل له و�ضع ًا منفرد ًا
يف الوجود البيئي� ،إذ هـو كائن بيئي من جهة ،وهو من جهة �أخرى كائن
متميز يف وجوده البيئي عن كل الكائنات الأخرى.
ويف القر�آن الكرمي بيان م�ستفي�ض لهذا الو�ضع البيئي للإن�سان يف
طريف الوحدة مع البيئة والتميز عنها جميع ًا ،ومن ذلك قوله تعاىل } :وَاللهَّ ُ
الَ ْر ِ�ض َن َبا ًتا {( .)1وقوله تعاىل } :هُ َو ا َّل ِذي َخ َلقَ َل ُكم َّما يِف
�أَن َب َت ُكم ِّمنَ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َج ِمي ًعا {( .)2وقوله تعاىلَ } :ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد يِف ا ْل رَ ِّب وَا ْل َب ْح ِر مَِبا
ْأ
ا�س {( .)3فهذه الآيات تبني الو�ضع البيئي للإن�سان،
َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي ال َّن ِ
وذلك على التوايل ابتداء مبا هـو عليه من وحدة بيئية مع �سائر الكائنات؛
�إذ هـو مكون من تراب مثلما كل عنا�صر البيئة مكونة منه ،ثم مبا هـيئت
عليه البيئة كلها من و�ضع لأجل خـدمته �إذ هـي خلقت له ،ثم مبا هـو مهي�أ
به من قدرة فاعلة يف البيئة؛ �إذ مبا تك�سب يده ي�ستطيع �أن يعمم الف�ساد
البيئي على الرب والبحر ،كما ي�ستطيع �أي�ض ًا مبفهوم املخالفة �أن يحافظ
على ال�صالح فيهما.
()1
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رابع ًا  -البيئة امل�شيدة :
�إن الإن�سان لئن كان ُيعد عن�صر ًا من عنا�صر البيئة� ،إال �أنه يعترب
�أي�ض ًا �صانع ًا جلزء من تلك البيئة ،وهو جزء من �ش�أنه �أن يكون له ت�أثري
بيئي ينخرط به مع �سائر العنا�صر البيئية الأخرى يف التفاعل البيئي
ال�شامل ،وهذا العن�صر البيئي الذي ي�صنعه الإن�سان هـو عن�صر طارئ
مل يظهر �إال بالتطور االجتماعي املدين الذي طر�أ عليه ،وقد ظل يزداد
حجمه ودوره يف البيئة باطراد ذلك التطور حتى �أ�صبح يف الع�صر احلديث
عن�صر ًا بيئي ًا ذا �ش�أن يف الت�أثري على البيئة من حيث عنا�صرها ومن حيث
�أنظمتها ،ف�أ�صبح بذلك يلقى االهتمام املتزايد يف الفكر البيئي حتى �أ�صبح
ُيعد يف هـذا الفكر رقم ًا �أ�سا�سي ًا يف الوجود البيئي ،و�أ�صبح ُي�صنف �ضمن
عنا�صر البيئة با�سم البيئة اال�صطناعية �أو البيئة امل�شيدة.
وتتمثل البيئة اال�صطناعية فيما يقيمه الإن�سان على وجه الأر�ض
من من�ش�آت خمتلفة مثل ( :املباين ال�سكنية ،املعامل الثقافية ،الطرق
واملطارات ،واملوانئ وامل�صانع واملزارع وغريها مما بنته يد الإن�سان )،
وتتمثل �أي�ض ًا فيما ينتج عن تلك املن�ش�آت من املنتجات متمثلة يف غازات
و�أبخرة مت�صاعدة من امل�صانع ،ويف م�صنوعات �صادرة منها ،ويف �أ�سمدة
ومبيدات مت�سربة يف �أر�ض املزارع ،ويف �ضو�ضاء واهتزازات منطلقة من
املدن واملطارات ،ويف نفايات �صلبة و�سائلة وغازية ملفوظة من هـذه
املن�ش�آت كلها ،فمجمل ما �شيدت يد الإن�سان وما ينتج عما �شيدت ميثل
البيئة اال�صطناعية التي �أحدثها الإن�سان.
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و�إذا كانت الكائنات احلية من النبات واحليوان تعترب عنا�صر
بيئية منخرطة يف النظام البيئي يف حتمية لي�س لها فيها �أن تغري منه
�شيئ ًا ف�إن الإن�سان على عك�س ذلك كائن بيئي حي منخرط يف النظام
البيئي ولكنه يقدر على الت�أثري يف ذلك النظام ،وذلك مبا ُيحدث من
عن�صر ا�صطناعي ،فذلك العن�صر ينخرط �ضمن عنا�صر البيئة متفاع ًال
معها ،فيكون له ت�أثري يف نظامها ،و�سواء كان ذلك الت�أثري بال�سلب �أو
بالإيجاب ف�إنه يعترب تدخ ًال يف النظام البيئي ينفرد به الإن�سان من بني
�سائر الكائنات البيئية.
ولعل من �أبرز ما يتدخل به الإن�سان يف النظام البيئي بالبيئة
اال�صطناعية التي ي�شيدها ما ي�ستنفده يف ت�شييد تلك البيئة من م�صادر
الطاقة غري املتجددة مما يكون له انعكا�س �سلبي على جممل النظام
البيئي يتمثل يف خلل يحدثه ذلك اال�ستنفاد من جهة ،ويتمثل من جهة
�أخرى يف املنتجات التي ال تقبل التحلل فتكون عامل تلوث بيئي خطري،
وذلك كله من حيث �أن النظام البيئي الطبيعي يقوم على ا�ستعمال الطاقة
ال�شم�سية املتجددة ،كما يقوم على نظام للتحلل يطال جميع املخلفات
الطبيعية قوامه ما ذكرنا �سابق ًا من الكائنات املحللة ،فهذا فرق ما بني
الوجود البيئي الطبيعي الذي ينخرط يف نظام ذاتي متكامل احللقات،
وبني ما ُيحدثه الإن�سان من بيئة ا�صطناعية يكون لها دور يف الت�أثري على
ذلك النظام وتكامل حلقاته.
وقد يكون من الإ�شارات القر�آنية �إىل هـذا العن�صر البيئي
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91

اال�صطناعي الذي ي�شيده الإن�سان وما يكون له من دور بيئي قوله تعاىل:
َات ا ْل ِع َما ِد * ا َّل ِتي لمَ ْ ُي ْخ َلقْ ِم ْث ُل َها
}�أَلمَ ْ َت َر َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َك ِب َع ٍاد * ِ�إ َر َم ذ ِ
الَ ْوتَا ِد
ال�ص ْخ َر ِبا ْلوَا ِد * َو ِف ْر َع ْونَ ِذي ْ أ
يِف ا ْل ِبلاَ ِد * َو َث ُمو َد ا َّل ِذينَ َجا ُبوا َّ
* ا َّل ِذينَ َط َغ ْوا يِف ا ْل ِبلاَ ِد * فَ�أَ ْك ُثوا ِفي َها ا ْل َف َ�سا َد * َف�صَ َّب َع َل ْي ِه ْم َر ُّب َك
َاب{( .)1ففي هـذه الآيات ذكر لبيئة ا�صطناعية �شيدها
َ�س ْو َط َعذ ٍ
الإن�سان متمثلة يف هـذه املباين الفخمة التي بناها قوم عاد وقوم ثمود
وقوم فرعون ،وقد اقرتنت هـذه البيئة امل�شيدة بف�ساد الذين بنوها
وطغيانهم ،مما ي�شعر ب�أنها كانت هـي ذاتها مظهر ف�ساد رمبا خللوها
ومتح�ضها لغاية الأبهة� ،أو ملا ُ�سخر لبنائها
من غاية امل�صلحة احلقيقية ّ
من م�ست�ضعفني ُيعاملون بالظلم والقهر يف �سبيل �إظهار تلك الأبهة،
وكانت نتيجة ذلك كله �أن ما �شيده هـ�ؤالء القوم من بيئة ا�صطناعية على
وجه فا�سد �أف�ضى �إىل خلل بيئي متثل يف ما �أهلك به �أولئك القوم بتدبري
�إلهي من ظواهر ال�صواعق والرياح والإطباق البحري .و�إذا حملنا هـذه
الإ�شارة القر�آنية على حممل الرمزية فيما يتعلق بالبيئة ظفرنا بنتيجة
�أن الإن�سان قد ي�شيد بيئة ا�صطناعية يكون لها دور يف ا�ضطراب النظام
البيئي الطبيعي.
خام�سا  -النظام البيئي :
ً
لي�ست البيئة جمرد موجودات حية وغري حية ت�شرتك يف الوجود
مبجرد التجاور �أو التداخل ،بل هـي يف وجودها �أعمق من ذلك بكثري،
()1
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�إنها نظام متكامل تتفاعل فيه املوجودات البيئية وفق ميزان دقيق
من العالقات املتبادلة و�شبكة معقدة من احللقات الرابطة بني تلك
املوجودات يف دوائر من الأنظمة حتكم البيئات املحلية اخلا�صة بكل
و�سط بيئي مت�شابه ،وتندرج تلك الأنظمة الأ�صغر منها يف الأكرب حتى
تنتهي �إىل دائرة �شاملة هـي نظام �شامل يحكم البيئة كلها ،ويعترب ذلك
النظام عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر البيئة ،ولهذا النظام البيئي مظاهر
متعددة لعل من �أبرزها و�أهمها مظهرين �أ�سا�سيني :الرتابط واالتزان.
ف�أما الرتابط فهو يظهر يف �أن كل عن�صر بيئي يرتبط يف وجوده ويف بقائه
كما يرتبط يف حتوله من و�ضع �إىل و�ضع ومن حال �إىل حال بغريه من
العنا�صر بعالقة تبادل تتم فيها عملية �أخذ وعطاء� ،إما ارتباط ًا مبا�شر ًا
�أو ارتباط ًا غري مبا�شر عن طريق و�سائط ،بحيث ال ُيرى �أي كائن بيئي
�إال وهو ميثل حلقة من احللقات �ضمن �شبكة معقدة و�شاملة تنخرط فيها
كل موجودات البيئة .و�إذا ما قمنا برحلة بني املوجودات البيئية نتح�س�س
فيها هـذا الرتابط البيئي بينها ف�إننا ( تنتهي رحلتنا يف رحاب البيئة
حيث توقفنا يف كل مواقعها :مائها ،جوها ،تربتها ،معادنها� ،أحيائها...
�أنها م�شكال بديع من الدورات وال�سال�سل والعمليات ).
ونذكر على �سبيل املثال يف بيان هـذا الرتابط البيئي �أن املوجودات
البيئية تندرج يف �سل�سلة دائرية من الرتابط الغذائي ،وذلك �إذا ابتد�أنا
يف مالحظتها من الكائنات املنتجة وجدناها تتغذى من املواد الأولية
يف الرتبة والغازات مما هـو الزم لعملية البناء ال�ضوئي ،ثم ت�أتي �آكالت
الأع�شاب لتتغذى من تلك الكائنات املنتجة يف م�ستويات متعددة من
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الأب�سط �إىل الأعقد ،ثم ت�أتي �آكالت اللحوم لتتغذى على �أ�صناف من
�آكالت الأع�شاب ،ثم ت�أتي املحلالت لتتغذى على اجلثث والف�ضالت
الع�ضوية ولتعيد بالتحليل املواد الأولية �إىل تربة البيئة التي متثل حالتها
التي كانت عليها متوازنة مرة �أخرى ،فتنغلق الدائرة وتبد�أ دورة غذائية
مرتابطة من جديد.
و�أما التوازن فهو يتمثل يف �ضرب من التعادل يف الوجود البيئي
يقوم على ن�سب معينة بني مكونات البيئة يف مقاديرها وحركاتها و�أحجام
تبادلها ،وذلك بحيث ينتهي �إىل و�ضع م�ستقر يتم فيه التفاعل البيئي على
الوجه الذي يحفظ �سالمة ذلك التفاعل و�سريورته املنتظمة ،وينتظم
هـذا التوازن البيئي يف حلقات مرتابطة تتمثل يف توازن حملي ونوعي
يتعلق بنوع كل مكون من مكونات البيئة وكل منطقة من مناطقها على
حدة كالتوازن يف البيئة املائية ،والتوازن يف البيئة الغابية ،والتوازن
يف الغازات الف�ضائية ،وما �شابه ذلك ،ولكن تلك احللقات من التوازن
النوعي واملحلي تنخرط كلها يف توازن بيئي عام ي�شمل كل املكونات البيئية
ويجمعها على ن�سق موحد.
ومن �أمثلة التوازن البيئي يف نوع معني �أو بيئة حمددة تلك الن�سب
التي تكون عليها الغازات يف الغالف اجلوي للأر�ض ،فهي ن�سب بني كل
الغازات حمددة ثابتة ،وبها يقوم ذلك الغالف بدوره يف تغذية احلياة على
الأر�ض وحفظها من �أن تنالها عوامل الإبادة من الأ�شعة املحرقة وغريها،
وكذلك تلك الدورات املناخية التي تتعاقب على الأر�ض يف ف�صول حمددة
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يكون لكل منها دور معني يف حفظ احلياة وتنميتها ،ومن �أمثلة التوازن
البيئي ال�شامل الذي ينتظم الوجود البيئي كله ما تتعادل به املدخالت
البيئية التي ت�أتي من الو�سط املحيط كالطاقة ال�شم�سية ،وثاين �أك�سيد
الكربون ،والأك�سجني ،واملاء ،والعنا�صر الغذائية من املخرجات البيئية
التي تطرح يف الو�سط املحيط من �أك�سجني ،وثاين �أك�سيد الكربون ،وماء،
وطاقة حرارية مفقودة ،فالبيئة تقوم على توازن دقيق بني �أحجام هـذه
املخرجات وتلك املدخالت خالل دورتها الكربى يف التفاعل البيئي كله.
ويف القر�آن الكرمي �إ�شارات كثرية يتقرر باجتماعها عن�صر النظام
البيئي يف مظاهره املختلفة ،وخا�صة يف مظهري الرتابط والتوازن ،ومن
ذلك ما جاء يف قوله تعاىلَ } :و َل ْو اَل َد ْف ُع اللهَّ ِ ال َّنا�سَ َب ْع�ضَ ُهم ِب َب ْع ٍ�ض
الَ ْر ُ�ض َو َل ِكنَّ اللهََّ ُذو َف ْ�ض ٍل َع َلى ا ْل َع مَ ِال َني {( .)1فهذا الدفع عام
َّل َف َ�س َد ِت ْ أ
يف الكائنات البيئية� ،إذ ( يف الآية احتباك ،والتقدير :لوال دفع اهلل النا�س
بع�ضهم ببع�ض وبقية املوجودات بع�ضها ببع�ض لف�سدت الأر�ض� ،أي من
على الأر�ض ولف�سد النا�س ) ،ومعنى الدفع ما ُركبت عليه الكائنات
من قـوة �صـراعية تتعامل بها فيما بينـها �أخذ ًا وعطاء ،فهـذه القـوة وما
تف�ضـي �إليه من عالقة ترابـط بالأخـذ والعطاء هـي �ضـرب من النظام
البيئي الذي لواله لف�سدت الأر�ض .ومن ذلك �أي�ض ًا ما جاء يف قوله
َالَ ْر َ�ض
تعاىل� } :إِ َّنا ُك َّل �شَ ْيءٍ َخ َل ْق َنا ُه ِب َق َد ٍر {( .)2ويف قوله تعاىل } :و ْ أ
()1

البقرة .251

()2
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َا�س َي َو�أَن َب ْت َنا ِفي َها ِمن ُك ِّل �شَ ْيءٍ َّم ْو ُز ٍون {(.)1
َم َد ْد َن َاها َو�أَ ْل َق ْي َنا ِفي َها َرو ِ
فالقدر والوزن تفيدان معنى التوازن الكمي والكيفي الذي تنخرط فيه
البيئة كلها كمظهر من مظاهر النظام الذي تقوم عليه.
�إن عنا�صر البيئة ومكوناتها الآنفة البيان متمثلة يف الطبيعة احلية
والطبيعة غري احلية والقوى الطبيعية والبيئة امل�شيدة والنظام البيئي
لي�س تق�سيمها على هـذا النحو �إال على �سبيل الت�صنيف التعليمي ،و�إال
ف�إنها متثل وحدة متكاملة لي�س بينها انف�صال وال انقطاع� ،إنها وحدة
يف تكاملها الكمي والكيفي ،ووحدة يف تفاعلها بالأخذ والعطاء يف دوائر
و�سال�سل تلفها جميع ًا ،ووحدة يف تداعي جمموعها باالختالل يف التوازن
للعطب الذي ي�صيب �أي جزء منها ،وهي �أي�ض ًا وحدة يف الدور الذي تقوم
به يف خدمة احلياة ُ�صعد ًا �إىل �أعلى نقطة يف ذروتها وهي الإن�سان ،حتى
ليبدو هـذا الإن�سان من خالل تلك الوحدة ك�أنه الغاية الذي من �أجلها
كان الوجود البيئي كله ،وا�ست�شعار ًا لهذا املعنى �أ�صبحت البيئة مو�ضوع ًا
لعلم مهم من علومه ظل ينمو ويتطور عرب الزمن هـو علم البيئة (.)2
وملا كانت البيئة بهذه العنا�صر املتنوعة كم ًا وكيف ًا ف�إنها هذه
العنا�صر تت�أثر وت�ؤثر ب�صورة �أو ب�أخرى على نحو قد يفقدها توازنها،
و�أغلب الت�صرفات امل�ؤثرة يف حتريك عجلة التوازن البيئي م�صدرها
الإن�سان ،والذي يعترب القوة الأكرث ت�أثري ًا يف ذلك ،حيث اخت�صه اهلل
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احلجر .19

()2

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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تعاىل ب�أن جعله خليفة له يف �أر�ضه ،فهو بذلك حمل الأمانة دون �سائر
املخلوقات ،فهو م�س�ؤول وحما�سب عن هذه الأمانة �إذا ف ّرط فيها ،وقد
ينقلب ال�سحر على ال�ساحر �إذا زاد يف التفريط.
وبذلك ف�إن الإن�سان ما مل يكن يف تفاعله الفردي واجلماعي
متوازن ًا وح�صيف ًا ومدرك ًا للآلية ال�صحيحة للتعامل مع البيئة ومع خمتلف
عنا�صرها ،ف�إنه يكون هو اخلا�سر الأكرب يف هذه العملية .ثم �إن التكرمي
الذي حازه هذا الإن�سان حتى يحمل الأمانة ويكون خليفة ب�أمر اهلل يف
�أر�ضه ال بد �أن يقوم مب�س�ؤوليته جتاه هذه الأمانة ،وعليه �أن ينطلق يف
حتقيق ذلك من خالل بعد �إمياين يدرك حقيقة هذه البيئة يف بعدها
النفعي فيحافظ عليها ويحميها من �شر نف�سه التي قد جتره �إىل تدمريها
وتخريبها ك�أبرز عنا�صر الت�أثري فيها والت�أثر.
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الف�ص ـ ــل الث ــانــي

الإن�سان كعن�صر متفاعل مع البيئة
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الف�صــل الثـانــي
الإن�سان كعن�صر متفاعل مع البيئة
�إذا كان الإن�سان جز ٌء ال يتجز�أ من البيئة احليوية ،وهي العن�صر امل�ؤثر
الأكرب يف �إعمارها �أو تدمريها ،فقد جاء التكليف وفق منظور الإ�سالم له
وحده ب�أن يحفظ لهذه البيئة وجودها ومظهرها وجوهرها ،وذلك من خالل
ن�صت عليه قواعد الدين من تعاليم وتوجيهات قررها ال�شارع احلكيم
ما ّ
من �أجل حتقيق اخلالفة الإيجابية للإن�سان على الأر�ض ،والتي مل يق�صرها
اهلل تعاىل على �أهل م ّلة دون �أخرى ،بل جعل الريادة فيها ملن يبذل اجلهد يف
تقوية و�إر�ساء عنا�صر قوته ووجوده يف املجتمع الإن�ساين.
�إن من ال�ضرورة مبكان ال�سعي نحو حتقيق الفاعلية الأكرب يف
ال�سعي لتب ّو�أ مراكز الريادة والت�أثري مبزيد من التح�صيل وبذل اجلهود
املخل�صة حتقيق ًا لرفعة الدين و�أهله يف الأر�ض ،وتقوية لنقطة االرتكاز
التي ُي�شع من خاللها نور التوجيهات الربانية التي تعترب �أكرث مالءمة
حلياة الإن�سان من غريها.
�أو ًال  -ت�سخري البيئة خلدمة الإن�سان:
لقد خلق اهلل تعاىل البيئة وذللها �سبحانه وتعاىل ّ
و�سخرها خلدمة
الإن�سان الذي ا�ستخلفه يف الأر�ض التي احتوت الإن�سان كجزء ال يتجز�أ
من البيئة ،ويقرر ذلك عد ٌد من الن�صو�ص القر�آنية ،ومنها:
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الَ ْر َ�ض َذ ُل اًول َف ْام ُ�شوا يِف َم َن ِاك ِب َها
قال تعاىل} :هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
َو ُك ُلوا ِمنْ ِر ْز ِق ِه َو ِ�إ َل ْي ِه ال ُّن ُ�شو ُر {(.)1
قال تعاىلَ } :وهُ َو ا َّل ِذي َ�س َّخ َر ا ْل َب ْح َر ِلتَ�أْ ُك ُلوا ِم ْن ُه لحَ ْ ًما َط ِر ًّيا
َاخ َر ِفي ِه َو ِل َت ْب َت ُغوا
َوت َْ�ست َْخ ِر ُجوا ِم ْن ُه ِح ْل َي ًة َت ْل َب ُ�سو َن َها َو َت َرى ا ْل ُف ْل َك َمو ِ
ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {(.)2
َات َو َما يِف
ال�س َماو ِ
قال تعاىل�} :أَلمَ ْ َت َر ْوا �أَنَّ اللهََّ َ�س َّخ َر َل ُك ْم َما يِف َّ
ا�س َمنْ ُي َجا ِد ُل
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو َ�أ ْ�س َب َغ َع َل ْي ُك ْم ِن َع َم ُه َظ ِاه َر ًة َو َب ِاط َن ًة َو ِمنَ ال َّن ِ
َاب ُم ِن ٍري {(.)3
َي ِع ْل ٍم َو اَل هُ دً ى َو اَل ِكت ٍ
يِف اللهَّ ِ ِبغ ِ
قال تعاىل} :اللهَّ ُ ا َّل ِذي َ�س َّخ َر َل ُك ُم ا ْل َب ْح َر ِلت َْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك ِفي ِه ِب�أَ ْم ِر ِه
َات
ال�س َماو ِ
َو ِل َت ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ * َو َ�س َّخ َر َل ُك ْم َما يِف َّ
الَ ْر ِ�ض َج ِمي ًعا ِم ْن ُه �إِنَّ يِف َذ ِل َك َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ {(.)4
َو َما يِف ْ أ
ال�س َما ِء
َات و ْ أ
ال�س َماو ِ
َالَ ْر َ�ض َو�أَ ْنزَ َل ِمنَ َّ
قال تعاىل} :اللهَّ ُ ا َّل ِذي َخ َلقَ َّ
َات ِر ْز ًقا َل ُك ْم َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َك ِلت َْج ِر َي
َما ًء فَ�أَ ْخ َر َج ِب ِه ِمنَ ال َّث َمر ِ
الَ ْن َها َر * َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم َّ
ال�ش ْم�سَ وَا ْل َق َم َر
يِف ا ْل َب ْح ِر ِب�أَ ْم ِر ِه َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم ْ أ
دَا ِئبَينْ ِ َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل وَال َّن َها َر * َو�آَتَا ُك ْم ِمنْ ُك ِّل َما �سَ�أَ ْل ُت ُمو ُه َو ِ�إنْ
َت ُع ُّدوا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ اَل ْ
ال ْن َ�سانَ َل َظ ُلو ٌم َك َّفا ٌر {(.)5
ت ُ�ص َ
وها �إِنَّ ْ إِ

()1
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()4
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وبذلك ف�إن نعم اهلل تعاىل التي تك ّون يف جمموعها عنا�صر البيئة
يف جمالها و�إتقانها يعجز الإن�سان الذي ّ
�سخر اهلل تعاىل له هذه البيئة
�أن يح�صيها ،وهو مع ذلك ظلو ٌم ك ّفار جاحد بهذه النعم بعدم حمافظته
عليها ،وعدم �شكر اهلل تعاىل عليها �أن �سخرها له وجعلها يف خدمته.
ال ْن َ�سانَ َل َظ ُلو ٌم
وقد ذكر ال�سعدي يف تف�سري قوله تعاىل�} :إِنَّ ْ إِ
َك َّفا ٌر{ ب�أن ال�صفة التي �أوردها اهلل تعاىل عن الإن�سان هي طبيعة و�سج ّية
ومق�صر يف حقوق ر ّبه ،ك ّفار لنعم
فيه ،فهو ظامل جمرتئ على املعا�صي
ّ
اهلل تعاىل ،فهو ال ي�شكرها وال يعرتف بها �إال من هداه اهلل ف�شكر نعمه،
وعرف حق ربه وقام به.
ثم ذكر ب�أن يف هذه الآية من �أ�صناف نعم اهلل تعاىل على العباد
ومف�صل يدعو اهلل به العباد �إىل القيام ب�شكره وذكره
�شيء عظيم جممل ّ
ويح ّثهم على ذلك ّ
ويرغبهم يف �س�ؤاله ودعائه �آناء الليل والنهار ،كما �أن
نعمته تتكرر عليهم يف جميع الأوقات (.)1
لذلك ف�إن البيئة مبا ا�شتملت عليه من مكونات وعنا�صر تعترب يف
جمموعها نعم ًا من نعم اهلل تعاىل على الإن�سان ،حيث يتعني عليه ال�شكر
للمنعم على هذه النعم ،وذلك مما مييز نظرة الإ�سالم للبيئة عن نظرة
غريه من املذاهب الفل�سفية والو�ضعية ،وال �شك �أن �أعظم تعبري بال�شكر
لهذه النعم يتمثل يف املحافظة عليها و�صيانتها.
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ت�صحيح :الب�سام – حممد �سليمان ،ج ،3:ط ،1988 – 1408 ،1 :مطبعة املدين،
امل�ؤ�س�سة ال�سعودية ،القاهرة – م�صر� ،ص .20
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ثم من رحمة اهلل تعاىل �أن هذه البيئة التي ج ّهزها اهلل �سبحانه
وتعاىل بكل مق ّومات احلياة لت�صبح بيت ًا �آمن ًا للإن�سان وتفي بكل متطلباته
املعي�شية ،قد حفظها اهلل �سبحانه وتعاىل وحماها من خماطر الإ�شعاعات
الكونية الف�ضائية ،ومن ال�شهب والنيازك التي تندفع من الف�ضاء اخلارجي
ال�س َما َء َ�س ْق ًفا محَ ْ ُف ً
وظا
نحو الأر�ض .ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا َّ
َوهُ ْم َعنْ �آَ َيا ِت َها ُم ْع ِر ُ�ضونَ {( .)1حيث �أثبتت الدرا�سات �أن الغالف اجلوي
الذي يحيط بالأر�ض ي�ضم جمموعة من الطبقات ،ولكل طبقة وظيفة
ت�ؤديها يف �إعالة احلياة وحمايتها.
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل �أتقن �صنعه للبيئة عندما خلقها ،حيث
�أودع فيها كل مق ّومات احلياة ال�ستقرار حياة الإن�سان وغريه من
املخلوقات على وجه الأر�ض ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و َجـعـَ َل ِفيـ َها
َا�س َي ِمنْ َفـ ْوقـِ َها َو َبا َر َك ِفي َها َو َق َّد َر ِفيـ َها �أَ ْقوَاتَـ َها يِف �أَ ْر َب َعـ ِة �أَ َّي ٍام َ�سـوَا ًء
َرو ِ
ِل َّل�سا ِئلـِني{( .)2كما �أحاطها بدروع حامية وواقية من الأخطار القادمة
من الف�ضاء اخلارجي (.)3
ويرى حممد عبد القادر الفقي ب�أن الإ�سالم يتمتع مبفهوم �أعمق
و�أو�سع للبيئة ،فهو ال ينظر �إليها من حيث كونها متثي ًال لكل ما يحيط
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الأنبياء .32
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ف�صلت 10
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الأنبياء .32
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بالإن�سان من موجودات على الأر�ض ،بل �إن الإ�سالم قد طالب الإن�سان
وك ّلفه ب�أن يتعامل مع البيئة من منطلق �أنها ملكية عامة يجب املحافظة
عليها حتى ي�ستمر الوجود ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و اَل ُت ْف ِ�سدُوا يِف
ْأ
الَ ْر ِ�ض َب ْع َد �إِ ْ�صلاَ ِح َها َذ ِل ُك ْم خَيرْ ٌ َل ُك ْم �إِنْ ُك ْنت ُْم ُم�ؤْ ِم ِن َني {(.)1
ومل تقت�صر ر�ؤية الإ�سالم ل�صناعة نظرة الإن�سان للبيئة على
البعد املكاين فح�سب ،بل �شملت �أي�ضا البعد الزماين ،وذلك بالنظر �إىل
امتداد اخللق للأر�ض من خالل ما قررته الن�صو�ص ال�شرعية ،وذلك
من �أجل االتعاظ والعربة ومعرفة االمتداد العميق لهذه احلقيقة التي
الَ ْر ِ�ض
حتيط بالإن�سان وهي البيئة ،ويقرر ذلك قول اهللُ } :ق ْل ِ�س ُريوا يِف ْ أ
الَ ِخ َر َة ِ�إنَّ اللهََّ َع َلى ُك ِّل
َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َف َب َد�أَ الخَْ ْلقَ ُث َّم اللهَّ ُ ُي ْن ِ�ش ُئ ال َّن ْ�ش�أَ َة ْ آ
�شَ ْيءٍ َق ِدي ٌر {(.)2
وقد ذكر ال�سعدي يف تف�سري هذه الآية ب�أن فيها �أمر ًا للنبي حممد
(�صلى اهلل عليه و�سلم) ب�أن ي�أمر �أمته �إذا ح�صل معهم �شك وريب يف
االبتداء ب�أن ي�سريوا يف الأر�ض ب�أبدانهم وقلوبهم لينظروا كيف بد�أ اهلل
تعاىل اخللق ،و�أن احلكمة من هذا ال�سري �أنكم �ستجدون �أمم ًا من الآدميني
ال تزال توجد �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،وجتدون النبات والأ�شجار كيف حتدث وقتا
( )1معلومات واردة يف املوقع الإلكرتوين ،www.fikr.com :وتاريخ دخول املوقع هو11 :
�سبتمرب .2007
()2
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بعد وقت ،وجتدون ال�سحاب والرياح ونحوها م�ستمرة يف جتددها ،بل
اخللق دائما يف بدء و�إعادة (.)1
احلكم التي تتقرر بناء على هذا الأمر
وبذلك ف�إنه يت�ضح ب�أن من ِ
يف هذا الن�ص القر�آين تتمثل يف التفكر والتد ّبر ك�أعظم عبادة يتعبدها
الإن�سان من خالل عالقته بالبيئة ،فالتفكر ال يكون ملا هو موجود فح�سب،
بل مبا كان عليه و�ش ّيده الأقدمون منذ �أن بد�أ اهلل تعاىل اخللق ،حيث �أن
هذه الدنيا يف خلقها وتوازنها وتقدير �أمورها يف كل �شيء فيها هناك
داللة ودليل تدل على اخلالق الواحد ،وهي بذلك لي�ست وليدة �صدفة كما
يزعم به بع�ض �أ�صحاب املذاهب الو�ضعية.
ومن جانب �آخر طالب الإ�سالم الإن�سان �أن ي�ستثمر عمره –
باعتباره بعد ًا زمني ًا هام ًا – يف تعامله مع الأنظمة البيئية من منطلق �أنها
نعمة كربى للإن�سان ،ودعاه �إىل النظر يف مك ّونات البيئة وعنا�صرها،
و�إىل الت�أمل يف خملوقات اهلل تعاىل ،والآيات يف ذلك كثرية منها قول اهلل
الَ َياتُ وَال ُّن ُذ ُر
َالَ ْر ِ�ض َو َما ُت ْغ ِني ْ آ
َات و ْ أ
ال�س َماو ِ
تعاىلُ } :ق ِل ا ْن ُظ ُروا َماذَا يِف َّ
َعنْ َق ْو ٍم اَل ُي�ؤْ ِم ُنونَ {(.)2
ففي هذه الآية دعوة من اهلل تعاىل لعباده �إىل النظر ملا يف
ال�سماوات والأر�ض .واملراد بذلك نظر الفكر واالعتبار والت�أ ّمل ملا فيها،
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،3مرجع �سبق ذكره� ،ص .54
()2
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وما حتتوي عليه ،واال�ستب�صار يف ذلك؛ ف�إن يف ذلك �آيات لقوم ي�ؤمنون،
وع ً
ربا لقوم يوقنون ،تدل على �أنه وحده املعبود املحمود ،ذو اجلالل
والإكرام ،والأ�سماء وال�صفات ال ِعظام (.)1
عندما خلق اهلل �سبحانه وتعاىل البيئة الطبيعية التي هي عبارة
عن كل ما يحيط بالإن�سان من ظواهر ومك ّونات طبيعية حية �أو غري ح ّية
من خلق اهلل �سبحانه وتعاىل ،وهي بيئة �أحكم اهلل �سبحانه وتعاىل خلقها
كم ًا ونوع ًا ووظيفة ،ولي�س �أدل على دقة خلق اخلالق يف ذلك �أنه �إذا حدث
تغيري وا�ضح يف �أي من عنا�صرها – �سواء يف خ�صائ�صه الكمية �أو النوعية
 ،ف�إن هذا الأمر يخلق الكثري من امل�شاكل ،وهي ق�ضية بالغة الأهمية،ويجب �أن يعيها الإن�سان يف عالقته مع البيئة؛ وذلك حتى يحافظ على
ا�ستمرارية بقاء عنا�صر البيئة كما خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل ،وذلك من
�أجل ا�ستمرارية احلياة دون م�شكالت �أو كوارث ال قبل للإن�سانية بها.
وبذلك ف�إن ت�سخري البيئة خلدمة الإن�سان �إمنا تقرر من عند اهلل
تعاىل يف علم الغيب حتى يكون خليفة هلل يف �أر�ضه ،فهو حما�سب على
كل تق�صري يف حقها ،وكل �إفراط �أو تفريط يف االنتفاع منها ،كما �أنه
م�س�ؤول عن حمايتها و�صيانتها حتى حتفظ توازنها ليكون خليفة بحق هلل
يف �أر�ضه.
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،2مرجع �سبق ذكره� ،ص .345
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ثاني ًا  -خالفة الإن�سان وو�صايته على البيئة:
لقد اقت�ضت حكمة اهلل عز وجل �أن يكون الإن�سان خليفة يف الأر�ض،
و�أن يتمتع بقدرات ونعم ال يتمتع بها غريه من املخلوقات حتى عامل
املالئكة ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آَ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم
يِف ا ْل رَ ِّب وَا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُ ْم ِمنَ َّ
منْ َخ َل ْق َنا
الط ِّي َب ِ
ات َو َف َّ�ض ْل َناهُ ْم َع َلى َك ِث ٍري مِ َّ
َت ْف ِ�ضيلاً {(.)1
�إن اال�ستخالف يعني �أن الإن�سان و�صي على هذه البيئة ال مالك لها،
فهو م�ستخلف على �إدارتها وا�ستثمارها و�إعمارها و�أمني عليها ،ويقت�ضي
واجب اال�ستخالف بطبيعة احلال �أن يتبع املخلوق ما ي�أمر به مالك هذه
البيئة وخالقها وم�ستخلفه فيها ،ويقت�ضي واجب �أمانة اال�ستخالف �أن
يت�صرف فيها ت�صرف الأمني فيما لديه من �أمانات ،فالأر�ض �أر�ض اهلل،
والعباد عباد اهلل .فهي لي�ست ملكية مطلقة يف الإ�سالم ،بل هي حمددة
ب�ضوابط و�شروط حددها اهلل �سبحانه وتعاىل ،منها ح�سن ا�ستغاللها
و�صيانتها واملحافظة عليها من �أي تدمري �أو تخريب.
كما �أن اال�ستخالف بالقيا�س الزمني ا�ستخالف م�ؤقت ،ويقرر ذلك
الَ ْر ِ�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َمتَا ٌع �إِل ِح ٍني {( .)2وهذا
قول اهلل تعاىلَ } :و َل ُك ْم يِف ْ أ
يعنى �أن البيئة مبواردها الطبيعية املختلفة ال تعترب ملك ًا خال�ص ًا جليل
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من الأجيال يت�صرف فيها كيفما �شاء ،وال ي�ستطيع �أي جيل �أن ي ّدعي
لنف�سه هذا احلق ،و�إمنا هي مرياث الب�شرية الدائم تتوارثه الأجيال
املتعاقبة واملتالحقة ،ومن ثم يقت�ضي واجب اال�ستخالف �أن نحافظ
على البيئة دون تدمري �أو ا�ستنزاف لنورثها للأجيال القادمة بيئة �سليمة
قادرة على العطاء كما خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل ،ومن هذا املنطلق
يعترب �سوء ا�ستغالل موارد البيئة وا�ستنزافها حل�ساب جيل معني على
ح�ساب الأجيال القادمة �أمر ًا ينهي عنه الإ�سالم ،كما �أن فيه خمالفة
�صريحة ملعنى اال�ستخالف.
�إن ح�سن ا�ستغالل البيئة عبادة ،واملحافظة عليها و�صيانتها لت�ستمر
�إىل ما �شاء اهلل كي تنتفع بها الب�شرية كافة ،وذلك حتى يرث اهلل الأر�ض
ومن عليها عبادة �أي�ضا .كما �أن �إماطة الأذى عن الطريق عبادة ،وعدم
تلويث املاء والهواء عبادة ،وح�سن ا�ستعمال املرافق العامة واخلا�صة
من طرق ومياه وكهرباء وامل�ؤ�س�سات املختلفة من مدار�س وم�ست�شفيات
وم�صانع وغريها ب�أ�سلوب را�شد عاقل عبادة ،وهذه ال�سلوكيات الإ�سالمية
البناءة يف التعامل مع مكونات البيئة الطبيعية وامل�شيدة �أمر من اهلل
�سبحانه وتعاىل.
ولي�س ثمة �شك �أن ح�سن ا�ستغالل مكونات البيئة الطبيعية وامل�شيدة
و�صيانتها فيه نفع كبري للب�شرية كافة ،و�أن �سوء ا�ستغاللها والعمل على �سرعة
ا�ستنزاف مواردها فيه �ضرر بالغ للب�شرية جمعاء ،وهو يف نف�س الوقت كفر
ب�أنعم اهلل والعياذ باهلل ،وال ريب �أن الكفر ب�أنعم اهلل مدعاة �إىل امل�آ�سي
والكوارث واجلوع واخلوف ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و�ضَ َر َب ُ
الل َمثَلاً
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َق ْر َي ًة َكا َن ْت �آَ ِم َن ًة ُم ْط َم ِئ َّن ًة يَ�أْ ِتي َها ِر ْز ُق َها َر َغدًا ِمنْ ُك ِّل َم َك ٍان َف َك َف َرتْ ِب�أَ ْن ُع ِم اللهَّ ِ
فَ�أَذَا َق َها اللهَّ ُ ِل َبا�سَ الجْ ُ و ِع َوالخَْ ْو ِف مَِبا َكا ُنوا َي ْ�ص َن ُعونَ {(.)1
كما �أن ا�ستغالل موارد البيئة لتحقيق منفعة ذاتية وم�ؤقتة على
ح�ساب الإ�ضرار بهذه املوارد و�إف�سادها وا�ستنزافها يعترب �أمر ًا منهي ًا
عنه يف الإ�سالم انطالق ًا من القاعدة الفقهية الإ�سالمية (درء املف�سدة
مقدم على جلب املنفعة) ،وتعني �أنه ال جلب ملف�سدة على ح�ساب تفعيل
املنفعة .وهذا ما بد�أ العامل الغربي يدركه م�ؤخر ًا يف ال�سبعينات من هذا
القرن كو�سيلة مهمة حلماية البيئة و�صيانتها عندما طرح فكرة (تقومي
املردود البيئي) ،وي�صطلح عليها بالإجنليزية (Environmental
 )lmpact Assesment LIAعند ا�ستغالل موارد البيئة ،ويعني هذا
املفهوم �ضرورة تقييم ت�أثري �أي م�شروع على البيئة ،ف�إذا تبني �أن له ت�أثري ًا
�ضار ًا �أو مف�سد لعنا�صر البيئة يتم تعديله لتفادي هذا ال�ضرر �أو هذه
املف�سدة ،و�إذا مل يتحقق ذلك يلغى امل�شروع من منطلق �أن املحافظة على
موارد البيئة مقدمة ومف�ضلة على املنفعة االقت�صادية التي كثري ًا ما تكون
م�ؤقتة .فاملحافظة على البيئة من املقومات الأ�سا�سية وال�ضرورية لإجناح
م�شروعات التنمية وا�ستمرارها ،ومعنى هذا �أن فكرة تقومي املردود البيئي
التي تعك�س فل�سفة القاعدة الفقهية الإ�سالمية �سالفة الذكر « درء املف�سدة
 « ...ت�ؤكد �أ�صالة الفكر الإ�سالمي يف �صيانة البيئة وحمايتها (.)2
()1

النحل .112
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ملا كانت البيئة م�سخرة بجميع عنا�صرها خلدمة الإن�سان وحتى
يقوم مبهمة خالفته هلل تعاىل يف �أر�ضه ،ف�إنه بذلك ميتلك و�صاية يف
�إدارتها واالنتفاع منها وحمايتها حتى ال ت�صبح غري �صاحلة خلدمة
ب�سبب �إف�ساده واعتداءاته؛ لذلك تعينّ عليه �أن يتع ّرف على ما ت�ستلزمه
هذه الو�صاية على نحو �أكرث تف�صي ًال.
وبذلك ف�إن الإن�سان يعترب جزء ًا من هذا الكون الذي تك ّمل عنا�صره
بع�ضها بع�ضا ،ولكنه جزء متميز وله موقع خا�ص بني �أجزاء الكون ،حيث
تتمثل �صلته بالكون مما يعرب عن �صورة خالفته الإيجابية كما يذكرها
عبد اهلل �شحاته يف كتابه ( ر�ؤية الدين الإ�سالمي يف احلفاظ على البيئة)
مبا يلي:
·

�صلة الت�أمل والتفكري واالعتبار يف الكون وما فيه.

·

�صلة اال�ستثمار املتوازن احلافظ ،واالنتفاع والتعمري،
والت�سخري ملنافعه وم�صاحله.

·

�صلة العناية والرعاية؛ وذلك لأن �أعمال الإن�سان ال�صاحلة
غري حمدودة مب�صلحة الإن�سان وحده ،بل متتد �إىل م�صالح
خلق اهلل �أجمعني ،فخري النا�س �أنفعهم للنا�س ،ويف كل كبد
رطبة �أجر.

ويقرر من جانب �آخر ب�أننا كب�شر مل نخلق عبثا؛ �إذ �أن كل الأ�شياء
يف الكون خملوقة لعبادة رب واحد ،يرزق بع�ضها بوا�سطة بع�ض ،وهو
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الذي ي�سيرّ الدورة الرائعة بني املوت واحلياة ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل:
} ِ�إنَّ َ
الل َفا ِلقُ الحَْ ِّب وَال َّن َوى ُي ْخ ِر ُج الحَْ َّي ِمنَ المَْ ِّي ِت وَمخُ ْ ِر ُج َال ِّي ِت ِمنَ
ال ْ�ص َب ِاح َو َج َع َل ال َّل ْي َل َ�س َك ًنا و َّ
َال�ش ْم�سَ
الحَْ ِّي َذ ِل ُك ُم اللهَّ ُ فَ�أَ َّنى ُت�ؤْ َف ُكونَ * َفا ِلقُ ْ إِ
وَا ْل َق َم َر ُح ْ�س َبا ًنا َذ ِل َك َت ْق ِدي ُر ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َع ِل ِيم * َوهُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ال ُّن ُج َوم
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ * َوهُ َو
ات ا ْل رَ ِّب وَا ْل َب ْح ِر َق ْد َف َّ�ص ْل َنا ْ آ
الَ َي ِ
ِل َت ْه َتدُوا ِب َها يِف ُظ ُل َم ِ
ات ِل َق ْو ٍم
َاح َد ٍة َف ُم ْ�س َت َق ٌّر َو ُم ْ�س َت ْو َد ٌع َق ْد َف َّ�ص ْل َنا ْ آ
الَ َي ِ
ا َّل ِذي �أَ ْن� َشَ�أ ُك ْم ِمنْ َن ْف ٍ�س و ِ
ال�س َما ِء َما ًء فَ�أَ ْخ َر ْج َنا ِب ِه َن َباتَ ُك ِّل �شَ ْيءٍ
َي ْف َق ُهونَ * َوهُ َو ا َّل ِذي �أَ ْنزَ َل ِمنَ َّ
فَ�أَ ْخ َر ْج َنا ِم ْن ُه َخ ِ�ض ًرا ُن ْخ ِر ُج ِم ْن ُه َح ًّبا ُم رَت َِاك ًبا َو ِمنَ ال َّن ْخ ِل ِمنْ َط ْل ِع َها ِق ْنوَا ٌن
اب وَال َّز ْي ُتونَ وَال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِب ًها َوغَيرَْ ُم َت�شَ ا ِب ٍه ا ْن ُظ ُروا
دَا ِن َي ٌة َو َج َّن ٍات ِمنْ �أَ ْع َن ٍ
ِ�إلىَ َث َم ِر ِه ِ�إذَا �أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِ�إنَّ يِف َذ ِل ُك ْم َ آل َي ٍات ِل َق ْو ٍم ُي ْ�ؤ ِم ُنونَ {(.)1
فاملق�صود من خلق كل املخلوقات هو عبادة رب العاملني عن طريق
�أدائها الوظائف املقدرة لها من نفع بع�ضها بع�ض ًا ،مما ي�ؤدي �إىل تكافل
كوين �شامل ،ومن ثم ف�إن م�صلحة اخللق كافة �أ�صل ميتد يف تن�سيق
الكون ،كما �أنه الزم مهم لتوحيد العبودية؛ وذلك لأن عبادة رب العاملني
�إمنا تتحقق ب�أداء الأعمال ال�صاحلة التي من �ش�أنها حتقيق م�صالح
اخللق �أجمعني ،ثم �إن حق اال�ستثمار واالنتفاع والت�سخري الذي �شرعه
اهلل للإن�سان يقابله بال�ضرورة واجب يقت�ضي املحافظة على كل املوارد
الطبيعية كم ًا وكيف ًا (.)2
()1

الأنعام .99 - 95

(� )2شحاته – عبد اهلل ،ر�ؤية الدين الإ�سالمي يف احلفاظ على البيئة ،ط– 1421 ،1 :
 ،2001دار ال�شروق ،القاهرة – م�صر� ،ص .17
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�إن الإن�سان م�ستخلف على �إدارة الأر�ض وفقا ملقا�صد خالقها
ال�ستثمارها لنفعه ولنفع غريه من اخللق ،ولتحقيق م�صاحله وم�صاحلهم
جميع ًا؛ وهو حتقيق ًا لذلك �أمني عليها فيجب �أن يت�صرف ت�صرف الأمني
يف حدود �أمانته ،ولكنه يف جمموعه لن ي�شكل �صورة للخالفة الإيجابية
يف الأر�ض ،ويت�ضح من خالل تقييم �سلوكه يف عالقته مع البيئة كعن�صر
م�ؤثر فيها الت�صنيف على جمموعتني نتعر�ض لهما �ضمن املحور التايل.
ثالث ًا  -تقييم تفاعل الإن�سان كعن�صر م�ؤثر مع البيئة:
�إذا ما ق ّيمنا الإن�سان كعامل م�ؤ ّثر يف بيئته لنتعرف على دوره يف
نق�سمه ب�صفة عامة �إىل جمموعتني هما:
ا�ستغالل مواردها ،ف�إننا ميكن �أن ّ
· جمموعة الإن�سان الإيجابي :وهو الذي ميلك القدرات والكفاءات
العلمية والتقنية التي متكنه من ا�ستغالل موارد بيئته ا�ستغال ًال
جيد ًا ،خا�صة �إذا ما �أتقن هذا التفوق العلمي عند احلدود الآمنة،
وهي احلدود التي ت�صون البيئة وحتافظ عليها.
· جمموعة الإن�سان ال�سلبي �أو املد ّمر لبيئته من خالل تخلفه:
حيث تقف قدراته املحدودة دون ا�ستغالل موارد بيئته ا�ستغال ًال
ر�شيد ًا ،حيث نراه كثري ًا ما يعجز عن مواجهة حتديات البيئة
الطبيعية ،فيخ�ضع وي�ستكني عن تخلف وجهل حلتمية البيئة
الطبيعية ،والتي ي�أمتر ب�أمرها ،ويخ�ضع لتقلباتها مما يعر�ضه
لكثري من امل�شكالت وخا�صة م�شكلة نق�ص الغذاء.
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وقد يكون الإن�سان متقدم ًا ،ولكن من خالل نظرته وطموحه الأناين
ي�سيء �أي�ضا �إىل بيئته وبيئة غريه من خالل الإفراط يف ا�ستغالل موارد
البيئة مبا يهدد ب�سرعة نفادها وا�ستنزافها ،وهو �سلوك منهي عنه يف
الإ�سالم الذي يحر�ص على حماية املوارد و�صيانتها وح�سن ا�ستغاللها.
ومن هذا املنطلق ف�إن البيئة ( امل�ش ّيدة ) تتفاوت من منطقة �إىل
�أخرى تبعا لدرجة �إيجابية الإن�سان و�سلبيته من ناحية ،ودرجة ا�ستجابة
الطبيعة للجهد املبذول من الإن�سان من ناحية �أخرى .ومن هنا اختلفت
البيئات الب�شرية بني بيئة اجلمع وااللتقاط ،وبيئة ال�صيد ،وبيئة الزراعة
البدائية ،وبيئة الرعي البدائي ،وبيئة الزراعة املتقدمة ،وبيئة الرعي
املتط ّور ،وبيئة ال�صناعة وغريها (.)1
و�أرى �أنه وفقا للت�شعبات التي تناولنا بيانها فيما �سبق يف التنظري
ملفهوم البيئة من املنظور الإ�سالمي� ،أن املفهوم الأ�سمى والأرقى لهذا
املفهوم من املنظور الإ�سالمي هو الذي يقرر �أن البيئة مبا ت�ضمنته ما هي
�إال �أمانة ا�ستودعها اهلل الإن�سانية ،و�أن الإن�سانية عليها �أن حتافظ على
هذا الأمانة مل�صلحة معي�شتها وبقائها وخالفتها يف الأر�ض عرب الأجيال،
كما �أن الأمة امل�سلمة باعتبارها �أمة خامتة و�صل �إليها نداء اهلل �سبحانه
وتعاىل اخلالق لهذه البيئة عليها �أن تنقل احلقائق التي عر�ضها لها املوىل
عز وجل يف كتابه �إىل خمتلف املجتمعات الإن�سانية ،و�أن تبذل �أق�صى
( )1زين الدين عبد املق�صود ،البيئة والإن�سان – ر�ؤية �إ�سالمية ،ط،1986 – 1406 ،1 :
دار البحوث العلمية للن�شر والتوزيع ،العا�صمة – الكويت� ،ص .21
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اجلهود حتقيق ًا لذلك قيام ًا بوظيفتها التي ك ّرمها اهلل تعاىل بها واملتمثلة
بالبالغ املبني.
�إن مفهوم البيئة من املنظور الإ�سالمي يقرر �أنه من ال�ضرورة
مبكان �أن تنطلق ال�شعوب الإ�سالمية نحو فهم جاد ،وواقع عملي
حم�سو�س يخلق قدوة يف املجتمع الدويل يف املحافظة على البيئة.
كما عليها �أن تكون مبادرة نحو �سائر االتفاقيات واملعاهدات املعنية
بحماية البيئة التي من �ش�أنها �أن حتفظ الأمانة ،وذلك �إىل �أن يرث
اهلل الأر�ض ومن عليها.
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الف�صل الثالث
العالقة بني الإن�سان والبيئة
�إن الإن�سان هـو العن�صر البيئي الوحيد القادر على �إحداث تغيري
يف البيئة ي�ؤثر يف توازنها الطبيعي ،وذلك مبا �أوتيه من الإرادة احلرة
التي تغري اجتاه الأحداث ،ومن القدرة على تنفيذ تلك الإرادة ،يف حني ت�سري
كل الكائنات الأخ��رى وفق غائية بيئية مر�سومة ال متلك �إال �أن تنخرط يف
م�سارها العام .ومن �أهم املوجهات لتلك الإرادة احلرة يف الإن�سان التي ميكن
�أن حتدث التغيري البيئي ما يحمله من ت�صور ثقايف حلقيقة البيئة.
�إن الإن�سان يحمل من بني كل كائنات البيئة ت�صور ًا ثقافي ًا لعالقته
بها� ،سواء كان ذلك الت�صور ديني ًا �أو فل�سفي ًا �أو �أ�سطوري ًا ،وهو ت�صور
يتحدد فيه مدى االت�صال بينه وبينها يف حقيقة كل منهما ،كما يتحدد
فيه الدور الذي يكون للبيئة يف �أداء الإن�سان للمهمة التي يقوم بها يف
حياته ،وامل�سئولية التي تكون عليه �إزاءها مرتتبة على مدى ذلك االت�صال
وطبيعة ذلك ال��دور .فمجمل هـذه العنا�صر يف عالقة الإن�سان بالبيئة
موجه ًا �أ�سا�سي ًا لفعله فيها ،وتتوقف طبيعة ذلك الفعل �سلب ًا و�إيجاب ًا
ُتعترب ّ
على ما تكون عليه تلك العنا�صر من تقدير يف الت�صور الثقايف.
وكما كان لت�صور هـذه العالقة بني الإن�سان والكون �أثر بني يف تعامل
احل�ضارات ال�سابقة مع البيئة و�أثرها فيها ،ف�إن هـذا الت�صور كما هـو يف
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الفل�سفة احلديثة واملعا�صرة التي انبنت عليها احل�ضارة الغربية كان له
هـو �أي�ض ًا �أثر بالغ يف توجيه هـذه احل�ضارة من حيث تعاملها البيئي،
بحيث ميكن القول �إن الأزم��ة البيئية التي انتهت �إليها هـذه احل�ضارة
هي يف �شطر كبري منها نتيجة ت�صور لعالقة الإن�سان بالبيئة تر�سخ يف
ثقافة الغرب ،ومن ثمة ف�إن التعامل مع هـذه الأزمة بالتحليل �أو باملعاجلة
ال ميكن بحال �إال �أن يقوم من بني ما يقوم على فح�ص هـذا الت�صور
وتقوميه ،ثم على تغيريه و�إ�صالحه.
ويف الثقافة الإ�سالمية يقوم ت�صور حلقيقة العالقة بني الإن�سان
والبيئة كونته يف الأذهان تعاليم القر�آن واحلديث ،وكان من بني املوجهات
املهمة لل�سلوك البيئي يف احل�ضارة الإ�سالمية .ويف هـذا الت�صور الإ�سالمي
من التميز يف �أ�س�سه ويف بنيته ما ميكن من طرحه بجدارة يف �ساحة
احلوار احلا�صل يف ق�ضية الأزمة البيئية الراهنة ليكون بدي ًال للت�صور
الفل�سفي الذي كان من �أ�سباب ن�شوء هـذه الأزم��ة ،وذلك ملا يجنب يف
الت�صرف البيئي من الآث��ار ال�ضارة التي �أف�ضى �إليها الت�صور الثقايف
الغربي للعالقة بني الإن�سان والبيئة ،حيث يقوم الت�صور الإ�سالمي يف
هـذا اخل�صو�ص على تقرير �صلة بني الإن�سان والبيئة الطبيعية ترتقي �إىل
درجة �أن تكون �ضرب ًا من الوحدة بينهما ذات جانب مادي وجانب روحي،
ولكن يف ذات الوقت ينف�سح فيها جمال لتميز معنوي يرتفع به الإن�سان
يف قيمته على �سائر مكونات البيئة ،كما يقوم على تقرير دور للبيئة يف
قيام الإن�سان مبهمته يف احلياة التي ُخلق من �أجلها ،وهو دور هـُيئت
يف �أ�صل طبيعتها لتقوم به ح�سبما تتطلبه تلك املهمة ،وهو الدور املعرب
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عنه يف الت�صور القر�آين بالت�سخري ،ومن هـذا وذاك ترتب �أن يقوم ذلك
الت�صور على تقدير مل�سئولية الإن�سان �إزاء البيئة من حيث االلتزام املادي
والأخالقي نحوها فيما له هـو منها وما لها هـي عليه� ،ضبط ًا للعالقة بني
الطرفني يف جانب م�سئولية الإن�سان على البيئة مبقت�ضى التكليف املبني
على العقل� ،إذ هـي ال يت�صور يف جانبها م�سئولية.
وبذلك ف�إن هناك ت�صور لطبيعة هذه العالقة يقوم فيما يقوم
عليه يف منظور الدين على �أمرين هما :الوحدة والت�سخري ،كما �أن من
ال�ضرورة مبكان يف حتديد �صورة وتكوين هذه العالقة وما �إذا كانت تقوم
على مبادئ وقواعده ومقت�ضياته �أم ال .ومن جانب �آخر ف�إن لهذه العالقة
�أبعاد ًا ومقت�ضيات تنطلق من خالل ما تقوم عليه مرتكزات العالقة ،وهي
ذات دور يف �صناعة ال�سلوك البيئي للمجتمع الإن�ساين.
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املبحـث الأول
طـبـيـعـــة الـعـــالقـــة

ي�صف عبد املجيد طريباق عالقة الإن�سان بالبيئة من حوله فيما
كانت عليه وما و�صلت �إليه يف الواقع املعا�صر ،وما �ست�ؤول �إليه يف امل�ستقبل،
وما ينبغي �أن تكون عليه من ان�ضباط مبقا�صد الت�سخري فيقول( :لقد
جبل على الإقبال عليها للأكل من �شجرتها بغية ملك �أو خلد ،ولو كان له
منها واديان ملا اكتفى ،ي�شفي غليل نف�سه من خرياتها ،نا�سيا �أنها حليب
ر�ضاع ين�ضب مورده مب�صة �أو م�صتني ،وتراعى فيه �أخوة الر�ضاعة بني
اجليل واجليلني ،و�أن اهلل مل يب�سط فيها الرزق للعاملني .مل ي�ستفق �إال وهي
تتنكر له ،وترف�ض جماراته فيما �ألف ،ت�ضيق به وي�ضيق بها ،يف تنف�س
هوائها �أو �شرب مائها �أو التملي يف جمال خلقها� ،أو التو�سع يف عمارتها،
�أو ا�ستنبات تربتها� .إنه نزع ملكية �صامت من النوع الب�شري الذي �ألف
الغذاء وامل�أوى والك�ساء .ورغم ما ميلكه اليوم من و�سائل الرتميم البيئي
ف�إنه يح�س �أن �أجزاء من ب�ساط الت�سخري ت�سحب تدريجيا من حتت كر�سي
اال�ستخالف الذي يرتبع عليه� .إن عطاء الأر�ض غري حمدود فيما خلق
له ،وهو جد حمدود فيما مل يخلق له ،وكل ا�ستعمال ينايف فطرة اخللق
ومقا�صد الت�سخري يجر ممانعة يف االنقياد للنفع متليها �سنن يف �أ�صل
وظائف اخللق ومقت�ضيات ال�شكر لرب اخللق .لقد كانت نربة ال�صحوة
يف البداية بيئة طبيعية ،ف�صارت بيئة عمرانية ،ثم �صارت بيئة اجتماعية
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واقت�صادية ،ثم بيئة ت�شريعية وم�ؤ�س�ساتية ،ثم �صارت بيئة ثقافية ،ولن تقف
حتى متتزج بالبعد العقدي الذي تتطابق فيه �أعمال الإن�سان وت�صوراته عن
الكون واحلياة والوجود كله .وكل الإن�سانية اليوم ت�ستدير نحو املعتقدات
والثقافات املحلية م�سائلة �إياها عن �أي م�ساهمة حتت�ضن الإ�شكاالت البيئية،
وترد العالقة بني الإن�سان والبيئة �إىل و�ضعها الطبيعي) (.)1
�إن الك�شف عن طبيعة العالقة وحقيقتها بني البيئة والإن�سان تنطلق
من خالل معرفة �صلة الوحدة بني الإن�سان والبيئة ،وما يت�صل بت�سخري
هذه البيئة للإن�سان ،حيث �أن معرفة حماور هذين الأ�سا�سني اللذين تقوم
يوجه الت�صرف البيئي وجهة �أخرى خمالفة
عليهما العالقة من �ش�أنه ،و�أن ّ
املوجه من
ملا هـو عليه الأمر الآن يف الت�صرف البيئي للح�ضارة الغربية ّ
الت�صور الثقايف الذي قامت عليه تلك احل�ضارة ،وهو �أمر يتبني بالتحليل
املنطقي ملا تف�ضي �إليه يف الواقع من ت�صرفات بيئية عنا�صر ذلك الت�صور
كما ر�سمتها تعاليم القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف ،ويتبني �أي�ض ًا من
واقع التجربة احل�ضارية الإ�سالمية يف �سلوكها البيئي كما وجهته عنا�صر
تلك ال�صورة ،كما يتدعم ذلك الأمر باملقارنة بني احل�ضارات وخ�صو�ص ًا
منها الإ�سالمية والغربية فيما �أف�ضت فيه منطلقاتها الثقافية يف هـذا
اخل�صو�ص �إىل النتائج العملية يف الت�صرف البيئي.

( )1طريباق – عبد املجيد ،منظور الإ�سالم �إىل املحافظة على البيئة ،مرجع �سبق
ذكره.
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�أو ًال  -عن�صــر الـوحــدة :
�إن الت�صور الإ���س�لام��ي كما يذكر حممد حممود ال�سرياين
لعالقة الإن�سان بالبيئة يقوم على افرتا�ض �أن الإن�سان والبيئة يرتبطان
بوحدة قوية ،ولي�سا بحال من الأحوال �أمرين منف�صلني عن بع�ضهما� ،أو
م�ضا ّدين لبع�ضهما ،فالإن�سان واحد من بني املوجودات البيئية الكثرية،
و�إن ات�صف ب�صفات خا�صة متميزة� ،إال �أنه يندرج �ضمن �سائر املك ّونات
البيئية الكثرية (.)1
وي�ؤكد عبد املجيد النجار ب�أنه من خ�لال ا�ستقراء ن�صو�ص
الكتاب وال�سنة يف عر�ضهما للعالقة بني الإن�سان والبيئة يت�ضح �أن
الطرفني يرتبطان يف وجودهما بوحدة قوية ولي�سا بحال من الأحوال
�أمرين منف�صلني عن بع�ضهما �أو م�ضادين لبع�ضهما ،حيث يتّحد معها
كلها لي�شكل اجلميع الهيئة البيئية الكربى التي متثلها جميع العنا�صر
مفردات و�أنظمة يف ان�سجام وتوافق ال يكون فيه
املحيطة بالإن�سان من
ٍ
�أي نوع منها مبا يف ذلك الإن�سان غريب ًا عن جمموعها ،وك�أمنا هـو قادم
�إليها من خارجها ،وخا�ضع لطبيعة غري طبيعتها ،بل اجلميع م�شمول
بنف�س الطبيعة خا�ضع لنف�س النظام مهما يكن من ترتبها ترتيب ًا قيمي ًا
يف درجات �أعلى درجة منها يحتلها الإن�سان خل�صائ�ص تكوينية فيه متيز
بها عن غريه من كائنات البيئة ولكن يف نطاق الوحدة ال�شاملة للجميع.
( )1ال�سرياين – حممد حممود ،املنظور الإ�سالمي لق�ضايا البيئة – درا�سة مقارنة،
مرجع �سبق ذكره� ،ص . 283
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�إنها �إذ ًا وحدة بني الإن�سان والبيئة الطبيعية مع متيز قيمي للإن�سان
يف نطاق تلك الوحدة متثل خط ًا بين ًا يف الت�صور الإ�سالمي لعالقة الإن�سان
نف�صله تالي ًا من
بالبيئة �ستكون له �آثار �سلوكية يف الوجهني على نحو ما ّ
مظاهر تلك الوحدة ونطاق ذلك التّم ّيز وما لهما من �أثر �سلوكي بيئي،
مقارنة يف ذلك بت�صورات خمالفة و�آثارها ال�سلوكية.
« »1وحدة الإن�سان والبيئة:
تتجلى الوحدة بني الإن�سان والبيئة كما ي�صورها القر�آن الكرمي
واحلديث ال�شريف ويحر�صان على �إبرازها يف مظاهر عديدة ترجع يف
معر�ض تعددها �إىل مظهرين �أ�سا�سيني :وحدة ذات طبيعة مادية ،ووحدة
ذات طبيعة روحية وجدانية.
 -1الـوحـدة املــاديـة � :إن الإن�سان على ما يبدو عليه من متيز على
�سائر املوجودات البيئية يف ال�شكل واملظهر ويف خا�صية الإدراك والقدرة على
الت�صرف حينما ُينظر �إليه من جهة التكوين املادي يتبني �أنه ينخرط يف
وحدة مادية مع تلك املوجودات ،حيث تظهر فيما ي�شمل اجلميع من وحدة يف
عنا�صر التكوين ووحدة يف القانون املنظم لتلك العنا�صر يف حركتها.
· وحدة العنا�صر  :فمن حيث وحدة العنا�صر بني الإن�سان والبيئة
يقرر القر�آن الكرمي �أن الإن�سان يوجد من نف�س العنا�صر التي تتكون منها
املوجودات البيئية اجلامدة واحلية ،فحينما ُيقارن مبا على الأر�ض من
جمادات يتبني على ما يبدو يف الظاهر من تناق�ض بينه وبينها �أن �أ�صل
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125

تكوينه لي�س �إال مما تكون هـي منه مع ً
ربا عنه يف القر�آن الكرمي بالرتاب
ال��ذي يرمز �إىل عنا�صر املعادن التي تتكون منها كل مفردات البيئة
ا�س �إِن ُكنت ُْم ف َر ْي ٍب ِّمنَ
على اختالفها كما يف قوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َاب {( .)1وحينما ُيقارن مبا على الأر�ض من
ا ْل َب ْع ِث ف َِ�إ َّنا َخ َل ْق َنا ُكم ِّمن ُتر ٍ
مظاهر احلياة يتبني �أن وحدة يف التكوين جامعة بينه وبينها من �أهم
عنا�صرها عن�صر املاء كما عرب عنه قوله تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا ِمنَ المَْا ِء ُك َّل
�شَ ْيءٍ َح ٍّي{( .)2وقوله تعاىل} :وَاللهَّ ُ َخ َلقَ ُك َّل دَا َّب ٍة ِّمن َّماءٍ {(.)3
وكما تربط الإن�سان بالبيئة وحدة مادية يف عنا�صر التكوين ،ف�إنه
تربطه معها وحدة مادية يف الكيفية الرتكيبية لتلك العنا�صر ،فقد ُركبت
املوجودات البيئية كلها مبا فيها الإن�سان بكيفية التزاوج كما يثبته قوله
تعاىلَ } :و ِمن ُك ِّل �شَ ْيءٍ َخ َل ْق َنا َز ْو َجينْ ِ َل َع َّل ُك ْم ت ََذ َّك ُرونَ {( .)4وكذلك قوله
تعاىل�ُ } :س ْب َحانَ ا َّل ِذي َخ َلقَ ْ أ
الَ ْر ُ�ض َو ِمنْ �أَن ُف ِ�س ِه ْم
الَ ْز َو َاج ُك َّل َها ممِ َّ ا ُتن ِب ُت ْ أ
وَممِ َّ ا اَل َي ْع َل ُمونَ {(.)5
ويبلغ البيان القر�آين �أوج��ه يف الداللة على الوحدة املادية بني
الَ ْر ِ�ض َن َبا ًتا {(.)6
الإن�سان والبيئة يف قوله تعاىل } :وَاللهَّ ُ �أَن َب َت ُكم ِّمنَ ْ أ
فالتعبري بالإنبات من الأر����ض هـو تعبري يوحي بوحدة العن�صر بني
الإن�سان وكل ما ينبت من الأر�ض متمثلة يف �إن�شاء الإن�سان مثل جميعها
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من عنا�صر الأر���ض ،ووحدة الكيفية بينها متمثلة يف ن�شوء بع�ضها من
بع�ض وفق دورة ت�شملها جميع ًا ،فاهلل تعاىل �أنبت الكل من الأر�ض لأنه
تعاىل �إمنا يخلقنا من النطف وهي متولدة من الأغذية املتولدة من النبات
املتولد من الأر�ض.
· وحـ ــدة القانـ ــون  :تتمثل هـذه الوحدة فيما ينتظم الإن�سان
واملكونات البيئية جميع ًا من قانون موحد ميثله تدبري اهلل �سبحانه
وتعاىل لتوازنها يف نطاق موزون تخ�ضع له جميع ًا دون �أن يند عنه �شيء
منها ،وذلك �سواء يف �أ�صل ن�شوئها� ،أو يف �سريورتها �أثناء وجودها� ،أو يف
انتهائها �إىل م�صريها.
ففي �أ�صل وجودها تخ�ضع مكونات البيئة جميع ًا مبا فيها الإن�سان
لقانون العلية الذي تن�ش�أ فيه جميع ًا بع�ضها من بع�ض على �سبيل ال�سببية
وفق التقدير الإلهي ،وذلك دون �أن يكون �أي منها خارج ًا عن تلك الدائرة،
نا�شئ ًا من ذاته بدون �سبب ،فالإن�سان الذي ُيظن يف الظاهر باعتباره خليفة
ب�أمر اهلل تعاىل يف �أر�ضه ملا ي�شتمل عليه من عن�صر ال��روح �أنه رمبا كان
ب�سبب ذلك ناب ًتا يف خلقه با�ستقالل لي�س يف حقيقته �إال خملوق ًا من �أدنى
تلك املوجودات وهو العلق ،كما جاء يف قوله تعاىل} :ا ْق َر�أْ ِب ْا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي
ال َن�سانَ ِمنْ َع َل ٍق{( .)1وملا كانت هـذه الآية هـي �أول ما نزل من
َخ َل َق * َخ َل َق ْ ِإ
القر�آن الكرمي ف�إنها تكون بالغة الداللة يف لفت االنتباه ثقاف ًيا �إىل ال�سببية
قانون ًا جتري وفقه كل املوجودات البيئية مبا فيها الإن�سان.
()1
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ويف �أثناء وجودها تخ�ضع املوجودات البيئية كلها مبا فيها الإن�سان
لوحدة تكامل وجودي حتتاج فيه لبقائها ومنوها �إىل بع�ضها بع�ض ًا يف
�شبكة بالغة التعقيد ال يفلت منها �أي موجود بيئي ليكون م�ستق ًال يف وجوده
عن غريه ب�أي وجه من وجوه اال�ستقالل ،وهو ما ي�شري �إليه قوله تعاىل يف
توقف احلياة على عن�صر املاءَ } :و َج َع ْل َنا ِمنَ المَْا ِء ُك َّل �شَ ْيءٍ َح ٍّي {(.)1
وعلى ذلك ُتقا�س كل املوجودات البيئية يف توقف بع�ضها على بع�ض ،ويف
�سريورتها تخ�ضع املوجودات البيئية كلها لقانون احلركة والتغري الذي
تكون به جميع ًا منقلبة يف كل حلظة من حلظات الزمان من حال �إىل
حال دون توقف �أي منها يف نقطة ا�ستقرار وثبات ،مهما تكن تلك احلركة
االنقالبية ظاهرة للحوا�س �أو خفية عنها ،فاجلبال كرمز للمادة البيئية
اجلامدة على ما تبدو عليه يف الظاهر من ا�ستقرار لي�ست يف حقيقتها
�إال متحركة حركة دائبة ال تتوقف } َو َت َرى الجْ ِ َب َال تحَ ْ َ�س ُب َها َج ِام َد ًة َو ِه َي
اب{( .)2والنبات يعترب رمز ًا للكائنات احلية على الأر�ض
ال�س َح ِ
مَ ُت ُّر َم َّر َّ
يكون يف حركة دائبة �أي�ض ًا ال تتوقف ،فاهلل تعاىل ُيجري املاء } ُث َّم ُي ْخ ِر ُج
ِب ِه َز ْر ًعا خُّ ْ
م َت ِل ًفا �أَ ْلوَا ُن ُه ُث َّم َي ِه ُيج رَفَتَا ُه ُم ْ�ص َف ًّرا ُث َّم َي ْج َع ُل ُه ُح َط ًاما{(.)3
وكذلك الأم��ر بالن�سبة للإن�سان ،فاهلل تعاىل} :هُ �� َو ا َّل ِ��ذي َخ َل َق ُكم ِّمن
َاب ُث َّم ِمن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم ِمنْ َع َل َق ٍة ُث َّم ُي ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْفلاً ُث َّم ِل َت ْب ُل ُغوا �أَ ُ�ش َّد ُك ْم ُث َّم
ُتر ٍ
()4
ِل َت ُكو ُنوا ُ�ش ُي ً
وخا { � .إنه قانون احلركة والتغري الذي يوحد الإن�سان وكل
الكائنات البيئية.
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ويف نهايتها تخ�ضع جميع الكائنات البيئية مبا فيها الإن�سان �إىل
قانون موحد هـو قانون الفناء الذي ي�أتي عليها جميع ًا ،فال يبقى منها
�شيء على ظهر الوجود �أف���راد ًا و�أن��واع�� ًا ،و�إن اختلفت �آجالها ق�صر ًا
وطو ًال فـ } ُك ُّل �شَ ْيءٍ َها ِل ٌك ِ�إ اَّل َو ْج َه ُه {( .)1يت�ساوى يف ذلك الإن�سان
مع كل مفردات البيئة ،و�إن اختلف عنها فيما بعد ذلك الهالك من بعث
وح�ساب ،وبذلك يتبني �أن الت�صوير القر�آين للوحدة بني الإن�سان والبيئة
جاء ت�صوير ًا م�ؤكد ًا يف مظاهر متعددة ومقامات خمتلفة ،وهو فيما يبدو
عليه يف ظاهره من و�ضوح قد ال ي�ستحق مثل ذلك الت�أكيد املكرر يبني عن
ق�صد قر�آين تربوي �سلوكي يف التعامل البيئي �سنبينه بعد حني.
« »2الــوحــــدة الروحـــية:
لي�ست الوحدة التي يثبتها القر�آن الكرمي بني الإن�سان والبيئة
مبقت�صرة على الوحدة امل��ادي��ة ،بل هـو يتعدى بها �إىل وح��دة بينهما
ذات بعد روح��ي ،وذل��ك مبا ي�صور من رابطة للإن�سان باملوجودات
البيئية جتعله ي�شعر ك�أمنا هـو من القرب منها وهي من القرب منه من
الناحية الوجدانية ،بحيث تتكون منهما وحدة جامعة من الأخوة واملحبة
والر�أفة والتوافق النف�سي ،فهذه املعاين كله يحر�ص القر�آن الكرمي على
بثها و�إبرازها يف �صلة الإن�سان بالبيئة ب�أ�ساليب خمتلفة ،ويف مقامات
متعددة �سواء ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،بحيث ي�ستقر يف الذهن
من جمملها �صورة عن هـذه ال�صلة تت�ضمن معنى من الوحدة الوجدانية
()1
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الروحية تتجاوز تلك الوحدة املادية اجلافة متمثلة يف وحدة العنا�صر
ووحدة القانون .ويتكون هـذا املعنى املت�ضمن للوحدة الروحية من جملة
من العنا�صر لعل من �أهمها ما يلي:
· وحدة الوالء هلل  :ي�صور القر�آن الكرمي ك ًال من الإن�سان والبيئة
الطبيعية على �أنهما طرف موحد يف خ�ضوعهما كليهما لنف�س القدرة
اخلالقة لهما واحلكمة املدبرة ل�ش�أنهما ،فك�أن بينهما �إذن �أخوة يف هـذا
ال�ش�أن� ،إذ ينتميان كالإخوة �إىل نف�س ال�سبب املوجد و�إىل نف�س ال�سبب
الراعي ،فهما �إذ ًا ينخرطان �ضمن طرف واحد خملوق مدبر �إزاء موجود
خالق مدبر لهما جميع ًا ،وهما لذلك يدينان له �سوي ًا بالوالء و�إن اختلفت
بينهما هـيئة ذلك الوالء وطبيعته وتعابريه.
ومن مظاهر هـذا الوالء هلل تعاىل الذي يتوحد فيه الإن�سان والبيئة
ما ي�شملهما جميع ًا من وح��دة امل�أتى وفق تقدير م�سبق للكم والكيف
والوظيفة ،فاهلل تعاىل } َو َخ َلقَ ُك َّل �شَ ْيءٍ َف َق َّد َر ُه َت ْق ِدي ًرا{( .)1ووحدة
امل�صري ال��ذي ينتهيان �إليه بعد حتقق الغاية من وجودهما وفق ذلك
َالَ ْر ِ�ض َو َما َب ْي َن ُه َما َو ِ�إ َل ْي ِه المَْ ِ�ص ُري {(.)2
َات و ْ أ
ال�س َماو ِ
التقدير } و ِ
َل ُم ْل ُك َّ
وفيما بني ذلك امل�أتى وهذا امل�صري يخ�ضعان جميع ًا للتدبري املوحد من
قبل اهلل تعاىل الذي يرعاهما برحمته وي�سريهما بحكمته ،فاهلل تعاىل
الَ ْر ِ�ض {(.)3
ال�س َما ِء �إِل ْ أ
هو الذي } ُي َد ِّب ُر ْ أ
الَ ْم َر ِمنَ َّ
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ومن هـذه الوحدة يف امل�أتى وامل�صري والتدبري بني الإن�سان والبيئة
تن�ش�أ وحدة بينهما يف اخل�ضوع امل�شرتك ملن بيده اخللق وامل�صري والتدبري،
ووحدة يف الوالء له ،فكل منهما خا�ضع بالعب ــودية هلل تعاىل�} :إِن ُك ُّل
الَ ْر� ِ��ضِ �إ اَّل �آ ِتي ال َّر ْح َم ِن َع ْبدً ا {( .)1فالإن�سان كما
َات َو ْ أ
ال�س َماو ِ
َمن يِف َّ
�سائر املكونات البيئية خا�ضعة هلل تعاىل ،جتري عليها جميع ًا قوانينه
و�سننه التي ال ت�ستطيع منها فكاك ًا ،وهي جميع ًا متار�س هـذه العبودية
فع ًال وتعرتف بها قو ًال وحا ًال } َو�إِن ِّمن �شَ ْيءٍ �إِ اَّل ُي َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه َو َل ِكن اَّل
يح ُه ْم {( .)2فالت�سبيح هـو االعرتاف باخل�ضوع هلل تعاىل،
َت ْف َق ُهونَ ت َْ�س ِب َ
وهو م�سلك جميع املوجودات البيئية و�إن اختلفت طريقة التعبري عنه بني
الإن�سان وغريه.
· وح��ـ��ـ��دة ال��وج��ـ��ـ��دان  :ي�صور ال��ق��ر�آن الكرمي رابطة وجدانية بني
الإن�سان والبيئة ،وهي وحدة تتمثل يف عواطف م�شرتكة يتبادالنها بينهما،
وتكون منطقة م�شرتكة ميتد فيها كل منهما �إىل الآخر يف حركة وجدانية ت�شبه
تلك التي تكون بني بني الب�شر .و�إذا كان هـذا الت�صوير للوحدة الوجدانية بني
الإن�سان من جهة والبيئة من جهة �أخرى ينحو منحى احلقيقة الواقعية يف
جهة الإن�سان ،وينحو منحى الرمزية يف جهة املوجودات البيئية ،ف�إنه على
�أية حال يق�صد منه ت�أكيد تلك الوحدة يف الت�صور الإ�سالمي كخط �أ�سا�سي
من اخلطوط املكونة لعالقة الإن�سان بالبيئة عموم ًا ،وهو خط يرتتب عليه �أثر
تربوي عظيم يف ال�سلوك البيئي.
()1

			
مرمي .93

()2

الإ�سراء .44
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ومن مظاهر هـذه الوحدة الوجدانية كما ُ�صورت يف القر�آن واحلديث
يف طريف احلقيقة والرمز ما يربط بني الإن�سان والبيئة من عاطفة املحبة
النا�شئة من و�شائج القرابة بينهما ،وما يرتتب عليها من عواطف الر�أفة
والرحمة واالح�ت�رام ،وقد جاء ذلك املعنى مطرد ًا يف البيانات القر�آنية
واحلديثية ب�صفة مبا�شرة وغري مبا�شرة ،مما يتبني معه �أن املق�صود معنى
�أ�صلي يف �صلة الإن�سان بالبيئة ولي�س جمرد خواطر عار�ضة.
ومن ذلك ما جاء يف القر�آن الكرمي من ت�شبيه للأنواع البيئية
املختلفة عامة ،ومن الأنواع احليوانية خا�صة بالنوع الإن�ساين يف انتظامها
أمما ،وذلك يف قوله تعاىلَ } :و َما
جميع ًا �أمم ًا كما ينتظم نوع الإن�سان � ً
الَ ْر� ِ��ض َو اَل َطا ِئ ٍر َي ِط ُري ِب َج َن َاح ْي ِه ِ�إ اَّل �أُممَ ٌ �أَ ْم َثا ُل ُكم{(.)1
ِمن دَا َّب�� ٍة يِف ْ أ
فهذه املثلية بني الإن�سان واحليوان يف الأممية تت�سع للعديد من العنا�صر
امل�شرتكة بينهما التي تلتقي كلها عند معنى القرابة بني الطرفني ،وهو ما
يتيح جما ًال من العاطفة الوجدانية ترتتب يف العادة على ما بني املوجودات
من القرابة.
· الـوحــدة املعرفــية ُ :يق َّدر يف الثقافة الإ�سالمية كما مر بيانه
�أن الطبيعة حقيقة واقعية خارجية م�ستقلة عن الوعي الإن�ساين ،و�أن
هذه احلقيقة هي حقيقة واقعية يف تفا�صيلها وخ�صائ�صها التي تتميز
بها املوجودات يف �ألوانها و�أ�شكالها و�أحجامها ولي�ست جمرد امتداد
كمي ي�ضفي عليه العقل الإن�ساين تلك اخل�صائ�ص كما هو الأم��ر يف
()1
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بع�ض الفل�سفات ،كما �أن هذه الطبيعة هي حقيقة واقعية �أي�ض ًا يف �سننها
وقوانينها التي ُركبت عليها والتي تنحكم بها يف �سريورتها.
وم��ن جهة �أخ��رى ف���إن و�سائل املعرفة الإن�سانية عموم ًا والعقل
منها خ�صو�ص ًا مهي�أة يف طبيعتها بحيث تتمكن من �إدراك حقيقة البيئة
الطبيعية على ما هي عليه يف و�ضعها الواقعي ،وبذلك تكون عملية املعرفة
�إمنا هي ح�صول ل�صورة الواقع الطبيعي يف الذهن الإن�ساين� ،سواء يف
خ�صائ�صه املح�سو�سة �أو يف �أو�ضاعه الكيفية من القوانني والأنظمة.
�إن هذا املفهوم املعريف للطبيعة كما هو م�ستقر يف الثقافة الإ�سالمية
هو مفهوم يجعل من الإن�سان والبيئة وحدة معرفية تن�ضاف �إىل الوحدة
املادية والوجدانية؛ ذلك لأن هذا التوافق بني الو�سائل املعرفية للإن�سان
يف طرائقها الإدراكية وبني البيئة يف واقعيتها ويف طبيعة تكوينها من
�ش�أنه �أن يجعل بني الذات العارفة وبني املو�ضوع حمل املعرفة �ضرب ًا من
التطابق يخلو من �أي ن�شاز �أو تراف�ض �أو تعار�ض ،فيبدو الطرفان �إذا
وح��دة معرفية متكاملة كما تبدو الوحدة يف التكامل بني املفتاح وبني
القفل الذي ُ�صمم على مقداره لتتم بينهما عملية الفتح يف غري ن�شاز.
�إن هذه الوحدة املعرفية هي التي عرب عنها القر�آن الكرمي ب�صفة
�ضمنية �أو مبا�شرة كما يتمثل يف احلث الدائب للإن�سان كي يوجه حوا�سه
وعقله �إىل م�شاهد البيئة الطبيعية ال�ستيعاب حقيقتها ما كان منها ظاهر ًا
وما كان خفي ًا ،وكما يتمثل يف الإ�شارة �إىل �أن ذلك التمثل �إمنا هو داعي
تقارب وان�سجام بني الإن�سان والبيئة ،وذلك كما جاء يف قوله تعاىل:
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َات َو ِل ُي ِذي َق ُكم ِّمن َّر ْح َم ِت ِه َو ِلت َْج ِر َي
} َو ِمنْ �آ َيا ِت ِه �أَن ُي ْر ِ�س َل ال ِّر َي َاح ُم َب ِّ�شر ٍ
ا ْل ُف ْل ُك ِب�أَ ْم ِر ِه َو ِل َت ْب َت ُغوا ِمن َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {( .)1ففي الآية دعوة
�ضمنية �إىل متثل معريف لظاهرة بيئية هي ظاهرة الرياح؛ �إذ ذلك التمثل
�سيف�ضي �إىل اكت�شاف توافق بني هذه الرياح وبني الإن�سان يف م�صاحله
ومطالبه ُعرب عنه بالب�شرى وبالرحمة ،من حيث قد ُيظن يف الظاهر حينما
ال يتم ذلك التمثل حلقيقتها �أنها مناق�ضة له ،فاملعرفة بحقائق البيئة كما
هي عليه يف واقعها هي �إذن �أمر ممكن ،وهي �أي�ض ًا عامل توافق وان�سجام
ووحدة بني الإن�سان والبيئة ،وذلك خالف ًا ملا ينتهي �إليه الت�صور ال�ستع�صاء
البيئة عن �أن ُتعرف حقيقتها من �شعور بالتناق�ض والغربة.
وقد �أ�صبح هذا التعليم القر�آين امل�ؤ�س�س ملعنى الوحدة بني الإن�سان
والبيئة يف مظاهره املختلفة �صورة واقعية يف الت�صور الثقايف الإ�سالمي
عليه انبنت احل�ضارة الإ�سالمية ب�أكملها ،وعليه قامت العلوم والفنون
وكافة مظاهر العمران ،فقد كان الإن�سان يف هذه احل�ضارة يعترب كائن ًا
بيئي ًاُ ،تر�سم له اخلطط يف ت�صريف احلياة على ذلك الأ�سا�س ،ولي�س
على �أ�سا�س �أنه كائن قادم من خارج البيئة فهو مت�صف بالغربة عنها
والت�ضاد معها.
ولعل من �أو�ضح ما يدل على هذا املنحى احل�ضاري الإ�سالمي
يف اعتبار الوحدة بني الإن�سان والبيئة ما كان م�ستقر ًا يف ذلك املنحى
من معنى �سائر ميثل فيه الإن�سان ب�أنه العامل الأ�صغر ،وميثل فيه العامل
()1

134

الروم .46
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

الطبيعي ب�أنه الإن�سان الأكرب ،وذلك تعبري ًا عن الو�شائج القوية بينهما،
بحيث ي�ستجمع الإن�سان ال�صغري خ�صائ�ص العامل الطبيعي الكبري،
وذلك ما كان يرتدد يف الفكر الإ�سالمي با�ستفا�ضة ،وعرب عنه الراغب
الأ�صبهاين بقوله( :جمع اهلل تعاىل يف الإن�سان ق��وى ب�سائط العامل
ومركباته وروحانياته وج�سمانياته ومبدعاته ومكوناته ،فالإن�سان من
حيث �إنه بوا�سطة العامل ح�صل ،وعن �أركانه وقواه �أوجد هو العامل ،ومن
حيث �إنه �ص ُغر �شكله وجمع فيه قواه هو كاملخت�صر من العامل ...ولكون
العامل والإن�سان مت�شابهني �إذا اعتُربا قيل :الإن�سان هو عامل �صغري،
والعامل �إن�سان كبري).
ولعل من التجليات احل�ضارية لهذا املعنى من وح��دة الإن�سان
والكون ما اجتهت فيه العلوم الإ�سالمية قاطبة الإن�ساين منها والطبيعي
من اجتاه التوا�صل فيما بينها �أخذ ًا وعطاء ،بحيث ي�ستفيد بع�ضها من
بع�ض يف املادة واملنهج جميع ًا ،وذلك بناء على ما بني الإن�سان والبيئة
الطبيعية من و�شائج الوحدة املقت�ضية للتوا�صل العلمي ،وذلك ما كان
�سبب ًا من �أ�سباب التقدم العلمي يف كل من علوم الطبيعة وعلوم الإن�سان
على حد �سواء ،فكثري ًا ما كان اكت�شاف حقائق يف البيئة الطبيعية ملهم ًا
الكت�شاف حقائق يف كينونة الإن�سان والعك�س �صحيح �أي�ض ًا ،وقد جاء
يف هذا املعنى و�صف ذو دالل��ة معربة يف كتاب الغزايل ( احلكمة من
خملوقات اهلل ).

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

135

« »2متيز الإن�سان يف نطاق الوحدة البيئية:
�إذا كان الإن�سان يف الت�صوير القر�آين ي�ؤلف مع البيئة الطبيعية
وحدة على م�ستويات متعددة ،ف�إن ذلك لي�س معناه �أن توزن قيمة كل
منهما مبقت�ضى تلك الوحدة بح�سب الظاهر امل��ادي من قوة التكوين
و�سطوة الأفعال ،ف���إذا الإن�سان بهذا امليزان يكون �أقل �ش�أن ًا يف قيمته
من البيئة �أو هو مت�سا ٍو معها يف ذلك كما يقع يف بع�ض الثقافات ،بل �إن
الإن�سان يف الت�صور الإ�سالمي هو يف نطاق وحدته مع البيئة يكون مت�صف ًا
باال�ستعالء القيمي عليها ،فهو الكائن الذي يت�سنم الدرجة العليا من
درجات ال�سلم البيئي ،بحيث يكون �أعلى �ش�أن ًا من جمموع البيئة الطبيعية
يف ميزان القيمة ،و�إن كان مو�صو ًال بها يف مظاهر عديدة من الوحدة.
وكما ك��ان ال��ق��ر�آن الكرمي يحر�ص يف ر�سم �صورة العالقة بني
الإن�سان والبيئة على �إبراز خط الوحدة بينهما ،فقد كان يحر�ص �أي�ض ًا
بذات القدر على �إبراز خط التميز القيمي للإن�سان على البيئة ،وت�صويره
على �أنه الكائن البيئي الأعلى �ش�أن ًا من �سائر الكائنات الأخرى� ،سواء
بالنظر �إليها �أفراد ًا �أو بالنظر �إليها هيئة جامعة .وقد كان هذا البيان
القر�آين لتميز الإن�سان على البيئة متيز ا�ستعالء ورفعة يعتمد عنا�صر
متعددة لعل من �أهمها ما يلي:
 .1متـيـ ــز الوجــود  :يبني القر�آن الكرمي �أن الإن�سان يتميز على
�سائر مكونات البيئة يف �أ�صل وجوده ابتداء� ،سواء من حيث كيفية مقدمه
�إىل الوجود �أو من حيث و�ضعه بعد ذلك بني املوجودات البيئية .و�أول ما
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يبـ ـ ــدو ذلـك فـ�إنـه يبدو فـي �أول �آيـات القــر�آن نزو ًال� ،إذ يـقــول تعـالــى:
ن�سانَ ِمنْ َع َل ٍق{( .)1فتخ�صي�ص
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ * َخ َلقَ ْ ِإ
ال َ
}ا ْق َر�أْ ِب ْ
الإن�سان بالذكر يف معر�ض البيان لن�ش�أة وجوده بعد بيان ن�ش�أة الوجود
كله �إجما ًال فيه داللة على التميز القيمي يف �أ�صل الوجود لهذا الإن�سان
املخ�صو�ص بالذكر من بني �سائر املوجودات الأخرى.
ويف البيان القر�آين خللق �آدم (عليه ال�سالم) نلم�س الداللة على
�أن وجود هذا الكائن اجلديد مل يكن حدث ًا عادي ًا كوجود �سائر الكائنات
البيئية الأخ��رى ،بل كان وج��وده طفرة يف �سل�سلة املوجودات اهتز لها
الوجود كله ،ومثل مرحلة جديدة يف تاريخ الأر�ض كما يفيده قوله تعاىل:
الَ ْر ِ�ض َخ ِلي َف ًة {(.)2
} َو ِ�إ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْلمَلاَ ِئ َك ِة ِ�إنيِّ َج ِاع ٌل يِف ْ أ
وقد ظل هذا التميز الوجودي للإن�سان يف نطاقه البيئي م�ست�صحب ًا
يف م�سرية حياته بعد حادثة خلقه ،فهو ال�سيد يف الكون ،املكرم يف ذاته،
املف�ضل على الكائنات الأخرى كما يفيده قوله تعاىلَ } :و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني
�آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم يِف ا ْل رَ ِّب وَا ْل َب ْح ِر{( .)3وهو الذي من �أجله ُت�سخر البيئة
كلها يف مكوناتها و�أنظمتها كما يفيده قوله تعاىلَ } :و َ�س َّخ َر َل ُكم َّما يِف
الَ ْر ِ�ض َج ِمي ًعا ِّم ْنهُ{(� .)4إنه �إذا متيز للإن�سان على
َات َو َما ف ْ أ
ال�س َماو ِ
َّ
البيئة يف �أ�صل وجوده فيها وطيلة ا�ستمراره عليها.
()1

العلق 		.2 – 1

()2

البقرة .30

()3

			
الإ�سراء .70

()4

اجلاثية .13
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 .2متيز التكوين  :يظهر القر�آن الكرمي متيز ًا للإن�سان على
�سائر امل��وج��ودات البيئية يف التكوين ،فهو قد ا�ستجمع من عنا�صر
التكوين يف ذاته ما تفرق يف املوجودات البيئية منها ،بحيث انفرد بهذا
اال�ستجماع عن كل ما �سواه من املوجودات ،فبالإ�ضافة �إىل ا�ستجماعه
للمكونات املادية التي تتفرق يف املوجودات البيئية ،ف�إنه ي�ستجمع �أي�ض ًا يف
تكوينه عن�صري املادة والروح من حيث ال ي�ستجمعها موجود غريه قط،
وهو ما يفيده قوله تعاىلَ } :و�إِ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْلمَلاَ ِئ َك ِة �إِنيِّ َخا ِل ٌق َب�شَ ًرا ِّمن
وحي َف َق ُعوا َل ُه
�صَ ْل�صَ ٍال ِّمنْ َحم ٍَ�أ َّم ْ�س ُن ٍون * ف َِ�إذَا َ�س َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت ِفي ِه ِمن ُّر ِ
َ�س ِاج ِدينَ {(.)1
وبالإ�ضافة �إىل هذا التميز التكويني للإن�سان يف مظهره الكمي
ف�إنه متيز يف تكوينه � ً
أي�ضا متيزً كيفي ًا ،حيث متثل فيما ُقدر عليه ذلك
التكوين من ِن�سب و�أو�ضاع وهيئات كان بها متفوق ًا على كل ما �سواه من
مكونات البيئة� ،سواء من حيث الأداء الوظيفي� ،أو من حيث القدرة على
االنتفاع� ،أو من حيث الهيئة اجلمالية ،وذلك ما يفيده قوله تعاىلَ } :ل َق ْد
ن�سانَ يِف �أَ ْح َ�س ِن َت ْق ِو ٍمي {(.)2
ال َ
َخ َل ْق َنا ْ إِ
وهذا التميز التكويني للإن�سان على �سائر املوجودات البيئية يف
الكم والكيف لي�س جمرد اختالف نوعي عنها ،و�إمنا هو متيز ن�ش�أ منه
معنى من الرفعة القيمية بالن�سبة لها ،كما كان متيزه الوجودي �سبب
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()1

احلجر .29 – 28

()2

التني .4
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رفعة �أي�ض ًا ،وذلك ما ي�شري �إليه �أمر اهلل تعاىل للمالئكة يف الآية ال�سابقة
بال�سجود لآدم ،فقد جاء هذا الأمر �إثر بيان خلق الإن�سان خل ًقا ا�ستجمع
عن�صري املادة وال��روح ،مما يوحي ب�أن ذلك ال�سجود الدال على رفعة
امل�سجود له �إمنا كان من �أ�سبابه طبيعة ذلك التكوين امل�ستجمع ملا تفرق
يف املوجودات ،وذلك ما �أ�شار �إليه الراغب الأ�صبهاين يف قوله ( :وكما
�أن كل مركب من �أ�شياء خمتلفة يح�صل باجتماعهن معنى لي�س مبوجود
فيهن على انفرادهن كاملركبات من الأدوية والأطعمة ،كذا يف الإن�سان
ح�صل معنى لي�س يف �شيء من موجودات العامل ،وذل��ك املعنى هو ما
تخ�ص�ص به من خ�صائ�صه التي متيز بها عن غريه ).
 - 3متيز الوعي  :لعل هذا املظهر من متيز الإن�سان على البيئة
هو �أقوى ما يرفع من قيمته �إزاءها ،فهو قد ُخ�ص من بني جميع الكائنات
البيئية بالوعي العقلي الذي به يكون التمثل املعريف ملا وراء املح�سو�س،
واملقارنة بني املتماثالت واملتناق�ضات واحلكم عليها ،وربط احلا�ضر باملا�ضي
وامل�ستقبل لالعتبار والتخطيط ،من حيث مل يت�صف �أعلى الكائنات البيئية
يف هذا اخل�صو�ص ب�أكرث من الوعي الغريزي الذي يكون به تلبية احلاجات
املادية يف الآن من حلظات الوجود �أو ملا هو قريب جد ًا منها.
وبهذا ال�ضرب من التميز ميكن للإن�سان �أن يتمثل الوجود البيئي
متث ًال معرفي ًا ي�صبح فيه هذا الوجود ماث ًال يف الذهن الإن�ساين ب�صورة
حتاكي �صورته الواقعية يف اخلارج ،ف�إذا ذلك املثول يجعل الإن�سان قادر ًا
على �أن يكون م�شرف ًا �إ�شراف ًا مادي ًا ومعنوي ًا على البيئة يف عنا�صرها ويف
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

139

قوانينها ،في�ستثمر تلك العنا�صر والقوانني فيما ينمي وجوده ويعينه على
�أداء مهمته ،فيثبت يف الواقع بهذا الوعي رفعة الإن�سان يف قيمته على
البيئة لإ�شرافه عليها بالتمثل املعريف ،وت�سخريها ملنافعه بهذا التمثل.
ومما ي�شعر يف القر�آن الكرمي بتميز الإن�سان عن �سائر املوجودات
عامة والبيئية خا�صة ب�صفة الوعي فيه ما جاء يف قوله تعاىلَ } :و َع َّل َم
ال ْ�س َما َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر�ضَ ُه ْم َع َلى اَ
المَْل ِئ َك ِة َف َق َال �أَن ِب ُئ يِون ِب�أَ ْ�س َما ِء ه َُ�ؤ اَل ِء ِ�إن
�آ َد َم َْ أ
ُكنت ُْم �صَ ا ِد ِق َني {( .)1فهذا الوعي املعريف الذي ُخ�ص به �آدم مع ً
ربا عنه
بتعليم الأ�سماء ورد يف �سياق بيان املهمة التي ُخلق من �أجلها الإن�سان،
وهي مهمة اخلالفة يف الأر���ض التي ا�ست�شكل املالئكة يف القدرة على
انتهاج منهج ال�صالح يف الأر�ض وغلبوا الظن ب�أنه �سيكون مف�سد ًا فيها،
فجاء اجلواب القر�آين مبين ًا كفاءة الإن�سان يف �أن يكون خليفة يف الأر�ض
بتوفره على عن�صر مهم من عنا�صر الإ�صالح يف الأر���ض ،وهو عن�صر
التمثل املعريف لهذه الأر�ض وما عليها ،فقد وردت �إذ ًا خا�صية هذا التمثل
مورد التمييز ملرتبة الإن�سان بني املوجودات ،والإعالء من مقامه فيها.
يتبني �إذ ًا �أن البيان القر�آين ل�صلة الإن�سان بالبيئة فيما يخ�ص
العالقة الوجودية بينهما يقوم على معادلة دقيقة ذات طرفني :وحدة
بني الإن�سان والبيئة من جهة متمثلة يف مظاهر متعددة ،ومتيز للإن�سان
عليها متيز ًا قيمي ًا من جهة �أخرى متمث ًال �أي�ض ًا يف مظاهر متعددة ،وقد
جاء و�صف القر�آن الكرمي لهذه املعادلة على قدر كبري من الدقة التي
()1
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قد تخفى على الكثري من النظار ،بحيث قد يذهب الظن ببع�ضهم �إىل
ت�صور وحدة تبلغ مبلغ امل�ساواة بني الطرفني� ،أو يذهب الظن ب�آخرين
�إىل ت�صور رفعة للإن�سان تنقطع به عن �صلة الوحدة مع البيئة ،واحلقيقة
�أن املت�أمل بعمق يف عالقة الإن�سان بالبيئة كما وردت يف التقدير القر�آين
باجلمع بني ال�سياقات واملقامات التي ورد فيها ذلك التقدير يتبني يف
جالء �أنها عالقة تقوم على معادلة بني الوحدة والتميز القيمي ،وهو
َاب ُث َّم ِ�إذَا �أَنتُم
ما يت�ضمنه قوله تعاىلَ } :و ِمنْ �آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َل َق ُكم ِّمن ُتر ٍ
َب�شَ ٌر تَنت َِ�ش ُرونَ {( .)1فاخللق من الرتاب هو طرف الوحدة مع البيئة يف
املعادلة ،والو�صف بالب�شرية ثم باالنت�شار هو طرف التميز القيمي عليها
مبا يت�ضمنه و�صف الب�شرية من معنى القوة الإدراكية ،وما يت�ضمنه و�صف
االنت�شار من معنى احلركة يف البيئة الأر�ضية والت�صرف فيها ،وك�أمنا
الفجائية الرابطة بني طرف الوحدة وطرف الرفعة واملعرب عنها بحرف� ،إذ
ت�شري �إىل ما جعل اهلل من معادلة بني الطرفني تنفي ما قد يقع يف الأذهان
من ميل �إىل �أحدهما مي ًال ُيل َغى به الآخر ،فهي تثبت يف ت�صور عالقة الإن�سان
بالبيئة املعادلة بني الوحدة والرفعة ،وتنفي ما قد ي�سبق من وهم بت�صور
منفرد لأحد الطرفني كما وقع يف كثري من الثقافات (.)2
 -4متــيز التكليــف  :مل يكن التمييز للإن�سان يف نطاق الوحدة
البيئية متيز وجود حيث مل يكن وجوده �أمرا عادي ًا كوجود �سائر الكائنات
البيئية فح�سب ،كما �أنه مل يقت�صر يف التميز يف التكوين عن كل ما �سواه
()1

الق�ص�ص .88

()2

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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من املوجودات البيئية ،وذلك باحتوائه على عن�صري املادة والروح ،حيث
ال يتميز بهذه امليزة وحده دون غريه ،حيث ي�شاركه يف ذلك احليوان غري
الناطق ،وحتى بالن�سبة للتميز يف املظهر والأداء فهو غري مق�صور عليه،
حيث �أن �إتقان ال�صنعة من اهلل تعاىل ت�أتت كل الأمور التي �أبدع يف خلقها
اهلل �سبحانه وتعاىل ،وحتى التميز باخل�صو�صية العقلية ف�إن مدارها
التميز يف التكليف ولي�س يف التمثل املعريف ملا وراء املح�سو�س ،واملقارنة
بني املتماثالت واملتناق�ضات واحلكم عليها.
�إن متيز التكليف وفق ما �أرى هو �أهم ما مي ّيز الإن�سان عن �سائر
املخلوقات معه يف البيئة ،حيث ال ي�شاركه �أحد يف هذه املزية ،فهو منفرد
بها ومك ّلف بالعبادة التي منها رعاية البيئة والرفق بها؛ ومن �أجل ذلك
بعث الر�سل ( عليهم ال�سالم ) ،و�أنزلت الكتب التي فيها التكليفات،
وذل��ك حتى ُختمت بالر�سالة املحمدية التي اخت�صها امل��وىل عز وجل
مبعجزة القر�آن الكرمي ،حيث احتوى كتاب اهلل تعاىل على ا�ستعرا�ض
دقيق للهند�سة البيئية التي متثلها عملية التفاعل بني العنا�صر البيئية يف
�إتقان ،وجاء التكليف بالتفكر والرعاية ملا يحيط بالإن�سان يف خطابات
متعددة ،ولكن ما يقرر وي�ؤكد اخت�صا�ص الإن�سان دون �سائر املخلوقات
الَ َما َن َة
يف البيئة الكونية بهذه املزية ما ورد يف قوله تعاىل� } :إِ َّنا َع َر ْ�ض َنا ْ أ
الَ ْر ِ�ض وَالجْ ِ َب ِال َف�أَبَينَْ �أَنْ َي ْح ِم ْل َن َها َو َ�أ ْ�ش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َم َل َها
َات َو ْ أ
ال�س َماو ِ
َع َلى َّ
ال ْن َ�سانُ �إِ َّن ُه َكانَ َظ ُل ًوما َج ُه اًول {(.)1
ْ إِ
()1
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ويف معنى الأمانة التي عر�ضها اهلل تعاىل على �أعظم خملوقاته
جرم ًا يف البيئة املحيطة بالإن�سان من ال�سماوات والأر�ض واجلبال �أورد
املف�سرون ما يقررون به �ضمنا يف معناها التكليف ،حيث ذكر ابن عطية
ّ
ب�أن هناك فرقة من اجلمهور ذكرت ب�أن الأمانة تتمثل يف كل �شيء ي�ؤمتن
الإن�سان عليه من �أمر ونهي و�ش�أن دين ودنيا ،فال�شرع بذلك كله �أمانة،
حيث التزم الإن�سان القيام بحق الأمانة ،وهو بذلك ظلوم لنف�سه ،جهول
بقدر ما دخل فيه ،وهذا ت�أويل ابن عبا�س (ر�ضي اهلل تعاىل عنه) (.)1
كما ذك��ر �صاحبا تف�سري اجلاللني ب���أن الأم��ان��ة هي ال�صلوات
وغريها مما يف فعلها من الثواب وتركها من العقاب ،حيث عر�ضها اهلل
تعاىل على ال�سماوات والأر�ض واجلبال ب�أن خلق فيها فهم ًا ونطق ًا� ،إال
�أنها خافت من حملها ،وحملها الإن�سان وهو �آدم ( عليه ال�سالم ) ،حيث
كان ظلوم ًا لنف�سه مبا حمله جهو ًال به (.)2
وقد حيث ذكر ال�سعدي يف تف�سريه ب���أن رف�ض املخلوقات قبول
( )1ابن عطية – �أبي حممد عبد احلق الأندل�سي ،تف�سري ابن عطية – املحرر الوجيز
يف تف�سري الكتاب العزيز ،ت :الرحالة فاروق و�آخرون ،ط ،2007 – 1428 ،2 :وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الدوحة – قطر ،ج � ،7ص .152
( )2املحلي – جالل الدين حممد بن �أحمد و ال�سيوطي – جالل الدين عبد الرحمن بن
�أبي بكر ،تف�سري اجلاللني ،ت� :صربي حممد مو�سى وحممد فايز كامل ب�إ�شراف �أبو
اخلري – علي ،ط ،2002 – 1423 ،3 :دار اخلري للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت
– لبنان� ،ص .427
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

143

الأمانة املعرو�ضة عليهم مل يكن ع�صيان ًا للرب ،وال زهد ًا للثواب (.)1
�إمنا يرجع ذلك �إىل �أن اهلل تعاىل مل يخت�صها ب�أداة التكليف حتى تقبله،
كما �أن يف الآي��ة داللة وا�ضحة على تكرمي الإن�سان ومتييزه على �سائر
املخلوقات بالتكليف المتالكه العقل ،هذا و�إن �أتى الو�صف عليه يف ختام
الآية بالظلم واجلهل ،فهما �صفتان لي�ستا بالزمتني ،بل هما �أخبار عن
املغيبات مبا �سيكون عليه امل�ستقبل ،حيث قررت هذا املعنى �آية �أخرى يف
ا�س ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ�ض
} َظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد يِف ا ْل رَ ِّب وَا ْل َب ْح ِر مَِبا َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي ال َّن ِ
ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ {( .)2كما تنب�أ املالئكة بف�ساد الإن�سان يف
الأر�ض عندما اخت�صه اهلل تعاىل باخلالفة فيها ،حيث قال عز من قائل
يروي ما قاله املالئكة (عليهم ال�سالم) يف حوارهم مع اهلل تعاىلَ } :و�إِ ْذ َق َال َر ُّب َك
الَ ْر ِ�ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا �أَتجَ ْ َع ُل ِفيهَا َمنْ ُي ْف ِ�س ُد ِفيهَا َو َي ْ�س ِف ُك
ِل ْلمَلاَ ِئ َك ِة �إِنيِّ َج ِاع ٌل يِف ْ أ
ال ِّد َما َء َو َن ْح ُن ُن َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقد ُِّ�س َل َك َق َال �إِن �أَ ْع َل ُم َما اَل َت ْع َل ُم َون {(.)3
وبذلك ف�إن اهلل تعاىل قد �أخرب عما �سيقع من الإن�سان من ظلم
وجهل ب�سبب انحرافه عن اجلادة وعدم ا�ستقامته على جادة ال�صواب يف
حتمله لهذه الأمانة ،ولكنها �إرادة اهلل تعاىل التي اقت�ضت �أن تتميز معامل
الإن�سانية بهذه املزية وهذه ال�صفة ،حيث قرر املوىل عز وجل لها ذلك
تكرميا على �سائر املخلوقات التي خلقها معها يف البيئة ،حيث جعل له
الو�صاية والقوامة على هذه املخلوقات بت�سخريها خلدمتها.
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،4مرجع �سبق ذكره� ،ص .174
()2
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وقد �أكد ال�سرياين بالن�سبة لهاتني ال�سمتني اللتني تعك�سهما طبيعة
عالقة الإن�سان بالبيئة  -م�س�ألة الوحدة والتميز – ب�أن البيان القر�آين
ل�صلة الإن�سان بالبيئة يقوم على معادلة دقيقة ذات طرفني ،فهي وحدة
بني الإن�سان والبيئة من جهة متمثلة يف مظاهر متعددة ،ومتيز للإن�سان
على البيئة متمث ًال �أي�ض ًا يف مظاهر متعددة  ،و�أنه ال يجوز بذلك �أن يكون
�أحدهما – الوحدة �أو التميز – على ح�ساب الآخر ،بحيث يطغى عليه �أو
يغلبه �أو يقلل من �ش�أنه ،حيث �أن �صورة العالقة بني الإن�سان والبيئة هي
معادلة ذات طرفني هما :الوحدة بني اجلانبني ،والرفعة لأحدهما.
ثم يذكر ما افتقدته الثقافة الغربية مما عززته ن�صو�ص القر�آن من
�ضرورة التوازن بني عنا�صر الوحدة والتم ّيز ،و�أنه ال ينبغي �أن حتمل عنا�صر
التم ّيز ما يجعل الإن�سان طاغي ًا ومنتهك ًا حلق االرتفاق بالبيئة ،حيث �أن هذه
الثقافة مل تهتد �إىل �إقامة هذه املعادلة الدقيقة بني الوحدة والرفعة ،و�أنها
مالت جزئي ًا �أو كلي ًا �إىل ت�ص ّور عالقة ذات طرف واحد ،فهي �إما مفا�صلة
بني الطرفني ال يبدو فيها مظهر للوحدة ،و�إم��ا وحدة بينهما ال يبدو فيها
مظهر معترب للتمايز ،ويف كال احلالني يختل التوازن بني طريف املعادلة،
مما ينعك�س �سلب ًا على ال�سلوك البيئي .ويف ظل غياب التوازن بني الوحدة
والتميز يف عالقة الإن�سان بالبيئة فقد �أ�صبحت رابطة الإن�سان بالبيئة ال
تعدو �أن تكون رابطة خمزن كبري للغذاء ،مع ما تت�ضمن النظرة العامة لهذه
البيئة من معاين القحولة واجلفاف ( .)1وهو ما ا�صطلح عليه علماء البيئة
( )1ال�سرياين – حممد حممود ،املنظور الإ�سالمي لق�ضايا البيئة – درا�سة مقارنة،
مرجع �سبق ذكره� ،ص . 288
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بندرة املوارد ،وهنا مكمن اجلهل لدى الإن�سان بفل�سفة ت�سخري البيئة خلدمته
ومنفعته ،وهو ما نتعر�ض له �ضمن املحور التايل.
ثاني ًا  -الت�ســــخــري :
تناولت فيما �سبق �أن مما يحدد مالمح دور الإن�سان يف تفاعله
مع بيئته �أن جعلها اهلل تعاىل ّ
م�سخرة خلدمته حتى يقوم بحمل الأمانة
التي جعلته ينال الكرامة على �سائر املخلوقات ،فكل �شيء م�سخر خلدمته
لكنه ال بد �أن ينظر �إىل ذلك من خالل ما ات�سمت به العالقة بينه وبني
البيئة ،فكما �أن الإن�سان مميز �ضمن �أجزاء البيئة فهو جزء ًا منها كوحدة
متكاملة ين�ش�أ التفاعل والت�أثري بني �أجزائه ،وبف�ضل متيزه كجزء منها
فهو الأكرث ت�أثر ًا بها ،والأكرث ت�أثريا مبا يجري عليها من متغريات.
�إن البيئة هـي امل�سرح الذي يقوم عليه الإن�سان ب�أداء وظيفته يف
احلياة ،فتكون له �إذ ًا عالقة وظيفية بالإ�ضافة �إىل عالقته الوجودية
بها ،ف�أداء الإن�سان لوظيفته يف احلياة يقت�ضي �أن يكون للبيئة دور معني
فيه من جهة ما هـي م�سرح لذلك الأداء ،كما يقت�ضي �أن يكون للإن�سان
ت�صرف بيئي وفق ذلك الدور املعني ،ومن ثمة تن�ش�أ العالقة الوظيفية
بني الطرفني ،و ُتعترب هـذه العالقة الوظيفية عن�صر ًا مهم ًا من عنا�صر
الت�صور الثقايف لعالقة الإن�سان بالبيئة عموم ًا ،وهي تبع ًا لذلك ُتعترب
�أي�ض ًا حمدد ًا �أ�سا�سي ًا من حمددات الت�صرف البيئي للإن�سان.
واف لهذه العالقة
وقد كان للقر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف بيان ٍ
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الوظيفية بني الإن�سان والبيئة ،وذلك من جهة ما ُحدد للإن�سان من مهمة
يف احلياة ،ومن جهة ما ُحدد من دور للبيئة يف �أداء تلك املهمة ليت�صرف
الإن�سان ت�صرف ًا بيئي ًا يكون منحكم ًا مبقت�ضى ما تتطلبه غايته يف احلياة
من جهة ،ومبقت�ضى ما ُحدد للبيئة من دور يف حتقيق تلك الغاية من جهة
�أخرى .ومن هـذا البيان القر�آين واحلديثي لعالقة الإن�سان وظيفي ًا بالبيئة
يتكون عن�صر مهم من عنا�صر الت�صور الثقايف الإ�سالمي ين�ضاف �إىل
عن�صر العالقة الوجودية لتتكون منهما �صورة متكاملة لعالقة الإن�سان
بالبيئة ب�صفة عامة.
وال �شك �أن عالقة الإن�سان وظيفي ًا بالبيئة كما تتحدد يف الت�صور
الإ�سالمي �ستكون موجهة ب�صفة �أ�سا�سية بطبيعة املهمة التي كلف ب�أدائها
وجعلت البيئة م�سرح ًا لذلك الأداء؛ ولذلك ف�إنه ال ميكن ر�سم
يف احلياة ُ
�صورة �صحيحة لهذه العالقة �إال يف نطاق ت�صور لتلك املهمة كما جاءت يف
الت�صور الإ�سالمي ،و�إال كانت �صورة ي�شوبها اخللل واال�ضطراب ،وينعك�س
ذلك بالتايل خل ًال وا�ضطراب ًا يف الت�صرف ال�سلوكي العملي �إزاء البيئة.
واملهمة التي ج��اء الإ���س�لام يحددها للإن�سان غاية من حياته
ومق�صد ًا من �أ�صل وجوده هـي مهمة اخلالفة يف الأر�ض ،كما جاء يف قوله
تعاىل يف الإعالن بخلق الإن�سان الأول �إعالن ًا ُقرن ببيان الغاية من وجود
الَ ْر ِ�ض
هـذا املخلوق اجلديدَ } :و�إِ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْلمَلاَ ِئ َك ِة �إِنيِّ َج ِاع ٌل يِف ْ أ
َخ ِلي َف ًة {( .)1ومعنى هـذه املهمة �أن الإن�سان ُخلق لأجل �أن يكون خليفة
()1
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ب�أمر اهلل يف الأر�ض على معنى �أنه ينفذ �أوامره التي تهدف ب�صفة عامة
�إىل حتقيق تعمري يف الأر���ض يف�ضي �إىل ترقية الإن�سان لذاته الفردية
بالعبادة والعلم والف�ضيلة ،واجلماعية بالتكافل والتعاون واملحبة ،وكل
ذلك يف �سبيل الإعداد مل�صري دائم يف احلياة الأخرى يكون حمكوم ًا يف
�سعادته و�شقائه بقدر ما يتحقق من مهمة التعمري التي تثمر الرتقية
الفردية واجلماعية للإن�سان.
�إن مهمة اخلالفة التي ُجعلت يف الت�صور الإ�سالمي غاية حلياة
الإن�سان مبا �أنها �ستكون خالفة يف البيئة الأر�ضية ،ف�إن هـذه البيئة ُقدرت
يف هـذا الت�صور تقدير ًا ت�ستجيب به لأداء املهمة التي ُجعلت م�سرح ًا
لها ،بحيث يكون الإن�سان وهو مقبل على �أداء وظيفته على م�سرح البيئة
مت�صور ًا ملوقف البيئة منه وهو يقوم بذلك الأداء ،ويكون بالتايل على
علم كامل بكيفية ت�صرفه البيئي لينجز وظيفته يف نطاق ذلك املوقف من
البيئة �إزاءه ،وهذا الت�صور هـو ما نعنيه يف هـذا ال�سياق بالت�صور الثقايف
الإ�سالمي للعالقة الوظيفية بني الإن�سان والبيئة.
و�إذا كانت املذاهب والأدي��ان ترت�سم فيها جميع ًا ت�صورات لعالقة
الإن�سان بالبيئة من الناحية الوظيفية ُت�شتق من الغاية التي ُتر�سم للحياة،
وذل��ك �إم��ا ب�صفة م�صنوعة بالتنظري �أو ب�صفة تلقائية ،و�إذا ك��ان لتلك
الت�صورات دور �أ�سا�سي يف توجيه ال�سلوك البيئي مبا يتالءم مع طبيعتها،
فيكون ذلك ال�سلوك على قدر ت�صور تلك العالقة �إيجابا و�سلب ًا ،ف�إن لتعاليم
الإ�سالم ت�صور ًا خم�صو�ص ًا لعالقة الإن�سان وظيفي ًا بالبيئة ،وهو ت�صور م�شتق
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من طبيعة الوظيفة التي ُكلف الإن�سان ب�أدائها ،ومف�ض يف نتائجه ال�سلوكية
البيئية �إىل ما يتالءم معها يف متيز عن �سائر الثقافات الأخرى.
وملا كانت غاية احلياة الإن�سانية العمارة يف الأر�ض مبا يحقق ترقية
الإن�سان ترقية يكون عليها اجلزاء يف احلياة الأخرى ،ف�إن العالقة الوظيفية
التي تربط الإن�سان بالبيئة ُقدرت يف الت�صور الإ�سالمي عالقة توافق بني
الإن�سان فيما تتطلبه وظيفته وما تتحمله قدراته وبني البيئة فيما تنفتح به
على الإن�سان من العطاء لينجز به تلك املهمة يف نطاق تلك القدرات ،وقد
عرب القر�آن الكرمي عن هـذه العالقة بلفظ جامع يحمل دالالت كافية ت�شمل
كل املعاين التي تت�ضمنها ،وهو لفظ ( الت�سخري )� ،أي ت�سخري البيئة للإن�سان،
فعالقة الإن�سان بالبيئة وظيفي َا هي �إذ ًا عالقة ت�سخري.
ومعنى الت�سخري ب�صفة عامة كما �شرحه الراغب هـو �أنه�( :سياقة
�إىل الغر�ض املخت�ص قه ًرا) ،فيكون �إذ ًا ت�سخري البيئة للإن�سان معناه �أن
هـذه البيئة مهي�أة يف �أ�صل طبيعتها من ِقبل �صانعها تهيئة مقدرة بحيث
ت�ستجيب للإن�سان فيما ُخ�ص به من مهمة يف احلياة ،وذلك على وجه
م�سوقة �إىل ذلك قهر ًا وفق �سنن وقوانني ثابتة� ،إنها �إذ ًا عالقة
تكون فيه ُ
بني الإن�سان والبيئة تنفتح فيها البيئة بالعطاء على الإن�سان مبا يجد فيه
�أداة لإجناز مهمته ،وتوافق ًا مع قدراته التي يتم بها ذلك الإجناز ،وذلك
املعنى هـو ما جمعته الآية الكرمية يف �سياق ورد فيه بيان مهمة اخلالفة
التي ُكلف بها الإن�سان ومقت�ضياتها من الإميان والعبادة ،ثم ُعقب عليه
الَ ْر ِ�ض وَا ْل ُف ْل َك تجَ ْ ِري يِف
بقوله تعاىل� } :أَلمَ ْ َت َر �أَنَّ اللهََّ َ�س َّخ َر َل ُكم َّما يِف ْ أ
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ا�س
ال�س َما َء �أَن َت َق َع َع َلى ْ أ
الَ ْر ِ�ض �إِ اَّل ِب�إِ ْذ ِن ِه �إِنَّ اللهََّ ِبال َّن ِ
ا ْل َب ْح ِر ِب�أَ ْم ِر ِه وَيمُ ْ ِ�س ُك َّ
لَ�� َر ُء ٌ
وف َّر ِحي ٌم {( .)1فمفاد ال�سياق �أن اهلل تعاىل حينما كلف الإن�سان
مبهمة اخلالفة جعل عالقته بالبيئة التي �أوجده فيها عالقة ت�سخري لها
من �أجله ليتمكن من �إجناز مهمته.
وعالقة الت�سخري هـذه التي بينها القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف
عن�صر ًا يف ت�صور العالقة البيئية ورد بيانها فيهما با�ستفا�ضة ،مما
ي�ؤكد �أنها كان ُيراد لها �أن تكون خط ًا �أ�سا�سي ًا بين ًا يف ال�صورة الثقافية
لعالقة الإن�سان بالبيئة خ�صو�ص ًا ،ويف ال�صورة الثقافية للبيئة عموم ًا،
ولي�ست جمرد معنى عار�ض فيها ،وهو ما يتبني �أي�ض ًا من تفريع املعاين
يف �شرح هـذه العالقة ،ومن تعدد املقامات واملواقف يف ذلك ال�شرح.
واملت�أمل يف هـذه التفاريع وال�شروح يقف على مظهرين �أ�سا�سيني لهذه
العالقة الت�سخريية كعالقة وظيفية بني الإن�سان والبيئة :الت�سخري املادي،
والت�سخري الروحي.
وقد ذكر النجار ب�أن ت�سخري البيئة للإن�سان يكون على �ضربني
بينهما كالتايل:
· الت�سخري امل��ادي للبيئة :وذلك حينما تكون مهمة الإن�سان يف
احلياة هـي �أن يعمر يف الأر�ض ،ف�إن هـذه املهمة تكون ال حمالة م�ستلزمة
لعالقة مع البيئة ي�ستعمل فيها الإن�سان من عطائها امل��ادي ما يتمكن
()1
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به من �أداء تلك املهمة ،بحيث لو مل يكن للبيئة عطاء مادي �أو مل يكن
الإن�سان ي�ستثمر ذلك العطاء لتعطلت مهمة الإن�سان يف احلياة.
فعلى الرغم من �أن الغاية العليا للحياة هـي امل�صري �إىل ال�سعادة
يف دار البقاء� ،إال �أن هـذا امل�صري ال يتحقق �إال من خالل عمل تعمريي
يف الأر�ض يرتقي فيه الإن�سان بذاته الفردية واجلماعية ارتقاء يتطلب
ا�ستثمار ًا ملا يف البيئة من مقدرات من �ش�أنها �أن حتفظ احلياة املادية،
و�أن تنميها يف اجتاه حتقيق النعيم يف خمتلف مظاهره للفرد وللجماعة،
فمن معاين ترقية الإن�سان لنف�سه �أن ي�صعد قدم ًا يف تلبية مطالبه
املادية من غذاء تكون به ال�صحة ،وملب�س وم�سكن يكون بهما التوقي من
العوادي ،ومركب يكون به ال�ضرب يف الأر�ض� ،إذ �أية قيمة لإن�سان و�أية
كرامة له وهو يعاين اجلوع واملر�ض واخلوف ؟ ،وهذا الرتقي املادي الذي
يعترب جزء ًا من غاية احلياة هـو رهني تعامل مع الأر�ض ب�ضروب خمتلفة
من التعمري ال تكون له ثمرة �إال مبا تقدم هـي من عطاء.
وقد جاء الت�صور الإ�سالمي يف تقديره لعالقة الإن�سان بالبيئة يبني �أن
هـذه البيئة التي ُجعلت للإن�سان م�سرح ًا لرتقية ذاته هـي بيئة م�سخرة لتلبية
مطالبه التي تتوقف عليها تلك الرتقية ،و�أن اهلل تعاىل هـي�أها بق�صد وعناية
من �أجل ذلك ،فقدرها على ما تبدو عليه يف كثري من مظاهرها من جربوت
ومتنع بحيث تنقاد بالعطاء للإن�سان لتلبية مطالبه.
وقد كان القر�آن الكرمي يحر�ص �أميا حر�ص على �إبراز هـذا املعنى
من ت�سخري البيئة للإن�سان ت�سخري ًا مادي ًا ،ويبني �أن ذلك الت�سخري �شمل
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البيئة يف بعديها الكمي والكيفي .فالبيئة قد ُ�سخرت للإن�سان مادي ًا يف
�أ�صل تكوينها العن�صري ،كما يتمثل يف جعل العنا�صر ذاتها التي تتكون
منها البيئة الطبيعية قابلة لتلبية حاجات الإن�سان املادية ،وكما يتمثل
يف ت�أليف تلك العنا�صر �أنواع ًا من املكونات البيئية حيوانات ونباتات
ومعادن ،بحيث ت�ستجيب كلها على نحو �أو �آخر لتحقيق منافعه املادية
حتى ما بدا منها يف الظاهر معاند ًا لتلك املنافع ،وذلك هـو مقت�ضى
الَ ْر ِ�ض
َات َو َما يِف ْ أ
ال�س َماو ِ
قوله تعاىل�} :أَلمَ ْ َت َر ْوا �أَنَّ اللهََّ َ�س َّخ َر َل ُكم َّما يِف َّ
َو�أَ ْ�س َب َغ َع َل ْي ُك ْم ِن َع َم ُه َظ ِاه َر ًة َو َب ِاط َن ًة {( .)1فالعنا�صر البيئية يف �إفرادها
ويف تركيبها (من دابة و�شجر وماء وبحر وفلك وغري ذلك من املنافع،
يجري كله ملنافعكم وم�صاحلكم لغذائكم و�أقواتكم و�أرزاقكم ومالذكم،
تتمتعون ببع�ض ذلك كله ،وتنتفعون بجميعه).
وكذلك ُ�سخرت البيئة ملنفعة الإن�سان مادي ًا فيما ُقدرت عليه من
كيف متمثل يف الن�سب العن�صرية التي ترتكب منها املوجودات البيئية،
والن�سب املكانية التي تتوزع بها ،ويف ال�سنن والقوانني التي تتحرك
عليها يف دوراتها الفلكية �أو حتوالتها النوعية ،فكل ذلك �إمنا هـيئ على
�أو�ضاع تنا�سب منافع الإن�سان وحتقق غاية حياته يف وجهها املادي ،وهو
ما يت�ضمنه قوله تعاىل على �سبيل املثالَ } :و َ�س َّخ َر َل ُك ُم َّ
ال�ش ْم�سَ وَا ْل َق َم َر
دَا ِئبَينْ ِ َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل وَال َّن َها َر {( .)2فت�سخري ال�شم�س والقمر من حيث
الد�أب على احلركة التي ين�ش�أ منها من بني ما ين�ش�أ الليل والنهار �إمنا هـو
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ت�سخري للبيئة يف �أبعادها الكيفية؛ لتكون نافعة للإن�سان مثلما ينفعه يف
معي�شته تعاقب الف�صول وتعاقب الليل والنهار.
ولكن هـذه البيئة كما هـي يف الت�صور الإ�سالمي لئن كانت م�سخرة
مادي ًا يف كمها وكيفها بحيث ت�ستجيب ملقت�ضيات املهمة التي ُكلف الإن�سان
ب�أدائها� ،إال �أنها لي�ست يف ذلك الت�سخري على درجة يكون فيها عطا�ؤها
جماني ًا مبا�شر ًا ،بحيث ال يطلب من الإن�سان جه ٌد وال ي�ستلزم منه كدح ًا،
و�إمنا هـي ُم�سخرة له على معنى �أنها ُقدرت على قابلية للعطاء حينما
يتجه �إليها بال�س�ؤال ويق�صدها بالطلب ،ولكنها ال تعطي وال ت�ستجيب مبا
ميكنه من �أداء مهمته �إال بال�سعي فيها بالعمل والكدح ال�ستثمار خريها
الظاهر والباطن.
وهذا املعنى ُي�ست�شف يف البيان القر�آين من االقرتان الوارد يف كثري
من �آيات الت�سخري بني �إثبات هـذا الت�سخري حقيقة بيئية ،وبني التوجيه
�إىل ال�سعي يف البيئة بالعمل ال�صالح على تنوع يف التعابري عن ذلك،
الَ ْر َ�ض َذ ُل اًول َف ْام ُ�شوا
ومثاله ما جاء يف قوله تعاىل } :هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
يِف َم َن ِاك ِب َها َو ُك ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه {( .)1فالأر�ض مع كونها ُذللت للإن�سان �إال �أنها
ال تعطيه رزق ًا �إال �إذا م�شى فيها ،وهو كناية عن ال�سعي بالعمل ال�صالح،
ومما يفيد ذلك �أي�ض ًا ما جاء يف قوله تعاىلَ } :ولَ�� ْو َب َ�س َط اللهَّ ُ ال ِّر ْز َق
الَ ْر� ِ��ض َو َل ِكن ُي َن ِّز ُل ِب َق َد ٍر َّما َي�شَ ا ُء {( .)2فمن معاين
ِل ِع َبا ِد ِه َل َب َغ ْوا يِف ْ أ
()1
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الآية �أن اهلل تعاىل مل يب�سط الرزق يف البيئة ب�سط ًا كلي ًا ،و�إمنا جعله فيها
مقدر ًا بحيث يح�صل الإن�سان منه بقدر ما ي�سعى فيه وما ي�سهل اهلل له
منه.
�إنها �إذ ًا �صورة ثقافية للبيئة ي�ضعها القر�آن الكرمي يف �أذهان
النا�س وهم يقبلون عليها لي�ؤدوا على م�سرحها مهمة حياتهم تقوم يف
عالقتها الوظيفية بالإن�سان على معنى من الت�سخري املادي الذي حتكمه
معادلة توازن بني ما هـي مهي�أة عليه يف طبيعتها الكمية والكيفية من
املنافع ال�ضرورية لأداء الإن�سان مهمته من جهة ،وبني ما ُقدرت عليه يف
ا�شتمالها على تلك املنافع من متنع عن العطاء ب�صفة جمانية ،وتطلب
لل�سعي اال�ستثماري من ِقبل الإن�سان من جهة �أخرى ،وتلك �صورة ثقافية
متميزة ذات �أثر �سلوكي بيئي بالغ الأهمية.
· الت�سخري الروحي للبيئة  :ال يحتاج الإن�سان يف �سبيل القيام
مبهمته يف احلياة �إىل عالقة بالبيئة تكون فيها م�سخرة له ت�سخري ًا مادي ًا
فح�سب ،و�إمنا يحتاج يف ذلك �أي�ض ًَا �أن تكون م�سخرة له ت�سخري ًا روحي ًا؛
ذلك لأن مهمة التعمري يف الأر�ض باملعنى الذي �شرحناه هـي مهمة تت�سع
لتعمري مادي يتجه يف الإن�سان �إىل ترقية قوامه املادي ،وترقية روحية
تتجه فيه �إىل ترقية قوامه الروحي ،وذلك بتقوية ال�صلة باهلل تعاىل،
و�إح�سان العالقة بالآخرين من النا�س ،وتزكية النف�س بالف�ضائل ،ويف
البيئة التي هـي م�سرح اخلالفة معوان على ذلك �أي معوان؛ ولذلك
فقد ُ�سخرت � ً
أي�ضا للإن�سان لتكون عامل ترقية روحية لكيانه الفردي
واجلماعي كما ُ�سخرت له لتكون عامل ترقية مادية لذلك الكيان.
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وقد جاءت ال�صورة الثقافية يف القر�آن الكرمي لعالقة الإن�سان
بالبيئة من الناحية الوظيفية تت�ضمن بقدر كبري من الو�ضوح خط ًا
من الت�سخري الروحي للبيئة يعا�ضد ذلك اخلط من الت�سخري املادي،
ليلتقي ّ
اخلطان عند قيام البيئة بالدور الكبري يف �أداء الإن�سان مهمته
التعمريية كاملة ،وقد كان هـذا اخلط الت�سخريي الروحي على قدر من
الإبراز املق�صود بحيث يتبني �أنه مثل الت�سخري الروحي معنى �أ�صلي يف
ال�صورة ولي�س جمرد خط عار�ض من خطوطها .وقد جاء هـذا البيان
القر�آين للت�سخري الروحي للبيئة يف مظاهر متعددة تلتقي جميع ًا عند
نف�س املعنى.
فالبيئة ُم�سخرة للإن�سان روحي ًا ت�سخري ًا عقدي ًا ،وذلك مبا ُ�ضمنته
من جتليات غيبية ت�شهد بوجود اهلل وكماله ،كما ت�شهد باحلياة بعد املوت،
وقد جاء القر�آن الكرمي ي�شرح يف ا�ستفا�ضة هـذا املظهر من الت�سخري
الروحي يف البيئة حتى �أ�صبح معنى مقارن ًا حلقيقة البيئة نف�سها ال
ينفك يف ذهن القارئ للقر�آن عما يت�صوره من م�شاهد بيئية ،وذلك ما
يبدوا يف مثل قوله تعاىل} :اللهَّ ُ ا َّل ِذي َ�س َّخ َر َل ُك ُم ا ْل َب ْح َر ِلت َْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك
ِفي ِه ِب�أَ ْم ِر ِه َو ِل َت ْب َت ُغوا ِمن َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {( .)1فهذا الت�سخري
للبحر هـو ت�سخري مادي لال�ستفادة منه يف مقدراته املادية ،وت�سخري
روحي لال�ستفادة منه فيما يتجلى فيه من ف�ضل اهلل تعاىل ورحمته مما
يجعل املت�أمل فيه يقف على ذلك الف�ضل فريقى بروحه �إىل اهلل تعاىل
بال�شكر.
()1
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وهي م�سخرة للإن�سان ت�سخري ًا جمالي ًا� ،إذ هـي ُمقدرة على هـيئة
من اجلمال يف �أ�صل تكوينها ويف متغريات م�شاهدها من �ش�أنها �أن حتدث
يف النف�س الب�شرية عند الت�أمل فيها �إح�سا�س ًا يرقق ال�شعور وي�شيع املحبة
والتعاطف ،ويف ذلك ترقية نف�سية لذات الإن�سان ،فهي تندرج �ضمن مهمة
الرتقية التي على الإن�سان �أدا�ؤه��ا ،وقد جاء القر�آن الكرمي ي�شري �إىل
هـذا الت�سخري اجلمايل للبيئة �ضمن بيانه لعالقتها الوظيفية بالإن�سان،
وذلك يف مثل قوله تعاىلَ } :وهُ َو ا َّل ِذي َ�س َّخ َر ا ْل َب ْح َر ِلتَ�أْ ُك ُلوا ِم ْن ُه لحَ ْ ًما
َط ِر ًّيا َوت َْ�ست َْخ ِر ُجوا ِم ْن ُه ِح ْل َي ًة َت ْل َب ُ�سو َن َها {( .)1فت�سخري البحر يتمثل ح�سب
الآية يف ت�سخري مادي مبا يوفر من غذاء ،وت�سخري روحي مبا يوفر من
زينة للحلية ،فهما ّ
خطان متالزمان يف عالقة الت�سخري :ت�سخري مادي،
وت�سخري روحي.
والبيئة ّ
م�سخرة للإن�سان �أي�ض ًا ت�سخري ًا معرفي ًا ،فقد ُقدرت يف
بنيتها ويف حتوالتها على �ضرب من القوانني وال�سنن املنتظمة التي تالئم
ما ُرتب عليه العقل الب�شري من املبادئ املعرفية ،فكانت بذلك مي�سرة
للفهم ،قابلة لال�ستيعاب املعريف� ،إذا ما ق�صدها العقل الكتناه حقائقها
ومتثل �سننها ،وجدها منفتحة له يف ذلك وك�أمنا هـي قد ُرتبت بحيث تلبي
تطلعه العقلي للوقوف على �أ�سرارها.
�إن البيئة لي�ست كتاب ًا مفتوح ًا كل االنفتاح ،مك�شوف ًا كل االنك�شاف
بحيث ُت��درك حقائقها بالنظرة العابرة ،ولكنها لي�ست �أي�ض ًا كتاب ًا
()1
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م�سطور ًا بالرموز والأحاجي امل�ستغلقة عن الفهم ،و�إمنا هـي بني هـذا
وذاك يف مرتبة و�سط ،كتاب ُكتبت ف�صوله مبنطق هـو ذاته منطق العقل
الب�شري ،ف�إذا ما توجه �إليه هـذا العقل بالقراءة ،وبذل اجلهد يف ذلك
وجده مي�سور الفهم ،فا�ستوعب حقيقته واكت�شف �أ�سراره.
لقد كان هـذا الت�سخري املعريف للبيئة معنى ب��ارز ًا يف ال�صورة
القر�آنية التي ُر�سمت يف حتديد العالقة الوظيفية بالإن�سان ،ف�إذا املتمثل
لتلك ال�صورة وهو يعلم �أن مهمة التعمري املكلف ب�أدائها ت�ستلزم علم ًا
بقوانني البيئة ال�ستثمارها من خاللها ُيقبل على هـذه البيئة وهي يف
ت�صوره كتاب مفتوح للفهم مي�سر للإدراك ،فما عليه �إال �أن يتدبر ويتذكر
ليفهم حقائق البيئة ،وهذا املعنى هـو الذي يفيده قوله تعاىلَ } :و َ�س َّخ َر
َل ُك ُم ال َّل ْي َل وَال َّن َها َر و َّ
وم ُم َ�س َّخرَاتٌ ِب�أَ ْم ِر ِه �إِنَّ يِف َذ ِل َك
َال�ش ْم�سَ وَا ْل َق َم َر وَال ُّن ُج ُ
الَ ْر ِ�ض مخُ ْ َت ِل ًفا �أَ ْلوَا ُن ُه ِ�إنَّ يِف َذ ِل َك
َلآ َي ٍات ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ * َو َما َذ َر�أَ َل ُك ْم يِف ْ أ
َلآ َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي َّذ َّك ُرونَ {(.)1
�إن الت�سخري الوارد يف الآية مل�شاهد من البيئة هـو يف جانب منه
ت�سخري معريف ،فقد ُبنيت تلك امل�شاهد على �سنن وقواعد لو تعقلها
الإن�سان لوجدها مي�سورة الفهم ،ولأدرك حقيقتها يف ذاتها وداللتها على
ما وراءه��ا من حقيقة الغيب ،فمعنى الت�سخري الإدراك��ي هـو �إذ ًا معنى
قائم يف هـذه ال�صورة القر�آنية كخط من خيوط الت�سخري الروحي للبيئة
�إ�ضافة �إىل الت�سخري العقدي واجلمايل� .إن معنى الت�سخري الروحي
()1
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حينما ين�ضاف �إىل معنى الت�سخري امل��ادي يكتمل الت�صور الإ�سالمي
للعالقة الوظيفية بني الإن�سان والبيئة فيكون ت�صور ًا متميز ًا ملا ُيقارن مبا
يف ثقافات �أخرى من ت�صورات يف هـذا ال�ش�أن (.)1
· الت�سخري على خالف العادة  :ملا كانت البيئة املحيطة بالإن�سان
قد �سخرها اهلل تعاىل خلدمة الإن�سان ،حيث ت�سري حتقيقا لذلك وفق
نامو�س معني يعك�س عادة تت�أقلم مع الطبيعة وال�سجية التي خلق اهلل
تعاىل عليها الإن�سان ،ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل قد يجري على البيئة ما
يكون على خالف العادة؛ ذلك �أن اهلل �سبحانه وتعاىل ملا كان هو امل�ص ّور
واملن�شئ لهذه البيئة مبكوناتها وعنا�صرها ،وهو الذي يجري تفاعالت
عنا�صرها مع بع�ضها البع�ض وفق توازن دقيق ،ف�إنه �سبحانه وحده قد
يجريها على خالف ما اعتاده النا�س لتحقيق �أغرا�ض وغايات معينة.
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل قد ّ
�سخر البيئة خلدمة الإن�سان وفق �آليات
تتهي�أ له ولغريه من املخلوقات من خاللها االنتفاع مبختلف عنا�صر البيئة،
فهو جل يف عاله قد ّ
�سخر البحر لي�أكل منه الإن�سان وغريه من املخلوقات
حلم ًا طري ًا ،ولي�ستخرج منه الإن�سان حلي ًا يلب�سها وي�ستعملها ،وجعله
�سبي ًال لتنقل الإن�سان ،كما ث ّبت الأر�ض بالروا�سي ال�شاخمات حتى تتزن
وتكون �صاحلة ملعي�شة الإن�سان ،وخلق فيها الأنهار كم�صدر للمياه التي
يحتاجها الإن�سان وغريه من املخلوقات ،وجعل النجوم هداية ملن �ضل
الطريق ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :وهُ َو ا َّل ِذي َ�س َّخ َر ا ْل َب ْح َر ِلتَ�أْ ُك ُلوا
()1
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َاخ َر ِفي ِه
ِم ْن ُه لحَ ْ ًما َط ِر ًّيا َوت َْ�ست َْخ ِر ُجوا ِم ْن ُه ِح ْل َي ًة َت ْل َب ُ�سو َن َها َو َت َرى ا ْل ُف ْل َك َمو ِ
َا�س َي �أَنْ تمَ ِ َيد
َو ِل َت ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ * َو َ�أ ْل َقى يِف َْ أ
ال ْر ِ�ض َرو ِ
ِب ُك ْم َو�أَ ْن َها ًرا َو ُ�س ُبلاً َل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ * َوعَلاَ َم ٍات َو ِبال َّن ْج ِم هُ ْم َي ْه َتدُونَ *
وها
الل اَل تحُ ْ ُ�ص َ
�أَ َف َمنْ َي ْخ ُلقُ َك َمنْ اَل َي ْخ ُلقُ �أَفَلاَ ت ََذ َّك ُرونَ * َو ِ�إنْ َت ُع ُّدوا ِن ْع َم َة ِ
�إِنَّ اللهََّ َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم {(.)1
ويقرر �سبحانه وتعاىل يف ن�ص �آخر كيف �أنه �سخر النهار بيئة مهيئة
حتى يبتغي الإن�سان من ف�ضل اهلل تعاىل ،وحتى تكون مقيا�س ًا للإن�سان
ليعرف عدد ال�سنني واحل�ساب ،وكان لذلك تف�ضيل بني عن�صر وعن�صر
حلكمة يعلمها �سبحانه ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل وَال َّن َها َر
َي َف َم َح ْو َنا �آَيَ�� َة ال َّل ْي ِل َو َج َع ْل َنا �آَيَ�� َة ال َّن َها ِر ُم ْب ِ�ص َر ًة ِل َت ْب َت ُغوا َف ْ�ضلاً ِمنْ
�آَ َيت ِ
اب َو ُك َّل �شَ ْيءٍ َف َّ�ص ْل َنا ُه َت ْف ِ�صيلاً {(.)2
ال�س ِن َني َوالحْ ِ َ�س َ
َر ِّب ُك ْم َو ِل َت ْع َل ُموا َع َد َد ِّ
وتـقـرر هذا املعـنى �آيـة �أخـرى من �سورة الروم حيث يقول اهلل تعاىل فيها:
} َو ِمنْ �آَ َيا ِت ِه َم َنا ُم ُك ْم ِبال َّل ْي ِل وَال َّن َها ِر وَا ْب ِت َغا�ؤُ ُك ْم ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه �إِنَّ يِف َذ ِل َك َ آلَ َي ٍات
ال�س َما ِء َما ًء
ِل َق ْو ٍم َي ْ�س َم ُعونَ * َو ِمنْ �آَ َيا ِت ِه ُي ِري ُك ُم ا ْل رَ ْب َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ُي َن ِّز ُل ِمنَ َّ
الَ ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها ِ�إنَّ يِف َذ ِل َك َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {( .)3فهذه الآية
َف ُي ْح ِيي ِب ِه ْ أ
تقرر يف جانب �آخر منها كيف �أن اهلل �سبحانه وتعاىل قد جعل لكم يف
هذه البيئة مما �سخر على �سبيل العادة �أنه ينزل من ال�سماء ماء فيحي
به الأر�ض بعد موتها.
()1

النحل .18 – 14

()2

الإ�سراء .12

()3

الروم .24 – 23
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وهناك �آي��ات كثرية تتحدث عما يجريه اهلل �سبحانه وتعاىل يف
هذه البيئة باعتبار العادة تقرر ما قررته الآي��ات ال�سابقة من معاين،
وَال َب َال �أَ ْوتَادًا *
ومنها كذلك قوله تعاىل�} :أَلمَ ْ نجَ ْ َع ِل ْ أ
الَ ْر َ�ض ِم َهادًا * جْ ِ
ا�سا * َو َج َع ْل َنا
َو َخ َل ْق َنا ُك ْم �أَ ْزو ً
َاجا * َو َج َع ْل َنا َن ْو َم ُك ْم ُ�س َبا ًتا * َو َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل ِل َب ً
ال َّن َها َر َم َع ً
اجا *
َاجا َو َّه ً
ا�شا * َو َب َن ْي َنا َف ْو َق ُك ْم َ�س ْب ًعا ِ�شدَادًا * َو َج َع ْل َنا ِ�سر ً
اجا * ِل ُن ْخ ِر َج ِب ِه َح ًّبا َو َن َبا ًتا * َو َج َّن ٍات
َو�أَ ْنزَ ْل َنا ِمنَ المْ ُ ْع ِ�صر ِ
َات َما ًء َث َّج ً
�أَ ْل َفا ًفا {( .)1ومنها كذلك قوله جل يف عاله } :و َّ
َال�ش ْم ِ�س َو ُ�ض َح َاها *
َال�س َما ِء
وَا ْل َق َم ِر ِ�إذَا تَلاَ َها * وَال َّن َها ِر ِ�إذَا جَلاَّ َها * وَال َّل ْي ِل ِ�إذَا َي ْغ َ�ش َاها * و َّ
َو َما َب َن َاها * و ْ أ
َالَ ْر ِ�ض َو َما َط َح َاها {( .)2والآيات التي تتحدث عن �إجراء
اهلل تعاىل وت�سخريها باعتبار العادة كثرية ال جمال وال غاية من ح�صرها
يف هذا املقام� ،إال �أن ما يهم هو ا�ستعرا�ض حاالت يجري اهلل تعاىل فيها
البيئة يف تفاعل عنا�صرها على خالف العادة بالن�سبة ملا يتقرر غالبا
يف حياة الإن�سان ،وذلك لأغرا�ض حمددة تتمثل وفق ا�ستقراء �آي الذكر
احلكيم فيما يلي:
� .1إب��راز كمال عزة اهلل تعاىل وحكمته :ملا كانت البيئة خملوقة
بقدرة اهلل تعاىل وم�سخرة ب�إرادته وحكمته ،ف�إن كل �شيء فيها يدل على
عظمة قدرته ،والآي��ات التي تدل تقرر ذلك ال تقع حتت ح�صر ،وهي
متجددة بتجدد الزمان و�سرمدية �إىل يوم القيامة.
وقد ذكر رب العزة جل يف عاله حالتني �سخر فيهما البيئة على
خ�لاف ال��ع��ادة تفاعال مع نبيني من �أنبياءه وهما� :إبراهيم ومو�سى
( )2 ، 1النب�أ .16 – 6
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(عليهما ال�سالم) ،ف�أما ق�صة �إبراهيم (عليه ال�سالم) فقد جاء ذكرها
َاه ُيم َر ِّب �أَ ِرنيِ َك ْي َف تحُ ْ ِيي المَْ ْوتَى َق َال �أَوَلمَ ْ
يف قوله تعاىلَ } :و�إِ ْذ َق َال �إِ ْبر ِ
ُت�ؤْ ِمنْ َق َال َب َلى َو َل ِكنْ ِل َي ْط َمئِنَّ َق ْل ِبي َق َال َف ُخ ْذ �أَ ْر َب َع ًة ِمنَ َّ
الطيرْ ِ َف ُ�ص ْرهُ نَّ
َاع َل ْم
ِ�إ َل ْي َك ُث َّم ْاج َع ْل َع َلى ُك ِّل َج َب ٍل ِم ْنهُنَّ ُجزْ ًءا ُث َّم ا ْد ُعهُنَّ يَ�أْ ِتي َن َك َ�س ْع ًيا و ْ
�أَنَّ اللهََّ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم {(.)1
لقد طلب اخلليل ( عليه ال�سالم ) من ربه عز وجل �أن يريه كيف
يحي املوتى ،فقال اهلل له (�أو مل ت�ؤمن) ليزيل ال�شبهة عنه ،فذكر له
اخلليل �أنه م�ؤمن به وب�إحيائه املوتى وجمازاته للعباد ،ولكن يريد لقلبه
�أن يطمئن ،وي�صل لدرجة عني اليقني ،ف�أجابه �إىل دعوته كرامة له،
ورحمة بالعباد ،و�أمره �أن ي�أخذ �أربعة �أنواع من الطيور و�أمره �أن يذبحهنّ
وميزقهنّ  ،ثم يجعل على كل جبل منهن جزء ًا ويدعوهنّ بعد ذلك ،حيث
دعاهنّ ف�أقبلن عليه م�سرعات ،وجئن طائرات كما خلقهنّ اهلل تعاىل
على �أكمل ما يكون من احلياة ،وخ�ص الطيور بذلك لأن �إحياءهنّ �أكمل
و�أو�ضح من غريهنّ .
وبعد هذا الإظهار العلني لقدرة اهلل تعاىل �صارت هذه الآية �أكرب
برهان على كمال عزة اهلل تعاىل وحكمته ،كما �أن فيها تنبيه على �أن
البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة اهلل تعاىل وحكمته وعظمته و�سعة
�سلطانه ،ومتام عدله وف�ضله (.)2
()1

البقرة .260

( )2ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
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�إن العادة التي �سخر اهلل تعاىل عليها خلق الطري �أن يك ّونه يف
بي�ضة ثم يخرج فرخ ًا �صغري ًا فيكرب وينبت له الري�ش حتى ي�ستطيع
الطريان ،ولكن اهلل تعاىل قد �أظهر لإبراهيم (عليه ال�سالم) يف هذا
احل��دث الإع��ج��ازي قدرته ف�سخر البيئة على خالف العادة ب���أن جعل
الطيور املقطعة �إىل �أج��زاء بعد دعوتهن ي�أتينه على هيئة الكمال التي
ي�صلون �إليها بعد تكوين اهلل تعاىل لهنّ  ،وال �شك �أن ذلك �إجراء ملا خلق
اهلل تعاىل على خالف ما اقت�ضى نامو�س اهلل تعاىل يف ذلك.
�أم��ا �سيدنا مو�سى (عليه ال�سالم) فقد حت��دث اهلل تعاىل عن
ت�سخري البيئة على خالف العادة معه يف قوله جل يف عاله} :وَلمَ َّ��ا َجا َء
و�سى لمِ ِي َقا ِت َنا َو َك َّل َم ُه َر ُّب ُه َق َال َر ِّب �أَ ِرنيِ �أَ ْن ُظ ْر ِ�إ َل ْي َك َق َال َلنْ تَرَان َو َل ِك ِن
ُم َ
ا�س َت َق َّر َم َكا َن ُه َف َ�س ْو َف َترَانيِ َف َل َّما تجََ َّلى َر ُّب ُه ِل ْل َج َب ِل
ا ْن ُظ ْر �إِل الجَْ َب ِل فَ�إِ ِن ْ
و�سى �صَ ِع ًقا َف َل َّما �أَ َف َاق َق َال ُ�س ْب َحا َن َك ُت ْب ُت ِ�إ َل ْي َك َو�أَ َنا َ�أ َّو ُل
َج َع َل ُه َد ًّكا َو َخ َّر ُم َ
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َني{(.)1
ففي هذه الآية عندما طلب مو�سى (عليه ال�سالم) من اهلل تعاىل
�أن يراه رتب اهلل تعاىل ر�ؤيته له على ثبوت اجلبل ،و�أمر مو�سى �أن ينظر
�إىل اجلبل ف�إن ا�ستقر مكانه على الطبيعة التي خلقه اهلل تعاىل عليه يف
�شموخه ف�إنه �سوف يراه جل يف عاله ،لكن اهلل تعاىل ملا جتلى للجبل الذي
هو خملوق من خملوقاته العظيمة ال�شاخمة انهال مثل الرمل لعدم قدرته
على الثبات �أمام ر�ؤية اهلل تعاىل خالقه ،وخر مو�سى (عليه ال�سالم)
()1
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�صعق ًا من هول ما ر�أى من ت�سخري للبيئة على خالف العادة �إظهار ًا لقدرة
اهلل تعاىل ،فلما �أفاق تبني له حينئذ �أنه �إذا مل يثبت اجلبل لر�ؤية اهلل
تعاىل ،ف�إنه �أوىل �أال يثبت لذلك (.)1
فكون اجلبل قد حتول رم ًال بعد �أن جتلى اهلل تعاىل له ت�سخري
للبيئة على خالف العادة ،حيث جاء ذلك �إثبات ًا لعظمته وحتقيق ًا لقدرته
كخالق يجري عنا�صر البيئة ومكوناتها على وفاق �أو خالف ما قدره يف
نامو�س احلياة وفق حكمة يعلمها وقد يظهرها خللقه.
وبذلك ف�إن اهلل تعاىل قد �أجرى بناء على طلب هذين النبيني الكرميني
(عليهما ال�سالم) البيئة املحيطة بهما على خالف ما اعتادوا عليه ر�ؤيتها،
وقد كان ذلك �إبراز ًا لكمال عزة اهلل تعاىل وحكمته قبل �أن يكون ا�ستجابة
لطلب �أف�ضل خلقه من الأنبياء �إكرام ًا لهما و�إعزاز ًا ملقامهما.
 .2الإعـجـاز والإكــرام  :من املواطن التي ّ
ي�سخر فيها اهلل �سبحانه
وتعاىل البيئة على خالف العادة ت�سخريها بذلك لأج��ل �إظهار الأمر
اخلارق على خالف العادة على يد نبي باملعجزة �أو ويل بالكرامة ،فيكون
الغر�ض من ذلك حتقيق �صدق النبوءة ح�سيا� ،أو رعاية لكرامة الويل،
ومن ال�صنف الأول ما �أجراه اهلل تعاىل على يد داود (عليه ال�سالم)،
حيث اخت�صه بالنعم الدينية والأخروية ،حيث كان من نعمه عليه مما
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،1مرجع �سبق ذكره� ،ص .209
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جرى على خالف العادة التي يعرفها بني �آدم يف عالقتهم مع البيئة ما
خ�صه اهلل تعاىل به من �أمره للجمادات كاجلبال واحليوانات والطيور �أن
ّ
ت�ؤ ّوب معه وترجع الت�سبيح بحمد ربها جماوبة له.كما �أن اهلل تعاىل �أالن
له احلديد ليعمل الدروع ال�سابغات ،وعلمه كيفية �صنعته ب�أن يقدره يف
ال�سرد – �أي يقدره ِحلقا ،وي�صنعه كذلك  ،-ثم يدخل بع�ضه ببع�ض.
ّ
وقد �أمره اهلل تعاىل بعد ما ذكره عليه ما �أنعمه عليه �أن ي�شكره ،و�أن
يعمل �صاحلا ويراقب اهلل تعاىل فيه ب�إ�صالحه وحفظه من املف�سدات(.)1
ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و َل َق ْد �آَ َت ْي َنا دَا ُوو َد ِم َّنا َف ْ�ضلاً َيا ِج َب ُال �أَ ِّو ِبي
َم َع ُه و َّ
َاع َم ُلوا
ال�س ْر ِد و ْ
َالطيرَْ َو�أَ َل َّنا َل ُه الحَْ ِد َيد * �أَ ِن ْاع َم ْل َ�سا ِب َغ ٍات َو َقدِّ ْر ف َّ
�صَ حِ ً
الا ِ�إنيِّ مَِبا َت ْع َم ُلونَ {(.)2
ومن املواطن التي �أجرى اهلل تعاىل فيه عنا�صر البيئة على خالف
العادة �أمره للنار التي ُرمي فيها �إبراهيم (عليه ال�سالم) �أن تكون برد ًا
و�سالم ًا ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلُ } :ق ْل َنا َيا َنا ُر ُكون َب ْردًا َو�سَلاَ ًما
َاه َيم {(.)3
َع َلى �إِ ْبر ِ
ومن املعجزات التي �سخر اهلل تعاىل من خاللها البيئة على خالف
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،2مرجع �سبق ذكره� ،ص .152
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()2

�سب�أ .11 – 10

()3

الأنبياء .69
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العادة كذلك معجزة مو�سى ( عليه ال�سالم ) عندما �ضرب بع�صاه البحر
فانفلق فكان كل فرق منه كالطود العظيم ،حيث �أنه لي�س مما تعوده
النا�س �أن يكون �ضرب البحر بالع�صا م�ؤدي ًا �إىل هذا الت�سخري للبحر
على خالف العادة حتقيق ًا ملعجزة ،و�إنقاذ ًا ملو�سى ( عليه ال�سالم ) ومن
و�سى �أَ ِن
معه من فرعون ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل } :فَ�أَ ْو َح ْي َنا �إِلىَ ُم َ
اك ا ْل َب ْح َر َفا ْن َف َلقَ َف َكانَ ُك ُّل ِف ْر ٍق َك َّ
ا�ض ِر ْب ِب َع�صَ َ
الط ْو ِد ا ْل َع ِظ ِيم * َو�أَ ْز َل ْف َنا
ْ
و�سى َو َمنْ َم َع ُه �أَ ْج َم ِع َني * ُث َّم �أَ ْغ َر ْق َنا ْ آ
َث َّم ْ آ
الَ َخ ِرينَ
الَ َخ ِرينَ * َو�أَنجَْ ْي َنا ُم َ
* ِ�إنَّ يِف َذ ِل َك َ آلَ َي ًة َو َما َكانَ �أَ ْك رَ ُثهُ ْم ُم�ؤْ ِم ِن َني {(.)1
وقد ذكر ال�سعدي ب�أن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما �أوحى �إىل مو�سى
(عليه ال�سالم) �أن ي�ضرب البحر ف�ضربه فانفلق اثني ع�شر طريقا ،فكان
كل فرق كالطود �أي اجلبل فدخله مو�سى (عليه ال�سالم) وقومه ،ثم جعل
قوم فرعون يتقربون حتى دخلوا يف هذا الطريق ،ثم ا�ستكمل مو�سى وقومه
خارجني ،ومت الإغراق للآخرين ،فكان يف ذلك �آية عظيمة على �صدق ما جاء
به مو�سى (عليه ال�سالم) ،وبطالن ما عليه فرعون وقومه(.)2
ومن جانب �آخر ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل قد يجري البيئة على
خالف العادة �إكرام ًا خللقه ممن مل يخت�صهم بالنبوة �أو الر�سالة ،ومن
ذلك ما حقق اهلل تعاىل به الإكرام لل�سيدة مرمي �أم النبي عي�سى ( عليه
()1

ال�شعراء .67 – 63

( )2ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،3مرجع �سبق ذكره� ،ص .468
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ال�سالم ) ،وذلك بت�سخريين للبيئة على خالف العادة ،ف�أما الأول منهما
َاب َو َج َد
فقد ذكره اهلل تعاىل يف قولهُ } :ك َّل َما َد َخ َل َع َل ْي َها َز َك ِر َّيا المْ ِْحر َ
الل �إِنَّ اللهََّ َي ْر ُز ُق
ِع ْن َد َها ِر ْز ًقا َق َال َيا َم ْر ُي �أَ َّنى َل ِك َهذَا َقا َل ْت هُ َو ِمنْ ِع ْن ِد ِ
اب{(.)1
َمنْ َي�شَ ا ُء ِبغَيرْ ِ ِح َ�س ٍ
فاهلل �سبحانه وتعاىل يف هذه الآي��ة يقرر كما ذكر ابن كثري يف
تف�سريه ب�أنه �أكرمها ب�أن �أجرى على يدها على خالف ما اعتاده النا�س،
حيث ذكر جماهد وعكرمة و�سعيد بن جبري و�أب��و ال�شعثاء و�إبراهيم
النخعي وال�ضحاك وقتادة والربيع بن �أن�س وعطية العويف وال�سدي ب�أن
املراد بالرزق �أنه يجد كلما دخل عليها املحراب عندها فاكهة ال�صيف يف
ال�شتاء ،وفاكهة ال�شتاء يف ال�صيف (.)2
ويت�ضح من الآية ال�سابقة �أن اهلل تعاىل قد �سخر البيئة على خالف
العادة �إكرام ًا لل�سيدة مرمي وبيان ًا ملكانتها ،حيث �سخر لها من الرزق ما مل
يعتده النا�س يف وقته ،فكانت ترزق فاكهة ال�صيف يف ال�شتاء وفاكهة ال�شتاء
يف ال�صيف ،كما �أن اهلل �أكرمها كذلك عندما كانت حامال بال�سيد امل�سيح
(عليه ال�سالم ) ب�أن �سخر لها البيئة على خالف العادة ،ويقرر ذلك قول
اهلل تعاىلَ } :وهُ ِّزي �إِ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة ُت َ�سا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا {(.)3
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()1

�آل عمران .37

()2

ابن كثري – �أبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر القر�شي الدم�شقي ،تف�سري القر�آن العظيم ،ج،1
ط ،2006- 1427 ،2:م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان� ،ص .406

()3

مرمي .25
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

فاملعلوم يف ع��امل املعتاد ممن يعرف النخل واعتاد زراعته �أن
اجلني
النخلة ال ميكن هزها حتى يكون الهز م� ّؤه ًال لإ�سقاط الرطب
ّ
منها ،ولكن �أن ّ
ي�سخر اهلل تعاىل لل�سيدة مرمي كي تهزّها وهي حبلى
بال�سيد امل�سيح (عليه ال�سالم) ليت�ساقط عليها الرطب اجلني ،ف�إن ذلك
�إكرام ًا لها بت�سخري البيئة لها على خالف ما اعتاده النا�س من �صنوف
الت�سخري ملكونات البيئة وعنا�صرها.
 .3االخت�صا�ص بعد االبتالء  :حيث �سخر اهلل تعاىل ل�سليمان
(عليه ال�سالم) الرياح وال�شياطني جتري ب�أمره على خالف ما �سخرها
ع��ادة ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و َل َق ْد َف َت َّنا ُ�س َل ْي َمانَ َو�أَ ْل َق ْي َنا َع َلى
اب * َق َال َر ِّب ْاغ ِف ْر ليِ َو َه ْب ل ُم ْل ًكا اَل َي ْن َب ِغي ِ ألَ َح ٍد
ُك ْر ِ�س ِّي ِه َج َ�سدً ا ُث َّم �أَ َن َ
اب * َف َ�س َّخ ْر َنا َل ُه ال ِّر َيح تجَ ْ ِري ِب�أَ ْم ِر ِه ُر َخا ًء َح ْيثُ
ِمنْ َب ْع ِدي ِ�إ َّن َك �أَ ْن َت ا ْل َو َّه ُ
اب * و َّ
الَ ْ�ص َفا ِد *
ا�ص * َو�آَ َخ ِرينَ ُم َق َّر ِن َني يِف ْ أ
َال�ش َي ِاط َني ُك َّل َب َّناءٍ َو َغ َّو ٍ
�أَ�صَ َ
اب {(.)1
َهذَا َع َطا�ؤُ َنا َف ْامننُ ْ �أَ ْو �أَ ْم ِ�س ْك ِبغَيرْ ِ ِح َ�س ٍ
فهذا الن�ص القر�آين يقرر �أن اهلل �سبحانه وتعاىل قد ابتلى واخترب
�سليمان ( عليه ال�سالم ) ،حيث ق ّدر اهلل عليه �أن يجل�س على كر�سي ملكه
�شيطان ًا يت�صرف يف امللك يف مدة فتنة �سليمان ،وذلك حتى �أناب �سليمان
وتاب �إىل اهلل تعاىل ،حيث ا�ستجاب اهلل له وغفر له ،ورد عليه ملكه ،بل
زاد له ملك ًا بت�سخري ما حوله له على خالف العادة ،ف�سخر له ال�شياطني
()1

�سورة �ص .39 – 34
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يبنون له ما يريد ،ويغو�صون له يف البحر ي�ستخرجون الدر واحللي ،ومن
ع�صاه منهم قرنه يف الأ�صفاد و�أوثقه (.)1
ويقرر هذا املعنى �آية �أخرى يف �سورة �سب�أ يقول اهلل تعاىل فيها:
َاح َها �شَ ْه ٌر َو َ�أ َ�س ْل َنا َل ُه عَينَْ ا ْل ِق ْط ِر َو ِمنَ
} َو ِل ُ�س َل ْي َمانَ ال ِّر َيح ُغ ُد ُّو َها �شَ ْه ٌر َو َرو ُ
الجْ ِ نِّ َمنْ َي ْع َم ُل بَينَْ َي َد ْي ِه ِب�إِ ْذ ِن َر ِّب ِه َو َمنْ َي ِز ْغ ِم ْن ُه ْم َعنْ �أَ ْم ِر َنا ُن ِذ ْق ُه ِمنْ
ال�س ِع ِري {(.)2
َعذ ِ
َاب َّ
 .4الـتـع ــذيــب  :حيث ي�سخر اهلل تعاىل البيئة على خالف ما
يجري يف عادة النا�س من �أجل التعذيب لقوم على جرم ارتكبوه ،وهناك
ن�صو�ص كثرية تقرر التعذيب بالبيئة املحيطة بالإن�سان عندما يجريها
اهلل تعاىل على خالف العادة ،ومنها ق�صة نوح (عليه ال�سالم) عندما
�أمره اهلل تعاىل �أن ي�صنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه �سخروا منه،
حيث �أمر اهلل تعاىل الأر�ض �أن تنبع باملاء ،وال�سماء �أن متطر ،و�سارت
بهم الفلك يف موج كاجلبال ،وملن مل يركب يف ال�سفينة �سبيل للنجاة،
حيث كان ال عا�صم اليوم من �أمر اهلل تعاىل �إال من رحم ،وذلك حتى
�أذن اهلل تعاىل للأر�ض ولل�سماء كعن�صرين حميطني بقوم نوح (عليه
ال�سالم) �أن تبلع الأر�ض ماءها ،وتقلع ال�سماء عن الإمطار ،وق�ضي بذلك
الأمر وا�ستوت ال�سفينة على اجلودي ،ومما ق�ص اهلل تعاىل به ذلك من
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،4مرجع �سبق ذكره� ،ص .289
()2
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الن�صو�ص قوله يف �سورة هودَ } :و ِق َيل َيا �أَ ْر ُ�ض ا ْب َل ِعي َما َء ِك َو َيا َ�س َما ُء
�أَ ْق ِل ِعي َو ِغ َ
َا�س َت َو ْت َع َلى الجْ ُ و ِد ِّي َو ِق َيل ُب ْعدً ا ِل ْل َق ْو ِم
ي�ض المَْا ُء َو ُق ِ�ض َي ْ أ
الَ ْم ُر و ْ
َّ
الظا ِل َني {(.)1
وقد ذكر ال�سعدي يف تف�سريه ب�أن اهلل تعاىل قد �أمر الأر�ض ب�أن ُتنبع
املاء وال�سماء ب�أن متطر لإغراقهم ،وبعد �أن جنى نوحا (عليه ال�سالم)
ومن �آمن معه �أمر الأر�ض �أن تبلع املاء الذي خرج منها ،والذي نزل عليها
من ال�سماء ،و�أمر ال�سماء �أن تقلع عن الإمطار ،فامتثلتا لأمر اهلل تعاىل،
فابتلعت الأر���ض ماءها ،و�أقلعت ال�سماء عن املطر ،ثم ن�ضب املاء من
الأر�ض وق�ضي بذلك الأمر بهالك املكذبني وجناة امل�ؤمنني (.)2
ومما �أجرى اهلل تعاىل فيه البيئة على خالف العادة �ضمن هذا
النطاق ما قرره يف �أمر قوم لوط (عليه ال�سالم) ،حيث جعل اهلل تعاىل
عايل الأر�ض �سافلها ،و�أر�سل على قومه جلرميتهم ال�شنيعة حجارة من
�سجيل تعذيب ًا وتنكي ًال بهم ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :ف َج َع ْل َنا َعا ِل َي َها
َ�سا ِف َل َها َو َ�أ ْم َط ْر َنا َع َل ْي ِه ْم ِح َجا َر ًة ِمنْ ِ�س ِّج ٍيل * ِ�إنَّ ف َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِل ْل ُم َت َو ِّ�س ِم َني
* َو�إِ َّن َها َل ِب َ�س ِب ٍيل ُم ِق ٍيم * �إِنَّ يِف َذ ِل َك َ آلَ َي ًة ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َني {(.)3
()1

هود .44

( )2ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،2مرجع �سبق ذكره� ،ص .368
()3

احلجر .74
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�إن اهلل تعاىل قلب على قوم لوط مدينتهم ،و�أمطر عليها حجارة
من �سجيل تتبع فيها من �شذ من البلد ،وجعل من هذا التعذيب لهم �آيات
للمتو�سمني ،وهم املت�أملون واملتفكرون الذين لهم فكر وروية وفرا�سة،
ّ
والذين يفهمون بها ما �أري��د بذلك من �أن من جتر�أ على معا�صي اهلل
تعاىل – خ�صو�صا الفاح�شة العظيمة – ف�إن اهلل تعاىل �سيعاقبهم ب�أ�شنع
العقوبات ،كما جتر�أوا على �أ�شنع ال�سيئات.
وقد جعل اهلل تعاىل مدينة قوم لوط �سبي ًال مقيما لل�سالكني يعرفه
من يرتدد يف تلك الديار ( .)1وبذلك ف�إن اهلل قد �سخر البيئة على خالف
العادة لأجل حكمة ذكرها فيما �أورده من ق�صة خ�سفه ملدينة قوم لوط.
ثم �إن ما يقرر هذا الغر�ض من ت�سخري للبيئة على خالف العادة
�إمنا جاء تعذيب ًا ملن ارتكب يف �أر�ض اهلل اجلرم العظيم ،وحتى يكون يف
ذلك عربة لكل من يرى ما �آل �إليه حالهم وم�آلهم ،والآيات يف ذلك كثرية
يف ن�صو�ص كتاب اهلل تعاىل.
 .5الإعالم بقيام ال�ساعة  :وهذا هو الغر�ض الأخري الذي يجري
اهلل �سبحانه وتعاىل حتقيق ًا له ت�سخري البيئة على خالف العادة� ،إذ �أن
الدنيا ملا كانت بيئة مهي�أة للإن�سان على �سبيل الت�أقيت كدار امتحان
وابتالء ،ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل مبا �سخره فيها وفق نامو�س معني ،ف�إنه
يجريه عند اقرتاب ال�ساعة على خالف ما تقرر من خالله .ومن �أ�شهر
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،3مرجع �سبق ذكره� ،ص .41
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العالمات يف ذلك خروج ال�شم�س من مغربها وقد اعتاد النا�س خروجها
من امل�شرق.
يقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل مقرر ًا حقيقة الت�أقيت لبيئة
الإن�سان يف الدنيا ،و�أن احلياة الدائمة ال�سرمدية قد قررها بعد ذلك:
الَ ِخ َر َة َل ِه َي الحَْ َيوَانُ َل ْو
} َو َما َه ِذ ِه الحَْ َيا ُة ال ُّد ْن َيا �إِ اَّل َل ْه ٌو َو َل ِع ٌب َو�إِنَّ ال َّدا َر ْ آ
َكا ُنوا َي ْع َل ُمونَ {(.)1
فاحلياة التي خلق اهلل تعاىل فيها الإن�سان ما هي �إال لهو للقلوب،
ولعب للأبدان ب�سبب ما جعل اهلل فيها من الزينة واللذات ،وال�شهوات
اخلالية للقلوب املعر�ضة ،الباهجة للعيون الغافلة ،املفرحة للنفو�س
املبطلة الباطلة ،ثم تزول �سريع ًا ،وتنق�ضي جميع ًا ،ومل يح�صل منها �إال
على الندم واخل�سران على على االن�شغال مبلذاتها عن الآخرة.
�أما الدار الآخرة فهي احليوان واحلياة الكاملة التي من لوازمها �أن
تكون �أبدان �أهلها يف غاية القوة ،وقواهم يف غاية ال�شدة ،يتنعمون يف نعيم
اجلنة مما ال عني ر�أت ،وال �أذن �سمعت ،وال خطر على قلب ب�شر (.)2
فاهلل �سبحانه وتعاىل قد خلقنا كما قرر ليبلونا �أينا �أح�سن عم ًال،
و�أمر بتقواه لأننا �سرنجع يف يوم �إىل اهلل تعاىل لنوفى ح�سابنا على ما
()1

العنكبوت .64

( )2ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،4مرجع �سبق ذكره� ،ص .72
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قدمنا من عمل باعتبار تكليفنا ،حيث ال ظلم وال انتهاكات للحقوق،
ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل } :ا َّل ِذي َخ َلقَ المَْ ْوتَ َوالحَْ َيا َة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم �أَ ُّي ُك ْم
�أَ ْح َ�سنُ َعمَلاً َوهُ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغ ُفو ُر {( .)1وقوله تعاىل يف �سورة البقرة يف
�آخر �آية نزلت من القر�آن } :وَا َّت ُقوا َي ْو ًما ُت ْر َج ُعونَ ِفي ِه ِ�إلىَ اللهَّ ِ ُث َّم ُت َو َّفى
ُك ُّل َن ْف ٍ�س َما َك َ�س َب ْت َوهُ ْم اَل ُي ْظ َل ُمونَ {(.)2
وبذلك ف�إن اهلل تعاىل عندما ي�أذن بقيام ال�ساعة ونهاية وفناء
البيئة امل�ؤقتة التي خلق الإن�سان فيها ،ف�إنه تعاىل يعلمه بذلك بوا�سطة
ت�سخري للبيئة على خ�لاف ال��ع��ادة ،وم��ن ذل��ك مما ورد يف كتاب اهلل
تعاىل:
· اخلروج من الأجداث  :ويف ذلك يقول اهلل تعاىلَ } :و ِمنْ �آَ َيا ِت ِه
الَ ْر ِ�ض ِ�إذَا �أَ ْنت ُْم
َال ْر ُ�ض ِب�أَ ْم ِر ِه ُث َّم ِ�إذَا َد َعا ُك ْم َد ْع َو ًة ِمنَ ْ أ
ال�س َما ُء و َْ أ
�أَنْ َت ُق َوم َّ
ت َْخ ُر ُجونَ {( .)3فاهلل �سبحانه وتعاىل عندما ي�أذن بدنو ال�ساعة يقرر
على الأر�ض كبيئة احتوت الأموات �أن تخرج ما يف �أح�شائها من مقبورين
ليقوموا �إىل �أر�ض املح�شر للح�ساب ،وال �شك �أن ما �سيجري من ذلك جاء
على خالف ما �سخر اهلل به الأر�ض يف احلياة الدنيا لأجل �أن يدفن بها
الأموات وال يخرجون حتى ي�أذن اهلل تعاىل بقيام ال�ساعة.
()1

امللك .2

(	)2البقرة .281
(	)3الروم .25
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· خروج الدابة :ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و�إِذَا َو َق َع ا ْل َق ْو ُل
الَ ْر ِ�ض ُت َك ِّل ُم ُه ْم �أَنَّ ال َّنا�سَ َكا ُنوا ِب�آَ َيا ِت َنا اَل
َع َل ْي ِه ْم �أَ ْخ َر ْج َنا َل ُه ْم دَا َّب ًة ِمنَ ْ أ
ُيو ِق ُنونَ {( .)1فهذه الدابة التي تكلم العباد تعترب من �آيات اهلل العجيبة
ليبني للنا�س ما كانوا فيه ميرتون ،وهذه الدابة هي الدابة امل�شهورة التي
تخرج يف �آخر الزمان ،وتكون من �أ�شراط ال�ساعة كما تكاثرت بذلك
الأحاديث ،ومل يرد عن هذه الدابة �إال �أنها تك ّلم النا�س كالم ًا خارق ًا
للعادة حني يقع القول على النا�س ،وحني ميرتون ب�آيات اهلل تعاىل ،فتكون
حجة وبرهان ًا للم�ؤمنني ،وحجة على املعاندين (.)2
وبذلك ف�إن خروج دابة على خالف ما اعتاده النا�س مبا �سخره
اهلل تعاىل لهم فيها يف الدنيا للركوب والتجمل ت�سخري للبيئة على خالف
العادة �إيذان ًا بقرب ال�ساعة ،حيث يجري اهلل �سبحانه وتعاىل يف البيئة
ما مل يعتده النا�س يف حياتهم الدنيا.
· �إج��راء املتغريات الكونية على خالف ما كانت عليه :حيث
يجري اهلل �سبحانه وتعاىل ما �سخره اهلل تعاىل للإن�سان لأغرا�ض معينة
على خالف ما كان م�سخر ًا عليه له يف الدنيا ،ف�إذا كانت ال�شم�س تعلمه
ببزوغ الفجر ف�إنها �ستجمع وتلف ،و�إذا كانت النجوم هداية له يف ال�سماء
ف�إنه �ستنكدر وتتغري وتتناثر� ،أما اجلبال التي كانت �أوتاد ًا تث ّبت الأر�ض
(	)1النمل .82
( )2ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،4مرجع �سبق ذكره� ،ص .72
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حيث مل يعد لوجود الأر�ض اعتبار ف�إنه �ست�سيرّ وتكون كثيب ًا مهي ًال� ،أما
الع�شار – وهي النوق التي تتبعها �أوالدها ،وهي �أنف�س ما كان عند العرب
– ف�إنها �سيعطل االهتمام بها ،كما �أن الوحو�ش التي اعتاد الإن�سان �أن
يراها يف البيئة متناحرة من �أجل البقاء �ستح�شر وجتمع يوم القيامة
ليقت�ص اهلل تعاىل من بع�ضها لبع�ض ،والبحار �ستوقد فت�صري نار ًا تتوقد
على عظمها ،كما �أن ال�سماء �ستك�شط وتزال ( .)1ويقرر ذلك قول اهلل
تعاىل يف �سورة التكوير� } :إِذَا َّ
وم ا ْن َك َد َر ْت
ال�ش ْم ُ�س ُك ِّو َر ْت * َو�إِذَا ال ُّن ُج ُ
ال َب ُال ُ�سيرَِّ ْت * َو�إِذَا ا ْل ِع�شَ ا ُر ُع ِّط َل ْت * َو�إِذَا ا ْل ُو ُح ُ
و�ش ُح ِ�ش َر ْت *
* َو�إِذَا جْ ِ
و�س ُز ِّو َج ْت * َو ِ�إذَا َال ْو ُءو َد ُة ُ�س ِئ َل ْت * ِب�أَ ِّي
َو ِ�إذَا ا ْل ِب َحا ُر ُ�س ِّج َر ْت * َو ِ�إذَا ال ُّن ُف ُ
ال�س َما ُء ُك ِ�ش َط ْت {(.)2
َذ ْن ٍب ُق ِت َل ْت * َو ِ�إذَا ُّ
ال�ص ُح ُف ُن ِ�ش َر ْت * َو ِ�إذَا َّ
كما �أن الأر�ض �ستتزلزل وترجف وترجت حتى ي�سقط ما عليها من
بناء ومعلم ،فتندك جبالها ،وت�س ّوى تاللها ،وتكون قاع ًا �صف�صف ًا ال عوج
فيه وال �أمت ،هذا ف�ض ًال عن �أنها تخرج ما يف بطنها من الأموات والكنوز،
ليقول الإن�سان م�ستغرب ًا من �إجراء اهلل تعاىل البيئة على خالف العادة
مالها ؟ ،فيجري حالها على خالف العادة ب�أن ت�شهد على العاملني مبا
عملوا على ظهرها من خري و�شر ،ف�إن الأر�ض من جملة ال�شهود الذين
ي�شهدون على العباد ب�أعمالهم ،حيث �أمرها اهلل تعاىل �أن تخرب مبا عمل
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،5مرجع �سبق ذكره� ،ص .376
()2
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عليها فال تع�صي لأمره ( .)1ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل� } :إِذَا ُز ْل ِز َل ِت
ال ْن َ�سانُ َما َل َها *
الَ ْر ُ�ض �أَ ْث َقا َل َها * َو َق َال ْ ِإ
الَ ْر ُ�ض ِز ْلزَا َل َها * َو َ�أ ْخ َر َج ِت ْ أ
ْأ
َي ْو َم ِئ ٍذ حَُ
تدِّ ُث �أَ ْخ َبا َر َها * ِب�أَنَّ َر َّب َك �أَ ْو َحى َل َها {(.)2
�إذا كانت البيئة قد �سخرها اهلل تعاىل مادة وروح ًا خلدمة الإن�سان
باعتباره الو�صي والقيم عليها ،ف�إنه عندما يزول عنه هذا الو�صف ف�إن
حالها ّ
امل�سخر التي كانت عليها تزول معامله وفطرته التي فطره اهلل تعاىل
عليها �إعالم ًا بانتهاء �صالحيتها حلياته واقرتاب ال�ساعة ،كما �أن اهلل
تعاىل قد يجري البيئة على خالف العادة حتقيق ًا جلانب الإعجاز الذي
يعني على �أداء ر�سالة املبعوث رحمة للعاملني� ،أو لالخت�صا�ص بعد االبتالء
كما كان ذلك مع نبي اهلل تعاىل �سليمان (عليه ال�سالم) ،كما يكون كذلك
تعذيب ًا على ما اقرتف الإن�سان من املعا�صي والآث��ام مما ي�ستلزم ذلك
�ضرورة وعربة.
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما حتدث عن حركة تفاعل البيئة
كان يربز �أن ذلك يكون بت�سخريه وب�أمره ،فهو بذلك �سبحانه وتعاىل
�صانع متقن يجري على م�صنوعه نامو�س ًا وقانون ًا للتفاعل بني عنا�صر
ومكونات هذا امل�صنوع الذي منه الإن�سان ،وهو بذلك جل يف عاله يجري
ما يجري حلكمة باعتبار العادة �أو من دون اعتبارها ،وما يفعل من �شيء
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،5مرجع �سبق ذكره� ،ص .445
()2
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جل يف عاله �إال له داللة ومق�صد ،وهو الأجدر وحده ال �شريك دون غريه
باعتبار ال�صانع وال �صانع غريه �أن يجري يف هذا الكون ما يقيم حياة
من ا�ست�أمنه عليه وهو الإن�سان ،حيث جعل له هذه البيئة كينونة يكون
فيها حتت االختبار ،فهو �إما �أن يع ّمرها مبا ع ّمر به قلبه من الإميان
والت�صديق باهلل تعاىل واليقني به والعلم ،و�إما �أن يد ّمرها مبا ع ّمر قلبه
بها من الإحلاد والكفر والإنكار اهلل تعاىل ،واالنحراف عن اجلادة بتقومي
عالقته به على غري منظور القواعد املقررة يف بناء العالقة بها انتفاعا
وحماية.
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املبحث الثاين
بناء عالقة الإن�سان بالبيئة

�إن من القواعد املقررة حول ال�صفات التي تت�سم بها �شريعة اهلل
تعاىل التي بعث بها النبي حممد ًا (�صلى اهلل عليه و�سلم) ال�شمولية
والعموم ،فهي ب�أحكامها وقواعدها التي تنظم عالقة الإن�سان ا�ستوعبت
حياة الإن�سان ممن التزم بها فنال الثواب باجلنان� ،أو مل يلتزم بها فنال
العقاب بالنريان.
ذكرت فيما �سبق نق ًال عن عبد الرحمن جرية �أن ما �ساعد �أوروبا
ممثلة يف �أبحاث علمائها �أن دين �أوربا لي�ست له �أطماع علمية ،حيث �إنه
ال يوجد يف الكتاب املقد�س ما يدعو �إىل العلم �أو التم�سك بالنظريات
العلمية �أو حتى احرتام العلماء وتقدير النتائج التي يتو�صلون �إليها ،بل
املوجود يكاد يكون عك�س ذلك .ومن هنا مل يجد املتحدثون عن البيئة
يف الكتاب املقد�س ما ي�سند نظرتهم� ،أو يقدم لهم تف�سري ًا مقبو ًال
مل�شاكلهم البيئية؛ ولهذا عندما تخ ّلت �أوربا عن دينها و�أخذت ب�أ�سباب
العلم �أظهرت العداء للكني�سة ،وحاول رجال العلم االقت�صا�ص منها بعد
�أن حجرت على عقولهم فرتة طويلة من الزمن ،والبديل الذي اعتمدوا
عليه هو نظريات علمية ال ت�ضع خلالق الكون وزن ًا ،مثل :نظرية املارك�سية
والوجودية كنظرية فل�سفية لها انعكا�سات علمية.
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�أم��ا بناء العالقـة بني البيئة والإن�سان فهي تنطلق يف منهجية
الإ�سـالم من خالل بناء هذه العالقة وفق منظور الدين ،حيث �إن غري
امل�سلم لـه قناعات وتوجهات وفل�سفات ينطلق بها يف بناء عالقته مع
البيئة ،وامل�سلم هو الآخر يف املقابل ال بد �أن ير�سي قناعاته وتوجهاته
وفل�سفته على ما قررته الن�صو�ص ال�شرعية من نظرة للبيئة باعتبارها
خملوق ًا عظيم ًا مبا حوته من خملوقات اهلل تعاىل ،حيث ي�ش ّكل الإن�سان
حمور الت�أثري الأول يف �إر�ساء التوازن بني عنا�صرها لتعمر وتثمر� ،أو
االعتداء والتعدي عليها مما يجلب االختالل يف توازنها الذي خلقها اهلل
عليه.
�أو ًال  :عالقة امل�سلم وغري امل�سلم بالبيئة
ملا كان منطلق الغرب يف ت�أ�صيل نظرته للبيئة وما ا�ستقر عليه من
منطق وفل�سفة يف �أبحاثه اال�ستك�شافية البيئية يقوم على عدم الربط بني
قواعد الدين وهذه اال�ستك�شافات ،حيث كان تربير ذلك يتمثل يف عدم
معاجلة هذه امل�س�ألة يف الكتاب املق ّد�س ،ف�إن الو�ضع يف منظور الإ�سالم
يختلف ،حيث جاء الأمر �ضمن حماور عديدة ب�ضرورة االلتزام ب�سلوكيات
بيئية من قبل الإن�سان امل�سلم يف عالقته مع بيئته.
· عالقة امل�سلم بالبيئة � :إن عالقة امل�سلم بالبيئة من منظور
الدين تت�سم ب�أنها عالقة ت��وازن وات�ساق وتفاعل �إيجابي ،بريئة من
االختالل والتط ّرف ،فامل�سلم ال يعبد البيئة؛ لأنه يعرف �أنها خملوقة مثله،
و�أن هناك خالق ًا لها وله ،وال يعتزلها لأنه يعلم �أنها خملوقة من �أجله،
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و�أنه ال غنى لـه عنها يف حياته وممار�سته ملهمته ووظيفته ،وال يقهرها
لأنه يعلم �أن حماولة ذلك يف غري �صاحله هو.
�إن هذه العالقة احلميمة بهذه ال�صورة قد �صاغها الإ�سالم ك�أح�سن
ما تكون عليه عالقة بني اثنني ال غنى لأحدهما عن الآخر ،وحمى بذلك
العقل امل�سلم من اخلو�ض يف متاهات فل�سفية عقيمة.
كما �أن �أقرب مدر�سة و�ضعية �إىل احلق هي تلك املدر�سة التي تدعى
بالتوافقية على نحو ما �سنعر�ضه يف عالقة غري امل�سلم بالبيئة ،حيث
تعطي لكل من البيئة والإن�سان دور ًا فاع ًال يف �صياغة العالقة بينهما،
فالعالقة �إذ ًا بني الإن�سان والبيئة من منظور الإ�سالم عالقة م�ضبوطة
ب�سنن وقوانني ال ي�ستطيع الإن�سان خرقها.
�إن خال�صة القول يف عالقة الإن�سان بالبيئة من منظور الإ�سالم
يت�ضح من خالله منظومتها وفق ما قررته قواعد الدين �أنها ترف�ض
مناف للحكمة من خلق البيئة،
التعطيل واالعتزال والرتك؛ �إذ �أن ذلك ٍ
فهي مل تخلق ّ
لتعطل ولتظل �أ�سرارها مكنونة مكنوزة ،كما �أن هذه العالقة
ترف�ض اال�ستنزاف؛ وذلك لأن البيئة مل تخلق جليل دون جيل ،و�إمنا هي
حق للب�شرية كلها يف كل الأماكن ويف كل الأزمان.
فال مفر �إذ ًا من العمل امل�شرتك القائم على االحرتام والعرفان
مبا هنالك من منافع وحقوق ،والإمي��ان الكامل ب�أن ما يحيط الإن�سان
لي�س جمرد جماد وحيوان ونبات ،و�إمنا هذه ت�ش ّكل نعما من اهلل تعاىل.
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· عالقة غري امل�سلم بالبيئة� :إن هذه الق�ضية ا�ستهوت العديد
من العلماء والفال�سفة على مر الع�صور ،وخال�صة ر�صدهم لهذه العالقة
ّ
متخ�ضت عن ثالث مدار�س هي:
 .1مدر�سة احلتمية :والتي تذهب �إىل �أن البيئة هي �صاحبة الكلمة
الأوىل يف ت�شكيل هذه العالقة.
	.2املدر�سة الإمكانية :والتي تعطي للإن�سان الوزن الأكرب يف �صياغة
هذه العالقة.
	.3املدر�سة التوفيقية :والتي تذهب �إىل �أن العالقة تتمثل من خالل
دور ف ّعال لكل من الإن�سان والبيئة ،حيث ميار�س كل منهما ت�أثري ًا
يف الآخر.
ومن املنظور العملي الواقعي نالحظ �أن هذه العالقة غلب عليها
طابع االختالل ،وقد ت�أرجحت يف التط ّرف �إىل حد العبودية والت�أ ّله،
وهناك حاالت لي�ست بقليلة خ�ضع فيها الإن�سان للبيئة ممثلة يف بع�ض
جوانبها خ�ضوع العبد للإله ،ويف حاالت كثرية كان العك�س ،وخري مثال
على ذلك ما �أفرزته احل�ضارة الغربية احلديثة ،حيث �ضاعت العالقة
بني الإن�سان والبيئية على �أ�سا�س ت�أ ّله الإن�سان على البيئة ،وقد ترتب على
ذلك ما ترتب من قهر واغت�صاب للبيئة.
ومما يقرر هذه الفل�سفة يف العالقة ما قاله �آرك فروم مو�ضحا
حقيقتها� ( :إن عالقة النا�س – طبعا يق�صد غري امل�سلمني – بالطبيعة
180

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

ات�سمت بالعداء الألد ،فنحن من نزوات الطبيعة ظروف وجودنا جتعلنا
جزء ًا منها ،وموهبة العقل جتعلنا نتفوق ونعلو عليها .ومن ثم فقد حاولنا
�أن نحل مع�ضلة وجودنا بنبذ ر�ؤي��ة اخلال�ص املتمثلة يف االن�سجام بني
اجلن�س الب�شري والطبيعة ،واجتهنا نحو �إخ�ضاعها وقهرها وحتويلها
خلدمة �أغرا�ضنا� ،إىل �أن �أ�صبح هذا القهر مرادف ًا لتدبري الطبيعة
حدود ًا ميكن �أن تنقذ ،و�أنه �سي�أتي اليوم الذي �سرتد فيه الطبيعة على
ج�شع الإن�سان � ....إن املجتمع ال�صناعي يحتقر الطبيعة ،ويحتقر كل ما
لي�س من �صنع الآلة ).
ويرى �شوقي �أحمد دنيا �أن منبع امل�شكلة يف ر�سم العالقة بني
الإن�سان والبيئة لدى الإن�سان غري امل�سلم تنبع من بنائها دون ا�ست�شعار
وجود نظام حمكم لهذه العالقة �أوجده خالق كل من الإن�سان والبيئة،
فالإن�سان غري امل�سلم يتحرك يف عالقته مع البيئة على �أنها خملوقة
بطريق امل�صادفة ودومن��ا �سنن و�ضوابط ،ودومن��ا ه��دف وغ��اي��ة ،فهو
مرتوك له �أن ي�شكل هذه العالقة ح�سبما يريد ،ويف �ضوء موازين القوى
بينه وبينها ،ف�أحيان ًا يرهبها فيعبدها ،و�أحيان ًا يعتزلها ،و�أحيان ًا يعمل
على قهرها واغت�صابها وا�ستنزافها ،و�أحيان ًا يتعامل معها بعقل واتزان.
�إن درا�سة عالقة غري امل�سلم بالبيئة و�ضرورة بنائها �إىل حد ما
ملحة؛
مبا يتوافق مع ال�سلوك الإ�سالمي يف بناء العالقة �أ�صبح �ضرورة ّ
�إذ هناك اعرتاف متزايد نابع من الواقع املعاي�ش ي�ؤكد ب�أن �آثار ال�سلوك
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البيئي ال تقف على الإطالق عند القائم بال�سلوك ،ولو ل ّوثت دولة بيئتها
ف�إنه �سي�ضار العامل كله من هذا الت�ص ّرف (.)1
وم��ن خ�لال ما �سبق من بيان جلوانب عالقة الإن�سان بالبيئة
وعالقة البيئة بالإن�سان �أجد �أن هذه العالقة ينبغي �أن ت� ّؤ�صل يف الإن�سان
غريزة احلاجة وعدم القدرة على اال�ستغناء ،و�أن هذه البيئة التي يحتاج
�إليها الإن�سان �إمنا احتاج �إليها لأنها هي الكفيلة ب�إبقائه على قيد احلياة
ب���إذن اهلل تعاىل ،ولكن ذل��ك ره��ن ببقائها على و�ضع معينّ وب�صورة
مع ّينة ،وعدم ا�ستنزافها وال العمل على تخريب �صورتها مبا يعيق تلبيتها
الحتياجات الإن�سان ،فهناك حدود و�ضوابط يف العالقة معها ينبغي على
الإن�سان مراعاتها ،وهناك �أبعاد ينبغي على الإن�سان �أن يقف عندها عند
تعامله معها ،كما �أن هناك �أوامر �أو فرو�ض �أو واجبات عليه �أن يلتزم بها
كم�سلم يف عالقته بها ،وعليه �أن ينقلها �إىل الإن�سانية جنبا �إىل جنب مع
غريها من املبادئ الإ�صالحية والتوجيهية املكلف بتبليغها ،والتي تنطلق
من عاملية الر�سالة املحمدية.
�إن التطبيقات الفقهية التي تعتمد �أ�ص ًال على ما � ّأ�صلته الن�صو�ص
الت�شريعية تعترب مك ّملة ومقررة ومف ّرعة ملا تناولته ه��ذه الن�صو�ص
الت�شريعية ،فبها ميكن �أن تتحدد ر�ؤية وا�ضحة ميكن �أن ندرك من خاللها
( )1دنيا – �شوقي �أحمد ،التنمية والبيئة – درا�سة مقارنة� ،سل�سلة دعوة احلق ،وهو
كتاب �شهري ي�صدر عن رابطة العامل الإ�سالمي ،ال�سنة  ،12جمادى الأوىل ،1414
العدد  ،137مطابع رابطة العامل الإ�سالمي ،مكة املكرمة – ال�سعودية� ،ص .27
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ون�ستوعب �صورة الواقع وفقه التعامل معه ،ومن دونها نتخ ّبط خبط
ع�شواء ال نتم ّكن من خالله من �إدراك �أي حقيقة و�أي فهم م�ستقيم لهذه
العالقة املق ّد�سة ،وبذلك تتحدد لنا �ضوابط االنتفاع بالبيئة ،وم�ستلزمات
الرعاية واحلماية لها من االعتداء واالنتهاك
ثاني ًا  -مقارنة ببع�ض الثقافات :
ذك��ر عبد املجيد النجار يف مقارنة له بني منظور الإ���س�لام يف
بناء عالقة الإن�سان بالبيئة وت�أ�سي�سها على منظور الدين �أو من خالل
غري ذلك ،ب�أنه قد ال تتبني ال�صورة التي ارت�سمت يف الثقافة الإ�سالمية
للعالقة الوجودية بني الإن�سان والبيئة كما ر�سمها القر�آن الكرمي ب�صفة
جلية ،بحيث تظهر جلية بتفردها يف خ�صائ�صها �إال بعقد مقارنة بينها
وبني ال�صورة املر�سومة لتلك العالقة يف بع�ض الثقافات الأخرى ،خا�صة
منها تلك التي كان لها ت�أثري يف الثقافة الغربية فيما �أف�ضت �إليه من �أثر
يف البيئة الطبيعية ُيعرب عنه ب�أزمة البيئة.
وبالإ�ضافة �إىل �أن هـذه املقارنة تجُ لي ال�صورة القر�آنية لعالقة
الإن�سان بالبيئة ،ف�إنها �ستكون �أي�ض ًا ذات دور يف تبني ما كان من ت�صرف
بيئي مهلك للح�ضارة الغربية نتيجة ل�صورة العالقة بني الإن�سان والبيئة
التي ر�سمتها الفل�سفة احلديثة يف الثقافة الغربية ،وما يقابل ذلك من �أثر
بيئي �إيجابي تف�ضي �إليه �صورة هـذه العالقة كما ر�سمها القر�آن الكرمي،
وكما ُطبقت يف جتربة احل�ضارة الإ�سالمية.
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و�أو�ضح ما تنجلي عنه املقارنة بني الت�صور الإ�سالمي لعالقة
الإن�سان بالبيئة وبني ت�صورات الثقافات الأخرى  -وعلى ر�أ�سها الثقافة
الغربية � -أن تلك الثقافات مل تهتد �إىل �إقامة املعادلة الدقيقة بني الوحدة
بني الطرفني �أو الرفعة لأحدهما على ح�ساب الآخر يف تلك العالقة كما
�أقامها الت�صور الإ�سالمي ،و�إمنا مالت تلك الثقافات كلي ًا �أو جزئي ًا �إىل
ت�صور عالقة ذات طرف واحد ،فهي �إما مفا�صلة بني الطرفني ال يبدو
فيها مظهر للوحدة ،و�إما وحدة بينهما ال يبدو فيها مظهر معترب للتمايز،
ويف كال احلالني ينخرم امليزان القيمي نحو الإلغاء لطرف على ح�ساب
الآخر ،فال تكون للإن�سان قيمة �إزاء البيئة� ،أو ال تكون للبيئة قيمة �أو حتى
وجود حقيقي �إزاء الإن�سان ،ولكل من هذا وذاك �آثاره العملية يف ال�سلوك
البيئي.
· يف الثقافات القدمية  :لقد كان يف الثقافات الغنو�صية ال�شرقية
ويف الثقافة اليونانية خط بينّ يف�صل بني الوجود الإن�ساين وبني الوجود
الطبيعي البيئي ال ي�سمح بت�صور وحدة تقوم بينهما ،ففي هـذه الثقافات
يعترب الإن�سان على وجه احلقيقة هـو تلك الروح التي هـبطت من عامل
املثل فح ّلت يف اجل�سم املادي حلول الغريب يف �سجن مقيت ،ويكون كل
هـمه �أن ينعتق من ذلك ال�سجن املادي املتمثل يف البيئة الطبيعية التي
لي�س ج�سم الإن�سان �إال واحد ًا من مفرداتها ،فهناك �إذ ًا انف�صال تام بني
الإن�سان والبيئة ،وهناك �إلغاء لقيمة البيئة ب�إزاء متحي�ض الرفعة كلها
للإن�سان املتمثل حق ًا يف الروح النازلة من العامل العلوي.
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ويف العهد القدمي يقف الباحث على ت�صوير العالقة بني الإن�سان
والبيئة خمالفة لتلك التي ر�سمها القر�آن الكرمي ،فقد ورد فيه تقرير
لوحدة مادية بني الطرفني تنتهي �إىل �إلغاء متيز الإن�سان قيمي ًا على
عنا�صر البيئة ،ف�إذا هـو م�سا ٍو لها يف قلة ال�ش�أن �أو هـو �أقل منها �ش�أن ًا،
وهو ما جاء يف �سفر اجلامعة – وهو �إحدى �أ�سفار الإجنيل  -حيث قال:
( قلت يف قلبي من جهة �أمور الب�شر� :إن اهلل ميتحنهم لرييهم �أنه كما
البهيمة هكذا هم؛ لأن كليهما باطل ،يذهب كالهما �إىل مكان واحد ،كان
كالهما من الرتاب ،و�إىل الرتاب يعود كالهما ) ،كما جاء يف �سفر �أيوب:
( ...لأن لل�شجرة رجاء� ،إن قطعت تخلف �أي�ض ًا ،وال تعدم خراعيبها ولو
قدم يف الأر�ض �أ�صلها ،ومات يف الرتاب جذعها ،فمن رائحة املاء تفرخ
وتنبت فروع ًا كالغر�س� ،أما الرجل فيموت ويبلى ) ،وهكذا يكون الإن�سان
يف العهد القدمي هـو مع عنا�صر البيئة وحدة يف التكوين ،ولكنها وحدة
ينتفي فيها متيزه القيمي عنها.
وتت�سع الفجوة بني الإن�سان والبيئة يف ثقافات �أخرى انتق�صت من
قيمة الإن�سان ورفعت من قيمة العنا�صر البيئية حتى �أ�صبحت ُت�صور يف
�صورة الآلهة التي ُيتجه �إليها بالتعظيم والعبادة ،ف�إذا الأنهار واجلبال
والأ�شجار واحليوانات معبودات يخ�ضع لها الإن�سان بالوالء ،ويذل لها
بالطاعة ،ويقدم لها القرابني من نتاج كدحه ،و�أحيان ًا من ذات نف�سه كما
كانت ُتقدم �أجمل العرائ�س قربان ًا لنهر النيل يف بع�ض عهود الفراعنة.
�إنها ثقافة قامت على ت�صور االنف�صال بني الإن�سان والبيئة انف�صا ًال
اختلت فيه موازين الرفعة ل�صالح البيئة على ح�ساب الإن�سان.
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· يف الثقافات الغربية املعا�صرة  :لقد كان لكل هـذه ال�صور
لعالقة الإن�سان بالبيئة يف الثقافات القدمية �صدى ب�شكل �أو ب�آخر يف
الفل�سفة احلديثة التي قامت على �أ�سا�سها احل�ضارة الغربية ،فقد
قامت هـذه الفل�سفة يف ت�صور العالقة بني الإن�سان والبيئة على تيارين
متناق�ضني تختل يف كل منهما هـذه العالقة باختالل معادلة الوحدة
والتميز القيمي اختال ًال يكون فيه امليل �إىل �أحد الطرفني على ح�ساب
الآخر ،ف�إذا هـذه العالقة �إما انف�صال تنتق�ص فيه قيمة البيئة املادية،
و�إما وحدة ُت�ستنق�ص فيها قيمة الإن�سان.
لقد كانت فل�سفة �أف�لاط��ون وم��ن على نهجه �شديدة الأث��ر على
رواد الفل�سفة احلديثة وعلى ر�أ�سهم ديكارت الذي �أق��ام فل�سفته على
الف�صل بني الإن�سان والعامل املادي ،فقد ق�سم الوجود �إىل ذات �إن�سانية
هـي احلقيقة الأوىل والأكرب والأوثق مبا متار�س من فكر ،و�إىل مو�ضوع
هـو العامل املادي اخلايل من �أي معنى روحي ،املت�صف بالآلية احلادة،
ال�ضئيل الباهت حتى يف �أ�صل وجوده .وقد ابتد�أ هـذا الف�صل عند ديكارت
بني الإن�سان والبيئة املادية من الف�صل يف ذات الإن�سان بني الروح التي
هـي املج ّلى احلقيقي لوجود الإن�سان ،وبني اجل�سم الذي هـو جمرد حمل
حللول الروح ،ثم تقدم هـذا الف�صل ف�إذا ديكارت يجد نف�سه موزع الهوى
بني عاملني متنافرين :عامل املادة امليكانيكي اخلارجي ،وهو البيئة املادية،
وعامل العقل الداخلي الذي هـو الإن�سان غري املرتبط بالأول ،وهو ال يفلح
�أبد ًا يف التوفيق بينهما.
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�إن هذه ال�صورة الديكارتية – ن�سبة للفيل�سوف ديكارات  -لعالقة
منف�صلة بني الإن�سان املفكر وب�ين البيئة املادية وه��ي �صورة مت�أثرة
من جهة املا�ضي بالف�صل الأفالطوين بني الطرفني ،وم�ؤثرة من جهة
امل�ستقبل على ال�شطر الأكرب من الفل�سفة احلديثة ،فيكون �إذ ًا الف�صل
الأفالطوين احلاد بني الإن�سان وعامل املادة هـو الذي �أ�صبح عن طريق
ديكارت ال�سمة البارزة ل�صورة العالقة بني الإن�سان والبيئة يف الثقافة
الغربية ،حتى لقد قيل�( :إن الفل�سفة الغربية بكاملها لي�ست �سوى حا�شية
لأفالطون ،والف�ضل الأكرب يف ذلك يجب �أن ُيعزى �إىل جهود ديكارت التي
انتهت �إىل �أن �أ�صبح الإن�سان احلديث اجلديد ي�شري ب�إ�صرار �إىل �أعلى
بعيد ًا عن الطبيعة ،وبعيد ًا عن كوكب الأر�ض نحو عامل �أثريي ي�ستطيع
منه العقل الإن�ساين املتجرد �أن يالحظ حركة املادة يف كل مكان) .وقد
انتهى الأم��ر بهذا التوجه الأفالطوين املمتد يف �أث��ره �إىل ديكارت �إىل
�أن �أ�صبح انف�صام الإن�سان عن البيئة الطبيعية هـو املح�صلة النهائية
للفل�سفة احلديثة فيما يتعلق بعالقة الإن�سان بالبيئة.
�إنه ملن البني �أن هذه ال�صورة التي تقوم على الف�صل بني الإن�سان
والبيئة هي �صورة ُتعلي من مقامه بالن�سبة �إليها ،ولكنها تذهب بذلك
الإع�لاء �إىل ما يقارب الإلغاء لأي قيمة لها هي ،فهي ناق�صة حتى يف
حقيقة وج��وده��ا؛ �إذ هي ال تعدو �أن تكون يف �أح�سن الفرو�ض جمرد
امتداد كمي ،و�أما كل مقومات حقيقتها الأخرى فهي تابعة فيه للت�صور
الإن�ساين.
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�إن هذا الف�صل احلاد بني الإن�سان والبيئة انتهى �إىل نفي �أي معنى
من معاين الوحدة بينهما ،وانتهى ذلك بالتايل �إىل انتفاء �إمكان �أن
يندرج الطرفان يف �سلم موحد للقيمة يكون فيه الإن�سان الأعلى درجة،
مثلما كان الأمر يف الت�صور الإ�سالمي الذي قامت فيه املعادلة بني الوحدة
والتميز على نحو دقيق.
وحينما قامت يف الفل�سفة الغربية نزعة مقابلة لنزعة الف�صل
هـذه بني الإن�سان والبيئة ،وقائمة على الوحدة بينهما ،ف�إنها مل تكن �أي�ض ًا
موفقة يف �إقامة املعادلة التي انخرمت بالف�صل ،ذلك �أنه ن�ش�أ يف الفكر
الغربي اجتاه مادي يجعل الوجود احلق هو الوجود البيئي ،و�أما العقل
وهو املمثل حلقيقة الإن�سان فلي�س �إال �صدى للمادة� ،إنها هي احلقيقة
الأ�صلية والإن�سان لي�س �إال امتداد ًا لها ،ونقطة من نقاطها ،ومرحلة من
مراحلها ،فهو �إذ ًا مظهر للوحدة الكاملة بني الطرفني :الإن�سان والبيئة.
و�إذا ت�أملنا الفل�سفة التطورية باعتبارها �أحد التجليات املهمة لهذا
املنزع املادي املوحد للإن�سان والبيئة ،ف�إننا جند هذه الفل�سفة تبلغ يف
ت�صوير الوحدة بني الإن�سان والبيئة مبلغ ًا يكون فيه الإن�سان لي�س �إال حلقة
من حلقاتها ،نا�شئة بالتطور عن حلقات �أدنى منها ،وقد تنتهي �إىل حلقة
�أعلى ،ومثله يف ذلك مثل �أي موجود بيئي �آخر ،وهذا الت�صوير الدارويني
– ن�سبة �إىل داروين للوحدة بني الطرفني و�صلت باملطابقة بينهما درجة
انتفت فيه �إمكانية �أي متيز قيمي للإن�سان على البيئة ،حيث �أ�صبح يف
�أ�صل وجوده ويف عنا�صر تكوينه بل يف الغاية من حياته ال يختلف عن
�سائر الكائنات البيئية ب�شيء ،وال يتميز عنها بقيمة.
188

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

ومما عزز هذه الوجهة يف التوحيد بني الإن�سان والبيئة �إىل الدرجة
التي تنتفي فيها �إمكانية القول بتفوقه القيمي عليها ما مت من اكت�شافات
فلكية عظيمة �أبانت عن �سعة للكون �أ�ضحى فيها الإن�سان ،بل الكرة
الأر�ضية التي هو عليها لي�سا �إال ذرة يف حميط غري متناه من الرمال،
وتال�شت املركزية التي كانت ُتظن لهما لي�صبحا دائرين بتحريك �أفالك
عظمى ،فهذه ال�سعة يف ت�صور الكون �أكدت وحدة الإن�سان والبيئة؛ �إذ
بالنظرة من موقع بعيد تزول الفروق بني الأ�شياء ،كما �أنها قللت من
�ش�أن الإن�سان الذي �صغر حجمه بتو�سع الكون ،وانتهى الأمر �إىل �صورة
للإن�سان يف عالقته بالبيئة تنخرم فيها املعادلة بني الوحدة والتميز
القيمي بامليل �إىل جهة الوحدة ،كما انخرمت يف الوجهة الديكارتية بامليل
�إىل جهة الف�صل ،وكان هـذا االنخرام بوجهيه هـو ال�صورة الثقافية التي
وجهت احل�ضارة الغربية يف �سلوكها البيئي ،مع ما نتج عن ذلك التوجيه
من امل�شاكل.
�إن هذا الت�صور لعالقة الإن�سان بالبيئة كما انتهى �إليه يف الفل�سفة
احلديثة لي�س فيه ب�شقيه الفا�صل والوا�صل �أي جمال لعالقة وجدانية
روحية بني الطرفني؛ �إذ يف �أحدهما ي�ستعلي الإن�سان على البيئة مب�سافة
ال ت�سمح بقيام هـذه العالقة ،ويف الثاين ينتفي �أ�ص ًال يف الطرفني الأ�سا�س
الروحي الذي ميكن �أن تقوم عليه العالقة الوجدانية .والرابطة املعرفية
يف بعدها التوافقي املثمر ل�ضرب من االن�سجام تكاد تنتفي هي �أي�ض ًا
بني الإن�سان والبيئة يف هذا الت�صور؛ ذلك لأن هذه الرابطة �إمنا تقوم
بني واقع بيئي حمكوم بقوانني مو�ضوعية ثابتة يقابلها عقل قائم على ما
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يوافق تلك القوانني من املبادئ ،ولكن يف الفل�سفة احلديثة انق�سم املفكرون
يف النظرة �إليها �إىل طائفتني :واحدة ت�أخذ بالعلم فرتد الفكر �إىل حركة
مادية ،و�أخرى تنحاز �إىل الفل�سفة فرتد املادة واحلركة �إىل الفكر.
لقد كان الت�صور الإ�سالمي للعالقة الوجودية بني الإن�سان والبيئة
يقوم على توازن بني وحدة تنف�سح فيها رابطة مادية روحية وجدانية،
وبني متيز قيمي للإن�سان على البيئة يف �سلم حتتل فيه هـي �أي�ض ًا درجة
و�إن تكن �أقل من درجة الإن�سان ،ولكن الت�صور الفل�سفي الغربي بجذوره
القدمية و�إ�ضافاته اجلديدة ينخرق فيه ذلك التوازن �إما بامليل �إىل جهة
الف�صل املجحف الذي ي�ستعلي فيه الإن�سان مب�سافة ال ت�سمح بالتقاء كما
�آلت �إليه الفل�سفة الديكارتية� ،أو بامليل �إىل جهة الو�صل املجحف الذي ال
جمال فيه لتميز قيمي كما �آلت �إليه الفل�سفة املادية ،ولكل من ال�صورتني
�أثرها البالغ يف ال�سلوك البيئي.
ومن جانب �آخر �أ�شار النجار ب�أننا حينما نت�أمل يف �سائر الثقافات
عموم ًا ،ويف الثقافة الغربية وما كان �أثر فيها من ثقافات قدمية خ�صو�ص ًا،
ف�إننا ال جند فيها نظري ًا ملعنى الت�سخري مقرر ًا ل�صلة الإن�سان بالبيئة فيما
يخ�ص العالقة الوظيفية بينهما .وال �شك �أن ذلك يرجع يف �شطر كبري
منه �إىل االختالف يف ت�صور املهمة التي على الإن�سان �أن يقوم بها يف
احلياة ،فتلك املهمة هـي التي حتدد العالقة الوظيفية بالبيئة ،فعلى �سبيل
املثال حينما تكون ثقافة ما لي�س فيها للإن�سان من غاية يف احلياة ،ف�إنها
لن تكون فيها حاجة �إىل ت�صور لبيئة م�سخرة له ،وحينما تكون الغاية من
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حياة الإن�سان يف ثقافة �أخرى هـي معاناة العذاب ب�سبب ما اقرتف الأب
الأول من اخلطيئة ،ف�إنه ال يكون مربر ملعنى الت�سخري البيئي ،بل ذلك
يقت�ضي فظاظة البيئة وغلظتها ومتنعها عن العطاء ،وهكذا تكون الغاية
من احلياة العن�صر املهم يف حتديد العالقة الوظيفية بالبيئة.
كما �أكد ب�أننا حينما ن�ستعر�ض بع�ض الثقافات امل�ؤثرة يف الثقافة
الغربية التي �صنعت احل�ضارة الراهنة مبا �أف�ضت �إليه من م�شكلة بيئية
من حيث ما �صورت من عالقة وظيفية بني الإن�سان والبيئة ،ف�إننا جند
جملة من الثقافات الوثنية ا�ستقرت فيها �صورة للبيئة تت�صف فيها
بال�سطوة واجلربوت ،فهي يف عالقة الإن�سان بها لي�ست فقط �أبية متمنعة
عن العطاء ليقيم الإن�سان عليها حياته مهما يكن الغر�ض من تلك احلياة،
و�إمنا هي فوق ذلك معادية له وغا�ضبة عليه ومرتب�صة به؛ لذلك ف�إنه يف
�سبيل اتقاء غ�ضبها و�سخطها يتخذ من بع�ض عنا�صرها �آلهة ي�سرت�ضيهم
بالقرابني لريد �سطوتهم ويرد بهم �سطوة غريهم من عنا�صر البيئة،
ولي�ستنزل عطاءهم وي�ستنزل بهم عطاء غريهم من تلك العنا�صر.
وقد كانت الفل�سفة اليونانية وخا�صة يف �أوائلها تنحو هذا املنحى
الوثني ال��ذي ي�ؤله الطبيعة اتقاء وا�سرت�ضاء ،وظل فيها بعد تطورها
خيط م�ستمر منه بحيث ال يخفى �أمره على الدار�س املت�أمل فيها حتى يف
�أوج ازدهارها كما بلغته يف عهد �أر�سطو ،فواجب الوجود عنده لي�س له
تدبري للعامل املادي وال حتى علم بتفا�صيل ما يجري فيه ،فكيف ميكن �أن
يكون ملعنى الت�سخري البيئي مكان يف هـذه الفل�سفة ؟ .وعلى هذا النحو
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كان الأمر يف الثقافة الفرعونية والإغريقية والرومانية ،فقد كان �صراع
الإن�سان مع البيئة فيها ملمح ًا بين ًا ،وهو نقي�ض �أن تقوم عالقة ت�سخريية
بني الطرفني.
�أما فل�سفة �أفالطون وامتداداتها يف الأفالطونية املحدثة ،وكذلك
الفل�سفة الغنو�صية ال�شرقية مبا تعترب جميعها من �أن غاية احلياة
الإن�سانية هي انعتاق الروح من �سجن املادة ورجوعها �إىل عامل املثال،
ف�إنها كانت تعترب البيئة املادية لي�ست فقط غري م�سخرة خلدمة الإن�سان
يف القيام بوظيفته ،و�إمنا هي معرقلة له يف ذلك� ،إذ هي التي ت�شد روحه
مبالذها �إىل عامل الكدر الطيني ،ومتنعها من االنعتاق �إىل عامل اخلري
الكلي ،فالعالقة الوظيفية بني الإن�سان والبيئة يف هذه الثقافات هي
�إذ ًا عالقة معكو�سة بالن�سبة ملا يف ال�صورة الإ�سالمية� ،إذ �أنها عالقة
عرقلة وتعطيل ولي�ست عالقة تي�سري وت�سخري ،ولي�ست الثقافة امل�سيحية
ببعيدة من هذا الت�صور ،حيث �أن فكرة اخلال�ص الروحي من عامل
املادة بالرهبنة والزهد يف فكرة قائمة فيها ،وهي مانعة من قيام معنى
الت�سخري البيئي.
ومن هذه الثقافات التي ال جمال فيها ملعنى الت�سخري يف عالقة
الإن�سان بالبيئة تر�شحت �أفكار كثرية يف هـذا اخل�صو�ص �إىل الثقافة
الغربية ،فجذور هذه الثقافة كما هو معلوم �ضاربة يف تلك الثقافات
القدمية؛ ولذلك ف�إن املت�أمل يف الفل�سفة الغربية مبختلف تياراتها التي
�أثرت يف �صياغة احل�ضارة الراهنة ال يجد فيها حظ ًا لفكرة الت�سخري
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البيئي ال من الناحية املادية وال من الناحية الروحية ،ودع عنك يف هـذا
ال�ش�أن �أفكار ًا لبع�ض الفال�سفة رمبا كان فيها مكان ملعنى الت�سخري ،ولكن
مل يكن لأ�صواتهم ت�أثري يف التوجيه احل�ضاري العام ،ودع عنك �أي�ض ًا
اجتاهات يف فل�سفة العلم حديثة رمبا نحت يف التفكري منحى الإقرار
بالت�سخري البيئي ،ولكنها مل تقو بعد على الت�أثري يف املجرى احل�ضاري
العام الذي نحن ب�صدد بيان �أثره ال�سلبي على البيئة.
�إن الفل�سفة احلديثة تقوم يف جمملها على انتفاء الغائية يف
الت�صور الوجودي ب�أكمله ،فانتفت بذلك يف هـذه الفل�سفة حمددة بني
وظيفة للإن�سان يقوم بها يف حياته تتجاوز يف �أثرها وجوده الأر�ضي ،فهو
�إذ ًا �إن كانت له وظيفة فهي ق�صرية املدى ال تتجاوز كثري ًا وظيفة �أي كائن
�آخر من الكائنات البيئية ،وانتفت �أي�ض ًا احلاجة �إىل ت�صور بيئي تكون
فيه البيئة م�سخرة للإن�سان؛ �إذ الت�سخري �إمنا تقت�ضيه الغاية املحددة
للحياة ،املمتدة املدى يف �آثارها �إىل ما هـو �أبعد من مدى كل الكائنات
الأخرى يف وجودها.
لقد كان ديكارت ( )Descartesوبيكون ( - )Baconوهما �أكرث
امل�ؤثرين يف الفل�سفة احلديثة  -ي�ستبعدان يف الطبيعة �أي معنى غائي
ميكن �أن ي�سمح بت�سخري البيئة للإن�سان ،وكان كالهما يعترب افرتا�ض
الغائية يف الطبيعة �أم�� ًرا ال قيمة له ،بل هو �أمر مف�سد للعلم ،وحينما
ُت�ستبعد الغائية من الطبيعة ف�إن حركة �سريها �سوف تكون حمكومة بالآلية
ال�صرفة ،وهو ما ذهب �إليه الفيل�سوفان � ً
أي�ضا ،فت�أ�س�ست بذلك الفل�سفة
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احلديثة يف جمملها على منطق مادي ينكر الغائية ،ويذهب �إىل �أن الكون
لي�س �سوى م��ادة ،وبالتايل ال ميكن �أن يكون يف الأ�شياء الطبيعية �أي
هدف؛ لأن املادة ال ت�ستطيع �أن تق�صد هد ًفا �أو تر�سم خطة ،بل تت�صرف
ب�ضرورة ميكانيكية داخلية فح�سب ،وحينئذ فهل يبقى �إمكان لأي معنى
من معاين الت�سخري يف عالقة البيئة بالإن�سان ؟ ،و�إذا كان العامل املادي
كما ر�أيناه متقرر ًا يف الفل�سفة الغربية لي�س له من الوجود الواقعي �إال
االمتداد الكمي على �أح�سن الفرو�ض ،و�أما ما �سوى ذلك من اخل�صائ�ص
والتفا�صيل فهو لي�س �إال من الإ�ضفاء العقلي ،ف�إن البيئة الطبيعية لي�س
من �ش�أنها �إذ ًا �أن تكون مقدرة لتلبية �أغرا�ض الإن�سان� ،إذ �أن ذلك متوقف
على خ�صائ�صها وتفا�صيلها ولي�س على امتدادها الكمي ،وما دامت هذه
اخل�صائ�ص والتفا�صيل ال وجود لها حقيقي ًا �إال يف العقل فال جمال �إذ ًا
لأن يكون �إمكان ملعنى الت�سخري فيها.
كما �أكد النجار يف معر�ض حديثه عن نظرة الثقافة الغربية ل�صورة
العالقة بني البيئة والإن�سان ب�أنه وحينما يكون الإن�سان منخرط ًا يف البيئة
انخراط ًا تطوري ًا كما هو اجتاه م�ؤثر يف الفل�سفة احلديثة ،ف�إنه ي�صبح �إذ ًا
خا�ضع ًا مثل كل مفرداتها الأخرى لآليات التطور وقواعده ،ومن �أهم تلك
الآليات ال�صراع من �أجل البقاء ،ف�إذا هـو منخرط يف عالقة �صراعية
مع البيئة يغالبها فيه وتغالبه من �أجل البقاء ،وهي عالقة تناق�ض متام
املناق�ضة عالقة الت�سخري التي تنف�سح فيها عنا�صر البيئة و�أنظمتها
لتحت�ضن الإن�سان ،وتوفر له �أ�سباب البقاء.
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ومثلما ينتفي يف الثقافة الغربية معنى الت�سخري املادي يف عالقة
الإن�سان بالبيئة ،ف�إنه ينتفي �أي�ض ًا معنى الت�سخري الروحي ،وهو �أوىل
فيها باالنتفاء بالنظر �إىل �صبغتها املادية ،فالبيئة يف هذه الثقافة ال
تت�ضمن بعد ًا عقدي ًا يلبي يف الإن�سان �أ�شواقه �إىل املطلق ،ولذلك ف�إن
فال�سفة الغرب املت�ألهني بله غري املت�ألهني مل يتجهوا �إىل البيئة ليجدوا
فيها التجليات الإلهية ،و�إمن��ا اجتهوا �إىل عامل العقل يبحثون فيه عن
اهلل ،وذلك مثلما فعل ديكارت يف انطالقه للربهان على وجود اهلل من
فكرة املوجود الكامل الفطرية يف العقل ،وهم يف ذلك يحاكون الفل�سفة
اليونانية التي تبحث عن واجب الوجود يف حم�ض التعقل املجرد ال يف
مظاهر البيئة الطبيعية ،وهذا املنزع يف الفل�سفة احلديثة �إمنا هو دليل
على انتفاء التوافق الروحي العقدي بني الإن�سان والبيئة النتفاء معنى
الت�سخري العقدي يف العالقة بينهما.
و�إذا كان اجلمال الذي ُيرى يف البيئة الطبيعية �إمنا هو يف الفل�سفة
احلديثة كما �أ�س�سه ديكارت و�سينوزا لي�س �سوى انطباع ذهني دون �أن يكون
�صفة حقيقية يف البيئة ،ف�إن التفاعل الإن�ساين مع اجلمال هـو جمرد تفاعل
مع الذات ولي�س مظهر توافق مع عطاء بيئي حقيقي ،فالبيئة مل ُتهي�أ يف ذاتها
بحيث تقدم للإن�سان جما ًال ،و�إمنا تخيله العقل فيها تخي ًال ،وبذلك ف�إنه لي�س
ثمة عالقة ت�سخريية روحية بني الإن�سان والبيئة فيما يتعلق بال�شوق الإن�ساين
�إىل املتعة اجلمالية التي يتطلع �إليها يف البيئة الطبيعية.
ويف الفل�سفة احلديثة �أي�ض ًا يغلب تيار ق��وي ي��رى �أ�صحابه �أن
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الطبيعة لي�ست قائمة يف تراكيبها وحتوالتها على قوانني من�ضبطة حتاكي
ذلك املنطق الذي ُركب عليه العقل الب�شري ،لتكون بذلك م�سخرة معرفي ًا
من �أجله ،فاملادة عند ديكارت تفتقر �إىل كل خوا�ص الإدراك با�ستثناء
الكم ،وهي عند ديفد هـيوم ال تقوم على قانون الع ّل ّية الذي يقوم عليه
العقل ،و�إمن��ا هي تقوم على جمرد رابطة العادة ،وهكذا ينتهي الأمر
�إىل �ضرب من الت�ضاد بني قوانني العقل وقوانني البيئة يفرز يف الفل�سفة
احلديثة تيار ًا �شكي ًا كذلك الذي انتهى �إليه �ألبري كامو وعرب عنه بقوله�( :إن
ما يت�صف به العامل من تبلد وغرابة هو العبث بعينه ،ما الذي ميكن �أن ي�شكل
�أ�سا�س ذلك ال�صراع وتلك القطيعة بني العامل وعقلي �إن مل يكن هو الوعي
به؟� ...إن هذا العقل ال�سخيف هو ما يجعلني مت�ضاد ًا مع كل املوجودات ).
�إنها �إذ ًا يف الفل�سفة احلديثة عالقة ت�ضاد معريف بني الإن�سان
والبيئة ،ولي�ست عالقة ت�سخري تكون فيه الطبيعة مي�سرة مبا ُركبت عليه
من القوانني للإدراك العقلي ،وذلك ما جعل حركة العلم بالطبيعة يف
الثقافة الغربية حركة مغالبة ت�سلح فيها العلم بالقوة حتى لقد �سوى
بيكون يف عبارة �شهرية بني العلم والقوة ،ف�صار العلم يف هـذه الثقافة هـو
حماولة لغزو طبيعة معادية وال�سيطرة عليها ،و�أ�صبح كما قال هـايزنبريغ:
( ُينظر �إىل تقدم العلوم وك�أنه حملة �صليبية لغزو عامل املادة).
وقد �أكد عبد احلميد النجار يف ختام حتليله ومقارنته بني عدد
من الثقافات يف ا�ستقراء لت�صورها جتاه البيئة ب�أن هناك بون ًا �شا�سع ًا
بني ال�صورة الثقافية الإ�سالمية وبني ال�صورة الثقافية الغربية فيما
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يتعلق بال�صلة الوظيفية بني الإن�سان والبيئة ،حيث �أن ال�صلة يف ال�صورة
الإ�سالمية تعرب عن ت�سخري ُقدرت فيه البيئة تقدير ًا غائي ًا تنفتح به على
الإن�سان مبا يي�سر له �أداء وظيفته يف احلياة ،ف�إذا هـي حينما يق�صدها
باال�ستعطاء تعطيه م�سخرة عطاء ماد ًيا من عنا�صرها و�أنظمتها ،وعطاء
روحي ًا من دالالتها الغيبية ومن جمالها وقوانينها املوافقة لعلقه .ويف
ال�صورة الغربية هـي �صلة تخلو من الغائية التي ال يقوم معنى الت�سخري
�إال عليها ،ف�إذا هي مت�صفة باجلفاء ،منطبعة بطابع التمنع من قبل البيئة
واملغالبة من قبل الإن�سان ،فهي �أقرب �إىل �أن تكون عالقة تناق�ض ،و�أبعد
من �أن تكون عالقة ان�سجام وتوا�ؤم.
و�إذا ان�ضاف هذا العن�صر يف عالقة الإن�سان بالبيئة متمث ًال يف
العالقة الوظيفية �إىل ذلك العن�صر املتمثل يف العالقة الوجودية على ما
فيهما من الفروق بني الت�صور الإ�سالمي والت�صور الغربي ،كانت ال�صورة
الثقافية اجلامعة لهما ذات �أثر �سلوكي بيئي بالغ يختلف يف الإيجاب
وال�سلب بح�سب ذلك االختالف يف الت�صور (.)1
�إن املتتبع للعالقة بني الإن�سان وبيئته على املدى الزمني (البعد
التاريخي) ،وعلى املدى الأفقي (البعد املكاين) يرى �أن عالقة الإن�سان
ببيئته ات�سمت دائما بالتباين من بيئة �إىل �أخرى ،والديناميكية من وقت
م�ست ومت�س الإن�سان ،وهو العن�صر
�إىل �آخر ،وذلك تبعا للمتغريات التي ّ
املرن واملتغري يف طريف هذه العالقة.
()1

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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لقد ظلت هذه العالقة متوازنة فرتة طويلة من عمر الإن�سان،
وذلك من منطلق �أن الإن�سان مل يكن قد بلغ يف عدده حجم ًا كبري ًا حتى
ي�ضغط ب�ش ّدة على موارد البيئة من ناحية ،حيث كانت الإمكانيات البيئية
من الوفرة بحيث ت�ستطيع �أن تلبي حاجات ال�سكان دون ا�ستنزاف حتى لو
�أ�سيء ا�ستخدامها ،وذلك من منطلق القدرة الذاتية للبيئة الطبيعية على
الإحالل وا�ستعادة التوازن الأيكولوجي ب�صورة �سريعة.
ولكن يف ع�صرنا احلايل زاد عدد ال�س ّكان يف كثري من البيئات
مبا يفوق قدراتها على �إعالة احلياة� ،أو لأنه بد�أ ي�سيء ا�ستخدام موارد
يعجل با�ستنزافها وتدهورها ،فقد �أ�صيبت العالقة بني الإن�سان
بيئته مبا ّ
وبيئته بكثري من مظاهر اخللل والتدهور الأيكولوجي ،وبد�أت تربز الكثري
من امل�شكالت البيئية التي نعاين منها اليوم ،وذلك حتى و�صلنا �إىل نقطة
�أ�صبحنا فيها �أحوج ما نكون فيها �إىل العودة ال�صادقة لاللتزام بتعاليم
ديننا احلنيف لننقذ �أنف�سنا مما نعانيه من م�شكالت بيئية عديدة.
لقد �آن الأوان �أن نعيد النظر يف ق�ضية تعاملنا مع بيئتنا من املنظور
الإ�سالمي ،و�أن نلتزم بال�سلوك الإ�سالمي القومي يف تعاملنا مع بيئتنا
حتى نحافظ على هذه النعمة املهداة من اهلل �سبحانه وتعاىل ،وهذا
واجب يفر�ضه علينا الإ�سالم لنعك�س ب�صدق مفهوم الإ�سالم وتوجيهاته
الربانية التي ت�ضبط العالقة بني الإن�سان امل�ستخلف وبيئته.
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املبحث الثالث
�أبعاد ومقت�ضيات العالقة

�إن ال�����س���ؤال امل��ث��ار يتمثل يف الع ّلة م��ن تق�صي نظرة الإ�سالم
ومنظوره للبيئة باملقارنة مع نظرة غريه ،وما يت�صل بت�صور العالقة بني
البيئة والإن�سان واملقارنة بني ر�ؤية الثقافات الأخرى يف ذلك ،يتمثل يف
الأبعاد واملقت�ضيات املرجوة من �أهمية تفعيل �أبعاد ومقت�ضيات العالقة
وفق منظور الدين ،ال �سيما �أننا يف حاجة يف ظل الأزمة البيئية احلالية
الناجمة عن اختالل النظرة ب�إقامتها على حمور املادة دون الروح.
ومن خالل البابني القادمني �ستت�ضح لنا تفا�صيل القواعد املقررة
يف الن�صو�ص الت�شريعية واجتهادات الفقهاء فيما يت�صل باالنتفاع بالبيئة
وحمايتها ،وما يت�صل بذلك من اعتبارات ومناهج تقررت يف الن�صو�ص
واالجتهادات ،وما نع ّرج عليه بالقول يف هذا املقام يتمثل فيما التناول
للأبعاد واملقت�ضيات التي نربر بها �ضرورة اال�ستقراء ملنظور الدين يف
رعاية البيئة وحمايتها ،وادعائنا ب�أن منظور هذا املنهج وت�صورها لعالقة
الإن�سان بالبيئة انتفاعا وحماية هو الكفيل ب�أن ينت�شلنا من الأزمة البيئية
الراهنة التي تعاين منها الإن�سانية يف ظل اختالل يف توازن عنا�صر البيئة
�أدى �إىل ما ي�شهده العامل اليوم من كوارث و�أعا�صري �آخذة يف التفاقم �إذا
مل يقف املجتمع الإن�ساين وقفة �صادقة ي�ستعني من خاللها مبنهج كفيل
بانت�شال العامل من هذه الأزمة.
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وقد ذكر النجار يف معر�ض حتليله �إىل ما تو�صل �إليه من خالل
ا�ستعرا�ض منظور الدين يف �إقراره لقواعد العالقة بني البيئة والإن�سان
ب�أن �أثر ذلك ال تكمن قيمته يف ذاتها كحقيقة عقدية ،و�إمنا يتعدى الأمر
ذلك لتظهر قيمتها �أي�ض ًا يف �أثرها ال�سلوكي يف الت�صرف البيئي ،وهو ما
يعنينا يف هـذا ال�سياق بالدرجة الأوىل ،ال �سيما و�أن الإ�سالم دين علم
وعمل ،وذلك باعتبار ما نحن ب�صدده من معاجلة ق�ضايا البيئة التي
فجرتها الأزمة الراهنة ،ووف ًقا ملا قرره يف درا�سته الق ّيمة من �أن هـذه
الأزمة هـي يف جوهرها �أزمة ثقافية ،وبناء على ذلك ف�إن عالجها يكون
بالأ�سا�س عالج ًا ثقافي ًا.
كما �أ�شار ب���أن ه��ذه ال�صورة الثقافية يف عن�صريها :الوجودي
متمثل يف الوحدة ،والوظيفي املتمثل يف الت�سخري مبا هـي �صورة دينية
ذات بعد عقدي ،ف�إنها حينما حتل يف الأذهان تكون فيها مكينة مثلما
تكون العقائد الدينية ،وت�صبح عن�ص ًرا ثقاف ًيا �أ�صيلاً يف نطاق الثقافة
عموما ،وحينئذ ف�إنها يكون لها �أثر
البيئية
خ�صو�صا والثقافة احلياتية ً
ً
نف�سي يظهر بين ًا يف ال�سلوك البيئي ،بحيث يكون ذلك ال�سلوك موج ًها
بتلك ال�صورة الثقافية كما تبي ّنا الأمر يف الأثر ال�سلوكي لل�صورة الثقافية
حلقيقة البيئة يف ذاتها.
وطبيعة هـذا ال�سلوك البيئي ال��ذي تثمره �إمن��ا تتحدد منطق ًيا
بطبيعة تلك ال�صورة الثقافية ،وذل��ك باعتبار �أن كل فكرة معينة يف
الذهن ت�ؤدي �إىل �سلوك معني يف الواقع ،ثم �إنها جتد لها م�صدا ًقا يف
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التجربة الواقعية للح�ضارة الإ�سالمية على القدر الذي كان لها من تعامل
مع البيئة �أن�ش�أ مقادير من العمران ،فقد كانت تلك املقادير ثمرة لثقافة
ت�شكل تلك ال�صورة �أحد عنا�صرها ،وحينما تقارن بال�صورة الثقافية يف
الثقافة الغربية يف توجيهها احل�ضاري الذي انتهى �إىل الأزمة البيئية
الراهنة ،ف�إن طبيعة ذلك ال�سلوك البيئي الذي تثمره ال�صورة الثقافية
الإ�سالمية ت��زداد ثبو ًتا بهذه املقارنة بطريق اخللف .ومن جملة هـذه
الإثباتات املنطقية والواقعية التاريخية احلا�صلة باملقارنة يتبني �أن هـذه
ال�صورة الثقافية الإ�سالمية ميكن �أن ت�سهم بقدر كبري يف معاجلة �أزمة
البيئة معاجلة جذرية ت�ضرب ب�أ�صولها يف اخللفية الثقافية التي ن�ش�أت
عنها تلك الأزمة فيما يتعلق بعالقة الإن�سان بالبيئة.
وحينما ي�ستقر يف ذهن الإن�سان فردًا وجماعة ا�ستقرا ًرا ثقاف ًيا
ً
را�سخا �أن البيئة التي يعي�ش فيها هـي بيئة تربطها به يف ذات وجوده �صلة
وحدة مادية وروحية مع متيز قيمي له عليها ،كما تربطها به وظيف ًيا �صلة
ت�سخري له لي�ؤدي عليها وظيفة مر�سومة له يف احلياة ،ف�إن هـذه الثقافة من
�ش�أنها �أن تف�ضي �إىل �سلوك بيئي يكون مت�ص ًفا ب�صفات تقت�ضيها طبيعة
تلك ال�صلة يف وجهي الوحدة والت�سخري ،ولعل من �أهم تلك ال�صفات
�صفتني �أ�سا�سيتني هـما :الأخالقية يف التعامل ،والقوامية على البيئة.
�أو ًال � -أخالقية الت�صرف البيئي :
�إن املق�صود ب�أخالقية الت�صرف البيئي يف هـذا ال�سياق هـو التعامل
مع البيئة تعاملاً يحدده ال�شعور بالواجب �إزاءه���ا ،ويكون فيه للقيم
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اخللقية ن�صيب وفري يف التوجيه ،بحيث تنتفي منه معاين اال�ستهتار
والالمباالة ،كما تنتفي معاين الأنانية والأثرة ،ومعاين احلقد والت�سلط
واالحتقار ،بحيث ي�صبح الإن�سان وهو يتعامل مع البيئة ينطلق من منطلق
ي�شبه منطلقه وهو يتعامل مع �أخيه من بني جن�سه ح�سب القواعد التي
ميليها ال�ضمري الأخالقي الذي يحفظ للآخرين حقوقهم � ً
أي�ضا حينما
ميار�س الإن�سان حقوقه مع اعتبار لالختالف بني الإن�سان والبيئة يف
التميز القيمي ويف طبيعة الوظيفة املطلوبة منهما.
ولعل �أول ما يرتكز عليه هـذا الت�صرف الأخالقي �إزاء البيئة هـو
الإح�سا�س الروحي بها ،وذلك على معنى �أن تكون البيئة الطبيعية واقعة
يف النف�س الإن�سانية موق ًعا بحيث ال ي�شعر بها يف نف�سه مبجرد حوا�سه
املادية ،فتكون �إذن جمرد كتلة مادية نقلها �إىل �شعوره الب�صر وال�سمع
واللم�س ،و�إمنا تكون واقعة يف نف�سه موق ًعا يح�سها فيه � ً
أي�ضا بحوا�سه
الروحية من العواطف املختلفة ،فتكون �إذ ًا يف ذلك املوقع كائ ًنا ذا روح
وم�شاعر و�أحا�سي�س ،ينتفع ويت�ضرر ،و ُي�سر وي�أمل ،و ُيعافى ومير�ض ،و�ش�أنه
يف ذلك ال يختلف كث ًريا عن �ش�أن الإن�سان يف تعر�ضه لهذه املتقابالت
ال�شعورية باعتباره كائ ًنا ح ًيا.
وحينما يقع الت�صور الثقايف للإن�سان يف الذهن على �أنه تربطه
بالبيئة �صلة وحدة وجودية مادية وروحية ،ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن ي�شعره
ب�أن هـذا الكائن املتوحد معه هـو كائن حي ذو �شعور؛ �إذ الوحدة بني
طرفني حينما تكون حقيقة ثابتة يف الت�صور ف�إن من مقت�ضياتها �أن ُتعدي
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ما يف �أحدهما من املعاين �إىل الآخر ،فيكون الإن�سان �إذ ًا بت�صور وحدته
مع البيئة ناق ًال �إليها ما يجد يف نف�سه ما يت�صف به من �صفات احلياة
لتكون هـي � ً
أي�ضا مت�صفة به يف ت�صوره بقطع النظر عما يكون عليه �ش�أنها
يف واقع الأمر.
ومما يقع يف الت�صور الإن�سان بعامل ال�شعور بالوحدة مع البيئة �أن
هـذه البيئة كائن ي�شبهه يف �صفات احلياة ،ف�إن من ذلك ينف�سح جمال
وا�سع لروابط �شعورية ذات بعد �أخالقي؛ �إذ �ستن�ش�أ يف الإن�سان م�شاعر
�إزاء البيئة متتلئ مبعاين الأخوة والقربى وما يتبعها من معاين الر�أفة
والرحمة واحلدب واللني ،وكيف ب�صورة ثقافية تتنزل فيها البيئة من
الإن�سان منزلة الوحدة معه يف امل�أتى وامل�صري ،ويف العنا�صر والأنظمة،
ويف الوالء هلل واخل�ضوع له ،ويف التوافق املعريف بني الطرفني ال تثمر يف
نف�س الإن�سان هـذا الإح�سا�س بالأخوة والرحمة والر�أفة جتاه هـذه البيئة
املتوحد معها ؟
وقد �أكد النجار ب�أن هذه امل�شاعر الأخالقية التي حتدث يف الإن�سان
�إزاء البيئة من �ش�أنها �أن توجه �سلوكه البيئي توجي ًها �أخالق ًيا ،بحيث يكون
هـذا ال�سلوك عام ًال يف حفظ احلياة البيئية يف عنا�صرها و�أنظمتها ،وتنميتها
يف �سبيل البقاء والعطاء ،و�صيانتها من الدمار بجميع مظاهره ،وبالإ�ضافة
�إىل �أن هـذا الت�صرف الأخالقي تقت�ضيه الوحدة الوجدانية ،ف�إنها تقت�ضيه
� ً
أي�ضا وحدة امل�صري� ،إذ �ألي�س يف الرحمة بالبيئة واحلفاظ عليها من الهالك
رحمة بالإن�سان لنف�سه وحفظ له من الهالك باعتبار وح��دة امل�صري بني
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الطرفني ،فيكون �إذا الت�صرف الأخالقي بالر�أفة �إزاء البيئة �إمنا هـو يف ذات
الوقت من باب الت�صرف الأخالقي �إزاء الإن�سان؟
�إن هـذا املعنى ال��ذي فيه اقت�ضاء الوحدة بني الإن�سان والبيئة
}من
الت�صرف الأخالقي �إزاءها هـو من بني ما ي�شـري �إليـه قـوله تعالـىَ :
الَ ْر ِ�ض َفكَ�أَنمََّ ا َقـت ََل ال َّنا�سَ َج ِـمي ًعا
َقـت ََـل َنـ ْف ًـ�سا ِب َغـيرْ ِ َنـ ْف ٍ�س �أَ ْو َف ـ َـ�س ٍـاد يِف ْ أ
َو َمنْ �أَ ْح َي َاها َفكَ�أَنمََّ ا �أَ ْح َيا ال َّنا�سَ َج ِمي ًعا {( .)1فالف�ساد يف الأر�ض الذي
ُجعل �أحد �أ�سباب قتل النف�س الإن�سانية بغري حق ي�شمل من بني ما ي�شمل
الف�ساد الذي يحدثه الإن�سان يف البيئة في�ؤدي �إىل هـالك النفو�س ،ويكون
بذلك من �أف�سد البيئة فك�أمنا قتل النا�س جمي ًعا ،ويتداخل �إذ ًا امل�صري
بني الإن�سان والبيئة بحيث ي�ؤدي هـالكها �إىل هـالكه ،ولذلك اعتُرب يف
الآية الإف�ساد البيئي عملاً غري �أخالقي و�شدد عليه النكري ،واعترب يف
املقابل مبفهوم اخللف عملاً �أخالق ًيا �إحياء النفو�س باملحافظة على
البيئة �صاحلة للحياة وتنميتها يف �سبيل ذلك.
وحينما يقع يف النف�س �أن الإن�سان يرتبط بالبيئة برابطة من
امل�شاعر الأخالقية �إزاءها ،ف�إن هـذه امل�شاعر من �ش�أنها �أن جتعل �سلوكه
املعريف �إزاءها يتجاوز �أن يكون �سلو ًكا هـدفه منح�صر يف جمرد العلم
منها ما فيه منفعة مادية له �إىل �أن يكون �سلو ًكا معرف ًيا يبغي � ً
أي�ضا
الوقوف على حقيقة البيئة ملجرد معرفة احلقيقة حتى و�إن مل حت�صل
منها منفعة مادية مبا�شرة ،وذل��ك �سلوك �أخالقي تقت�ضيه الرابطة
()1
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الروحية بني الطرفني ،وهو ما تقت�ضيه �أخالقيات الت�صرف البيئي يف
املجال املعريف؛ �إذ �أن معرفة احلقيقة البيئية فيما وراء ما فيه نفع مادي
من �ش�أنها �أن تك�شف يف البيئة من الأبعاد الروحية ما يع�صم الإن�سان من
العود عليه باال�ستنزاف املدمر لو هـو مل يعرف من حقيقتها �إال وجهها
املادي البحت.
�إن هـذا الأثر ال�سلوكي البيئي لت�صور الوحدة بني الإن�سان والكون
كان له حتقق واقعي يف احل�ضارة الإ�سالمية �إبان حكم الدولة الإ�سالمية،
فقد انتهجت هـذه احل�ضارة �سلو ًكا بيئ ًيا يتعامل مع البيئة وفق قيم
�أخالقية فيها حفاظ على احلياة من �أن تنالها يد الدمار ب�شره الإن�سان
�أو بغ�ضبه �أو بجهله ،وفيها امتداد معريف بالبحث يف حقائق البيئة �إىل ما
يتجاوز معرفة ما فيه نفع مادي �إىل ما فيه تقوية للرابطة الروحية بني
الإن�سان والبيئة.
لقد كان هـذا الأثر ال�سلوكي البيئي ل�صورة الوحدة بني الإن�سان
عاما لهذا التح�ضر ال تنح�صر
ن�سيجا ً
والكون يف احل�ضارة الإ�سالمي ً
مظاهره ،ولعل من الأمثلة البارزة ذات الداللة يف �ش�أنه ما ا�شتهر عند
امل�سلمني من تخ�صي�ص �أوقاف من الأموال والعرو�ض  -والوقف عبادة -
لأ�صناف معينة من احليوانات يف �سبيل رعايتها و�صيانتها ،و�إذا ُعلم �أن
هـذه الأوقاف هـي عمل �شعبي ولي�س حكوم ًيا تبني العمق احل�ضاري لهذا
ال�سلوك البيئي.
ويف مقابل هـذا الأثر ال�سلوكي املت�صف بالأخالقية الذي يثمره
الت�صور الثقايف القائم على الوحدة بني الإن�سان والبيئة كما تبني منطق ًيا
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وواقع ًيا ،ف�إن الت�صور الثقايف لالنف�صال بينهما ينتهي �إىل �سلوك خمالف
لذلك ال�سلوك ،ف���إذا كان الإن�سان وهو يقبل على البيئة ليمار�س فيها
احلياة يقع يف نف�سه �أنه كائن منف�صل ماد ًيا وروح ًيا عن هـذه البيئة ،ف�إن
هـذا الت�صور �سيف�ضي به حت ًما �إىل �شعور نف�سي من الغربة �إزاءها ،وهو
�شعور يف�ضي بالإن�سان �إما �إىل موقف �سلوكي ينعزل فيه عن هـذا الكائن
الغريب ،ف���إذا هـو زاهد فيها م�ستقيل منها� ،أو هـو خائف منها يتخذ
من عنا�صرها �آلهة يهدر قواه يف تقدمي القرابني �إليها ،وهو يف احلالني
ال ين�شئ ح�ضارات ذات بال ،و�إما �إىل موقف �سلوكي يكون فيه معاد ًيا
�صراعا
لهذا الكائن الغريب ،ف�إذا هـو م�صارع لها يف �سبيل �إقامة حياته
ً
نفع ًيا ماد ًيا ،فتختفي �إذن القيم الأخالقية يف التعامل البيئي ،وقد ينتهي
ذلك ال�صراع �إىل �إقامة حت�ضر م�شهود ،ولكنه ينتهي � ً
أي�ضا �إىل جراحات
مثخنة يلحقها الإن�سان بالبيئة قد ت�ؤول بها �إىل الدمار.
وبذلك ف�إنه مهما ت�صور الإن�سان نف�سه ثقاف ًيا مو�صول بالبيئة
اً
مف�صول عنها ت�صرف
ت�صرف فيها بال�صالح ،ومهما ت�صور نف�سه ثقاف ًيا
فيها بالف�ساد ،ويف مقارنة احل�ضارة الإ�سالمية باحل�ضارة الغربية
ت�صو ًرا ثقاف ًيا و�سلو ًكا بيئ ًيا عمل ًيا م�صداق على ذلك كما تبني مما �سبق
ا�ستعرا�ضه يف مقارنة بني الثقافات.
ثاني ًا  -القوامة على البيئة :
�إذا ما �أقبل الإن�سان على البيئة ليحقق فيها احلياة وهو يحمل
ت�صو ًرا عنها يكون فيه موحدً ا معها ،وتكون هـي م�سخرة له يف �سبيل
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�إجناز مهمة التعمري املكلف بها يف حياته ،ف�إن هـذا الت�صور من �ش�أنه �أن
يجعل ت�صرفه يف البيئة ت�صرف قوامة عليها ،وذلك على معنى �أن يكون
راع ًيا لها ،م�شر ًفا عليها كما يكون �صاحب املزرعة م�شر ًفا على مزرعته،
ي�ستفيد من خريها ولكنه يحافظ على مقدراتها بال�صيانة والتنمية ليكون
اً
يوما ما ب�سبب �إف�ساده فيها.
ذلك اخلري
مو�صول ،وال ينتك�س ً
�إن الت�صور الت�سخريي للبيئة حينما يكون م�شتملاً على معنى
التميز القيمي للإن�سان على البيئة ،ف�إنه يجعله يف ذات املوقف ال�سلوكي
املت�صف مبعنى القوامة؛ ذلك لأن التميز القيمي يحرر الإن�سان من
الإح�سا�س بالدونية �إزاء البيئة ،وي�شعره بالتفوق عليها ،وي�أتي معنى
الت�سخري ليلبي نداء ذلك ال�شعور ،ولكن يف نطاق من الأخالقية ،ف�إذا
ال�سلوك البيئي الإن�ساين نتيجة ذلك كله �سلوك مقبل على البيئة بال�سعي
اال�ستهالكي دومن��ا ان��زواء �أو ت�أليه ،ولكنه ا�ستهالك الق ّيم الراعي ال
ا�ستهالك امل�ستهرت يف غري مباالة بامل�صري البيئي.
ومن جانب �آخر ف�إن ما يحمله الت�سخري البيئي من معنى الغائية
باعتباره تقدي ًرا للبيئة على قدر م�صالح الإن�سان ومتطلباته الوظيفية
�إذا ما �صار ت�صو ًرا ثقاف ًيا للإن�سان ،ف�إنه من �ش�أنه �أن يوجه �سلوكه
ليكون مت�ص ًفا بالقوامة على البيئة قوامة تكون بها املحافظة على توازنها
ونظامها حتى ال تختل تلك الغائية فيختل بذلك �إجناز الإن�سان لوظيفته
يف احلياة مبا هـي مقدرة بح�سبها ،فيكون �إذن العمل على ا�ستمرارية
العطاء البيئي عطاء م�ستقبل ًيا غري مقطوع ب�صيانة البيئة يف مادتها
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ونظامها م�سلك قوامة على البيئة يثمره الت�صور الثقايف لعالقة البيئة
بالإن�سان عالقة ت�سخري.
وقد كانت ح�ضارات �أخرى كثرية تخلو يف تعاملها البيئي من معنى
القوامة ب�سبب من ت�صوراتها الثقافية اخلالية من مفهوم الت�سخري ب�أبعاده
املختلفة ،فانتهت �إىل �ضروب من اخللل البيئي الذي رافق �أحيا ًنا الإقبال
على البيئة باال�ستثمار امل�سرف امل�ؤدي �إىل �إرهاقها ،ورافق �أحيا ًنا �أخرى
البعد عنها والزهد فيها امل�ؤدي �إىل اال�ستقالة من دور التعمري فيها .فتلك
الثقافات التي زهدت يف البيئة باعتبارها مادة �شريرة تعوق الإن�سان عن
بلوغ غاية احلياة وهو خال�ص النف�س من البدن ً
نقي�ضا ملفهوم الت�سخري
مل يكن �أهلها ليدركوا من مفهوم القوامة �شي ًئا ،فانتهوا �إىل �إخالل بالدور
البيئي للإن�سان ،ذلك �أن الدورة البيئية الطبيعية تقت�ضي �أن ينخرط
كل كائن بيئي يف م�سريتها ليدفع بها �إىل غايتها بح�سب ما ُقدر عليه
من طبع ،وحينما ي�ستقيل الإن�سان من هـذه الدورة ف�إن غيابه يغيب معه
العمل املطلوب منه بح�سب ما ُقدر له ،وهو ما ي�سبب خللاً بيئ ًيا و�إن يكن
بالتخلي عن التعمري ال مبمار�سة التدمري.
�إن تلك الثقافات التي ا�ستُعظمت فيها البيئة وا�ستُ�صغر الإن�سان،
فلم يكن فيها من معنى الت�سخري البيئي وال مما يرتتب عليه من معنى
القوامة �شيء ،انتهت ب�أهلها �إىل م�سلك بيئي يخلو هـو � ً
أي�ضا من معنى
التعمري البيئي ال��ذي ينخرط به الإن�سان يف ال��دورة البيئية ،فه�ؤالء
( ت�ستعبدهم مظاهر الطبيعة التي تكتنف حياتهم ،فيتخذونها �آلهة
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ي�صرفون �إليها كث ًريا من اجلهد عبادة وقربى ،وينخذلون عن كثري
من جماالت العمل خو ًفا منها ،وت�ستبد بهم اخلرافة والأوهام ) ،فتلك
الثقافات ال�صوفية الزاهدة ،وهذه الثقافات الوثنية امل�ؤلهة للبيئة ت�شرتك
جميعها بخلوها من معنى القوامة البيئية يف �سلوك بيئي �سلبي يتعطل فيه
الدور الطبيعي للإن�سان يف التعمري البيئي.
وه��ذه الغاية الق�صرية للحياة التي و�ضعتها الثقافة الغربية
للإن�سان ،والتي ال تتجاوز حتقيق الرفاه امل��ادي بالإ�ضافة �إىل كونها
هـي يف ذاتها دافع ا�ستهالك ،ف�إنها ولدت عاملاً ا�ستهالك ًيا �آخر ع�ضد
العامل الأول ،وهو املتمثل فيما �أحدثته يف الإن�سان من فراغ روحي ومن
حرية و�ضياع مل يجد له من متنف�س �إال يف اال�ستهالك املادي كما يجد
ً
ملحظا جل��ون م��اري بيلت
متنف�سا يف الإدم���ان ،وذل��ك ما ك��ان
التائه
ً
( )JeanMarie Peltيف قوله�( :إن�سان اليوم مل يعد يعرف من يكون،
وال يدري مباذا ي�ؤمن ،وال يكاد يكون لديه من الوقت ما يتيح له الت�سا�ؤل:
من �أين �أتى و�إىل �أين يذهب؟ ،فنحن نعي�ش زمن حرية وتردد وت�أهب
ي�ؤاتي كل ما فيه وقوع حتوالت جماعية حا�سمة ،ومل تلبث تلك التحوالت
�أن وقعت� ،إذ حتول الإن�سان اليتيم �إىل �إن�سان م�ستهلك ،وا�ستعي�ض عن
الكاتدراتئيات باملحالت التجارية العمالقة ).
وحينما بث ديكارت يف الثقافة الغربية فكرة �أن الإن�سان هـو املقيا�س
يف الوجود البيئي� ،إذ هـذا الوجود عنده هـو الذي يخ�ضع للعقل ،ف�إنه وجه
هـذه الثقافة وجهة الت�ضخيم لفردية الإن�سان ( ،و�أقام هـذه الفردية على
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�أ�سا�س فل�سفي بعد �أن كانت جمرد ع�صيان ومترد ،تلك الفردية التي
حتمل ال�شخ�ص على �أن يظن نف�سه �أهلاً للحكم على الأ�شياء بنف�سه ،ك�أن
لي�س هـناك عقول غري عقله ) ،وكان من ثمار هـذه الفردية املجحفة ملا
�أ�صبحت ثقافة �سارية �أن دفعت �إىل اال�ستهالك واملزيد من اال�ستهالك،
�إذ �أ�صبح الإن�سان بهذا املنزع الفردي ال حتده يف �شراهته اال�ستهالكية
من مقدرات البيئة ا�ست�شعار ما ميكن �أن يح�صل من �ضرر بيئي جراء
ا�ستهالكه ميكن �أن يلحق بالآخرين من املعا�صرين �أو من الأجيال املقبلة،
وغاب يف خ�ضم ذلك مفهوم الت�سخري الذي يقت�ضي �أن البيئة �إمنا هـي
م�سخرة يف مقاديرها للنا�س كافة على مر الأجيال ،ولي�ست هـي حك ًرا
على فرد من النا�س �أو من الأجنا�س �أو من الأجيال.
لقد ت�ضافرت �إذ ًا يف الثقافة الغربية دواعي اال�ستهالك من طرق
�شتى ،ف�إذا هـذه احل�ضارة ت�سلك يف البيئة م�سلك اال�ستهالك املفرط
الذي ال يلوي �إال على ا�ستنزاف املقدرات البيئية بدون حدود ،وولدت
روحا من املغالبة يف العالقة
�شراهة اال�ستهالك يف �أهل هـذه احل�ضارة ً
مع البيئة الفتكاك مادة املتاع املادي منها ب�أي وجه من الوجوه ،واختفى
بذلك �أي معنى من معاين القوامة على البيئة التي تقت�ضي فيما تقت�ضيه
الرعاية وال�صيانة وامل�سئولية ،و�أي موقع يبقى للقوامة على البيئة
يف ثقافة جعلت يف اال�ستهالك حتقي ًقا للغاية العليا من احلياة ،ونفت
عن البيئة �أي معنى غائي له عالقة بوظيفة الإن�سان ؟ ،وكانت الثمرة
املنطقية والواقعية لذلك هـي هـذا الدمار البيئي الذي �سببه ا�ستنزاف
إ�شباعا ل�شراهة اال�ستهالك التي
املوارد وتلويث الآفاق والإخالل بالتوازن � ً
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غيبت �أي معنى من معاين القوامة على البيئة ،وذلك ما �أ�شار �إليه �آل
غور يف معر�ض حتليله النقدي ملا �أف�ضت �إليه احل�ضارة الغربية من �أزمة
بيئية حينما قال� ( :إن م�ستقبل احل�ضارة الإن�سانية يتوقف على قوامتنا
على البيئة وبنف�س الدرجة من الأهمية على قوامتنا على احلرية ،و�إن
القوى الطاغية التي تعار�ض هـذه القوامة واحدة يف احلالتني� :أال وهي
اجل�شع واالهتمام بامل�صالح ال�شخ�صية والرتكيز على اال�ستغالل يف املدى
الق�صري على ح�ساب �سالمة النظام البيئي نف�سه يف املدى البعيد).
�إنه �إذ ًا ت�صور ثقايف �إ�سالمي لعالقة الإن�سان بالبيئة يقوم على
عالقة وجودية بينهما تت�أ�س�س عليها وحدة بني الطرفني ذات بعد مادي
وروحي مع متيز قيمي للإن�سان ،وهي وحدة من �ش�أنها �أن تطبع �سلوكه
البيئي بطابع اال�ستثمار الودي اللطيف ،كما يقوم على عالقة وظيفية
تت�أ�س�س على معنى ت�سخري البيئة للإن�سان يف �سبيل �إجن��از وظيفة يف
احلياة هـي وظيفة اخلالفة يف الأر���ض ،وهو معنى من �ش�أنه �أن يطبع
�سلوكه البيئي بطابع القوامة التي تكون بها �صيانة البيئة واحلفاظ عليها.
وقد حقق هـذا الت�صور الإ�سالمي ً
منطا من احل�ضارة �شهد من احرتام
البيئة والعمل على �صيانتها من التلف وال�سعي يف تنمية مواردها ما
حفلت به �سجالت التاريخ و�شهد به املن�صفون من امل�ؤرخني على اختالف
مذاهبهم وعقائدهم.
نتاجا
ويف مقابل ذل��ك ف���إن الأزم���ة الراهنة للبيئة التي كانت ً
للح�ضارة الغربية ال�سائدة� ،إمنا هـي راجعة يف �أ�سبابها �إىل ذلك الت�صور
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الثقايف للعالقة بني الإن�سان والبيئة الذي �أ�س�سته الفل�سفة احلديثة ،وهو
ت�صور قام على عالقة وجودية ووظيفية تت�صف بالقطعية واالنف�صال بني
مطبوعا بطابع ال�صراع
الطرفني ،ف�أ�صبح ال�سلوك البيئي لهذه احل�ضارة
ً
واملغالبة ال�ستنزاف �أكرب قدر ممكن من املقدرات البيئية يف �سبيل حتقيق
الرفاه املادي ،وهو ما �أف�ضى �إىل �إرهاق البيئة يف مادتها ونظامها ،ومنه
ن�ش�أت هذه الأزمة الراهنة.
و�إذا كان الت�صور الثقايف الإ�سالمي لعالقة الإن�سان بالبيئة مل
يكتب له يف الواقع �أن يمُ تحن بدرجة من التطور احل�ضاري يف وجهه
املادي كما امتحن الت�صور الثقايف الغربي لهذه العالقة مبا و�صلت �إليه
احل�ضارة الغربية من تطور لتبلغ املقارنة بينهما يف الآثار ال�سلوكية البيئية
مداها� ،إال �أن التحليل املنطقي للروابط بني املقدمات متمثلة يف طبيعة
الت�صور الثقايف وبني النتائج متمثلة يف الآثار ال�سلوكية البيئية ،م�ضا ًفا
�إليه ما انطبعت به احل�ضارة الإ�سالمية من �سلوك بيئي قومي يف املدى املادي
الذي و�صلت �إليه  -وهو مدى لي�س بالهني  ،-م�ضا ًفا �إليه � ً
أي�ضا ما �أ�سفر
عنه امتحان احل�ضارة الغربية واقع ًيا من �سلوك بيئي �أف�ضى �إىل هـذه الأزمة
البيئية ،ت�شهد جمي ًعا ب�أن �أزمة البيئة من منظور �إ�سالمي �إمنا هـي �أزمة
ت�ضرب بجذورها يف الت�صور الثقايف لعالقة الإن�سان بالبيئة ،و�أن عالجها ال
ميكن �أن يتم �إال ب�إ�صالح ثقايف يف اجتاه املنظور الثقايف الإ�سالمي.
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما خلق البيئة خلقها للإن�سان ،كما
�أنه عندما خلق الإن�سان ّ
�سخر البيئة وما فيها خلدمته ،ومن هذا املنطلق
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وانطالقا من حتمية العالقة التي � ّأ�صلها بني كل منهما جعل من ال�ضرورة
مبكان تنظيم هذه العالقة؛ وذلك حتى يع ّرف هذا الإن�سان كيف يتعامل
مع هذه الأمانة التي ا�ست�أمنه �إياها ،فيعطيها حقها ،وي�أخذ منها ما يعينه
على خالفته وعمارته للأر�ض ،وذلك دون �إخالل بالتوازن الذي خلقها
اهلل عليه ،وهذا يعني جتنب الإفراط والتفريط يف ذلك (.)1
لقد اقت�ضت حكمة اهلل تعاىل يف تكوين املنظومة والثقافة املعرفية
للإن�سان �أن تكون تراكمية ترتتب على نحو هرمي ،ومامل تكن القاعدة
التي ينطلق منها الت�صور للمنظور لبناء العالقات واالت�صال باملمار�سات،
ف�إنه ال حمالة �سيحول ذلك دون انعكا�س �سلوكيات �إن�سانية �إيجابية،
وبذلك ف�إن الإ�سالم ملا كان منهج ًا يت�صف بال�شمولية با�ستيعابه كافة
الأمور يف حياة الإن�سان ،ف�إن ما ترتب على ذلك متثل يف احتواء قواعده
لكل ممار�سات الإن�سان املك ّلف �إما على �سبيل الإجمال و�إما على �سبيل
التف�صيل حتى يت�سم مبزيد من املرونة والتعاطي مع متغريات الواقع.
وملا كان ذلك ف�إن �إر�ساء هذه الدعائم وهذه القواعد �إمنا انطلق
من خالل نظرة �أخالقية بحتة يف كل ممار�سات الإن�سان املك ّلف يف حربه
و�سلمه ،ويف نومه وا�ستيقا�ضه ،ويف خمتلف العالقات التي تكونت �أو ميكن
�أن تتكون مع حميطه الذي ي�شكل البيئة التي جعل اهلل له قوامة العدل
والإدارة الإيجابية كي يحقق اخلالفة البعيدة عن الإف�ساد والتخريب،
وبذلك يحقق الغاية املرجوة من خلقه واملتمثلة يف اخل�ضوع خلالقه وخالق
()1

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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حميطه ،وب�شكره وتفكره مبا �أنعم اهلل تعاىل عليه من نعم ال حت�صى وال
تعد.
مل يقف منظور الإ�سالم يف نظرته للبيئة والإن�سان عن الت�أ�صيل
للقواعد العامة للعالقة بينهما ،بل � ّأ�صل من القواعد الدقيقة ما يفيد
الإن�سان يف بناء عالقته يف خمتلف ممار�ساته و�سلوكياته ،وهو بذلك
يق ّوم �سلوكه وعالقاته مع ما حوله ،ويف تقومي ذلك تتحقق اال�ستقامة
يف عالقته بربه ،وهو الهدف من خلقه وتكليفه ،ومامل يلتزم الإن�سان
مبا تقرر من قواعد يف هذه املنظومة ف�إنه �سيكون عر�ضة لل�ضياع نظر ًا
ل�ضعف وه�شا�شة القاعدة التي ينطلق من خاللها لتكوين منظوره وفل�سفته
وعالقاته يف احلياة ،فال�صانع �أعلم مب�صنوعاته ،وهو الكفيل ب�أن يقرر
لهم ما يفيدهم يف دينهم ودنياهم.
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الباب الثاين
حق االنتفاع بالبيئة من منظور الإ�سالم
مل��ا كانت البيئة ّ
م�سخرة مبائها وت��راب��ه��ا ،و�أر���ض��ه��ا و�سمائها،
وحيواناتها وطيورها خلدمة الإن�سان ،حيث جعل اهلل تعاىل له اخلالفة
والتم ّيز على �سائر املخلوقات ،ف�إنه تعاىل و�إن مل يجعل االنتفاع بخرياتها
له على وجه اخل�صو�ص ،حيث يتنفع من هذه اخلريات خمتلف الكائنات
خ�صه بالتحكم يف االنتفاع ،فهو املنتفع الأكرب
احلية ،ف�إنه جل يف عاله قد ّ
من خريات الأر�ض خلالفته فيها.
ولكن ملا كان هذا الإن�سان ال يلتزم الإيجابية يف �سلوكه من خالل
انتفاعه مبختلف ما �سخره اهلل له تعاىل من خريات الأر�ض ،فقد جاء
حت�صن
الإلزام و�ضرورة االلتزام بعدد من ال�ضوابط التي من �ش�أنها �أن ّ
البيئة وحتفظ لها توازنها الذي يحفظها من التدهور ،ويف ذات الوقت
ي�ستدمي االنتفاع بها للإن�سان جيال بعد جيل.
ومن �أجل ذلك ف�إن هناك من الدالئل التي تقرر حق االنتفاع من
ت�سخري الأر���ض للإن�سان دون حتديد جن�س �أو عرق ،وبتفاوت له حكم
كثرية يتمثل �أبرزها يف حتقيق التوازن يف املعي�شة بني العنا�صر املكونة
للمجتمع الإن�ساين ،وهذا االنتفاع ال بد �أن يتم من خالل منظور الإ�سالم
ال��ذي ح��دد مواطنه وجماالته ونطاقاته بتميز يختلف عن غ�يره مما
حددته وارت�أته املذاهب الو�ضعية يف نظرتها للبيئة والعالقة بها.
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وعندما �أر�شد ال�شارع احلكيم الإن�سان �إىل حقه يف االنتفاع بالبيئة
فقد وجهه �إىل �ضرورة االلتزام بال�ضوابط املقررة لالنتفاع بالبيئة ،حيث �أن
الإ�سالم باعتباره دين النظافة ي�سعى من خالل ما قرره من �سلوك �ضرورة
وقاية البيئة املحيطة بالإن�سان من التلوث الذي قد يعر�ض حياته للخطر.
ومما يثار من �إ�شكاالت مما يت�صل باالنتفاع ما يثار من توجهات
حول م�س�ألة ندرة املوارد ،وما �إذا كانت هذه امل�س�ألة ترتتب عليها �إ�شكالية
وخطورة على حياة الإن�سان �أم ال ،حيث نتع ّر�ض ملا يت�صل من مناهج
و�ضعية مع مقارنتها باملنهج الإ�سالمي يف معاجلته لهذه امل�س�ألة ،كما
نتعر�ض ملا يت�صل ب�أزمة الغذاء العاملي وما ي�صطلح عليه لدى املنظمات
املعنية بحق الإن�سان يف الأمن الغذائي ،ومدى تعار�ض ذلك مع ما تقت�ضيه
قواعد الدين من �أمور تت�صل بالعقيدة والتوكل على اهلل تعاىل.
ثم �إن مما يتعني مراعاته �ضرورة يف جميع الأحوال �أثناء االنتفاع
مب��وارد البيئة ما يت�صل مب�شكلة الإ���س��راف وما يت�صل بها من �أبعاد،
حيث جاء النهي يف الن�صو�ص ال�شرعية عن الإ�سراف يف جميع الأحوال
والظروف حتى و�إن مل يرتتب عليه �ضرر ،حيث يقرر الدين يف ذلك
�ضرورة االلتزام بحدود احلاجة �أثناء االنتفاع مبوارد البيئة ،والعمل على
حماربة اال�ستنزاف لها قل ذلك �أو كرث.
�إذا كان الإن�سان وحدة مميزة �ضمن منظومة العنا�صر املك ّونة
بالبيئة ،ف�إن اهلل تعاىل ملا ّ
�سخر له خريات البيئة وجعلها حمال النتفاعه،
ف�إنه قد فر�ض عليه من جانب �آخر واجب الرعاية واحلماية لهذه البيئة،
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وذلك من خالل تقرير عدد من ال�ضوابط النتفاعه ،ومن خالل �إر�ساء
القواعد ال�سلوكية املعينة على ذلك.
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما اخت�ص الإن�سان بالو�صاية والقوامة،
وجعل حق االنتفاع له متميز ًا عن �سائر املخلوقات ،ف�إمنا �أراد بذلك �أن
يجعله بهذا االخت�صا�ص على قدر امل�س�ؤولية يف االن�ضباط والرعاية ،فال
يتجاوز حدود هذه امل�س�ؤولية ويكون �أداة للتدمري والتخريب ،فهو �إن نحى
هذا املنحى ف�إنه يجني على نف�سه مبا تقرتفه يده يف اجلملة والتف�صيل،
و�أعني بذلك عندما ال يراعي ما �سنه اهلل له من مواطن االنتفاع التي
جاءت ا�ستجابة حلاجاته ،والتزام ًا مبتطلباته ،ووفاء مبا يهيئ له الأر�ض
وال�سماء ت�سخري ًا ومنفعة له وملا حوله من كائنات.
وقد اقت�ضت هذه اخل�صو�صية �أن يكون �سلوكه هو الأبرز ت�أثري ًا
وت�أثر ًا عرب الع�صور واحلقب ،وال �شك �أن معطيات الواقع املعا�صر تقرر
عن يقني درجة الت�أثري املدمرة ل�سلوك الإن�سان على البيئة ،ومن �أجل ذلك
جاءت التوجيهات والإر�شادات للعمل من �أجل تهذيب �سلوكيات الإن�سان
حفظ ًا لإن�سانيته يف هذا امل�ضمار حتى يحفظ متيزه �ضمن الوحدة الكونية
التي يعترب هو جزء ًا ال يتجز�أ منها.
و�إذا كان الإ�سالم بت�شريعاته و�أحكامه قد �أمر باالن�ضباط وااللتزام
لل�سلوك الب�شري حمل التكليف ،ف�إنه قد ربط ذلك باعتبار ما جرى وفق
املقت�ضيات وال�سنن �أو مبا يخالف ذلك؛ ومن �أجل ذلك جاء الأمر ب�ضرورة
التعلق والت�سليم ب�إرادة اهلل تعاىل يف كل الأحوال والظروف ،فهو جل يف
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عاله املجري ملا يحدث من متغريات �أو م�ستجدات توافقت مع �سنن الكون
�أو مل تتوافق ،وهذه امل�س�ألة من امل�سلمات العقدية التي ينبغي �أن يوقن بها
الإن�سان امل�ؤمن كل اليقني.
�إذ ًا هناك خ�صو�صية يف ممار�سة حق االنتفاع فيما يت�صل به من
�ضوابط و�أحكام ،وال ميكن �أن ميار�س الإن�سان املعتنق لدين اهلل تعامل
م��امل يلتزم بهذه ال�ضوابط وه��ذا الأح��ك��ام� ،إر���ض��اء هلل جل يف عاله،
وحتقيق ًا مل�صلحة الإن�سان التي اقت�ضت حكمته �أن تكون �ضمن مقت�ضيات
تفاعالت الكون ومتغرياته وم�ستجداته.
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الف�صل الأول
دالئل االنتفاع ومواطنه و�آدابه
ملا كانت البيئة ّ
م�سخرة ملا خلقه اهلل تعاىل فيها من كائنات حية
وعلى ر�أ�سها الإن�سان الذي يعترب هو العن�صر الأك�ثر فعالية يف النفع
واالنتفاع ،والت�أثري والت�أثر ،ف�إن اهلل �سبحانه جل يف عاله قد ّ
نظم عملية
االنتفاع وو�ضع لها �ضوابط نع ّرج عليها بالقول يف الف�صل الثاين من هذا
الباب ،كما �أنه تعاىل قد قرر حق الإن�سان يف االتنفاع وبينّ له ود ّله على
مواطنه وجعل هذا اال�ستنفاع عبادة من �أجل العبادات التي يتق ّرب بها
املرء �إىل اهلل تعاىل.
ومن �أجل ذلك ف�إن اال�ستنفاع الذي هو طلب النفع مما ّ
�سخره اهلل
تعاىل للإن�سان من خدمات يف البيئة املحيطة به من �أعظم �صور بناء
العالقة و�أكرثها �إثمارا يف حياة الإن�سان ،فهو كما �أن من حقه �أن ينتفع
مبا ّ
�سخره اهلل تعاىل له من حوله وفق �ضوابط معينة ،ف�إن عليه �أال يجعل
يف انتفاعه من البيئة �أداة لتدمريها ،بل عليه �أن ي�أخذ منها دون �أن ت�ؤدي
ممار�ساته وت�صرفاته �إىل انتهاك حق الرعاية واحلماية لها ،والذي �أمر
اهلل تعاىل به الإن�سان؛ ذلك �أن عدم اهتمامه بجانب احلماية والرعاية
للبيئة و�إفراطه يف االنتفاع منها قد ي�ؤدي �إىل الإخالل بتوازن العنا�صر يف
البيئة املحيطة مما يجعل هذه البيئة على املدى البعيد تختل فيها الكثري
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من املنافع ،وتختفي فيها الكثري من الكائنات ،وي�ؤدي ذلك �إىل اختالل
يف التوازن البيئي ،ومن ثم �إىل �إ�ضرار باملخلوقات احلية املوجودة على
الأر�ض مبا فيها الإن�سان.
�أو ًال  -اعتبارات االنتفاع و�ضرورته :
�إن الإن�سان كائن بيئي وعن�صر من عنا�صر البيئة منخرط يف
مادتها ونظامها و�إن كان و�ضعه متميز ًا فيها .ومن مظاهر انخراطه
فيها ذلك التنا�سب بينه فيما يطلب لقيام حياته و�إجناز وظيفته ،وبينها
فيما هـي مقدرة عليه من العطاء لذلك ،وهو ما عربنا عنه بالت�سخري.
ومن جهة �أخرى ف�إن الإن�سان هـو كائن ذو مهمة يف احلياة ال ميكن �أن
ينجزها �إال بالتفاعل مع البيئة �أعلى درجة من التفاعل الذي يكون ل�سائر
الكائنات الأخرى معها� ،إذ هـذه �إمنا تكتفي من البيئة مبا يحفظ حياتها،
ولكن الإن�سان يبتغي منها ما يكون به خليفة يف الأر�ض معم ًرا فيها.
واعتبا ًرا لهذين العن�صرين :انخراط الإن�سان يف �صلب الوجود
البيئي بحكم طبيعته ،وحتمله مهمة ال ميكن �أن تنجز �إال بتفاعل بيئي
عميق ،ف�إن الإن�سان يتعني عليه �أن تكون له عالقة ا�ستنفاع بالبيئة ،وهي
عالقة يتجه فيها بال�سعي لتح�صيل منافع منها يت�أكد بها انخراطه البيئي
فيها من جهة ،وينجز بها مهمته املكلف بها من جهة �أخرى ،ولو ت�صورنا
ً
فر�ضا �أن الإن�سان تخلى عن مبا�شرة البيئة بال�سعي فيها �سعي ا�ستنفاع
لكان �إذ ًا قد �أخل باملهمة التي من �أجلها وجد من جهة؛ لأنها مهمة ال
عموما؛
تتم �إال با�ستنفاع البيئة ،و�أخل من جهة �أخرى بالدورة البيئية ً
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حيث هـُيئت البيئة على غائية يقوم فيها كل كائن من كائناتها بدور معني
تقت�ضيه طبيعته ووظيفته ،ف�إذا ما تخلى �أي كائن من تلك الكائنات عن
القيام بالدور املقدر له ،ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يحدث خللاً يف النظام
البيئي ب�أكمله �صغ ًريا كان �أو كب ًريا.
ومبا �أن الإن�سان بحكم طبيعته التكوينية وطبيعة الوظيفة املكلف
بها هـو �أهم الكائنات احلية دو ًرا بيئ ًيا ،ومبا �أنه من جهة �أخرى مبا ُركب
عليه من االختيار قابل لأن يتخلى عن ذلك الدور البيئي املهم مبح�ض
�إرادته احلرة ،فيما كل الكائنات الأخرى تقوم ب�أدوارها ب�صفة جربية
فال يرد عليها تعطيل ،ف�إنه لو تخلى عن دوره البيئي بالتخلي عن ال�سعي
اال�ستنفاعي  -وهو يحمل قابلية ذلك التخلي  -لكان لذلك �أثر كبري يف
خلل ي�صيب النظام البيئي� ،أال ترى �أن انقرا�ض �أي نوع من �أنواع احليوان
يكون له �أثر يف اختالل التوازن البيئي  -كما يثبت ذلك علماء البيئة -
وذلك لنق�صان دوره كحلقة من حلقات الدائرة البيئية ؟  ...فكيف �إذ ًا
�إذا اختفى دور الإن�سان  -وهو على ذلك القدر من الأهمية  -من تلك
الدائرة ولو بتق�صريه يف �إمتامه على الدرجة املطلوبة ال باختفائه هـو
أ�سا�سا من الوجود ؟
� ً
وبناء على ذلك كله فقد جاء الت�صور الإ�سالمي يف ال�سلوك البيئي
يجعل ال�سعي يف البيئة باال�ستنفاع عن�ص ًرا حمور ًيا يف ذلك ال�سلوك،
واملق�صود بهذا ال�سعي هـو ما يتجاوز احلد الفطري الذي يندفع �إليه
الإن�سان بطبعه �إىل �أفق �أعلى يكون به معم ًرا يف الأر�ض قائ ًما باخلالفة
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فيها .وبالإ�ضافة �إىل ما تدفع �إليه ال�صورة الثقافية حلقيقة البيئة وعالقة
الإن�سان بها من حتقيق لذلك ال�سعي على �سبيل االندفاع التلقائي الذي
يحدثه االنطباع الثقايف ،ف�إن التعاليم الإ�سالمية جاءت تدفع �إليه ب�أوامر
عملية مبا�شرة ليكون عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا من عنا�صر ال�سلوك البيئي.
ثاني ًا  -دالئل االنتفاع ومواطنه:
لقد جاء القر�آن الكرمي يف �سابقة ثقافية �سلوكية غري معهودة
فيما كان �سائدً ا من الثقافات يوجه الإن�سان �إىل ال�سعي يف الواقع البيئي
باال�ستنفاع ،وج��اء توجيهه ذلك من القوة يف الطلب والتعدد والتنوع
يف املقامات مبا يفيد �أنه منحى �أ�سا�سي يف ال�سلوك البيئي واجب على
الإن�سان انتحا�ؤه ،وممنوع عليه التق�صري فيه ،وهو ما تفيده �آيات كثرية
يف �أمرها مببا�شرة البيئة باال�ستنفاع ،وذلك بتعابري متعددة �أ�صبحت
كامل�صطلحات يف هـذا ال�ش�أن من مثل ( :ال�سري يف الأر�ض ،وامل�شي فيها،
واالبتغاء من ف�ضل اهلل ،والأكل من رزقه ،وما �شابهها من التعابري )،
ال ْر� َ���ض َذ ُل اًول
ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل} :هُ �� َو ا َّل ِ��ذي َج َع َل َل ُك ُم َْ أ
َف ْام ُ�شوا يِف َم َن ِاك ِب َها َو ُك ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه {( .)1ويف قوله تعاىل } :ف َِ�إذَا ُق ِ�ض َي ِت
الَ ْر ِ�ض وَا ْب َت ُغوا ِمن َف ْ�ض ِل اللهَّ ِ {( .)2فالأمر بال�سري
ال�صلاَ ُة َفانت َِ�ش ُروا يِف ْ أ
َّ
يف الأر�ض وامل�شي يف مناكبها ،والأكل من رزق اهلل واالبتغاء من ف�ضله
فيها� ،إمنا هـو �أمر باملبا�شرة اال�ستنفاعية للبيئة كجزء من �سلوك بيئي
()1

امللك .15

(	)2اجلمعة .10
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وجه �إليه الإن�سان ليقوم به على �سبيل الوجوب يف نطاق قيامه بدوره
العام املطلوب منه يف احلياة .ويتجه اال�ستنفاع البيئي بح�سب التوجيه
القر�آين وجهتني متكاملتني :ا�ستنفاع روحي وا�ستنفاع مادي.
« »1اال�ستنفاع الروحـي:
ال يقت�صر ال�سلوك البيئي يف الت�صور الإ�سالمي على �سعي ُيبتغى
فيه حتقيق املطالب املادية من م�أكل وم�شرب وملب�س ومركب ،و�إمنا هـو
يتعدى ذلك �إىل �سعي بيئي ُيبتغى فيه حتقيق مطالب روحية تتعلق ب�إ�شباع
�أ�شواق يف النف�س من مقدرات يف البيئة ذات طبيعة روحية هـي � ً
أي�ضا؛ �إذ
حقيقة البيئة كما تقدم بيانه تتجاوز البعد املادي فيها �إىل بعد روحي.
وقد جاء القر�آن الكرمي يوجه الإن�سان �إىل �أن ي�ستنفع البيئة روح ًيا
كما جاء يوجهه �إىل ا�ستنفاعها ماد ًيا على قدر امل�ساواة بني الأمرين،
وذل��ك باعتبارهما وجهني متكاملني لالنخراط يف ال��دورة البيئية من
جهة ،وباعتبار �أن وظيفة الإن�سان اخلالفية ال ميكن �أن يكون لها حتقق
�إال بهما م ًعا من جهة �أخرى .واحلث القر�آين املتكرر على االبتغاء من
ف�ضل اهلل يف البيئة �إمنا هـو توجيه �إىل االبتغاء من هـذا الف�ضل الذي
�أودعه اهلل تعاىل يف البيئة مما طبيعته مادية ومما طبيعته روحية على
حد �سواء؛ �إذ لي�س ف�ضل اهلل تعاىل يف البيئة مقت�ص ًرا على الف�ضل املادي
َالَ ْن َع َام َخ َل َق َها َل ُك ْم ِفي َها ِد ْف ٌء َو َم َنا ِف ُع
فح�سب ،كما بينه قوله تعاىل} :و ْ أ
يحونَ َو ِح َني ت َْ�س َر ُحونَ {(.)1
َو ِم ْن َها تَ�أْ ُك ُلونَ * َو َل ُك ْم ِفي َها َج َما ٌل ِح َني ُت ِر ُ
()1

النحل .6 – 5
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فهذا الف�ضل من اهلل يف الأنعام هـو ف�ضل مادي متمثل فيما تعطيه من
م�أكل وم�شرب ومركب ،وف�ضل روحي متمثل فيما تقدمه من متاع جمايل،
ولهذا اال�ستنفاع البيئي الروحي الذي جاء الت�صور الإ�سالمي يوجه �إليه
�سلو ًكا بيئ ًيا عمل ًيا وجوه متعددة تختلف يف مظهرها وتلتقي يف مغزاها
البيئي ،ولعل من �أهم تلك الوجوه الوجهني التاليني:
· اال�ستنفاع املعريف � :إن معرفة احلقيقة غذاء للروح ،ففيها �إذ ًا
نفع للإن�سان �أي نفع ،والبيئة خزان هـائل للحقائق بع�ضها تت�ضمنه يف
ذاتها ،وبع�ضها تت�ضمنه يف دالالتها ،ولذلك فقد جاء القر�آن الكرمي يوجه
الإن�سان يف �سلوكه البيئي �إىل هـذا اخلزان لي�ستنفعه بال�سعي فيه �سع ًيا
يبتغي منه حت�صيل احلقائق املودعة فيه ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة،
وجعل ذلك عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا يف �سلوكه البيئي الذي ينخرط به يف الدورة
البيئية العامة� ،إذ تلك الدورة فيما يتعلق منها بالإن�سان بناء على متيزه يف
طبيعة تكوينه ويف مهمة حياته ُقدرت مبقت�ضى ما ُركبت عليه من الغائية،
وذلك بحيث ال يكون لها متام �إال �إذا انخرط فيها الإن�سان ب�سعي معريف
للحقيقة ،حتى �إذا ما تعطل ذلك ال�سعي تعطل معه االنخراط ال�صحيح
يف دورة البيئة ،و�أدى ذلك �إىل خلل بيئي ،ولعل ذلك هـو �أحد معاين قوله
الَ ْر ِ�ض ُم ْف ِ�س ِدينَ {( .)1فذكر �آالء
الل َو اَل َت ْع َث ْوا ف ْ أ
تعاىلَ } :ف ْاذ ُك ُروا � اَآل َء ِ
اهلل هـو ال�سعي املعريف حلقائق امل�شاهد البيئية فيما ا�شتملت عليه من
النعم ،وهو �سعي �إذا ما تعطل �آل الإن�سان يف ت�صرفه البيئي �إىل �إف�ساد
يف الأر�ض كما يفيده الربط بني جز�أي الآية ً
ربطا يوحي مبعنى ال�سببية،
()1
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فـ (تذكر الآالء وهو ال�سعي املعريف يبعث على ال�شكر والطاعة ،وترك
الف�ساد يف الأر���ض ) ،ومبفهوم اخللف ف�إن التخلي عن ال�سعي املعريف
للحقيقة البيئية ي�ؤدي �إىل ف�ساد بيئي ،وال غرو ف�إن من ت�صرف يف البيئة
بغري علم بحقيقتها �أحدث فيها الف�ساد.
ا�ستنفاعا معرف ًيا ال�سعي �إىل حت�صيل
ومن وجوه ا�ستنفاع البيئة
ً
حقائقها يف ذاتها� ،سواء من حيث تكوينها العن�صري �أو من حيث �سننها
وقوانينها التي جت��ري عليها ،وق��د ج��اء احل��ث على هـذا ال�ضرب من
اال�ستنفاع مطردًا يف القر�آن الكرمي ب�صفة مبا�شرة �أحيا ًنا وب�صفة غري
مبا�شرة �أحيا ًنا �أخرى ،وذلك يف مثل قوله تعاىل�} :أَوَلمَ ْ َي َر ا َّل ِذينَ َك َف ُروا
َات و ْ أ
َالَ ْر� َ��ض َكا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْق َناهُ َما َو َج َع ْل َنا ِمنَ المَْا ِء ُك َّل �شَ ْيءٍ
ال�س َماو ِ
�أَنَّ َّ
َا�س َي
َح ٍّي{( .)1ويف مثل قوله تعاىل } :و ْ أ
َالَ ْر َ�ض َم َد ْد َن َاها َو�أَ ْل َق ْي َنا ِفي َها َرو ِ
َو�أَن َب ْت َنا ِفي َها ِمن ُك ِّل �شَ ْيءٍ َّم ْو ُز ٍون {( .)2ففي الآيتني توجيه �إىل ال�سعي
يف البيئة بالبحث ملعرفة حقيقتها يف �أ�صل تكوينها ،ويف عنا�صرها ،ويف
نظامها.
وحينما ُتعرف حقائق البيئة ف�إن نف ًعا روح ًيا عظي ًما يح�صل من
ذلك بالإ�ضافة �إىل النفع املادي ،ومنه �أن تلك املعرفة ت�شيع يف النف�س
الطم�أنينة والأم��ن �إزاء البيئة� ،إذ حينما ُتعرف الأ�سباب الرتكيبية
للطبيعة البيئية والأ�سباب القانونية ل�سريورتها يف �أحداثها ومنقلباتها
()1

الأنبياء .30

()2
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ال يبقى جمال لتف�سريات اخلرافة والأوهام ،وال جمال للخوف من البيئة
والت�شا�ؤم منها .وقد نبه القر�آن الكرمي �إىل هـذه املعاين يف مقام الإنكار
على فرعون وملئه الذين تعبت نفو�سهم و�ضلت ب�أوهام التطري حينما
جعلوا يف�سرون بهذه الأوهام الأحداث البيئية متنكبني عن ال�سعي فيها
باملعرفة ال�صحيحة حلقائقها التي هـي امل�سلك احلقيقي لتف�سريها ،وهو
ما ت�ضمنه قوله تعاىل } :ف َِ�إذَا َجا َء ْت ُه ُم حَْ
ال َ�س َن ُة َقا ُلوا َل َنا َه ِذ ِه َو ِ�إن ُت ِ�ص ْب ُه ْم
و�سى َو َمن َّم َع ُه �أَ اَل �إِنمََّ ا َطا ِئ ُرهُ ْم ِع َند اللهَّ ِ َو َل ِكنَّ �أَ ْك رَ َثهُ ْم
َ�س ِّي َئ ٌة َي َّطيرَّ ُ وا مِ ُب َ
اَل َي ْع َل ُمونَ {(.)1
ومن وجوه ا�ستنفاع البيئة معرف ًيا ال�سعي فيها ملعرفة دالالتها من
احلقائق الغيبية ،فقد جاء ذلك مطل ًبا قر�آن ًيا �أ�سا�س ًيا يف ال�سلوك البيئي،
�إذ ما فتئ القر�آن الكرمي يوجه التعامل البيئي يف هـذا اخل�صو�ص هـذه
الوجهة حتى �إن �أكرث ما ورد فيه من �آي��ات كان وروده��ا يف مقام هـذا
الَ ْر ِ�ض َف ُ
انظ ُروا
التوجيه .ومن �أمثلة ذلك قوله تعاىلُ } :ق ْل ِ�س ُريوا يِف ْ أ
َك ْي َف َب َد�أَ الخَْ ْلقَ ُث َّم ُ
ن�ش ُئ ال َّن ْ�ش�أَ َة ْال ِآخ َر َة {( .)2فال�سري يف الأر�ض
الل ُي ِ
يف الآية �إمنا هـو �سلوك بيئي معريف يتجاوز الك�شف عن احلقيقة الذاتية
للبيئة �إىل داللتها على ما وراءها من غيب البعث يف احلياة الأخرى.
ويف هـذا الوجه من ال�سعي املعريف نفع روحي للإن�سان عظيم،
�إذ به يكون الرتقي بالذات الإن�سانية �إىل �آفاق عليا تتجاوز �أفق الوجود
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()1
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()2

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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املادي �إىل وجود روحاين يرتبط فيه الإن�سان باملطلق ،ويرتقي يف تزكية
نف�سه للتقرب من الكامل املطلق الكمال ،وذلك كما بينا �ساب ًقا يندرج يف
وظيفة اخلالفة التي كلف بها الإن�سان مهمة يف احلياة ،ففيه �إذ ًا منفعة
ذات طابع روحي� ،إذ هـو يتعلق بالرتقي الروحي للإن�سان.
ويف مقابل ذل��ك ف�إنه حينما يق�صر ال�سلوك البيئي عن هـذا
املنحى من ال�سلوك املعريف النافذ من ظاهر البيئة �إىل دالالتها الغيبية،
ويبقى عند حدود الظواهر احل�سية ،ف�إن الإن�سان ب�سبب ذلك ي�سفل يف
املجال الوظيفي ،ويف دوره البيئي املطلوب منه واملهي�أ هـو له عن درجته
الإن�سانية �إىل درجة الأنعام التي هـيئت للقيام بدور بيئي �آخر غري دور
وب اَّل
الإن�سان ،وذلك املعنى هـو الذي �أ�شار �إليه قوله تعاىلَ } :ل ُه ْم ُق ُل ٌ
َي ْف َق ُهونَ ِب َها َو َل ُه ْم �أَ ْعينُ ٌ اَّل ُي ْب ِ�ص ُرونَ ِب َها َو َل ُه ْم �آذَا ٌن اَّل َي ْ�س َم ُعونَ ِب َها �أُو َل ِئ َك
الَ ْن َع ِام َب ْل هُ ْم �أَ�ضَ ُّل �أُو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل َغا ِف ُلونَ {( .)1فه�ؤالء �إمنا هـم كالأنعام
َك ْ أ
يف انحدارهم �إىل درجتها متخلني عن القيام بدورهم يف احلياة وظيف ًيا
وبيئ ًيا ،بل هـم �أقل منها يف ذلك �ش�أ ًنا ،وذلك لغفلتهم عن ال�سعي يف البيئة
�سع ًيا معرف ًيا يك�شف لهم حقيقة داللتها الغيبية ليح�صل لهم من ذلك
ال�سلوك املعريف البيئي نفع من الرتقي الروحي ،واحلال �أنهم مزودون
بو�سائل ذلك ال�سعي وهي غري مزودة.
وقد كان لهذا التوجيه القر�آين يف التعامل ال�سلوكي مع البيئة
تعاملاً ا�ستنفاع ًيا معرف ًيا حتقق واقعي يف احل�ضارة الإ�سالمية� ،إذ ُبنيت
()1
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أ�سا�سا على �سلوك بيئي معريف يف �سابقة مل تعرف لها
هـذه احل�ضارة � ً
احل�ضارات ال�سالفة مثيلاً � ،إذ كانت جل الثقافات املن�شئة لتلك احل�ضارات
تبحث عن احلقيقة خارج نطاق املادة البيئية ،ولكن احل�ضارة الإ�سالمية
اتخذت تلك املادة  -فيما ي�شبه الثورة املنهجية  -منطل ًقا �أ�سا�س ًيا ملعرفة
احلقيقة ،فكان ا�ستنفاع البيئة يف هـذه احل�ضارة �سلو ًكا بيئ ًيا ً
را�سخا.
وغري خفي ما كان يف احل�ضارة الإ�سالمية من ال�شواهد الواقعية
على هـذا امل�سلك املعريف البيئي� ،إذ لي�ست العلوم الطبيعية الغزيرة
الرثية التي �أنتجتها تلك احل�ضارة �إال �شاهدً ا من تلك ال�شواهد ،فتلك
العلوم على اختالفها وتنوعها �إمنا هـي انعكا�س ل�سلوك بيئي معريف ر�شيد
ابتغى به امل�سلمون ا�ستنفاع البيئة مبعرفة حقيقتها الذاتية يف مادتها
ونظامها ،فح�صل لهم من ذلك اال�ستنفاع نفع روحي كبري متثل يف ذلك
التحرر من �سطوة الطبيعة واخلوف منها ،ويف ذلك الإجن��از اخلاليف
الذي ج�سمه التح�ضر الإ�سالمي يف وجهيه املادي واملعنوي ،كما متثل يف
ذلك االنخراط الذي انخرط به امل�سلمون يف الدورة البيئية فعمروا يف
الأر�ض ومل يف�سدوا فيها �شي ًئا.
ثم �إن العلوم العقدية التي �أنتجتها احل�ضارة الإ�سالمية هـي � ً
أي�ضا
�شاهد على ذلك التحقق الواقعي لل�سلوك يف البيئة �سلو ًكا ا�ستنفاع ًيا
معرف ًيا ،فتلك العلوم �إمنا هـي معارف ا�ستنتجت يف �أغلبها من دالالت
امل�شاهد البيئية وفق املنهج القر�آين يف توجيه الأنظار لتح�صيل حقائق
الغيب �إىل �آفاق البيئة ،فجاءت تلك العلوم قائمة يف �أكرثها على �أدلة
من م�شاهد البيئة الطبيعية ،وذلك مثلما يبدو يف املدونة ال�شاملة لعلوم
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العقيدة للإمام الإيجي امل�سماة بكتاب (امل��واق��ف) ،فقد ا�شتمل هـذا
الكتاب على �ستة �أب��واب الأخ�يران منها فقط خ�ص�صا ملباحث عقدية
�صرفة ،والأربعة الأوىل ُخ�ص�صت يف معظمها ملباحث طبيعية متهيدً ا
ال�ستخدامها يف اال�ستدالل على العقيدة ،وتلك داللة بينة على �أن علوم
علوما نا�شئة من �سلوك يف البيئة باال�ستنفاع املعريف
العقيدة �إمنا كانت ً
�سلو ًكا �أف�ضى من املعرفة بالعقيدة �إىل ما فيه نفع روحي عظيم عزز ذلك
النفع احلا�صل من املعرفة بحقائق البيئة يف ذاتها ،و�أقام يف احل�ضارة
الإ�سالمية ذلك التوازن بني الروح واملادة الذي انخرط به امل�سلمون يف
الدورة البيئية معمرين يف الأر�ض غري مف�سدين فيها.
· اال�ستنفاع اجلمايل � :إن العن�صر اجلمايل عن�صر �أ�سا�سي من
حقيقة البيئة يف الت�صور الإ�سالمي ،و�أن هـذا العن�صر يقابله يف ذات
الرتكيب الروحي للإن�سان كمظهر من مظاهر الت�سخري حا�سة جمالية
بها يتمثل اجلمال مثلما يف تركيبه اجل�سمي معدات غذائية بها يتمثل
الغذاء املادي من البيئة.
وبناء على هـذا التوافق التكويني بني الإن�سان والبيئة يف خ�صو�ص
اجلمال فقد جاء القر�آن الكرمي يوجه �إىل �سلوك بيئي يطلب فيه الإن�سان
من البيئة غذاء جمال ًيا كما يطلب منها غذاءه املادي ،فهو �إذ ًا �سلوك
ا�ستنفاع جمايل ي�سعى به فيها �ضمن �سعيه العام يف اال�ستنفاع الروحي
الذي حر�ص الت�صور الإ�سالمي على �أن يجعله �ضمن التوجيه العملي
لل�سلوك البيئي.
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ويتمثل هـذا التوجيه ال�سلوكي اجلمايل يف لفت القر�آن الكرمي انتباه
الإن�سان �إىل مظاهر اجلمال يف البيئة ،وعر�ض مناذج من ذلك عليه،
وحثه على الت�أمل فيها وتغذية حا�سته اجلمالية منها ،وذلك يف مثل قوله
تعاىل} :وَال َّز ْي ُتونَ وَال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِب ًها َوغَيرَْ ُم َت�شَ ا ِب ٍه ُ
انظ ُروا ِ�إلىَ َث َم ِر ِه ِ�إذَا
َالَ ْن َع َام َخ َل َق َها َل ُك ْم ِفي َها ِد ْف ٌء َو َم َنا ِف ُع
�أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه{( .)1وقوله تعاىل} :و ْ أ
يحونَ َو ِح َني ت َْ�س َر ُحونَ {(.)2
َو ِم ْن َها تَ�أْ ُك ُلونَ * َو َل ُك ْم ِفي َها َج َما ٌل ِح َني ُت ِر ُ
�إن هـذا التوجيه القر�آين �إىل ال�سلوك يف البيئة �سلو ًكا ي�ستنفع �آيات
اجلمال فيها يقرتن على نف�س ال�صعيد بذلك ال�سلوك الذي ي�ستنفع �آيات
النعمة املادية ،وهو اقرتان يوحي ب�أهمية ال�سلوك اال�ستنفاعي اجلمايل،
فك�أمنا الوجوب ال��ذي بينا يف �صدر هـذا الف�صل �أن��ه حكم لل�سعي يف
البيئة باال�ستنفاع ي�شمل � ً
أي�ض ًا اال�ستنفاع اجلمايل .ولعل مما ي�ؤكد ذلك
قوله تعاىلُ } :ق ْل َمنْ َح َّر َم زِي َن َة اللهَّ ِ ا َّل ِتي �أَ ْخ�� َر َج ِل ِع َبا ِد ِه و َّ
ات ِمنَ
َالط ِّي َب ِ
ال ِّر ْز ِق{( .)3ففي هـذا القول رد ا�ستنكاري على من كان يعترب ا�ستنفاع
العطاء اجلمايل الذي �أخرجه اهلل تعاىل يف البيئة �ضر ًبا من ال�سعي الذي
ال فائدة فيه ،فانتهى به �إىل املنع ،ومبفهوم املخالفة ف�إن هـذا ال�ضرب من
ال�سعي يف البيئة هـو �سعي مطلوب ملا حت�صل به من الفوائد.
و�إذا كان ال�سلوك يف البيئة �سلو ًكا ا�ستنفاع ًيا روح ًيا من �ش�أنه على
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وجه العموم �أن يكون عاملاً مه ًما من عوامل الأداء ال�صحيح لوظيفة
اخلالفة �إن مل يكن هـو نف�سه جز ًءا منها ،وكذلك فهو عامل اندماج يف
الدورة البيئية الكربى �أو هـو نف�سه مظهر من مظاهر ذلك االندماج� ،إذا
كان ذلك ف�إن ال�سلوك اال�ستنفاعي اجلمايل للبيئة يندرج من حيث هـذا
املعنى املزدوج من عاملية الأداء الوظيفي وعاملية االندماج البيئي يف
عموم اال�ستنفاع الروحي.
إ�شباعا حلا�سة
وبذلك ف�إن اال�ستنفاع اجلمايل هـو �سلوك يطلب � ً
اجلمال يف الإن�سان ،وهي حا�سة روحية �إذا ما وقعت تغذيتها مب�شاهد
اجلمال ك��ان ذل��ك عامل ت��رق روح��ي مبا هـو نـزوع بالـروح �إلـى �آفاق
املطلق ،ومبا هـو مف�ض �إليه من توليد م�شاعر احلب والر�أفة والرحمة
يف الإن�سان؛ �إذ الإح�سا�س اجلمايل من �شـ�أنه تربية النفـ�س على تلـك
امل�شاعر ،وكل تلك املظاهر وجوه من الرتقي الروحي للإن�سان الذي هـو
جزء من خالفة اهلل يف الأر�ض.
و�إذا ما �أ�ضيف �إىل ذلك ما لال�ستنفاع اجلمايل من دور يف الت�أدية
�إىل معرفة اهلل تعاىل والتقرب منه باعتبار �أن �صور اجلمال يف الكون
امل�شهود جتذب نظر الناظرين فتوحي �إىل ما فيها من �آية للمتفكرين
تدلهم على ما وراء الأ�شياء من خالق ،وتعرفهم مبا له من �صفات الكمال،
تبني م��دى ما لهذا ال�سلوك من دور مهم يف �إجن��از الإن�سان لوظيفة
الَ ْر ِ�ض
اخلالفة ،وذلك ما �أ�شار �إليه قوله تعاىل�ِ } :إ َّنا َج َع ْل َنا َما َع َلى ْ أ
زِي َن ًة َّل َها ِل َن ْب ُل َوهُ ْم �أَ ُّي ُه ْم �أَ ْح َ�سنُ َعمَلاً {( .)1فاجلمال يف م�شاهد البيئة
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�إمن��ا ُجعل عاملاً من عوامل العمل ال�صالح ال��ذي هـو جوهر اخلالفة
يف الأر�ض ،وذلك �إذا ما �أح�سن الإن�سان قراءة تلك امل�شاهد ،و�سلك يف
ا�ستنفاعها ال�سلوك ال�صحيح.
�صحيحا،
وعندما يكون ال�سلوك يف البيئة �سلو ًكا ا�ستنفاع ًيا جمال ًيا
ً
ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يوفر عاملاً ينخرط به الإن�سان يف النظام البيئي
العام� ،إذ �أنه �إذا كان الإن�سان قد ُر ِّكب يف تكوينه على حا�سة جمالية ،و�إذا
كانت البيئة قد هـُيئت على م�شاهد جمالية ،ف�إن ذلك يقت�ضي منطق ًيا تكاملاً
ينخرط به الطرفان يف النظام البيئي العام ،كما يقت�ضي منطق ًيا � ً
أي�ضا �أنه
�إذ مل يتم ذلك التكامل فعل ًيا ب�سلوك بيئي جمايل من قبل الإن�سان ف�إن ذلك
�سيف�ضي �إىل ن�شاز ما يف انخراط الإن�سان يف الدورة البيئية ،وهذه الرابطة
الروحية من �ش�أنها �أن تعدل االنخراط البيئي للإن�سان من انخراط قد ينتهي
به الإن�سان �إىل وجه ا�ستنفاعي مادي م�سرف مييل بال�سلوك البيئي نحو
اال�ستنزاف املرهق �إىل انخراط ا�ستنفاعي عدل تنزع فيه املطالب املادية
للأخذ من مقدرات البيئة بقدر ما تنزع فيه م�شاعر الرفق والرحمة املرتتبة
على ال�سلوك اجلمايل �إىل احلد من غلواء تلك املطالب املرهقة للبيئة ،ف�إذا
هـو موقف �سلوكي يف التعامل البيئي يت�صف بالق�سط ،وميثل االنخراط
ال�صحيح للإن�سان يف النظام البيئي بح�سب ما ُقدر عليه ذلك النظام القائم
على التكامل بني مكونات البيئة بح�سب الطبائع التي خلقت عليها والوظائف
التي هـُديت �إليها �أو كلفت بها.
()1
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ويقع يف النف�س �أن يف ق�صة ثمود مع ناقة �صالح عليه ال�سالم
التي جعلها له �آية ما يقوم اً
مثال قر�آن ًيا بلي ًغا على الربط بني ال�سلوك
�صالحا
اال�ستنفاعي اجلمايل يف البيئة حتق ًقا وتخل ًفا وبني �آثاره فيها
ً
وف�سادًا ،فال�صورة التي ُ�صورت بها الناقة يف قوله تعاىلَ } :ه ِذ ِه َنا َق ُة
وها َت�أْ ُك ْل يِف �أَ ْر ِ�ض اللهَّ ِ {( .)1توحي ب�أن عن�صر اجلمال
اللهَّ ِ َل ُك ْم �آ َي ًة َف َذ ُر َ
فيها كان من بني العنا�صر يف كونها �آية  ،ولكن قوم �صالح ملا مل يقر�ؤوا
ا�ستنفاعا جمال ًيا ،وغلبت
�آية اجلمال يف هـذا امل�شهد البيئي ،ومل ي�ستنفعوها
ً
عليهم �شهواتهم املادية ،حيث انتهى بهم الأمر �إىل �سلوك يف البيئة مف�سد
فيها ،وهو ما متثل يف قتل الناقة وف�صيلها قتلاً عب ًثا ،وكذلك الأمر يف كل
ق�صور عن قراءة اجلمال يف البيئة ،ف�إنه ينتهي يف الأغلب �إىل ف�ساد بيئي.
وقد كان لهذا التوجيه القر�آين �إىل اال�ستنفاع اجلمايل للبيئة �أثر
واقعي بني يف �سريورة احل�ضارة الإ�سالمية ،فقد �سلكت هـذه احل�ضارة
يف جميع وجوهها م�سلك القراءة اجلمالية مل�شاهد البيئة ،وكانت ح�ضارة
ت�سري يف الأر�ض لتتمثل ما �أودع اهلل تعاىل فيها من قوانني مادية ،ولتتمثل
يف ذات الوقت ما �أودع فيها من �آي��ات اجلمال ،وقد �سجلت قراءتها
اجلمالية تلك فيما حفلت به الأ�شعار ودواوين الأدب من التغني بجمال
الطبيعة ،وفيما ُو�شيت به العمائر والب�سط والأدوات املختلفة من ر�سوم
وزخارف فنية حتاكي ما يف م�شاهد الطبيعة من اجلمال.
وه��ذا اال�ستنفاع اجلمايل ال��ذي انتهجته احل�ضارة الإ�سالمية
()1
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ظاه ًرا يف ق��راءة البيئة ق��راءة جمالية كان له الأث��ر البني يف التعامل
ال�سلوكي العملي معها ،فقد كان تعام ًال مع كائنات وهيئات ُينظر �إليها
مبنظار اجلمال فتبدو جميلة ،ولي�ست جمرد مادة قاحلة كاحلة متجهمة،
وهو ما �أورث �سرية ح�ضارية بيئية طابعها الرفق والرحمة مثلما يظهر -
كما �أ�شرنا �إليه �ساب ًقا  -فيما كان ُيخ�ص�ص من �أوقاف لرعاية ف�صائل
من احليوانات الربية وحفظها من �أن ينالها التلف ،وملا مل يكن يف تلك
الف�صائل غنى مادي ذو �ش�أن ف�إن البعد اجلمايل فيها يكون اً
عامل مه ًما يف
ذلك الإجراء ال�سلوكي ،وكذلك فقد كان ما ُعرف يف احل�ضارة الإ�سالمية
من حفاظ على الزروع والأ�شجار واحليوان من �أن يطالها الف�ساد حتى
يف �أحوال احلرب م�سل ًكا ح�ضار ًيا يوجهه فيما يوجه الإح�سا�س اجلمايل
بتلك امل�شاهد التي �صنعها اهلل تعاىل �صن ًعا جميلاً  ،فال ينبغي �إذن �أن
يبدد جمالها عب ًثا.
وبالنظر �إىل ال�صلة بني الإن�سان والبيئة يف فكر الآخ��ر ،والتي
ميكن �أن متر من خاللها تلك املنفعة هـي �صلة مفقودة �أ�صلاً  ،وت�صبح
معرفة حقائق البيئة من قبل الإن�سان ت�شبه �أن تكون عملية حمكومة ب�آلية
بحتة تخلو من �أي بعد روحي ،ف�إنه يت�ضح �أن هذه الفل�سفة لي�س من �ش�أنها
�أن توجه ال�سلوك املعريف البيئي وجهة ا�ستنفاع روحي الفتقارها للأ�س�س
التي ميكن �أن يقوم عليها ذلك التوجيه.
ثم �إن الأمر يف اال�ستنفاع اجلمايل للبيئة يف الثقافة الغربية ال
يبعد كث ًريا عن الأمر يف اال�ستنفاع املعريف ،فاجلمال البيئي يف الفل�سفة
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احلديثة �إمن��ا هـو جمال من �إ�ضفاء العقل ولي�س من واق��ع البيئة� ،إذ
البيئة باعتبارها مادة ال تت�صف �إال بخوا�ص الكم ولي�س اجلمال منها،
ويرتتب على ذلك �أن الإح�سا�س اجلمايل مب�شاهد البيئة لي�س يف حقيقته
إح�سا�سا بتلك امل�شاهد ،و�إمنا هـو جمرد �إح�سا�س بالذات ،و�إذا كان ذلك
� ً
الإح�سا�س يحقق متعة �شخ�صية ف�إنها يف حقيقتها لي�ست متعة حتققها
ذات امل�شاهد البيئية ،و�إمنا هـي متعة يحققها التخيل الإن�ساين ملا يف تلك
امل�شاهد من اجلمال.
ويف نطاق هـذا املفهوم الفل�سفي ال يبقى مربر ال�ستنفاع البيئة
ا�ستنفاعا جمال ًيا� ،إذ لي�س يف ذاتها ما ميكن ا�ستنفاعه يف هـذا ال�ش�أن،
ً
ولذلك ف�إنه ال ُينتظر �أن يكون يف الثقافة الغربية املت�أ�س�سة على هـذه
الفل�سفة توجيه �سلوكي �إىل طلب املنفعة الروحية يف اجلمال البيئي.
وقد كان الفقر الثقايف يف التوجيه �إىل �سلوك ا�ستنفاعي روحي
�أثر بني يف ال�سلوك البيئي للح�ضارة الغربية� ،إذ كان غالب هـذا ال�سلوك
يتعامل مع البيئة بعالقة مادية تخلو من الطلب للمنفعة الروحية،
وتتمح�ض لطلب املنفعة املادية ،فاختل �إذ ًا توازن ذلك التعامل� ،إذ طغى
ال�شره ال�ستنزاف املوارد املادية دون �أن يرده راد من مغزى روحي يخفف
من غلوائه ،وانتهى الأم��ر بهذه احل�ضارة �إىل زحف على البيئة ي�شبه
الغزو الذي يبغي افتكاك ما فيه �إ�شباع لل�شهوات وال يبايل مبا قد يحدث
من الدمار ،وهو مما �أدى �إىل ما تعانيه البيئة اليوم من �أزمة م�شهودة.
لقد كانت احل�ضارة الإ�سالمية تنحو منحى التوجيه الثقايف العملي
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املبا�شر �إىل التعامل مع البيئة تعاملاً يكون فيه لال�ستنفاع الروحي ن�صيب
ا�ستنفاعا معرف ًيا بحقيقة
وافر يوازي اال�ستنفاع املادي ،وذلك �سواء كان
ً
ا�ستنفاعا جمال ًيا مبا هـُيئت
البيئة يف ذاتها �أو يف دالالتها العقدية� ،أو
ً
عليه من م�شاهد اجلمال ،ولكن احل�ضارة الغربية كان التوجيه الثقايف
العملي فيها يخلو فيما يتعلق بارتفاق البيئة من معنى اال�ستنفاع الروحي،
ويتمخ�ض لال�ستنفاع امل��ادي ،ف�سلكت هـذه احل�ضارة يف البيئة م�سلك
اال�ستنزاف املرهق ،فيما �سلكت احل�ضارة الإ�سالمية فيها م�سل ًكا اً
عدل
حتقق فيه احلفظ وال�صيانة.
« »2اال�سـتـنـفاع املـــادي :
�إن ما يطلبه الإن�سان من البيئة من نفع مادي هـو الأقرب يف طلبه
�إىل التلقائية ،وذلك مبا هـو متوقفة عليه حياته املادية ،وهو � ً
أي�ضا الأقرب
�إىل �أن ي�ست�أثر بال�سعي الإن�ساين وي�ستبد به� ،إذ هـو مرتبط بال�شهوات التي
لها على الإن�سان �سطوة غالبة ،ولذلك فقد جاءت احل�ضارات الإن�سانية
يف جلها متيل �إىل هـذا الوجه املادي يف تعاملها مع البيئة ،فيكون لذلك
امليل �أثره فيها بقدر ما يكون للح�ضارة من قوة علمية و�آلية يف �سعيها
النفعي املادي من البيئة .وقد كانت احل�ضارة الغربية الراهنة �أكرث تلك
احل�ضارات قوة يف ذلك ،فكانت �أ�شدها تب ًعا لذلك �أث ًرا �سلب ًيا يف البيئة.
و�إذا كان االبتغاء املادي من البيئة �أم ًرا ال تقوم ح�ضارة بل ال تقوم
حياة �إن�سانية �إال به� ،إال �أنه بالنظر �إىل ارتباطه بال�شهوات الإن�سانية �إذا
مل يكن جار ًيا وفق �ضوابط �أخالقية وقانونية ف�إنه قد ينتهي �إىل ال�سرف
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وما ينتج عن ال�سرف من التداعيات املنعك�سة �سل ًبا على البيئة نف�سها،
فيئول الأمر �إىل �أن ينق�ض ذلك االبتغاء املادي نف�سه بنف�سه مبا حتدث
تلك التداعيات من تعطيل ملرافق البيئة الكمية والكيفية عن عطائها
املادي للإن�سان ،وهو احلا�صل الآن فيما ُي�سمى ب�أزمة البيئة التي انتهت
�إليها احل�ضارة الراهنة.
وبناء على ذل��ك ف���إن الت�صور الإ�سالمي ج��اء بنظام ثقايف يف
االبتغاء املادي يقوم على قواعد عملية و�ضوابط �سلوكية من �ش�أنها �أن
ا�ستنفاعا اً
عدل ،يندفع فيه الإن�سان �إىل موارد البيئة
جتعل ا�ستنفاع البيئة
ً
ال�ستثمارها يف �إقامة حياته و�إجناز مهمته ،ولكنه اندفاع رفيق يحافظ
على تلك املوارد ،وال ي�ستهلك منها �إال مبقدار حمدد وكيفية معينة تخ�ضع
ملقت�ضيات النظام البيئي العام ،كما تخ�ضع للمهمة املوكل �إىل الإن�سان
أ�سا�سا.
�أدا�ؤها يف نطاق ذلك النظام ويف نطاق الغاية من وجوده � ً
فبالإ�ضافة �إىل الت�صور الثقايف النظري حلقيقة البيئة يف ذاتها
ويف عالقة الإن�سان بها مما ُيعد املوجه الأ�صلي لال�ستنفاع املادي،
وبالإ�ضافة � ً
أي�ضا �إىل ما يت�صل باملطالبة بال�سعي يف البيئة لالنتفاع
املادي مبواردها الذي جاء به الأمر الديني الواجب �إذ يتوقف عليه واجب
التعمري يف الأر���ض ،بالإ�ضافة �إىل ذلك وردت يف التعاليم الإ�سالمية
توجيهات �أخالقية وت�شريعية مبا�شرة توجه ذلك اال�ستنفاع �إىل �سلوك
بيئي مق�سط يت�سم بالعدل ،ي�ضبط يف م�سارات حمددة ذلك االندفاع
الذي حتدثه ال�صورة الثقافية العقدية للبيئة التي تر�سم عالقة الإن�سان
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بالبيئة ،وتقوم مقام املذكر العملي الدائم مبقت�ضيات تلك ال�صورة
النظرية .وتعود بع�ض تلك املوجهات املبا�شرة يف االنتفاع املادي مبرافق
البيئة �إىل ما طبيعته عقدية �أخالقية ،ويعود البع�ض الآخر منها �إىل ما
طبيعته فنية تقنية ،وذلك فيما ترجع كرثة فروعه �إىل �أ�صول عامة لعل
من �أهمها ما يلي:
· عقدية اال�ستنفاع املادي  :يوجه القر�آن الكرمي ا�ستنفاع البيئة
ماد ًيا توجي ًها عقد ًيا ،وذلك ب�أن جعله �سع ًيا �إن�سان ًيا يف �سبيل حتقيق
الإن�سان للمهمة التي ُكلف ب�أدائها كغاية حلياته ،فقد ُكلف الإن�سان
بتحقيق مهمة اخلالفة يف الأر����ض ،وبذلك كل �سعي يبذله يف �سبيل
مندرجا �ضمن تلك املهمة،
االنتفاع املادي مبرافق البيئة ينبغي �أن يكون
ً
م�ؤط ًرا ب�إطارها ،موج ًها بوجهتها ،بحيث ال ينحرف ذات اليمني �أو ذات
ال�شمال �إىل ما ميكن �أن يكون فيه نق�ض لها� ،أو �إعاقة لتنفيذها.
�إن مهمة اخلالفة كغاية عقدية حلياة الإن�سان تقت�ضي فيما تقت�ضي
�أن يرتقى الإن�سان ترق ًيا روح ًيا بتزكية النف�س بالعلم والف�ضيلة ،و�أن يتجه
يف ذلك �إىل اهلل يبتغي منه القربى ،واالنتفاع مبوارد البيئة ينبغي �أن ال
ُتر�سل فيه ال�شهوات باال�ستهالك � اً
إر�سال غري حمدود� ،إذ �أن ذلك من
�ش�أنه �أن ُيعطل تزكية الروح مبا ت�شد ال�شهوات حينما تغرق النف�س فيها
�إىل ح�ضي�ض املادة ،و ُتعيق عن االنطالق �إىل �آفاق الكمال ،فيكون ذلك
االنتفاع امل��ادي مقيدً ا باحلد الذي ي�سمح باالنطالق الروحي يف �سلم
الرتقي ،وهو احلد الذي �ضبطـه قولــه تعاىل يف ق�صة ق ـ ـ ــارون�} :إِ ْذ
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َاك اللهَّ ُ
َق َال َل ُه َق ْو ُم ُه اَل َت ْف َر ْح �إِنَّ اللهََّ اَل ُي ِح ُّب ا ْل َف ِر ِح َني * وَا ْب َت ِغ ِفي َما �آت َ
ال َّدا َر ْال ِآخ َر َة َو اَل تَن�سَ َن ِ�صي َب َك ِمنَ ال ُّد ْن َيا {( .)1فالت�صرف يف املقدرات
املادية للبيئة باال�ستهالك ينبغي �أن يكون مبتغى فيه الدار الآخرة ،وذلك
بالوقوف به عند احلد الذي ي�سمح برتقية الروح بالف�ضيلة والطاعة ،وال
ي�ؤول �إىل الفرح �أي البطر واالزدهاء الذي من �ش�أنه �أن مييت من النف�س
االهتمام بالأعمال ال�صاحلة واملناف�سة الكت�سابها ،فينحدر به التوغل
يف الإقبال على اللذات �إىل ح�ضي�ض الإعرا�ض عن الكمال النف�ساين
واالهتمام ب��الآداب الدينية)  ،كما �آل �إليه حال قارون ،فتعطلت بذلك
مهمة خالفته يف الأر�ض ب�سبب الإغراق يف ا�ستهالك موارد البيئة.
كما تقت�ضي مهمة اخلالفة � ً
أي�ضا التعمري يف الأر�ض تعم ًريا ماد ًيا
باملن�ش�آت ال�صاحلة وتعم ًريا معنو ًيا ب�إقامة العدل و�إ�شاعة اخلري بني
النا�س ،واالنتفاع مبوارد البيئة ينبغي �أن يندرج يف �إطار هـذا التعمري
باعتباره جز ًءا من الغاية العقدية للحياة ،غري متعار�ض معه وال معيق له،
وذلك ب�أن يكون عند حد من اال�ستهالك يتم به بالتعمري ،وال ينقلب بتجاوزه
�إىل الف�ساد كما �آل �أمر قارون حينما جتاوز يف �شهواته اال�ستهالكية من
مرافق البيئة حدً ا انتهى به �إىل الف�ساد يف الأر�ض ،فكان �إذن انتفاعه
ً
مناق�ضا للغاية العقدية من وجوده التي هـي �إقامة اخلالفة
بتلك املرافق
يف الأر�ض بالعمل ال�صالح ،وهو ما ُ�ضمن على �سبيل اال�ستنكار يف قوله
تعاىل تكميل للآية الآنفة الذكرَ } :و�أَ ْح ِ�سن َك َما �أَ ْح َ�سنَ اللهَّ ُ ِ�إ َل ْي َك َو اَل
َت ْب ِغ ا ْل َف َ�سا َد يِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض ِ�إنَّ اللهََّ اَل ُي ِح ُّب المْ ُ ْف ِ�س ِدينَ {( .)2فطلب الإح�سان
()1

		
الق�ص�ص .77 – 76

()2

الق�ص�ص .77
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�إمنا هـو طلب لالنتفاع البيئي مبا يف�ضي �إىل التعمري يف الأر�ض وال يئول �إىل
الف�ساد فيها ،وذلك بقرينة مقابلته بالنهي عن الف�ساد يف الأر�ض الذي من
�ضمنه الإف�ساد البيئي الذي متثله الأفعال التي ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار بالبيئة.
وعندما يو�ضع اال�ستنفاع البيئي يف هـذا ال�سياق العقدي م�ؤط ًرا
بعقيدة اخلالفة يف الأر���ض فيما تقت�ضي من ترقية للنف�س وتعمري يف
الأر�ض ،ف�إنه ي�صبح م� ً
أخوذا م�أخذ الو�سيلة �إىل غاية ال م�أخذ الغاية يف
حد ذاته؛ �إذ الغاية يف هـذا ال�سياق هـي االقرتاب من اهلل تعاىل بتحقيق
اخلالفة يف الأر���ض ،واالنتفاع امل��ادي بالبيئة �إمنا هـو خطوة يف �سبيل
حت�صيل تلك الغاية ،وعندما يكون االنتفاع املادي مبرافق البيئة و�سيلة
ال غاية ف�إن الإن�سان �سي�أخذ منه بحظوظ مقدرة ب�أقدار الغاية ،وهو ما
يكون له الأثر الإيجابي على البيئة ،بخالف ما �إذا كان ذلك االنتفاع غاية
يف حد ذاته ،ف�إنه �سينتهي ال حمالة �إىل �إرهاق البيئة والإخالل بتوازنها
باال�ستهالك املفرط ملقدراتها ،وذلك يف �سبيل حتقيق الرفاه املادي �إذ
هـو الغاية التي لي�س وراءها غاية ،وتلك هـي حال احل�ضارة الغربية فيما
انتهت �إليه من �أزمة بيئية حينما جعلت املنفعة املادية من العطاء البيئي
الغاية العليا يف احلياة التي لي�س وراءها غاية.
· �أخالقية اال�ستنفاع املادي :توجه التعاليم الإ�سالمية اال�ستنفاع
امل��ادي مبرافق البيئة توجي ًها �أخالق ًيا كما توجهها توجي ًها عقد ًيا،
ف�أخرجت ذلك اال�ستنفاع من �أن يكون جمرد عملية مادية حلفظ احلياة
وتنميتها مثلما هـو ال�ش�أن بالن�سبة ل�سائر الكائنات احلية �إىل �أن يكون
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عملية جارية على �أ�صول وقواعد �أخالقية م�شتقة من الفطرة الإن�سانية
يف خرييتها ،وحمددة بتعاليم ال�شريعة يف م�سالكها ،بحيث يبا�شر الإن�سان
البيئة باال�ستنفاع بوحي من تلك الفطرة اخلرية وفق �إر�شادات �أخالقية
من الوحي لعلها يف معر�ض كرثتها تعود �إىل مبد�أين �أ�سا�سيني هما:
 .1الأول  :مبد�أ العدل بني النا�س يف ذلك اال�ستنفاع البيئي ،فقد
م�شاعا بني بني الإن�سان،
ُجعلت مرافق البيئة يف الت�صور الإ�سالمي مل ًكا ً
فلي�س لأحد �أن يحتكر منه �شي ًئا لنف�سه وي�ستبعد الآخرين عن ا�ستنفاعه
ب�أي �سبب من الأ�سباب دين ًيا كان �أو عرق ًيا �أو اجتماع ًيا ،فلكل �إن�سان
مبقت�ضى �إن�سانيته وبقطع النظر عن �أي اعتبار �آخر احلق يف �أن ي�ستنفع
البيئة لي�أخذ حظه من مرافقها ما كان منها حمدودًا غري متجدد لي�س له
بدائل وما كان متجددًا غري حمدود لي�س له بدائل.
و ُي�ستفاد هـذا املعنى من بني ما ُي�ستفاد من املوقف القر�آين الذي يعمم
اخلطاب يف بني الإن�سان كافة حينما يتعلق الأمر بالتوجيه �إىل اال�ستنفاع
البيئي بغري تخ�صي�ص جلن�س دون جن�س �أو لأهل �إمي��ان دون �أهل كفر �أو
لأهل ع�صر دون �أهل ع�صر �آخر ،وذلك يف مثل قوله تعاىل} :هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل
الَ ْر َ�ض َذ ُلول َف ْام ُ�شوا يِف َم َن ِاك ِب َها َو ُك ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه{( .)1فاخلطاب يف
َل ُك ُم ْ أ
الآية هـو خطاب للنا�س كافة يجعلهم جمي ًعا �شركاء يف مقدرات البيئة
وعطائها املادي.
()1

امللك .15
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 .2الثاين  :من تلك املبادئ الأخالقية يف اال�ستنفاع البيئي �أن يكون
ذلك اال�ستنفاع على قدر احلاجة �إليه دومنا �إهدار ل�شيء من مقدرات
البيئة يف غري حاجة ،ومهما تكن حاجة الإن�سان �إىل مرافق البيئة تتغري
وتتطور من ظرف �إىل ظرف ومن زمن �إىل زمن ،ف�إنها ميكن �أن تقدر
بح�سب الظروف والأزمنة ليعترب اال�ستهالك الزائد على ذلك التقدير
مرع ّية فيه �أحوال تلك الظروف والأزمنة �ضر ًبا من الإهدار البيئي جاءت
التعاليم الإ�سالمية متنعه من ًعا �أخالق ًيا ومن ًعا ت�شريع ًيا.
ولهذين املبد�أين الأخالقيني يف اال�ستنفاع البيئي �أث��ر مهم يف
التعامل ال�سلوكي مع البيئة من حيث ما يحدثه ذلك ال�سلوك فيها من
�صالح �أو ف�ساد ،فمبد�أ العدل بني النا�س يف ا�ستنفاع املرافق البيئية
من �ش�أنه �أن يحدث يف النفو�س الإح�سا�س بامل�سئولية امل�شرتكة جتاه
تلك املرافق ،ف�إذا بالفرد �أو املجموعة من الأفراد يت�صرفون يف البيئة
على اعتبار كونها �أم ًرا م�شرت ًكا للآخرين من املعا�صرين ومن الأجيال
الالحقة حق فيها مثل حقهم هـم يف الت�صرف فيها ،وهذا الإح�سا�س
بامل�سئولية البيئية امل�شرتكة من �ش�أنه �أن يجعل اجلميع يحافظون على
البيئة بالق�صد يف اال�ستهالك وبال�صيانة من اخلراب على حد �سواء� ،إذ
ي�صبح هـذا احلفاظ على البيئة جز ًءا من حق الآخرين فيها كحقهم يف
أ�سا�سا فيما الإخالل به �إخالل بحقهم ذلك.
ا�ستنفاعها � ً
وملا مل يكن ال�سلوك البيئي يف احل�ضارة الغربية قائ ًما على �أي
من هـذين املبد�أين الأخالقيني انتهى الأمر �إىل هـذه الأزمة البيئية التي
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يعاين منها العامل اليوم ،فهذه احل�ضارة قامت على احليف يف ا�ستنفاع
البيئة متثل يف ا�ستئثار الرجل الأبي�ض بال�شطر الأكرب من مقدراتها دون
الآخرين من الأجنا�س ا�ستئثا ًرا ُفر�ض �أحيا ًنا بقوة ال�سالح كما كان الأمر يف
حروب اال�ستعمار ،و ُفر�ض �أحيا ًنا �أخرى بقوة التكنولوجيا كما هـو جار الآن
بال�سيطرة التكنولوجية للدول العظمى على الرثوات الطبيعية يف البيئة.
وفيما يتعلق بالعالقة بني ا�ستنفاع البيئة وبني احلاجة الإن�سانية
ف�إن ح�ضارة الغرب ت�سلك م�سلك اال�ستهالك امل�ستقل عن قدر احلاجة،
�إذ جتعل من اال�ستهالك قيمة اقت�صادية قائمة ،تقع الدعوة �إليه واحلث
عليه �سواء كانت احلاجة داعية �إليه �أو غري داعية ،وهو ما يبدو جل ًيا
يف هـذه احلمالت الإ�شهارية الداعية �إىل ا�ستهالك الب�ضائع بغري
حدود ،واملتبعة يف ذلك �أ�ساليب الإغواء البارعة ،وهو ما �أ�صبح �سيا�سة
اقت�صادية عامة جزء من النظام احل�ضاري ولي�س جمرد �سلوك �أفراد
من النا�س .وقد �أف�ضى هـذا ال�سلوك اال�ستهالكي ملرافق البيئة غري املقيد
بقيود �أخالقية �إىل �إرهاق لتلك املقدرات كان له الدور الكبري �إن مل يكن
الأكرب فيما تعاين منه البيئة اليوم من امل�شكالت.
· تقنني اال�ستنفاع  :وهو ممار�سة اال�ستنفاع املادي مبرافق البيئة
من خالل القوانني التي ُبنيت عليها يف طبيعتها مادة وكيفية ،ومن خالل
الأدوار التي هـُيئ كل منها للقيام به يف الدورة البيئية العامة ،فالبيئة قد
ُركبت  -كما هـو مبني يف الت�صور الإ�سالمي  -على �سنن وقوانني ثابتة
ت�ضبط طبيعة مكوناتها ،كما ت�ضبط حتوالتها وعالقتها ببع�ضها و�أدوار
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كل منها يف امل�سرية البيئية ال�شاملة ،وذل��ك يف نطاق الغائية البيئية
ال�شاملة الذي ميثلها تفاعل الإن�سان بالبيئة.
وملا كانت البيئة ال تقدم للإن�سان نف ًعا جمان ًيا مبا�ش ًرا �إال يف الأقل
من مطالبه ،ف�إنه كان من املطلوب منه �أن يبا�شرها باملعاجلة لي�ستخرج
منافعها من وراء ظواهرها ،ولكن تلك املعاجلة ال تكون مثمرة يف حت�صيل
منافع البيئة �إال �إذا كانت معاجلة من خالل القوانني التي ُبنيت عليها يف
مادتها وكيفيتها والأدوار التي هـُديت �إليها ،ف�إن عطاءها للمنافع متوقف
على ا�ستعطائها من خالل تلك القوانني والأدوار ،و�أما �إذا ا�ستُعطيت
من غري ذلك ف�إنها تكـون �آبية للعـطاء ،بل قـد تكون منتـقمة لنف�سها
فيعود الإن�سان ب�ضر من حيث �سعى �إىل نفع ،وقد قال تعاىلَ } :ق َال َر ُّب َنا
َ��دى{( .)1فهداية املخلوقات البيئية
ا َّل ِذي �أَ ْع َطى ُك َّل �شَ ْيءٍ َخ ْل َق ُه ُث َّم ه َ
تعني تركيبها على �سنن بها يكون حفظها وتفاعلها البيئي ،ومنها يكون
ا�ستنفاعها من ِقبل الإن�سان.
و�أول خطوة يف هـذا ال�سلوك البيئي القائم على �إتيان البيئة بغاية
ا�ستنفاعها من حيث ما ُركبت عليه من قوانني و�سنن هـي العلم بتلك القوانني
وال�سنن ،وذلك ما جاءت التعاليم الإ�سالمية تدعو �إليه وحتث عليه وترتقي
به �إىل درج��ة الوجوب الديني ،ولكن املعرفة النظرية غري كافية يف هـذا
اخل�صو�ص ،فت�أتي �إذ ًا اخلطوة الثانية وهي التعامل مع البيئة يف �سبيل
ا�ستخراج منافعها تعاملاً ُتطبق فيه عمل ًيا تلك املعرفة النظرية بالقوانني
()1
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وال�سنن ،فت�ؤتى بذلك مرافق البيئة من حيث ما ُركبت عليه من قوانني وما
هـُديت �إليه من غاية بعد حت�صيل العلم النظري بها.
وقد جاء التوجيه الإ�سالمي بي ًنا يف هـذا ال�ش�أن ،وهو ما يبدو �أول
ما يبدو يف النهي عن حماولة ا�ستنفاع البيئة من خالل م�سالك ال عالقة
لها بقوانينها و�سننها ،وذلك مثل م�سالك التنجيم وال�سحر والطرية
والتواكل ،فهذه كلها طرق ُت�ستعمل يف ا�ستعطاء املنافع البيئية ولكن من
مداخل وهمية ال �صلة لها باملداخل القانونية ،ولذلك فقد جاء التوجيه
الإ�سالمي بتحرمي هـذه امل�سالك كلها والإبقاء على م�سلك ال�سنن دون
غريه ،وعلى ذلك ُبنيت احل�ضارة الإ�سالمية يف جميع مظاهرها.
ويف نطاق ذلك التوجيه الإ�سالمي �إىل اال�ستنفاع ال�سنني جاء
القر�آن الكرمي ي�ؤكد للنا�س �أن احل�صول على منافع البيئة ال يت�أتى �إال من
خالل �إتيانها من حيث �سننها ،و�أنه ال دخل يف ذلك ملا يت�صف به م�ستعطي
البيئة من �إميان �أو كفر ،ف�أميا �إن�سان ابتغى من البيئة منفعة مهما يكن
من �أم��ر �إميانه �أو كفره فال مدخل له �إىل ذلك �سوى مدخل التعامل
القانوين معها ،وذلك هـو مقت�ضى قوله تعاىلَ } :من َكانَ ُي ِري ُد الحَْ َيا َة
ال ُّد ْن َيا َوزِي َن َت َها ُن َو ِّف ِ�إ َل ْي ِه ْم �أَ ْع َما َل ُه ْم ِفي َها َوهُ ْم ِفي َها اَل ُي ْب َخ ُ�سونَ {(.)1
فاهلل تعاىل قد جعل لكل �شيء قد ًرا �أي نظ ًما و�سن ًنا تنظم عالقته بكل ما
يف الكون ،فمن �أخذ كل �شيء ب�سنته �أقبلت عليه تلك ال�سنة مبا لها من
�أخالف الرزق ومكنون ال�ثروة ،وقد بلغ من اطراد ذلك ب�أن جعله اهلل
قانو ًنا منقادًا لكل من عمل به وا�ستغله بحقه ،م�ؤم ًنا باهلل �أو غري م�ؤمن.
()1
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وعندما ُحرمت التعاليم الإ�سالمية بع�ض امل�آكل وامل�شارب واملناكح،
مثل :امليتة واخلمر والزنا ،ف�إن يف ذلك التحرمي داللة ذات �ش�أن فيما
يتعلق بتقنني االنتفاع البيئي ،فهذا التحرمي �إمن��ا هـو مبني يف بع�ض
جوانبه على ما يف هـذه املحرمات من معاك�سة لقوانني البيئة و�سننها يف
مبا�شرتها باال�ستنفاع ،فهذه القوانني تقت�ضي �أن يف هـذه امل�آكل وامل�شارب
واملناكح �أ�ضرا ًرا ت�صيب الإن�سان حينما يتعاطاها ،فيكون �إذ ًا قد طلب
منافع البيئة من غري قوانينها التي يكون منها النفع و�إمنا من م�سالك
خاطئة هـي م�سالك توهم باملنفعة فيما يح�صل من اللذة ،ولكنها يف
حقيقتها ال تف�ضي �إال �إىل �ضرر ،فجاء بذلك التحرمي يدل فيما يدل
على توجيه �سلوكي بيئي �إىل ا�ستنفاع للبيئة يكون وفق ما ُينبت عليه من
القوانني وال�سنن التي ال يكون انتفاع �إال من خاللها.
وال �شك �أن هـذا التقنني يف اال�ستنفاع البيئي الذي وجهت �إليه
التعاليم الإ�سالمية يف�ضي من جهة �إىل احل�صول على املنافع البيئية
بي�سر ،ويف�ضي من جهة �أخرى �إىل احلفاظ على البيئة خا�صة من حيث
نظامها وتوازنها ،ف�إتيان الإن�سان البيئة من حيث قوانينها هـو انخراط
يف دورتها �سو ًيا يحافظ على ان�سجامها وال يحدث فيه ا�ضطرا ًبا ،و�أما
التعامل مع البيئة يف اجتاه معاك�س لقوانينها ف�إنه ال يظفر ب�شيء من
عطائها ،بل قد يبوء بال�ضر من حيث �أريد النفـع ،وهو مع ذلك يف�ضي
�إىل اال�ضطراب يف التوازن البيئي مبا هـو يف �أ�صله ت�شوي�ش على ذلك
التوازن ال��ذي هـو يف حقيقته ن�سيج من القـوانني وال�سـنن التي جتري
عليها البيئة.
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وقد قامت احل�ضارة الغربية يف ا�ستنفاع البيئة على �أ�سا�س من
العلم بقوانينها وبلغت يف ذلك �ش�أ ًوا بعيدً ا مل تبلغه ح�ضارة قبلها ،وحترر
الإن�سان فيها يف تعامله البيئي من كل لون من �ألوان الوهم ،وملا �سلكت
هـذه احل�ضارة يف البيئة م�سلك ا�ستنفاعها من خالل قوانينها و�سننها
ف�إنها ظفرت مب�سلكها هـذا من املنافع بعطاء ثري مل تظفر به ح�ضارة
غريها ،بحيث كان هـذا التقنني يف اال�ستنفاع هـو ال�سبب الأكرب يف ثراء
العطاء البيئي وغزارته ،وكان بالتايل هـو ال�سبب الأك�بر يف االزدهار
املادي لهذه احل�ضارة.
ولكن هـذا اال�ستنفاع القانوين للبيئة الذي �سلكته ح�ضارة الغرب
على وجه العموم قد داخلته يف وجوهه التطبيقية انحرافات كثرية كان
لها بالغ الأثر يف �إحداث �أ�ضرار بالبيئة �أ�سهمت يف تفاقم الأزمة التي
انتهت �إليها حدي ًثا ،ومل تكن تلك االنحرافات جمرد �أخطاء حمدودة يف
التطبيقات العلمية على مرافق البيئة ،ولكنها كانت معاك�سات �إرادية
مق�صودة لبع�ض ال�سنن البيئية للح�صول على منافع يف حقيقتها لي�ست
�إال منافع موهومة �سرعان ما يتبني �أنها م�ضار يتجاوز �ضررها الإن�سان
نف�سه لي�صيب عموم البيئة باخللل ،وما ذلك �إال ب�سبب التعامل مع بع�ض
مرافق البيئة مبا يخالف ما ُقدرت عليه من قانون يف النفع وما هـُديت
�إليه يف ذلك بطبيعتها من غاية ب�إفراط يف ا�ستنزافها� ،أو تفريط يف
االنتفاع بها.
وقد جند م�صدا ًقا بي ًنا لهذا املعنى فيما �أف�سحت فيه احل�ضارة
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الغربية من جمال ال�ستزراع وت�صنيع وا�سعني ملحا�صيل ومواد معاك�سة يف
فعلها مل�صلحة احلياة الإن�سانية التي ُقدرت البيئة يف طبيعتها من �أجل
نفعها وهُ ديت �إىل ذلك كغاية لأ�صل وجودها ،وذلك على �سبيل املثال
ما يبدو يف احتفال احل�ضارة الغربية باخلمور والتبغيات وما �شابهها
من النباتات وامل�صنوعات ال�ضارة ،فهذه املواد امل�ستزرعة وامل�صنوعة
�أ�صبحت يف هـذه احل�ضارة مطل ًبا من مطالب الرفاه ،وعن�ص ًرا من
عنا�صر البهجةُ ،تق�صد البيئة ال�ستعطائها �إياها ،و ُي�سعى فيها ال�سعي
احلثيث للح�صول منها عليها.
وعندما يتبني الناظر يف هـذا الأمر ما حتدثه هـذه املواد من فادح
الأ�ضرار ب�صحة الإن�سان ،وما ت�سببه من �إرهاق فادح ملوارد البيئة تربة
ومياهً ا و�أ�سمدة وغريها � -إذ تظفر من ذلك بالن�صيب الوافر  ،-ف�إنه
يقف عيا ًنا على ما يف�ضي �إليه هـذا ال�سلوك يف ا�ستنفاع املرافق البيئية
من �ضرر يخل �أمي��ا خلل بالبيئة يف مادتها ويف نظامها ،وما ذلك �إال
ب�سبب من حتويل تلك املرافق يف عطائها عما هـُديت �إليه من نفع حقيقي
بح�سب ما ُقدرت عليه يف تكوينها لتوجه يف نفع موهوم ،فهو �إذن �ضرب
من الف�ساد يف البيئة حتدثه ح�ضارة الغرب مبخالفة �سنن الطبيعة.
وبذلك ف���إن ما و�صلت �إليه احل�ضارة الغربية من تقدم باهر
يف الهند�سة الوراثية يف �سبيل تكثري املحا�صيل الزراعية واحليوانية
وجتويدها لئن كان حقق يف ذلك نتائج على درجة كبرية من الأهمية
�إال �أن علماء البيئة �أ�صبحوا اليوم ينظرون �إليه بريب كبري ،و�أ�صبح كثري
252

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

منهم يطلق �صيحات فزع من �أ�ضرار بيئية وخيمة حتدثها تلك الهند�سة
الوراثية تو�شك �أن تكون عن�ص ًرا بار ًزا من عنا�صر الأزمة التي ت�ضرب
البيئة حا�ضر ًا.
ومن ذلك على �سبيل املثال ما �أدت �إليه تلك الهند�سة من �إ�ضعاف
لقدرة النباتات امل�ستن�سلة على املقاومة للآفات العار�ضة ،مما �أدى و�سي�ؤدي
�إىل انقرا�ض وا�سع لأنواع النبات ب�سبب ما ُيعرف بت�آكل اجلينات ،وذلك ما
يف�ضي ال حمالة �إىل خلل خطري يف النظام البيئي بد�أت بوادره تظهر كعن�صر
من عنا�صر الأزمة العامة للبيئة ،وينذر م�ستقبلاً بت�صعيد خطري فيها ،خا�صة
حينما تقتحم هـند�سة الوراثة جمال احليوان ب�شكل وا�سع.
وهكذا يتبني �أن الت�صور الإ�سالمي فيما يتعلق بالت�صرف العملي
يف البيئة يوجه الإن�سان يف هـذا الت�صرف �إىل ال�سعي فيها طل ًبا للمنفعة
منها ،وجعل ذلك تكلي ًفا واج ًبا كجزء من التكليف مبهمة اخلالفة يف
الأر�ض ،كما يوجهه �إىل �أن يكون ا�ستنفاع البيئة على خطني متوازيني:
ا�ستنفاع روحي بتمثل حقيقتها وتذوق جمالها ،وا�ستنفاع مادي بارتفاق
مواردها ارتفا ًقا م�ؤط ًرا مببادئ عقدية وقواعد �أخالقية ،ومقن ًنا على
�أ�سا�س ال�سنن التي ُبنيت عليها تلك املوارد والغايات التي هـُديت �إليها.
ويف مقابل ذلك ف�إن احل�ضارة الغربية �سلكت يف البيئة �سلو ًكا
ا�ستنفاع ًيا ح�صلت فيه من املنافع ما �أقامت به عمرا ًنا ماد ًيا عظي ًما،
ولكنها �أ�صابت البيئة بال�ضرر الكبري واخللل البالغ ،وما ذلك �إال بتوجه
هـذا اال�ستنفاع توج ًها يخلو من االبتغاء الروحي ،ويتمح�ض البتغاء مادي
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ال تقيده مبادئ من عقيدة ،وال قواعد من �أخالق ،وال يلتزم ب�سنن وقوانني
للغائية البيئية ،ويف هـذا التقابل ما ُيبني عن �أهمية املنظور الإ�سالمي
فيما يتعلق بق�ضية من ق�ضايا البيئة يف �أزمتها الراهنة هـي ق�ضية
ا�ستنفاع البيئة (.)1
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما ّ
�سخر البيئة للإن�سان وجعلها موطنا
النتفاعه حتى يقيم حياته وفق ما يتالئم مع �أو�ضاعه و�إقامته عليها،
ف�إنه طالبه بالعمل على املحافظة على التوازن يف انتفاعه بالبيئة مادي ًا
وروحي ًا ،و�أن ينطلق يف ذلك مما قررته الدالئل الن�صية واالجتهادات
الفقهية حتى ال ينحرف عن جا ّدة ال�صواب فيهلك نف�سه بنف�سه.
ثم �إن من �أف�ضل ما ّ
�سخره اهلل تعاىل للإن�سان النتفاعه يف البيئة
املحيطة به الإن�سان الذي يت�شابه معه يف الهيئة وال�صفات والقدرات،
حيث ّ
نظم العالقة بني مفردات بني الإن�سان باعتبار االنتماء �إىل الدين،
ولكن ملا كان ذلك لي�س حمال لدرا�ستنا ،ف�إن ما نتع ّر�ض له �ضمن املحور
الالحق يتمثل يف ا�ستعرا�ض وحتليل بع�ض الن�صو�ص التي تقرر بعدا
�أخالقيا النتفاع الإن�سان بالبيئة املحيطة به ،واملتمثلة بكل جن�س فيها
عدا الإن�سان ،والذي كان لتنظيم العالقة به الن�صيب الأكرب يف القواعد
وال�ضوابط املقررة يف الكتاب وال�سنة.

()1
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ثالث ًا � -آداب و�سلوكيات تت�صل بحق االنتفاع :
هناك يف الن�صو�ص القر�آنية ويف ال�سنة املحمدية �آداب قررها النبي
(�صلى اهلل عليه و�سلم) تزيد من خ�صو�صية النظام الإ�سالمي فيما يت�صل
بحق االنتفاع بالبيئة مبختلف عنا�صرها ،حيث ا�شتملت هذه الن�صو�ص على
الكثري من القواعد التي تقرر هذا اجلانب من اخل�صو�صية.
وم��ن خ�لال ا�ستقراء الن�صو�ص القر�آنية والنبوية يف كتاب
(ريا�ض ال�صاحلني) ملحي الدين النووي ف�إن مما ورد يف هذا الكتاب من
دالئل وقواعد تت�صل ب�آداب التعامل البيئي يتمثل �أبرزه فيما يلي ،و�أعني
بذلك الآداب التي تت�صل بعالقة االنتفاع بني الإن�سان كجزء متميز من
البيئة مع خمتلف عنا�صر البيئة التي ي�ستعني باالنتفاع بها حتى يقيم
�أمور حياته ،و�إال ف�إن الكتاب قد حوى يف غالبه القواعد التي تنظم عالقة
الإن�سان ب�أخيه الإن�سان ،وهو لي�س حم ًال لبحثنا يف هذه الدرا�سة .وفيما
يلي ا�ستعرا�ض لبع�ض اجلوانب التي تعالج البعد الأخالقي يف عالقة
النفع واالنتفاع والت�أثر والت�أثري بني الإن�سان والبيئة ،حيث ت�أخذ هذه
العالقة بعد ًا روحي ًا �شاخم ًا يرتقي بها عن �سائر العالقات التي تن�ش�أ بني
البيئة واملخلوقات احلية الأخرى املحيطة بها من غري بني الإن�سان.
· تذكر النعم وال�شكر عليها يف كل حال:
�إن من �أعظم الآداب التي ترتبط عملية االنتفاع بالبيئة تذكر
ّ
وم�سخرها ،وحمده و�شكره على هذه النعمة التي
النعمة بتذكر خالقها
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�سخرها اهلل تعاىل للإن�سان ،ويقرر ذلك �آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية
كثرية نتعر�ض لبع�ض منها يف هذا املقام.
َاج ُك َّل َها َو َج َع َل
يقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل} :وَا َّل ِذي َخ َلقَ ْ أ
الَ ْزو َ
الَ ْن َع ِام َما َت ْر َك ُبونَ * ِلت َْ�س َت ُووا َع َلى ُظ ُهو ِر ِه ُث َّم ت َْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة
َل ُك ْم ِمنَ ا ْل ُف ْل ِك َو ْ أ
ا�س َت َو ْيت ُْم َع َل ْي ِه َو َت ُقو ُلوا ُ�س ْب َحانَ ا َّل ِذي َ�س َّخ َر َل َنا َهذَا َو َما ُك َّنا َل ُه
َر ِّب ُك ْم �إِذَا ْ
ُم ْق ِر ِن َني * َو ِ�إ َّنا ِ�إلىَ َر ِّب َنا لمَ ُ ْن َق ِل ُبونَ {(.)1
وقد ذكر ال�سعدي يف تف�سريه لهذه الآية ب�أن اهلل تعاىل قد ذكر
ب�أنه خلق لعباده من الأ�صناف كلها مما تنبت الأر�ض ومن �أنف�سهم ومما
ال يعلمون ،من ليل ونهار ،وحر وبرد ،وذكر و�أنثى وما �إىل ذلك ،كما �أنه
تعاىل �سخر لكم الفلك لركوبها وهي ال�سفن البحرية ،وكذلك �سخر لكم
من الأنعام ما ي�صلح لذلك.
ثم يبني احلكمة من هذا الت�سخري لنفع الإن�سان وهو اال�ستواء
على ظهر هذه الدواب ،وعدم الن�سيان �أنها من النعم التي �أنعم اهلل بها
تعاىل على عباده ليذكروا ويتذكروا كيف ت�سهل لهم هذه النعم �أمورهم
احلياتية ،وهي بذلك ت�شمل كل مركوب.
فال بد من االع�تراف بالنعمة ملن ّ
�سخرها ،والثناء عليه تعاىل
بذلك ،وهو لأجل ذلك �أمركم �أن ت�سبحوا مبن �سخر لكم هذه النعمة،
حيث �أن��ه تعاىل لوال ت�سخريه لنا ما �سخر من الفلك والأن��ع��ام ما كنا
()1
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مطيقني لذلك وال قادرين عليه ،ولكن من لطفه وكرمه تعاىل ّ
�سخرها
وي�سر �أ�سبابها ،واملق�صود بذلك �أن الرب املو�صوف مبا ذكره من
وذللها ّ
�إفا�ضة النعم على العباد ،هو الذي ي�ستحق �أن يعبد ،وهو الذي ي�ستحق
�أن ي�صلى له وي�سجد.
ومن جانب �آخر يقرر تعاىل بعد ًا �آخر �أو غر�ض ًا �آخر يت�صل جميعه
ب�أن هذا التذكر للنعمة وال�شكر عليها مدعاة �إىل �أن يتذكر الإن�سان �أنه
�إىل ربه منقلب ،وخلالقه راجع بعد هذه احلياة كال مبا قدمت يداه ،ويف
ذلك – كما �أ�شار ال�سعدي يف تف�سريه – �إيذان و�إعالم ب�أن حق الراكب
�أن يت�أمل فيما يالب�سه من امل�سري ،ويتذكر منه امل�سافرة العظمى التي هي
االنقالب والرجوع �إىل اهلل تعاىل ،فيبني �أموره يف م�سريه ذلك عن تلك
املالحظة ،وال يخطر بباله على �شيء مما ي�أتي ويذر �أمر ًا ينافيها ،حيث
�أن من �ضرورة ذلك �أن يركبه لأمر م�شروع (.)1
وبذلك ف�إن عبادة ال�شكر ترتبط بعبادة التفكر التي �سنتعر�ض
لها فيما بعد ،وعبادة التفكر جتر �إىل �إحياء الإميان بالآخرة ،وهي و�إن
�أُوردت على �سبيل التق�سيم يف هذا املقام� ،إال �أنها مرتبطة ارتباط ًا ال يقبل
االنف�صام يف جميع الأحوال ،وهذا ما �سيت�أكد لنا من خالل اال�ستعرا�ض
�ضمن املحاور الالحقة.
�إن ال�شكر مرتبط باحلمد ،فهو غاية و�سيلته من حيث املنظور
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،4مرجع �سبق ذكره� ،ص .440
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ال�شرعي تتمثل يف احلمد هلل تعاىل على نعمه من هداية ور�شاد ،وت�سخري
و�إنعام ،وت�سهيل وتي�سري يف خمتلف �أمور احلياة مما يت�صل بدينه ودنياه.
وملا كان هذا الأمر من الأمور الهامة يف �شريعة اهلل تعاىل ،ف�إنه
جل يف عاله قد ق��رره يف الكثري من ن�صو�صه وربطه باحلمد ،كما �أن
الن�صو�ص النبوية قد قررت جانب ًا كبري ًا مما يت�صل بال�شكر الذي يناق�ضه
ويقابله الكفر بالنعم ،حيث ال�شكر يجر لزيادة النعم ،والكفر يجر �إىل
حمق الربكة منها.
يقول اهلل تعاىل يف حمكم �آي تنزيله} :ف ْ
َ���اذ ُك��� ُرونيِ �أَ ْذ ُك�� ْر ُك ْ��م
ون{( .)1ويقول تعاىل كذلكَ } :ل��ئِ��نْ �شَ َك ْرتمُ ْ
و ْ
َا���ش�� ُك�� ُروا ليِ َو اَل تَ�� ْك�� ُف�� ُر ِ
ِيد َّن ُك ْم َو َلئِنْ َك َف ْرتمُ ْ �إِنَّ َعذَا ِبي َل�شَ ِدي ٌد{( .)2ويقول تعاىل كذلكَ } :و ُق ِل
َ ألَز َ
الحَْ ْم ُد للِهَّ ِ {( .)3ويقول يف �آية �أخرىَ } :و�آَ ِخ ُر َد ْعوَاهُ ْم �أَ ِن الحَْ ْم ُد للِهَّ ِ َر ِّب
ا ْل َعالمَ ِ َني {( .)4بل �إن هناك �آية تقرر احلمد املطلق هلل تعاىل ،حيث وردت
يف �أعظم �سور القر�آن مما يرتدد على الل�سان يف كل �صالة مرات ومرات،
والتي يقول اهلل تعاىل فيها} :الحَْ ْم ُد للِهَّ ِ َر ِّب ا ْل َعا ِل َني {(.)5
()1

البقرة .152

()2

�إبراهيم .7

()3

الإ�سراء .111

( )4يون�س . 10
()5
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فاهلل �سبحانه وتعاىل م�ستحق للحمد يف كل وقت ويف كل حني ،فهو
املنعم وامل�سخر للإن�سان كل اخلريات التي ت�ستحق كل هذا الثناء؛ لذلك
كان الثناء من �أعظم العبادات التي قررها اهلل �سبحانه وتعاىل يف عالقة
العبد بربه.
ويقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيلَ } :و�ضَ َر َب هَّ ُ
الل َمثَلاً َق ْر َي ًة َكا َن ْت
�آَ ِم َن ًة ُم ْط َم ِئ َّن ًة يَ�أْ ِتي َها ِر ْز ُق َها َر َغدً ا ِمنْ ُك ِّل َم َك ٍان َف َك َف َر ْت ِب�أَ ْن ُع ِم اللهَّ ِ فَ�أَذَا َق َها
اللهَّ ُ ِل َبا�سَ الجْ ُ و ِع وَالخَْ ْو ِف مَِبا َكا ُنوا َي ْ�ص َن ُعونَ {(.)1
وبذلك ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل من �إذا مل ي�شكره العبد بذكر نعم اهلل
تعاىل وا�ست�شعار عظمتها ،ف�إنه يكون بذلك كافر ًا بنعمة اهلل تعاىل ،فال يكون
جزاءه بذلك �إال �أن يلب�سه لبا�س اجلوع واخلوف مبا جنته يداه.
ومما ذكره النووي يف كتاب حمد اهلل تعاىل و�شكره فيما يت�صل
بحمد اهلل تعاىل و�شكره على نعمه التي �أنعم اهلل تعاىل بها عليه ما ُروي
عن �أن�س (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم):
«�إن اهلل لري�ضى عن العبد ي�أكل الأكلة ( .)2فيحمد عليها ،وي�شرب ال�شربة
فيحمد عليها » (.)3
()1

الزخرف .13 – 12

()2

الأكلة ( بفتح الهمزة ) املرة من الأكلّ ،
وال�شربة ( بفتح ال�شني ) :املرة من ال�شرب.

( )3رواه م�سلم (  .) 2734وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف،
ريا�ض ال�صاحلني ،حققه و�أخرج �أحاديثه رباح – عبد العزيز ،والدقاق – �أحمد
يو�سف ،ومبراجعة الأرن�ؤوط – �شعيب ،ط ،2006 – 1427 ،1 :دار ال�سالم للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض – ال�سعودية� ،ص .412
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يقرر احلديث ال�سابق مبد�أ من مبادئ التعامل مع نعم اهلل تعاىل
التي �سخرها للإن�سان يف حميطه احليوي ،وهي تتمثل بنعمة الطعام
وال�شراب ،حيث تقرر من خالل احلديث �أن ر�ضي اهلل �سبحانه وتعاىل
عن العبد مرهون بدرجة قناعة مبا ّ
ي�سخره اهلل تعاىل له من نعمة يف م�أكله
وم�شربه ،ويف ذلك وفق مفهوم املخالفة تعبري عن �سخط اهلل �سبحانه
وتعاىل يف ما يناق�ض ذلك من تذمر و�سخط على نعم اهلل تعاىل.
بل يقرر الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) مع ما يقتات به الإن�سان
�آداب ًا تت�صل بالتعامل مع نعمة الطعام وال�شراب التي ينعم اهلل بها على
الإن�سان حتى يقيم ع��وده ،ومن ذلك ما �ض ّمنه النووي يف كتاب �أدب
ن�صو�ص
الطعام ما يت�صل بالت�سمية يف �أوله واحلمد يف �آخره ،ويقرر ذلك
ٌ
نبوي ٌة كثرية منها حديث عمر بن �أبي �سلمة (ر�ضي اهلل عنهما) قال :قال
يل ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)�« :سم اهلل ،وكل بيمينك ،وكل مما
يليك» (.)1
بل �إن هناك حديث نبوي يقرر الثواب بغفران ما تقدم من الذنب
على حمد اهلل تعاىل بعد الطعام وال�شراب ،حيث ورد يف هذا احلديث
دعاء ي�ستحب للمرء �أن يقوله بعد تناول املطعوم وامل�شروب ،وهذا احلديث
يرويه معاذ بن �أن�س (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل
( )1متفق عليه ،رواه البخاري (  ) 458 / 9و م�سلم (  ،) 2022و�أخرجه الطرباين ( 2
 ) 934 /و�أبو داود (  ) 3777والرتمذي (  .) 1858وقد �أورد هذا احلديث النووي
– �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .262
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عليه و�سلم)« :من �أكل طعاما فقال :احلمد هلل الذي �أطعمني هذا ورزقنيه
من غري حول مني وال قوة ،غفر له ما تقدم من ذنبه» (.)1
كذلك ف�إن من تقدير نعمة اهلل تعاىل �أال يعاب الطعام وا�ستحباب
مدحه نظر ًا لكونه من نعم اهلل تعاىل على الإن�سان ،حيث �أن يف ذلك تعبري
عن عدم القناعة ،وبالتايل تق�صري يف ال�شكر على نعم اهلل تعاىل .ويقرر ذلك
احلديث الذي رواه �أبو هريرة (ر�ضي اهلل عنه) قال« :ما عاب ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�سلم) طعام ًا ّ
قط� ،إن ا�شتهاه �أكله ،و�إن كرهه تركه»(.)2
وبذلك ف�إن القناعة مبا ق�سمه اهلل تعاىل للعبد من هذه البيئة من
رزق و�شكره على نعمه تعاىل يعد من �أعظم العبادات التي يرتبط العبد
من خاللها بخالقه ليتذكر يف جميع الأح��وال نعمة اهلل تعاىل عليه مبا
�سخره له من �سائر النعم التي تعينه يف حله وترحاله ،ويف جميع �أحواله،
لربط ذلك كله باحلقائق التي تت�صل على نحو غري مبا�شر بهذه العبادة
من تفكر يف خلق اهلل تعاىل وارتباط مبا عليه م�آل هذه البيئة امل�ؤقتة التي
�سخرها اهلل للإن�سان كدار ابتالء وامتحان يخترب فيها تكليفه من خالل
العديد من امل�سائل التي تقي�س درجة كفاءته يف قربه من ربه.
وح�سنه
( )1رواه �أبو داود (  )4032والرتمذي (  ،) 3454و�أخرجه ابن ماجة ( ّ ،) 3285
احلافظ بن حجر يف �أمايل الأذكار .وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي
بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .263
( )2متفق عليه ،رواه البخاري (  ،)477 / 9وم�سلم (  ،) 2064و�أخرجه �أبو داود ()3763
والرتمذي (  .)2032وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف،
ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .263
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�إن الإن�سان يحقق بال�شكر �أرق��ى م�ستويات الإنتاج الإن�ساين يف
الدنيا ،ويرحتل �إىل �أرقى بيئة ميكن �أن يعي�شها الإن�سان يف مراحل وجوده
كله وهي اجلنة ،فتح�صل تنمية م�ستدمية متتد عرب الدنيا �إىل الآخرة.
وبرتك ال�شكر ون�سيان اخلالق �أو تنا�سيه ينغم�س الإن�سان يف عملية �إنتاجية
مغلقة تنح�صر يف الدنيا كمجال حيوي ،ويف العمر الق�صري كمجال زمني،
و�أمام رغبة حب البقاء والتملك والرفاه تتبدد خريات الأر�ض بني مطرقة
التحويل التكنولوجي و�سندان النهم الب�شري الظامل ،ويح�صل الهبوط
البيئي املحذور يف الدنيا والآخرة (.)1
· الزهد يف الدنيا واحل��ث على التقلل منها وف�ضل الفقر� :إن
اهلل �سبحانه وتعاىل عندما ّ
�سخر هذه البيئة امل�ؤقتة للإن�سان ولغريه من
املخلوقات ف�إن هذا الت�سخري لي�س لينهم منها ومن خرياتها ،حيث عر�ضت
الن�صو�ص القر�آنية ما يت�صل بذلك تعبري ًا عن هذه النظرة ،كما قررت
الأحاديث النبوية اجلانب ال�سلبي الذي يفرزه التعلق بالدنيا بالتناف�س
على خرياتها فيكون امل�صري الهلكة لأهلها ،وال �شك �أن �أعظم �إ�شكالية
تتولد من ذلك �أن ي�ؤدي ذلك بالإن�سان �أن ين�سى الغر�ض الأ�سا�س من
خلقه واملتمثل بالعبادة والتوحيد هلل جل يف عاله.
يبوب النووي يف ذلك بابا �سماه (ب��اب ف�ضل الزهد يف الدنيا،
واحلث على التق ّلل منها ،وف�ضل الفقر) ،حيث يذكر عدد ًا من الآيات
( )1طريباق – عبد املجيد ،منظور الإ�سالم �إىل املحافظة على البيئة ،مرجع �سبق
ذكره.
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القر�آنية ،وعدد ًا من الن�صو�ص النبوية التي نعالج ما يت�صل مبفهومها
وما تقرره يف هذا املقام من دالالت وتوجيهات.
ال�س َما ِء
يقول اهلل تعاىل�} :إِ مََّنا َم َث ُل الحَْ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َماءٍ �أَ ْنزَ ْل َنا ُه ِمنَ َّ
َف ْ
اخ َت َل َط ِب ِه َن َباتُ ْ أ
ال ْر ُ�ض
َالَ ْن َع ُام َحتَّى ِ�إذَا �أَ َخ َذ ِت َْ أ
ا�س و ْ أ
الَ ْر ِ�ض ممِ َّ ا يَ�أْ ُك ُل ال َّن ُ
َاها �أَ ْم ُر َنا َل ْيلاً �أَ ْو
ُز ْخ ُر َف َها وَا َّز َّي َن ْت َو َظنَّ �أَ ْه ُل َها �أَ َّن ُه ْم قَ��ا ِد ُرونَ َع َل ْي َها �أَت َ
ات ِل َق ْو ٍم
ال ْم ِ�س َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل ْ آ
َن َها ًرا َف َج َع ْل َن َاها َح ِ�صيدً ا ك ََ�أنْ لمَ ْ َت ْغنَ ِب َْ أ
الَ َي ِ
َا�ض ِر ْب َل ُه ْم َم َث َل الحَْ َيا ِة ال ُّد ْن َيا
َي َت َف َّك ُرونَ {( .)1ويقول تعاىل كذلك} :و ْ
ال�سـ َما ِء َف ْ
ال ْر ِ�ض فَ�أَ ْ�ص َب َـح َه ِ�شـي ًما َتـ ْـذ ُرو ُه
اختـَ َل َط ِب ِه َن َباتُ َْ أ
َك َماءٍ �أَ ْنزَ ْل َنا ُه ِمنَ َّ
الـ ِّر َي ُاح َوكَ��انَ اللهَّ ُ َع َلى ُك ِّـل �شَ ْـيءٍ ُم ْقت َِد ًرا {( .)2ويقول تعاىل كـذلـك:
}اع َل ُموا �أَنمََّ ا الحَْ َيا ُة ال ُّد ْن َيا َل ِع ٌب َو َل ْه ٌو َوزِي َن ٌة َو َت َف ُ
اخ ٌر َب ْي َن ُك ْم َو َت َكا ُث ٌر ف
ْ
الَ ْمو َِال و ْ أَ
َال ْو اَل ِد َك َم َث ِل َغ ْي ٍث �أَ ْع َج َب ا ْل ُك َّفا َر َن َبا ُت ُه ُث َّم َي ِه ُيج رَفَتَا ُه ُم ْ�ص َف ًّرا
ْأ
َاب �شَ ِدي ٌد َو َم ْغ ِف َر ٌة ِمنَ اللهَّ ِ َو ِر ْ�ضوَا ٌن َو َما
ُث َّم َي ُكونُ ُح َط ًاما َو يِف ْ آ
الَ ِخ َر ِة َعذ ٌ
ا�س ُح ُّب
الحَْ َيا ُة ال ُّد ْن َيا �إِ اَّل َمتَا ُع ا ْل ُغ ُرو ِر{( .)3ويقول تعاىل كذلكُ }:ز ِّينَ ِلل َّن ِ
َّ
َات ِمنَ ال ِّن َ�سا ِء وَا ْل َب ِن َني وَا ْل َق َن ِاط ِري المْ ُ َق ْن َط َر ِة ِمنَ َّ
الذ َه ِب وَا ْل ِف َّ�ض ِة
ال�ش َهو ِ
َالَ ْن َعام وَالحَْ ْر ِث َذ ِل َك َمتَا ُع الحَْ َيا ِة ال ُّد ْن َيا هَّ ُ
وَالل ِع ْن َد ُه
وَالخَْ ْي ِل المْ ُ َ�س َّو َم ِة و ْ أ ِ
الل َح ٌّق
ا�س ِ�إنَّ َو ْع َد هَّ ِ
ُح ْ�سنُ الَ�آَ ِب{( .)4ويقول تعاىل كذلكَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
فَلاَ َت ُغ َّر َّن ُك ُم الحَْ َيا ُة ال ُّد ْن َيا َو اَل َي ُغ َّر َّن ُك ْم ِباللهَّ ِ ا ْل َغ ُرو ُر {( .)5ويقول جل يف
()1

			
يون�س .24

()2

الكهف .46 – 45

()3

			
احلديد .20

()4

�آل عمران .14

()5

فاطر .5
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عاله� } :أَ ْل َها ُك ُم ال َّت َكا ُث ُر * َحتَّى ُز ْرتمُ ُ المَْ َقا ِب َر * كَلاَّ َ�س ْو َف َت ْع َل ُمونَ *
لَ�َت� ُونَّ َ
ُث َّم كَلاَّ َ�س ْو َف َت ْع َل ُمونَ * كَلاَّ َل ْو َت ْع َل ُمونَ ِع ْل َم ا ْل َي ِق ِني * رَ َ
ال ِح َيم
* ُث َّم رَ َ
لَت ُو َّن َها عَينَْ ا ْل َي ِق ِني * ُث َّم َلت ُْ�س�أَ ُلنَّ َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن ال َّن ِع ِيم{( .)1ويقول
الَ ِخ َر َة َل ِه َي
تعاىل كذلكَ } :و َما َه ِذ ِه الحَْ َيا ُة ال ُّد ْن َيا ِ�إ اَّل َل ْه ٌو َو َل ِع ٌب َو ِ�إنَّ ال َّدا َر ْ آ
الحَْ َيوَانُ َل ْو َكا ُنوا َي ْع َل ُمونَ {(.)2
�إن الدنيا لذاتها و�شهواتها وجاهها ونحو ذل��ك ،والتي تزهو
ل�صاحبها ،فهو �إن زها وقت ًا ق�صري ًا ف�إنه �إذا ا�ستكمل ومت ا�ضمحل وزال
عن �صاحبه� ،أو زال �صاحبه عنه ،ف�أ�صبح �صفر اليدين ممتلئ ًا من همها
وحزنها وح�سرتها ،فهي حتى �إذا �أخذت زخرفها وا ّزينت ف�صارت بهجة
للناظرين ،ونزهة للمتفرجني ،و�آية للمتب�صرين ،وح�صل لأهلها منها
مطمعا ب�أن ذلك �سي�ستمر ويدوم لوقوف �إرادتهم عنده ،وانتهاء مطالبهم
فيه �أتاها �أمرنا لي ًال �أو نهار ًا فك�أنها ما كان ،فهذه حالة الدنيا �سواء
ب�سواء (.)3
ومن الأحاديث التي ذكرها النووي يف هذا الباب مما يقرر ف�ضل
الزهد يف الدنيا ،واحلث على التق ّلل منها ،وف�ضل الفقر ما رواه �أبي �سعيد
اخلدري (ر�ضي اهلل عنه) قال :جل�س ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)
()1

التكاثر .5 – 1

()2

العنكبوت .64

( )3ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،2مرجع �سبق ذكره� ،ص .312
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على املنرب وجل�سنا حوله فقال�« :إن مما �أخاف عليكم من بعدي ما يفتح
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» ( .)1فالإقبال على نعيم الدنيا يجعل القلب
من�شغ ًال عن الدار الآخرة التي فيها احليوان ،وبذلك يتقرر �أدب الزهد يف التقلل
من خريات الدنيا على قدر احلاجة وف�ضل الفقر والفقراء.
وملا كان نعيم اجلنة ال حمالة زائل ،وهي نعمة حتيط بالإن�سان على
�سبيل الت�أقيت ،ف�إن هذا الإن�سان املحا�سب على تن ّعمه بخريات الدنيا
�إمنا هو على �صنفني ،فمن كان من �أنعم �أهل الدنيا ممن ح�شره اهلل يف
النار ي�ؤتى به في�صبغ يف النار �صبغة ثم ي�س�أل ما �إذا كان قد ر�أى خريا
قط� ،أو ما �إذا كان قد مر عليه نعيم قط فيقول :ال واهلل يا رب ،وي�ؤتى
كذلك ب�أ�شد النا�س ب�ؤ�س ًا يوم القيامة في�صبغ �صبغة يف اجلنة ،فيقال له:
يا ابن �آدم هل ر�أيت ب�ؤ�سا قط ؟ ،هل مر بك �شدة قط ؟ ،فيقول :ال واهلل
ما ما مر بي ب�ؤ�س قط ،وال ر�أيت �شدة قط (.)2
وبذلك ف���إن خ�يرات الدنيا �إمن��ا قدرها اهلل للإن�سان لي�س على
�سبيل التنعيم باعتبار الأ�صل ،بل على �سبيل الت�سخري للحاجة التي يقيم
بها �صلبه ،فهي ال ت�سمنه وال تغنيه من جوع يف حياته الآخرة ال�سرمدية؛
لذلك يقرر اهلل تعاىل بناء على هذا املبد�أ الرتبوي الذي يعلمه �أفراد
()1

متفق عليه ،البخاري (  ) 258 / 3وم�سلم (  ) 1052و (  .) 123وقد �أورد هذا احلديث
النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .184

()2

هذا املعنى يقرره حديث رواه م�سلم (  .) 2807وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا
يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .184
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الأمة يف حديث �آخر يرويه �أبو هريرة (ر�ضي اهلل عنه) :قال ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�سلم)« :الدنيا �سجن امل�ؤمن ،وجنة الكافر» (.)1
واملعنى من ذلك لي�س �أن الدنيا بالن�سبة للم�ؤمن عذاب وتنكيل،
بل هي بالن�سبة ملا ينتظره من نعيم يف الآخ��رة �سجن ،وكذلك الكافر
بالن�سبة ملا ينتظره من عذاب يف الآخرة تكون الدنيا �أ�شبه باجلنة امل�ؤقتة
التي يتنعم كالبهيمة بخرياتها دون تفكر �أو تعقل ،ثم ي�ؤول �إىل العذاب
والتنكيل يف الآخرة.
والأحاديث التي تقرر حياة الكفاف والزهد والتق ّلل وف�ضل الفقر
كثرية ال تقع حتت ح�صر من كرثتها ،ولكن الغر�ض من ذكر عدد من هذه
الأحاديث على اختالف دالالتها التحذير من التعلق بالدنيا ،والرتبية
على التق ّوت منها على قدر احلاجة ومبا يقيم الطاقة؛ ذلك �أن الدنيا
بذلك دا ٌر تغر �صاحبها مبا فيها من ملذات وت�شغله �إذا جعله يف قلبه عن
الإعداد للحياة احلقيقية يف الآخرة ،فهو ما زال الهي ًا مبلذاتها كما تقرر
الن�صو�ص حتى يدنو �أجله وينتهي ا�ستمتاعه به ،فال يبقى له بعد ذلك �إال
عمله ال�صالح التي ينال الثواب عليها ،وهي و�إن انعدمت �أو قلت كان ذلك
�سبب ًا لتعذيبه على ما ف ّرط يف جنب اهلل تعاىل بان�شغاله مبلذات الدنيا
ونعيمها؛ لذلك وحتى ال ت�ستقر الدنيا بنعيمها وملذاتها يف قلب امل�ؤمن،
ف�إن امل�ؤمن املتعلق بربه م�أمور �أن يكون �شاكر ًا لنعم اهلل تعاىل ذا قناعة
( )1رواه م�سلم (  .) 2956وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف،
ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .186
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مبا ق�سمه اهلل تعاىل له ،زاهد ًا ومتق ّل ًال من الإقبال على خرياتها ،وهو
مع ذلك م�أمور ب�أن يح ّدث بنعم اهلل تعاىل ،و�أن تظهر هذه النعمة على
مظهره �أمام النا�س دون �سرف �أو �إ�سراف ،وهذا لي�س حم�ض تناق�ض بل
هو ٌ
حظ على التوازن يف ا�ستغالل نعيم الدنيا وفق ما يتنا�سب مع كل على
حدة ،فال �إفراط وال تفريط.
�إن اجلانب الرتبوي الذي ميكن �أن ي�ستخل�ص من احل�ض على الزهد
يف متاع الدنيا والتقلل من االنتفاع من نعيمها يتمثل يف غر�س القناعة يف
النف�س ،والرتبية على االنتفاع بخريات الدنيا باعتبار احلاجة ،ويف ذلك
ما يقرر جانب ًا راقي ًا من جوانب االنتفاع بالبيئة مبختلف مكوناتها.
وبذلك ف�إن احلكمة مما �سخره اهلل تعاىل للإن�سان من خريات يف
البيئة �إمنا يتمثل يف انتفاع احلاجة املعقولة ،وبذلك ف�إن التناف�س عليها
كمخلوق معر�ض للزوال يف �أي وقت فيه من اخل�سران للنعيم املقيم الذي
ي�ؤول �إليه العبد �إذا جعل هذه الدنيا يف قلبه ومل يجعلها يف يده باالغرتار
بها ،والتناف�س عليها.
ملا كانت البيئة املحيطة بالإن�سان بخرياتها قد �سخرها اهلل تعاىل
وجعلها فتنة للإن�سان قد تلهيه عن الغر�ض الأ�سا�سي من خلقه واملتمثل
بعبادة اهلل تعاىل والقرب منه ،ف�إن منظور الإ�سالم يف التمتع بخريات
اهلل ونعمه جاء مبين ًا للإن�سان ف�ضل الزهد يف الدنيا ،كما حثه على التقلل
منها ،وبينّ ف�ضل الفقر يف ذلك.
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وال يعترب التقلل والزهد يف متاع الدنيا مناه�ض ملا ق��رره اهلل
تعاىل يف قوله يف �آخر �سورة ال�ضحىَ } :و�أَ َّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحدِّ ثْ {(.)1
حيث ذكر اهلل تعاىل ب�أن يف هذا الن�ص القر�آين الأمر بالثناء على اهلل
تعاىل مبا �أنعم على الإن�سان من نعم دينية ودنيوية ،والعلة من هذا الأمر
ب�إظهار النعم هو �أن ذلك مدعاة ل�شكرها ،وموجب لتحبيب القلوب �إىل
من �أنعم بها ،ف�إن القلوب جمبولة على حمبة املح�سن ( .)2وبذلك ف�إن
التحديث بالنعم املراد يف الآية ال يعني ب�أي حال من الأحوال التبطر بها
�أو تعمد �إظهارها �إال �إذا كان ذلك ي�ؤدي ب�صاحبه �إىل �أن ي�ست�شعر ف�ضل
اهلل تعاىل عليه.
واهلل �سبحانه وتعاىل يوم القيامة ال يحا�سب الإن�سان على ما تنعم به
يف الدنيا �إال �إذا كان من ك�سب حمرم� ،أو كان ملحق ًا به �ضرر حتم ًا� ،أو مل يقم
ب�شكره ومل ي�ؤد فيه حقه� ،أو ا�ستعان به على مع�صيته� ،أما �إذا كان متوازن ًا يف
انتفاعه من دون �إفراط وال تفريط فال يكون ذلك حم ًال ملحا�سبته وعقوبته،
وهذا ما يعنيه قول اهلل تعاىلُ } :ث َّم َل ُت ْ�س�أَ ُلنَّ َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن ال َّن ِع ِيم {(.)3
· االرت��ب��اط ب��اهلل تفاعال م��ع الت�ضاري�س البيئية واملتغريات
الكونية :ويت�أتى االنتفاع يف هذا املوطن باكت�ساب الأجر والثواب من
تكبري اهلل تعاىل وت�سبيحه وذك��ره على كل ح��ال ،وارتباط ًا بالتنوع يف
()1

ال�ضحى .11

( )2ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،2مرجع �سبق ذكره� ،ص .312
()3
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الت�ضاري�س البيئية التي هيئها اهلل تعاىل و�سخرها خدمة للإن�سان ،ويف
ذلك تع ّلق باهلل وارتباط ،ومن الدالئل التي تقرر ذلك:
 التكبري عند �صعود املرتفعات والت�سبيح عند النزول :حيثيعلمنا الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) ما نقول عندما ن�صعد املرتفعات
�أو ننزل �إىل ال��ودي��ان فيما يرويه جابر (ر�ضي اهلل عنه) ق��ال« :كنا
كبنا ،و�إذا نزلنا �س ّبحنا» ( .)1فاحلكمة من التكبري عند
�إذا �صعدنا رّ
ال�صعود �أن ي�ست�شعر املرء وهو يعتلي وي�صعد اجلبال ال�شاخمات �أن اهلل
�أكرب و�أعظم و�أج��ل ،واحلكمة من الت�سبيح عند النزول �إمنا هو تعبري
عن التفكر فيما ّ
�سخره اهلل من وديان بني هذه اجلبال ال�شاخمات ،ويف
ذلك ا�ست�شعار بنعمة اهلل ،وا�ست�شعار بعظمة اهلل وقدرته يف تكوين خلقه،
وانتفاع بذكره على كل حال با�ست�شعار ذلك.
 الدعاء عند ر�ؤي��ة الهالل :حيث يع ّلمنا الر�سول (�صلى اهللعليه و�سلم) ما نقول عندما نرى هالل رم�ضان تفاعال معه يف احلديث
الذي يرويه طلحة بن عبيد اهلل (ر�ضي اهلل عنه)� :أن النبي (�صلى اهلل
عليه و�سلم) كان �إذا ر�أى الهالل قال« :اللهم �أه ّله علينا بالأمن والإميان،
وال�سالمة والإ�سالم ،ربي وربك اهلل ،هالل ر�شد وخري» ( .)2ففي هذا
( )1رواه البخاري (  .) 94 / 6وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن
�شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .322
( )2رواه الرتمذي وقال حديث ح�سن �صحيح ( )2334و�أخرجه �أبو داود ()2337
و�إ�سناده �صحيح ،و�صححه ابن حبان ( .)876وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي
زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .377
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احلديث تعبري عن التفاعل مع �إهالل الهالل �إ�شعار ًا بدخول خ�صو�صية
زمانية تتمثل بدخول رم�ضان ،حيث ي�سن الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) �سنة ت�ست�شعر تفاع ًال يختلف عن التفاعل مع �أي �إهالل للهالل يف
�أي �شهر من ال�شهور الأخرى ،وا�ست�شعار ًا بوحدة املخلوقية بني الإن�سان
والهالل  ...ربي وربك اهلل.
 النهي عن �سب الريح :حيث يع ّلمنا الر�سول (�صلى اهلل عليهو�سلم) ما نفعل عندما ي�أمر اهلل تعاىل الرياح بالهبوب ،وذلك يف احلديث
الذي يرويه �أبي املنذر �أُبي بن كعب (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :ال ت�سبوا الريح ،ف�إذا ر�أيتم ما تكرهون
فقولوا :اللهم �إنا ن�س�أل من خري هذه الريح وخري ما فيها وخري ما �أُمرت
به ،ونعوذ بك من �شر هذه الريح و�شر ما فيها و�شر ًا ما �أُمرت به» (.)1
فالر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) يعلمنا كيف نتعامل مع الريح التي قد
جتر لنا ال�ضرر والنفع مع ًا ،وكيف �أن الريح باعتبارها من املتغريات
الكونية التي يجريها اهلل تعاىل حلكم يعلمها ينبغي التعلق باهلل تعاىل
عند هبوبها و�س�ؤال اهلل خريها وخري ما ُ�سخرت له ،والتعوذ من �شرها
و�شر ما �أمرت به.
· التفكر مبخلوقات اهلل �إدراك���اً لنعمته وا�ست�شعاراً بقدرته:
من مواطن االنتفاع بالبيئة �أي�ضا مما يرتبط باجلانب العقدي والروحي
( )1رواه الرتمذي وقال حديث ح�سن �صحيح (  ) 2253ورجاله ثقات .وقد �أورد هذا
احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره،
�ص .506

270

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

الذي ي�ست�شعر فيها العبد قدرة اخلالق وجليل نعمه عليه ما يت�صل بعبادة
التفكر التي تعترب من �أجل العبادات ،حيث يتقرر ذلك يف جوانب كثرية
�أولها تفكر الإن�سان يف خلقه وكيف ك ّونه اهلل تعاىل و�ص ّوره ،ويت�أتى الأمر
ال ْن َ�سانُ ممِ َّ ُخ ِلقَ
يف ذلك يف قول اهلل تعاىل يف �سورة الطارقَ } :ف ْل َي ْن ُظ ِر ْ ِإ
ال�ص ْل ِب وَالترََّا ِئ ِب �إِ َّن ُه َع َلى َر ْج ِع ِه
* ُخ ِلقَ ِمنْ َماءٍ دَا ِف ٍق * َي ْخ ُر ُج ِمنْ نْ ِ
بَي ُّ
ا�ص ٍر{( .)1حيث يت�أتى
ال�سرَا ِئ ُر * َف َما َل ُه ِمنْ ُق َّو ٍة َو اَل َن ِ
َل َقا ِد ٌر * َي ْو َم ُت ْب َلى َّ
الأمر وفق ًا لهذا الن�ص للإن�سان �أن يتفكر وينتفع من قدرة اهلل تعاىل يف
خلقه ،فينتفع بذلك باعتبارها عبادة من �أجل العبادات ،كما يتقرر له
نفع من جانب �آخر يتمثل بتذكره قدرة اهلل تعاىل على �إرجاعه مرة �أخرى
بعد �إماتته ،ويف ذلك �إ�شعار له ب�ضرورة اال�ستعداد لهذا اليوم.
وكما ي�أمره تعاىل �أن يتفكر يف نف�سه باعتبار جزء ًا من البيئة ،فهو
ي�أمره كذلك ب�أن يتفكر مبا حوله من املخلوقات ا�ست�شعار ًا بعظمة اهلل
اخلالق وتعلقا به وبقدرته ،وتفكر ًا بنعمة اهلل تعاىل عليه ،ومن الن�صو�ص
التي تقرر ذلك:
ال ِب ِ���ل َك ْي َف ُخ ِل َق ْت * َو ِ�إلىَ
 ق��ال تعاىل�} :أَفَ�َل�ااَ يَ�� ْن ُ��ظ�� ُرونَ ِ�إلىَ ْ ِإالَ ْر ِ�ض َك ْي َف
ال�س َما ِء َك ْي َف ُر ِف َع ْت * َو�إِل الجْ ِ َب ِال َك ْي َف ُن ِ�ص َب ْت * َو�إِلىَ ْ أ
َّ
ُ�س ِط َح ْت{(.)2
()1

طارق .10 – 5

()2

الغا�شية .20 – 17
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ال ْن َ�سانُ �إِلىَ َط َع ِام ِه * �أَ َّنا �صَ َب ْب َنا المَْا َء َ�ص ًّبا
 قال تعاىلَ } :ف ْل َي ْن ُظ ِر ْ إِالَ ْر َ�ض �شَ ًّقا * ف ََ�أ ْن َب ْت َنا ِفي َها َح ًّبا * َو ِع َن ًبا َو َق ْ�ض ًبا * َو َز ْيتُو ًنا
* ُث َّم �شَ َق ْق َنا ْ أ
َاعا َل ُك ْم َو ِ ألَ ْن َع ِام ُك ْم {(.)1
َو َن ْخل * َو َحدَا ِئقَ ُغ ْل ًبا * َو َف ِاك َه ًة َو�أَ ًّبا * َمت ً
فهذه الآية تدعو الإن�سان كي ينظر �إىل طعامه الذي �سخره اهلل تعاىل له ،ويتفكر
كيف تك ّون هذا الطعام بت�سخري اهلل تعاىل ب�أن �صب اهلل املاء على الأر�ض �صب ًا،
ثم �شق الأر�ض بعد ذلك بقدرته �شق ًا ،ف�أنبت بعظمته فيها من �أ�صناف النعم
والنباتات ما ي�ستعني بها الإن�سان والأنعام متاعا له يف دنياه.
اب َو َز ْر ٌع
 قال تعاىلَ } :و يِف ْ أالَ ْر ِ�ض ِق َط ٌع ُمت ََجا ِورَاتٌ َو َج َّناتٌ ِمنْ �أَ ْع َن ٍ
َاح ٍد َو ُن َف ِّ�ض ُل َب ْع�ضَ َها َع َلى َب ْع ٍ�ض
غَي ِ�ص ْنو ٍَان ُي ْ�س َقى مَِباءٍ و ِ
َو َن ِخي ٌل ِ�ص ْنوَا ٌن َو رْ ُ
الُ ُك ِل ِ�إنَّ يِف َذ ِل َك َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {( .)2فاهلل �سبحانه وتعاىل
يِف ْ أ
يدعو الإن�سان للتفكر كيف ُي�سقى الزرع مباء واحد ،واهلل تعاىل ّ
يف�ضل
بع�ضها على بع�ض يف الأكل ما بني �إن�سان و�آخر ،ويف ذلك من التفكر يف
قدرته ونعمته على الإن�سان مما يزيده نفعا بتعلقه بربه جل يف عاله.
والآي��ات احلا�ضة على التفكر يف خملوقات اهلل تعاىل ا�ست�شعارا
بقدرته ونعمته على الإن�سان كثرية وحتتاج �إىل ب�سط ال يت�سع له املقام،
ولكن ما يفيد من ذلك �أن الإن�سان عندما يتفكر يف خملوقات اهلل تعاىل
�إمنا ينتفع من ذلك تعلق ًا بربه تعاىل بالتفكر يف قدرته وعظيم �صنعه ،وال
�شك �أن هذا اجلانب من �أعظم اجلوانب النفعية النتفاع الإن�سان بخريات
هذا املحيط الذي يحيط به من كل جانب.
()1
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عب�س .34 – 24

()2

الرعد .4
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· االنتفاع بخ�صو�صية الزمان واملكان :فاهلل �سبحانه وتعاىل مل
يجعل الزمان بفرتاته وتق�سيماته يف الف�ضل واحد ًا يف املقام واخل�صو�صية،
بل ّ
ف�ضل �شهر ًا على �شهر ،ويوم ًا على يوم ،ومو�سم ًا على مو�سم ،وربط
ذلك ب�أحداث وجمريات جرت يف تاريخ الإن�سان ،وبذلك ف�إن من جوانب
اخل�صو�صية يف الزمان:
 تف�ضيل ال�شهور :ومن ذلك اخت�صا�ص اهلل تعاىل لرم�ضانعلى �سائر ال�شهور بخ�صو�صيات كثرية باعتبار نزول القر�آن فيه ،حيث
اخت�صه بالكثري من العبادات التي تزيد الإن�سان قرب ًا من ربه ،ويقرر
ا�س
ذلك قول اهلل تعاىل�} :شَ ْه ُر َر َم�ضَ انَ ا َّل ِذي �أُ ْن ِز َل ِفي ِه ا ْل ُق ْر�آَنُ هُ دً ى ِلل َّن ِ
َو َب ِّي َن ٍات ِمنَ ا ْل ُه َدى وَا ْل ُف ْر َق ِان َف َمنْ �شَ ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
ال�ش ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه َو َمنْ َكانَ
َم ِر ً
ي�ضا �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِمنْ َ�أ َّي ٍام ُ�أ َخ َر ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِب ُك ُم ا ْل ُي ْ�س َر َو اَل ُي ِري ُد ِب ُك ُم
ا ْل ُع ْ�س َر َو ِل ُت ْك ِم ُلوا ا ْل ِع َّد َة َو ِل ُت َك ُبوا اللهََّ َع َلى َما َهدَا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {(.)1
كما اخت�ص املوىل عز وجل كذلك احلج ب�أ�شهر معلومات ،ويقرر ذلك
قول اهلل تعاىلَ :
}ال ُّج �أَ ْ�ش ُه ٌر َم ْع ُل َوماتٌ {( .)2والن�صو�ص التي تربز هذا
اجلانب من اخل�صو�صية كثرية ومتعددة.
 تف�ضيل الأيام والليايل :كما اخت�ص اهلل تعاىل بالف�ضل بالثواب�شهور ًا دون �أخرى ،ف�إنه تعاىل قد اخت�ص �أيام ًا دون �أخرى من �أيام ال�سنة
بالف�ضل واملثوبة ،ومن ذلك التف�ضيل لليلة القدر التي �أنزل فيها القر�آن
()1

البقرة .185

()2

البقرة .197
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على �سائر الليايل ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل�} :إِ َّنا �أَ ْنزَ ْل َنا ُه يِف َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر
* َو َما �أَ ْدر َ
َاك َما َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر * َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر خَيرْ ٌ ِمنْ �أَ ْل ِف �شَ ْه ٍر * َت َنز َُّل
*�سلاَ ٌم ِه َي َحتَّى َم ْط َل ِع
المَْلاَ ِئ َك ُة وَال�� ُّر ُ
وح ِفي َها ِب���إِ ْذ ِن َر ِّب ِه ْم ِمنْ ُك ِّل �أَ ْم ٍر َ
ا ْل َف ْج ِر{( .)1فاهلل �سبحانه وتعاىل تف�ضي ًال لهذه الليلة لنزول القر�آن
فيها جعل العبادة فيها تعادل عبادة تزيد عن عمر الإن�سان املعتاد من
�أمة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،وهناك من الأيام املف�ضلة عند اهلل
تعاىل مما ي�ستحب �إىل اهلل التقرب فيها مثل يومي العيد ويوم التا�سع
والعا�شر من حمرم حيث ربط اهلل تعاىل الف�ضل فيها بعبادة ال�صيام،
وما �إىل ذلك من الأيام التي اكت�سبت خ�صو�صية على �سائر الأيام.
 تف�ضيل ال�ساعات :فاهلل �سبحانه وتعاىل قد جعل بع�ض العباداتمف�ضلة يف �ساعات دون �ساعات ،فحري بالإن�سان �أن ينتفع بهذا اجلانب
من اخل�صو�صية والتف�ضيل ،ومن ذلك تخ�صي�ص �ساعات الليل للقرب من
اهلل تعاىل ،حيث ي�أمر اهلل تعاىل العبد �أن يقوم ليتقرب وينتفع بعن�صر
الزمان يف هذا الوقت ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل�ِ } :إنَّ َر َّب َك َي ْع َل ُم �أَ َّن َك
وم �أَ ْد َنى ِمنْ ُث ُل َث ِي ال َّل ْي ِل َو ِن ْ�ص َف ُه َو ُث ُل َث ُه َو َطا ِئ َف ٌة ِمنَ ا َّل ِذينَ َم َع َك وَاللهَّ ُ ُي َقدِّ ُر
َت ُق ُ
َاب َع َل ْي ُك ْم َفا ْق َر ُءوا َما َت َي َّ�س َر ِمنَ ا ْل ُق ْر�آَ ِن
ال َّل ْي َل وَال َّن َها َر َع ِل َم �أَنْ َلنْ تحُ ْ ُ�صو ُه َفت َ
َع ِل َم �أَنْ َ�س َي ُكونُ ِم ْن ُك ْم َم ْر�ضَ ى َو�آَخَ�� ُرونَ َي ْ�ض ِر ُبونَ يِف ْ أ
الَ ْر� ِ��ض َي ْب َت ُغونَ ِمنْ
الل َو�آَ َخ ُرونَ ُي َقا ِت ُلونَ يِف َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َفا ْق َر ُءوا َما َت َي َّ�س َر ِم ْن ُه َو�أَ ِقي ُموا
َف ْ�ض ِل ِ
ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا ال َّز َكا َة َو�أَ ْق ِر ُ�ضوا اللهََّ َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا َو َما ُت َقدِّ ُموا ِ ألَ ْن ُف ِ�س ُك ْم
َّ
()1
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َا�س َت ْغ ِف ُروا اللهََّ �إِنَّ اللهََّ
ِمنْ خَيرْ ٍ تجَ ِ دُو ُه ِع ْن َد اللهَّ ِ هُ َو خَيرْ ً ا َو�أَ ْع َظ َم �أَ ْج ًرا و ْ
َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم {( .)1ففي هذه الآية اخت�ص اهلل �سبحانه وتعاىل �ساعات الليل
باعتبارها من �أف�ضل ال�ساعات التي يتقرب فيها العبد من ربه.
وكما اخت�ص املوىل عز وجل عن�صر الزمان كعن�صر من عنا�صر
البيئة كي ينتفع به العبد يف تقربه �إىل اهلل تعاىل ،ف�إنه اخت�ص كذلك
املكان ،حيث �أن ق ّدر املوىل عز وجل اخل�صو�صية لذلك دون ًا عن �إرادة
الإن�سان ومبح�ض �إرادته ،فجعل التف�ضيل دون ًا عن �إرادة الإن�سان بتف�ضيله
ملكة باعتباره �أن فيها �أول بيت و�ضع للنا�س ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل:
ا�س َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ دً ى ِل ْل َع مَ ِال َني {( .)2كما
} ِ�إنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع ِلل َّن ِ
اخت�ص �سبحانه امل�سجد الأق�صى بالربكة حوله ،ويقرر ذلك قول اهلل
َ
َام
�سبحانه وتعاىل�ُ } :س ْب َحانَ ا َّل ِذي �أ ْ�س َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيلاً ِمنَ مَْال ْ�س ِج ِد الحَْ ر ِ
ال�س ِمي ُع
�إِ ىَل المَْ ْ�س ِج ِد ْ أ
الَ ْق َ�صى ا َّل ِذي َبا َر ْك َنا َح ْو َل ُه ِلنرُ ِ َي ُه ِمنْ �آَ َيا ِت َنا �إِ َّنه هُ َو َّ
ا ْل َب ِ�ص ُري {(.)3
�أما اخل�صو�صية التي تكون ب�إرادة الإن�سان مما يندرج حتت مفهوم
البيئة امل�ش ّيدة فتتمثل فيما ين�شئه ويبنيه من بيوت يتعبد فيها اهلل تعاىل،
حيث تكون فيها ال�صالة �أف�ضل من �صالة املرء يف بيته ،بل �إن فيها بقعة
�أف�ضل من الأخرى ،فال�صف الأول مف�ضل عما عداه من ال�صفوف ،ويقرر
()1

املزمل .20

()2

البقرة .96

()3
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ذلك احلديث الذي يرويه �أبو هريرة (ر�ضي اهلل عنه)� :أن ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�سلم)« :لو يعلم النا�س ما يف النداء وال�صف الأول ثم
مل يجدوا �إال �أن ي�ستهموا عليه ال�ستهموا» (.)1
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما جعل اخل�صو�صية للزمان واملكان
ف�إنه تعاىل �إمنا ّ
�سخر ذلك نفع ًا للإن�سان؛ وذلك حتى ي�ستثمر تواجده
يف هذه الأجواء يف مزيد من التقرب �إىل اهلل تعاىل ،وال �شك �أن يف ذلك
ت�سخري ًا للبيئة لنفع الإن�سان يف �أعظم جانب من جوانب النفع ،وهو تقرب
املخلوق من خالقه وهي العبادة التي خلقه اهلل تعاىل من �أجلها بعد �أن
اخت�صه ب�أمانة التكليف واخلالفة يف الأر�ض.
وبذلك ف�إن مواطن االنتفاع للإن�سان من البيئة متعددة ومتنوعة
جعلها اهلل تعاىل خلدمة الإن�سان باعتبار العادة وعلى خالفها ،فهي
بروحها ومادتها ،و�أزمنتها و�أمكنتها ،وجبالها و�سهولها ،وبرها وبحرها
كلها م�سخرة خلدمة الإن�سان الذي يعترب ق ّيما وو�صيا عليها �إىل �أن يرث
اهلل تعاىل الأر�ض ومن عليها.

( )1متفق عليه ،البخاري (  ) 116 / 2وم�سلم (  ..) 437وقد �أورد هذا احلديث النووي
– �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .346
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الف�صل الثاين
�ضابـطــا االنـتـفـاع بالـبـيـئـة
هناك �ضابطان مهمان يتمثالن يف منظور الدين فيما يت�صل
باالنتفاع بالبيئة ،فال ميكن االنتفاع بالبيئة انتفاع ًا جتيزه املبادئ
والقواعد املقررة باالنتفاع بالبيئة دون االلتزام بهذين ال�ضابطان اللذين
تقرر ما يت�صل بهما من خالل الكثري من الن�صو�ص ال�شرعية التي حت�ض
امل�ؤمن على مراعاة �أن هذه البيئة �إمنا وجدت جلميع املخلوقات مبا فيها
الإن�سان جيال بعد جيل .وبذلك ف���إن ما ميكن �أن نح�صره بعد تناول
مواطن االنتفاع ودالالته يف الف�صل ال�سابق هو تناول لل�ضوابط التي ال
ميكن االنتفاع بالبيئة دون االلتزام بها ،وهي تتمثل فيما �أراه من خالل
ا�ستقراء ما قررته الن�صو�ص يف �ضابطان.
ف�أما ال�ضابط الأول فهو ما يت�صل ب�ضرورة املحافظة على البيئة
املحيطة بالإن�سان ووقايتها من التلوث ،وذلك بالتزام �سلوكيات يحول
االلتزام بها دون تعري�ض البيئة املحيطة بالإن�سان للتلوث �إال من باب
ال�ضرورة التي اقت�ضاها العرف ال�سائد حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا ،و�إال ف�إن
البيئة �ستتدهور وتنقر�ض عنا�صرها احليوية وغري احليوية ،مما ي�ؤثر
على حا�ضر وم�ستقبل االنتفاع للكائنات احليوية بها حا ًال وم�ستقب ًال.
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وال يقت�صر االلتزام باملحافظة على البيئة املحيطة على االلتزام
بوقاية البيئة من �سائر �أن��واع امللوثات ،وااللتزام بالطهارة والنظافة
�أثناء االنتفاع بالبيئة فح�سب ،بل ال بد من جتنب ال�سلوكيات التي تت�صل
بالإ�سراف كم�شكلة ت�أخذ �أبعادها خطورة مدمرة للبيئة على املدى
البعيد؛ لذلك كان ملنظور الدين معاجلة متميزة مل�شكلة الإ�سراف ،مما
يتعني تربية النف�س عليها وقاية وحماية للبيئة مبا خلقها اهلل تعاىل عليه
من مكونات وعنا�صر من اال�ستنزاف الذي يعترب من �أخطر امل�شاكل التي
تواجه املخزون البيئي اليوم ،ووقاية من املجاعات التي جتتاح العديد من
املجتمعات الإن�سانية ،وتهدد الوجود الب�شري �أو احليواين ،مما ي�ستلزم
�ضرورة ا�ستقراء ما يت�صل بهذين ال�ضابطان اللذين يت�صالن بتنظيم
التفاعل انتفاعا بالبيئة وملا �سخره اهلل تعاىل لبني الإن�سان ول�سائر
املخلوقات فيها.
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املبحث الأول
نظافة البيئة الب�شرية ووقايتها من التلوث

�إن البيئة الب�شرية هي البيئة التي يتعاي�ش معها الإن�سان يف خمتلف
حمطات حياته ،فعنا�صرها ومكوناتها تالزمه يف حله وترحاله ،وذلك
بخالف البيئة التي حتيط به ويت�أثر بها ولكن لي�س بال�صورة التي يت�أثر
بها من هذه البيئة املحيطة به ،وكما �أن اهلل �سبحانه قد خلق الإن�سان
وجعله طيلة حياته ما بني ال�صحة واملر�ض ،ف�إنه قد و�ضع له من قواعد
النظافة ما يحفظ له �صحته التي هي �أمانة يف عنقه ينبغي عليه �أن يراعي
حمايتها وحفظها مما ي�ؤدي �إىل انتهاك حفظ �صحة البدن و�سالمته.
لقد ارتبطت حياة الإن�سان بالنظافة معنى وحكم ًا ،فهو لي�س
م�أمور ًا به من باب مراعاة مكانة التكرمي التي و�ضعه اهلل تعاىل فيها على
�سائر املخلوقات ،بل �إنها ترتبط به يف عباداته ويف �سائر �أمور حياته،
ف�إذا �أراد �أن ي�صلي ف�إن عليه �أن ّ
يتو�ض�أ ،و�إذا جامع الزوج زوجته ف�إن
على كل منهما �أن يغت�سل ،وهذا من باب التطهري املعنوي برفع احلدث
على �سبيل الوجوب ،كما �أنه م�أمور بذلك ندب ًا ،وذلك مبا يتمثل به غ�سل
العيدين وغ�سل يوم اجلمعة كما هو مقر ٌر عند بع�ض العلماء ،حيث ر�أى
البع�ض الآخر منهم �أن ذلك على الوجوب املتعني الذي ي�أثم تاركه.
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ومن جانب �آخر فهو م�أمور ب�أن يزيل النجا�سة عن ملب�سه وعن
مكانه وعن كل ما يتعلق بحياته؛ وذلك ملا يف ذلك من خطورة على حياته
التي �أمر بحفظها ورعايتها من نوائب الدهر ،فالبيئة بعنا�صرها كما �أن
منها ما يعينه على تقومي حياته ،فهناك من عنا�صرها ما يفتك به ،ولكل
حكمة هو مريدها جل يف عاله.
وبذلك ف�إن للنظافة والطهارة ك�سبيل للوقاية من التلوث يف بيئة
الإن�سان املحيطة به مبا�شرة مكانة يتقرر من خاللها �أهمية هذه الأمور
التي ترتبط ب�سجية الإن�سان ،حيث جاء ال�شرع بتنظيمها وو�ضع القواعد
التي تت�صل بها ،كما �أن لها دالل��ة تختلف باختالف مرتبطاتها ،هذا
بالإ�ضافة �إىل تق�سيمات تت�صل بها يتعني التعريج عليها نظر ًا الرتباطها
ن�ص ًا وم�ضمون ًا مب�س�ألة رعاية البيئة وارتباط ذلك مب�صلحة الإن�سان
وم�ستقبل هويته وكرامته.
�أو ًال  -مـكـانـة النظــافـــة :
�إن للنظافة والطهارة يف الإ�سالم مبختلف �أق�سامها مكانة عظيمة
عند اهلل تعاىل ور�سوله (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،حتى �أن الفقهاء عندما
ا�ستقر�أوا ذلك يف كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله (�صلى اهلل عليه و�سلم)،
ف�أما كتاب اهلل تعاىل فقد تقرر ذلك ب�أمر الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) ،حيث ال ي�ؤمر ب�أمر �إال فيه تكرمي له ولإن�سانيته من يقتفي �أثره
�إىل يوم القيامة.
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يقول اهلل تعاىل مقرر ًا ذلكَ } :و ِث َيا َب َك َف َط ِّه ْر {( .)1حيث ذكر
ابن �سريين وابن زيد وابن �أ�سلم وال�شافعي وجماعة ب�أنه �أمر بالتطهري
للثياب حقيقة ،وذهب ال�شافعي وغريه من هذه الآية �إىل وجوب غ�سل
النجا�سات من الثياب (.)2
وقد ذكر ال�سعدي يف تف�سريه ب�أن هذه الآية و�إن كان املراد بالثياب
فيها �أعماله كلها بتطهريها و�إيقاعها على �أكمل الوجوه ،وتنقيتها من
املبطالت واملف�سدات ،واملن ّق�صات من �شر ورياء ،ونفاق وعجب وتكرب،
وغفلة وغري ذلك ،مما ي�ؤمر العبد باجتنابه يف عبادته ،ف�إنه يدخل يف
هذا املعنى تطهري الثياب من النجا�سة ،ف�إن ذلك متام تطهري الأعمال
خ�صو�ص ًا يف ال�صالة .كما يحتمل �أن يكون املراد منها الثياب املعروفة،
و�أنه م�أمور بتطهريها عن جميع النجا�سات يف جميع الأوقات خ�صو�ص ًا
عند الدخول لل�صلوات ،و�إذا كان م�أمور ًا بطهارة الظاهر ف�إن طهارة
الظاهر من متام طهارة الباطن (.)3
وبذلك ف���إن طهارة الظاهر التي ت�شمل طهارة ظاهر الإن�سان
وحميطه ال ميكن �أن تتحقق مبعزل عن طهارة الباطن؛ لذلك بلغت مرتبة
()1

املدثر .4

( )2ابن عطية – �أبي حممد عبد احلق الأندل�سي ،تف�سري ابن عطية – املحرر الوجيز يف
تف�سري الكتاب العزيز ،ج � ،8ص .452
( )3ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،5مرجع �سبق ذكره� ،ص .330
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ومكانة الطهارة احل�سية التي ترتبط بالطهارة املعنوية �أن جعلها الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) �شطر الإميان ،وذلك يف قوله« :الطهور �شطر
الإميان» (.)1
فاحلديث ال�سابق يقرر االرتباط بني الطهارة احل�سية يف بيئة
الإن�سان عندما تتمثل بطهارة البدن وطهارة اللبا�س وطهارة البيئة
املحيطة بالإن�سان �إحاطة مبا�شرة ،ومدى ات�صال االلتزام بنظافة هذه
البيئة ببعد عقدي بو�صفها �شطر ًا للإميان ،فهي بذلك تتب ّو�أ مكانة تقررت
لها من خالل ارتباطها الذي ال يقبل االنف�صام بالطهارة املعنوية ،وال �شك
�أن ذلك يقرر لها �أهميتها يف حياة الإن�سان ،وي�ستلزم من الإن�سان �ضرورة
احلفاظ على بيئته خالية من امللوثات التي تنتهك حرمة �إميانه فتفقده
مظهر امل�ؤمنني قبل �أن تفقده �صحته وت�صيبه بالأمرا�ض والأ�سقام.
ومما يعزز ارتباط نظافة البيئة ح�سي ًا بنظافتها معنوي ًا �أن النظافة
احل�سية قد جعلت مرتبطة يف الكثري من امل�سائل بالطهارة املعنوية،
فالو�ضوء مرتبط بال�صالة ،والغ�سل مرتبط باجلنابة ،وكل ذلك رغم
عدم حتقق النجا�سة العينية فيه� ،إال �أن رفعه جعل بو�سائل تطهري البيئة
احل�سية املحيطة بالإن�سان كما تزال النجا�سات.
ثم �إن كتب الفقه جتدها من جانب �آخر تبد�أ يف فقه الأحكام العملية
( )1رواه �أحمد يف م�سنده (  .) 21828وقد �أورد هذا احلديث زقزوق – �سامل م�صباح،
الإ�سالم وق�ضايا البيئة� ،سل�سلة كتاب البيئة – الكتاب الثالث ،املجل�س الأعلى للبيئة
واملحميات الطبيعية ،الدوحة – قطر� ،ص .194
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وف�صلت
بكتاب الطهارة ،حيث كان لها عناية فائقة بالطهارة ،فعرفتها ّ
يف �أق�سامها ،وقد ق�سم الفقهاء الطهارة �إىل طهارة ح�سية ومعنوية،
فالذي يقف بني يدي ربه لل�صالة يجب �أن يكون متو�ضئ ًا ومغت�س ًال من
جنابة �أو حدث ًا ،واملر�أة تغت�سل من حي�ض �أو نفا�س ،وقبل هذا وذاك ال بد
�أن يكون م�ستنجي ًا ب�أن يزيل اخلارج من ال�سبيلني �إما باملاء الطهور �أو ما
ف�صلوا يف موجبات الغ�سل ،مثل :مبا�شرة الرجل زوجه،
يقوم مقامه .كما ّ
ودم احلي�ض والنفا�س ،وموت امل�سلم �إذا كان �شهيدا (.)1
وقد ذكر خليل رزق ب�أن الإ�سالم مبا جاء به من ت�شريعات ونظم،
ومن خالل موقفه من النظافة ،ف�إنه مبوقفه الذي �سجله مما لي�س له
نظري يف �أي دين من الأديان قد قرر للنظافة والطهارة مكانة كبرية يف
حياة امل�سلم ،حيث ال جمال للمقارنة بني الدين الإ�سالمي وات�ساع دائرة
اهتمامه بالنظافة مع غريه من الأدي��ان؛ �إذ النظافة فيه نوع من �أنواع
العبادات التي يتق ّرب به العبد �إىل ربه ،بل هي فري�ضة من فرائ�ضه.
ثم يذكر ما تقرر من �أن كون مفتتح الكتب احلديثية والفقهية بكتاب
يعنى بالطهارة قبل تناول �أي م�سائل تت�صل بالأحكام العملية يقرر هذه
املكانة للطهارة ،حيث تناولت كتب الفقه ما يت�صل ب�أحكام املياه ،و�أنواع
النجا�سات ،وهي مبجملها تعرب عن ق�ضية واحدة وهي (النظافة).
ثم �إن الأمر يف م�س�ألة الطهارة كما �أ�شار رزق ال يقت�صر على م�س�ألة
()1
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الطهارة املبحوث عنها يف الفقه الإ�سالمي ك�شرط لت�أدية الفرائ�ض
والعبادات الواجبة ،بل �إنك ترى �أن هناك ت�شريع ًا متكام ًال ومنظومة
�شاملة و�ضعها الإ�سالم يف �سبيل حتقيق بيئة نظيفة من جميع اجلوانب،
وبذلك ف�إن الإ�سالم يف العبادات املفرو�ضة منه على الإن�سان ،ويف الآداب
وال�سنن وامل�ستحبات التي �شرعها ال على �سبيل الإلزام اعترب �أن النظافة
هي املدماك الأ�سا�س لكل هذه الأعمال ،وحمور ًا هام ًا يف تطبيقاتها.
�إن ارتباط البيئة يف الإ�سالم جاء ارتباط ًا مبا�شر ًا مبفهوم الطهارة
كما ورد يف القر�آن وال�سنة ،حيث يغطي هذا املفهوم االحتياجات اخلا�صة
بالنظافة� ،إ�ضافة �إىل جملة ا�شرتاطات وموا�صفات �أخرى ت� ّؤهل البيئة
وعنا�صرها لأداء مهام حمددة تتعلق بحياة الإن�سان الدينية والدنيوية.
لقد وردت مادة الطهارة وا�شتقاقاتها املختلفة يف �إحدى وثالثني
مو�ضع ًا يف القر�آن الكرمي ،و�ساد مفهوم التط ّهر من النجا�سات والأقذار
ما يقرب من ن�صف تلك املواقع ( .)1ومن ذلك:
· قال تعاىل�} :إِنَّ اللهََّ ُي ِح ُّب ال َّت َّوا ِب َني َو ُي ِح ُّب المْ ُت ََط ِّه ِرينَ {(.)2
· ق��ال ت��ع��اىلِ } :ف��ي�� ِه ِرجَ����ا ٌل ُي ِ��ح�� ُّب��ونَ َ�أنْ يَ��تَ��طَ�� َّه�� ُروا وَاللهَّ ُ ُي ِح ُّب
المْ ُ َّط ِّه ِرينَ {(.)3
( )1خليل رزق ،الإ�سالم والبيئة – درا�سة ت�س ّلط ال�ضوء على موقف الإ�سالم وت�شريعاته
يف جمال احلفاظ على البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .303
()2
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تظهر �أهمية الطهارة يف الإ���س�لام وم��دى اهتمامه بها تعزيز ًا
ملكانتها من خالل جمموعة من الت�شريعات املرتبطة بها �إما على �سبيل
الوجوب �أو على �سبيل اال�ستحباب .ثم �إنه بالنظر �إىل الفقه ف�إنه يت�ضح
�أن املواد التي قررها الفقه لرفع احلدث و�إزالة النجا�سات تتمثل باملاء
وبالرتاب كبديل عنه.
وباعتبار العبادة ات�صال باهلل �سبحانه وتعاىل ،فقد جاء احل�ض
على التط ّهر قبل �إتيانها ،حيث جعلت الطهارة والنظافة �شرط من
�شروطها؛ �إال �أن الإ�سالم ا�شرتط قبل ذلك نظافة البدن واملكان من
الأخباث والقاذورات للثوب والبدن واملكان ،والتي تزال بالتطهري باملاء �أو
بالبديل عنه وهو الرتاب ،وبذلك ف�إنه ال يقبل من امل�سلم �أن يقف لل�صالة
بني يدي اهلل تبارك وتعاىل – �سواء �أك��ان يف امل�سجد �أو يف بيته �أو يف
�أي مكان �آخر – وهو يلب�س ثياب ًا ملوثة ب�شيء من النجا�سات والقذارات
املعروفة (.)1
�إن التاريخ البيئي ي�شهد �أن الإ�سالم هو �أول نظام عرفته الإن�سانية
ي�أمر بالنظافة ،ويحارب التلوث ،حيث �أطلق الإ�سالم على كلمة التعقيم
ا�صطالح الطهارة ،واملق�صود بها خلو ال�شيء من امليكروبات ،كما �أطلق
على ال�شيء امللوث �أو احلامل للميكروبات كلمة النجا�سة ،وهي املواد
الب�سيطة �أو النقالة للميكروب ،كالقيح والرباز ،والدم امل�سفوح ،والبول،
( )1خليل رزق ،الإ�سالم والبيئة – درا�سة ت�س ّلط ال�ضوء على موقف الإ�سالم وت�شريعاته
يف جمال احلفاظ على البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .303
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والقيء ،ولعاب الكلب ،وج�سم اخلنزير ،وكل �شيء عفن كبقايا احليوانات.
وقد �أثبت العلم احلديث �أن جميع املواد هي و�سط �صالح لنمو امليكروبات
وتكاثرها ،كما كان من حكمة الت�شريع الإ�سالمي �أن يقرر �أن �أية مادة من
هذه املواد �إذا �أ�صابت �أي �شيء من ثوب الإن�سان �أو ج�سمه �أو طعامه �أو
املكان الذي يجل�س فيه �أو ي�سري عليه ،ف�إن هذا ال�شيء قد ينج�س ،وال بد
من �أن يتطهر ب�إزالة النجا�سة (.)1
�إن مكانة النظافة والطهارة تقررت من خالل منظور الإ�سالم
باعتبارها �أوال عبادة يف حد ذاتها ،وذلك �سواء �أكانت مرتبطة بالعبادات
الدينية كال�صالة� ،أم كانت مت�صلة بنظافة ال��ذات ،وذل��ك من خالل
ارتباطها بحياة الإن�سان كفطرة و�سجية �إن�سانية قد كرم اهلل تعاىل
بها الإن�سان باعتباره �أحد العنا�صر الرئي�سة املكونة للبيئة عن �سائر
املخلوقات� ،أو حتى لو ات�صلت مبا يرتبط بنظافة الذات مبا يتمثل عليه
نظافة املحيط ال��ذي ي�ستلزم الرعاية للمنافع امل�شرتكة التي حتيط
بالإن�سان ،وعدم تعري�ضها للتلويث.
وبذلك ف�إن النظافة والطهارة تعترب �ضرب ًا من �ضروب الإح�سان،
وهي من �شعائر الدين التي متيز امل�سلمني �أفراد ًا وجماعات عن �سائر
الأمم ،وبذلك ف�إن الوقاية من التلوث بحفظ النظافة ينبغي �أن تبذل فيه
اجلهود املخل�صة لإحياءه ،ال �سيما و�أن يف �إهمال وقاية العناية بالبيئة
�إلقاء بالنف�س �إىل التهلكة التي نهينا عنها.
()1
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ثاني ًا  -نـظـافــة الــــذات :
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما ك ّرم الإن�سان على �سائر املخلوقات،
ف�إن جل يف عاله قد ك ّرمه مبا مي ّيزه عن �سائر املخلوقات يف الظاهر
والباطن ،وقد دلت على �إكرامه له ومتييزه عن �سائر املخلوقات العديد
من الدالئل ،والتي منها �أن جعله م�ستور العورة ولي�س ك�سائر احليوانات،
كما اخت�صه تعاىل بخ�صال تت�صل برعاية فطرته ليكون متميز ًا عن �سائر
احليوانات ،وهذه اخل�صال حتفظ للإن�سان نظافته وتقيه من التعر�ض ملا
ي�صيبه بالأمرا�ض والأوبئة ،وهو م�أمور بها رعاية لكرامته ك�إن�سان ،ف�إذا
ما تخلى عنها ف�إنه يكون قد تخلى عن جزء من كرامته التي متيزه عن
�سائر املخلوقات.
�إن الإن�سان بال ريب هو العن�صر الأ�سا�س يف �إيجاد وتو ّفر ال�سالمة
البيئية التي حتول دون الإخالل بالتوازن البيئي ،وكما حتدث الإ�سالم
عن �سائر العنا�صر الطبيعية للبيئة وتوفري املظاهر اجلميلة فيها ،وعدم
العبث والف�ساد مبا خلقه اهلل تعاىل يف هذا الكون ،فكانت له الآراء يف
جمال نظافة املياه والهواء والأر���ض ،واحلث على الزراعة وغري ذلك،
كذلك ا�ستكمل الإ�سالم ر�أيه ال�شامل يف احلديث عن واحد من �أهم ما
يعطي للطبيعة رونقها وجمالها ،ونعنى بذلك الإن�سان.
وكما اهتمت ال�شريعة الغراء بنظافة البدن واللبا�س ،فقد جاء
احل�ض على التجمل و�إظهار النعمة ،ولب�س الثياب النظيفة للإن�سان ،كما
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

289

جاء الأمر باملحافظة على املظهر العام ،والتطيب واالكتحال وغري ذلك
من عنا�صر التجمل (.)1
وبذلك ف�إن هناك دالئل كثرية تت�صل برعاية الإ�سالم لنظافة
الذات واالهتمام بها حتى ال تكون عر�ضة للأمرا�ض والأ�سقام ،وحتى
حتفظ للإن�سان كرامته ومتيزه عن �سائر املخلوقات ،ومن الدالئل التي
تقرر رعاية الإ�سالم لنظافة الذات:
· خ�صال الفطرة :ويقرر ذلك احلديث الذي يرويه �أبو هريرة
(ر�ضي اهلل عنه) ،عن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ق��ال« :الفطرة
خم�س� ،أو خم�س من الفطرة :اخلتان ،واال�ستحداد ،وتقليم الأظافر،
ونتف الإبط ،وق�ص ال�شارب» (.)2
وقد ذكر عبد الرحمن جرية بعد الطهارة يف هذه الأمور مقرر ًا
ما ك�شفه العلم احلديث من �أهمية لهذه ال�سنن ،حيث �أن ترك الأظافر
دون ق�ص يت�سبب يف تراكم الأو�ساخ وامليكروبات حتتها ،وهناك �أمرا�ض
كثرية تنقلها الأظافر غري النظيفة ،كما �أن ختان الذكور يحقق عدد ًا
من الفوائد ال�صحية ،حيث �أن قطع القلفة ي�ؤدي �إىل تخل�ص املرء من
( )1خليل رزق ،الإ�سالم والبيئة – درا�سة ت�س ّلط ال�ضوء على موقف الإ�سالم وت�شريعاته
يف جمال احلفاظ على البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .328
( )2متفق عليه ،البخاري (  ) 295 / 10وم�سلم (  .) 254وقد �أورد هذا احلديث
النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .370
واال�ستحداد :حلق العانة ،وهو حلق ال�شعر الذي حول الفرج.
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املفرزات الدهنية ،ويحول دون منو العديد من اجلراثيم التي تهي�أ القلفة
لها الو�سط املالئم للتكاثر ،كما �أ�شار �إىل �أن الأبحاث العلمية قد بينت
�أن �سرطان عنق الرحم يقل عند ن�ساء امل�سلمني عن غريهنّ نتيجة ختان
�أزواجهنّ .
ومن جانب �آخر بني �أن اال�ستحداد – وهو حلق �شعر العانة – له
�أهمية �صحية كبرية ،حيث �أثبت العلم �أن هناك نوعا من القمل ال يعي�ش
�إال على �شعر العانة ،وت�صاب به �أعداد كبرية �سنوي ًا يف الغرب من الذكور
والإناث .كما �أن الإبط ملا كان مكان ًا كثري التعرق ف�إنه يعد بذلك مهد ًا
منا�سب ًا لنمو الفطريات واجلراثيم ،ناهيك عما ي�صدر عنه من رائحة
مقززة؛ ولذلك ف�إن نتف الإبط يقلل فر�صة وجود هذه امليكروبات ب�أعداد
كبرية� ،أما ال�شارب ف�إنه �إذا طال تلوث بكل ما ي�شربه الإن�سان ،ومن ثم
كان عام ًال م�ساعد ًا على تلوث الفم (.)1
· ال ــو�ض ـ ــوء :وهو �شرط ل�صحة ال�صالة التي ي�ؤديها امل�سلم خم�س
مرات يف يومه وليلته ،وله فرو�ض وله �سنن كلها من �ش�أنها �أن حتفظ على
الإن�سان طهارته ،وقد �أورده��ا اهلل تعاىل يف قوله جل يف عالهَ } :يا
�أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا �إِذَا ُق ْمت ُْم �إِلىَ
وه ُك ْم َو َ�أ ْي ِد َي ُك ْم
ال�صلاَ ِة َف ْاغ ِ�س ُلوا ُو ُج َ
َّ
و�س ُك ْم َو َ�أ ْر ُج َل ُك ْم ِ�إلىَ ا ْل َك ْعبَينْ ِ َو ِ�إنْ ُك ْنت ُْم ُج ُن ًبا
ِ�إلىَ المَْرَا ِف ِق و َْام َ�س ُحوا ِب ُر ُء ِ
َف َّ
اط َّه ُروا{( .)2فهذا الن�ص القر�آين يقرر الأمر بالو�ضوء بذكر �أركانه
()1
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()2

املائدة .6
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

291

ا�ستعداد ًا لكل �صالة �إذا انتق�ض الو�ضوء ،و�إال ف�إن التجديد م�ستحب على
كل حال ل�صالة �أو لغري �صالة ،هذا ف�ض ًال عن �ضرورة طهارة الثوب
وطهارة البدن واملكان من الأخباث والقاذورات لأداء ال�صالة ،وال �شك
�أن ارتباط مواقيت ال�صالة بيوم امل�سلم وليلته يجعله يف ا�ستعداد لها يف
كل حال طاهر ًا يف ملب�سه ومكانه وبدنه من القاذورات والنجا�سات.
· االغـتـ�سـ ــال  :حيث جاء الأمر بذلك للجنب رفع ًا جلنابته كما
قرر الن�ص القر�آين ال�سابق ،وهو مقرر للحائ�ض والنف�ساء ،هذا ف�ض ًال
عن �أن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) دعا �إىل االغت�سال وخا�صة يوم
اجلمعة ،بل جعل ذلك على �سبيل الوجوب ،ويقرر ذلك قوله (�صلى اهلل
عليه و�سلم« :غ�سل اجلمعة واجب على كل حمتلم» (� .)1أي بالغ ،ويقرر
ذلك حديث �آخر يرويه �أبو �سعيد اخلدري (ر�ضي اهلل عنه)« :حق على كل
م�سلم يف كل �سبعة �أيام يغ�سل فيه ر�أ�سه وج�سده » ( .)2والأغ�سال امل�سنونة
يف ذلك كثرية منها :غ�سل العيدين ،والأغ�سال التي تت�صل باحلج كغ�سل
الإحرام وغ�سل يوم عرفة ،وما �إىل ذلك من الأغ�سال.
( )1رواه مالك و�أحمد و�أبو داود والن�سائي وابن ماجة عن �أبي �سعيد اخلدري ،وهو يف
(�صحيح اجلامع ال�صغري –  .)4155وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف،
رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،ط ،2006 – 1427 ،2 :دار ال�شروق ،القاهرة –
م�صر� ،ص .76
( )2حديث متفق عليه – الل�ؤل�ؤ واملرجان (  .) 492وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي –
يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .76
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وبذلك ف�إن رعاية الإ�سالم لنظافة الذات ممثلة بج�سد الإن�سان
وما يحيط به من لبا�س قد جاءت تكرمي ًا له باعتباره �سيد املخلوقات،
وهو لأجل ذلك مرتبط عبادة وعادة ،فال ميكن �أن يكون ملتزم ًا بواجبات
الدين ،م�ؤمن ًا بعقيدة الإ�سالم مامل يكن طاهر الظاهر وطاهر الباطن،
بل �إنه ملا ارتبطت نظافة حميطه بنظافة ذاته ،وملا كانت طهارة هذا
املحيط ذات ت�أثري على طهارة الذات وعلى انتفاع غريه من الذوات ،ف�إنه
م�أمور بذلك �أن يطهر وينظف حميطة لعبادة �أو معي�شة �أو منفعة.
ثالث ًا  -نظافــــة املحيـــط :
ملا كان املحيط الذي يحيط بالذات م�شرتك يف غالب الأحوال بني
جمتمع بني الإن�سان ،فقد جاء الأمر ب�ضرورة تطهريه والعناية به حتى
ال ي�ؤثر على حياة الذات في�صيبها بالأمرا�ض ،فربكة املاء �إذا مل يعتني
بنظافتها الإن�سان جلبت له الأمرا�ض؛ لذلك جاء احل�ض يف كثري من
ن�صو�ص احلديث النبوي على جملة من ال�ضوابط التي تت�صل ب�ضرورة
نظافة املحيط الذي يحيط بالإن�سان ،ومن ذلك:
· امل��ن��زل وم��ك��ان املبيت :ف���أول ما ينبغي على الإن�سان �أن ُيعنى
بنظافته هو البيت ال��ذي ي�سكن فيه فينام ويختلي ويجال�س �أهله ،بل
و�أحيان ًا ي�صلي فيه هو ال�سنن ،وي�صلي �أهله فيه الفري�ضة؛ لذلك وحتى
يحفظ الإن�سان �صحته ومي��ار���س حياته دون �أ���ض��رار تلحق به ب�سبب
النجا�سات ،فقد جاء الأمر باالهتمام بنظافة البيت و�ساحاته ،وذلك يف
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قوله (�صلى اهلل عليه و�سلم)�« :إن اهلل جميل يحب اجلمال ،طيب يحب
الطيب ،نظيف يحب النظافة ،فنظفوا �أفنيتكم وال تت�شبهوا بيهود» (.)1
· امل ــاء املـ�شـتـ ــرك :حيث تقرر احلماية لهذا املاء بالنهي عن البول،
ويقا�س على ذلك �سائر القاذورات يف املاء الراكد باعتباره حم ًال ملنفعة
النا�س ،وهو يختلف عن ماء البحر �أو النهر باعتبارها مياها متحركة،
�سواء �أكان هذا املاء ماء بئر �أو ترعة بحيث تت�ضرر منفعة النا�س ب�سبب
القاذورات التي تلقى فيه ،فامل�س�ألة هي م�س�ألة �ضرر يلحق باملاء عندما
يبول فيه الإن�سان �أو يرمي فيه القاذورات التي ت�ضر مبنفعته ،فيقا�س يف
ذلك عدم اجلواز يف املاء الراكد فيما يت�سبب ب�إخالل جانب منفعته املاء
اجلاري املتغري �إذا كان ما �سيلقى فيه �سيلحق الإ�ضرار مبنفعته امل�شرتكة،
ومن ذلك �سكب الزيوت وعوادم امل�صانع يف البحار والأنهار ،حيث �أن
لذلك �ضرر يف تدمري البيئة البحرية ،و�إحلاق بال�ضرر على الأ�سماك التي
يقتات منها النا�س ،ويقرر هذا املعنى حديث جابر (ر�ضي اهلل عنه)� :أن
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :نهى �أن ُيبال يف املاء الراكد» (.)2
( )1رواه الرتمذي (  ،) 2800وذكر �أن فيه راويا ي�ضعف ،لكن قوله ( :فنظفوا �أفنيتكم
) �إلخ له طريق �أخرى عن �سعد ب�إ�سناد ح�سن ،وذلك كما ذكر الألباين يف تخريج
احلالل واحلرام حديث رقم (  .) 113وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف،
رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .77
( )2رواه م�سلم (  ،) 282من حديث �أبي هريرة بلفظ ( ر�ضي اهلل عنه ) (( :ال يبولنّ
�أحدكم يف املاء الدائم ثم يغت�سل منه )) .وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا
يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .516
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ف�إذا كان البول منهي عنه يف املاء الدائم ملا �سيلحق من �ضرر ملن �سينتفع
باملاء بعد ذلك ،ف�إنه من باب �أوىل �أن احلكم ي�شمل الغائط ،وي�ستوعب ما
هو �أ�شد �ضرر ًا مبنفعة النا�س من املاء من غري ذلك مما يرمى يف املياه
الراكدة �أو املتجددة من هذا الباب ،وقد جاء النهي عن ذلك باعتبار �أن
املاء حمل النتفاع بني الإن�سان و�سائر املخلوقات من حوله.
· الطرقات ومكان اجتماع النا�س :لقد ورد من الأحاديث الكثري
يف رعاية الطريق كبيئة م�شرتكة ينتفع بها النا�س يف تنقلهم من منطقة
�إىل �أخرى ،حتى �أن بع�ض الأحاديث قد جعل �إماطة الأذى عن الطريق
�شعبة من �شعب الإميان ،ومن الأحاديث التي تقرر مكانة وف�ضل الرعاية
ثواب ًا و�أجر ًا لنظافة الطريق ما يلي:
 عن �أبي هريرة (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول اهلل (�صلىاهلل عليه و�سلم)« :الإميان ب�ضع و�ستون – �أو �سبعون – �شعبة� ،أدناها
�إماطة الأذى عن الطريق ،و�أرفعها قول :ال �إله �إال اهلل » ( .)1فهذا احلديث
يقرر مكانة عظيمة لإماطة الأذى عن الطريق بجعله �شعبة من �شعب
الإميان ،حيث و�صف الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) �إماطة الأذى عن
الطريق ب�أنه �شعبة من �شعب الإميان ا�شرتاكا يف الو�صف مع �أ�سمى هذه
ال�شعب وهو قول :ال �إله �إال اهلل.
( )1متفق عليه ،الل�ؤل�ؤ واملرجان (  .) 21وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف،
رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص  .77ومعنى �أماط ال�شيء
عن الطريق نحاه و�أزاله ،واملراد بالأذى :كل ما ي�ؤذي املار كاحلجر وال�شوكة والعظم
والنجا�سة والقذر ونحو ذلك.
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 عن �أبي ذر (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال النبي (�صلى اهلل عليهعلي �أعمال �أمتي ح�سنها و�سيئها ،فوجدت حما�سن
و�سلم)« :عر�ضت ّ
�أعمالها الأذى مُياط عن الطريق ،ووجدت يف م�ساوئ �أعمالها ال ُنخامة
تكون يف امل�سجد ال تدفن» (. )1
 عن �أبي هريرة (ر�ضي اهلل عنه) ،عن النبي (�صلى اهلل عليهو�سلم)« :بينما رجل مي�شي بطريق وجد غ�صن �شوك ف�أخره ف�شكر اهلل
له فغفر له» ( .)2ويف رواية م�سلم قال « :لقد ر�أيت رج ًال يتقلب يف اجلنة
يف �شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت ت�ؤذي امل�سلمني».
وملا كان الإ�سالم قد عظم منزلة �إماطة الأذى عن الطريق وو�صف
يف الأحاديث النبوية ب�أنه �أدنى �شعب الإميان ،و�أنه من حما�سن الأعمال،
ف�إن الزجر يلحق مبن ي�صنع يف طريق النا�س و�أماكن اجتماعهم بالطرد
من رحمة اهلل تعاىل ،ويقرر هذا املعنى يف احلديث الذي يروى عن �أبي
هريرة (ر�ضي اهلل عنه)� ،أن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) قال:
«اتقوا الالعنني ،قالوا وما الالعنان ؟ ،قال :الذي يتخلى يف طريق النا�س
�أو يف ظلهم» ( .)3ففي هذا احلديث ي�صف الر�سول (�صلى اهلل عليه
( )1رواه م�سلم (  .) 553وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف
�شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .77
( )2رواه البخاري (  ) 652وم�سلم (  .) 1914وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي –
يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .80
( )3رواه م�سلم ( .)269وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف،
ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص  .516والالعنان هما الأمران اجلالبان
للعن ،الباعثني للنا�س عليه ،والتخلي هو التغوط.
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و�سلم) التغوط يف طريق النا�س �أو يف ظلهم بالالعنان باعتبار �أنها �أفعال
جتلب لعنة اهلل تعاىل ،وجتلب لعنة النا�س ممن يت�أذى من هذا ال�سلوك.
 نظافة بيوت اهلل� :إن امل�ساجد تعترب من �أقد�س الأماكن ومنخري ما �أق��ام الإن�سان �ضمن بيئته امل�ش ّيدة ،ونظر ًا لكونها مكان لأداء
العبادات واجتماع النا�س ومعهم املالئكة على حت�صيل العلم وااللتقاء
بالعلماء ،فقد جاء احلظ واحلر�ص على تنظيفها ورعايتها ،وتقررت
املنزلة ملن يقوم بذلك ،ومما يقرر ذلك من دالئل ما يلي:
 عن �سمرة بن جندب (ر�ضي اهلل عنه) قال�« :أمرنا ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه و�سلم) �أن نتخذ امل�ساجد يف ديارنا ،و�أمرنا �أن
ننظفها» ( .)1ففي هذا الن�ص �أمر من ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه
و�سلم ) برعاية امل�ساجد بالتنظيف ،والأمر �إذا �أطلق كان للوجوب،
ال �سيما و�أن نظافة مكان امل�سجد يقرتن وجوبها باعتبارها مكانا
لل�صالة.
 من الأحاديث التي تقرر �سوء الإثم يف �ضعف الرعاية لنظافة بيوتاهلل تعاىل ما ورد يف حديث �أبي ذر (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال النبي
علي �أعمال �أمتى ح�سنها و�سيئها،
(�صلى اهلل عليه و�سلم)« :عر�ضت ّ
( )1رواه �أحمد يف م�سند �سمرة (  ،) 17 / 5و�أبو داود (  ،) 456وقد روى �أحمد نحوه يف
(م�سنده) عن عائ�شة (  ،)279 / 6و�أبو داود (  ،) 455والرتمذي (  ،) 594وابن
ماجه (  ) 758و (  .) 759وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة
يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .81
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فوجدت حما�سن �أعمالها الأذى يمُ اط عن الطريق ،ووجدت يف م�ساوئ
�أعمالها ال ُنخامة تكون يف امل�سجد ال تدفن» (.)1
 كذلك من الأحاديث التي تقرر قدا�سة امل�سجد وعدم جواز دخولامل�سجد ملن �أكل ثوم ًا �أو ب�ص ًال �أو كراث ًا �أو غريه مما له رائحة
كريهة ،وذلك قبل زوال رائحته الكريهة �إال ل�ضرورة ،ويقا�س على
ذلك ما �إذا كان الراغب يف دخول امل�سجد يف بدنه �أو ملب�سه رائحة
كريهة قد ت�ؤذي النا�س؛ لذلك جاء الأمر بالنهي عن دخول امل�سجد
ملن �أكل ما يت�أذى من رائحته ،ويقرر ذلك حديث ابن عمر (ر�ضي
اهلل عنهما)� :أن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :من �أكل من هذه
ال�شجرة – يعني الثوم – فال يقربن م�سجدنا» ( .)2وهناك حديث
جابر (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم):
«من �أكل ثوما �أو ب�صال فليعتزلنا� ،أو فليعتزل م�سجدنا» ( .)3ويف
رواية مل�سلم« :من �أكل الب�صل والثوم وال ّكرات فال يقربن م�سجدنا،
ف�إن املالئكة تت�أذى مما تت�أذى منه بنو �آدم».
( )1رواه م�سلم (  .) 553وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف
�شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .77
( )2متفق عليه ،البخاري ( ) 282 - 281 / 2وم�سلم ( ،)561و�أخرجه �أبو داود (.)3825
وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع
�سبق ذكره� ،ص .500
( )3متفق عليه ،البخاري (  ) 498 / 9وم�سلم (  ،) 546و�أخرجه �أبو داود ( ،) 3822
والرتمذي (  .) 1807وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف،
ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .500
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وبذلك ف���إن الإ���س�لام قد اعتنى عناية عظيمة بطهارة الذات
وطهارة املحيط الذي متار�س فيه الذات خمتلف �أمور احلياة ،حيث جاء
احل�ض على احرتام القا�سم امل�شرتك يف االنتفاع مبختلف الأمور التي
�سخرها اهلل تعاىل يف البيئة خلدمة الإن�سان بوقايتها من التلوث واملحافظة
على نظافتها يف كل حال ،بل �إن امل�سائل التي ترتبط بطهارة الذات واملحيط
الذي يحيط بها تت�صل بالوجوب واحلرمة ،حيث �أن هناك من الأفعال ما
يجب رعاية لنظافة الذات �أو نظافة املحيط ،وهناك من الأعمال ما يحرم
ويرتتب عليه اللعن مما له من ت�أثري على م�صالح النا�س و�ش�ؤون انتفاعهم.
وبذلك ف�إن الذات الإن�سانية نظر ًا لكونها ت�شكل العن�صر الأهم من
عنا�صر البيئة ،فقد جاء االهتمام بنظافتها على نحو يجعلها �أكرث متيز ًا
عن غريها من املخلوقات ،وال �شك �أن رعاية الطهارة والنظافة للذات
ترتبط ب�صورة مبا�شرة بطهارة املحيط الذي متار�س فيه هذه الذات
خمتلف �أمورها احلياتية ،فال ميكن ب�أي حال من الأحوال �إذا مل تعتني
هذه الذات بطهارتها وبخ�صال فطرتها �أن يتولد منها االعتناء مبا حولها
من حميط؛ وذلك نظر ًا �إىل �أن املحيط الذي يحيط بها يرتبط حاله
بحالها يف جميع الأحوال.
رابع ًا  -قـــراءة مـقــارنـــة :
�إذا نظرنا نظرة مقارنة يف هذا ال�ش�أن بني احل�ضارة الإ�سالمية
واحل�ضارة الغربية ،ف�إننا جند �أن احل�ضارة الغربية مل تكن ت�صحبها يف
ن�ش�أتها وال يف الحق �أطوارها ثقافة توجه �إىل �صيانة البيئة من التلوث؛
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ولذلك فقد كان التلوث ي�صاحبها ويتطور بتطورها حتى و�صل �إىل ما
و�صل �إليه من و�ضع خطري حينما بلغت هي �أوجها من التطور ،وحينئذ
�أ�صبحت م�شكلة ت�ؤرق �أهل هـذه احل�ضارة الذين غدوا ال يهتدون �إىل حل
ناجع لها ملا بلغت من مدى بعيد يف الرتاكم والتفاقم.
ولو كانت هذه احل�ضارة م�صحوبة الن�ش�أة بوعي ثقايف وعملي يف
ال�صيانة من التلوث لكان ي�صاحب كل طور من �أطوار تقدمها طور مواز
من الإج��راءات القانونية والتقنية للحماية من التلوث البيئي ب�أنواعه
الهم الأكرب
املختلفة ،ولكن ملا كان ذلك الوعي غائب ًا منها ،وملا كان ّ
لأ�صحابها هو ا�ستهالك مقدرات البيئة مبا يحقق الغاية العليا من احلياة
وهي ال ّرفاه املا ّدي ،وذلك يف �سلوك عدائي عنيف كما بيناه �سابق ًا �أفاق
النا�س على م�شكلة التلوث وقد ات�سع خرقها على الراقع.
و�أما احل�ضارة الإ�سالمية ف�إنّ ما عر�ضنا من ثقافة نظرية وعملية
يف ال�صيانة من التلوث كان ميثل خطوات من الإجراء القانوين والإداري
حلماية البيئة من التلوث توازي يف تطورها باطراد النمو احل�ضاري،
و�إذا كانت هذه اخلطوات تبدو لنا اليوم غري ذات �ش�أن كبري بالنظر �إىل
م�شكلة التلوث البيئي ،ف�إنها �إذا ما و�ضعت يف �إطارها التاريخي ،و�إذا
ما قرنت بطبيعة الأطوار احل�ضارية التي بلغتها احل�ضارة الإ�سالمية،
تبني �أنها يف مغازيها ذات دالالت عميقة يف معاجلة م�شكلة التلوث .ولو
ت�صورنا احل�ضارة الإ�سالمية قد وا�صلت تطورها �إىل �أن بلغت ما بلغته
احل�ضارة الغربية الآن من درجة االزده��ار امل��ادي ،ف�إن ت�صورنا ذلك
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�سي�ست�صحب ال حمالة بطريق القيا�س تطور ًا موازي ًا يف الوعي ب�صيانة
البيئة من التلوث قانوني ًا و�إداري ًا وتقني ًا ،بحيث ال ين�ش�أ �سبب للتلوث �إال
ين�ش�أ موازي ًا له �إجراء عملي مقاوم له ،فال ترتاكم امل�شكلة وال تتفاقم ،وهو
ما مل يح�صل يف احل�ضارة الغربية ،الفتقارها �إىل ثقافة م�صاحبة يف الرفق
بالبيئة واحلفاظ عليها ،فانتهى بها الأمر �إىل الواقع الراهن (.)1
وبذلك يت�ضح �أن منهجية الإ�سالم يف النظافة رعاية للبيئة يعترب
�ضابط ًا لعالقة الإن�سان ببيئته ال ميكن �أن يبني عالقته بها مبعزل عن
االلتزام بتجنب الرعاية لها بوقايتها من التلوث ،ودالئل الرعاية بالنظافة
حفظ ًا لهذه البيئة ال تقع حتت ح�صر ،وهي تعالج جوانب متعددة ،ال �سيما
و�أن الطهارة والنظافة قد ارتبطت بحياة الإن�سان امل�سلم ات�صا ًال مبختلف
�سلوكياته وعباداته يف اجلملة والتف�صيل.

()1

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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املبحث الثاين
م�شكلة الإ�سراف و�أبعادها

�إن من القواعد الكلية التي ميكن تطبيقها يف جماالت متعددة
وتنطبق كمبد�أ و�ضابط لالنتفاع بالبيئة ما يت�صل مب�شكلة الإ�سراف فيما
ترتبه من �أبعادها من خطورة على حياة الإن�سان يف احلال ويف امل�آل،
وبذلك ف�إن الإ�سراف هو �سلوك ب�شري �سلبي يحتاج �إىل تهذيب وتر�شيد
حتى ي�ستغل الإن�سان ما �سخره اهلل تعاىل له يف حميطه ا�ستغال ًال �إيجابي ًا
فال ي�ستنزفها دون حاجة ،ويجعل انتفاعه بها فيما ير�ضي اهلل تعاىل،
حيث ترتبط خطورة م�شكلة الإ�سراف مبا يرتتب عليها من حت ّمل للإثم
والبعد عن حمبة اهلل تعاىل ،ثم �إن هذا املفهوم له �ضمن منظور الإ�سالم
ما مييزه كما �سيت�ضح من تعر�ضنا ملفهومه يف منظور الإ�سالم ،هذا
ف�ض ًال عن فل�سفة الإ�سالم يف زجره ونهيه عن الإ�سراف ملا يرتتب على
ذلك من �آثار ،مما ي�ستلزم �ضرورة الرت�شيد الحتواء هذه امل�شكلة مبا
ترتبه �أبعادها على املدى البعيد ،هذا ف�ضال عن الإثم الذي يرتتب على
هذه اجلرمية بفقد حمبة اهلل تعاىل وقربه.
ومما يت�صل ب�أبعاد م�شكلة الإ�سراف ما يثار يف الواقع املعا�صر
حول م�س�ألة ندرة العنا�صر البيئية الطبيعية ،وما يت�صل بالأمن الغذائي
يف املجتمع الدويل ،ال �سيما يف ظل املجاعات التي تتفاقم يف العامل اليوم،
حيث �أن الت�سا�ؤالت املثارة تتمثل يف  ...هل هناك م�شكلة يف ندرة العنا�صر
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الطبيعية البيئية؟ ،وه��ل ترتبط ه��ذه امل�شكلة من الناحية العالجية
مبنهجية الإ�سالم يف زجرها عن ال�سرف وبغ�ضها للم�سرفني؟ ،وهل
ال�سبيل الناجع لتجاوز هذه امل�شكلة – �إن كانت م�شكلة  -يتمثل يف حتقيق
الأمن الغذائي فح�سب ،والذي بد�أت املطالبات به يف القرن املا�ضي.
�إن هذه امل�سائل نظر ًا الرتباطها مب�شكلة الإ�سراف وما يت�صل مبعاجلة
الإ�سالم لهذه الإ�شكالية جدي ٌر بالتناول �ضمن املحور الذي يت�صل مبعاجلة
�ضوابط حق االنتفاع بالعنا�صر واملكونات البيئية ،وبذلك ف�إن اال�ستعرا�ض
لذلك �سيكون �ضمن �أحد مطلبي هذا املبحث مب�شيئة اهلل تعاىل.
املطلب الأول  :م�شكلة الإ�سراف
�إن كل كائن حي يف البيئة تقت�ضي حياته �أن يكون له من مواردها
ا�ستهالك يحفظ حياته ،وهو ا�ستهالك مقدر يف الدورة البيئية الكربى،
حم�سوب يف قيام توازنها ودوام��ه ،والإن�سان ال يخرج عن هذا القانون
البيئي �إال �أن املهمة التي كلف بها لتكون غاية لوجوده تقت�ضي لكي ينجزها
�أن يكون ا�ستهالكه من مقدرات البيئة �أوفى من اال�ستهالك ملجرد احلفاظ
على احلياة مثل �سائر الكائنات احلية الأخرى� ،إذ هو مكلف بالتعمري يف
الأر�ض وهي غري مكلفة ب�شيء ،وهذا اال�ستهالك الزائد الذي تقت�ضيه
مهمة الإن�سان يف احلياة هو �أي�ض ًا مقدر يف التكوين البيئي ،حم�سوب يف
قيام توازنها ودوامه.
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و�إذا ما ت�صرف الإن�سان يف البيئة ت�صرف ًا يلتزم فيه با�ستهالك
مواردها بالقدر الذي ميكنه من �أداء وظيفته ،ف�إنه يكون قد وقف عند
احلد الذي ُقدر له يف التقدير البيئي العام ،ويكون بالتايل قد انخرط
يف الدورة البيئية انخراط ًا رفيق ًا يحفظ توازنها وي�صون نظامها ،و�أما
�إذا ما تو�سع يف ا�ستهالك موارد البيئة مبا هو �أزيد مما تقت�ضيه وظيفته
با�ستهالكه فوق حاجته ،ف�إنه ي�صبح منخرط ًا يف الدورة البيئية انخراط ًا
ال تتحمله البيئة فيما ُقدرت عليه من موارد ،وهو ما ي�سبب لها �إرهاق ًا
اختالل
يعجزها عن تدارك ما تفقد من �أقدار زائدة ،فينتهي الأمر �إىل
ٍ
يف توازنها ،وذلك ما ُيعد من �ضروب العنف التي ميار�سها الإن�سان �إزاء
البيئة� ،إذ ك�أمنا هو نوع من االفتكاك ملا هي غري مهي�أة لإعطائه.
وكما جاءت التعاليم الإ�سالمية توجه الإن�سان توجيه ًا عملي ًا �إىل الرفق
بالبيئة ب�صيانتها من التلف والتلوث والنفاد ،ف�إنها جاءت �أي�ض ًا توجه �إىل
الرفق بها بالوقوف يف ا�ستهالك مواردها عند احلد الذي تقت�ضيه وظيفتها
يف احلياة ،والذي هو مقدر يف كمها وكيفها ،حم�سوب يف دورتها الكربى،
دون �أن يتجاوزه �إىل ما وراءه مما هو غري مطلوب يف �إجناز تلك الوظيفة من
ا�ستهالك ملقدراتها .وقد جاءت التوجيهات يف هذا ال�ش�أن متعددة املقامات،
متنوعة الأ�ساليب ،بحيث ارتقت �إىل درجة �أن يكون الرفق بالبيئة بهذا املعنى
من الرفق املقت�ضي للوقوف باال�ستهالك البيئي عند حده مق�صد ًا �أ�سا�سي ًا
من مقا�صد التوجيه ال�شرعي يف التعامل البيئي.
وتلتقي هذه التوجيهات ال�شرعية العملية بالرفق بالبيئة رفق ًا
ا�ستهالكي ًا على تعدد ما تت�ضمنه من �أحكام قانونية و�شرعية عند معنى
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الوقوف باال�ستهالك البيئي يف حد الق�صد ،وهو العدل مراد ًا به بيئي ًا ما
تقت�ضيه وظيفة الإن�سان وتتحمله يف ذات الوقت مقدرات البيئة ،وعدم
جتاوزه �إىل الإ�سراف ،وهو جتاوز حد العدل مراد ًا به بيئي ًا ما ال تتطلبه
وظيفة الإن�سان وال تتحمله يف ذات الوقت مقدرات البيئة ،وميكن �أن ُيجعل
عنوان ًا جامع ًا لذلك ما جاء يف ال�شريعة الإ�سالمية من �أمر مكرر بالتزام
الق�صد يف اال�ستهالك ،ومن نهي م�شدد عن الإ�سراف والتبذير فيه.
�أو ًال  -مفهوم الإ�سراف من منظور الإ�سالم :
ذكر ابن منظور الإفريقي يف مادة (�سرف) ب�أنها من ال�سرف
ال�سرفة :دودة القز ،وقيل :هي
والإ�سراف ،وهو جماوزة الق�صد ،ثم قالُّ :
دويبة غرباء تبني بيت ًا ح�سن ًا تكون فيه� ...إلخ ،وعلى كل حال ف�إن ال�سرف
م�أخوذ من ال�سرفة وهي دويبة ت�أكل الورق ،و�سمي بذلك لت�صور معنى
الإ�سراف منه.
ثم ذكر ابن منظور بع�ض موارد الإ�سراف فقال� :أ�سرف يف ماله:
ال�سرف الذي نهى اهلل عن فهو ما �أُنفق يف غري
ِ
عجل من غري ق�صد ،و�أما ّ
طاعة اهلل تعاىل قلي ًال كان �أو كثريا� .أما الإ�سراف يف النفقة فهو التبذير،
و�س َرف املاء �إذا ذهب منه يف غري �سقي وال نفع ( .)1وبذلك ف�إنه ميكن
القول ب�أن الإ�سراف هو الوجه الآخر للإف�ساد.
( )1ابن منظور – �أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،مادة� :س ،ج،9
�ص  .148وقد �أورد هذا النقل خليل رزق ،الإ�سالم والبيئة – درا�سة ت�س ّلط ال�ضوء
على موقف الإ�سالم وت�شريعاته يف جمال احلفاظ على البيئة ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.142
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وبذلك ف�إن الإ�سراف وفق للمنظور ال�شرعي ي�أخذ عدة مقا�صد
ودالالت تتمثل فيما يلي:
 جتاوز احلد يف مو�ضوع الأكل وال�شرب ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل:} َو ُك ُلوا و ْ
َا�ش َر ُبوا َو اَل ُت ْ�س ِر ُفوا ِ�إ َّن ُه اَل ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِف َني {(.)1
 جتاوز احلد يف �إ�سراف املال ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل} :وَا َّل ِذينَ�إِذَا �أَ ْن َف ُقوا لمَ ْ ُي ْ�س ِر ُفوا مَ ْ
وَل َيقْترُ ُوا َو َكانَ بَينَْ َذ ِل َك َقو ًَاما {(.)2
وهناك ن�صو�ص تقرر حرمة الإ�سراف ب�شكل عام ،ومنها قول اهلل
الَ ْر ِ�ض
تعاىلَ } :و َل َق ْد َجا َء ْته ُْم ُر ُ�س ُل َنا ِبا ْل َب ِّي َن ِات ُث َّم �إِنَّ َك ِث ًريا ِم ْنه ُْم َب ْع َد َذ ِل َك يِف ْ أ
اب ال َّنا ِر{(.)4
لمَ ُ ْ�س ِر ُفونَ {( .)3وقوله تعاىلَ } :و�أَنَّ المْ ُ ْ�س ِر ِف َني هُ ْم �أَ ْ�ص َح ُ
وبالنظر �إىل �أهم العنا�صر التي نهى الإ�سالم وزجر عن الإ�سراف
فيه ،ف�إنه يتمثل ب�أهم عن�صر جعل اهلل تعاىل منه كل �شيء حي وهو املاء،
حيث �شدد القر�آن الكرمي على �أهميته و�ضرورته للحياة و�آثاره يف احلياة
االجتماعية نظر ًا لكونه من امل�صادر التي ميكن �أن ت�ضيع بوا�سطة الإن�سان،
كما �أن الأحاديث النبوية قد قرر النهي عن الإ�سراف يف ا�ستخدام املياه
حتى يف حال وفرتها.
وبذلك ف�إنه وفق مفهوم الإ�سراف يف منظور الإ�سالم ف�إنه يتقرر
حترمي الإ�سراف بكل �أنواعه وجميع مظاهره ،حيث يعترب ذلك من قواعد
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الأمن البيئي الذي ينطلق من الإ�سالم للمحافظة على فطرة البيئة التي
خلقها اهلل تعاىل يف �أح�سن تقومي ،و�أجمل �صورة ،و�أحكم نظام (.)1
وبذلك ف�إن مفهوم الإ�سراف يت�سع �ضمن املنظور الإ�سالمي لي�ستوعب
كل ت�سخري للمنافع دون االلتزام ب�ضوابط الدين ،فهو يرتبط يف ذلك
مبجاوزة احلد ،وال يرتبط بالتبذير فح�سب.
ثاني ًا  -فل�سفة الإ�سالم يف زجره ونهيه عن الإ�سراف :
يعد من املبادئ ال�شريعة الإ�سالمية الأ�سا�سية يف ذلك �سلوك
الطريق الو�سط �أو املعتدل يف التكليف فهو دين الو�سطية واالعتدال ،فال
�إفراط وال تفريط ،وال �إ�سراف وال تقتري ،ويقرر ذلك عد ٌد من الن�صو�ص
القر�آنية منها:
· قال تعاىلَ } :و َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ُك ْم �أُ َّم ًة َو َ�س ًطا {.
· قال تعاىلَ } :و اَل تجَ ْ َع ْل َي َد َك َم ْغ ُلو َل ًة ِ�إلىَ ُع ُن ِق َك َو اَل َت ْب ُ�س ْط َها ُك َّل
ا ْل َب ْ�س ِط َف َت ْق ُع َد َم ُل ًوما محَ ْ ُ�سو ًرا {(.)2
· قال تعاىلُ } :ث َّم �صَ َد ْق َناهُ ُم ا ْل َو ْع َد فَ� َ
أَن ْي َناهُ ْم َو َمنْ َن�شَ ا ُء َو�أَ ْه َل ْك َنا
المْ ُ ْ�س ِر ِف َني {(.)3
( )1خليل رزق ،الإ�سالم والبيئة – درا�سة ت�س ّلط ال�ضوء على موقف الإ�سالم وت�شريعاته
يف جمال احلفاظ على البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .143
()2

			
الإ�سراء .29

()3

الأنبياء .9
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· قال تعاىلَ } :و ُك ُلوا و ْ
َا�ش َر ُبوا َو اَل ُت ْ�س ِر ُفوا �إِ َّن ُه اَل ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِفنيَ{(.)1
· قال تعاىلَ } :و اَل ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذي ًرا * ِ�إنَّ المْ ُ َب ِّذرِينَ َكا ُنوا ِ�إ ْخوَانَ َّ
ال�ش َي ِاط ِني
َو َكانَ َّ
ال�ش ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه َك ُفو ًرا {(.)2
· قال تعاىل } :وَا َّل ِذينَ ِ�إذَا �أَ ْن َف ُقوا لمَ ْ ُي ْ�س ِر ُفوا وَلمَ ْ َيقْترُ ُوا َو َكانَ بَينَْ
َذ ِل َك َقو ًَاما {(.)3
لقد نهى الإ�سالم عن الإ�سراف ملا فيه من �أ�ضرار كثرية ،والإ�سراف
يف نظر الإ�سالم كل �سلوك يتعدى احلدود املعقولة �أو املقبولة يف �أي �أمر
من الأمور ،و�إذا طبقنا هذا املفهوم على البيئة ف�إنه يتمثل يف اال�ستخدام
املفرط �أو اجلائز ملوارد البيئة ،ومن ثم ي�صبح هذا ال�سلوك غري املرغوب
فيه م�صدر �ضرر وخطورة على البيئة ومواردها ،كما �أنه نوع من الأنانية
وعدم التب�صر وعدم احلكمة يف حت ّمل امل�سئولية؛ لأنه مدعاة ل�سرعة
ا�ستنزاف موارد البيئة.
�إن يف الوحي مبا ا�شتمل عليه من كتاب و�سنة دع��وة �صريحة
للم�سلمني �إىل االعتدال واالقت�صاد وح�سن ا�ستغالل م��وارد البيئة من
ناحية ،ونبذ الإ�سراف واال�ستخدام اجلائر والتقتري من ناحية �أخري.
ولي�س ثمة �شك �أن دع��وة الإ���س�لام �إىل االع��ت��دال ونبذ الإ���س��راف منذ
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�أربعة ع�شر قرن ًا بد�أت تدركها م�ؤخر ًا املجتمعات غري الإ�سالمية يف ال�شرق
والغرب حيث بد�أوا ينادون باال�ستخدام العاقل �أو الرا�شد املعتدل (sound
 ،)utilizationونبذ اال�ستخدام اجلائر �أو املفرط (الإ�سراف over -
 ،)utilizationوذلك بعد �أن بد�أ الإ�سراف يف ا�ستخدام موارد البيئة
يهدد الب�شرية ب�أخطار كثرية ،فقد �أدى قطع الأ�شجار والنباتات �إىل بروز
خماطر كثرية مثل( :جرف الرتبة ـ الفي�ضانات العنيفة ـ تدهور الدورة
املائية ونظم املطر ـ انت�شار الت�صحر ـ االختالل يف دورة الأك�سجني ـ ثاين
�أك�سيد الكربون وغريها ) ،كما ي�ؤدي الإ�سراف يف ا�ستخدام املياه �إىل
م�شاكل عديدة مثل( :مت ّلح الرتبة وتغدقها ـ �سرعة ن�ضوب موارد املياه
اجلوفية ـ نق�ص موارد املياه وغريها).
وقد �أوجد الإ�سالم �ضوابط لذلك ،فموقف الإ�سالم من ا�ستغالل
َال�س َما َء َر َف َع َها َو َو�ضَ َع المْ ِيزَانَ * �أَ اَّل
البيئة وا�ضح من قول اهلل تعاىل } :و َّ
َان * َو�أَ ِقي ُموا ا ْل َو ْزنَ ِبا ْل ِق ْ�س ِط َو اَل ُت ْخ ِ�س ُروا المْ ِيزَانَ {(� .)1إذ
ت َْط َغ ْوا يِف المْ ِيز ِ
ي�ؤكد اخلالق على مفهوم مهم ينظم الكون واحلياة والإن�سان ،وهذا املفهوم
هو امليزان ،و�أي �إخالل يف هذا امليزان �سواء يف الزيادة �أو النق�صان ي�ؤدي
�إىل �أ�سو�أ العواقب ،و�أمر اهلل الإن�سان �أن يحافظ على امليزان �أو التوازن
يف جميع ما ي�أتي وما يدع .فلكل �شيء حدو ٌد وطاقة ،واملنظوم ُة البيئية
خلقت ب�شكل متزن ،و�أي خلل يف �أح��د عنا�صرها ي���ؤدي �إىل اخللل يف
العنا�صر الأخرى ،ف�إذا حدث خلل يف املاء يف �إحدى املنظومات� ،أثر ذلك
يف احليوان ويف النبات ويف الإن�سان ،فهي كاجل�سد الواحد يكمل بع�ضه
()1

الرحمن .9 – 7
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بع�ض ًا ويعتمد بع�ضه على بع�ض .لذلك ينبغي على الإن�سان �أن يتعامل مع
عنا�صر املنظومة البيئية بالقدر الذي ال يجهدها وال ي�ستنزفها وال يتجاوز
احل��دود ،فال ي�سرف يف ا�ستخدام املياه ،وال يجهد الأر���ض باال�ستعمال وال
ي�سرف يف قتل احليوان حتى يق�ضي على الأنواع ،فهناك حدود عليه التقيد
بها وحتتمها االلتزام بال�ضوابط التوعوية حتى يبقي على البيئة ويجددها
على الدوام ،فالتوازن مطلوب وامليزان ح�سا�س فال خ�سران وال تطفيف.
و�إذا �أمرنا الإ�سالم باحلفاظ على التوازن بني عنا�صر البيئة،
فقد �أمرنا �أال نف�سد املوارد ،و�أال نلوث عنا�صر املنظومة البيئية ،فتلوث
الهواء ي�صيب الإن�سان واحليوان ،كما �أن ف�ساد املياه ينعك�س على النبات
واحليوان والإن�سان .وكذلك الإ�سراف ممقوت ومنهي عنه ،وي�ؤدي �إىل
الهدر ،والإ�سراف يف الطعام ي�ؤدي �إىل التخمة ،والإ�سراف يف قطع ال�شجر
ي�ؤدي �إىل التعرية ،والإ�سراف يف ا�ستخراج املوارد ي�ؤدي �إىل ا�ستنزافها،
وهذا كله ينزل الأذى وال�ضرر يف البيئة والنا�س (.)1
وبذلك ف�إن الب�شرية اليوم يف حاجة ما�سة لتبني الدعوة الإ�سالمية
�إىل االعتدال ونبذ الإ�سراف للحد من ال�ضغط ال�شديد على موارد البيئة لتظل
قادرة على ا�ستمرارية العطاء ،وتتحقق بالتايل العالقة املتوازنة بني الإن�سان
وبيئته ،والتي نتفادى بها ما نعانيه اليوم من م�شكالت خطرية �آخذة يف التفاقم
ب�شكل مطرد �إذا مل ن�ضع حد ًا لهذا اال�ستخدام املفرط واجلائر.
( )1درا�سة من�شورة على املوقع الإلكرتوين ،www.beeaty.com:وتاريخ دخول املوقع
�11سبتمرب .2007
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ثالث ًا  -مواطن الإ�سراف :
�إن الإ�سالم عندما نهى عن الإ�سراف الذي هو كل ت�سخري للمنافع
دون االلتزام ب�ضوابط الدين ،مل يجعل ذلك مرتبط ًا مبجاوزة احلد والتبذير
فح�سب ،ف�إنه اعترب بذلك �أن �أكل ما حرم اهلل تعاىل �إ�سراف ،وا�ستنزاف
عنا�صر الكون على اختالفها دون حاجة �ضرب من الإ�سراف ،وذلك �أي ًا
كان الغر�ض الذي من �أجله متثل الإ�سراف ،و�إن كان عبادة من العبادات
كالو�ضوء لل�صالة ،وبذلك ف���إن هناك مواطن ًا قد ورد الزجر عنها نظر ًا
خلطورة الإ�سراف فيها ،ويقا�س عليها خمتلف املنافع التي ينتفع بها الإن�سان
من عنا�صر البيئة التي �سخرها اهلل تعاىل له ،ومن هذه املواطن:
· الإ�سراف يف املاء :حيث جاء الزجر عن الإ�سراف فيه باعتباره
مادة احلياة التي جعل اهلل تعاىل منها كل �شيء حي ،ويقرر ذلك قول
اهلل تعاىل بالن�سبة للإن�سانُ } :خ ِلقَ ِمنْ َماءٍ دَا ِف ٍق {(� .)1أما بالن�سبة
ل�سائر الدواب والتي منها الإن�سان من �أ�صغرها �إىل �أكربها فتقرره �آية
جامعة يقول اهلل تعاىل فيهاَ } :واللهَّ ُ َخ َلقَ ُك َّل دَا َّب ٍة ِمنْ َماءٍ {( .)2وبذلك
كانت املياه ذات �صلة وثيقة و�ضرورة بحياة الإن�سان ،فاهلل �سبحانه
وتعاىل كما خلق كل دابة من عدم من املاء ،ف�إنه تعاىل جعل من املاء كل
�شيء حي ،فما من حي من الأحياء �إال ويهلك دون املاء وينتهي وجوده
يف هذه البيئة ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا ِمنَ المَْا ِء ُك َّل �شَ ْيءٍ
َ��ي {( .)3فاملاء بذلك �أ�سا�س ال�ستمرار احلياة؛ لذلك عد من �أهم
ح ٍّ
()1

			
الطارق .6
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املواطن التي جاء الزجر عن الإ�سراف فيها ،وجاء الأمر بااللتزام مبا
ي�سد احلاجة عند االنتفاع منه دون �سرف ،و�أول غاية من ت�سخري املاء
َان
للإن�سان هو ال�شرب ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ }:و َما َي ْ�س َت ِوي ا ْل َب ْحر ِ
َهذَا َع ْذ ٌب ُفرَاتٌ َ�سا ِئ ٌغ �شَ رَا ُب ُه َو َهذَا ِم ْل ٌح ُ�أ َجا ٌج َو ِمنْ ُك ٍّل تَ�أْ ُك ُلونَ لحَ ْ ًما َط ِر ًّيا
َاخ َر ِل َت ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه
َوت َْ�ست َْخ ِر ُجونَ ِح ْل َي ًة َت ْل َب ُ�سو َن َها َو َت َرى ا ْل ُف ْل َك ِفي ِه َمو ِ
َو َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ {( .)1كما �سخره اهلل تعاىل لي�سقي به الإن�سان الأر�ض
لتنبت له من �أ�صناف النباتات ما يعتمد عليه يف قوته ،ويقرر ذلك قول
اجا * ِل ُن ْخ ِر َج ِب ِه َح ًّبا َو َن َبا ًتا
اهلل تعاىلَ } :و�أَ ْنزَ ْل َنا ِمنَ المْ ُ ْع ِ�صر ِ
َات َما ًء َث َّج ً
* َو َج َّن ٍات �أَ ْل َفا ًفا {( .)2فهذه اجلنات يقتات منها �سائر املخلوقات وعلى
ر�أ�سهم الإن�سان .كما جعل اهلل تعاىل املاء فيه متاع ًا لنا ولأنعامنا ،فال
حياة لدواب الأر�ض من دون املاء ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه و�سيلة للتطهري
والنظافة من الأدران والنجا�سات ،ويقرر هذا اجلانب من الت�سخري قوله
ال�س َما ِء َما ًء ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم ِب ِه {(.)3
تعاىلَ } :و ُي َن ِّز ُل َع َل ْي ُك ْم ِمنَ َّ
وبذلك ف�إن املاء ملا كان �ضرورة لهذه اال�ستخدامات ف�إن الزجر عن
الإ�سراف فيه جاء يف كثري من الن�صو�ص النبوية ،حيث حر�ص الإ�سالم
كل احلر�ص يف احلفاظ على نعم اهلل تعاىل ،و�أوجب االقت�صاد يف املاء
حتى ولو كان الإ�سراف فيه غري جالب لل�ضرر ،ويقرر ذلك احلديث الذي
يرويه �أن�س (ر�ضي اهلل عنه) ق��ال« :ك��ان ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
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و�سلم) يغت�سل بال�صاع �إىل خم�سة �أمداد ،ويتو�ض�أ باملد » ( .)1كما روي
عن عبد اهلل بن عمر (ر�ضي اهلل عنهما)� :أن النبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) مر ب�سعد وهو يتو�ض�أ فقال« :ما هذا ال�سرف يا �سعد؟ ،فقال :وهل
يف املاء �سرف ؟ ،قال :نعم و�إن كنت على نهر جار » (.)2
وملا كان الإ�سراف وفق معناه ال�شرعي يت�صل مبا قرره ال�شرع يف
اال�ستخدام واالنتفاع من �ضوابط ،ف�إنه يتحقق �إذا كان ا�ستخدامه لغري
فائدة �شرعية ،وذلك ب�أن يزيد على الثالث وهو احلد الأق�صى املقرر
لغ�سل كل ع�ضو ،ويقرر ذلك حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده
(ر�ضي اهلل عنهم) قال« :جاء �أعرابي �إىل النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
ي�س�أله عن الو�ضوء ف�أراه ثالثا ثالثا ،قال :هذا الو�ضوء ،ومن زاد على
هذا فقد �أ�ساء وتعدى وظلم» (.)3
قال البخاري( :كره �أهل العلم يف ماء الو�ضوء �أن يتجاوز فعل
النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)؛ لذا فقد كان كثري من ال�سلف ال�صالح
وحتى �أيامنا هذه من يتو�ض�أ من ماء �إبريق حتى ال ي�سرف �أو يبالغ يف
( )1حديث متفق عليه .وقد �أورد هذا احلديث زقزوق – �سامل م�صباح ،الإ�سالم وق�ضايا
البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .184
( )2حديث رواه �أحمد وابن ماجه ويف �سنده �ضعف .وقد �أورد هذا احلديث زقزوق –
�سامل م�صباح ،الإ�سالم وق�ضايا البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .185
( )3حديث رواه �أحمد والن�سائي وابن ماجة وابن خزمية ب�أ�سانيد �صحيحة .وقد �أورد
هذا احلديث زقزوق – �سامل م�صباح ،الإ�سالم وق�ضايا البيئة ،مرجع �سبق ذكره،
�ص .185
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الإ�سراف من املاء ،وبع�ضهم يكيف �صنابري املياه على القدر الذي يفي
باحلاجة دون �إفراط �أو تفريط خمافة الوقوع يف الإ�سراف).
لقد طبق امل�سلمون مبادئ احلفاظ على املاء يف كل �ش�ؤون حياتهم،
فقد كانوا ي�أخذون منه �أو ي�ستعملون ما تدعو احلاجة �إليه من زراعة �أو
�صناعة �أو ا�ستعمال منزيل دون �إ�سراف ،فحافظوا عليه وعلى موارده،
وال��ذي �ساعدهم على ذل��ك �أن ع��ادات وتقاليد النا�س يف احل�ضارة
الإ�سالمية مت�شابهة م�ضبوطة ب�ضوابط الت�شريع الإ�سالمي من حيث
التوزيع العادل للمياه ،فكان التوازن يف م��وارد املياه الطبيعية وحاجة
الإن�سان دون �أن يعرف املجتمع الإن�ساين �أزمة مياه كما هي عليه يف واقع
اليوم (.)1
· الإ�سراف يف الطعام :كما تقرر النهي عن الإ�سراف دون حاجة
يف املاء باعتباره قوام احلياة فال �إ�سراف يف خمتلف جوانب االنتفاع
منه ،فقد جاء احل�ض على جتنب الإ�سراف يف الطعام باعتبار �أن ما
جاوز احلاجة لتقومي ال�صلب للإن�سان يعترب �ضرب ًا من الإ�سراف ،كما �أن
الفائ�ض الذي يرمى بعد تناول الطعام �إذا كان مبالغ ًا فيه يعترب �ضرب ًا
من الإ�سراف ،ومن �أجل ذلك جاءت الآداب النبوية تقرر الآليات التي
من خاللها ميكن جتنب الإ�سراف يف الطعام ،و�أن ذلك مدعاة لتحقيق
الربكة التي متنح النفع للإن�سان من طعامه
()1
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زقزوق – �سامل م�صباح ،الإ�سالم وق�ضايا البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .175
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لقد بوب النووي يف كتابه (ريا�ض ال�صاحلني) يف (كتاب الطعام)
العديد من الف�صول التي تقرر �آداب التعامل مع الطعام بتجنب الإ�سراف
فيه ،وفيما يلي ن�ستعر�ض هذه الأبواب مع ذكر عدد من الأحاديث التي
�أوردها النووي فيها:
 (ب��اب ا�ستحباب الأك��ل بثالث �أ�صابع ،وا�ستحباب لعق الأ�صابع،وكراهة م�سحها قبل لعقها ،وا�ستحباب لعق الق�صعة ،و�أخذ اللقمة التي ت�سقط
منه و�أكلها ،وجواز م�سحها بعد اللعق بال�ساعد والقدم وغريهما) .حيث ذكر
النووي يف هذا الباب عدد ًا من الأحاديث منها ما ورد عن ابن عبا�س (ر�ضي
اهلل عنهما) قال :قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)�« :إذا �أكل �أحدكم
طعاما فال مي�سح �أ�صابعه حتى َيلعقها �أو ُيلعقها» ( .)1ويف حديث �آخر يقرر
الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) احلكمة من لعق الأ�صابع ،وهو حديث يرويه
جابر (ر�ضي اهلل عنه)� :أن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) �أمر بلعق
الأ�صابع وال�صحفة وقال�« :إنكم ال تدرون يف �أي طعامكم الربكة» (.)2
ويف حديث �آخر يرويه �أن�س (ر�ضي اهلل عنه) قال :كان الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) �إذا �أكل طعاما لعق �أ�صابعه الثالث وقال�« :إذا
�سقطت لقمة �أحدكم فلي�أخذها وليمط عنها الأذى ولي�أكلها وال يدعها
( )1متفق عليه ،رواه البخاري (  ) 449 / 9وم�سلم (  ،) 2031و�أخرجه �أبو داود (.)3847
وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع
�سبق ذكره� ،ص .266
( )2رواه م�سلم (  ،) 2033و�أخرجه الرتمذي (  .) 1803وقد �أورد هذا احلديث النووي
– �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .267
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لل�شيطان» ،و�أمرنا �أن ن�سلت الق�صعة وقال�« :إنكم ال تدرون يف �أي طعامكم
الربكة» (.)1
 باب تكثري الأيدي على الطعام ،حيث ذكر فيه النووي حديثنيمبعنى واحد ولفظ خمتلف ،وقد كان �أولهما رواه �أبي هريرة (ر�ضي اهلل
عنه) قال :قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :طعام االثنني كايف
الثالثة ،وطعام الثالثة كايف الأربعة» (.)2
فكل هذه ال�سلوكيات والآداب النبوية حتفظ الإن�سان من الوقوع يف
الإ�سراف يف الطعام؛ لذلك تعني عليه االلتزام بها حتى ال يقع يف الإ�سراف
ك�سلوك حمرم ،وليمتثل �أدب النبوة يف ذلك ،ففيه حتقيق النفع والربكة مما
يقتات به الإن�سان .ثم �إن االعتدال يف الطعام �صحة وحماية جل�سم الإن�سان
من الأمرا�ض ،وهو يف ذات الوقت يعترب تقرب ًا �إىل اهلل تعاىل.
· االعتدال يف اللبا�س :حيث �أن احلاجة �إىل اللبا�س يف الأ�سا�س
هي ال�سرت للعورة ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :يا َب ِني �آَ َد َم َق ْد �أَ ْنزَ ْل َنا
ا�سا ُيوَا ِري َ�س ْو�آَ ِت ُك ْم َو ِر ً
ي�شا{( .)3هذا بالإ�ضافة �إىل غاية ثانوية
َع َل ْي ُك ْم ِل َب ً
( )1رواه م�سلم (  ،) 2034و�أخرجه الرتمذي (  ) 1804و�أبو داود (  .) 3845وقد �أورد
هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق
ذكره� ،ص  ،267ومعنى ن�سلت الق�صعة – بفتح النون و�ضم الالم� :أي من�سحها.
( )2متفق عليه ،رواه البخاري (  ) 467 / 9وم�سلم (  ،) 2085و�أخرجه الطرباين ( 2
 ) 928 /والرتمذي (  .) 1821وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا يحي بن
�شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .262
()3
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الأعراف .26
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

وهي التجمل بالثياب دون مبالغة تتفاوت من �شخ�ص �إىل �آخر ،وال �شك �أن
الأمر بلب�س اللبا�س دون مبالغة فيه يعني على التوا�ضع هلل تعاىل ،ومينع
من الوقوع يف حمظور الإ�سراف ،ويقرر ذلك احلديث الذي يرويه معاذ
بن جبل (ر�ضي اهلل عنه)� :أن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) قال:
«من ترك لب�س الفاخر توا�ضع ًا هلل وهو يقدر عليه دعاه اهلل يوم القيامة
على ر�ؤو�س اخلالئق حتى يخربه من �أي حلل الإميان �شاء يلب�سها» (.)1
كما حرم ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) لب�س احلرير على
الرجل فقال�« :إمنا يلب�س احلرير من ال خالق له » ( .)2بل و�صلت الدعوة
النبوية يف النهي عن الإ�سراف يف اللبا�س بالدعوة �إىل الرت�شيد يف �أكفان
املوتى بقوله« :ال تغالوا يف الكفن ف�إنه ي�سلب �سلب ًا �سريع ًا» (.)3
رابع ًا  -منهجية الرت�شيد:
ملا كان من �أعظم الآث��ار التي ترتتب على ممار�سة الإ�سراف يف
خمتلف مواطنه متمث ًال البعد عن دائرة حمبة اهلل تعاىل ،حيث تقرر
الن�صو�ص النهي عن الإ���س��راف ملا يرتتب عليه من �ضرر على حياة
( )1حديث رواه الرتمذي وقال حديث ح�سن .وقد �أورد هذا احلديث زقزوق – �سامل
م�صباح ،الإ�سالم وق�ضايا البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .179
( )2حديث متفق عليه ،البخاري (  .) 5375وقد �أورد هذا احلديث زقزوق – �سامل
م�صباح ،الإ�سالم وق�ضايا البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .179
( )3رواه �أبو داود (  .) 2742وقد �أورد هذا احلديث زقزوق – �سامل م�صباح ،الإ�سالم
وق�ضايا البيئة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .179
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الإن�سان ،وما ي�ستوجبه ذلك من عدم حمبة اهلل تعاىل للعبد امل�سرف،
ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :وهُ �� َو ا َّل ِذي �أَ ْن�شَ �أَ َج َّن ٍات َم ْع ُرو�شَ ٍات َوغَيرَْ
َم ْع ُرو�شَ ٍات وَال َّن ْخ َل وَال َّز ْر َع مخُ ْ َت ِل ًفا �أُ ُك ُل ُه وَال َّز ْي ُتونَ وَال ُّر َّمانَ ُم َت�شَ ا ِب ًها َوغَيرَْ
ُم َت�شَ ا ِب ٍه ُك ُلوا ِمنْ َث َم ِر ِه ِ�إذَا �أَ ْث َم َر َو�آَ ُتوا َح َّق ُه َي ْو َم َح�صَ ا ِد ِه َو اَل ُت ْ�س ِر ُفوا ِ�إ َّن ُه
اَل ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِف َني {( .)1ملا كان كل ذلك ف�إنه ال �شك �أن ترتيب انعدام
حمبة اهلل تعاىل للم�سرف �إمنا تقرر ملا يرتتب على الإ�سراف من ت�ضييع
لنعم اهلل تعاىل الواجبة ال�شكر له ،وذلك باحلفاظ على هذه النعم بعدم
التبذير فيها �أو الإ�سراف.
وملا �أمر اهلل تعاىل عباده ب�أخذ الزينة نهاهم عن الإ�سراف فيها ملا
يرتتب على ذلك من ت�ضييع لنعم اهلل تعاىل ،وملا يجر �إليه ذلك من كرب
وغرور ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :يا َب ِني �آَ َد َم ُخ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل
َم ْ�س ِج ٍد َو ُك ُلوا و ْ
َا�ش َر ُبوا َو اَل ُت ْ�س ِر ُفوا ِ�إ َّن ُه اَل ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِف َني {(.)2
ثم �إن الإ�سراف يجر �إىل ا�ستنزاف املوارد على نحو يجر املجتمع
الإن�ساين �إىل املعاناة من النق�ص من خريات الأر�ض امل�سخرة النتفاع
الإن�سان؛ لذلك جاء الأم��ر بالرت�شيد كمنهج ي�ضع الإن�سان يف ميزان
االعتدال من دون �إفراط وال تفريط.
وملا كان الإنفاق هو الذي يجر الإن�سان �إىل الإ�سراف ،فقد جاء
املنهج الذي دعا �إليه الإ�سالم متمثال بالتو�سط يف الإنفاق واالعتدال بني
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الأنعام .141

()2

الأعراف .31
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الإ�سراف والتقتري ،حيث �أن كال الأمرين يف �شريعة اهلل تعاىل مذموم،
ليكون االقت�صاد يف املعي�شة ويف االنتفاع بخريات الأر�ض خلقا و�سجية يف
�سلوكيات الإن�سان يلتزمه �أبد ًا �سواء يف حال ال�سعة �أو حالة ال�ضيق على
حد �سواء.
ثم �إن الإن�سان ال بد �أن يكون واعي ًا ب�أ�ضرار الإ�سراف عليه ،لي�س
باعتباره يجر �إىل البعد عن حمبة اهلل تعاىل ،بل باعتبار �أن التوازن يف
اال�ستهالك والإنفاق نافع للإن�سان اقت�صاديا؛ وذلك لأن التقتري ي�ؤذي
االقت�صاد ،حيث ال توجد دواف��ع الإن��ت��اج �إذا انعدمت �أو قلت بواعث
اال�ستهالك ،كما �أن الإ�سراف ميكن �أن ي�ضيع ج��دوى التنمية وزيادة
الإنتاج .هذا ف�ضال عن كون هذا املنهج نافع للإن�سان تربوي ًا؛ وذلك لأن
الإ�سراف املطلق لي�س من �ش�أن امل�ؤمن العاقل؛ ذلك �أنه ال ي�ستنفع من
خريات اهلل ب�شره ،فهو ال ي�أكل �إال �إذا جاع ،و�إذا �أكل ال ميلأ �شر وعاء
ميلئ وهو بطنه ،فما ملأ ابن �آدم وعاء �شرا من بطنه.
ثم �إن �شهوة اال�شرتاء ب�سبب الإنفاق ال��ذي يجر �إىل الإ�سراف
قد �أ�صبحت ظاهرة غري �صحية يف املجتمع الإ�سالمي املعا�صر ب�سبب
الرفاهية ،حيث �أدت �إىل تكدي�س �أ�شياء كثرية جد ًا ال لزوم لها ،وذلك
حتى �أ�ضحى التخل�ص منها من امل�شكالت العوي�صة (.)1
وبذلك ال �إمكانية الحتواء م�شكلة الإ�سراف �إال بالرت�شيد كمنهجية
()1

القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.204
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ت�ضع احلاجة يف ن�صاب احلاجة دون �إفراط وال تفريط ،وتكون منهج ًا
للإن�سان ي�ستعني به يف كل حال ،وال ي�ستغني عنه باعتبار ارتباطه به لذاته
�إر�ضاء هلل تعاىل وابتغاء ملحبته ال تفاع ًال مع الظروف واملتغريات.
يذكر عبد احلكيم ال�صعيدي يف كتابه (البيئة يف الفكر الإن�ساين
والواقع الإمي��اين) ب�أن من املبادئ الأ�سا�سية الهامة التي يرتكز عليها
املنهج الإمياين يف ا�ستغالل مكونات البيئة والتعاي�ش ال�سلمي معها مبد�أ
الرت�شيد ،حيث �أن الرت�شيد للم�سلم �أ�سلوب حياة ولي�س ظاهرة م�ؤقتة وال
�شعار ًا يرفع عند حلول الأزمات املادية� ،أو عند نق�ص املوارد الطبيعية
كاملاء و�سائر ال�ثروات كرد فعل لها ،حتى �إذا ما انق�شعت �سحب هذه
الأزمات وتبددت خماوفها عاد النا�س �أدراجهم ،ونك�صوا على �أعقابهم
يحيون �سريتهم الأوىل �إ�سرافا وتبذيرا و�إهدارا للموارد ،كما �أن الرت�شيد
ال يعني التقتري والبخل املذمومني ،و�إمنا هو االعتدال يف كل �أمر وعلى
�أي حال ،وال يقت�صر هذا املبد�أ على الأحياء ،بل �إنه ميتد لي�شمل �أكفان
املوتى مراعاة حلال الأحياء (.)1
�إن الن�صو�ص ال�سابقة تقرر هذا املعنى مما �سبق ذكره من دعوة
�إىل الرت�شيد يف كل حالة ا�ستنفاع بخريات اهلل يف �أر�ضه ،وعلى ر�أ�س ذلك
العنا�صر الثالثة املالزمة النتفاع الإن�سان وهي :املاء والطعام والك�ساء،
حيث جاء الأمر على �ضرورة املحافظة كم ًا وكيف ًا على هذه العنا�صر حتى
( )1ال�صعيدي – عبد احلكيم عبد اللطيف ،البيئة يف الفكر الإن�ساين والواقع الإمياين،
ط ،1996 – 1416 ،2 :الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة – م�صر� ،ص .165
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ال تتعطل وظيفتها ومهمتها ،وبالتايل تتعطل احلياة وتكون غري �صاحلة
كبيئة حلياة الإن�سان.
وال �شك �أن �أ�سلوب الرت�شيد ك�سلوك يحفظ الإن�سان من الوقوع
يف مهلكة الإ�سراف والتقتري ،يحتاج �إىل تربية بيئية �إميانية تنطلق من
خالل بناء منظومة �سلوكية تربوية من �ش�أنها �أن حتمي البيئة من ا�ستهتار
الإن�سان و�ضعف وعيه و�إدراكه خلطورة ت�صرفاته على نف�سه ،وعلى ما
يحيط به من عنا�صر تقررت م�س�ؤوليته عنها ،وقد تقرر لذلك منهجية
من �ش�أنها �أن حتفظ لهذه البيئة خرياتها �صاحلة حلياة الإن�سان �إىل �أن
يرث اهلل الأر�ض ومن عليها.
خام�س ًا  -قــراءة مقـارنـــة :
لقد كانت احل�ضارة الإ�سالمية خطت خطوات تقنية عملية يف
االلتزام بحد االقت�صاد يف ا�ستهالك املوارد البيئية ،ومراقبة ذلك مراقبة
فنية بالإ�ضافة �إىل املراقبة القانونية والإدارية ،ومن �شواهد ذلك ما روي
من �أن �أحمد بن مو�سى ذكر يف كتابه له يتعلق باحليل الآلية �أنه اخرتع �آلة
تراقب الإ�سراف يف املياه التي ُت�سقى بها احلقول ،وذلك ب�أن تثبت هذه
الآلة يف احلقول التي يتم فيها ال�سقي ،وت�صدر �أ�صوات ًا خا�صة كلما ارتفع
م�ستوى املاء فيها �إىل احلد املطلوب ،فتتالفى �إذ ُا الزيادة على ذلك لكي
ال يذهب املاء هد ًرا .وقد اخرتع ابن ال�شباط مبدينة توزر بتون�س نظام ًا
للري على درجة عالية من الدقة يف �أخذ احلقول ا�ستحقاقاتها من املياه
عند احلد املطلوب دون �إه��دار ل�شيء منها يف غري نفع .وكل من هذا
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االخ�تراع ،وذلك يدل يف مغزاه على ثقافة بيئية �إ�سالمية كانت توجه
احل�ضارة الإ�سالمية �إىل االقت�صاد يف موارد البيئة.
وحينما نقارن يف هذا ال�ش�أن احل�ضارة الإ�سالمية باحل�ضارة
الغربية واحل�ضارات قبلها التي كان لها ت�أثر بها ،ف�إننا نقف على بون
�شا�سع بني الطرفني ،فاحل�ضارة الرومانية التي لها �أثر يف احل�ضارة
الغربية كانت تقوم على الأبهة والفخامة يف كل �شيء ،وال �أدل على ذلك
من هذه الهياكل العمرانية ال�ضخمة املنت�شرة �آثار ًا يف البالد التي وطئتها
هذه احل�ضارة ،و�أغلب هذه الهياكل مبا �أنفق فيها من املوارد الطائلة �إمنا
كانت لأغرا�ض باذخة مرتفة مثل م�صارعة احليوانات و�إقامة االحتفاالت
واملباريات ،و ُيقا�س عليها كثري غريها من الت�صرفات يف امل�أكل وامللب�س
واملركب ،بحيث يتبني �أن تلك احل�ضارة كانت ت�سلك م�سلك ال�سرف يف
ا�ستنزاف مقدرات البيئة دون وعي مبا ي�ؤدي �إليه ذلك اال�ستنزاف من
ا�ضطراب وخلل فيها.
و�أم���ا احل�ضارة الغربية فهي ق��د ا�ست�صحبت معاين ال�سرف
املنحدرة �إليها من احل�ضارة الرومانية خا�صة ،وا�ستحدثت غايات تلتقي
يف جمملها عند حتقيق الرفاه املادي غاية عليا للحياة ،ف�أدى بها ذلك
كله �إىل �أن �أ�صبحت �أكرث من �أي ح�ضارة �سابقة ال تكتفي ب�أن جتعل من
الإ�سراف يف ا�ستنزاف م��وارد البيئة �سلوك ًا عملي ًا ،بل جتعل من ذلك
الإ�سراف قيمة عليا جتتهد فيه ،وجتد يف اخرتاع و�سائله وطرقه ،وتتفنن
يف الدعوة �إليه والإغواء به.
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�إن مقيا�س التقدم والتخلف يف هذه احل�ضارة هو مدى ما ي�ستهلكه
الفرد من املوارد ،فكلما كان ال�شعب �أو الدولة �أكرث ا�ستهالك ًا كانت �أعلى
�ش�أن ًا يف �سلم التقدم االقت�صادي واحل�ضاري ،و�إذا ما خف اال�ستهالك
ل�سبب �أو لآخر هبت �أجهزة الدولة تدفع النا�س �إليه ،وجتندت و�سائل
الإع�لام حتث عليه وترغب فيه ب�أنظمة رهيبة للدعاية والإع�لان .وكل
ا�ستهالك يف �أي مرفق من مرافق احلياة �إمنا هو يف حقيقته ا�ستنزاف
ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ملوارد البيئة املتجددة منها والنا�ضبة على
حد �سواء.
وقد �أف�ضى هذا امل�سلك الإ�سرايف ملوارد البيئة باحل�ضارة الغربية
�إىل امل�أزق البيئي القائم راهن ًا ،فهذا امل�أزق هو يف ال�شطر الأكرب منه
ثمرة مرة لإ�سراف الإن�سان يف اال�ستهالك البيئي� ،إذ هذا اال�ستهالك
النهم الذي به يتحقق الرفاه غاية احلياة العليا �أرهق البيئة �إرهاق ًا مبا
ا�ستنزف من مواردها ف�أثر ذلك يف توازنها ،ومبا نتج عنه من �أ�سباب
التلوث املختلفة ،فكانت له بذلك �آثار �سلبية مزدوجة يدعو بع�ضها بع�ض ًا
وي�ؤدي بع�ضها �إىل بع�ض.
�إنه �إذ ًا اال�ستهالك الأه��وج ملوارد البيئة الذي انتهى باحل�ضارة
الغربية �إىل ه��ذا امل���أزق البيئي امل�ستفحل ،ول��و ذهبنا نتلم�س الأمثلة
الواقعية لذلك لوجدنا يف كل موقع من الأر�ض اً
مثال �صارخ ًا ي�ؤيده ،ولعل
من �أق��رب الأمثلة منا و�أبلغها يف املقارنة مع احل�ضارة الإ�سالمية ما
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�سلكته ح�ضارة الغرب من م�سلك يف البنيان انتهجت فيه منهج التطاول
بذخ ًا فيه ب�أنظمة رهيبة للدعاية والإعالن .وكل ا�ستهالك يف �أي مرفق
من مرافق احلياة �إمنا هـو يف حقيقته ا�ستنزاف ب�صفة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ملوارد البيئة املتجددة منها والنا�ضبة على حد �سواء.
وقد �أف�ضى هـذا امل�سلك الإ�سرايف ملوارد البيئة باحل�ضارة الغربية
�إىل امل�أزق البيئي القائم راه ًنا ،فهذا امل�أزق هو يف ال�شطر الأكرب منه
ثمرة مرة لإ�سراف الإن�سان يف اال�ستهالك البيئي� ،إذ هذا اال�ستهالك
النهم الذي به يتحقق الرفاه غاية احلياة العليا �أرهق البيئة �إرهاق ًا مبا
ا�ستنزف من مواردها ف�أثر ذلك يف توازنها ،ومبا نتج عنه من �أ�سباب
التلوث املختلفة ،فكانت له بذلك �آثار �سلبية مزدوجة يدعو بع�ضها بع�ض ًا
وي�ؤدي بع�ضها �إىل بع�ض.
لقد ظلت احل�ضارات الإن�سانية على مدى التاريخ تتباهى بالتطاول
يف البنيان منذ احل�ضارة الفرعونية ب�أهراماتها �إىل احل�ضارة الغربية
بناطحات ال�سحاب ،غافلة عما ي�ؤدي �إليه ذلك التطاول من �أثر بيئي مدمر،
ولكن عمر بن اخلطاب ( ر�ضي اهلل عنه ) حينما �أر�سى �أ�س�س احل�ضارة
الإ�سالمية يف �ش�أن عمارة البناء بذلك املر�سوم الذي �ألزم فيه النا�س ب�أن ال
يرفعوا بنيان ًا فوق القدر وفق القدر املالئم يف تلك الفرتة كان ي�صدر عن فقه
بيئي �إ�سالمي يوجه �إىل االقت�صاد يف موارد البيئة من مواد البناء وتوابعه،
ويتح�سب من وراء الزمن �إىل ما يحدثه الإ�سراف فيها من �أثر وخيم العواقب
على احلياة مبا ي�سببه من خلل يف التوازن البيئي.
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وحينما تكتمل حلقات هذا الفقه البيئي العملي يف التعامل الواقعي
مع البيئة ،وتن�ضم �إىل حلقات ذلك الفقه النظري الذي يت�شكل من الت�صور
الثقايف الإ�سالمي حلقيقة البيئة وعالقتها بالإن�سان ،وحينما يلحظ الأثر
الفعلي لذلك الفقه كما يرتاءى يف جتربة احل�ضارة الإ�سالمية ،وحينما
ُيقارن ذلك كله مبا يف احل�ضارات الأخرى عامة واحل�ضارة الغربية خا�صة
من ثقافة بيئية �أ�س�س ًا نظرية و�آثار ًا عملية ،حينذاك ف�إنه يتبني للدار�س
�أي فقه بيئي عظيم توفر عليه الإ�سالم ،كفيل ب�أن ي�سهم �إ�سهام ًا فاع ًال
يف عالج الأزم��ة البيئية الراهنة ،و�أن يجنب الإن�سانية كل �أزمة مقبلة
لو هي تعاملت مع ق�ضايا البيئة من خالل منظور �إ�سالمي ثقافة نظرية
وتطبيق ًا عملي ًا (.)1
�ساد�س ًا  -جـوانــب م�شــرقــة :
ملا ك��ان الإ���س��راف يعرب �ضمن �إط��ار املفهوم الإ�سالمي عن كل
عبث بالبيئة دون حاجة �أو انتفاع ،وذلك �سواء �أكان ذلك بالإفراط يف
داع �أو م�س ّوغ ،ف�إن هناك جوانب م�شرقة تعك�س
اال�ستهالك �أو العبث دون ٍ
هذا التنظري واقع ًا عملي ًا حتذر الن�صو�ص من خالله من انتهاك حرمة
البيئة دون وجه حق عبث ًا ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض جانب ملا يقرر ذلك من
دالالت.
· ال��وع��ي��د على قتل ع�صفور ع��ب��ث��اً :فالع�صفور و�إن ك��ان من
()1

النجار  -عبد املجيد عمر ،ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي ،مرجع �سبق ذكره.
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خملوقات اهلل ال�صغرية� ،إال �أنه جزء ال يتجز�أ من البيئة التي �أمر اهلل
برعايتها وعدم انتهاك حرمتها ،ويقرر ذلك قول ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عج �إىل اهلل يوم القيامة يقول :يا
عليه و�سلم)« :من قتل ع�صفور ًا عبث ًا ّ
رب �إن فالن ًا قتلني عبثا ومل يقتلني منفعة» (.)1
وهناك حديث �آخر يقرر الزجر عن قتل خملوقات اهلل تعاىل التي
�سخرها اهلل تعاىل غذاء للإن�سان دون حاجة وعبث ًا ،حيث يقول الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) فيه« :ما من م�سلم يقتل ع�صفور ًا فما فوقها
بغري حقها �إال ي�س�أله اهلل عز وجل عنها  ...قيل يا ر�سول اهلل :وما حقها ؟
 ...قال� :أن يذبحها في�أكلها ،وال يقطع ر�أ�سها ويرمي بها» (.)2
�إن هذين احلديثني يدالن داللة قوية على وجوب احرتام كل ذي
روح من الطري واحليوان ،ومنع قتله لغري حاجة �أو منفعة معتربة ،كما
ير�شدان �إىل املحافظة على موارد الرثوة وعدم تبديدها باللهو والعبث
لغري منفعة اقت�صادية.
()1

القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص ..89

( )2رواه �أحمد عن عبد اهلل بن عمرو (  ،) 6551وب�أخ�صر منه (  .) 6550وقال ال�شيخ
�شاكر� ( :إ�سناده �صحيح ) ،ورواه الن�سائي �ص  ،239 – 207واحلاكم و�صححه
ووافقه الذهبي (  ،) 233 / 4كما �أقره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ،ورواه
الطيال�سي واحلميدي والدارمي .وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية
البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .89
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· ع��دم ورود ممر�ض على م�صح :ويقرر ذلك قول ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�سلم)« :ال يوردن ممر�ض على ُم�صح» ( .)1فعندما
تورد الإبل لل�شرب يجب على �صاحب الإبل املري�ضة �أال يوردها على الإبل
ال�سليمة فتحتك بها فتعديها ،وهذا توجيه لوقايتها من املر�ض ،ف�إذا
�أ�صيبت فيجب �أن تعالج حفاظ ًا عليها باعتبارها كائن ًا حي ًا من ناحية،
وباعتبارها ما ًال نامي ًا من ناحية �أخرى ،وال يتم هذا الواجب �إال بطبيب
بيطري خم�ص�ص ،فهو مطلوب �شرع ًا.
· �إي ــاك والـحـلـ ــوب :حيث تعترب داللة هذا احلديث من روائع ما ورد يف
ال�سنة يف املحافظة على املوارد ،حيث يقول الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم)
مل�ضيفه الأن�صاري الذي �أراد �إكرامه بذبح �شاة�« :إياك واحللوب» (.)2
فهذا احلديث يثري ق�ضية تتمثل يف �ضرورة االنتفاع بعنا�صر البيئة
دون �إحلاق �ضرر قدر الإمكان ،وذلك حتى ولو كان ذلك يف ذبح �شاة
واحدة ،حيث �أن يف ذلك تربية على القيم والأخالق التي ينبغي �أن يلتزم
بها اجلميع ،وال �شك �أن يف ذلك بعد ًا راقي ًا يف النهي عن ا�ستنزاف البيئة
متى ما �أمكن جتاوز ذلك با�ستخدام البدائل الأخرى.
( )1متفق عليه عن �أبي هريرة ( ر�ضي اهلل عنه ) ،الل�ؤل�ؤ واملرجان (  .) 1436وقد �أورد
هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق
ذكره� ،ص  .89واملمر�ض� :صاحب الإبل املري�ضة بداء اجلرب ،وامل�صح� :صاحب الإبل
ال�صحيحة ال�سليمة.
( )2رواه م�سلم يف الأطعمة عن �أبي هريرة ( ر�ضي اهلل عنه ) (  ،) 1038الل�ؤل�ؤ واملرجان
( .)1436وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة
الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .90
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· االنتفاع ق��در امل�ستطاع :فال بد من االنتفاع قدر اال�ستطاعة
مبنافع وعنا�صر البيئة على اختالفها ،وذلك بعدم �إهمال �أو جتاهل �أي
جانب لالنتفاع ،ويقرر ذلك ما قاله الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم)
لأ�صحابه عندما ر�أى �شاة ميتة« :ملن هذه ال�شاة ؟  ...قالوا� :إنها �شاة
ملوالة ميمونة – �أم امل�ؤمنني – قال :هال انتفعتم بجلدها ؟  ...قالوا� :إنها
ميتة ،قال� :إمنا ُحرم �أكلها» ( .)1ففي هذا احلديث ينبه الر�سول (�صلى
اهلل عليه و�سلم) ال�صحابة �إىل اال�ستفادة من جلد ال�شاة – فروتها –
ب�أن يدبغ فيطهر بالدباغ وينتفع به بد ًال من �أن يرمى (.)2
· قاطع ال�سدر يف النار :حيث يعترب بذلك متلف ًا لعنا�صر البيئة
دون وجه انتفاع �أو حق ،ويقرر ذلك قول ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و�سلم)« :من قطع �سدرة �ص ّوب اهلل ر�أ�سه يف النار »(.)3
ويعني كما ذكر �أبو داود يف �سننه قطع �شجرة يف فالة ي�ستظل
بها ابن ال�سبيل والبهائم عبث ًا وظلم ًا بغري حق يكون له فيها ،فجزاءه �أن
()1

القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .90

( )2رواه �أبو داود يف الأدب ( )5239عن عبد اهلل بن حب�شي ،وذكره يف �صحيح اجلامع
ال�صغري ( .)6476وقد �أورد هذا احلديث القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف
�شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص  .99واملراد بال�سدرة� :شجرة ال�سدر (النبق)
التي يكرث وجودها يف الرباري.
(� )3أنظر �سنن �أبي داود (  .) 404 / 3وقد �أورد هذا النقل القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية
البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .99
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ي�ص ّوب ر�أ�سه يف النار كما �ص ّوب ق�صده دون وجه حق نحو هذه ال�شجرة
التي ينتفع بها النا�س (.)1
ويف هذا الوعيد ال�شديد يف التوجيه �إىل املحافظة على الأ�شجار
ملا فيها من نفع كبري للبيئة ،فال يجوز �أن تقطع �إال بقدر وح�ساب ،بحيث
يغر�س مكانها غريها مما يقوم بوظيفتها (.)2
هناك الكثري من الدالئل التي تقررت �ضمن ن�صو�ص الدين من
الإر���ش��ادات القر�آنية �أو التوجيهات النبوية حت��ارب ا�ستنزاف البيئة
وا�ستغاللها دون وجه حق �أو انتفاع؛ ومن �أجل ذلك ف�إن ما ي�ستفاد مما
تقرره هذه الدالئل �أن االعتداء على البيئة ا�ستنزاف ًا يجر �إىل وعيد من
اهلل تعاىل ملن ارتكب هذا اجلرم يف حق الأمانة التي ا�ست�أمنه �إياها وهي
البيئة؛ ولذلك كان لزام ًا عليه �أن يحافظ على التزامه يف �سلوكه بالن�سبة
ملختلف ممار�ساته التي تت�شكل من خالل عالقته مع املحيط احليوي الذي
يتحقق بتفاعله معه التوازن واال�ستقرار واحلفظ حلياة خمتلف الكائنات
الإن�سانية وعلى ر�أ�سها الإن�سان.

(	)1القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .100
( )2الكندري – عبد اهلل رم�ضان عبد اهلل ،البيئة والتنمية امل�ستدامة ،ط،1992 ،1 :
مطبعة جامعة الكويت ،العا�صمة  -الكويت� ،ص .71
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املطلب الثاين
م�س�ألة ندرة العنا�صر البيئية
وما يت�صل بتحقيق الأمن الغذائي
ومن جانب �آخر ف�إن ما ي�ستدعي املناق�شة �ضرورة �أثناء التعر�ض
ل�ضوابط حق االنتفاع بالبيئة ما يت�صل مب�س�ألة الندرة يف املوارد ،وما �إذا
كانت هذه امل�شكلة تثري خطورة على حياة الإن�سان مما ي�ستلزم �ضرورة
تعزيز قنوات الأمن الغذائي ل�ضمان عدم تعر�ض حياته للخطورة من
عدمه ،وما �إذا كانت هذه امل�س�ألة تتعار�ض مع ما يعترب �صلب ًا و�أ�سا�س ًا
من �أ�سا�سات عقيدة امل�سلم التي اقت�ضت كون الرزق بيد اهلل وتقديره،
فهو املتك ّفل بتوفري ما يعني الإن�سان على حياته الدنيا ،ومدى تعلق م�س�ألة
الندرة يف العنا�صر الطبيعية مب�شكلة الإ�سراف ،وذلك من خالل ا�ستقراء
هذا املفهوم يف النظام الر�أ�سمايل واال�شرتاكي كنظامني و�ضعيني ،ومن
خالل ا�ستقراء هذا املفهوم من منظور الإ�سالم وفق ما تقرره الدالالت
والن�صو�ص.
�أو ًال  -م�س�ألة ندرة العنا�صر البيئية:
مما ال �شك فيه �أن ندرة العنا�صر البيئية كم�شكلة ناجمة يف جانب
كبري منها نتيجة ا�ستنزاف املوارد بالإ�سراف يف ا�ستهالكها دون �ضابط
تتعار�ض وما هو مقرر يف ن�صو�ص الت�شريع الإ�سالمي ،فاهلل �سبحانه
وتعاىل عندما �سخر البيئة بعنا�صرها ومكوناتها للإن�سان جعلها م�ؤهلة
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باعتبار ما �أن�ش�أه فيها ،وباعتبار ما يتحقق من وجوه انتفاع بفعل املتغريات
البيئية وعلى ر�أ�سها ما حتدثه يد الإن�سان من بيئة م�شيدة.
وقد ذكر الكندري يف كتابه ( البيئة والتنمية امل�ستدامة ) ب�أن
علماء االقت�صاد مل يجمعوا على تعريف حمدد لندرة العنا�صر الطبيعية،
وقد عرفوها بطرق خمتلفة ،فبع�ضهم عرف الندرة ب�أنها :عدم توفر
ال�سلع �أو اخلدمات بالقدر الذي ي�سد احتياجات الإن�سان منها يف وقت
معني .يف حني عرفها �آخرون ب�أنها :حالة الأ�شياء النافعة التي ال تكفي
كميتها املتاحة لإ�شباع حاجات الإن�سان يف وقت معني.
ثم قرر من جانب �آخر ب�أن م�س�ألة ندرة املوارد البيئية الطبيعية
تعترب ذات �أهمية اقت�صادية كبرية ،و�أن ن�ضوب هذه املوارد �سوف يعترب
بحد ذاته م�شكلة يجب التفكري فيها وبذل جهود كبرية يف جمال التخطيط
للحفاظ فرتة زمنية طويلة من �أجل احلفاظ على االتزان البيئي.
كما �أ�شار �إىل �أنه متى تطلع املجتمع �إىل حتقيق زيادة يف الإنتاج،
فال بد له من احلد من اال�ستهالك وتوفري قدر من الإنتاج ال�ستغالله
يف �إقامة م�شروعات جديدة تنتج قدر ًا �إ�ضافي ًا من ال�سلع يف امل�ستقبل
� ...أي �أن على املجتمع ال�سعي يف هذه احلالة �إىل توفري جزء من �إنتاجه
احلا�ضر ليتمكن من زيادة قدرته الإنتاجية يف امل�ستقبل.
ثم �إن ما يت�صل بالعنا�صر البيئية التي تتفاوت ما بني دولة و�أخرى
له دوره يف تفاقم هذه امل�شكلة ،حيث �أن ما ينبغي �أخ��ذه يف االعتبار
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الحتواء مثل هذه امل�شكلة �ضرورة الو�ضع يف االعتبار ما يتمتع به املجتمع
من مميزات ت�صل باملوارد والإمكانيات الإنتاجية حتى ال يظل جزء منها
عاط ًال دون ا�ستغالل (.)1
وبذلك يت�ضح �أن م�شكلة الندرة وفق ًا للتعريفات ال�سابقة يت�صل
حتققها يف جانب كبري منه ب�سبب عدم احلد من اال�ستهالك ،وهذا ما
داع.
بداع ومن دون ٍ
يعني الإ�سراف وا�ستنزاف املوارد ٍ
وما يهم يف هذا املقام هو �أن النظرة لهذا املفهوم تختلف حماوره
و�أ�س�سه ما بني النظريات الو�ضعية والر�ؤية الإ�سالمية القائمة على ما قررته
الن�صو�ص .ثم �إن النموذج املتطرف للنظام الر�أ�سمايل هو ما ي�سمى باقت�صاد
ال�سوق احل��ر تتحدد على �أ�سا�س الإق���رار بحرية امللكية الفردية ،وحرية
الت�صرف االقت�صادي يف �شتى النواحي وامليادين( :الإنتاج واال�ستهالك
واالدخ���ار) ،وتتلخ�ص عنا�صر احلرية االقت�صادية يف ثالثة مبادئ هي:
(حرية امللكية الفردية ،و�سيادة امل�ستهلك ،وحرية العمل والإنتاج).
ف�أما مبد�أ احلرية الفردية ف�إن الفرد ح ٌر يف �أن يت�صرف يف �سائر
ممتلكاته وي�ستغلها على النحو ال��ذي يحقق م�صلحته وح�سب تقديره
مبعزل عن �أية عوامل �أخرى ،وهذا بحد ذاته ميكن �أن يحدث خل ًال يف
توازن النظام البيئي نتيجة لل�ضغط الذي ميكن �أن يقع على �أحد العنا�صر
البيئية دون الأخرى نتيجة ذلك.
( )1الكندري – عبد اهلل رم�ضان عبد اهلل ،البيئة والتنمية امل�ستدامة ،مرجع �سبق ذكره،
�ص .73

332

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

و�أما مبد�أ حرية امل�ستهلك فيتمثل يف �أنه حر يف �أن يختار بني ال�سلع
التي يجدها معرو�ضة �أمامه ويف متناول يده يف الأ�سواق ،وذلك دون �أن
يتدخل �أو يكون له دور يف حتديد ما ينتج من تلك العنا�صر البيئية ،وهو
ما يلحق بدوره �أي�ض ًا اختال ًال يف التوازن البيئي الذي يلحق �أ�ضرار ًا بيئية
واقت�صادية طويلة املدى تنعك�س �سلب ًا على املجتمع (.)1
وبالنظر �إىل ما ت�شكله حماور نظرة الدين الإ�سالمي لهذا املفهوم،
ف�إننا جند �أن هذه النظرة تت�سم بال�شمولية بحيث يدخل يف ح�سابه كل
ما له �صلة به ،فالنظام الإ�سالمي ي�ؤثر امل�صلحة العامة على اخلا�صة،
ولي�س العك�س كما يف النظام الر�أ�سمايل الو�ضعي ،ال �سيما و�أنه نظام من
و�ضع اخلالق العليم الذي ي�أخذ يف ح�سبانه �أي�ضا امل�ستقبل غري املنظور
بالن�سبة للإن�سان.
ومن هنا ف�إن الإ�سالم ينظر �إىل مو�ضوع الندرة من زاوية �أخرى
خمتلفة تغاير متام ًا نظرة �أ�صحاب املذاهب الو�ضعية ،فهو ال يرى م�شكلة
تعدد حاجات الإن�سان وندرة املوارد؛ وذلك لأن اهلل اخلالق جلت قدرته
قد جعل لكل �شيء ميزان ،و�إمنا امل�شكلة احلقيقية يف �سوء توزيع الدخول
والرثوات التي �أنعم اهلل تعاىل بها على عباده بالق�سطا�س وبح�ساب موزون
بحيث ال يطغى جانب على �آخر ،وال يكون هناك ندرة يف الرزق وال ندرة
يف امل�ستفيدين من هذه الأرزاق ،فقد خلق اهلل الكون وو�ضع امليزان.
( )1الكندري – عبد اهلل رم�ضان عبد اهلل ،البيئة والتنمية امل�ستدامة ،مرجع �سبق ذكره،
�ص .76
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وبذا تت�ضح ب�أن امل�شكلة يف الإن�سان ذاته ويف �سوء التنظيمات التي
فر�ضها على نف�سه ،وذلك ب�سوء توزيعه للرثوات �إىل جانب كفرانه بالنعم
والهبات التي ال ح�صر لها من حيث �إهماله ال�ستثمار املوارد الطبيعية
املتاحة ،وموقفه ال�سلبي من هذه املوارد �أحيان ًا� ،أو جتاوزه عن ا�ستغاللها
يف �أماكن معينة� ،أو ان�صرافه �إىل ا�ستغالل جميع امل�صادر ا�ستغال ًال
متكام ًال ومتنا�سق ًا ويبدو ذلك جلي ًا يف قوله تعاىلَ } :و�آَتَا ُك ْم ِمنْ ُك ِّل َما
ال ْن َ�سانَ َل َظ ُلو ٌم َك َّفا ٌر{(.)1
�س ََ�أ ْل ُت ُمو ُه َو�إِنْ َت ُع ُّدوا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ اَل تحُ ْ ُ�ص َ
وها �إِنَّ ْ إِ
وحقيقة الأمر ف�إن الإ�سالم يرف�ض الأخذ �أو حتى جمرد القول بندرة
املوارد االقت�صادية ،فمن امل�سلمات يف نظره متام اخللق وكماله و�ضمان
التوازن فيه ،وهو يرى �أن امل�شكلة احلقيقية تكمن يف ال�سلوك املنحرف
للإن�سان الذي ي�ؤدي �إىل الأ�ضرار الكثرية في�ضل �سواء ال�سبيل.
وبذلك ف���إن الإ���س�لام ال يقر مب�س�ألة ال��ن��درة يف امل���وارد البيئية
الطبيعية ملا يف ذلك من اختالل يف البعد العقدي يف عالقة الإن�سان
باهلل ،والتي يتقرر من خاللها الكمال واجلالل هلل اخلالق ،وهو بذلك
يتناق�ض جملة ومو�ضوع ًا مع ما تقره املذاهب الو�ضعية التي تقوم على
فكرة االختالل ،وم���ؤداه��ا �أن احلياة بطبيعتها تقوم على �سل�سلة من
التناق�ضات وال�صراعات ،وبذلك تكمن امل�شكلة احلقيقية يف �سوء توزيع
ال��دخ��ول وال�ث�روات التي �أنعم اهلل تعاىل بها على عباده بالق�سطا�س
وبح�ساب موزون بحيث ال يطغى جانب على �آخر.
(� )1إبراهيم. 34 ،
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�إن اهلل تعاىل بقدرته ومبيزانه الذي �سخر من خالله البيئة خلدمة
الإن�سان قد جعل العنا�صر البيئية تتجدد مع م�ضي الزمان ،وجتددها
يجعلها قادرة على احلفاظ على توازنها خلدمة الإن�سان ،و�أنه متى اختل
هذا التوازن تعود بعد حني عند زوال الأثر امل�ؤدي �إىل ذلك لت�ؤدي دورها
املنوط بها وامل�سخرة من �أجله مرة �أخرى� .أما املذاهب الو�ضعية التي
تقرر الإن�سان جزء ًا منف�ص ًال عن البيئة ال وحدة من وحداتها ،فقد قررت
م�س�ألة الندرة باعتبار �أن معدالت منو احلاجات للإن�سان يزيد كثري ًا عن
معدل تزايدها مما ي���ؤدي �إىل الندرة� ،إال �أن هذا الزعم غري مقبول لأن
التوازن البيئي يق�ضي بغري ذلك ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن مبد�أ التوازن يتنافى
مع الوفرة ،وبالتايل ف�إنه ال يعود هناك جمال لالعتقاد با�ستمرار وجود
الوفرة ،فكما �أن الندرة لي�ست دائمة وهي �شيء عار�ض ،ف�إن الوفرة كذلك
لي�ست دائمة ،وبذلك ف�إن الإ�سالم ال ي�أخذ ب�أي من الفكرتني (.)1
و�إذا كانت م�س�ألتا الندرة والوفرة ال ي�أخذ بهما الإ�سالم؛ وذلك
نظر ًا �إىل �أن الأوىل تتعار�ض مع الكمال واجلالل الذي �سخر اهلل تعاىل
عليه البيئة ،و�أن الثانية نظر ًا �إىل �أنها لي�ست دائمة ،ف�إن هناك م�س�ألة
معا�صرة تت�صل بذلك وهي مثارة وفقا خللفيتها التاريخية بعد احلرب
العاملية الثانية ،حيث ا�ست�شعرت دول العامل �إىل حتقيق ما ا�صطلح عليه
بالأمن الغذائي ،ولعل ما جر الإن�سان �إىل مثل ذلك بالإ�ضافة �إىل التمدن
الذي و�صل �إليه ما جنته يده يف حق البيئة من جرائم �أدت �إىل هذا االختالل
( )1الكندري – عبد اهلل رم�ضان عبد اهلل ،البيئة والتنمية امل�ستدامة ،مرجع �سبق ذكره،
�ص .76
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يف التوازن البيئي لتفاعل خمتلف العنا�صر واملكونات البيئية ،ال �سيما و�أن
جور الإن�سان قد جر �إىل حالتني متناق�ضتني رغم كفاية العنا�صر البيئية
حلياة جميع من يعي�ش على الأر�ض بل ويزيد ،حيث جتد من ميوت من
ال�سمنة يف ال�شمال ،بينما جتد من ميوت من اجلوع يف اجلنوب ،فاخللل
لي�س يف الواقع ،بل فيمن يدير الواقع دون مراعاة للكرامة الإن�سانية التي
ف�ضل اهلل تعاىل بها الإن�سان املجرد على احليوان ،ال �سيما و�أنت جتد �أن
الإنفاق على غذاء احليوان يفوق ذلك الغذاء الذي ينفق على الإن�سان
الذي تفتك املجاعات بحياته عام ًا بعد عام ،وهذا ما جعل دول العامل
تنادي ب�ضرورة حتقيق الأمن الغذائي للمجتمع الإن�ساين.
ثاني ًا  -حتقيق الأمن الغذائي :
على الرغم مما و�صلت �إليه مدنية الإن�سان منذ القرن احلادي
والع�شرين حتى بداية الألفية اجلديدة من تقدم ورق��ي وح�ضارة يف
خمتلف املجاالت ،زراعية كانت �أو �صناعية �أو جتارية� ،إال �أنه ما زالت
هناك فئات من بني الإن�سان تعاين من فقدان الأم��ن الغذائي وتوفري
الغذاء الذي يحمي الإن�سان من املوت جوع ًا ،وذلك يف ظل فئات �أخرى
من املجتمعات الب�شرية ،والتي ت�سعى يف كل مو�سم �إىل �إتالف املحا�صيل
من خمتلف املنتجات؛ وذلك من �أجل املحافظة على ثبات �سعرها يف
ال�سوق؛ لذلك كان على املجتمعات الإن�سانية ح�سابات ينبغي �أن ت�ضعها يف
ح�سبانها من �أجل تعزيز و�إ�شاعة الأمن الغذائي كحق من �أب�سط احلقوق
التي ينبغي �أن تتحقق يف املجتمعات الإن�سانية دون ا�ستثناء� ،أما التذ ّرع
بقلة خريات الأر�ض فهي حجة واهية ال ترقى حتى للرد عليها ،حيث ه ّي�أ
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اهلل �سبحانه وتعاىل الأر�ض ليعي�ش عليها كل خملوق من خملوقاته ،فكل
�شيء عنده مبقدار،حيث جعل اهلل تعاىل يف البيئة من كل �شيء موزون،
ولكن تدمري الإن�سان للبيئة التي ّ
�سخرها اهلل تعاىل له على ح�ساب حتقيق
م�صالح مادية ووقتية زائلة ،هو الذي جعله يف واقع تختل فيه قاعدة
التوفري لأب�سط احتياجاته ورغباته.
· اخللفية التاريخية :مع انتهاء احلرب العاملية الثانية ،ومنذ
اخلم�سينات من القرن املا�ضي حتى �أوائل ال�سبعينات ،كان العامل �أجمع
ينظر �إىل م�س�ألة توافر خمزونات �ضخمة من احلبوب يف �أمريكا ال�شمالية
كما لو كان ظاهرة �سرمدية – فكرة الوفرة التي مل ي�أخذ بها الإ�سالم ،-
غري �أن �إنتاج احلبوب هبط يف عام  1972يف العديد من املناطق املنتجة
الرئي�سية يف �آن واحد ،وارتفعت املتطلبات من الواردات – خا�صة يف االحتاد
ال�سوفيتي  ،-واختفت الفوائ�ض تقريب ًا بني يوم وليلة ،ون�ش�أ عن ذلك حالة من
الذعر والتكالب على ال�شراء ،وت�ضاعفت �أ�سعار احلبوب �إىل ثالثة �أمثالها ،يف
حني زادت �أ�سعار الأ�سمدة �أكرث من �أربع مرات ،وبات �أفقر البلدان امل�ستوردة
مهدد ًا ب�شبح احلرمان من احل�صول على �إمدادات كافية الأغذية والأ�سمدة،
ووجد العامل نف�سه �أمام �أزمة غذائية طاحنة.
ومن بني اخلطوات التي بادرت منظمة الأغذية والزراعة – �إحدى
املنظمات التابعة ل�ل�أمم املتحدة � -إىل اتخاذها �إزاء هذه الأو�ضاع،
العمل على ا�ستحداث ترتيبات للأمن الغذائي العاملي ،و�إن�شاء امل�شروع
الدويل لتوريد الأ�سمدة ،واال�ضطالع مبعظم الأعمال التح�ضريية الفنية
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مل�ؤمتر الأغذية العاملي ،والذي انعقد حتت رعاية الأمم املتحدة يف روما
من العام .1974
ويف عام  1974هبط �إنتاج احلبوب العاملي للمرة الثانية خالل
ثالث �سنوات ،ويف ذات الوقت كان ينظر �إىل الأزم��ة الغذائية العاملية
بو�صفها نذير ًا بفرتة طويلة من العجز الغذائي الع�صيب� ،إال �أن هذا مل
يحدث لعدة �أ�سباب ،منها �أن الربامج الإمنائية طويلة املدى والتي بد�أت
يف عدد من البلدان الأ�سيوية �أثناء ال�ستينات قد جنحت ،وكانت هناك
توجهات نحو �إعطاء �أولوية متقدمة لإنتاج الأغذية حملي ًا ،واتخذت
ترتيبات م�ؤ�س�سية لإنذار العامل ب�صورة واقعية باقرتاب �أية كارثة ،هذا
بالإ�ضافة �إىل توفري �أف�ضل ال�سبل ملعاجلتها عند وقوعها ،وميكن �إيجاز
كل ذلك حتت عنوان ( :الأمن الغذائي العاملي ).
· داللـ ــة املفه ــوم :يهدف الأمن الغذائي يف هدفه النهائي �إىل �ضمان
�أن تتوافر جلميع النا�س يف كل الأوقات الكميات املادية والقدرة االقت�صادية
للح�صول على ما يحتاجون �إليه من �أغذية �أ�سا�سية� ،أم��ا �أهدافه الأكرث
حتديد ًا فهي ترتبط بالإنتاج مع تركيز خا�ص على بلدان العجز الغذائي
ذات الدخل املنخف�ض ،وبا�ستقرار تد ّفق الإمدادات ،و�ضمان ح�صول الدول
واملجموعات االجتماعية املحتاجة على الإمدادات املتاحة (.)1
وتعرف منظمة ال�صحة العاملية (�أم��ان ال��غ��ذاء) ب�أنه( :جميع
( )1كتيب مطبوع مبنا�سبة الأربعون عاما الأوىل ،1985 – 1945 ،منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة ،1985 ،روما – �إيطاليا� ،ص .21
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الظروف واملعايري ال�ضرورية خالل عمليات �إنتاج وت�صنيع وتخزين وتوزيع
و�إعداد الغذاء ،والتي تعد الزمة ل�ضمان �أن يكون الغذاء �آمن ًا وموثوق ًا به
و�صحي ًا ومالئم ًا لال�ستهالك الآدمي) .وبذلك ف�إن ق�ضية �أمان الغذاء �أو
الأمن الغذائي ال تتوقف عند مرحلة الإنتاج الزراعي ،وال تقت�صر عليها،
ولكنها متتد – ورمبا اجلوانب الأكرث خطورة و�أهمية فيها – �إىل املراحل
الالحقة وحتى حلظة اال�ستهالك (.)1
· �أهمية الأمن الغذائي :تربز �أهمية الأمن الغذائي – ال �سيما يف
ظل التزايد الهائل لأعداد ال�سكان يف العامل – باعتبارها ق�ضية حمورية
ال ميكن تركها للظروف املتغرية ،والتي ال يبدو �أنها �آمنة ،فالغذاء �ضرورة
حيوية للإن�سان بالن�سبة لأي �شعب ،وذلك متى توافرت له حاجته من
الغذاء مبقادير منا�سبة وم�ستقرة وبطريقة �سهلة ،حيث ت�صبح احلياة
بف�ضل ذلك �سهلة ومي�سورة وت�ستقر فيها الأمور ،ولكن متى �أ�صبح غري
ذلك ،وان�شغل النا�س بقوت يومهم� ،ساد القلق واهتز اال�ستقرار ،وبرزت
امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ب�صورة �أكرث حدة .ومن
جهة �أخرى ف�إن حتقيق الأمن الغذائي ي�ستلزم بال�ضرورة تنمية الزراعة
واالرتقاء بالقطاع الزراعي (.)2
( )1حممد ال�سيد عبد ال�سالم ،الأمن الغذائي للوطن العربي� ،شوال  – 1418فرباير
� ،1998سل�سلة عامل املعرفة ال�شهرية التي ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ،مطابع الر�سالة ،العا�صمة – الكويت� ،ص .98
()2

حممد ال�سيد عبد ال�سالم ،الأمن الغذائي للوطن العربي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .98
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وبذلك ف�إن �أهمية الأمن الغذائي تتمثل باعتبارها حق ًا من �أب�سط
حقوق الإن�سان التي ال ينبغي اتخاذ �أي �إجراء من �ش�أنه تهديدها �أو �إ�ضعاف
�ضمان حتققها على �أر�ض الواقع .ونظر ًا لكونها حاجة ف�سيولوجية ،ف�إن
الإن�سان ال يبحث عن غريها من حقوق ما دامت غري متحققة له؛ �إذ ال
ميكن �أن ن�سمع عمن يطالب بحرية الر�أي �أو ب�أي حق من حقوق الإن�سان
الأخرى ،وذلك يف ظل انعدام �أو �ضعف الأمن الغذائي يف واقعه.
ومما يتعني على دول العامل العربي والإ�سالمي �ضرورة ال�سعي يف
ظل التحديات العاملية لي�س �إىل الأمن الغذائي فح�سب ،بل �إىل العمل على
خلق االكتفاء الذاتي ،وهو قدرة املجتمع على حتقيق االعتماد الكامل على
النف�س واملوارد والإمكانيات الذاتية يف �إنتاج كل االحتياجات الغذائية
حملي ًا ،ومن ثم فهو يعني الأمن الغذائي الذاتي دومنا حاجة للآخرين،
وبذلك ف�إن الدولة �أو جمموعة الدول املكتفية ذاتيا تكتفي ذاتي ًا يف ت�أمني
االحتياجات الغذائية ل�سكانها ب�صورة كاملة ،فال تكون عر�ضة لأي قدر
من املخاطر التي قد تفر�ضها ظروف خارجية ،وكذلك باعتباره الركيزة
الأ�سا�سية للتنمية االقت�صادية ،فال حتتاج �إىل �إنفاق �أموال يف اخلارج
هي بحاجة �إليها يف الداخل (.)1
· تعزيز احلق يف التنمية ك�سبيل لتحقيق الأمن الغذائي :يف
عام  ،1966وبالتحديد يف الكلمة التي �ألقاها وزير خارجية ال�سنغال �أمام
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،برزت املطالبة يف تفعيل حق ال�شعوب يف
()1
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التنمية ،حيث �أكد الوزير على �ضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز هذا احلق
على �أر�ض الواقع ،و�أن ذلك ي�ستدعي بناء نظام اقت�صادي جديد.
وقد جاءت دالالت هذا احلق باعتبار ارتباطها بالأمن الغذائي
معربة عن �أن احلقوق الأ�سا�سية واحلريات ترتبط بال�ضرورة باحلق
يف الوجود واحلق يف م�ستوى �أعلى وبدرجة متزايدة للمعي�شة ومن ثم
التنمية ،واحلق يف التنمية حق �إن�ساين؛ وذلك لأن الإن�سان ال ميكن �أن
يكون له وجود بدون تنمية ،ال �سيما و�أن هذا احلق تربز �أهميته بالن�سبة
للفقراء يف العامل ممن يعي�ش �ضمن ت�صنيف ال�شعوب النامية (.)1
�إن احلق يف التنمية باعتبار ارتباطه يف جانب منه بالأمن الغذائي
حق يرتبط بالفرد ،كما �أنه يرتبط يف ذات الوقت باجلماعة ،فهو حق
فردي وجماعي ،وهذا هو ما تبنته اجلمعية العامة يف الأمم املتحدة مما
�أخذت به انعكا�سا ملا قررته جلنة حقوق الإن�سان.
ويرى الأ�ستاذ ( )wilntergب�أن احلق يف التنمية حق مالئم وقابل
للتطبيق جلميع الب�شر مهما كان �أ�صلهم وهويتهم؛ وذلك لأننا ال ميكن �أن
نف ّرق عندما نتحدث عن حقوق الإن�سان ما �إذا كانت الدولة املتقدمة �أو
النامية م�شمولة بامل�شكلة؛ وذلك لأن حقوق الإن�سان يجب �أن تكون نف�سها
يف كل مكان (.)2
()1

ال�صايف – �صفاء الدين حممد عبد احلكيم ،حق الإن�سان يف التنمية االقت�صادية وحمايته
دوليا ،ط ،2005 ،1 :من من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت – لبنان� ،ص .181

( )2ال�صايف – �صفاء الدين حممد عبد احلكيم ،حق الإن�سان يف التنمية االقت�صادية
وحمايته دوليا ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .227
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وبذلك ف�إن حتقيق الأمن الغذائي كحاجة ف�سيولوجية للإن�سان
يف ظل التحديات التي تواجهها البيئة ،ويف ظل التزايد الهائل يف �أعداد
ملحة من �ش�أن عدم االلتفات
ال�سكان مع ا�ستقرار الأو�ضاع �أ�صبح �ضرورة ّ
لها �أو الإ�ضعاف من االهتمام بها �أن يجر الإن�سانية �إىل تفاقم يف انعدام
الأمن واال�ستقرار.
يقول را�شد الغنو�شي يف بحثه الذي قدمه للدورة الثامنة ع�شرة
للمجل�س – دبلن معلقا على �أبعاد �أزمة الأمن الغذائي يف ظل املجاعات
التي تعاين منها عدد من دول العامل ،وقيام بع�ض الدول ب�إتالف الأغذية
من �أجل املحافظة على �سعرها يف ال�سوق� ( :إن ما يجتاح العامل من ا�ستعار
للأ�سعار  -وبخا�صة املواد الغذائية  -مبا عر�ض ويعر�ض ع�شرات املاليني
للمجاعات وللأوبئة ،بينما يبلغ الرتف واجل�شع وخرائب �ضمائر الأغنياء
�إىل حد التخل�ص من كميات مهولة من الأغ��ذي��ة ب�إلقائها يف البحار
حمافظة على ارتفاع الأ�سعار� ،إىل جانب ما يلقى من �أغذية للكالب
وللقطط مبا يكفي حاجة مئات من ماليني الب�شر �إ�ضافية ،لهو التعبري
عن �إفال�س الفل�سفة املادية التي يقوم عليها النظام العاملي ال�سائـد ،كما
يعد تعبري ًا عن مدى اخللل يف النظام االقت�صادي والأخالقي ال�سائد ،مبا
يفر�ض �إعادة النظر يف هذا النظام فل�سفة و�أخالق ًا واقت�صاد ًا ) (.)1
( )1الغنو�شي – را�شد ،حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،و�أثرها على �سلوك امل�سلم االقت�صادي،
بحث مقدم للدورة الثامنة ع�شرة للمجل�س – دبلن ،جمادى الثانية  /رجب / 1429
يوليو  ،2008ومن�شور على املوقع الإلكرتوين ،www.e-cfr.org :وتاريخ دخول املوقع
هو 2 :فرباير .2009
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ثالث ًا  -تـعـقـيـــــب :
ويف ر�أيي ف�إنه وفق ًا للر�ؤية العامة للأمن الغذائي كم�صلحة عاملية
يف ظل ع��دم حتقق ال��وف��رة التي تغني عن حتقيق ه��ذا الأم��ن مبد�أ ال
يتعار�ض مع ما تقرره مبادئ الدين التي تدور مع امل�صلحة �أينما كانت
و�أينما حلت ،ثم �إن الأم��ن الغذائي ال يرجع �إىل الندرة التي تتعار�ض
مع مبادئ الأديان كما �سبق البيان ،بل يرجع اختالل الأمن الغذائي يف
ظل املجتمعات املتمدنة يف جانب كبري منه لي�س �إىل ما �أجرى عليه اهلل
�سبحانه وتعاىل الكون من متغريات كان من �ش�أنها �أن تلحق الأذى وال�ضرر
بحياة الإن�سان ،بل يرجع جانب كبري منها �إىل ما جنته يد الإن�سان وما
اقرتفته من جرائم �أدت �إىل االختالل البيئي ،و�إال ف�إن التخزين وو�ضع
الأنظمة التي تلبي احتياجات النا�س على املدى البعيد يعترب من قبيل
الأخذ باالحتياطات وحتقيق امل�صلحة التي حتفظ حياة الإن�سان مما ال
يتعار�ض كلية مع مبادئ الدين ،وحتى وفق مفهوم التوكل ف�إن الأمر مت�أت
للأخذ بالأ�سباب مراعاة للمتغريات وامل�ستجدات ،وقد حتدث القر�آن عن
ف�سر ر�ؤية البقرات
ذلك يف ق�صة �سيدنا يو�سف (عليه ال�سالم) عندما ّ
َات
ال�صدِّ يقُ �أَ ْف ِت َنا يِف َ�س ْب ِع َب َقر ٍ
و�س ُف �أَ ُّي َها ِّ
ال�سبع ال�سمان يف قوله تعاىلُ } :ي ُ
ِ�س َم ٍان ي َْ�أ ُك ُلهُنَّ َ�س ْب ٌع ِع َج ٌ
اف َو َ�س ْب ِع ُ�س ْن ُبلاَ ٍت ُخ ْ�ض ٍر َو ُ�أ َخ َر َيا ِب َ�س ٍات َل َع ِّلي َ�أ ْر ِج ُع
ا�س َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُمونَ * َق َال تَزْ َر ُعونَ َ�س ْب َع ِ�س ِن َني َد�أَ ًبا َف َما َح�صَ ْدتمُ ْ
�إِلىَ ال َّن ِ
َف َذ ُرو ُه ف ُ�س ْن ُب ِل ِه ِ�إ اَّل َق ِليلاً ممِ َّ ا تَ�أْ ُك ُلونَ * ُث َّم يَ�أْ ِتي ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َك َ�س ْب ٌع ِ�ش َدا ٌد
يَ�أْ ُك ْلنَ َما َق َّد ْمت ُْم َلهُنَّ ِ�إ اَّل َق ِليلاً ممِ َّ ا تحُ ْ ِ�ص ُنونَ * ُث َّم يَ�أْ ِتي ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َك
َعا ٌم ِفي ِه ُي َغ ُ
ا�س َو ِفي ِه َي ْع ِ�ص ُرونَ {(.)1
اث ال َّن ُ
()1

يو�سف .49 – 46
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حيث ف�سر لهم يو�سف (عليه ال�سالم) الر�ؤيا ب�أنهم �سيزرعون �سبع
�سنني د�أبا �أي متتابعات ،فما ح�صدوا من قمح �أمرهم �أن يذروه يف �سنبله
لأنه �أبقى و�أبعد عن الإتالف �إليه ،وذلك با�ستثناء ما يدبرونه لأكلهم يف
هذه ال�سنني اخل�صبة ،و�أمرهم �أن يكون قلي ًال ليكرث ما يدخرون ويعظم
نفعه ووقعه.
ثم ي�أتي بعد ال�سنني ال�سبع املخ�صبات �سبع �سنني �شداد جمدبات
ي�أكلن جميع ما ادخروه ولو كان كثري ًا �إال قلي ًال مما متنعونه من التقدمي لهنّ .
وبعد ذلك ي�أتي عا ٌم فيه يغاث النا�س ،حيث تكرث ال�سيول والأمطار ،وتكرث
الغالت ،وتزيد عليهم �أقواتهم ،حتى �أنهم يع�صرون العنب ونحوه زيادة على
�أكلهم .ولعل ا�ستدالله على وجود هذا العام اخل�صب ،مع �أنه غري م�صرح به
يف ر�ؤيا امللك لأنه فهم من التعبري بال�سبع ال�شداد �أن العام الذي يليها تزول
�شدته ،ومن املعلوم �أنه ال يزول اجلدب امل�ستمر �سبع �سنني متواليات �إال بعام
خم�صب جد ًا ،و�إال ملا كان للتقدير فائدة (.)1
ن�ص �آخر �أن الأمم يف زمن يو�سف (عليه ال�سالم) التي
ويقرر ٌ
كان لها اعتناء بالزراعة يف غالب الأحيان باعتبار الإمكانات التي
و�صلوا �إليها يعتمدون على تخزين جبايات الأر���ض وغاللها ،حيث
طلب يو�سف (عليه ال�سالم) من امللك حتى يتحقق على يده النفع
العام �أن يجعله وكي ًال وحافظ ًا ومدبر ًا على خزائن الأر���ض ،ويقرر
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،2مرجع �سبق ذكره� ،ص .345
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الَ ْر ِ�ض �إِنيِّ َح ِف ٌ
يظ
اج َع ْل ِني َع َلى خَ زَا ِئ ِن ْ أ
ذلك قول اهلل تعاىلَ } :ق َال ْ
َع ِلي ٌم {(.)1
وبناء على ذلك ف�إن الإ�سالم �إذا كانت مبادئه تتعار�ض مع الندرة
باعتبار ما فيها من انتقا�ص لكمال خلق اهلل تعاىل ،ف�إنه ال يقر مببد�أ
الوفرة الذي يتعار�ض هو الآخر مع التوازن البيئي؛ ذلك �أن اهلل جل يف
عاله مل يخلق هذه البيئة ال بتفريط (الندرة) ،وال ب�إفراط (الوفرة)،
بل كان كل �شيء عنده مبقدار ،فهو جل يف عاله عامل الغيب وال�شهادة
الكبري املتعال.
�إن الإ�سالم مل يزجر عن الإ�سراف ويتوعد امل�سرفني للحيلولة دون
حتقق الندرة يف املوارد مما يتعار�ض �أ�سا�س ًا مع قواعد الدين و�أ�صوله
التي تقر بالكمال اخللقي هلل ،بل نهى عنه باعتباره ا�ستنزاف ًا من �ش�أنه
احليلولة دون حتقيق الأمن الغذائي ،والذي �أ�صبحت �ضرورته تتزايد،
ال �سيما يف ظل الأزمات والكوارث التي تتواىل على البيئة نتيجة اختالل
التوازن يف التفاعل بني عنا�صرها ومكوناتها نتيجة ما ميار�سه الإن�سان
يف حقها من انتهاكات.
وملا كانت امل�ستجدات يف ظل ارتفاع عدد �سكان العامل بازدياد
ت�ستلزم من خاللها امل�صلحة حتقيق ما يت�صل بالأمن الغذائي بتحديث
�أ�ساليب التخزين ،واتخاذ الو�سائل التي حتفظ توفري الغذاء للب�شرية
()1
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دون ا�ستثناء ،ف�إن ذلك ال يتعار�ض مع مبادئ الدين ،بل هو مما يقره
الدين باعتباره جملبة للم�صلحة وحفظ للنف�س ،ال �سيما يف ظل ما يعانيه
التوازن البيئي من اختالل ب�سبب عوامل كثرية جنم عنها العديد من
الكوارث والأعا�صري التي �أ�صبحت ت�شكل تهديد ًا مل�صدر الأمن الغذائي
للإن�سان املتمثل ب��ال��زراع��ة ،مم��ا ا�ستلزم عليه ���ض��رورة التخلي عن
ال�سيا�سات امل�ستهرتة التي جتره �إىل تدمري م�صدر حياته من خريات
الأر���ض ،وهذا ما ا�ستلزم �ضرورة �أن يعيد املجتمع الإن�ساين ح�ساباته
حتى ال يكون �أمنه الغذائي مهدد ًا ب�صورة �أكرب ،مما ينذر مبزيد من
�ضحايا املجاعات الذين حت�صد املجاعة �أرواحهم �سنوي ًا باملاليني ،وذلك
يف ظل اختالل و�ضعف يف العدالة يف توزيع املوارد.
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما �سخر البيئة خلدمة الإن�سان ف�إنه
مل ي�سخرها وهي تعاين من ندرة ،فله الكمال واجلالل ،ومل يجعلها تت�سم
بالوفرة ،بل جعل عنا�صرها احليوية تتفاعل مع بع�ضها البع�ض ،وتت�أثر
كم ًا وكيف ًا ما بني فرتة و�أخرى ،وذلك �إما بفعل عملية التفاعل االعتيادية
بينها ،و�إما بفعل ما يحدثه الإن�سان من تفاعالت منها ما يفيد البيئة
ويزيد من حيويتها ،و�أكرثها مما يزيدها دم��ار ًا وخطورة على حياة
الإن�سان الذي ي�شكل �أهم عنا�صرها ومكوناتها.
لي�س التق�صري يف العالقة مع البيئة يتمثل يف �ضعف االلتزام
ب�ضابطا االنتفاع اللذين قررنا التف�صيل يف حماورهما ،واملتمثالن
باملحافظة على نظافة البيئة ووقايتها من التلوث ،والعمل على احلد من
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الإ�سراف الذي يعني وفق املنظور الإ�سالمي و�ضع ال�شيء واالنتفاع به
مبا يتعار�ض مع ما قررته قواعد ال�شريعة الغراء .بل هناك تق�صري يف
واجب احلماية لهذه البيئة ولعنا�صرها ومكوناتها ،ال �سيما و�أن للإ�سالم
فل�سفة يف حتقيق ذلك ،وللقر�آن دالالت حتدث فيها عن التوزان البيئي
الذي ك ّلف الإن�سان باملحافظة عليه ،هذا ف�ض ًال عما حواه املنهج النبوي
من دالالت وتوجيهات لرعاية البيئة ،والتي قرر الفقهاء من خاللها يف
تطبيقاتهم جوانب عملية راقية لرعاية البيئة واملحافظة عليها.
و�إذا كان قانون الكون يقوم على العالقة ربط ًا بني ال�سبب وامل�سبب،
ف�إنه ال بد من الت�أكيد على �أن هذا الربط يجري �إما على وفق ما يتنا�سب
ونامو�س الكون الذي خلق اهلل تعاىل عليه تفاعل العنا�صر البيئية بعلمه
و�إرادته ،و�إما �أن يجريه على غري ذلك وفق ًا لإرادته وم�شيئته ،فالبيئة قد
يجري اهلل تعاىل تفاعلها وت�أثريها �إما مبا يوافق العادة و�إما مبا يخالفها،
وهو ما قررنا حماوره وحاالته فيما �سبق؛ ولذلك ف�إن الرزق كم ًا وكيف ًا
مل يربطه اهلل تعاىل على �سبيل الإطالق ربط ًا بني الأ�سباب وامل�سببات،
بل جعله مقرون ًا باعتباره مقرر ًا يف علمه غيبه ومرتبط ًا يف جانب منه
مب�شيئته بالبعد العقدي املتمثل ب�أن تقوى اهلل تعاىل �سبيل لتح�صيل رزق
اهلل من حيث ال يحت�سب الإن�سان ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و َمنْ َيت َِّق
اللهََّ َي ْج َع ْل َل ُه مخَ ْ َر ًجا * َو َي ْر ُز ْق ُه ِمنْ َح ْيثُ اَل َي ْحت َِ�س ُب {(.)1
بل �إن اهلل �سبحانه وتعاىل يربط يف ن�صني �آخرين بني اال�ستغفار
()1

الطالق .2 – 1
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و�سعة الرزق ربطا �إميانيا عندما حتدث عن توجيهات �سيدنا نوح (عليه
ال�سالم) يف دعوته لقومه ،حيث يقول اهلل تعاىل يف ذلكَ } :ف ُق ْلتُ ْا�س َت ْغ ِف ُروا
ال�س َما َء َع َل ْي ُك ْم ِم ْدرَا ًرا * وَيمُ ْ ِد ْد ُك ْم ِب�أَ ْمو ٍَال
َر َّب ُك ْم �إِ َّن ُه َكانَ َغ َّفا ًرا * ُي ْر ِ�س ِل َّ
َو َب ِن َني َو َي ْج َع ْل َل ُك ْم َج َّن ٍات َو َي ْج َع ْل َل ُك ْم �أَ ْن َها ًرا * َما َل ُك ْم اَل َت ْر ُجونَ للِهَّ ِ َو َقا ًرا *
َات ِط َبا ًقا * َو َج َع َل
َو َق ْد َخ َل َق ُك ْم �أَ ْطوَا ًرا * �أَلمَ ْ َت َر ْوا َك ْي َف َخ َلقَ اللهَّ ُ َ�س ْب َع َ�س َمو ٍ
َاجا * ُ
ا ْل َق َم َر ِفيهِنَّ ُنو ًرا َو َج َع َل َّ
الَ ْر ِ�ض َن َبا ًتا
وَالل �أَ ْن َب َت ُك ْم ِمنَ ْ أ
ال�ش ْم�سَ ِ�سر ً
الَ ْر َ�ض ِب َ�س ًاطا *
َاجا * َواللهَّ ُ َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
* ُث َّم ُي ِعي ُد ُك ْم ِفي َها َو ُي ْخ ِر ُج ُك ْم �إِ ْخر ً
ِلت َْ�س ُل ُكوا ِم ْن َها ُ�س ُبلاً ِف َج ًاجا{( .)1وتتكرر ذات الدعوة على ل�سان نبي اهلل
تعاىل هود ( عليه ال�سالم ) بالدعوة �إىل ا�ستغفار اهلل ك�سبيل ل�سعة
الرزق ،حيث يتحقق الربط الإمياين بني هذا وذاك ،ويف ذلك يقول
ال�س َما َء َع َل ْي ُك ْم
ا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم تُو ُبوا �إِ َل ْي ِه ُي ْر ِ�س ِل َّ
اهلل تعاىلَ } :و َيا َق ْو ِم ْ
ني {(.)2
ِم ْدرَا ًرا َو َي ِز ْد ُك ْم ُق َّو ًة ِ�إلىَ ُق َّو ِت ُك ْم َو اَل َت َت َو َّل ْوا مجُ ْ ِر ِم َ
ففي دعوة نوح ( عليه ال�سالم ) �إىل اال�ستغفار كان التعليل ربط ًا
ب�إغداق اخلري على قومه ثمرة لذلك باعتبار �أن ارتباط التقدير والتي�سري
يف ذلك بيد اهلل جل يف ع�لاه ،فقد دعاهم �إىل ترك ما هم عليه من
الذنوب نظر ًا لكون اهلل تعاىل كثري املغفرة ملن تاب وا�ستغفرّ ،
فرغبهم
مبغفرة الذنوب وما يرتتب عليها من الثواب واندفاع العقاب.
ثم �إنه بعد ذلك ّ
رغبهم مبا �ستكون عليه ثمرة ا�ستغفارهم من
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خري عاجل يف الدنيا ،ف�أخربهم ب�أنهم �إن ا�ستغفروه ف�إنه جل يف عاله
القادر �سري�سل عليهم ال�سماء مدرار ًا باملطر املتتابع الذي يروي ال�شعاب
والوهاد ،ويحي البالد والعباد.
بل �إنه جل يف عاله �سيجعل لهم اجلنات ويجعل لهم الأنهار ،وهذا
من �أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها ،كما نبههم �إىل قدرات اهلل
�سبحانه وتعاىل يف خملوقاته ،فهو الذي جعل القمر نور ًا لأهل الأر�ض،
كل نفع ،ويف ذلك تنبيه على عظم خلق
وجعل ال�شم�س �سراج ًا لهم ،ويف ٍ
اهلل تعاىل لهذه الأ�شياء ،وعلى كرثة املنافع يف ال�شم�س والقمر الدالة
على رحمة اهلل تعاىل و�سعة �إح�سانه ،فالعظيم الرحيم ي�ستحق �أن ّ
يعظم
ويجب ويخاف ويرجى.
كما ذكرهم كذلك مبا حباهم من خريات يف هذه البيئة ربط ًا بني
ا�ستمرار هذه اخلريات و�إقبالهم على اهلل باال�ستغفار ،حيث جعل لهم
الأر�ض مب�سوطة ومهي�أة لالنتفاع بها ،ولوال �أنه ب�سطها ملا �أمكن ذلك ،وال
�أمكنهم حرثها وغر�سها وزرعها ،وال البناء وال�سكن على ظهرها ،ولكنهم
مكروا مكر ًا ك ّبار ًا ،فدعا عليهم نبي اهلل نوح (عليه ال�سالم) جمازاة
على كفرهم و�ضاللهم (.)1
ثم �إن اهلل تعاىل قد ربط من جانب �آخر بركة وزيادة الرزق من
( )1ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم امل ّنان،
ج ،5مرجع �سبق ذكره� ،ص .313
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خريات الدنيا ربط ًا �إمياني ًا من جانب �آخر بالتوكل على اهلل تعاىل ربط ًا
�إمياني ًا متكام ًال يتقرر من خالل �أن الأمور �سواء ارتبطت مب�سبباتها �أم
مل ترتبط فهي مب�شيئة اهلل تعاىل ،ويقرر ذلك احلديث الذي يرويه عمر
(ر�ضي اهلل عنه) قال� :سمعت ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) يقول:
«لو �أنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما ي��رزق الطري ،تغدو
خما�ص ًا وتروح بطان ًا » (.)1
ومن جانب �آخر ووفقا العتبارات ربط الأ�سباب بامل�سببات بقدرة
اهلل تعاىل ،ف�إن ذلك و�إن جعل اهلل تعاىل تقواه والتوكل عليه �سبب ًا يف �سعة
الرزق وحتقيق الأمن الغذائي للإن�سان� ،إال �أنه تعاىل مل يقرر هذا الربط
على الدوام ،بل جعل لتحقيق ذلك جانب ًا كبري ًا من م�شيئته وتقدير حكمته،
ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل } :هَّ ُ
وَالل ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س َل ال ِّر َي َاح َف ُت ِث ُري َ�س َحا ًبا َف ُ�س ْق َنا ُه
�إِلىَ َب َل ٍد َم ِّي ٍت فَ�أَ ْح َي ْي َنا ِب ِه ْ أ
الَ ْر َ�ض َب ْعدَ َم ْو ِت َها َك َذ ِل َك ال ُّن ُ�شو ُر {(.)2
ففي هذه الآية الكرمية يخرب اهلل تعاىل عن كمال اقتداره و�سعة
ج��وده �أن��ه ير�سل الرياح التي حترك ال�سحاب في�سوق اهلل تعاىل هذه
ال�سحاب �إىل بلد ميت فينزل عليها املطر بقدرته فحييت البالد والعباد،
( )1رواه الرتمذي وقال حديث ح�سن (  ،) 2345و�أخرجه �أحمد (  ) 30 / 1وابن ماجه
( ،)4164و�صححه احلاكم (  )318 / 4وقد �أورد هذا احلديث النووي – �أبي زكريا
يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .55
()2
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وارتزقت احليوانات ورتعت من تلك اخلريات ،ويف ذلك داللة يتفكر بها
الإن�سان على البعث والن�شور والقيام بني يدي اهلل تعاىل للجزاء على
الأعمال.
بل �إن اهلل �سبحانه وتعاىل نظر ًا الرتباط نامو�س الكون ب�إرادته
�سواء �أجرى بارتباط بني ال�سبب وامل�سبب �أو مل يجر ،ف�إنه جل يف عاله
جعل ذلك مرتبط ًا يف غالبه يف التعلق به جل يف عاله؛ لذلك ف�إن مما
�شرع حتقيق ًا لذلك �صالة اال�ست�سقاء ،وهي كما ذكر �صاحب (امللخ�ص
الفقهي ) عبارة عن طلب ال�سقي من اهلل تعاىل؛ حيث �أن النفو�س جمبولة
على الطلب ممن يغيثها وهو اهلل وحده ،كما ذكر ب�أن ذلك كان معروف ًا يف
الأمم املا�ضية ،وهو من �سنن الأنبياء ،و�أن قد ا�ست�سقى النبي (�صلى اهلل
عليه و�سلم) لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة ،و�أجمع امل�سلمون
على م�شروعيته.
كما ذكر ب�أن م�شروعية اال�ست�سقاء �إمنا تكون �إذا �أجدبت الأر�ض،
وانحب�س املطر ،و�أ�ضر ذلك مب�صالح النا�س ومنافعهم ،فعندئذ ال منا�ص
لهم �أن يت�ض ّرعوا �إىل ربهم وي�ست�سقوه وي�ستغيثوه ب�أنواع من الت�ضرع:
تارة بال�صالة جماعة �أو فرادى ،وتارة بالدعاء يف خطبة اجلمعة ،وتارة
بالدعاء عقب ال�صلوات ويف اخللوات بال �صالة وال خطبة ،وكل ذلك وارد
عن النبي ( �صلى اهلل عليه و�سلم ) (.)1
(� )1آل فوزان – �صالح بن فوزان بن عبد اهلل ،امللخ�ص الفقهي ،ج ،1 :ط ،1 :ربيع الأول
 ،1994 – 1415دار ابن اجلوزي ،الريا�ض – ال�سعودية� ،ص .198
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وبذلك ف�إن حتقيق الأمن الغذائي للإن�سان يرتبط ب�إرادة اهلل تعلق
ال�سبب بامل�سبب� ،أو ات�صل ذلك بالت�ضرع واال�ستغاثة باهلل جل يف عاله،
�أو كان ذلك باعتبار ما �سخر وفق ما يتقرر يف حكمته و�إرادته ،فخال�صة
القول يف ذلك �أن حتقيق الأم��ن الغذائي يرتبط ب���إرادة اهلل تعاىل يف
اجلملة والتف�صيل ،و�إن تقرر له من الربط بني الأ�سباب وامل�سببات ما
تقرر �ضمن نامو�س الكون املت�صل بتفاعل العنا�صر وترابطها.
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل مبا خلق يف الأر����ض من خ�يرات ،ومبا
حبا الإن�سان من قدرات تتفاوت ما بني املجتمعات ،قد جعل للإن�سان
يحقق �أمنه الغذائي ،ولكن عندما جتد الدول العظمى حترق جزء ًا من
املحا�صيل حتى حتافظ على �سعره يف ال�سوق العاملية ،وباملقابل هناك من
ال يجد �شيئ ًا يقتات عليه ،فاعلم �أنه ظلم الإن�سان لأخيه الإن�سان ،واهلل
جل يف عاله منزه عن كل عيب ونقي�صة يف ذلك ،فالف�ساد يف الأر�ض قد
ظهر مبا ك�سبت �أيدي النا�س ليذيقهم اهلل تعاىل بع�ض الذي عملوا لعلهم
يرجعون كما �أخرب القر�آن الكرمي عن ذلك.
ملا كان التنظري ال ميكن �أن يثمر دون التفعيل ،فقد جاءت ال�ضرورة
امللحة ال�ستعرا�ض اجلوانب التي تتعلق بفل�سفة الإ�سالم يف حماية البيئة
كما قررته الن�صو�ص وورد حوله التطبيقات الفقهية ،هذا ف�ض ًال عن تناول
ما يت�صل بالرتبية البيئية من منظور الإ�سالم ،والتي تنطلق من اعتبار
الرعاية للبيئة عبادة من العبادات ،وتقوم بدو ٍر ذي بعد �أخالقي يف رعاية
البيئة من خالل تهذيب ال�سلوكيات واملمار�سات الفردية واجلماعية يف
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امل�سائل التي ال ت�شكل خطورة حمدقة ،ولكن من �ش�أن تهذيب ال�سلوك
فيها �أن يحفظ البيئة من الكثري من الأخطار.
وملا كان تهذيب اجلوانب الأخالقية وتوظيفها لرعاية البيئة ال
يحقق يف جانب �آخر رعاية البيئة وحمايتها ،ف�إن احلماية الت�شريعية
بتجرمي االعتداء على البيئة وانتهاك حرمتها ومعاقبة مرتكب اجلناية
بحقها بعقوبة رادعة تفوق حجم ال�ضرر الذي �أحدثته جنايته� ،أ�صبح
�ضرورة ملحة ال غنى عنه تفعيلها ،ال �سيما يف ظل االنتهاكات التي
�أ�ضحت يف تزايد حل�ساب م�صالح فردية على ح�ساب م�صلحة اجلماعة
حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا ،وهو ما نتعر�ض له يف الباب الالحق مب�شيئة اهلل
تعاىل وتوفيقه.
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البـــاب الثالث
واجب احلماية للبيئة من منظور الإ�سالم
كما خلق اهلل تعاىل البيئة بكامل عنا�صرها متوازنة يف تفاعالتها
ويف دورتها احليوية ،و�سخرها خلدمة الإن�سان وملمار�سة حقه يف االنتفاع
من خرياتها التي تعينه على حياته وق�ضاء حوائجه وا�ستمتاعه ،ف�إنه
افرت�ض عليه يف املقابل واجب احلماية الذي يتعني عليه مقابلة للحق
املمنوح له انتفاع ًا.
�إن الدالئل ال�شرعية تو�ضح هذا التوازن يف الأخذ والرد ،والإفادة
واال�ستفادة ،والتفاعل واالندماج؛ لذلك كان واجب حماية البيئة واجب ًا
�شرعي ًا ال يقل مقام ًا ومنزلة عن غريه من الواجبات ،بل هو �ضرورة
يعترب انتهاكها �أمر ًا ال يغتفر نظر ًا الرتباطه مب�صالح الإن�سانية جمعاء يف
تعاقبها جي ًال بعد جيل.
ومن �أجل ذلك ف�إنه لي�س لأحد حق يف انتفاع بالبيئة مامل يلتزم
ب�ضوابط هذا االنتفاع ب�أن يجعل انتفاعه ا�ستنزاف ًا ملقدرات الأر�ض
بانتفاع ومن دون انتفاع ،وبلهو دون ابتغاء غر�ض الإ�شباع ،فا�ستحق بذلك
احلرمان للكفران ب�سلوكه بنعمة اهلل تعاىل ،وا�ستحق بذلك �أن يذيقه
اهلل لبا�س اجلوع واخلوف جزاء ملا �صنع.
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لقد �أخرب اهلل تعاىل عن ظهور الف�ساد يف الأر�ض مبا ك�سبت �أيدي
النا�س ،وال �شك �أن واجب احلماية يعد ابتالء من االبتالءات التي يخترب
اهلل تعاىل من خاللها قدرتها على تعميم املثالية واالمتثال لأحكام الدين
يف حياته ،واالنطالق يف عالقته بالبيئة من خالل ما قررته قنوات فل�سفته
يف حمايته ،وهو يحتاج لأجل ذلك �أن يتعرف على م�ضامني الن�صو�ص وما
قررته من �أبعاد من �ش�أن معرفتها االرتقاء ب�صورة وم�ضمون عالقته مع
املحيط الذي يحيط حوله ،فهو امل�ستخلف الراعي امل�س�ؤول يف �أن يبقي
هذا الكيان احليوي �صاحل ًا حلياته وحياة الكائنات التي ت�شاركه حق
االنتفاع به.
و�إذا كان الإن�سان وما حوله من كائنات حية ي�شرتكون يف حق
االنتفاع بخريات اهلل تعاىل يف �أر�ضه ،ف�إن اهلل تعاىل و�إن كان قد جعل
ما فطر به احليوان �سبي ًال حلماية النطاق احليوي للبيئة ممار�سة� ،إال
�أن الإن�سان هو املخلوق الوحيد الذي ب�إرادته يعك�س الت�أثري الأكرب على
جودة تفاعل العنا�صر واملكونات البيئية ،فبوعية ميكن �أن يجعل تفاعلها
متنا�سق ًا مقارب ًا للهيئة التي خلقه اهلل تعاىل عليها ،وبتغييبه لوعيه
ي�ستطيع �أن يكون عن�صر ًا مدمر ًا لها ولنف�سه كونه اجلزء الأبرز فيه؛
لذلك تعني عليه �أن يتعرف على القنوات ال�شرعية التي تبينها الأدلة
ال�شرعية التي ميكن من خاللها بناء عالقته ببيئته ،وال بد �أن يكون
مدرك ًا حتقيق ًا لذلك للحقائق والفل�سفات واالرتباطات التي من �أجلها
تقرر هذا املنظور حلماية ورعاية البيئة.
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ففي منظور الإ�سالم فل�سفة راقية لرعاية البيئة وحمايتها ،كما �أن
ن�صو�ص القر�آن حتوي �أجمل ا�ستعرا�ض ملا يجب �أن يكون عليه التوازن بني
عنا�صر ومكونات البيئة يف تنا�سق من�سجم ،ويف املنهج النبوي ن�صو�ص
تربي امل�سلم على النظافة وتربطه فيما تقرره من �سلوكيات ب�أبعاد
�إميانية جتعل ممار�سته لهذه ال�سلوكيات عبادة من �أرقى العبادة التي
ارتقت �إىل مرتبة �شعب الإميان وفق ما قررت الن�صو�ص ،كما �أن الإن�سان
يجد �ضالته فيما يعينه على معرفة التعاطي مع امل�سائل وامل�ستجدات من
خالل التطبيقات واالجتهادات الفقهية التي تفقهه مب�ضمون املادة اخلام
املتمثلة بالكتاب وال�سنة ،والذي تبنى عليه اجتهادات الفقهاء فيما يتعلق
مب�سائل رعاية البيئة و�ضوابط حق االنتفاع بعنا�صرها ومكوناتها وما
يت�صل بواجب احلماية والرعاية لها.
و�إذا كان ال بد من ا�ستقراء املبادئ والت�أ�صيالت والتطبيقات التي
تقررت يف منظومة الر�ؤية الإ�سالمية لرعاية البيئة ،ف�إنه ال بد من معرفة
و�سيلتي حتقيق هذا الواجب ،حيث تتمثل الو�سيلة الأوىل يف الرتبية البيئية
التي يتحقق من خاللها تربية الذات وتهذيبها على التعود على االرتقاء
باملمار�سات وال�سلوكيات التي ينبغي �أن تنعك�س على واقع عالقة الإن�سان
ببيئته ،واحلماية الت�شريعية التي تعك�س تهذيب ًا ملا عدا ذلك من جوانب
ال ميكن حتقيق احلماية لها من خالل �صناعة منظومة الرتبية البيئية،
وهو ما ي�أخذ م�ساحة �أكرب ارتباط ًا بدرجة متدن املجتمع ،فكلما زاد متدن
املجتمع كلما احتاج �إىل تنظيم العالقات فيه �إىل قوانني وت�شريعات،
وينكم�ش حيز ذلك كلما �ضعف جانب التمدن يف املجتمع مبا متثل عليه
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ذلك من حياة تقليدية ب�سيطة ،وكال الأمرين يتعلقان ويت�صالن حتقيق ًا
بااللتزام مبا تقرر يف ن�صو�ص الدين من معايري فيما يت�صل مبمار�سة
حق االنتفاع.
وبذلك ف�إن كال العن�صرين يتكامالن لتفعيل واجب احلماية للبيئة،
وال ميكن �أن يكون وجود �أحدهما على ح�ساب وجود الآخر ،وكلما زاد
متدن املجتمع كلما ات�سع جانب احلماية الت�شريعية على جانب الرتبية
البيئية والعك�س بالعك�س.
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الف�صل الأول
الت�أ�صيل ال�شرعي لواجب احلماية
يعترب واجب حماية البيئة يف املنظور الإ�سالمي فري�ضة من
الفرائ�ض ال تقل �ش�أن ًا عن غريها من فرائ�ض الدين ،فكما �أن الإ�سالم
قد ح ّرم �أن ي�ضر امل�سلم بج�سمه و�أع�ضاءه ،ف�إنه قد ح ّرم عليه كذلك ما
ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار مبا يحفظ لهذا اجل�سم حياته وغذاءه ،حيث تعتمد
حياة الإن�سان ب�شكل مبا�شر على البيئة مبختلف مكوناتها وعنا�صرها،
والتي تعترب �أمانة ا�ستودعها اهلل الإن�سانية جميعها جي ًال بعد جيل.
لقد ا�شتملت ال�شريعة ال�سمحاء على الكثري من التوجيهات التي
تق ّوم �سلوكيات و�أفعال الإن�سان الذي عزم على االلتزام بها ،وعلى هذا
امللتزم �أن ي�سعى جاهد ًا نحو فهم �صحيح ينطلق من الواقع ،ويربز وا�ضح ًا
ونا�صع ًا من فهم متغرياته وم�ستجداته ،ومن دون مراعاة ذلك ي�صعب
التفعيل ال�صحيح لهذه التوجيهات ال�سامية الر�شيدة.
�إن للإ�سالم فل�سفة راقية يف نظرته لهذه البيئة ،فيها من امل�سائل
ما يتحتّم تفعيلها �ضمن هذا امل�ضمار .كما �أن الت�أ�صيل القر�آين للتوازن
البيئي قد قرر الكثري من القواعد التي من �ش�أنها �أن تكفل بيئة متوازنة
ميكن للإن�سان �أن يتعاي�ش معها كي يعي�ش فيها من غري �إفراط وال تفريط،
ومن غري انحراف وال حتريف ،و�إمنا باعتدال وو�سطية يف التعامل مع
خمتلف املعطيات واملتغريات.
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ومما ال �شك فيه �أن التوجيهات النبوية يف ذلك ما هي �إال معزّزة
ومك ّملة ملا � ّأ�صلته الن�صو�ص القر�آنية ،حيث تقوم بدور تربوي لبناء
منهجية حل�سن التعامل مع هذه البيئة ،كما �أنها تغر�س فيه غر�س ًا من
�ش�أنه �أن يثمر منهجية يانعة راقية يتقن الإن�سان من خاللها بناء عالقته
ملحة.
بالبيئة ك�ضرورة حياتية ّ
و�إذا كان للن�صو�ص القر�آنية وللتوجيهات النبوية الدور الأ�سا�س
يف ذلك ،ف�إن التطبيقات الفقهية التي � ّأ�صلها الفقهاء من خالل نظرتهم
وا�ستقرائهم وحتليلهم لهذه الن�صو�ص ما هو جدير بالتناول والوقوف
عليه؛ وذلك حتى تكتمل الر�ؤية يف بناء هذه العالقة على نحو �أكرث
�إيجابية وعقالنية.
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املبحث الأول
فل�سفة الإ�سالم يف حماية البيئة

�إن من املبادئ العامة والها ّمة التي تقوم عليها �شريعة الإ�سالم
الطهارة معنوية كانت �أم ح�سية ،ومن خالل مبد�أ الدعوة �إىل الطهارة
وما يتف ّرع عنها من قيم ومرتكزات ينعك�س هذا املفهوم ب�صورة راقية
يت�ضح من خاللها �أن العالقة بني الإن�سان بالبيئة قد � ّأ�صلها الإ�سالم من
خالل فل�سفة راقية ت�ستوعب وتتناول هذه العالقة ب�صورة مميزة ،وجتعل
منها عالقة متوازنة ونافعة تنطلق تعزيز ًا للقيم العظيمة التي تر�سم
للإن�سانية خط ًا متوازن ًا يف بناء العالقات.
لقد ارتكزت املبادئ الإ�سالمية ال�سمحاء يف دعمها حلماية البيئة
ورعايتها على الكثري من القواعد والتوجيهات ،فما من جانب لطهارة
ورفق و�صيانة للبيئة �إال واعتنت به ّ
وح�ضت عليه ،ودعمته ن�صا وتوجيها،
وفقها وتربية ،وذلك حتى �أ�ضحى هذا املبد�أ وهذه القيمة فل�سفة تقوم
عليها دعائم الإ�سالم وقواعده ال�شرعية.
�أو ًال  -حرمة البيئة يف الإ�سالم :
تعترب البيئة يف الإ�سالم ذات حرمة من �ش�أنها تقيها من العبث
والتلوث واال�ستنزاف ،وهذه احلرمة ت�ستمد من الن�صو�ص ال�شرعية التي
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نهت عن الإف�ساد يف الأر�ض والإ�سراف يف التعامل مع املوارد الطبيعية،
كما �أن �أمن البيئة ي�ستمد قوته وت�أثريه من قواعد الإ�سالم الأ�سا�سية التي
دعت �إىل احرتام البيئة والعناية بها ،ومن ذلك قاعدة التحليل والتحرمي
التي تقت�ضي من امل�سلم االمتثال للأحكام ال�شرعية التي نهت عن الف�ساد
يف الأر�ض.
ولذلك دعا الإ�سالم �إىل ا�ست�صالح البيئة واحلفاظ عليها مظهر ًا
خ�صائ�صها لتكون حمل اهتمام الإن�سان وعنايته ،وليدرك ارتباطه
بها و�ضرورة حمايته لها .كما حثت ال�شريعة الإ�سالمية على العناية
ورهبت
بالزراعة والرثوة احليوانية ،ودعت �إىل احرتام البيئة و�صيانتهاّ ،
من �إهدارها �أو �إتالفها عبث ًا .ويف املقابل �شرع الإ�سالم اجلزاء الدنيوي
والأخروي الذي يحمي البيئة من الف�ساد وي�صونها من التدوير والعبث.
يعد حترمي الإ�سالم للإف�ساد بكل مظاهره والإ�سراف بكل �أنواعه
قاعدة للأمن البيئي التي ينطلق منها يف املحافظة على فطرة البيئة من
مظاهر الف�ساد التي قد تتعاظم وت�ؤثر يف حياة النا�س من ك�سب الإن�سان،
وتراثنا الإ�سالمي يزخر بالكثري من الأحكام والتنظيمات التي تخت�ص
بتنظيم ال�شوارع والطرق تنظيم ًا يوفر لها الأمن ،ومينع عنها ال�ضرر،
ويحقق لها منفعة االرتفاق بها.
كما تناولت كتب الفقهاء واحل�سبة كثري ًا من الأمور املتعلقة ب�آداب
الطريق و�أمنه ،فال يجوز فعل كل ما فيه �أذى و�إ�ضرار على ال�سالكني يف
الطرق .وقد كانت �أ�سواق امل�سلمني تخ�ضع لنوع من الرقابة حتى يتوافر
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لها الأمن البيئي .وكان املحت�سب م�س�ؤول عن الأمن يف الأ�سواق ،وامل�س�ؤول
عن نظافتها ومنع الغ�ش والت�سعري واالحتكارات فيها.
وهكذا يتكامل الأمن البيئي يف مفهومه ال�شامل يف تراثنا
الإ�سالمي ،بحيث ال يقت�صر على الأمن من تلوث البيئة املادي كالنفايات
والغازات والأدخنة وال�ضجيج ،بل ي�شمل الأمن اخللقي والأمن الفكري
والأمن الثقايف (.)1
ثاني ًا  -نظرة الإ�سالم للمحافظة على البيئة:
تت�سم نظرة الإ�سالم �إىل البيئة وعنا�صرها بالعمق والواقعية
وال�شمول ،ويبني الإ�سالم �أن املحافظة على البيئة بعد الإف�ساد فيها
وبعدما �أ�صلحها اهلل ،من �ش�أنه �أن يعود بالنفع واخلري على الإن�سان نف�سه
يف املقام الأول.
وقد طالب الإ�سالم امل�سلمني وع ّمار الأر�ض وخلفاء اهلل فيها �أن
ي�ستثمروا �أعمارهم  -باعتبارها بعدا زمنيا  -يف ازدهار بيئته وتنميتها
ورعايتها وعدم الإ�سراف يف مواردها .فكيف يذهب النا�س يف مواجهة هذه
الآيات واحلقائق �إىل حتكيم غري اهلل يف �ش�أن الزروع والأنعام والأموال،
وهي املوارد الطبيعية والبيولوجية التي خلقها اهلل من �أجل الإن�سان يف
البيئة ؟ ،ثم ي�أتي بعد ذلك النهي عن الإ�سراف حتى يف احلالل.
( )١زين الدين عبد املق�صود ،البيئة والإن�سان ( ر�ؤية �إ�سالمية ) ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.47
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لقد خلق اهلل مكونات النظم البيئية خلق ًا مقدر ًا كم ًا وكيف ًا ،بحيث
يكفل توفري �سبل احلياة املالئمة للإن�سان وغريه من الكائنات احلية
الأخرى التي ت�شاركه احلياة على الأر�ض.
ويف م�ساهمة لتجلية النظرة الإ�سالمية �إىل البيئة و�إ�صالحها
واملحافظة عليها فكر ًا وتطبي ًقا ،جاء كتاب «رعاية البيئة يف �شريعة
الإ�سالم» ليو�سف القر�ضاوي ليو�ضح املوقف الإ�سالمي الأ�صيل القدمي
من الق�ضية البيئية ،حيث احتوى الكتاب على ح�شد كبري من الن�صو�ص
القر�آنية والأحاديث النبوية والآراء الفقهية يف �ش�أن رعاية البيئة ،وقد
كان الكتاب يف حقيقته بحث تقدم به الكاتب �إىل « املنتدى العاملي للبيئة
من منظور �إ�سالمي».
ومما تناوله معاجلة يف الكتاب ما قرره من �أن الناظر �إىل الإ�سالم
عقيدة و�شريعة يجد �أن رعاية البيئة تت�صل بعدد من العلوم الإ�سالمية،
ويف مقدمتها علم �أ�صول الدين والذي تقرر من خالل ما ت� ّأ�صل فيه من
قواعد �أن البيئة خملوقة مثل الإن�سان ،و�أنها مكلفة بال�سجود هلل تعايل
وت�سبيحه ولكن بطريقة يعلمها اهلل تعاىل ،فالإن�سان لي�س �إلها يف الكون
ولكنه خملوق مثل بقية الأ�شياء املحيطة به� ،إال �أن الإن�سان مم ّيز عليها
بالعقل وبالإرادة.
ومن جانب �آخر �أكد ب�أن رعاية البيئة ترتبط �أي�ض ًا بعلم ال�سلوك
يف الإ�سالم ،وذلك باعتبار �أن الدين يف حقيقته هو ال�سلوك واخللق؛
ولذلك �أعلنت الن�صو�ص الإ�سالمية ال�صريحة �أن امر�أة دخلت النار يف
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قطة حب�ستها ،و�أن رجال ًدخل اجلنة يف كلب �سقاه بعدما ر�أى ما فيه من
�شدة العط�ش.
بل �إن الإ�سالم نظر �إىل الأمور البيئية نظر ود وحب ،فجعل القر�آن
الكرمي احليوانات والطيور �أمما مثل �أمة الإن�سان ،ون�ص القر�آن الكرمي
�أن ال�شجر والدواب واجلبال والنجوم ت�سجد هلل تعاىل مثل الإن�سان
امل�ؤمن ،كما ذكر �أنها ت�سبح ربها جل يف عاله يف كل حلظة وحني.
ويرى علماء الأخالق الكون (البيئة) على �أنه �آية من �آيات اهلل
ت�ستوجب من الإن�سان التفكر فيها ،و�أنه نعمة ت�ستوجب ال�شكر واملحافظة
عليه واال�ستمتاع بعن�صر اجلمال فيه وتنمية هذا اجلمال؛ وذلك لأن كل
�شيء يف البيئة من ال�ضروري �أن يظهر فيه بديع �صنع اخلالق �سبحانه.
�أما علم الفقه و�أ�صوله فقد ارتبطا بال�ش�أن البيئي ارتباطا كبريا
يف حالة ال�سلم واحلرب على حد �سواء ،وو�ضع الفقهاء عدد ًا من القواعد
التي تنظم هذا الأمر ،مثل :قاعدة « ال �ضرر وال �ضرار « ،و�أن ال�شرع �أتاح
لويل الأمر فر�ض بع�ض العقوبات التعزيرية التي من املمكن اللجوء �إليها
يف الع�صر احلايل ملن ي�سيئون �إىل البيئة بالإف�ساد.
و�أ�شار القر�ضاوي كذلك �إىل �أن املحافظة على البيئة داخلة يف
مقا�صد ال�شريعة اخلم�سة ،وهي( :حفظ الدين ،وحفظ النف�س ،وحفظ
الن�سل ،وحفظ العقل ،وحفظ املال) ،ف�إف�ساد البيئة �إ�ضاعة ملقا�صد
ال�شريعة الإ�سالمية.
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ولتو�صيف ر�ؤية الإ�سالم للبيئة يقول يو�سف القر�ضاوي�( :إن البيئة
خلقت مهي�أة لتحقيق م�صلحة الإن�سان وتوفري حاجاته ،و�إن اهلل تعاىل
خلقها بطريقة تفر�ض عليها �أن تتكامل وتتعاون مع بع�ضها البع�ض ،ومن
ثم فاحلفاظ على �أن ي�ؤدي ك ٌّل من مكونات البيئة دوره املنوط به يعترب
�أمر ًا �شرعي ًا ،وذلك حتى ال يحدث خلل يف الكون) (.)1
ثالث ًا  -مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية يف احلفاظ على البيئة:
�إن �أ�سا�س ال�شريعة الإ�سالمية هو درء املفا�سد وجلب امل�صالح،
ومق�صود ال�شارع من ت�شريعه للأحكام هو حتقيق امل�صلحة لعباده,
وكذلك جلب وحت�صيل املنافع لهم ودفع و�إبعاد ال�ضرر عنهم .وكما �أن
ال�شريعة الإ�سالمية نهت عن الإف�ساد بكل �صوره ،فالإف�ساد ال يقت�صر
على ما يحدثه الإن�سان يف اجلانب الأخالقي �أو االجتماعي ،بل يتناول
الإف�ساد البيئي �أي�ضا ،فاهلل تعاىل خلق الكون يف غاية الإ�صالح والإتقان،
والبيئة هي املرياث امل�شرتك جلميع الأفراد خلقها اهلل كذلك للب�شر
جميع ًا ،وال يجوز لأي فرد �أن يحدث فيها �إف�ساد ًا �أو يبدل �صاحل ًا بفا�سد،
�أو يجور في�أخذ �أكرث من ن�صيبه.
ومن جانب �آخر �أر�ست ال�شريعة الإ�سالمية كذلك جمموعة من
املبادئ التي تعترب من �أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على البيئة
الب�شرية ،ويتمثل ذلك يف عناية الإ�سالم بطهارة الإن�سان ونظافته من
خالل الدعوة �إيل تنظيف اجل�سد والثياب.
()١
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كذلك ف�إن الإ�سالم احلنيف ينهى عن تلويث البيئة و�إف�سادها ،فقد
نادى بتنظيف الأر�ض وتنقيتها من كل �أنواع الأذى ،ودعا �إىل االقت�صاد
ونبذ الإ�سراف واملحافظة على الأنواع احليوانية والنباتية من االنقرا�ض
ملا لها من دور يف حفظ توازن الدورة البيئية احليوية.
�إن ال�شريعة الإ�سالمية يتكامل فيها الفهم ال�شامل لكل ما يحقق
للإن�سان ال�سعادة على الأر�ض وللأجيال املتعاقبة ،وذلك �إذا ما �سار على
هدى اهلل يف التعامل مع هذه البيئة التي �أنعم اهلل بها عليه مبا فيها من
خريات ،وحافظ عليها حتى ال تتلوث مادي ًا بالنفايات والغازات والأدخنة
التي ت�ؤثر على طبقة الأوزون ،و�إذا مل يلتزم هدى اهلل يف املحافظة عليها
و�أ�سرف يف ا�ستغالل مواردها و�أخل بتوازنها يف جميع جوانبه ،ف�إنه يكون
قد جلب على نف�سه ال�ضرر والف�ساد ،وع ّر�ض احلياة الإن�سانية �إىل ماال
حتمد عقباه.
وقد �أر�شد الإ�سالم الإن�سان �إىل املحافظة على البيئة التي يعي�ش
فيها ،وحذر من �سوء ا�ستغاللها بالتلوث ونحوه ،وذلك من خالل مقا�صد
ال�شريعة الإ�سالمية .كما �أن ال�شريعة الإ�سالمية تنفرد عن القوانني
الو�ضعية بخا�صية العموم وال�شمول يف كل زمان ومكان �أو يف جميع جوانب
احلياة املختلفة ،مما يجعلها قادرة على معاجلة ق�ضايا البيئة بكافة
م�شاكلها ال�صعبة وحمايتها واحلفاظ عليها ،فما من نازلة يف احلياة
الب�شرية �إال وللإ�سالم فيها حكم �شرعي.
ومن جانب �آخر يتحقق من خالل حفظ البيئة املحافظة على
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النف�س ،واملتمثلة باحلياة الب�شرية ،وعلى �سالمة الب�شر و�صحتهم ،وال
�شك �أنه بات معلوم ًا اليوم �أن ف�ساد البيئة وتلوثها ،وا�ستنزاف مواردها،
والإخالل بتوازنها �أ�صبح يهدد حياة الإن�سان اليوم ،وكلما ا�ستمر تعدي
الإن�سان على البيئة ازداد اخلطر على الإن�سان وحياته يوم ًا بعد يوم.
و�إذا كان الإ�سالم ي�صون حياة احليوان الأعجم ويحرم قتله بغري
حق� ،إما مبا�شرة �أو بحب�سه وجتويعه �أو غري ذلك ،فال غرو �أن يحرم
ويج ّرم ب�شدة االعتداء على حياة الإن�سان بتهديد حياته باخلطر بتلويث
البيئة وانتهاك حرمتها مما يجعلها غري �صاحلة ملعي�شة الإن�سان فيها.
�أما من جانب حفظ الن�سل ك�أحد امل�صالح ال�ضرورية التي دعا
الإ�سالم �إىل حفظها مما يحقق مقا�صد الدين ،ف�إن ذلك جاء الن�ص
عليه نظر ًا �إىل �أن اجلناية على البيئة تهدد الأجيال امل�ستقبلة مبا حتمله
يف طياتها من �أ�سباب الهالك والدمار ،والتي قد ينجو منها – �إىل حد
ما – �أجيال اليوم ،ولكن اخلطر يتفاقم ويتكاثر ويرتكز بالن�سبة للأجيال
القادمة ،فاجليل احلايل ي�ستنزف املوارد املذخورة التي هي من حقهم،
لن�سرف يف ا�ستهالكها ،ونحن نو ّرثهم �آفات ال ميلكون لها دفع ًا مما تلوث
به من حولهم ،ونحن نخل بالتوازن البيئي الذي ي�ضر �إخالله بهم.
�أما دور املحافظة على البيئة يف �صيانة العقل ف�إن حفظ البيئة
– مبعناه العام – ف�إنه يقت�ضي املحافظة على الإن�سان بكيانه كله –
اجل�سدي والعقلي والنف�سي  ،-وال معنى للمحافظة على الإن�سان �إذا مل
يحافظ على عقله الذي ميزه اهلل تعاىل به عن احليوان.
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فمن حفظ البيئة ف�إن عليه �أن يحافظ على التفكري ال�سوي يف
الإن�سان الذي يوازن بني اليوم والغد ،وبني امل�صالح واملفا�سد ،وبني
املتعة والواجب ،وبني القوم واحلق ،وال يتعامل مع البيئة تعامل املخمور
ال�سكران �أو املخدر التائه الذي �ألغى عقله باختياره ،فلم يعد يعرف ما
ينفعه مما ي�ضره.
�أما حفظ املال ك�ضرورة من ال�ضرورات ومق�صد ًا من املقا�صد ف�إن
حفظ البيئة يوجب �أن نحافظ على املال بكل �أجنا�سه و�أنواعه ،فنحافظ
على موارده فال نتلفها بال�سفة ،وال ن�ستنزفها بال �ضرورة �أو حاجة
معتربة ،وال نح�سن تنميتها وال �صيانتها ،فنتعر�ض للهالك وال�ضياع ،وال
ن�سرف يف ا�ستخدامها فن�ضيعها قبل الأوان.
وملا كان من �إحدى امل�شاكل البيئية الكربى يف عاملنا اليوم ما يتمثل
يف ا�ستنزاف املوارد ،وهو ما يهدد الب�شرية يف م�ستقبلها القريب ،فقد
كان من املقا�صد ال�شرعية وامل�صالح ال�ضرورية املحافظة على املال،
بحيث نحافظ على موارده ،وننمي �إنتاجهّ ،
ونر�شد ا�ستهالكه ،ونح�س
توزيعه و�إنفاقه.
و�إذا كانت رعاية البيئة واحلفاظ عليها و�إ�صالحها يحقق املقا�صد
ال�شرعية املرعية وال�ضرورات اخلم�س ،ف�إن �إف�ساد البيئة وتلويثها
وا�ستنزاف مواردها والإخالل بتوازنها بالإف�ساد فيها ي�ض ّيع حتقيق
وحفظ هذه املقا�صد ،ويجني على هذه ال�ضروريات كلها ،وهو ما نهى
عنه ال�شرع وزجر (.)1
()١

القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .47
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

373

رابع ًا  -دعوة الإ�سالم للحفاظ على بالبيئة:
يعد تلويث البيئة مهلك ًا كالقتل ،بل �أكرث منه خطر ًا؛ وذلك لأن
القتل �إزهاق �أرواح حمدودة ،بينما التلوث يعر�ض الآالف للقتل .وعلى
الرغم من �أن التلوث يف عهد الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) و�أهل بيته
كان حمدود ًا ،و�أن الطبيعة كانت تنقي نف�سها بنف�سها ،فلم يكن هناك منو
�سكاين كيومنا هذا ,وال م�صانع وحمطات كهرباء وو�سائل نقل متطورة
و�أ�سلحة دمار �شامل مثل ع�صرنا احلايل ،فقد و�صل اهتمام امل�سلمني
القدامى بالبيئة �إىل حد كان يمُ نع �أن ين�صب املالك تنور ًا يف داره ي�ؤذي
جاره بالدخان.
كما دعا الإ�سالم �إىل عدم ا�ستخدام ال�سم حتى يف بالد العدو،
و�أ�س�س �أول حمميات طبيعية على وجه الأر�ض يف مكة واملدينة ،وذلك
للمحافظة على ثروتها النباتية واحليوانية من االنقرا�ض ،فمن �أحرم
باحلج �أو العمرة عليه �أن يحرتم حيوانات البيئة ونباتها ،فال يحل له قتل
احليوانات �أو قطع ال�شجر.
خام�س ًا  -الأ�س�س الإ�سالمية لرعاية البيئة:
تعر�ض يو�سف القر�ضاوي يف حما�ضرة له حول الركائز التي �أقرها
الإ�سالم يف احلفاظ على البيئة �إىل معاجلة جمموعة من املحاور اهتم
الإ�سالم بها ،من عناية بال�صحة �إىل العناية مبوارد البيئة ,و�صنفها
كالتايل:
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·

النظافة والتطهري :وذلك على اعتبار �أن الطهارة من �شروط
بع�ض العبادات  -خا�صة ال�صالة-؛ ولذا �شاعت بني امل�سلمني
مقولة (النظافة من الإميان) ،و�أوردت ال�سنة النبوية �آداب ًا
كثرية يف النظافة واالغت�سال والتطيب وح�سن الهندام ،خا�صة
يف املنا�سبات العامة ك�صالة اجلمعة والعيدين ،وحثت على
�إماطة الأذى عن الطريق.

·

احلفاظ على �صحة الإن�سان :هناك ح�شد كبري من الن�صو�ص
الإ�سالمية من قر�آن و�سنة يدعو �إىل احلفاظ على ال�صحة،
بدء ًا من الدعاء بطلب العافية ,ومرور ًا بالو�سائل التي جتلب
العافية ,وحتافظ على �سالمة البدن وحتى التعامل الإيجابي
مع املر�ض يف حالة وقوعه ,واملحافظة على البيئة حتى ال تنتقل
عدوى املر�ض �إىل الآخرين.

·

الت�شجري والتخ�ضري :فهناك �آيات و�أحاديث كثرية حت�ض
على الغر�س والزرع؛ وذلك ملا للت�شجري والتخ�ضري من دور يف
حفظ الدورة البيئية على نحو يكفل بيئة �آمنة حلياة الإن�سان.

·

العمارة والتثمري :ي�أتي يف مقدمتها �إحياء الأر�ض املوات،
وتثمري الرثوات وتنمية املوارد ،ولذا اعترب الراغب الأ�صفهاين
يف كتابه (الذريعة �إىل مكارم ال�شريعة) �أن عمارة الأر�ض �أحد
مقا�صد خلق الإن�سان.
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·

املحـافـظـة علـى املـ ــوارد :وي ـ ـق ــرر ذل ــك قـول اهلل تعال ــى:
} َو اَل ُت ْف ِ�سدُوا يِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض َب ْع َد ِ�إ ْ�صلاَ ِح َها{( .)1والإف�ساد يكون
بالإتالف وتفويت املنافع �أو التلويث والإ�سراف� ،أو ب�إ�شاعة
الظلم والباطل وال�شر.

·

الإح�سان �إىل البيئة� :إن الإح�سان كلمة تت�ضمن الإتقان
وال�شفقة والإكرام ،فقد كان النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
يمُ يل للقطة الإناء حتى ت�شرب ثم يتو�ض�أ بف�ضلها ،وكان بع�ض
اخللفاء مثل عمر بن عبد العزيز يكتب �إىل عماله �أال ُيح ّملوا
الإبل فوق ما ال تطيق و�أال ي�ضربوها باحلديد.

ومن روائع حديث فقهاء امل�سلمني يف الإح�سان �إىل الطري ما كتبه
العالمة املغربي �أبو علي بن رحال من �ضرورة �أن يتفقد الإن�سان الطري
الذي يحب�سه كما يتفقد �أوالده ،و�أن ي�ضع لهذا الطري خ�شبة لريكب عليها
الطائر حتى ال ي�ضر الوقوف على الأر�ض بالطائر (الحظ هنا مراعاة
البعد النف�سي والبيئي للطائر يف �شريعة الإ�سالم.
·

()١
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املحافظة على البيئة من الإتالف :حيث نهى الإ�سالم عن
الإتالف البيئي للأحياء والنباتات والعمران� ،سواء كان ذلك
بدافع الق�سوة �أو الغ�ضب� ،أو العبث �أو الإهمال �أو يف العمليات
احلربية؛ لذا كان امل�ؤرخ الفرن�سي «جو�ستاف لوبون» يقول( :ما
عرف التاريخ فاحت ًا �أعدل وال �أرحم من العرب) .ومن يتابع
الأعراف .56
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

اجلرائم الأمريكية يف فيتنام والعراق يت�أكد من رحمة امل�سلمني
بغريهم وبالبيئة �أثناء العمليات الع�سكرية واحلروب.
�سابع ًا  -عرب حلماية البيئة من ق�ص�ص الأنبياء:
ظهر اهتمام الإ�سالم جلي ًا بالبيئة يف القر�آن الكرمي ويف ال�سنة,
ومن ق�ص�ص الأنبياء يف القراَن الكرمي ن�ستخل�ص �ضرورة العناية
بالبيئة ،ال �سيما �أن رعايتها واحلفاظ عليها اعرتاف بف�ضل اهلل ونعمته،
وباملقابل ف�إن �إف�سادها وتخريبها مع�صية للخالق وخروج عن طاعته.
فكان قتل قابيل لهابيل �أول جرمية بيئية على وجه الأر�ض ب�سبب تلوث
�أفكاره واحلقد والكراهية .كما كان عقر ناقة �صالح (عليه ال�سالم)
و�إنزال العذاب بهم لعقرهم الناقة لكي ال تزاحمهم �شرب املاء دلي ٌل
على االهتمام باحليوان وحقه كالب�شر يف التمتع بالنعم الإلهية ،ويقرر
وها تَ�أْ ُك ْل ف
ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و َيا َق ْو ِم َه ِذ ِه َنا َق ُة اللهَّ ِ َل ُك ْم �آَ َي ًة َف َذ ُر َ
�أَ ْر ِ�ض اللهَّ ِ {( .)1ويف ق�صة نبي اهلل نوح (عليه ال�سالم) العبد ال�صبور
وال�شكور ،والذي دعا قومه لي ًال ونهار ًا لعبادة اهلل فكذبوه وع�صوه ،ف�أمره
اهلل تعاىل ببناء �سفينة بطول وعر�ض معني قبل الطوفان يحمل عليها من
كل زوجني اثنني من احليوانات والطيور والوحو�ش من حيوانات البيوت
الأليفة� ,إ�ضافة �إىل امل�ؤمنني به؛ وذلك ل�ضمان بقاء احليوانات والطيور
على الأر�ض بعد الطوفان ،وفيها دعوة للب�شر لإن�شاء حمميات طبيعية
للمحافظة على احليوانات من االنقرا�ض وحمايتها من العوامل املناخية
()١

هود .64
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ا�ص َن ِع ا ْل ُف ْل َك
ال�صعبة .ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل} :فَ�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي ِه �أَ ِن ْ
َي
ا�س ُل ْك ِفي َها ِمنْ ُك ٍّل َز ْوج ِ
ِب�أَ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا ف َِ�إذَا َجا َء َ�أ ْم ُر َنا َو َفا َر ال َّت ُّنو ُر َف ْ
ا ْثنَينْ ِ َو�أَ ْه َل َك �إِ اَّل َمنْ َ�س َبقَ َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل ِم ْن ُه ْم َو اَل ُت َخ ِاط ْب ِني ف ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا
ِ�إ َّن ُه ْم ُم ْغ َر ُقونَ {(.)1
كما �أن ق�صة �أ�صحاب ال�سبت  -وهم من اليهود  -بعد �أن منعهم اهلل
من �صيد الأ�سماك واحليتان يوم ال�سبت ،فاحتالوا على �شرع اهلل عز وجل
ب�إدخالهم ال�سمك يف �أحوا�ض يف يوم ال�سبت وا�صطياده يوم الأحد ،دليل
�آخر على �ضرورة تنظيم ال�صيد وفق قوانني وت�شريعات بيئية للمحافظة على
ال�س ْب ِت
احليوانات من االنقرا�ض ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل� } :إِ ْذ َي ْعدُونَ يِف َّ
�إِ ْذ ت َْ�أ ِتي ِه ْم ِحي َتا ُنه ُْم َي ْو َم َ�س ْب ِت ِه ْم ُ�ش َّر ًعا َو َي ْو َم اَل َي ْ�س ِب ُتونَ اَل تَ�أْ ِتي ِه ْم {(.)2
فالإ�سالم �أوىل اهتمامه بالبيئة البحرية هي الأخرى ،كما �أن ر�ؤيا
امللك يف ق�صة �سيدنا يو�سف (عليه ال�سالم) بالبقرات ال�سمان والعجاف
وال�سنابل اخل�ضر والياب�سات ما هي �إال دعوة من رب العاملني �إىل
اال�ستزراع واالدخار والرت�شيد ،مع �ضمان حق الأجيال القادمة يف موارد
الرثوات الطبيعية ،وهي �إ�شارة �إىل دور التنمية امل�ستدامة يف احلفاظ
على التنوع النباتي ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل ال�سابق الإ�شارة �إليه:
َات ِ�س َم ٍان يَ�أْ ُك ُلهُنَّ َ�س ْب ٌع ِع َج ٌ
اف
ال�صدِّ يقُ �أَ ْف ِت َنا يِف َ�س ْب ِع َب َقر ٍ
و�س ُف �أَ ُّي َها ِّ
} ُي ُ
ا�س َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُمونَ
َو َ�س ْب ِع ُ�س ْن ُبلاَ ٍت ُخ ْ�ض ٍر َو�أُ َخ َر َيا ِب َ�س ٍات َل َع ِّلي َ�أ ْر ِج ُع ِ�إلىَ ال َّن ِ
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امل�ؤمنون .27

()2

الأعراف .163
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* َق َال تَزْ َر ُعونَ َ�س ْب َع ِ�س ِن َني َد َ�أ ًبا َف َما َح�صَ ْدتمُ ْ َف َذ ُرو ُه يِف ُ�س ْن ُب ِل ِه ِ�إ اَّل َق ِليلاً
ممِ َّ ا تَ�أْ ُك ُلونَ * ُث َّم يَ�أْ ِتي ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َك َ�س ْب ٌع ِ�شدَا ٌد ي َْ�أ ُك ْلنَ َما َق َّد ْمت ُْم َلهُنَّ ِ�إ اَّل
َق ِليلاً ممِ َّ ا تحُ ْ ِ�ص ُنونَ * ُث َّم يَ�أْ ِتي ِمنْ َب ْع ِد َذ ِل َك َعا ٌم ِفي ِه ُي َغ ُ
ا�س َو ِفي ِه
اث ال َّن ُ
َي ْع ِ�ص ُرونَ {(.)1
و�أخري ًا نالحظ �إملام الإ�سالم بكل جوانب الطبيعة من الإن�سان
كعن�صر فاعل �إىل احليوان وحقه يف امل�أكل وامل�شرب واملعاملة احل�سنة،
وحق الأر�ض يف �ضرورة االعتناء بها بخدمتها ح�سن ا�ستغالل الرثوات
الطبيعية.كما قدم الإ�سالم حلو ًال جاهزة ت�ضمن ا�ستمرار التنوع البيئي
و�ضمان العي�ش مبواجهة الكوارث الطبيعية ،كاجلفاف والطوفان من
خالل املحميات واالدخار وتر�شيد ا�ستهالك الرثوات الطبيعية.
ثامن ًا  -الإ�سالم وخدمة البيئة:
تعترب امل�ستوطنة الب�شرية هي جمتمع حملي �أو جمموعة من ال�سكان
تعي�ش يف مكان واحد ،ويتطلب تنمية جمتمع متنوع من الهياكل الأ�سا�سية
وامل�ؤ�س�سات املخت�صة لتلبية احتياجات املجتمع ا ملحلي .ومن ثم ي�صبح
لها و�ضع طبيعي مل�صادر الطاقة والإ�سكان والنقل واحلياة واخلدمات،
وبيئة �أ�سا�سية اجتماعية من اخلدمات ال�سيا�سية والتعليمية والتعاونية.
وي�شري القر�آن �إىل �أن �أول م�ستوطنة ب�شرية يف الإ�سالم قامت
مبكة ،ومكة �أر�ض قفر ال توجد فيها مقومات احلياة ،واد غري ذي زرع
()١
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وغري ذي �سكن ال يق�صده �أحد وال ي�أوي فيه �أي �إن�سان ،بل متر من جواره
القبائل مرور الكرام لعلمهم بواقعه وحقيقته ،ولكن �إرادة اهلل ق�ضت �أن
يقام البيت يف هذا املكان لي�صبح مكانا عامرا بالنا�س مق�صود ًا من �أمم
الأر�ض و�أ�صقاعها.
لقد دعا �إبراهيم (عليه ال�سالم) ربه كما قال اهلل يف كتابه
َي ِذي َز ْر ٍع ِع ْن َد َب ْي ِت َك المْ ُ َح َّر ِم
العزيزَ } :ر َّب َنا ِ�إنيِّ �أَ ْ�س َك ْن ُت ِمنْ ُذ ِّر َّي ِتي ِبو ٍَاد غ ِ
ا�س َت ْه ِوي �إِ َل ْي ِه ْم وَا ْر ُز ْق ُه ْم ِمنَ
اج َع ْل �أَ ْف ِئ َد ًة ِمنَ ال َّن ِ
َر َّب َنا ِل ُي ِقي ُموا َّ
ال�صلاَ َة َف ْ
َات َل َع َّل ُه ْم َي ْ�ش ُك ُرونَ {( .)1حيث دعا �إبراهيم (عليه ال�سالم) النا�س
ال َّث َمر ِ
�إىل احلج فتوافدت النا�س �إىل هذا املكان ،وحتولت هذه البيئة القفر �إىل
بيئة من �صنع الإن�سان ت�شمل جمموعة من الهياكل الأ�سا�سية والأن�شطة
املتخ�ص�صة لتلبية احتياج املجتمع املحلي ,وحملت الأرزاق والثمرات �إىل
ذات
هذا البلد من كل مكان ,وبذلك مت �إن�شاء بيئة �صاحلة للعي�ش متميزة ِ
طابع فريد ،والتي تع ُد �أول م�ستوطنة ب�شرية دينية من نوعها يف العامل.
و�إذا كانت التجارة قد �أدت دور ًا كبري ًا يف انتعا�ش بيئة مكة ،حيث
قامت فيها الأن�شطة التي تلبي حاجات املجتمع املتعددة ،ف�إن العمل
رئي�سي يف البيئات التي تتوافر فيها الأرا�ضي اخل�صبة
الزراعي له دو ٌر
ٌ
واملياه الوفرية .وعلى هذا ف�إن الإ�سالم نظم �ش�ؤون احلياة ،وبخا�صة
فيما يتعلق ب�إيجاد مقومات البيئة وعنا�صر قيام املجتمعات، كما �شرع
�أن يتو�سع النا�س يف العمران وينت�شروا يف الأر�ض ويحيوا مواتها فتكرث
()١
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ثرواتهم وتعمر جمتمعاتهم ،وهو لذلك يحبب �إىل �أهله �أن يعمدوا �إىل
الأر�ض امليتة ليحيوا مواتها وي�ستثمروا خرياتها وينتفعوا ب�إنتاجها.
و�إحياء املوات يدخل حتت باب ا�ست�صالح البيئة املهملة وا�ستثمارها
�أو بالأحرى عدم تركها دون ا�ست�صالح؛ لأنه �إهمال ال يجوز الركون �إليه
يف الإ�سالم .ثم �إن �إحياء املوات معناه �إعداد الأر�ض امليتة التي مل ي�سبق
تعمريها وتهيئتها وجعلها �صاحلة لالنتفاع بها يف ال�سكنى والزرع ونحو
ذلك ،وقد ح�ض الإ�سالم على �إحياء املوات ورغب فيه (.)1
تا�سع ًا  -البيئة و�ضبط الإجناب من منظور �إ�سالمي:
تعترب ق�ضية �ضبط الإجناب لتخفيف ال�ضغط ال�سكاين عن البيئة
مبا يحد من تدهور وا�ستنزاف مواردها من الق�ضايا احلرجة التي تواجه
الكثري من الدول الإ�سالمية ،وذلك بعد �أن بد�أ حجم ال�سكان احلايل
ي�ضغط ب�شدة على موارد البيئة ،و�أمام هذه الق�ضية يثور �س�ؤال حيوي
حول مدى �سماح الإ�سالم ب�ضبط الإجناب من عدمه.
�إن ق�ضية �ضبط الإجناب ق�ضية تثري الكثري من احلرج واحل�سا�سية،
وهي ق�ضية مل حت�سم بعد ب�شكل نهائي ،حيث يثور من حولها اجلدل
ويختلف علماء امل�سلمني فيما بينهم بني م�ؤيد ومعار�ض ،بني من ي�صل
بها �إىل حد التحرمي �أو الإباحة .
( )١زين الدين عبد املق�صود ،البيئة والإن�سان ( ر�ؤية �إ�سالمية ) ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.47
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ومما ي�سرتعي االنتباه �أنه لي�س من ال�ضروري �أن يكون �ضبط
الإجناب عملية ملزمة جلميع الدول وال�شعوب الإ�سالمية ،و�إمنا هي عملية
اختيارية بحتة تفر�ضها ظروف املجتمع امل�سلم ،فعلي �سبيل املثال هناك
دو ًال �إ�سالمية ت�سمح ظروفها و�إمكاناتها البيئية بالإجناب غري املقنن،
بل قد تري �ضرورة يف ت�شجيع الإجناب ،يف حني �أن هناك دو ًال �أخرى
�أ�صبح تقنني الإجناب و�ضبطه �ضرورة حتمية ،ومعني هذا �أن ق�ضية
�ضبط الإجناب ق�ضية ن�سبية ولي�ست مطلقة ،ف�إذا كان هناك ثمة �ضرورة
ل�ضبط الإجناب ك�أن يكون و�سيلة حلل م�شكلة ما� ،أو �إنقاذ امل�سلمني من
�ضرر �أو تهلكة ما ،فال �ضري وال غ�ضا�ضة يف الدعوة �إليه وت�شجيعه.
وي�ؤيد فكرة �ضبط الإجناب عن احلاجة �سواء كانت العتبارات
مرتبطة بالفرد �أو بالدولة القواعد الإ�سالمية الفقهية التالية:
·

(ال�ضرورات تبيح املحظورات).

·

(ال �ضرر وال �ضرار).

·

(ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب).

·

(حت ًمل ال�ضرر اخلا�ص لدفع ال�ضرر العام).

�إن �ضبط الإجناب له دور يف تخفيف ال�ضغط على موارد البيئة
مبا ي�ساعد على �صيانتها واملحافظة عليها ،ولي�س ثمة �شك �أن �صيانة
البيئة واملحافظة عليها -وهي مرياث الأجيال املتعاقبة  -دعوة �إ�سالمية
لت�ستمر يف ت�أدية دورها يف �إعالة احلياة.
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�إن ما ي�ستقر عليه من ر�أي يف م�س�ألة �ضبط الإجناب �أنه �أمر مل
يحرمه الإ�سالم �صراحة ،بل يتما�شى مع دعوة االعتدال التي يح�ض عليها
الإ�سالم ،ف�ضبط الإجناب يعني النمو ال�سكاين املعتدل الرا�شد الذي
يتفادى به ومن خالله الإفراط ال�سكاين من ناحية ،والتفريط ال�سكاين
من ناحية �أخري ،فكالهما له خطورته ،فالإفراط ي�ؤدي �إىل زيادة ال�سكان
زيادة �سريعة ،وبالتايل الإ�سراف يف ا�ستخدام موارد البيئة وا�ستنزافها،
والتفريط يهدد م�ستقبل النمو ال�سكاين نتيجة التناق�ص املطرد يف حجم
ال�سكان ،وذلك كما يحدث الآن يف بع�ض الدول الأوربية التي غالت يف
�ضبط الن�سل �إىل حد التفريط ،حيث بد�أت ت�سود مو�ضة الأ�سرة العذراء
« الأ�سرة غري املنجبة « ،و�أ�صبح النمو ال�سكاين فيها �سلبي ًا ،وذلك كما
حدث يف �أملانيا االحتادية ولك�سمبورج والنم�سا والدامنرك واملجر ،مما
دفع حكومات هذه الدول �إىل الدعوة لت�شجيع الإجناب املعتدل لتفادي
خماطر التفريط ال�سكاين �أو ما ميكن ت�سميته « الردة ال�سكانية «.
ومن هنا تت�ضح لنا عظمة الإ�سالم يف دعوته �إىل االعتدال ،وذلك
حتى نتفادى خماطر كل من الإفراط والتفريط ،كما �أن �ضبط الإجناب
عملية ن�سبية يحكمها بالدرجة الأوىل مقدار حجم املنفعة التي ميكن
�أن تتحقق من ذلك� ،أو مقدار ال�ضرر الذي ميكن �أن نتجنبه ،ف�إذا كان
�ضبط الإجناب و�سيلة لدرء �ضرر �أو جلب منفعة ف�إنه ي�صبح �أمر ًا مباح ًا
و�ضروري َا ،وذلك �أخذا من القاعدتني الفقهيتني :
·

(درء املف�سدة مقدم على جلب املنفعة).

·

(يجب دفع ال�ضرر قبل وقو عه).
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ومما ي�ستدعي الإ�شارة �إليه �أن �ضبط ال�سكان ال يعني �أنه احلل
الأوحد مل�شكالتنا وحماية بيئتنا من خطر التدهور واال�ستنزاف ،و�إمنا هو
حل �أو و�سيلة من �ضمن جمموعة و�سائل حلل م�شكالتنا وحماية بيئتنا،
حيث يجب �أن يرافقه بذل كل جهد ممكن يف تنمية املوارد البيئية وح�سن
ا�ستغاللها ،وا�ستخدام �أف�ضل الو�سائل ل�صيانتها حتى نحقق يف النهاية
عالقة طيبة �إيجابية متوازنة بني الإن�سان وبيئته ،لتكون عالقة ت�صون
البيئية وحتافظ عليها كي تظل قادرة على العطاء اجليد �إىل ما �شاء اهلل،
وهذا ما �أمرنا به اهلل �سبحانه وتعاىل يف عالقتنا مع البيئة (.)1
عا�شر ًا  -القيمة اجلمالية للبيئة يف الإ�سالم :
تكت�سب القيمة اجلمالية للبيئة يف الإ�سالم جانب ًا �آخر من جوانب
ا�ستيعاب البيئة واالعتناء بها يف فل�سفة الإ�سالم ،وهي بذلك حتقق
مفهوم ًا راقي ًا �آخر يف النظرة �إىل البيئة من خالل هذه القيمة؛ �إذ تكت�سب
القيمة اجلمالية كجزء من القيم اجلمالية يف الإ�سالم مكانة عظيمة يف
فل�سفة الإ�سالم.
فكما �أن للبيئة حرمة ومكانة للإ�سالم ،ولها من التوازن ما لها يف
عملية التعاون ،كما لها من االت�ساع وال�شمولية والنظرة مالها يف فل�سفة
الإ�سالم ،ف�إن لها بالإ�ضافة �إىل ذلك يف الفل�سفة الإ�سالمية اعتناء كبري ًا
بالقيمة اجلمالية لهذه البيئة ،والتي تعترب من �أجل نعم اهلل �سبحانه
( )١زين الدين عبد املق�صود ،البيئة والإن�سان ( ر�ؤية �إ�سالمية ) ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.109
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وتعاىل على الإن�سان� ،إذ �أنها مبعث رزق وراحة نف�سية له عندما يرى
ن�ضارتها وحالوتها ،ومنبع ًا للأجر والثواب عندما يتف ّكر فيها كمخلوقات
هلل جل وعلى.
يعترب اجلانب اجلمايل للبيئة من قبيل املنافع املادية املتنوعة التي
يجنيها الإن�سان من هذه النعمة العظيمة ،فهي منفعة ذات بعد نف�سي
وجمايل وفني يتحقق من خالل النظر �إىل النباتات ،ومما يقرر ذلك يف
كتاب اهلل عز وجل الآيات التالية:
·

َا�س َي َو�أَ ْن َب ْت َنا
قال تعاىل} :و ْ أ
َالَ ْر َ�ض َم َد ْد َن َاها َو�أَ ْل َق ْي َنا ِفي َها َرو ِ
ِفي َها ِمنْ ُك ِّل َز ْو ٍج َب ِه ٍيج {(.)1

·

َات و ْ أ
َالَ ْر َ�ض َو�أَ ْنزَ َل َل ُك ْم ِمنَ
ال�س َماو ِ
قال تعاىل�} :أَ َّمنْ َخ َلقَ َّ
ال�س َما ِء َما ًء فَ�أَ ْن َب ْت َنا ِب ِه َحدَا ِئقَ ذَاتَ َب ْه َج ٍة {(.)2
َّ

·

قال تعاىل } :ا ْن ُظ ُروا ِ�إلىَ َث َم ِر ِه ِ�إذَا �أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه {(.)3

·

قال تعاىل} :فَ�أَ ْن َب ْت َنا ِب ِه َحدَا ِئقَ ذَاتَ َب ْه َج ٍة {(.)4

()١

�سورة ق .7

()2

النمل .60

()3

الأنعام .99

()4

�سورة ق .7
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فاهلل �سبحانه وتعاىل من خالل هذه الآيات يدعو النا�س �إىل النظر
واالتعاظ من هذه الثمرة الب�سيطة منذ خروجها �إىل الدنيا وفطورها من
باطن الأر�ض ،ثم حت ّولها من لون �إىل لون ،ومن �شكل على �شكل ،ومن
طعم �إىل طعم ،ومن رائحة �إىل رائحة ،ومن حجم �إىل حجم ،وذلك حتى
ت�صبح نا�ضجة م�ست�ساغة املذاق والطعم والرائحة.
لقد خلق اهلل �سبحانه وتعاىل هذه البيئة وهي ذات ح�سن وجمال،
مبهجة للنف�س واخلاطر ،ومرخية للأع�صاب ،وت�سر بها العني ،ويفرح
بالنظر �إليها القلب (.)1
�إن جوانب و�صف القيمة اجلمالية للبيئة كثرية ومتعددة يف الكتاب
املبني ،واهلل جل وعلى �أمرنا �أن نحمده على هذه النعمة ،و�أن نحفظ هذه
الأمانة التي ا�ستودعنا �إ ّياها؛ لأننا �سن�س�أل عن كل انتهاك يف حقها �إذا
كان دون م�س ّوغ �شرعي.
�إن ما يت�ضح من خالل ما �أ�سلفنا فيه القول يف بيان عدد من الأبعاد
التي تنطلق من خاللها النظرة الإ�سالمية �إىل البيئة رعاية وحماية
وا�ستمتاع ًا يقرر لنا وبو�ضوح عدد ًا من احلقائق تتمثل فيما يلي:
·

�أن نظرة الإ�سالم للبيئة تعد نظرة راقية ال تبلغ �سم ّوها �أي نظرة
�أخرى ،وبذلك ف�إن نظرة الإ�سالم �إىل البيئة والتعامل معها وفق
الفل�سفة الإ�سالمية يغني عن التط ّلع �إىل �أي نظرة غريها.

( )١زين الدين عبد املق�صود ،البيئة والإن�سان ( ر�ؤية �إ�سالمية ) ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.189
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·

�ضرورة العمل على ن�شر وتعميم املنطلقات الإيجابية التي ميكن
�أن ن�ستوعبها من خالل ما ا�ستعر�ضناه من نقاط.

·

�أن العالقة بني الإن�سان والبيئة عالقة �صداقة ،فكل من طريف
العالقة ي�أن�س بالآخر وال ي�ستطيع العي�ش دونه .كما �أنها عالقة
حاجة جتعل كل طرف فيها غري م�ستغن عن الآخر.

·

�أن انتهاك حرمة البيئة عليه من الإثم ما ال يقل عن غري ذلك
من االنتهاكات واملعا�صي املن�صو�ص عليها يف �شريعة الإ�سالم؛ �إذ
يعترب انتهاكها من قبيل الإف�ساد يف الأر�ض ،بل ومن قبيل انتهاك
حرمة الغري.

لقد � ّأ�صل الإ�سالم يف فل�سفته التي تدعو �إىل حماية البيئة والذود
عنها عدد ًا من القيم واملبادئ الراقية التي ال ميكن �أن ينكرها �إال
جاحد معاند ،وهذه القيم واملبادئ الراقية تنطلق ومن دون �شك من
الن�صو�ص ال�شرعية املتمثلة يف القر�آن الكرمي وال�سنة املط ّهرة ،وبعدها
ت�أتي ا�ستنباطات الفقهاء التي ت�ستقر�أ الأبعاد ال�سامية من وراء هذا
الن�صو�ص ،لتخرج لنا داللتها املن�شودة ومفاهيمها املر�صودة يف ح ّلة
يدركها كل عاقل ح�صيف ،وينكرها كل جاحد كافر باحلقائق.
وحتى نق ّرب احلقيقة ون�صوغها بو�ضوح ينطلق من الن�ص ،وحتى
نكون �أقرب يف حتقيق وت�أ�صيل الر�ؤية ال�شرعية يف نظرتها للبيئة ،ننطلق
من خالل املبحث القادم لن�ستعر�ض ر�ؤية القر�آن للتوازن ولهند�سة
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النظام البيئي؛ �إذ يتحقق لنا من خالل هذا اال�ستعرا�ض و�ضوح �أكرث
لر�ؤية الإ�سالم لعالقة الإن�سان بالبيئة ،وما عر�ضته الن�صو�ص ال�شرعية
من حقائق علمية مدرو�سة وتاريخية ثابتة يف ا�ستعرا�ض جميل حواه
امل�صحف ال�شريف بني دفتيه من حقائق.
ن�ستعر�ض يف بداية املقام نظرة القر�آن لتلوث البيئة ،ثم نتبع بعد
ذلك القول يف ا�ستعرا�ض لر�ؤية القر�آن لهند�سة النظام البيئي ،لنختم
هذا املبحث با�ستعرا�ض للأدلة ال�شرعية التي تبينّ وبو�ضوح حرمة
االعتداء على البيئة.

388

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

املبحث الثاين
التوازن البيئي يف القر�آن الكرمي

كما تناول القر�آن الكرمي الكثري من احلقائق حول الكثري من
املوا�ضيع ذات العالقة بالإن�سان؛ ويرجع ذلك �إىل اعتبار كتاب اهلل
خطاب من اهلل جل وعلى �إىل العاملني ،فما من �شاردة وال واردة تت�صل
بالإن�سان من قريب �أو بعيد �إال تناولها �إما باجلملة و�إما بالتف�صيل.
ومن �أعظم ما تناوله القر�آن الكرمي مو�ضوع البيئة وعالقة الإن�سان
بها ،حيث خاطبه بكثري من الن�صو�ص التي تر�شده وتوجهه نحو تعامل
�أكرث �إيجابية مع البيئة نظر ًا لكون ات�صاله بها �ضرورة ال ميكن �أن ينفك
�أبد ًا �إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها.
لقد كان النهي يف �آيات امل�صحف ال�شريف يف معر�ض توجيه
الإن�سان للحفاظ على البيئة تنهاه عن الف�ساد يف الأر�ض ،وذلك يف كثري
من الن�صو�ص القر�آنية ،حيث جاء التعبري عن الف�ساد يف الأر�ض يف �آيات
كثرية ،و�شمل ما يف�سد به الإن�سان بيئته ،وما يف�سد به العالقات الإن�سانية
ب�شتى �أبعادها ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل يف �سورة الرومَ } :ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد
ا�س ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم
يِف ا ْل رَ ِّب وَا ْل َب ْح ِر مَِبا َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي ال َّن ِ
َي ْر ِج ُعونَ {(.)1
()١
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فالف�ساد ب�شتى �أنواعه وي�شمل ما يتمثل من اعتداءات على البيئة
�إمنا يتحقق يف غالب احلاالت مبا جتنيه يد الإن�سان يف الرب والبحر ،بل
امتد يف هذا الزمان لي�شمل الهواء ،وهو من �أخطر �أنواع التلوث التي
تهدد الأر�ض يف الواقع الراهن.
ولكن القر�آن الكرمي عندما �أ�شار �إىل ما �سيت�أتى على الأر�ض من
ف�ساد كانت لـه توجيهات �سديدة من خالق البيئة ،والتي وجه فيها احلق
جل وعلى يف الكثري من الآيات عدة توجيهات حتفظ لهند�سة النظام
البيئي اتزانه الذي خلقه اهلل عليه ،حيث يجني يف النهاية الإن�سان ما
اقرتفته يداه ،فيكون بذلك هو اجلاين على نف�سه ،وعليه �أن يتح ّمل �سائر
املتغريات البيئية الناجمة عما يحدثه الإن�سان يف البيئة من مفا�سد يف
الرب والبحر واجلو ،جعل من ال�ضرورة مبكان �ضرورة �أن يتدارك هذا
الإن�سان امل�سرف املب ّذر املنتهك حلرمة البيئة �أخطاءه الفادحة كي يعيد
للبيئة توازنها فيما ميكن تداركه من جديد.
�أو ًال  -ر�ؤية القر�آن لهند�سة النظام البيئي :
�إذا كان القر�آن الكرمي خطاب اهلل �سبحانه وتعاىل للإن�سان،
فذلك �إمنا يرجع �إىل كونه يخاطب �أنف�س �شيء ي�ستوعب فيه وهو العقل،
ف�أ�صحاب العقول هم وحدهم من ي�ستطيع �أن ي�ستوعب القر�آن و�صور
الإعجاز فيه ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل:
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·

}�أَ َف َمنْ َي ْع َل ُم �أَنمََّ ا �أُ ْن ِز َل �إِ َل ْي َك ِمنْ َر ِّب َك الحَْ ُّق َك َمنْ هُ َو �أَ ْع َمى �إِنمََّ ا
اب {(.)1
َيت ََذ َّك ُر �أُو ُلو ْالأَ ْل َب ِ

·

َالَ ْر ِ�ض و ْ
َاخ ِتلاَ ِف ال َّل ْي ِل
َات و ْ أ
ال�س َماو ِ
وقوله تعاىل�} :إِنَّ يِف َخ ْل ِق َّ
اب {(.)2
وَال َّن َها ِر َ آلَ َي ٍات ِلأُوليِ ْالأَ ْل َب ِ

·

وقوله تعاىلَ :
}ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد يِف ا ْل ِّب وَا ْل َب ْح ِر مَِبا َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي
ا�س ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ {(.)3
ال َّن ِ

فهذه الآية الأخرية تلخ�ص ظاهرة التلوث ،وتك�شف كيف �أن للنا�س
ارتباط ًا ب�أحوال احلياة والتوازن البيئي يف الرب والبحر ،و�إذا كان القرطبي
ف�سر الف�ساد يف الأر�ض ب�أنه (ارتكاب املعا�صي� ،أو انت�شار الظلم� ،أو
قد ّ
قلة املطر وت�أثري ذلك على النباتات والأحياء)� ،إال �أن عظمة القر�آن
و�إعجازه تبني �أن املدلول لكلمة ف�ساد ميكن �أن ي�ستوعب الف�ساد ،ويكون
بذلك �شام ًال لكل �صور الإخالل بالتوازن البيئي ب�سبب �سوء ا�ستخدام
الإن�سان ملوارد الأر�ض ال�صخرية واملائية والهوائية والنباتية واحليوانية.
الَ ْر ِ�ض
يقول احلق تبارك وتعاىل} :هُ َو ا َّل ِذي َخ َلقَ َل ُك ْم َما يِف ْ أ
َات َوهُ َو ِب ُك ِّل �شَ ْيءٍ َع ِلي ٌم
ال�س َما ِء َف َ�س َّواهُ نَّ َ�س ْب َع َ�س َمو ٍ
ا�س َت َوى �إِلىَ َّ
َج ِمي ًعا ُث َّم ْ
الَ ْر ِ�ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا �أ ْ
َت َع ُل ِفي َها
* َو ِ�إ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْلمَلاَ ِئ َك ِة ِ�إ يِّن َج ِاع ٌل يِف ْ أ

()١

الرعد .19

()2

�آل عمران .190

()3
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َمنْ ُي ْف ِ�س ُد ِفي َها َو َي ْ�س ِف ُك الدِّ َما َء َو َن ْحنُ ُن َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ�س َل َك َق َال �إِنيِّ
�أَ ْع َل ُم َما اَل َت ْع َل ُمونَ {(.)1
ففي هاتني الآيتني الكرميتني �إ�شارة �إىل �إعداد الأر�ض للحياة
وملنفعة الإن�سان؛ لتكون له �سكن ًا مريح ًا وملج�أ واقي ًا ،ولكن الإن�سان ين�سى
ذلك التوافق الذي جعله اهلل يف الأر�ض ليم ّهد لـه و�سائل العي�ش ،وما
ّ
�سخره اهلل فيها من و�سائل الراحة واملتاع ،ولوال هذا التوافق ملا قامت
للب�شرية حياة على هذا الكوكب يف مثل هذه ال�سهولة والي�سر والطم�أنينة؛
�إذ لو فقد هذا التوافق عن�صر ًا واحد ًا من عنا�صره ما �أقام ه�ؤالء الب�شر
يف بيئة متوازنة تكفل لهم احلياة ،فكلمة (لكم) يف الآية ( )29ذات
مدلول عميق يقرر �أن اهلل �سبحانه وتعاىل خلق هذا الإن�سان لأمر عظيم،
وهو �أن يكون م�ستخلف ًا يف الأر�ض ،وليكون فاع ًال م�ؤ ّثر ًا فيها بالعمران
ولي�س بالدمار والتخريب.
وهكذا يحثنا املنهج القر�آين يف �سبيل تعزيزه على ح�سن ا�ستخدام
العقل واملوارد والعلم على �أ�سا�س �أن ما يف الأر�ض م�سخر كله لإ�شباع غرائز
اجل�سم ،واملحافظة على اجلن�س الب�شري ،فيزرع وي�ستنبت ويتفنن ل�صنع ما
تعب
ي�شرب ،ويعالج �أمرا�ضه في�ستطب ،ويتعلم ويخرتع ويبني ح�ضارة راقية رّ
عن �أحقيته باخلالفة يف الأر�ض بر ًا وبحر ًا وجو ًا .ويقرر ذلك قول اهلل تعاىل:
َا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َها {(.)2
} هُ َو �أَ ْن�شَ�أَ ُك ْم ِمنَ ْ أ
الَ ْر ِ�ض و ْ
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ومن خالل النظرة القر�آنية يت�ضح �أنها كما تدعو �إىل ال�صالة
واحلج وال�صيام ،ف�إنها تدعو �إىل احلفاظ على التوازن البيئي �سواء
ب�سواء ،وكما يرتتب على ترك ال�صيام وال�صالة والزكاة الإثم ،فهو
مرتتب ومتحقق كذلك يف حق من ينتهك حرمة التوازن البيئي باالعتداء
عليها ظلم ًا وعدوان ًا.
فال بد �إذ ًا من العودة �إىل املنهج القر�آين لت�أ�صيل عالقتنا ك�أمة
م�سلمة مع البيئة ،ولنعمل معا حتى نعيد الأمور على ما كانت عليه ،ونرجع
�إىل البيئة توازنها ،فال خال�ص للب�شرية من الدمار املرتقب ب�سبب التلوث
مامل تعد �إىل منهجه ًا القر�آين والذي حوى ال�ضوابط التي حتقق التوازن
للبيئة املحيطة بالإن�سان ،مما يعيد الأر�ض ذلو ًال ،معطاءة ،نظيفة،
�صاحلة ل�سكنى الب�شر.
�إن ت�أثري الإن�سان على البيئة بد�أ منذ ظهوره عليها ،وقد �أخذ هذا
الت�أثري يف االزدياد حتى �صارت حالة البيئة �سيئة للغاية ،ولو �أن الإن�سان
مل يكن له وجود على الأر�ض لظل حميطها احليوي متوازن ًا ي�سري يف
ان�سجام وتكامل (.)1
لقد كان ت�س ّلم الإن�سان للأر�ض ليتوىل مهمة اخلالفة فيها ،وذلك
بعد �أن هيئها له وجعلها متوازنة يف كل �شيء ،نظيفة يف كل �شيء ،معطاءة
يف كل �شيء .كما كان كل �شيء موجود على هذه الأر�ض حم�سوب وبعناية،
( )١زين الدين عبد املق�صود ،البيئة والإن�سان ( ر�ؤية �إ�سالمية ) ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.202
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ومل يكن بن�سب ع�شوائية ،ويقرر ذلك قول اهلل تعاىلَ } :و�أَ ْنزَ ْل َنا ِمنَ
ال�س َما ِء َما ًء ِب َق َد ٍر فَ�أَ ْ�س َك َّنا ُه يِف ْ أ
اب ِب ِه َل َقا ِد ُرونَ {(.)1
الَ ْر ِ�ض َو ِ�إ َّنا َع َلى َذ َه ٍ
َّ
ومن هذا املاء ي�شرب الإن�سان واحليوان والنبات ،ويف املاء كذلك
تعي�ش كل الكائنات البحرية ،ومعظمهما خملوق لغذاء الإن�سان .كما �أن
الهواء مهي�أ مبا خلق فيه من الأك�سجني ،ولو قل التوازن يف الهواء بحيث
يقل الأك�سجني كما يحدث يف طبقات اجلو العليا التي ال يعي�ش فيها
الإن�سان ف�إنه يختنق ويهلك ،ويقرر هذه احلقيقة قول اهلل تعاىلَ } :و َمنْ
ال�س َما ِء {(.)2
ُي ِر ْد �أَنْ ُي ِ�ض َّل ُه َي ْج َع ْل �صَ ْد َر ُه �ضَ ِّي ًقا َح َر ًجا كَ�أَنمََّ ا َي َّ�ص َّع ُد يِف َّ
وباخت�صار �شديد  ..لقد ت�س ّلم الإن�سان الأر�ض جاهزة للحياة،
متوازنة يف كل عنا�صرها ب�أغلفتها ال�صخرية ،واملائية ،والهوائية،
واحليوية .ومنذ ظهور الإن�سان على الأر�ض ،وهو يعمل على تدمري هذا
التوازن يف البيئة الأر�ضية مبياهها ونباتاتها وهوائها و�أر�ضها (.)3
لقد حوت �آيات القر�آن تنظيما بديعا لهند�سة التوازن البيئي ،فاهلل
�سبحانه وتعاىل قد و�ضع الكثري من القواعد التي �سبق ذكرها لبناء عالقة
التوازن مع هذه البيئة التي خلقها و�ص ّورها خلدمة الإن�سان باعتباره
خليفة ب�أمره يف الأر�ض ،ولكن تنب�أ املالئكة بف�ساد و�إف�ساد الإن�سان يف
البيئة قد �صدقته معطيات الواقع.
()١

امل�ؤمنون 		.18

()2

الأنعام .125

( )3زين الدين عبد املق�صود ،البيئة والإن�سان (ر�ؤية �إ�سالمية) ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.243
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وقد ذكر �أبو حممد عبد احلق الأندل�سي يف كتابه (املحرر الوجيز
يف تف�سري الكتاب العزيز يف تف�سري قول اهلل تعاىلَ } :ق َال �إِن �أَ ْع َل ُم َما اَل
َت ْع َل ُمونَ { ،وذلك فيما يرويه ابن عبا�س (ر�ضي اهلل عنه) ب�أن املراد بها �أنه
ملا قالت املالئكة } َو َن ْحنُ ُن َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ�س َل َك {( .)1وعند ذلك قال
اهلل لهمَ } :ق َال �إِن �أَ ْع َل ُم َما اَل َت ْع َل ُمونَ { ،ويعني ما يف نف�س �إبلي�س.
كما نقل ابن عطية تف�سري قتادة يف ذلك والذي قال( :ملا قالت
املالئكة� } :أَتجَ ْ َع ُل ِفي َها َمنْ ُي ْف ِ�س ُد ِفي َها َو َي ْ�س ِف ُك الدِّ َما َء{ ،وقد علم اهلل
تعاىل �أن فيمن ي�ستخلف يف الأر�ض �أنبياء وف�ضالء و�أهل طاعة قال لهم:
} َق َال �إِنيِّ �أَ ْع َل ُم َما اَل َت ْع َل ُمونَ { ،ويعني �أفعال الف�ضالء من بني �آدم.
وقد ذكر ابن عطية يف احلا�شية يف تف�سري هذه الآية ب�أن علم اهلل من كفر
�إبلي�س وكربه وح�سده مامل تعلمه املالئكة ،فلما �أمر اهلل بال�سجود ظهرت طاعة
املالئكة ،وظهر كفر �إبلي�س وح�سده ،ف�أبى وا�ستكرب وكان من الكافرين.
كما ذكر كذلك ما يقرر ب�أن علم اهلل الذي �سبق علم املالئكة
ي�ؤكد ب�أن هناك يف ذرية �آدم من الأنبياء والعلماء والأ�صفياء ،واخلري
يغلب ال�شر ،والنور يطفئ الظالم ،و�أن اهلل قد �أبلغ ب�أن �أمة حممد خري
�أمة �أخرجت للنا�س وهي من ذرية �آدم (عليه ال�سالم) ،فاهلل يعلم ما
ال يعلمون ،مما كان ومما يكون ،ومما هو كائن (.)1
()١
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ومما ي�ستلزم التنبيه �إليه �أن اهلل �سبحانه وتعاىل و�إن كان قد
خلق البيئة يف توازن معي ،وجعلها �صاحلة حلياة الإن�سان وغريه من
الكائنات ،وكان الإن�سان وما يزال �أداة خلراب هذا التوازن يف البيئة ويف
غريها من الأمور احلياتية� ،إال �أن �أهل اهلل وامل�سلمون يف الأر�ض ال حمالة
�سيكون لهم �أثر يف �إحداث تغيري يف �سبيل الق�ضاء على البيئة الفا�سدة
يف خمتلف الأمور احلياتية على الأر�ض ،وال �سيما ما يتعلق باالنتهاكات
واالعتداءات على خملوقات اهلل التي حتت�ضنها البيئة التي خلقها اهلل من
�أجل الإن�سان.
�إن هذه هي �سنة اهلل يف �أر�ضه ،فهو مل ّ
يف�ضل الإن�سانية على
املالئكية من فراغ ،بل ّ
ف�ضلها حلقيقة ما تبذله من جهد يف �سبيل مكافحة
مي�سر مل خلق
الف�ساد بكافة �صورة ،والوقوف �أمامه �أو الهالك دونه ،وكل ّ
لـه ،واهلل يخت�ص بف�ضله ورحمته من ي�شاء.
�إن هناك انتهاكات ال حت�صى من الإن�سان والإن�سانية يف حق خلق
اهلل تعاىل ،ويف حق هذه الأر�ض ،فالأطماع الب�شرية لي�س لها حدود ،فهي
مقررة ومنطلقة من حقيقة ما قرره القر�آن الكرمي من خالل اعتبار
الإن�سان خملوقا من عجل ،وخلق عجوال .و�إذا كان منهج القر�آن قد حوى
من التوجيهات ما ميكن اال�ستعانة به للتقليل من هياج هوى النف�س ،ف�إن
�أهل ال�صالح والإ�صالح تناط بهم امل�س�ؤولية يف �إقرار حكم اهلل يف �أر�ضه
يف كل �شيء ،حتى ما يكاد �أمر يف الأر�ض �إال وينطلق ب�أمر اهلل وبحكم اهلل
الذي ا�ست�أمننا عليه وذلك ب�أن نحفظها قدر طاقتنا وقدر ا�ستطاعتنا.
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ولعل املنهج القر�آين يقرر وبو�ضوح حرمة انتهاك البيئة والإخالل بالتوازن
البيئي ،وذلك مبا �أ�سماه بالإف�ساد يف الأر�ض ،حيث قرر هذه احلقيقة يف
عدد من ن�صو�صه التي ن�ستعر�ضها �ضمن املحور الالحق.
ثاني ًا  -الت�أ�صيل القر�آين حلرمة االعتداء على البيئة:
�إن الناظر يف �آيات القر�آن الكرمي يرى �أنها تت�ضمن نهيا جازما عن
الإف�ساد يف الأر�ض ،وقد وردت مادة (ف�سد) يف القر�آن الكرمي ( )50مرة،
مما يدل على حترمي الف�ساد (الإ�ضرار) يف الأر�ض ،ومن هذه الآيات:
· قال تعاىلَ } :و�إِذَا ِق َيل َل ُه ْم اَل ُت ْف ِ�سدُوا يِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض َقا ُلوا �إِنمََّ ا َن ْحنُ
ُم ْ�ص ِل ُحونَ * �أَ اَل ِ�إ َّن ُه ْم هُ ُم المْ ُ ْف ِ�سدُونَ َو َل ِكنْ اَل َي ْ�ش ُع ُرونَ {(.)1

الَ ْر ِ�ض{ نهي ،والف�ساد �ضد
يقول القرطبي :قوله } :اَل ُت ْف ِ�سدُوا يِف ْ أ
ال�صالح ،وحقيقته العدول عن اال�ستقامة �إىل �ضدها ،ف�سد ال�شيء يف�سد
ف�سودا ،وهو فا�سد وف�سيد.
ويقول الإمام الرازي يف هذه الآية( :الف�ساد خروج ال�شيء عن
كونه منتفعا به ،ونقي�ضه ال�صالح ،ف�أما كونه ف�ساد ًا يف الأر�ض ف�إنه يفيد
�أمر ًا زائد ًا).
· قال تعاىلُ } :ك ُلوا و ْ
الَ ْر ِ�ض
َا�ش َر ُبوا ِمنْ ِر ْز ِق اللهَّ ِ َو اَل َت ْع َث ْوا يِف ْ أ
ُم ْف ِ�س ِدينَ {(.)2
()١

		
البقرة .12 – 11

()2
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يقول القرطبيَ } :ول َت ْع َث ْوا { �أي تف�سدوا ،والعيث �شدة الف�ساد،
حيث نهاهم عن ذلك) .ويقول الإمام الرازي� :أما قولـه تعاىلَ } :و اَل َت ْعث ْوا
ف ْ أَ
ال ْر ِ�ض ُم ْف ِ�س ِدينَ { ،فالعثي هو �أ�شد الف�ساد ،فقيل لهم( :ال تتمادوا يف
الف�ساد يف حالة �إف�سادكم؛ لأنهم كانوا متمادين فيه).
الَ ْر ِ�ض ِل ُي ْف ِ�س َد ِفي َها َو ُي ْه ِل َك
· قال تعاىلَ } :و�إِذَا َتوَلىَّ َ�س َعى يِف ْ أ
ال ْر َث وَال َّن ْ�س َل ُ
حَْ
وَالل اَل ُي ِح ُّب ا ْل َف َ�سا َد {(.)1
يقول الإمام القرطبي يف تف�سري هذه الآية( :والآية بعمومها تعم
كل ف�ساد كان يف �أر�ض �أو مال �أو دين وهو ال�صحيح �إن �شاء اهلل ،ومعنى
}وَاللهَّ ُ ل ُي ِح ُّب ا ْل َف َ�سا َد{� ...أي ال يحبه من �أهل ال�صالح� ،أو ال يحبه
لدينه  ،ويحتمل �أن يكون املعنى ال ي�أمر).
ويقول الإمام الرازي( :قولـه تعاىل } َو ِ�إذَا َتوَلىَّ َ�س َعى{ فيه
قوالن� :أحدهما معناه :و�إذا ان�صرف من عندك ويقول الإمام القا�سمي:
(�إن هالك احلرث والن�سل كناية عن الإيذاء ال�شديد } ،وَاللهَّ ُ اَل ُي ِح ُّب
ا ْل َف َ�سا َد{ �أي ال ير�ضى فعله).
الَ ْر ِ�ض َب ْع َد ِ�إ ْ�صلاَ ِح َها وَا ْد ُعو ُه َخ ْو ًفا
· قال تعاىلَ } :و اَل ُت ْف ِ�سدُوا يِف ْ أ
يب ِمنَ المْ ُ ْح ِ�س ِن َني {(.)2
َو َط َم ًعا ِ�إنَّ َر ْح َم َة اللهَّ ِ َق ِر ٌ
يقول الإمام الرازي يف تف�سريه هذه الآية�( :أراد به املنع من كل ما
()١
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كان ف�ساد ًا حم ًال للفظ على عمومه .ويقول الإمام القرطبي يف تف�سريها:
وهو لفظ يعم دقيق الف�ساد وجليله).
· قال تعاىلَ } :و َمنْ ُي ِر ْد �أَنْ ُي ِ�ض َّل ُه َي ْج َع ْل �صَ ْد َر ُه �ضَ ِّي ًقا َح َر ًجا كَ�أَنمََّ ا
ال�س َما ِء {(.)1
َي َّ�ص َّع ُد يِف َّ
· قال تعاىلَ :
}ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد يِف ا ْل رَ ِّب وَا ْل َب ْح ِر مَِبا َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي
ا�س ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ {(.)2
ال َّن ِ
يقول الإمام القا�سمي يف تف�سري هذه الآية�( :أي كرثة امل�ضار
}با
واملعا�صي على وجه الأر�ض ،وعلى ظهر ال�سفن يف جلج البحر .مَِ
ا�س ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ {....
َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي ال َّن ِ
�أي من الآثام واملوبقات فف�شا الف�ساد وانت�شرت عداوة توارثه جي ًال
بعد جيل �أينما حلوا وحيثما �سارواِ } ،ل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم
َي ْر ِج ُعونَ {( .)3فالالم للعاقبة� ،أي ظهور ال�شرور ب�سببهم ،مما ا�ستوجبوا
به �أن يذيقهم اهلل وبال �أعمالهم.
واملت�أمل يف الآية الكرمية يجد �أنه جمعت ثالثة عنا�صر هي:
عبت عنه الآية الكرمية بقوله تعاىل:
 .1حدوث تغيري بالبيئة :وقد رّ
} َظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد يِف ا ْل رَ ِّب وَا ْل َب ْح ِر {� ...أي ظهر التلوث واخللل
()١
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باملوارد والنعم ،فجفت الرتبة ومل تعد م�ستعدة للإنبات،
وتع ّر�ض للخطر نباتها وثمارها ،فدب القحط واجلدب ،وتغري
املاء و�صار فا�سد ًا �آ�سن ًا ،وتغريت خوا�صه و�أ�صبحت الكائنات
البحرية فيه يف خطر �أكيد.
	.2انت�ساب ذلك التغيري �إىل الإن�سان ب�أفعاله :وقد عربت عنه الآية
ا�س { � ...أي �أن �أعمال
بقوله تعاىل } :مَِبا َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي ال َّن ِ
الإن�سان هي امل�س�ؤولة عن الف�ساد والتدمري واال�ضطراب الذي
�أ�صاب ثروات البيئة ومواردها.
� .3إحلاق ال�ضرر �أو احتماله باملوارد البيئية بف�سادها و�صريورتها
غري �صاحلة ملا خلقت له :وقد عربت عنه الآية بقول اهلل تعاىل:
} ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا{ ،واملراد� :أن حلوق املعاناة وذوق
ال�ضرر قد نتج عن عمل الإن�سان.
ثم �أ�شارت الآية يف نهايتها �إىل حل هذه امل�شكلة فقال �سبحانه
تعاىلَ } :ل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ { � ...أي لعلهم يرجعون عن املمار�سات التي
ت�ؤدي �إىل الإف�ساد يف الأر�ض (.)1
�إن الن�صو�ص القر�آنية �صريحة يف احلكم على الإف�ساد يف الأر�ض،
والذي يندرج حتته ومن دون �شك االعتداء على حرمة البيئة بالتحرمي
متى كان االعتداء يت�سم بالتعمد والق�صد ،و�أدى �إىل �إحداث �ضرر حم�ض
()١
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�أدى �إىل �إحلاق التلوث بالبيئة ،وعلى هذا النهي والزجر �سار الهدي
تدعم ما ورد يف
النبوي املحمدي ،فالأقوال والأفعال والتقريرات كلها ّ
الن�صو�ص القر�آنية� ،سواء �أكان يف ال�سلم �أو احلرب ،وهو ما �سنتعر�ض له
يف املبحث القادم مب�شيئة اهلل تعاىل.
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املبحث الثالث
املنهج النبوي وحماية البيئة

�إذا كانت الن�صو�ص القر�آنية قد عاجلت بن�صو�صها ظاهرة الف�ساد
تلحقه يد الإن�سان بحق حرمة هذه البيئة ،ف�إن املنهج النبوي
البيئي وما ِ
مل يكن �إال معزز ًا لهذه الن�صو�ص داعما لـها ،وعاك�س ًا ملا يت�صل من تطبيق
عملي على �أر�ض الواقع يف �أ�سمى و�أقد�س �صور ،فالأحاديث النبوية التي
توجه وتبني عالقة الإن�سان نحو بيئته كثرية ومتنوعة ،كما �أن فيها توجيه ًا
حلفظ البيئة مبختلف �صورها �إما بالت�صريح و�إما بالتعري�ض� ،سواء يف
وقت ال�سلم �أو يف وقت احلرب ،وما يت�صل بحكم الإ�ضرار بالبيئة كما
قررتها الأحاديث النبوية ال�شريفة �أقو ً
اال و�أفعا ًال وتقريرات.
�أو ًال  -يف وقت ال�سلم :
لقد احتوى املنهج النبوي على الكثري من الأحاديث التي يدلل
م�ضمونها على احلث على االعتناء بالبيئة واملحافظة عليها ،حتى �أ�صبح
بع�ضها مما ي�شتهر على �أل�سنة النا�س ،وهذه الأحاديث قد حوت الكثري
من الدالالت التي تقرر احلاجة التكافلية التي ينبغي �أن تنعك�س عليها
نظرة الإن�سان يف بناء عالقته مع البيئة ،وتفقهه يف �آلية التعامل معها
على الوجه الذي ير�ضي اهلل �سبحانه وتعاىل.
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· التوجيهات الإيجابية املثمرة� :إن من �أهم الأبواب التي ب ّوب له
�أهل احلديث ما ب ّوب به النووي يف كتابه امل�شهور (ريا�ض ال�صاحلني)،
والذي ذكر فيه باب ًا من التزم مبا فيه من توجيهات عظيمة كان يف ذلك
عمل عظيم من �ش�أنه احلفاظ على البيئة ،ال �س ّيما عندما يقر�أه امل�سرفون
من النا�س ،والذين يحققون ب�إ�سرافهم �أذى كبري ًا للبيئة ولعنا�صرها
احليوية ،ونذكر يف هذا املقام حديثني من الأحاديث التي ذكرها النووي
يف هذا الباب.
· عن عبد اهلل بن عمرو (ر�ضي اهلل عنهما)� :أن ر�سول اهلل (�صلى
اهلل عليه و�سلم) قال« :قد �أفلح من �أ�سلم ،ورزق كفاف ًا ،وق ّنعه اهلل مبا
�آتاه» (.)1
· عن حكيم بن حزام (ر�ضي اهلل عنه)� ،أن النبي (�صلى اهلل
عليه و�سلم) قال« :اليد العليا خري من اليد ال�سفلى ،وابد�أ مبن تعول،
وخري ال�صدقة عن ظهر غنى ،ومن ي�ستعفف يعفه اهلل ،ومن ي�ستغن يغنه
اهلل » (.)2
�إن هذين احلديثني ال�شريفني يقرران التوجيه نحو �ضرورة �أن
يغر�س امل�سلم يف نف�سه القناعة و�أن يربي نف�سه على هذا الأدب الذي
( )١رواه م�سلم (  ،) 1054و�أخرجه الرتمذي (  .) 2349وقد �أورد هذا احلديث النووي
– �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .204
()2

متفق عليه ،رواه البخاري (  ) 234 / 39وم�سلم (  .1034وقد �أورد هذا احلديث النووي
– �أبي زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .206
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يك�سب ال�صحة يف نف�سه ،وال�صحة لغريه؛ ذلك �أنه عندما يرزق كفاف ًا،
ويكون يف قناعة مبا �آتاه اهلل تعاىل ،وال ي�س�أل النا�س �شيئ ًا ،وي�ستغني
عنهم� ،إنه يكون لـه بذلك دور يف الق�ضاء على الإ�سراف الذي هو �سبيل
ال�ستنزاف البيئة دون حاجة.
كما �أنه من الأبواب التي ب ّوب بها �صاحب كتاب (الل�ؤل�ؤ واملرجان
فيما اتفق عليه ال�شيخان (باب ف�ضل الغر�س والزرع) ،وقد ذكر فيه
جامعه حديث ًا �أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة يف باب ف�ضل الزرع
والغر�س �إذا �أكل منه ،وذلك من حديث �أن�س (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :ما من م�سلم يغر�س غر�س ًا �أو يزرع
زرع ًا ،في�أكل منه طري �أو �إن�سان �أو بهيمة �إال كان لـه به �صدقة» (.)1
ففي هذا احلديث �صريح عبارة تقرر التوجيه نحو �ضرورة ا�ست�شعار
الإن�سان حلقيقة خالفته ،و�أن هذه اخلالفة جتعله مع ّمر ًا لها ال عن�صر ًا
هدام ًا ،عن�صر �صالح ال عن�صر ف�ساد ،و�أن ي�ستهدف وهو يتعامل مع
البيئة والنعمة التي �أوجده اهلل فيها بطريقة تنم عن ا�ست�شعار االنتفاع
( )١متفق عليه ،حيث �أورده البخاري يف كتاب املزارعة – باب ف�ضل الغر�س والزرع �إذا
�أكل منه ،وهو حديث يحمل الرقم (  ،) 1001ووارد �ضمن كتاب و�ضعه حممد ف�ؤاد
عبد الباقي ،الل�ؤل�ؤ واملرجان فيما اتفق عليه ال�شيخان ،ج  ،2ط ،1.كتاب �صادر �ضمن
م�شروع طالب العلم ،جمعية �إحياء الرتاث الإ�سالمي� ،إدارة بناء امل�ساجد وامل�شاريع
الإ�سالمية ،ال�ضاحية – الكويت ،مكتبة دار الفيحاء ،دم�شق – �سوريا ،ومكتبة دار
ال�سالم ،الريا�ض – ال�سعودية� ،ص  .450والغر�س هنا مبعنى املغرو�س� ،أي �شجر ًا،
وزرع ًا �أي مزروع ًا ،و�أو للتنويع؛ لأن الزرع غري الغر�س.
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العام بهذه البيئة ،و�أال يجعل ه ّمه هو حت�صيل النفع لنف�سه على ح�ساب
الآخرين ،بل ي�سعى جاهد ًا لكي تكون م�ساهمته حتقيقا لإعمار الأر�ض
وبنائها لي�س من �أجل م�صلحة بني جن�سه فح�سب ،بل من �أجل م�صلحة
كل من ينتفع بهذه البيئة ممن يعي�ش فيها من طري �أو �إن�سان �أو بهيمة.
�إن هذا احلديث يربز جانب التكافلية يف رعاية البيئة ،وهو خطاب
للم�سلم الذي يتعامل مع البيئة مبا يتوافق مع التوجيهات القر�آنية التي
ا�ستعر�ضتها فيما �سبق ،وبالإر�شادات النبوية التي تعك�س واقع ًا عملي ًا
منوذجي ًا للتعامل الإيجابي املثمر مع هذه البيئة ،وهو ما يقرره هذا
احلديث ال�شريف ،وبالتعامل ال�سلبي املثمر �أي�ض ًا من جانب �آخر ،والتي
�أذكر من الأحاديث ما يقررها فيما بعد.
ثم �إنه من املعروف �أن الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) قد اهتم
بغر�س الأ�شجار ورعاية الأ�شجار املوجودة بالفعل ،وبتكوين احلدائق
ورعاية احلدائق املوجودة بالفعل ،والن�صو�ص التي حت�ض على ذلك
كثرية ومتنوعة.
ومن جانب �آخر ف�إن ما يلفت النظر يف احلقيقة هو الدقة والت�أنق
يف العاملة التي �أبداها الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف هذا ال�ش�أن
ويف �صور متعددة من ال�شفقة على احليوانات وحمايتها وعدم �إيذائها �أو
احلط من �ش�أنها ،ويف هذا الإطار �أمر بالرحمة لكل كائن حي ،كما �أمر
بعدم هدم �أع�شا�ش الطيور وعدم �أخذ بي�ضها و�أفراخها ،وباخت�صار �أمر
بعدم �إيذاء احليوانات وبالقيام بتنظيفها ورعايتها وا�ستخدامها يف �أمور
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تنا�سب خلقها وعدم حتميلها ب�أحمال زائدة على طاقتها ،وعدم �صيدها
ملجرد املتعة والت�سلية (.)1
· التوجيهات ال�سلبية املثمرة :هناك من التوجيهات العملية
والتطبيقية ما يندرج حتت النهي والزجر مبا يحقق حفاظا على البيئة
من �أجل حمايتها و�صونها ،وجعلها �صاحلة ال�ستخدام املنتفعني بها،
وعدم ا�ستنزافها مبا يلحق الأذى وال�ضرر فيها.
عن �أن�س بن مالك (ر�ضي اهلل عنه)� ،أن ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�سلم) نهى عن بيع الثمار حتى ُتـزهـي ،فقيل لـه :وما تـزهــي ؟
قـال :حـتى حتـمـ ّر ،فقال�« :أر�أيـت �إذا مـنع الثمـرة مبا ي�أخـذ �أحـدكـم مال
�أخـيـه ؟»(.)2
( )١ازدمري – �إبراهيم ،البيئة يف الإ�سالم ،ط ،2008 – 1429 ،1 :بلن�سية للن�شر
والتوزيع ،املنوفية – القاهرة� ،ص .58
( )2متفق عليه ،حيث �أورده البخاري  – 34كتاب البيوع ،و  – 87باب �إذا باع الزرع قبل
�أن يبدو �صالحه وهو حديث يحمل الرقم (  ،) 1002ووارد �ضمن كتاب و�ضعه حممد
ف�ؤاد عبد الباقي ،الل�ؤل�ؤ واملرجان فيما اتفق عليه ال�شيخان ،مرجع �سبق ذكره� ،ص
 .450ومعنى تزهى :من �أزهى �إذا �أحمر وا�صفر� .أر�أيت� :أي �أخربين ،وهو من باب
الكناية حتى ا�ستفهم ،و�أراد الأمر �إذا منع اهلل الثمرة :ب�أن تلفت .مب ي�أخذ �أحدكم
مال �أخيه :املعنى هنا �أنه ال ينبغي �أن ي�أخذ �أحدكم مال �أخيه باطال؛ لأنه �إذا تلفت
الثمرة ال يبقى للم�شرتي يف مقابلة ما دفعه �شيء ،وفيه �إجراء احلكم على الغالب؛
لأن تط ّرق التلف �إىل ما بدا �صالحه ممكن ،وعدم تطرقه �إىل مامل يبد �صالحه
ممكن ،فنيط احلكم يف الغالب يف احلالني.
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فهذا احلديث و�إن كان ي�شتمل على حكم يتعلق بالنهي عن بيع الثمار
قبل بدو �صالحها� ،إال �أن فيه يف ذات الوقت توجيه ًا و�إر�شاد ًا نبوي من �أجل
احلفاظ على البيئة وعدم ا�ستنزافها دون حاجة؛ �إذ ال ينتفع الإن�سان بالثمر
قبل بدو �صالحه ال�ستهالكه ،وهو ما ي�ؤدي �إىل �ضياع املنفعة منه ،وهو �ضرب
من الإ�سراف واال�ستنزاف الذي ال حاجة للإن�سان به.
كما �أن من الأحاديث التي حوت توجيهات �سلبية مثمرة النهي عن
بيع املاء الذي ي�شرتك فيه النا�س ،والذي ذكره ابن القيم يف كتابه (زاد
املعاد يف هدي خري العباد) ،حيث ذكر عدة �أحاديث تقرر ذلك منها:
· عن جابر (ر�ضي اهلل عنه) قال« :نهى ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�سلم) عن بيع ف�ضل املاء» (.)1
· يف ال�صحيحني عن �أبي هريرة (ر�ضي اهلل عنه)� ،أن ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) قال« :ال مينع ف�ضل املاء ليمنع به الكلأ» ،ويف
لفظ �آخر« :ال متنعوا ف�ضل املاء ليمنع به الكلأ» .وقال البخاري يف بع�ض
طرقه» :ال متنعوا ف�ضل املاء لتمنعوا به ف�ضل الكلأ» (.)2
(� )١أخرجه م�سلم (  .) 35 – 1565وقد �أورد هذا احلديث اجلوزية – ابن القيم ،زاد
املعاد يف هدي خري العباد،ج  ،5ط ،2006 – 1427 ،3 :م�ؤ�س�سة الريان للطباعة
والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان� ،ص .686
( )١متفق عليه� ،أخرجه البخاري (  ) 2353وم�سلم (  .) 1566وقد �أورد هذا احلديث
اجلوزية – ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد،ج  ،5مرجع �سبق ذكره ،بريوت
– لبنان� ،ص 686.
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· ويف �سننه �أي�ض ًا ،عن �أبي هريرة (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :ثالث ال مينعن :املاء والنار والكلأ،
وثمنه حرام» (.)1
�إن �أحاديث ا�شرتاك النا�س يف املاء دليل ظاهر على املنع من بيعه،
وهذه امل�س�ألة التي �س�أل عنها الإمام �أحمد ،حيث �أجاب عندما �س�أل ب�أن
النا�س يف ال�شام قد ابتلوا ،حيث ي� ّؤجر املاء هناك ،فقد تو ّقف �أحمد �أوال،
ثم �أجاب ب�أن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) قد نهى عن بيع املاء ،فلما قيل
لـه ب�أن هذه �إجارة ،قال ب�أن هذه الت�سمية حيلة ،وهي حت�سني اللفظ وحقيقة
العقد البيع ،وقواعد ال�شريعة تقت�ضي املنع من بيع هذا املاء (.)2
واخلال�صة من هذا �أن هناك �أحاديث نبوية كثرية ي�ستفاد منها �ضمن ًا
عدم جواز ا�ستغالل �أهم �شيء خلقه اهلل يف هذه البيئة من �أجل حفظ حياة
الإن�سان ومن معه من الكائنات التي تعتمد على املاء لأي �شيء مهما كان،
وهذا ومن دون �شك فيه حماية للبيئة ،وداللة على �أنه لي�س لأحد ملك عليها
حتى مينع بهذا امللك �ضروريات احلياة عن خلق اهلل تعاىل ،وهناك �أحاديث
كثرية تقرر من التوجيهات ما يحفظ جانب االنتفاع بالبيئة لبني الإن�سان،
وقد �سبقت الإ�شارة �إليها يف الف�صول ال�سابقة.
(� )١أخرجه �أحمد يف امل�سند (  ،) 2179 / 2و�صححه الألباين يف �سل�سلة الأحاديث
ال�صحيحة (  .) 1422وقد �أورد هذا احلديث اجلوزية – ابن القيم ،زاد املعاد يف
هدي خري العباد،ج  ،5مرجع �سبق ذكره ،بريوت – لبنان� ،ص .687
( )١اجلوزية – ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد،ج  ،5مرجع �سبق ذكره ،بريوت
– لبنان� ،ص .690
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ثاني ًا  -يف وقــت احلـــرب :
�إذا كانت تلك الآداب النبوية قد قررها النبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) يف حياتهم وممار�ساتهم اليومية يف وقت ال�سلم ،فهي توجيهات
ت�ؤكد ب�شكل عام النهي عن كل ما ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بالبيئة دون حاجة
ملحة ،و�أنه متى وجدت هذه احلاجة لهذا الإن�سان من البيئة ،ف�إنه ي�أخذ
ّ
منها ما ي�ستعني به على احلياة ،وميتنع عن ا�ستنزافها دون وجه حق �أي ًا
كانت الظروف.
ومما ال �شك فيه �أن هذه التوجيهات النبوية ال حتول دون التقدم
والتطور يف ال�صناعة والتجارة ،بل هي مقررة يف التوجيهات القر�آنية
ويف الإر�شادات النبوية من �أجل حتقيق مزيد من التوازن بني البيئة
وتنمية حياة الإن�سان ،فال �إفراط وال تفريط ،بل �سري يف توازن ي�ستعني
به الإن�سان على حتقيق احتياجاته ال�ضرورية على قدرها ،واالبتعاد
عن كل ما من �ش�أنه الإ�ضرار بالبيئة دون غر�ض �أو حاجة� ،أو مبا يعود
بالنفع على ح�ساب الآخرين ب�صورة ت�شكل خطر ًا فادح ًا على م�صاحلهم
واحتياجاتهم.
وحتى يف وقت احلرب كان النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ينهى عن
االعتداء على البيئة ،فكان من �ضمن و�صاياه عدم قطع الأ�شجار �إال يف
حالة واحدة قطع فيها نخل يهود بني الن�ضري و�أمر ب�إحراقها.
لقد �أتلف الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) هذا النخيل وترك
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الباقي ،وقد �أنزل القر�آن ت�صويب ًا ملا �أقدم عليه النبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) من ذلك قطع ًا و�إبقاء ،وذلك يف قوله تعاىلَ } :ما َق َط ْعت ُْم ِمنْ ِلي َن ٍة
وها َقا ِئ َم ًة َع َلى �أُ ُ�صو ِل َها َف ِب ِ�إ ْذ ِن اللهَّ ِ َو ِل ُي ْخ ِز َي ا ْل َف ِا�س ِق َني {(.)1
�أَ ْو َت َر ْك ُت ُم َ
وقد ا�ستدل العلماء بذلك على �أن احلكم ال�شرعي يف �أ�شجار العدو
و�إتالفها منوط مبا يراه الإمام �أو القائد من م�صلحة النكاية ب�أعدائهم،
فامل�س�ألة �إذ ًا من قبيل ما يدخل حتت ا�سم ال�سيا�سة ال�شرعية .قال
العلماء( :و�إمنا كان ق�صد الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) بت�ص ّرفه
هذا يف النخيل – قطع ًا �أو كف ًا – حتقيق امل�صلحة وتل ّم�س ال�سبيل �إليها،
�إر�شاد ًا وتعليم ًا للأئمة من بعده) (.)2
�إن ما قام به النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف هذه احلالة دون
غريها ،وهي حالة فريدة يف �سريته �إمنا جل�أ �إليها حلاجة ،ومل يلج�أ �إليها
�إال بعد �أن ا�ضط ّرته الظروف �إىل ذلك ،ويقرر ذلك �أنه كان ينهى عن
قطع الأ�شجار يف حروب �أخرى.
�إن الآية الكرمية ال�سابقة كما يذكر ابن كثري يف كتابه (ال�سرية
النبوية) ذكر فيها اهلل تعاىل حكمة ما وقع من حتريق نخلهم وترك ما بقي
لهم ،و�أن ذلك كان كله �سائغ ،و�أن اجلميع قد �أذن فيه اهلل تعاىل �شرع ًا
()١

احل�شر .5

( )١البوطي – حممد �سعيد رم�ضان ،فقه ال�سرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة
الرا�شدة ،ط ،1991 ،11 :دار الفكر املعا�صر ،بريوت – لبنان ،دار الفكر ،دم�شق
� -سوريه� ،ص .192
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و َقدَر ًا ،فال حرج على امل�ؤمنني فيه ،ولنعم ما ر�أوا ،ولي�س هو بف�ساد كما قاله
�شرار العباد ،و�إمنا هو �إظهار للق ّوة و�إخزاء للكفرة والفجرة (.)1
�إن اجلهاد يعترب من قبيل حفظ الدين ،كما �أن به يتحقق احلفظ
للنف�س من االعتداء ،ومما ال �شك فيه �أن ما ح ّرق من نخيل �إمنا هو
من قبيل املال ،وكان �إحراقه من �أجل �إعالء كلمة اهلل تعاىل ول�ضرورة
وحاجة ،فال مانع يف ذلك ،حيث تتوازن امل�صالح ح�سب �ضرورتها يف
ال�شريعة الإ�سالمية.
يقول حممد بكر �إ�سماعيل حبيب يف كتابه (مقا�صد ال�شريعة ت�أ�صي ًال
وتفعي ًال)�( :إذا كان مق�صد (حفظ الدين) هو الأ�صل والغاية من اخللق
و�أفعالهم وتعبدهم ،كان بيان و�سائل احلفاظ عليه هو الأ�صل ،وما عداه تبع
له) ( .)2ويت�ضح من كالمه �أن حفظ الدين تنتهك دونه امل�صالح ،ويف هذه
املعركة انتهكت حرمة حفظ املال حل�ساب م�صلحة تعلوها وهي م�صلحة
حفظ الدين ،بالإ�ضافة �إىل م�صلحة حفظ النف�س كذلك.
وهناك الكثري من الدالئل النبوية والتوجيهات املحمدية التي تقرر
فيها تربية للنف�س للمحافظة وحماية البيئة من �أي انتهاك �أو اعتداء �أو
()١

ابن كثري – �أبي الفداء �إ�سماعيل ،ال�سرية النبوية ،ج  ،3ت :م�صطفى عبد الواحد ،ط،1:
 ،1983 – 1403دار املعرفة للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت  -لبنان� ،ص .149

( )١حممد بكر �إ�سماعيل حبيب ،مقا�صد ال�شريعة ت�أ�صي ًال وتفعي ًال� ،سل�سلة دعوة احلق،
وهو كتاب �شهري ي�صدر عن رابطة العامل الإ�سالمي ،ال�سنة (  ،1427 ،) 22العدد
 ،213مطابع رابطة العامل الإ�سالمي ،مكة املكرمة – ال�سعودية� ،ص .305
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ا�ستنزاف ،مما يجعل الأحاديث النبوية حم ّرمة لأي اعتداء على البيئة
ملحة تتو ّلد من ذلك ،وذلك على
ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بها دون حاجة ّ
نحو املثال الذي ذكرناه مما اتخذه الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف
غزوة بني الن�ضري ،و�أنه متى كان �إحداث التغيري يف البيئة فيه منفعة تتحقق
للإن�سان تعلو املف�سدة التي �سترتتب فال مانع منه ،وعلى �سبيل املثال لو �أن
�أمة من النا�س ر�أوا �أن يبنوا ج�سر ًا يف مكان ما ،و�أن ذلك ي�ستدعي بع�ض
ال�ضرر يف البيئة البحرية ،ف�إنه ال مانع �شرع ًا من �إقامته و�إن �سبب �ضرر ًا
للبيئة تغليب ًا للحاجة وال�ضرورة ،كما يجب �أثناء القيام بهذا العمل مراعاة
اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة �أثناء تنفيذ العمل.
ثالث ًا  -الت�أ�صيل النبوي حلرمة االعتداء على البيئة:
هناك الكثري من الدالئل يف الأحاديث النبوية التي ميكن من
عدد من املحاور التي تقرر جانب احلرمة
خالل ا�ستقرائها ا�ستي�ضاح ٍ
يف االعتداء على البيئة ،وهي ت�شكل قواعد ميكن من خاللها بناء قاعدة
الت�أ�صيل حلرمة االعتداء على البيئة يف املنهج النبوي ،وفيما يلي ذكر
وحتليل لأبرز ثالثة �أحاديث فيها.
 .1ما روي عن �أبي �سعيد اخلدري (ر�ضي اهلل عنه) :عن ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال ( :ال �ضرر وال �ضرار) (.)1
(� )١أخرجه مالك يف املوط�أ يف ( كتاب الأق�ضية ) ،يف املرفق (  ،) 464و�أحمد يف امل�سند
ج � 3ص  ،453و�أبو داود يف ال�سنن ( كتاب الأق�ضية – �أبواب الق�ضاء ) ج � 3ص ،315
والرتمذي يف ال�سنن يف كتاب الرب وال�صلحة – باب ما جاء يف اخليانة والغ�ش ج 4
�ص  ،332والدار قطني يف ال�سنن يف كتاب الأق�ضية والأحكام ج � 3ص  ،288وغري
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وقد روي هذا احلديث بطرق متعددة و�ألفاظه خمتلفة ،وقد ورد يف
بع�ض رواياته « :ومن �ضا ّر �ص ّره اهلل ،ومن ّ
�شاق �شقّ اهلل عليه» (.)1ويف
بع�ضها« :ملعون من �ضا ّر �أخاه امل�سلم �أو ما كره» (.)2
وهذا احلديث له �شواهد ينتهي جمموعها �إىل درجة ال�صحة
�أو احل�سن املعتد به .وقال �أبو الفتوح الطائي يف الأربعني له� :إن الفقه
يدور على خم�سة �أحاديث هذا �أحدها .كما �أن احلديث فيه حترمي جميع
�أنواع ال�ضرر ( .)3ومل يرد يف ال�شرع ما يبني املراد بال�ضرر الذي يوجب
امل�سئولية من عدمه؛ لأن القاعدة ال�شرعية تقول( :كل ما ورد به ال�شرع
مطلقا ،وال �ضابط له فيه ،وال يف اللغة يرجع فيه �إىل العرف) (.)4
ذلك .وقد �أورد هذا احلديث زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على
الإن�سان ،وكيف عاجلها الإ�سالم ؟ ،ط ،1986 – 1406 ،1 :دار البحوث العلمية
للن�شر والتوزيع ،العا�صمة  -الكويت� ،ص .25
( )١رواه البيهقي يف ال�سنن ج � 6ص  ،70 – 69واحلاكم يف امل�ستدرك يف كتاب البيوع ج
� 2ص  75و  .85وقد �أورد هذا احلديث زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية
و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها الإ�سالم ؟ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .25
( )2رواه البيهقي يف ال�سنن ج � 6ص  ،70 – 69واحلاكم يف امل�ستدرك يف كتاب البيوع ج2
�ص  75و  .85وقد �أورد هذا احلديث زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية
و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .25
()3

رواه الزرقاين يف املوط�أ ج � 4ص  .32وقد �أورد هذا احلديث زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار
البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .26

( )4يراجع يف ذلك الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص  ،69وتب�صرة احلكام ج � 2ص  .66وقد
�أورد هذا النقل زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان،
وكيف عاجلها الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .26
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وقد اختلف اللغويون و�ش ّراح احلديث والفقهاء يف املعنى املراد من
اللفظني (ال�ضرر وال�ضرار) ،فقال البع�ض� :إنهما لفظان مبعنى واحد،
وتكرارهما للت�أكيد ،وامل�شهور �أن بينهما فرقا ،ولكن اختلف يف هذا الفرق
على ع ّدة �أقوال منها:
· قيل ال�ضرر هو اال�سم ،وال�ضرار هو الفعل ،فاملعنى� :أن ال�ضرر
نف�سه منتف يف ال�شرع ،و�إدخال بغري حق كذلك.
· وقيل :ال�ضرر فعل الواحد ،وال�ضرار فعل االثنني.
· وقيل :ال�ضرر �أن ت�ض ّره وتنتفع �أنت ،وال�ضرار �أن ت�ض ّره بغري �أن تنتفع.
· وقيل :ال�ضرر ابتداء الفعل ،وال�ضرار اجلزاء على الفعل.
وقيل غري ذلك.
فهذا احلديث يعترب قانونا عاما تقوم عليه فكرة عدم الإ�ضرار بالآخرين
يف �أي �صورة من ال�صور ،ويف كل الأحوال �إال ما ا�ستثني بدليله(.)1
( . )١يراجع ما تقدم يف ابن عبد الرب يف التمهيد ج � 8ص  ،239طبعة دار الكتب العلمية،
ط ،1999 – 1419 ،1 :والباجي يف املنتقي �شرح املوط�أ ج � ،7ص  ،402طبعة دار
الكتب العلمية ،ط ،1999 – 1420 ،1 :وابن العربي يف كتاب القب�س يف �شرح موط�أ
مالك ج � 3ص  ،928طبعة دار الغرب الإ�سالمي ،وابن الأثري ،النهاية ج � 3ص ،18
وابن فار�س يف معجم مقايي�س اللغة ج � 3ص  ،360وابن منظور يف ل�سان العرب ج ،6
�ص  ،153وابن رجب يف جوامع العلوم واحلكم �ص  .382وقد �أورد هذه املراجعات
زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها
الإ�سالم ؟ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .26
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 .2ما روي عن �أبي ذر  :عن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) فيما
روى عن اهلل تبارك وتعاىل �أنه قال« :يا عبادي �إين ح ّرمت الظلم على
نف�سي وجعلته بينكم حم ّرما فال تظاملوا» (.)1
يقول ابن عبد الرب�( :أ�صل الظلم :و�ضع ال�شيء يف غري مو�ضعه،
و�أخذه من غري وجهه ،ومن �أ�ضر ب�أخيه امل�سلم �أو مبن لـه ذ ّمة فقد ظلمه،
و (الظلم ظلمات يوم القيامة) كما ثبت يف احلديث ال�صحيح (.)2
ف�سر كثري من العلماء الظلم ب�أنه:
ويقول ابن رجب احلنبلي( :وقد ّ
و�ضع الأ�شياء يف غري موا�ضعها) ،ومن هذا نعلم ب�أن الإ�ضرار بالبيئة
من قبيل الظلم والظلم حرام ،ومن ثم ال يجوز فعل �أي �شيء ي�ؤدي �إىل
الإ�ضرار بالبيئة املائية �أو اجلوية �أو الربية (.)3
()١

�أخرجه م�سلم يف �صحيحه يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ( ،باب حترمي الظلم ،م�سلم
ب�شرح النووي ج � ،16ص  . 132وقد �أورد هذه احلديث زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار
البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها الإ�سالم ؟ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .26

( )2يراجع يف ذلك التمهيد البن عبد الرب ،ج � 8ص  ،240وهذا احلديث �أخرجه البخاري
يف �صحيحه يف كتاب املظامل ،باب الظلم ظلمات يوم القيامة ،وذلك من حديث عبد
اهلل بن عمر ( ر�ضي اهلل عنه ) ،و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه يف كتاب الرب وال�صلة
والآداب ،باب حترمي الظلم ،وذلك من حديث جابر بن عبد اهلل ( ر�ضي اهلل عنه)،
(م�سلم ب�شرح النووي ج � 16ص  ،) 134و�أخرجه الرتمذي يف كتاب الرب وال�صلة ،باب
ما جاء يف الظلم من حديث ابن عمر ( �سنن الرتمذي يف كتاب الرب وال�صلة ،باب ما
جاء يف الظلم من حديث ابن عمر ج � ،4ص  ،) 331و�أحمد ( .)132 / 2وقد �أورد
هذه احلديث زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف
عاجلها الإ�سالم ؟ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .28
( )١زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها
الإ�سالم ؟ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .28
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 .3ما روي عن ابن عبا�س (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول
(�صلى عليه و�سلم)( :امل�سلمون �شركاء يف ثالث :املاء والكلأ والنار،
وثمنه حرام» (.)1
فهذا احلديث يبني �أن النا�س �شركاء يف االنتفاع باملاء والكلأ
والنار ،فال يجوز فعل �أي �شيء ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار باملاء� ،سواء عن طريق
�إلقاء املخ ّلفات �أو النفايات� ،أو ما �شاكل ذلك ،وال يجوز تلويث البيئة
بحرق الكلأ – وهو الع�شب -؛ لأنه ي�ؤدي �إىل تلويث الهواء بالروائح
ب�صحة الإن�سان ،كما ال يجوز منع االنتفاع بالنار على
الكريهة التي ت�ضر ّ
حد �سواء (.)2
�إن الأدلة النبوية �صريحة يف حترمي �أي اعتداء و�أي �إ�ضرار على
�أي �شيء مبا فيها البيئة ،وما مت تناوله من �أحاديث نبوية �شريفة تقرر
�ضرورة �أن يحافظ امل�سلم على ما جعله اهلل تعاىل حتت يده حتى ي�ستعني
()١

�أخرجه �أبو داود يف �سننه يف كتاب البيوع – باب يف منع املاء ج � 3ص  ،27وابن ماجه يف
�سننه يف كتاب الرهون – باب امل�سلمون �شركاء يف ثالث ج � 2ص  826واللفظ له ،و�أحمد
يف م�سنده ج � 5ص  .364قال ابن حجر :رجاله ثقات وذلك يف كتابه ( بلوغ املرام ) ج 3
�ص  ،86وقال �أحمد �شاكر� :إ�سناده �صحيح ،وذلك يف كتابه ( اخلراج ليحي بن �آدم ) ج 2
�ص  .101وقد �أورد هذا احلديث زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على
الإن�سان ،وكيف عاجلها الإ�سالم ؟ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .29

( )١زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها
الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .29
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به فيما يكفل له معي�شته ،و�أن ال يكون م�ستنزفا للخريات املوجودة يف
البيئة لأنها ملك له وللأجيال التي بعده.
واجلدير بالذكر �أن هناك توجيهات نبوية تقت�ضي �سلوكيات
�إيجابية مثمرة جتاه البيئة ،والتي تقت�ضي كل ما من �ش�أنه بناء وحت�سني
�أو�ضاع البيئة ،وهناك توجيهات نبوية �سلوكيات �سلبية مثمرة جتاه البيئة،
والتي تقت�ضي االمتناع عن كل ما من �ش�أنه الإ�ضرار بالبيئة �سواء ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
ومن هنا ف�إننا ميكن �أن نعترب التوجيهات النبوية يف احلفاظ على
البيئة توجيهات تقوم على حت�سني ال�سلوكيات واملمار�سات التي ميار�سها
الإن�سان يف عالقته مع البيئة ،وذلك مبا يجعل هذه العالقة عالقة راقية
يحرتم فيها كل طرف حقوق الآخر وواجباته ،ومبا يكفل حتقيق هند�سة
التوازن البيئي التي ن�ص عليها القر�آن الكرمي ،والتي تدعو �إىل التعامل
بتوازن مع العنا�صر احليوية يف البيئة ،وذلك مبا يبعد عن الإفراط
والتفريط ،والإ�سراف والتقتري ،ومبا يكفل يف النهاية حتقيق العالقة
املن�شودة بني الإن�سان والبيئة.
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املبحث الرابع
التطبيقات الفقهية حلماية البيئة

�إذا كانت الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية التي ذكرنا �شيئا
مما تقرره دالالتها منها فيما �سبق تقرر وبو�ضوح منهجية متكاملة
حلماية البيئة واملحافظة عليها ،ف�إن التطبيقات الفقهية جاءت انعكا�س ًا
وتقرير ًا ملا قررته الن�صو�ص ال�شرعية ،ومن هنا ف�إن كتب الفقه يف
خمتلف املذاهب قد قررت الكثري من التطبيقات الفقهية التي تعك�س
دعم ًا وت�أييد ًا ملا قررته الن�صو�ص ال�شرعية.
فها هو �أبو حامد الغزايل يحث على تربية الطفل منذ نعومة
�أظفاره على االعتدال يف امل�أكل وامل�شرب فيقول( :و�أول ما يغلب عليه –
يعني الطفل  -من ال�صفات �شره الطعام ،فينبغي �أن ي�ؤ ّدب فيه).
كما يحث يف مقام �آخر من الكتاب على االعتدال يف ملب�س الطفل،
والتحذير من تعويده على الإ�سراف والرتف فيقول( :وال يع ّوده التن ّعم،
وال يحبب �إليه الزينة والرفاهية ،في�ض ّيع عمره يف طلبها �إذا كرب ،فيهلك
هالك الأبد) (.)1
( )١نقال عن الغزايل – �أبي حامد من كتابه �إحياء علوم الدين ،ج � ،3ص  .72وقد �أورد
هذا النقل عمر �أحمد عمر ،الإ�سالم وم�شكالت الع�صر ،ط ،1999 – 1420 ،1:دار
املكتبي للطباعة والن�شر والتوزيع ،دم�شق – �سوريا� ،ص .68
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لقد قرر فقهاء الإ�سالم �أن ال�شريعة الإ�سالمية حاكمة على جميع
�أفعال املكلفني ،بحيث ال يخلو فعل من الأفعال عن حكم من هذه الأحكام
ال�شرعية ،فال غرو �أن ت�ستوعب �ش�ؤون الدنيا والآخرة ،وت�ضم العبادات
واملعامالت ،وت�شمل العالقة باخلالق والعالقة باخللق ،وت�ضم يف رحابها
االقت�صاد وال�سيا�سة واالجتماع والرتبية والثقافة ،وكل ما يت�صل باحلياة
الإن�ساين.
ي�ؤكد عبد املجيد طريباق يف درا�سته التي بعنوان( :منظور الإ�سالم
�إىل املحافظة على البيئة) ب�أن البعد البيئي يف الفقه الإ�سالمي يتجلى
يف �أحكام الطهارة من و�ضوء وغريه ،و�أحكام ال�صالة و�أوقاتها و�صلتها
بالبيئة ،والزكاة و�صلتها بالر�صيد البيئي وتدبريه الإلهي ،وال�صدقات
والأوقاف وبعدها يف البيئة االجتماعية .ويت�ضح البعد البيئي بجالء يف
�أحكام احلج وحترمي ال�صيد فيه ،ويف فر�ض حمى احلرمني ،ويف حكم
�إحياء الأر�ض املوات ،و�أحكام املزارعة وامل�ساقاة ،و�أحكام احلرب وال�سلم
واجلهاد و�سائر املعامالت .وكما �أن القوانني املتعلقة بالبيئة موزعة بني
القطاعات التنموية والقوانني املرتبطة بها يف الهند�سة املدنية وال�صحة
والزراعة وغريها ،ف�إن الأحكام الفقهية �أي�ضا تن�ساب فيها الإ�شارات
البيئية يف العبادات واملعامالت على ال�سواء.
وي�ؤكد من جانب �آخر على �أن املتتبع لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
ميكنه العثور على الكثري من القرائن والأحكام التي تدل بالتلميح
والت�صريح على حماية البيئة واملحافظة عليها ،وهي لو جمعت ونظمت
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لأ�صبحت باب ًا فقهي ًا ك�سائر �أبواب الفقه ،كباب الطهارات والعبادات
و�أمثالها ،وبني القواعد الكلية واجلزئية يف الفقه الإ�سالمي جتد البيئة
نف�سها حمت�ضنة يف �أروع ح�صون االجتهاد الفقهي امل�ستوعب لأي تطور
مادي �أو معنوي لأنواع ال�ضرر الالحق بها ويف �أي ع�صر تكنولوجي.
ويقرر يف نهاية كالمه ب�أنه حيثما عا�ش وتوالد الب�شر فهناك نظام
بيئي ب�شري قابل لاللتزام ب�شريعة اهلل تعاىل الذي خلق ّ
و�سخر ،وهو ما
يعني االنطالق من وحدة النظام البيئي لبني الإن�سان ،و�أن ما ي�صلحه يف
ال�شرق ال بد و�أن ي�صلحه يف الغرب ،وما يحقق رخاءه يف اجلنوب ال ميكن
�أن ي�ضيق على معاي�شه وحرياته يف ال�شمال (.)1
�إن عناية الفقه مبختلف اجلوانب التي تنظم انتفاع الإن�سان
بالبيئة انطلقت من اعتبار �أن ال�شريعة الإ�سالمية حاكم ٌة على جميع
�أفعال املكلفني ،بحيث ال يخلو فعل من الأفعال عن حكم من هذه الأحكام
ال�شرعية ،فرعاية البيئة ترتبط يف اجلملة والتف�صيل بالأحكام ال�شرعية
املرعية ،فمختلف �أبواب الفقه تت�صل يف جانب منها بتنظيم العالقة بني
البيئة والإن�سان ،على �أن الفقه ال يت�صل بالبيئة بو�صفه (�أحكام ًا) فح�سب،
بل يت�صل بالبيئة ات�صا ًال وثيق ًا بو�صفه (قواعد كلية) كذلك .ومما ال
يرتاب فيه فقيه �أن القواعد الفقهية ال�شهرية التي �ألفت فيها كتب كثرية
ري منها يف �أمر البيئة وينظمها ويحميها ،وهذه
قدمية وحديثة يدخل كث ٌ
القواعد الكلية يتفرع عنه قواعد جزئية �شتى قررها الفقهاء منها:
( )١طريباق – عبد املجيد ،منظور الإ�سالم �إىل املحافظة على البيئة ،مرجع �سبق
ذكره.
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·

ال�ضرر يزال بقدر الإمكان ،وال �سيما ال�ضرر الفاح�ش.

·

ال�ضرر ال يزال ب�ضرر مثله ،بل مبا هو �أكرب منه.

·

ال�ضرر يدفع بقدر الإمكان.

·

يتحمل ال�ضرر الأدنى لدفع ال�ضرر الأعلى.

·

يتحمل ال�ضرر اخلا�ص لدفع ال�ضرر العام.

·

ال�ضرر الأ�شد يزال بال�ضرر الأخف.

·

�إذا تعار�ضت مف�سدتان روعي �أعظمهما �ضرر ًا بارتكاب �أخفهما.

·

يختار �أهون ال�ش ّر

·

درء املفا�سد �أوىل من جلب املنافع.

�إن هذه من القواعد ال�شرعية التي اعتمدتها (جملة الأحكام
العدلية) وجعلتها يف مقدمة موادها التي قننت بها جوانب املعامالت يف
الفقه احلنفي ،ورتبت عليها �أحكام �شتى .ومثل ذلك قاعدة (ال�ضرورات
تبيح املحظورات) ،وقاعدة (ال�ضرورات تقدر بقدرها) ،وكذلك قاعدة
(الإبطال ال يبطل حق الغري) ،وقاعدة (احلاجة تنزل منزلة ال�ضرورة
خا�صة كانت �أو عامة) ،وقاعدة (ما جاز لعذر بطل بزواله) ،وقاعدة
(�إذا زال املانع عاد املمنوع).
وهذا كلها �أي�ض ًا من قواعد املجلة ،وهي من�صو�ص عليها يف كتب
الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي ال�شافعي وابن جنيم احلنفي .كما �أن هذه
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

421

القواعد و�أمثالها هي كثرية ومعروفة لها وزنها و�أهميتها التي ميكن �أن تفيد
عند العمل على تقنني الأحكام املتعلقة برعاية البيئة واحلفاظ عليها.
ثم �إن هناك جانب ًا كبري ًا من القواعد املقررة يف الأحكام الفقهية التي
تنظم عالقة الإن�سان بالبيئة على نحو ما �سن�ستعر�ضها تقرر وتوجب حماية
املجموع من جتاوزات الأفراد ،و�إن كان ذلك حجر على حياتهم الفردية ،ف�إن
حريتهم لي�ست مطلقة ،بل هي مقيدة ب�أال ت�ضر بالآخرين (.)1
و�أ�صل ذلك احلديث ال�صحيح الذي رواه البخاري وغريه عن
النعمان بن ب�شري (ر�ضي اهلل عنه)� :أن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
قال« :مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم ا�ستهموا على
�سفينة ،ف�أ�صاب بع�ضهم �أعالها وبع�ضهم �أ�سفلها ،فكان الذين يف �أ�سفلها
�إذا ا�ستقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالو :لو �أنا خرقنا يف ن�صيبنا
خرقا ومل ن�ؤذ من فوقنا ،ف�إن يرتكوهم وما �أرادوا هلكوا جميع ًا ،و�إن
�أخذوا على �أيديهم جنو وجنوا جميع ًا» (.)2
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك جوانب متعددة ب ّوب لها الفقهاء
تعب عن مدى عناية املنهجية الإ�سالمية نظرة
(رحمهم اهلل) ،والتي رّ
وتطبيق ًا بالبيئة وباحلفاظ عليها من خمتلف اجلوانب التي قررت مدى
�أهمية االعتناء بالبيئة واالهتمام بها ،والتي منها �أف�ضلية العمل بالزراعة
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املرجع ال�سابق نف�سه.
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على العمل بالتجارة وال�صناعة ،وما يت�صل ب�إحياء املوات ،وما قررته
التطبيقات الفقهية يف ذلك يف العديد من امل�سائل.
�أوال� :أف�ضلية العمل يف الزراعة على العمل يف التجارة وال�صناعة
اجته الفقهاء بناء على حتليلهم للن�صو�ص ال�شرعية �إىل �أف�ضلية
العمل يف الزراعة على العمل يف التجارة وال�صناعة ،بل اعتربوا بناء على
حتليلهم لدالالت الن�ص على �أن العمل يف الزراعة يعد من قبيل فر�ض
الكفاية؛ وذلك ل�شحذ الهمم نحو االنطالق لآفاق وا�سعة رحبة يف ا�ست�صالح
أرا�ض جديدة و�إعمارها ب�إخراج مائها ومرعاها ،وقد كان اعتبار العمل
� ٍ
بالزراعة من قبيل فر�ض الكفاية ،و�أف�ضلية العمل يف الزراعة على العمل
يف ال�صناعة حتفيز ًا له ّمة خلفاء امل�سلمني ،و�إجماع كلمتهم �إىل العناية بكل
ما يعود على اال�ستغالل الزراعي باخلري والنفع.
· العمل بالزراعة من قبيل فر�ض الكفاية :تعترب الزراعة يف
�أعلى م�صاف فرو�ض الكفاية من ال�صنائع واحلرف ،حيث بها قوام
احلياة وقوت النفو�س ،وذلك ب�أن يقوم الزارع بها على نية �إ�سقاط الفر�ض
عنه وعن �إخوانه امل�سلمني برفع الكلفة عنهم يف حت�صيل ما يقوم به.
ولقد �أمعن فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية النظر يف ن�صو�ص القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية الدالة على م�شروعية العمل بالزراعة ،وو�ضعوا
ن�صب �أعينهم حاجة الأمة الإ�سالمية �إىل هذا النوع من احلرف ،فقرروا
�أن العمل بالزراعة فر�ض كفاية ،فيجب على بع�ض امل�سلمني القيام به،
و�إال تع ّر�ضوا جميع ًا لعقاب اهلل �سبحانه وتعاىل.
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فنجد ابن احلاج املالكي قد بد�أ بالفالحة – �أي عمل الزراعة –
على ر�أ�س ال�صنائع �أو احلرف ،مب ّينا �أنها �أعظم بركة و�أجر ًا وجناح ًا
�إذا كانت على وجهها ال�شرعي بقوله( :اعلم وفقنا اهلل تعاىل و�إ ّياك �أن
جميع ال�صنائع فر�ض على الكفاية يف الغالب ،لكن بع�ضها �آكد من بع�ض،
فوقعت الرباءة مبا الغالب عليه التع ّبد ،ف�إذا فعل املك ّلف ذلك فينبغي �أن
يقوم به عن نف�سه وعن �إخوانه امل�سلمني بنية فر�ض الكفاية).
كما ذهب �أبو عبد اهلل احلبي�شي ال�شافعي �إىل �أن احلاجة �إىل الزراعة
داعية ،و�أن درجتها رتبة عالية ،وال ينكر ذلك �إال من �أنكر الوجود فيقول:
(وقد عد العلماء الزراعة من فرو�ض الكفايات يف كثري من امل�ص ّنفات؛ لأنه
ال يقوم �أمر الدين والدنيا واملعاي�ش كلها �إال بها ،وما �سبيله �سبيلها كالنخل
والعنب وغريها ،ف�إن تركها كل النا�س �أثموا كلهم ،و�إن فعلها من حت�صل
الكفاية بفعله �سقط احلرج – الإثم – عن الباقني).
ويرى ابن ق ّيم اجلوزية �أن من حق ويل الأمر �أن يلزم �أرباب بع�ض
ال�صناعات كالفالحة وغريها على القيام ب�أعمالهم �إذا احتاج النا�س ب�أجرة
مثلهم ،ف�إنه ال تتم م�صلحة النا�س �إال بذلك .ونقل عن بع�ض علماء ال�شافعية
واحلنابلة القول ب�أن تع ّلم الفالحة فر�ض على الكفاية حلاجة النا�س �إليها.
وبناء على القول ب�أن العمل يف الزراعة فر�ض كفاية ،فقد كره
بع�ض العلماء تعطيل الأر�ض عن الزراعة مع الإمكان ،وذلك ك�أن يرتك
الغرا�س دون ري �أو خدمة؛ لأن يف هذا التعطيل �إ�ضاعة للمال الذي يعترب
�أحد امل�صالح ال�ضرورية التي تتحقق برعايتها مقا�صد ال�شريعة.
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· دالئل الأف�ضلية وعلته :هناك من العلماء من ّ
ف�ضل العمل يف
الزراعة على العمل يف التجارة وال�صناعة ،ومن الأقوال املختارة لعلماء
ال�شريعة الإ�سالمية يف ذلك:
-

ذكر ابن احلاج يف كتابه املدخل �إىل تنمية الأعمال بتح�سني
ّ
م�صاف ال�صنائع
النيات قوله( :تعترب الفالحة يف �أعلى
واحلرف؛ لأن بها قوام احلياة وقوت النفو�س).

-

ذكر الكرماين يف �شرحه ل�صحيح البخاري حتت باب (ف�ضل
الغر�س الزرع) عند �شرحه لأحد الأحاديث ما ن�صه( :ويف احلديث
ف�ضيلة الزراعة والغر�س ،واختلفوا يف �أف�ضل املكا�سب ،فقيل
التجارة ،وقيل ال�صناعة ،،وقيل الزراعة ،وهذا هو ال�صحيح).

-

ذكر النووي يف �شرحه ل�صحيح م�سلم حتت باب (ف�ضل الغر�س
ن�صه( :وقد اختلف العلماء يف �أطيب املكا�سب و�أف�ضلها،
والزرع) ما ّ
فقيل التجارة ،وقيل ال�صنعة باليد ،وقيل الزراعة وهو ال�صحيح).

-

ذكر ال�سرخ�سي يف املب�سوط عند بيانه حلديث يف ف�ضل الغر�س
ن�صه( :وفيه دليل �أن امل�سلم مندوب �إىل االكت�ساب
والزرع ما ّ
بطريقة الزراعة والغرا�سة ،ولهذا قدّم بع�ض م�شايخنا – رحمهم
اهلل – الزراعة على التجارة؛ لأنها �أعم نفعا و�أكرث �صدقة).

وعندما نفتّ�ش عن الع ّلة من تف�ضيل العمل بالزراعة على التجارة
وال�صناعة ،ف�إننا جندها متم ّثلة يف ع ّدة نقاط هي:
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-

-

-

�أن الزراعة �أعم احلرف نفعا؛ �إذ ال يقت�صر نفعها وخريها على الزارع
وحده ،و�إمنا هو متعد للزارع و�إىل �إخوانه من امل�سلمني ولعامة الب�شر،
ولغريهم من الطيور والبهائم بل وحتى احل�شرات ،فالزراعة �أف�ضل
لعموم النفع بها للآدمي وغريه ،ولعموم احلاجة �إليها ،فهي مادة �أهل
احل�ضر و�سكان الأم�صار واملدن يف احل�صول على الأقوات.
�أنه بالغرا�س والزراعة جتري ال�صدقات ،وي ّدخر الأجر وثواب
ذلك �إىل يوم القيامة ،وي�ؤيد ذلك احلديث الذي �أخرجه م�سلم
عن جابر بن عبد اهلل (ر�ضي اهلل عنه) بهذا ال�ش�أن يف روايات
خمتلفة ،منها قوله (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :ما من م�سلم يغر�س
غر�س ًا �إال كان ما �أكل منه له �صدقة ،وما �سرق منه له �صدقة ،وما
�أكل ال�سبع منه فهو له �صدقة ،وما �أكلت الطري فهو له �صدقة ،وال
يرز�ؤه (� .)1أحد �إال كان له �صدقة» (.)2
بالزراعة يحدث العمل واالحرتاف من عمل اليد ،والذي يتحرى فيه
الإن�سان الك�سب احلالل ل�سالمة القوت الذي به �صالح القلب ،وبه
ي�صفو الباطن ويكرث اخل�شوع ،فالزراعة من �أحل و�أطيب املكا�سب
ب�شرط اجتناب الظلم واالعتداء ،و�أي تعد حلدود ال�شريعة (.)3

(� )١أي ينق�صه وي�أخذ منه.
( )2رواه م�سلم يف �صحيحه ،ج � ،10ص  .231وقد �أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد
�سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم� ،سل�سلة دعوة احلق ،كتاب �شهري
ي�صدر عن رابطة العامل الإ�سالمي ،ال�سنة (  ،1416 ،) 14العدد (  ،) 164مطابع
رابطة العامل الإ�سالمي ،مكة املكرمة – ال�سعودية� ،ص .41
()3
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-

وهناك فائدة رابعة �أ�ضيفها �إىل ما �سبق ،وهي تتمثل يف �أن العمل
يف الزراعة من �ش�أنه �أن يحفظ الأمن الغذائي للأمة وللإن�سانية
جميعا ،كما �أنه يزيد الرقعة اخل�ضراء يف الأر�ض ،والتي بد�أت
ت�أخذ باالنكما�ش ما �أدى �إىل االختالل يف التوازن البيئي.

فهذه الأحاديث تقرر يف توجيهاتها الت�أكيد على كل ما من �ش�أنه حفظ
كيان البيئة وحرمتها ،واحلث على كل ما من �ش�أنه تعزيز احلماية للبيئة
من الأ�ضرار البيئية التي ت�ؤدي �إىل االختالل البيئي ،والذي من �ش�أنه تهديد
الإن�سان مبا جنته يده ،وهذه الفائدة من الفوائد التي ت�ستفاد �ضمن ًا من هذه
الأحاديث ،فهي ذات داللة وا�ضحة على ت�أكيد التكافل البيئي يف التعامل
وبناء العالقة مع البيئة ،واحت�ساب الأجر يف ذلك عند اهلل �سبحانه وتعاىل.
ثاني ًا � -إحياء الأرا�ضي املوات يف الإ�سالم:
مل تقف حدود التوجيهات ال�شرعية عند احلث على الزراعة،
وكراهة عدم ا�ستغالل الأر�ض ال�صاحلة لذلك لغر�ض الزراعة فح�سب ،بل
ح ّثت على �أمر هام ن�ص عليه جميع الفقهاء على اختالف مذاهبهم ،وهو
�إحياء الأرا�ضي املوات ،وذلك بزراعة الأر�ض اجلدباء وتعمريها ،ور ّتب على
ذلك �أحكام تنظم امل�س�ألة مبا يعود بالنفع على الأمة والب�شرية جمعاء.
لقد جاءت تعاليم الإ�سالم احلميدة تنادي وتدعو �إىل العمل
وت�شجع على الإنتاج وزيادته و�صوال وحتقيق ملجتمع
و�إتقانه و�إخال�صهّ ،
الكفاية والعدل .ومن �أحكام الإ�سالم التي تقرر ذلك ما يت�صل بالأدلة
ال�صريحة التي تثبت م�شروعية �إحياء املوات ،ولعل �أهمها:
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·

عن �سعيد بن زيد وجابر بن عبد اهلل (ر�ضي اهلل عنهما)� ،أن
ر�سول اهلل قال« :من �أحيا �أر�ضا ميتة فهي له»( .)1وزاد �سعيد بن
زيد« :ولي�س لعرق ظامل حق» .وهذا احلديث �أخرجه الرتمذي (.)2
يف �سننه عنهما ،و�أخرجه �أبو داود يف �سننه عن �سعيد وحده.

·

عن عروة بن الزبري عن عائ�شة (ر�ضي اهلل عنها) ،عن النبي
(�صلى اهلل عليه و�سلم) قال« :من ع ّمر (� .)3أر�ضا لي�ست لأحد
فهو �أحق بها» .قال عروة بن الزبري :ق�ضى به عمر بن اخلطاب
(ر�ضي اهلل عنه) يف خالفته.

(� )١أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص  .85وقد نقل هذا احلديث عن الرتمذي يف الهام�ش قوله يف
هذا احلديث الذي روى عن جابر ( :هذا حديث ح�سن �صحيح ) ،بينما يف احلديث
الذي روي عن �سعيد قال ( :هذا حديث ح�سن غريب ) ،وذلك نقال عن ابن العربي
املالكي يف عار�ضة الأحوذي ب�شرح �صحيح الرتمذي ،دار الوحي املحمدي ب�شربا،
القاهرة – م�صر ،ج � ،6ص .49 – 146
()2

�أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم ،مرجع
�سبق ذكره� ،ص  .85وقد نقل هذا احلديث عن �سنن �أبي داود ،ج � ،2ص  ،158م�صطفى
احللبي ،القاهرة – م�صر ،وابن القيم اجلوزية يف عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود ،ت:
عبد الرحمن حممد عثمان ،ط ،1979 ،3 :دار الفكر ،بريوت – لبنان� ،ص .27 – 326

(� )3أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص  .59واحلديث يف رواية البخاري وله ( :من �أعمر ) بفتح
الهمزة وامليم من الرباعي ،وقد علق على ذلك = احلافظ بن حجر يف مرجعه فتح
الباري ج � 5ص  20بقوله ( :قال عيا�ض :كذا وقع ال�صواب ( َع َم َر ) ثالثيا ،كما يف
وقول اهلل تعاىل ( :وعمروها �أكرث مما عمروها ).
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وهذا احلديث �أخرجه البخاري ( .)1يف �صحيحه ،كما �أخرجه
�أحمد يف م�سنده ( .)2برواية �شبيهة بالرواية ال�سابقة بقوله :عن عائ�شة
(ر�ضي اهلل عنها) قالت :قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :من
ع ّمر �أر�ضا لي�ست لأحد فهو �أحق بها».
·

عن جابر بن عبد اهلل (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�سلم)« :من �أحيا �أر�ضا ميتة فهي لـه ،وما
�أكلت العافية ( .)3منها فهو له �صدقة» .واحلديث روي بروايات
كثرية ،وقد �أخرجه �أحمد ( .)4يف م�سنده ،وابن ح ّبان ( .)5يف

(� )١أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص  .85وقد قال يف الهام�ش �أنه من �صحيح البخاري ( بريوت:
دار الفكر ) ،ج � ،3ص  ،70كتاب احلرث واملزارعة ،حتت رقم ( .) 15
(� )2أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص  .85وذلك نقال عن م�سند �أحمد بن حنبل ( الطبعة الثانية،
دار الفكر ،بريوت ) ،ج � ،6ص .120
(� )3أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص  .85والعافية :كل طالب رزق من �إن�سان �أو بهيمة �أو طائر ،ابن
الأثري يف النهاية يف غريب احلديث والأثر ،ج � ،3ص .219
(� )4أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص  .85وذلك نقال عن ابن الأثري يف النهاية يف غريب احلديث
والأثر ،ج � ،3ص  ،381 – 356 – 338 – 327 – 304وذلك يف عدة روايات.
(� )5أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص  .60وذلك نقال عن كتاب الإح�سان برتتيب �صحيح ابن حبان،
ط ،1987 ،1 :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان� ،ص .20 – 319
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�صحيحه ،والدارمي يف �سننه (.)1
فهذه الأحاديث التي ذكرها عاطف �أبو زيد �سليمان يف كتابه
(�إحياء الأرا�ضي املوات يف الإ�سالم) �صريحة ووا�ضحة يف احلث على
�إحياء الأرا�ضي املوات ،وابتغاء الأجر والثواب يف ذلك من عند اهلل
تعاىل ،هذا بالإ�ضافة �إىل حتقيق النفع للبيئة مبا فيها من خملوقات ،كما
�أن يف �إحياء املوات منافع ترجتى منها ما يت�صل مبا�شرة بنفع التوازن
البيئة والتنمية ال�سكانية ال�سليمة يف البالد ،ومن هذه الفوائد:
·

�إ�ضافة موارد اقت�صادية جديدة :ال �شك �أن �إحياء الأرا�ضي
املوات ي�ؤدي �إىل زيادة الرقعة امل�ستغ ّلة زراعيا ،وهذا ما
يعك�س تلبية الحتياجات املجتمع الذي حتيا فيه هذه الف�ضيلة،
مما يدفع عجلة التنمية يف االقت�صاد نحو حتقيق الرفاهية
االقت�صادية للمواطنني.

·

�إعادة توزيع ال�سكان جغرافيا� :إن انتهاج الدولة ل�سيا�سة حكيمة
للتو�سع الزراعي الأفقي م�ستنرية يف ذلك بهدي و�شرع الإ�سالم
ّ
احلنيف يف �إحياء الأرا�ضي املوات �سوف يف�سح املجال لتخفيف
الرتكيز ال�سكاين احلادث يف مناطق حمددة بعينها دون غريها،
والعمل على ت�شجيع ال�س ّكان على االنتقال �إىل املناطق ال�صحراوية
لتعمريها و�إقامة جمتمعات عمرانية جديدة بها.

(� )١أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص  .60وذلك نقال عن �سنن الدارمي ،ال�سيد عبد اهلل ها�شم،
�سل�سلة مطبوعات كتب ال�سنة النبوية ( ،1966 ،)7ج � ،2ص  ،181الريا�ض –
ال�سعودية.
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·

حتقيق النفع للتوازن البيئي :مما ال �شك فيه �أنه �إذا كانت
زراعة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ،وعدم �إهمال االعتناء
واالهتمام بها �إذا كان ي�ؤدي �إىل تعزيز التوازن البيئي ،ف�إنه
ومن دون �شك ي�ؤدي �إحياء الأرا�ضي املوات �إىل تعزيز ذلك؛ �إذ
ت�ؤدي عملية �إحياء املوات �إىل زيادة الرقعة الزراعية ،ولذلك
فائدتان ،ف�أما الأوىل فتتمثل مبا ذكرته يف النقطة الثانية،
وهي التخفيف من تك ّد�س ال�سكان يف مكان واحد ،ولذلك نفع
بيئي كبري ،هذا ف�ضال عن �أن زيادة الرقعة اخل�ضراء تزيد من
�إعادة هند�سة التوازن البيئي يف �أجمل �صورها (.)1
ثالث ًا  -حماية البيئة كما قررتها التطبيقات الفقهية

تتنوع �صور الأ�ضرار البيئية التي تقع على الإن�سان نتيجة �إف�ساد
البيئة التي يعي�ش فيها ،وقد بينّ الفقهاء �صور ًا عديدة من هذه الأ�ضرار
يف ثنايا م�ؤلفاتهم ،فهناك بع�ض النقول عنهم تعك�س جانبا من املعاين
ال�سامية للحفاظ على البيئة يف املنهج واملنظور الإ�سالمي ،وذلك يف
معاجلة الأ�ضرار البيئية مبختلف ت�شعباتها ،واملتمثلة يف:
·

�أ�ضرار البيئة اجلوية.

·

�أ�ضرار البيئة الأر�ضية.

·

�أ�ضرار البيئة املائية.

(� )١أورد هذا احلديث عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
مرجع �سبق ذكره� ،ص .85
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وجنمل يف هذا املقام القول يف هذه الأنواع من الأ�ضرار وذلك على
النحو التايل:
· �أ�ضرار البيئة اجلوية:
هناك �صو ٌر متعدد ٌة للإ�ضرار بالبيئة اجلوية ذكرها الفقهاء ،ومنها:
� .1ضرر الروائح والغازات امل�ؤذية :وهي �أ�ضرار تف�سد الهواء
وتعر�ض �صحة الإن�سان للخطر .وقد اجته الفقهاء �إىل وجوب املنع من
هذه الأ�ضرار ،وذلك حتى لو فعل الإن�سان ذلك يف ملكه اخلا�ص ،وذلك
متى فعله على غري املعتاد ،ومن الن�صو�ص التي تقرر ذلك يف خمتلف
املذاهب الفقهية.
· من الفقه احلنفي :حيث جاء يف الفتاوى اخلائية �أنه (مينع من
يريد �أن ميار�س الدباغة يف داره �إن كان يح�صل من ذلك �أذى للجريان
على الدوام) .كما جاء يف جامع الف�صولني �أنه( :لو اتخذ داره ح ّماما
ويت�أذى اجلريان من دخانه فلهم منعه� ،إال �أن يكون احل ّمام مثل ّ
دخان
اجلريان) .وجاء �أي�ضا( :منع املالك من هدم داره �إذا ترتب عليه �ضرر
باجلريان) ،وذلك ب�أن يرتتب �ضرر ًا غري معتاد ،فعلى املالك �أن يتبع
الو�سائل التي تدفع ال�ضرر عن اجلريان ،و�إال منع من ا�ستخدام حقه.
وتقول املادة ( )1200من جملة الأحكام العدلية ،والتي قننت على
املذهب احلنفي( :يدفع ال�ضرر الفاح�ش ب�أي وجه كان ،مث ًال لو اتخذ
يف ات�صال دار وكان حداد ًا �أو طاحون ،وكان يح�صل من طرق احلديد
ودوران الطاحون وهن لبناء تلك الدار� ،أو حدث فرن ًا �أو مع�صرة بحيث
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ال ي�ستطيع �صاحب الدار ال�سكنى فيها لت�أذيه من الدخان �أو الرائحة
الكريهة ،فهذا كله �ضرر فاح�ش).
· من الفقه املالكي :يرى املالكية منع كل ذي رائحة كريهة �إذا
ت�ضرر بها اجلريان ،وهذا ما بينتهم كتبهم ،حيث جاء يف املد ّونة الكربى
يف باب ما جاء يف اتخاذ احلمامات والأفران والأرحية( :قلت� :أر�أيت
�إن كان يل عر�صة �إىل جانب دور قوم ف�أردت �أن �أحدث يف تلك العر�صة
ح ّمام ًا �أو فرن ًا �أو مو�ضع ًا لرحا ف�أبى علي اجلريان ذلك� ،أيكون لهم �أن
مينعوين يف قول مالك .قال� :إن كان ما يحدث �ضرار ًا على اجلريان
من الدخان وما �أ�شبهه ،فلهم �أن مينعوك من ذلك؛ لأن مالك ًا قال:
مينع من �ضرر جاره ،ف�إن كان هذا �ضرر منع من ذلك) .وقال الفقيه
�أحمد الون�شري�سي( :ال يجوز �إحداث ا�صطبل �إذا �أ�ضر باجلار) .ويقول
بعد ذلك( :لي�س ل�صاحب بيت �أن يزيد على �آخر �إذا �أ�ضر الدخان
باجلريان) .وقال العالمة الك�شناوي( :ال يجوز ل�شخ�ص �أن يحدث �شيئا
ي�ضر بجاره ،وذلك كامل�سبكة واحل ّمام واملدبغة واملجزرة وغريها مما
يت�أذى به اجلار).
· من الفقه ال�شافعي :جاء يف كتب ال�شافعية ما يفيد منع كل ذي
رائحة كريهة ،وذلك �إذا ت�ضرر به الآخرون ،حيث جاء يف كتبهم( :يحرم
على ال�شخ�ص �إحداث فرن �أو رحى �أو مع�صرة ،لوجود ال�ضرر بالدخان
و�صوت الرحى وما �أ�شبه ذلك) .وجاء �أي�ضا( :مينع ال�شخ�ص �أن يتخذ
داره املحفوفة مب�ساكن مدبغة ،وكذا اجللود مما ي�ؤذي حيث كان ثم من
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يت�أذى به) .وقد �أفتى فقهاء ال�شافعية بت�ضمني من جعل داره بني النا�س
معمل ن�شادر و�ش ّمه فماتوا ب�سبب ذلك.
· من الفقه احلنبلي :حيث جاء يف كتب احلنابلة( :مينع ما
كان ي�ضر بال�سكان كما لو كانت رائحته خبيثة ،ومن ذلك �أن يجعل داره
مدبغة� ،أو �أن يلقى يف �ساحته احليوانات امليتة� ،أو �أن يحدث كنيف ًا يت�أذى
جريانه برائحته) .وبينّ �شيخ الإ�سالم ابن تيمية كيفية املنع بقوله( :ومن
كانت له �ساحة تلقى فيها الرتاب واحليوانات ويت�ضرر اجلريان بذلك،
ف�إنه يجب على �صاحبها �أن يدفع �ضرر اجلريان� ،إما بعمارتها �أو �إعطائها
ملن يعمرها �أو مينع �أن يلقى فيها ما ي�ضر باجلريان).
وخال�صة امل�س�ألة يف ذلك �أن خمتلف الن�صو�ص من خمتلف املذاهب
تبني ب�أن الت�صرفات ال�ضارة ممنوعة باتفاق الفقهاء ،ولو ح�صلت وترتب عليها
ال�ضرر كان املت�سبب �ضامن ًا ملا احلق بالآخرين من �ضرر .كما �أن ا�ستعمال احلق
لي�س مطلقا ،بل هو مق ّيد بعدم الإ�ضرار بالآخرين ،فقد ي�ستعمل الإن�سان حقه
ا�ستعما ًال �صحيح ًا ولكن يرتتب على فعله الإ�ضرار بالآخرين.
ويتبني كذلك �أن كل ما مينع احلوائج الأ�صلية لل�سكنى يعد �ضرر ًا
فاح�ش ًا يجب رفعه ،ومن احلوائج الأ�صلية لل�ساكن �أن يكون هوا�ؤه
الذي ي�ستن�شقه هو و�أ�سرته خالي ًا مما يف�سده ،خ�صو�ص ًا �إذا ات�سم
باال�ستمرارية.
� .2ضرر الأ�صوات املزعجة :وهي الأ�صوات العالية الناجمة عن
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ممار�سة �أرباب ال�صناعات حلرفهم ،وقد �صرح كثري من الفقهاء مبنع
الأ�صوات التي تعيق الراحة واال�ستقرار وقت الهدوء؛ وذلك لأنها ت�سبب
�إزعاج ًا للجريان ،ومما ذكروه يف ذلك:
· من الفقه احلنفي :حيث جاء يف الفتاوى الهندية( :وللجريان
منع د ّقاق الذهب من د ّقه بعد الع�شاء �إىل طلوع الفجر) .وجاء يف �شرح
فتح القدير( :ويف الذخرية حكى بع�ض م�شايخنا رحمهم اهلل �أن الدار
�إذا كانت جماورة لدور ف�أراد �صاحب الدار �أن يبني فيها تنور ًا للخبز
للق�صارين مينع منه؛ لأنه يت�ضرر به
الدائم� ،أو رحى للطحن� ،أو مد ّقة ّ
جريانه �ضرار ًا فاح�ش ًا ،قيل و�أجمعوا على منع الدق الذي يهدم احليطان
التو�سع �إىل منع كل
ويوهنها ،ودوران الرحى من ذلك) .ثم يقول( :و�أما ّ
�ضرر ما يف�سد باب االنتفاع مبلك الإن�سان).
· من الفقه املالكي :جاء يف البيان والتح�صيل( :ما يحدثه الرجل
يف ملكه مما ي�ضر بغريه ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام : ،منه ما مينع باتفاق،
ومنه ماال مينع باتفاق ،ومنه ما يختلف يف حكمه) .ثم قال( :ومما ال
مينع باتفاق من ذلك �ضرر الأ�صوات كاحل ّداد والكما والنداف ،حكى
ابن حبيب �أنه ال مينع .وذهب بع�ض الفقهاء املت�أخرين �إىل �أنه مينع من
�ضرر الأ�صوات) .ونقل هذا الن�ص ابن عبد الرفيع .ويبني �صاحب التاج
والإكليل ال�صوت الذي ال مينع فيقول( :وال�صوت ال يخرق الأ�سماع ،وال
ي�ضر بالأج�سام فال مينع �إال �أن ي�ضر باجلدران فيمنع) .ويتبني من هذه
الن�صو�ص �أن �ضرر الأ�صوات خمتلف فيه بني فقهاء املالكية ،وقد جمع
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ابن فرحون والت�سويل هذه الآراء فقاال�( :ضرر الأ�صوات حكى ابن ناجي
فيه �أربعة �أقوال :قيل منعوه مطلقا ،وبه العمل عندنا ،وقيل مينع مطلقا.
قاله ابن عتّاب ،وبه �أفتى �شيوخ طليطلة ،وقيل �إن عمل بالنهار فالأول
وبالليل فالثاين ،وقيل يجوز �إن خف ومل يكن فيه كبري م�ضرة).
· من الفقه ال�شافعي :جاء يف حا�شية البجريمي( :يحرم على
ال�شخ�ص  ...و�صوت الرحى وما �أ�شبه ذلك) .وجاء يف �شرح جالل الدين
املحلي على منهاج الطالبني( :ويت�صرف كل واحد من املالك يف ملكه
على العادة وال �ضمان عليه �إن �أف�ضى �إىل تلف ،ف�إن تعدى العادة �ضمن
ما تعدى فيه .والأ�صح� :أنه يجوز �أن يتخذ داره املحفوفة مب�ساكن حمام ًا
ق�صار� ،إذا
وا�صطب ًال وطاحونة وحانوته يف البزارين حانوت حداد �أو ّ
احتاط واحكم اجلدران مبا يليق مبق�صوده ،والثاين :مينع ذلك ملا فيه
من ال�ضرر ،وعور�ض ب�أن يف منعه �إ�ضرارا به).
· من الفقه احلنبلي :جاء يف الإن�صاف( :ال�صحيح من املذهب
�أن اجلار مينع من الت�صرف يف ملكه مبا ي�ضر جاره ،وعمل دكان ق�صارة
يت�أذى بكرثة دقه� ،أو رحى يت�أذى بها جاره ،ونحو ذلك ،وعليه جماهري
الأ�صحاب) .وجاء يف ّ
ك�شاف القناع( :ويحرم على اجلار �إحداثه يف ملكه
ما ي�ضر بجاره ،وجعله دكان ق�صارة �أو حدادة يت�أذى بكرثة د ّقه ،ويت�أ ّذى
به ّز اجلدران من ذلك ،وبن�صب الرحى يت�أذى بها جارة ونحو ذلك).
�إن الفقهاء حتدثوا �أن ال�شخ�ص �إذا ت�صرف يف ملكه على وجه
العادة ،وب ّينوا ب�أنه يجوز �أن يت�صرف يف ملكه ولو ترتب على ذلك �ضرر
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بالآخرين ،وذلك طاملا ت�صرف فيه على الوجه املعتاد ،واتخذ من الو�سائل
الالزمة ما مينع �إحلاق ال�ضرر بالآخرين� ،أما �إذا كان ت�صرفه يف ملكه
على غري الوجه املعتاد ،وترتب على ذلك الإ�ضرار بالآخرين ،فقد اختلف
الفقهاء يف ذلك:
-

منهم من منع مطلقا؛ لأنه يرتتب عليه �ضرر بينّ بالآخرين.

-

منهم من مل مينع مطلقا؛ لأنه يت�صرف يف ملكه ،ومنعه من
ذلك �إ�ضرار به.

-

منهم من جعل املنع يف بع�ض الأوقات دون البع�ض الآخر،
فجعلوه بالنهار ومنعوه بالليل.

	ال مينع �إن خف العمل ،ومل يكن فيه م�ض ّرة كبرية.وي�ستقر زكي زكي زيدان على �أن ال�صوت �إذا كان فيه �ضرر كبري
وي�ستدام مينع؛ لأنه ي�ؤدي �إىل �إحلاق ال�ضرر البينّ بالآخرين� ،أما �إذا كان
يف بع�ض الأوقات ولي�س فيه م�ض ّرة فال مينع؛ لأن يف منعه �سيكون �إحلاق
ال�ضرر باملالك ،فمنعه يجعله ال ي�ستطيع الت�صرف يف ملكه.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن الأ�صوات املزعجة من غري املالك ممنوعة
باتفاق الفقهاء� ،إذ �أن من يفعل ذلك لي�س له احلق فيما يفعل �إال �إذا كانت له
حاجة ،بل يجب �أن يعاقب �إذا تالعب بهذه الو�سيلة لغري غايتها.
· �أ�ضرار البيئة الأر�ضية:
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يعد زكي زكي زيدان �أ�ضرار الطرق العامة من �أبرز الأ�ضرار على
البيئة الأر�ضية ،وي�سرد يف ذلك خم�سة �أ�صناف من الأ�ضرار تتمثل يف:
 .1ملكية الطرق العامة :حيث ي�ص ّرح الفقهاء مبلكية الطرق
العامة ،فهي حق م�شرتك بني العامة ،ولي�ست ملك ًَا لأحد من النا�س .وقد
بينّ القرايف يف الفرق بني قاعدة امللك وقاعدة الت�صرف �إذ يقول�( :إن
امل�ساجد والربط واخلوانق وموا�ضع املطاف وال�سكك ومقاعد الأ�سواق
ال ملك فيها مع املكنة ال�شرعية من الت�صرف) .وورد �أي�ضا يف ك�شاف
القناع �أن الطريق النافذ ملك للم�سلمني كلهم ،وهذا ال مينع من اعتبار
تلك املرافق من �أمالك الدولة العامة التي ينتفع بها الأفراد بحكم
تخ�صي�صها املبا�شر على �سبيل �إباحة االنتفاع.
 .2الوقوف يف الطرق العامة :فقد �صرح الفقهاء بجواز الوقوف
واجللو�س يف الطرق العامة ب�شرط �أال ي�ضيق على املارة ،ويف ذلك يقول
جالل الدين املحلي من ال�شافعية( :منفعة ال�شارع الأ�صلية املرور فيه ،ويجوز
اجللو�س فيه ال�سرتاحة ومعاملة ونحوهما �إذا مل ي�ض ّيق على املارة ،وال ي�شرتط
�إذ ًا الإمام يف ذلك التفاق النا�س عليه على تالحق الأع�صار من غري نكري،
وله تظليل مقعده فيه ببارية وغريها مما ال ي�ض ّر باملا ّرة).
 .3ما يحدث الإن�سان يف الطرق العامة� :إذ قد يفعل الإن�سان
بع�ض الأ�شياء التي ت�ؤدي �إىل ت�ضييق الطرق العامة ،وذلك كبناء دكان �أو
بلكونة �أو كنيف� ،أو يخرج ميزابا على الطريق العام� ،أو ما �شاكل ذلك،
وللفقهاء يف ذلك خالف يف امل�س�ألة.
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·

يف املذهب احلنفي :يجيز الفقهاء الأحناف ذلك ،وي�شرتطون
�أال يحول بني �أهل الطريق وبني املرور فيه ،و�إن كان ال ي�ضر
ب�أحد ل�سعة الطريق جاز له �إحداث ذلك ما مل مينع منه.

·

يف املذهب املالكي :قال حممد بن ر�شد( :اتفق مالك و�أ�صحابه
فيما علمت �أنه ال يجوز لأحد �أن يقتطع من طريق امل�سلمني
�شيئا فيزيدوه ويدخله يف بنيانه ،وغن كان الطريق وا�سع ًا جد ًا
ال ي�ضره ما اقتطع منه ،ومل ير مالك ب�أ�سا يف امل�سجد ،وحكى
ابن وهب عن ربيعة يف املجموعة �أنه ال يجوز ملن بنى م�سجد ًا
يف طائفة من داره �أن يتزيد فيه من الطريق).

·

يف املذهب ال�شافعي :قال الإمام ال�شريازي( :و�إن �أخرج
جناح ًا �إىل طريق مل يخل� ،إما �أن يكون الطريق نافذ ًا �أو غري
نافذ ،ف�إن كان الطريق نافذ ًا نظرت ،ف�إن كان اجلناح ال ي�ضر
باملارة جاز ،ومل يعرت�ض عليه) .وقال �سليمان البجريمي:
(يجوز للإن�سان �أن ي�شرع ب�شروط ثالثة� :أن يكون م�سلم ًا ،و�أال
ي�ضر املارة ،و�أال يظلم املو�ضع �إظالم ًا خمالف ًا للعادة ،وي�ضر
�ضرر ًا ال يحتمل العادة).

·

من املذهب احلنبلي :قال عالء الدين املرداوي( :وال يجوز
�أن ي�شرع �إىل طريق نافذ جناح ًا وال �ساباط ًا ،وكذلك ال يجوز �أن
يخرج د ّكة ،وهذا املذهب مطلق ًا ن�ص عليه يف رواية �أبي طالب
وابن من�صور ومهنا وغريهم ،وعليه جماهري الأ�صحاب ،وقطع
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به كثري منهم ،وهو من مفردات املذهب ،وحكى عن الإمام
�أحمد (رحمه اهلل) جوازه بال �ضرر).
وخال�صة امل�س�ألة يف ذلك �أنه �إن كان الإحداث �سي�ضر ب�أهل الطريق
ويحول بينه وبني املرور فيه ف�إنه مينع باتفاق الفقهاء ،و�إن كان ال ي�ضر
ب�أهل الطريق ففيه �أربعة �أقوال:
-

يجوز له ذلك �أذن له الإمام �أم مل ي�أذن ،و�سواء منعه النا�س �أم
مل مينعوه.

-

يجوز �إن مل مينع الإمام �أو النا�س ،ف�إن منعوا مل يجز.

-

يجوز له ذلك �إن �أذن له الإمام �أو نائبه.

	ال يجوز له ذلك �إن مل ي�أذن له الإمام �أو نائبه. .4من له حق االعرتا�ض على هذا الإحداث :قال الإمام �أبو
حنيفة النعمان( :لكل �أحد من عر�ض النا�س م�سلم ًا كان �أو ذمي ًا �أن مينعه
من الو�ضع� ،سواء كان فيه �ضرر �أو مل يكن �إذا �أراد الو�ضع بغري �إذن
الإمام؛ لأن فيه االفتيات على ر�أي الإمام فيما �إليه تدبريه ،فلكل �أحد �أن
ينكر عليه ،وبه قال �أبو يو�سف ،وقال حممد :لي�س لأحد حق املنع �إذا مل
يكن فيه �ضرر؛ لأنه م�أذون يف �إحداثه �شرع ًا ،فهو كما لو �أذن له الإمام).
وقال �شم�س الدين ال�سرخ�سي( :ال يق�ضى عليه بالهدم بخ�صومة العبيد
وال�صبيان واملهجورين).
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 .5تقادم ما يحدثه الإن�سان يف الطريق :بينّ الفقهاء �أن
الأ�شياء ال�ضارة باملارين �ضرر فاح�شا ترفع ولو كانت قدمية ،وذلك
كالغرفة والربوز والدانيني ،ف�إنه يجب رفعهما؛ لأنهما بو�ضعهما املذكور
ي�صطدمان باملارين وبدوابهم و�أحمالهم ،فيح�صل ال�ضرر لهم ،وال�ضرر
يجب �أن يزال ولو كان قدميا .فقد قال ابن عابدين( :ال�ضرر البينّ يزال
ولو قدمي ًا) .وقال القا�ضي عبد الرحمن بن قا�سم ال�شعب�( :سئل �سحنون
عن رجل يدخل من زقاق امل�سلمني �شيئ ًا يف داره ،والزقاق نافذ فال يرفع
اجلريان ذلك �إىل احلاكم ،وال ي�شهدون به �إال بعد ع�شرين �سنة ،فقال:
�صحت الب ّينة ،وال متلك الأز ّقة وال
(يهدم بنا�ؤه ،ويرد �إىل الزقاق �إذا ّ
حتاز فيها حيازة) (.)1
· �أ�ضرار البيئة املائية:
لقد ورد يف كتب الفقهاء �أن الإ�ضرار باملاء �أي ًا كان نوعه �أمر ال يجوز،
و�أن من يفعل ذلك مينع؛ وذلك لأن قطع ال�ضرر واجب ،كما بني الفقهاء �أن
لكل �إن�سان �أن ينتفع بهذه املياه ،وذلك ب�شرط عدم ال�ضرر بها.
ففي الفقه احلنفي قال ابن �شحنة يف املياه العامة( :ولكل �أحد
ن�صب الطاحون وال�ساقية والدالية واتخاذ امل�شرعة واتخاذ النهر �إىل
�أر�ضه ب�شرط �أال ي�ضر بالعامة ف�إن �ضر مينع من ذلك ،و�إن �أ�ضر وفعل
فلكل واحد من �أهل الدار م�سلم ًا �أو ذمي ًا �أو امر�أة �أو مكاتب منعه).
( . )١زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها
الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .40
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ويف الفقه املالكي قال القا�ضي عيا�ض عندما �سئل عن �إحداث
املراحي�ض على املياه ،فكان جوابه احلكم ب�أن قطع ال�ضرر واجب،
والق�ضاء به الزم ،قام بذلك �أهل اجلنات ومن �سواهم باحل�سبة ،وعلى
احلاكم �أن ينظر يف ذلك �إذا ات�صل به الأمر ،و�إن مل يقم عنده قائم
فليبعث �إليه العدول ،ف�إذا �شهدوا عنده به ق�ضى بتغريه ملا يف ذلك من
احلق جلماعة امل�سلمني خارج اجلنات.
ويف الفقه احلنبلي قال ابن قدامة املقد�سي( :و�إن �أراد �أن ي�سقي
�أر�ض ًا ،وكان املاء يف نهر عظيم ال ي�ست�ضر �أحد ب�سقيه ،جاز �أن ي�سقي
كيف �شاء؛ لأنه ال �ضرر فيه على �أحد).
وخال�صة القول يف ذلك �أن الفقهاء ا�شرتطوا يف االنتفاع باملياه من
البحار واملحيطات والأنهار عدم الإ�ضرار ب�أحد ،وقد تكلم الفقهاء عن
�صور الإ�ضرار يف زمانهم ،وينبغي �أن نقي�س على هذه ال�صور كل ما ي�ؤدي
�إىل الإ�ضرار باملياه يف ع�صرنا احلا�ضر (.)1
ومن خالل ما �سبق ا�ستعرا�ضه يت�ضح �أن الفقهاء قد ف ّرعوا
تطبيقاتهم الفقهية وم�سائلهم التف�صيلية على ما قررته الن�صو�ص
ال�شرعية املتمثلة يف الكتاب وال�سنة ،وما كانوا قد اختلفوا فيه ف�إنه
كان ناجم ًا عن اختالف يف فهم الن�ص لي�س �إال وفق ًا ملقت�ضيات الواقع
ومعطياته .كما جتد من خالل �أحكامهم �أنها بطبيعتها تنظم عالقة
( . )١املرجع ال�سابق� ،ص .77

442

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

الإن�سان بالبيئة ،وحتاول �أن توازن بني حرية ال�شخ�ص فيما ميلك ،وما
قررته ال�شريعة ال�سمحاء من منع لل�ضرر وال�ضرار ،والتحرز عن كل
�سلوك �أو فعل ي�ضر م�ستخدم ًا �آخر للبيئة.
ومن هنا جند �أن الفقهاء من خالل م�سائلهم وتفريعاتهم وتناولهم
قد ّ
نظموا عالقة الإن�سان بالبيئة ،وعالقة الإن�سان بالإن�سان �أثناء التعامل
مع البيئة ،و�أن هذه العالقة ينبغي �أن تنطلق من خالل فهم يغر�س �أن
ا�ستهداف عدم الإ�ضرار بالآخرين ،والتحرز عنه �سبيل لك�سب الكثري من
الثواب والأجر ،و�أن الإن�سان متى كان �ضرره متعمد ًا للبيئة ودون حاجة
لذلك ،ف�إن ويل الأمر عليه �أن يحا�سبه� ،أما عن كان يت�صرف وفق ًا لنظام
البلد الذي يعي�ش فيه ف�إن عليه �أن يتحرز عن ارتكاب �أي �ضرر قد يلحق
ممن ي�ستفيد من البيئة ويحتاج �إليها.
�إن الن�صو�ص القر�آنية توجه وبو�ضوح �إىل جت ّنب الإ�ضرار بالبيئة،
وتتكلم عنها وك�أنها �أمانة يف يد الإن�سان ،و�أن عليه �أن يحفظ عليها ،و�أن
الإ�ضرار بهذه البيئة يغ�ضب اهلل �سبحانه وتعاىل عليه ويبعده عن دائرة
املحبة الإلهية .كما �أن ال�سنة النبوية من جانب �آخر تربي وتوجه النف�س
نحو امتثال كل �سلوك موجب يفيد هذه البيئة ،وينهى عن كل فعل قد ي�ضر
بها ،وعلى غرار ذلك كانت التطبيقات الفقهية ،والتي عك�ست فل�سفة
وحقيقة التوجيه يف هذه الن�صو�ص على �أر�ض الواقع ،فكان فيها االلتزام
والتوجيه والتنظيم لعالقة الإن�سان بالبيئة ،و�أن عليه �أال ي�ضر بها دون
حاجة ،كما كان فيها االلتزام والتوجيه والتنظيم يف عالقة كل م�ستفيد
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وم�ستخدم بهذه البيئة ،وذلك على نحو ال ي�ضر مب�صالح الآخرين ،ونادت
من �أجل ذلك ب�ضرورة �أن ميار�س املجتمع ويعتاد ويت�أدب ب�سلوكيات ال
متنع ال�شخ�ص من اال�ستفادة من ملكه ،ويف ذات الوقت ت�صب يف امل�صلحة
العامة ،والتي تتمثل باجتناب كل ما يحقق �ضرر حم�ض ًا بالآخرين ،فيكون
ب�سببه ذلك الآخر يف �إ�شكال من �أمره ،فتتعرقل ممار�سته لفعاليات
حياته ،وتنهز عنده �أخوته ب�أخيه.
ومن خالل هذه الن�صو�ص القر�آنية التي حتوي التوجيهات ال�سامية
التي تكفل حماية البيئة التي يعي�ش فيها الإن�سان ،وحماية الإن�سان الذي
يعي�ش فيها ،وذلك يف توازن جميل مبدع ،ومن خالل التوجيهات النبوية
الراقية التي حثت عليها �أقوال و�أفعال وتقريرات النبي حممد (�صلى اهلل
عليه و�سلم) ،ومن خالل التطبيقات الفقهية التي كانت ترجمة لتنظيم
احلياة على �أر�ض الواقع من خالل الت�أ�صيالت الن�صية؛ وذلك من �أجل
حفظ العالقة بني الإن�سان والبيئة ،مبا يكفل حفظ حقوق البيئة �أوال،
وحفظ احلقوق العامة يف اال�ستفادة واال�ستخدام الأمثل للبيئة.
ومما ال �شك فيه �أنه �إذا كانت هذه التطبيقات الفقهية تعالج
فرتة وواقع ًا مغاير ًا لواقعنا املعا�صر ،ف�إن التطبيقات الفقهية ت�سري
على غرارها يف معاجلة ما ا�ستجد يف هذه العالقة ،وذلك على نحو
يلبي اجلادة يف عدم �إعاقة املمار�سات احلياتية يف هذه العالقة ،وهي
تطبيقات ما زالت حت ّرم الإ�ضرار املتع ّمد بالبيئة ،وذلك بالن�سبة للأفعال
التي ميكن التح ّرز عنها ،ويربز فيها التع ّمد ب�صورة وا�ضحة ،ويف ذات
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تو�سع نطاق ممار�سة املالك حلقه على ملكه ا�ستجابة ملتغريات
الوقت ّ
الواقع� ،إال �أنها يف ذات الوقت حت ّرم كل فعل قد يتم ّكن املالك من التح ّرز
عنه� ،إال �أنه ب�سبب عدم حت ّرزه قد يلحق ال�ضرر بالآخرين.
وحقيقة ف�إن هذه الن�صو�ص القر�آنية ،وهذه التوجيهات النبوية،
وهذه التطبيقات الفقهية ال يكون لها �أثر على �أر�ض الواقع خا�صة يف ظل
غياب الوعي البيئي الذي ينطلق من منظور الإ�سالم يف ذلك؛ �إذ النف�س
�إن مل ت�ضع لها برناجم ًا متكام ًال وم�ؤثر ًا ت�ستخدم فيه هذه الأدوات،
وتكون لهذا الربنامج �صفة اال�ستمرارية واجلودة وم�سايرة الواقع ،ف�إنه
ال حمالة �ست�صبح هذه الن�صو�ص القر�آنية ،وهذه التوجيهات النبوية،
وهذه التطبيقات الفقهية حم�ض �شعارات مدفونة يف الكتب ،وتراث عتيد
ال يتعدى زمانه ليجد نف�سه يف �ساحة الواقع يف تناغم جديد� ،إال �أن جتاوز
هذه الأزمة يكون بتفعيل الرتبية البيئية التي تنطلق من منظور ديننا
احلنيف ،وهو ما نتعر�ض له يف الف�صل الالحق.
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الف�صل الثاين
الـتـــربـيـــة الـبـيـئـيـــة
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الف�صـل الثانـي
الـرتبـيــة البـيـئـيـــة
تعترب الرتبية البيئية هي الأداة التي ميكن من خاللها تفعيل
جانب كبري من التنظري الذي قررته الر�ؤية الإ�سالمية يف املحافظة على
البيئة ،فهي و�سيلة من و�سائل حتقيق تلك الغاية والذي عربت عنه الآيات
القر�آنية والتوجيهات النبوية والتطبيقات الفقهية التي �سبق تناولها فيما
�سبق .فمما ال �شك فيه �أن املنهج �أي ًا كان ال بد من تفعيل ما ميكن �أن
يتحقق بف�ضله واقع ًا يف احلياة واملمار�سات اليومية؛ �إذ الن�صو�ص دون
تفعيلها ال حتقق قيمة يف توجيهاتها يف واقع حياة الإن�سان ،فهي مل توجه
�إىل لتعك�س واقع ًا عملي ًا يف حياة الإن�سان امل�سلم.
وم��ن هنا ف����إن ال�ترب��ي��ة البيئية م��ن خ�لال امل��ن��ظ��ور الإ�سالمي
مفهوم تعرب عنه �أهداف �سامية ،وينطلق يف منهجية تفعيله من خالل
ا�سرتاتيجية ت�ستمد فعاليتها من خالل الإطار العام للمبادئ الإ�سالمية
للدين احلنيف ،والتي تدور يف فلكه الكثري من الر�ؤى والنظريات التي
ميكن �أن حتقق للنظرية انعكا�س ًا �إيجابي ًا ي�ستطيع املرء �أن يلم�س �آثاره
كما تنعك�س على �سلوكيات النا�س وت�صرفاتهم.
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�أو ًال  :اخللفية التاريخية و�أهمية املفهوم :
ي�شري حممد �سعيد ال�صباريني ور�شيد حمد احلمد يف كتابهما
(الإن�سان والبيئة – الرتبية البيئية) �إىل �أن الرتبية البيئية كمفهوم لي�ست
حديثة العهد ،ولها �أ�صولها القدمية� ،إال �أنها اكت�سبت �أهمية �أكرب يف العقد
ال�سابع والثامن من القرن املا�ضي نتيجة انبثاق الوعي بامل�شكالت البيئية
الكربى ،والتي بد�أت ت�ؤثر بعمق يف نوعية احلياة الب�شرية ،وتهدد م�ستقبل
الأجيال ،مثل :التفجر ال�سكاين ،التلوث ،الت�صحر ،وتدهور النظم البيئية
ال�سائدة وما �إىل ذلك ( .)1كما ير�صد الكاتبان املحطات الرئي�سة التي
مر بها تطور الرتبية البيئية يف تاريخها املعا�صر فيما يلي:
·

م���ؤمت��ر �ستوكهومل  :1972اع�ترف ب��دور الرتبية البيئية يف
حماية البيئة.

·

ميثاق بلغراد  :1975و�ضع �إطار ًا �شامال للرتبية البيئية ،وحدد
�أ�س�س العمل يف جمالها.

·

م�ؤمتر تبلي�سي  :1977و�ضع مبادئ وتوجهات للرتبية البيئية.

·

م���ؤمت��ر م��و���س��ك��و  :1987و�ضع ا�سرتاتيجية عاملية للرتبية
البيئية.

(	)١ال�صباريني – حممد �سعيد و احلمد – ر�شيد حمد ،الإن�سان والبيئة – الرتبية
البيئية ،ط ،1994 ،1 :غري معلوم جهة الطباعة والن�شر� ،ص .211
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·

م�ؤمتر ريودي جانريوا � :1922أكد على �إعادة تكييف الرتبية
البيئية من ناحية التنمية امل�ستدامة ،وزي��ادة الوعي العام،
وتعزيز التدريب البيئي (.)1

وت���أت��ي �أهمية مفهوم الرتبية البيئية ال��ذي ن�ش�أ يف ظل تفاقم
امل�شكالت البيئية يف حميط الإن�سان من خالل تطور عالقة الإن�سان
بالبيئة ،حيث كان �أثر الإن�سان على البيئة يف فجر وجوده على الأر�ض
هين ًا وال يتعدى �أثر غريه من �آكالت الأع�شاب ،حيث كان هدفه البقاء.
ثم �إنه بعد �أن حتول �إىل مرحلة ال�صيد والقن�ص فقد �أ�صبح �أثره البيئي
يجاوز �أثر �آكالت الع�شب �إىل �آكالت اللحوم ،حيث تعلم الإن�سان �أ�سا�سيات
التخطيط لل�صيد ،وا�ستحدث (تكنولوجيا) ال�صيد وطورها ،واكت�شف النار،
وبها �أ�صبحت له قدرة على الت�أثري البيئي تزيد بكثري من قدرته الع�ضلية.
ويف مرحلة الزراعة واال�ستقرار ا�ستكمل الإن�سان �سيادته على
الأح��وال البيئية ،حيث �أح��دث الإن�سان يف تلك املرحلة تغيريات بيئية
بارزة املعامل ،ولكنه مل ين�شئ يف عمله مواد كيماوية غريبة عن الأنظمة
البيئية (امل��ب��ي��دات) ،وكانت خملفات العمل واحل��ي��اة الإن�سانية مما
ت�ستطيع ال��دورات الطبيعية �أن ت�ستوعبه وجتريه يف �سال�سل حتوالتها
بفعل الكائنات احلية التي تقوم بعمليات التحلل الطبيعي.
وذلك حتى جاء ع�صر ال�صناعة الذي متكن فيه الإن�سان من �أن
يعي�ش يف بيئة من �صنعه ،و�أ�صبح ي�ستعمل املواد بتكنولوجيا م�ستحدثة
(	)١املرجع ال�سابق� ،ص .216
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وحم�سنة نتج عنها خملفات تفوق قدرة دورات البيئة و�سال�سلها الطبيعية
على ا�ستيعابها ،و�أنتج مواد غريبة عن الأنظمة البيئية مل ي�سبق �أن كانت
�ضمن مكوناتها (املبيدات الكيميائية والبال�ستك والألياف ال�صناعية).
وب�سبب جميع ذل��ك ظهرت م�شكالت بيئية خطرية على �صحة
الإن�سان وممتلكاته ،وهذه تطلبت من الإن�سان مواجهتها لي�س بالعلم
والت�شريع فح�سب ،بل وبالرتبية العملية �أي�ض ًا التي تدعو �إىل التغيري من
�أجل البيئة ولي�س ا�ستمرار تغيريها فقط ،والتغري من �أجل البيئة معناه
التعاي�ش معها باكت�ساب املعارف وامل��ه��ارات والقيم التي ت�ساعد على
التعامل العقالين الر�شيد مع مكونات البيئة �أو املوارد الطبيعية (.)1
لقد �أ�صبحت درا�سة الرتبية البيئية من املو�ضوعات الهامة التي
حتظى الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى باهتمام متزايد من قبل الرتبويني
يف العامل �أجمع ،وقد زاد الإدراك ب�أهميتها لعالقتها الوطيدة بالتنمية
االجتماعية لأي بلد .وق��د �أخ��ذت ال�برام��ج التعليمية يف �إدخ���ال هذا
املو�ضوع �ضمن مناهجها وكتبها الدرا�سية ب�شكل �أو ب�آخر ،والهدف من
ذلك هو الكيفية التي يعد من خاللها الأفراد لين�شئوا ن�ش�أة بيئية �سليمة
وامل�ساهمة يف احلفاظ على بيئتهم؛ وذلك بهدف �إعداد الفرد الواعي
بامل�شكالت التي تعاين منها البيئة ،وكيفية العمل على �إيجاد حلول لها،
والتعامل مع هذه امل�شكالت بطريقة �صحيحة (.)2
(	)١املرجع ال�سابق� ،ص .200
(	)2العجمي – �ضاري نا�صر وعبد املنعم م�صطفى م�صطفى ،الإن�سان وق�ضايا البيئة،
ط ،1995 – 1415 ،1 :حقوق الطبع حمفوظة للم�ؤلفني� ،ص .33
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ثاني ًا  :مفهوم الرتبية البيئية وفل�سفتها وقيمها ومنهجها
لعل الواقع الذي نحياه ميلى علينا من امل�شكالت البيئية ب�أبعادها
(امل��ادي��ة واملعنوية) ما يجعل امل�ؤ�س�سات الرتبوية عاجزة عن القيام
مبهامها ،وقد يرجع ال�سبب يف ر�أينا �إىل عدم وجود منهج وا�ضح وخطة
وا�ضحة ذات �أهداف ي�سهل حتقيقها ،وكذلك غياب مفهوم الرتبية البيئية
لدى تلك امل�ؤ�س�سات.
وميكن تعريف الرتبية البيئية يف الإ�سالم ب�أنها( :الن�شاط الإن�ساين
الذي يقوم بتوعية الأف��راد بالبيئة وبالعالقات القائمة بني مكوناتها،
وبتكوين القيم واملهارات البيئية وتنميتها على �أ�سا�س من مبادئ الإ�سالم
وت�صوراته عن الغاية التي من �أجلها خلق الإن�سان ،ومطالب التقدم
الإن�ساين املتوازن).
وفى �ضوء هذا التعريف للرتبية البيئية من منظور �إ�سالمي ف�إنه يجب
�أن يكون هناك تفاعل �إيجابي بني الإن�سان والبيئة ،و�أن يكون ذلك التفاعل
�شام ًال وال يقت�صر على زمان معني �أو مكان معني ،ولي�صبح جهد الإن�سان
موحد ًا وموظف ًا توظيف ًا ح�ضاري ًا وتاريخي ًا يف �ضوء العقيدة الإ�سالمية.
ت�أتى �أهمية حتمية وجود �أهداف للرتبية البيئية من منظور �إ�سالمي
لت�ؤكد للجميع �أن الإ�سالم دين ي�ؤكد على احرتام وتقدير البيئة انطالق ًا
من �أهداف عدة منها:
 .1تنمية الوعي البيئي لدى الإن�سان امل�سلم عن طريق تزويده
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بالر�ؤية ال�صحيحة عن البيئة ومكوناتها ،وذلك مبا يحقق دوره
املطلوب يف الأر�ض باعتباره خليفة ب�أمر اهلل تعاىل فيها.
 .2تنمية وتكوين القيم واالجتاهات واملهارات البيئية الإ�سالمية
لدى الإن�سان امل�سلم ،وذلك حتى ي�ستطيع على �ضوئها مواجهة
خمتلف �صعابها ب�إرادة قوية ،ومن ثم ا�ستغاللها ب�صورة نافعة
مبا يحقق �أهداف الإ�سالم.
 .3تنمية قدرة الإن�سان امل�سلم على تقومي �إجراءات وبرامج الرتبية
والتعليم املت�صلة بالبيئة من �أجل حتقيق تربية بيئية �أف�ضل.
� .4إيجاد التوازن وتعزيزه بني العنا�صر االجتماعية واالقت�صادية
والبيولوجية املتفاعلة يف البيئة ملا فيه �صالح الإن�سان امل�سلم.
 .5فهم الأنظمة االجتماعية واالقت�صادية والتكنولوجية والطبيعية
وعالقة الإن�سان امل�سلم بالق�ضايا والتلوث.
و�إذا �أردنا تعريف القيم البيئية الإ�سالمية ف�إننا جندها متمثلة يف
جمموعة الأحكام املعيارية املنبثقة من الأ�صول الإ�سالمية ،والتي تكون
مبثابة موجهات ل�سلوك الإن�سان جتاه البيئة ،والتي متكنه من حتقيق
وظيفة اخلالفة يف الأر�ض ،والتي تندرج حتتها عدة �أق�سام منها:
· قيم املحافظة :وتخت�ص بتوجيه �سلوك الأفراد نحو املحافظة
على مكونات البيئة وت�شمل:
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-

املحافظة على نقاوة الغالف اجلوى.

	املحافظة على نظافة الرثوة املائية.-

املحافظة على رعاية الرثوات النباتية.

-

املحافظة على رعاية الرثوات احليوانية.

	املحافظة على ا�ستخدام الرثوات املعدنية والالمعدنية.	املحافظة على نظافة الطرقات.	املحافظة على نظافة بيوت اهلل والبيوت العامة.	املحافظة على ال�صحة البدنية.	املحافظة على الهدوء وتوفريه.· قيم اال�ستغالل :هي تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك
الأفراد نحو اال�ستغالل اجليد ملكونات البيئة ،وتت�ضمن عدم الإ�سراف،
وعدم التبذير ،والبعد عن الرتف واالعتدال والتوازن يف كل �شيء .حيث
يدعو الإ�سالم �إىل االعتدال يف ا�ستهالك م��وارده البيئية بحيث تكفى
�ضروراته وحاجاته ،وذلك بدون �إفراط وال تفريط.
· قيم التكيف واالعتقاد :هي تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه
�سلوك الأفراد نحو التكيف مع بيئتهم  ،ونحو ت�صحيح معتقداتهم ال�سلبية
جتاهها وت�شمل الآتي:
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-

التكيف مع التغريات الطبيعية مثل( :ق�سوة الظروف
املناخية  ،طبيعة الأر�ض).

-

االبتعاد عن املعتقدات اخلرافية مثل( :التعاويذ والتمائم
والتربك بال�شج ،والكهانة ،والت�شا�ؤم  ..الخ).

· قيم جمالية :وه��ى تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك
الإن�سان نحو التذوق اجلمايل ملكونات البيئة (.)1
لقد �أحيا الإ�سالم ال�ضمري يف وج��دان امل�ؤمنني ،وع ّمق يف نفو�سهم
�أهمية امل�س�ؤولية ،ومنها حماية البيئة ما �أمكن �إىل ذلك �سبي ًال ،وحثهم على
النظافة والطهارة ،و�أحل لهم الطيبات وحرم عليهم اخلبائث .ويف ظل هذه
التوجيهات احلكيمة كانت تربة الإ�سالم خ�صبة للرتبية البيئية ال�سليمة؛
لين�ش�أ امل�سلم ن�ش�أة �صحيحة ويحيا يف بيئة �صحية حياة كرمية �سعيدة.
�إن اهلل عز وجل خلق الإن�سان يف �أح�سن تقومي و�أودع فيه قدرات
عقلية ونف�سية وج�سدية ت�ؤهله �إىل التكيف وحتمل امل�س�ؤولية يف تعمري
الأر�ض باعتباره م�ستخلف ًا فيها .وقد ح�ض الإ�سالم امل�سلمني دائم ًا و�أبد ًا
على ال�سلوك البيئي الأمثل بدء ًا من طلب العلم ،و�إعمال العقل فتحمل
امل�س�ؤولية وحماية البيئة ،فالعلم النافع هو املدخل ال�صحيح للرتبية
البيئية ال�سليمة.
(� )١صالح عبد ال�سميع عبد الرزاق ،درا�سة حول قيم الرتبية البيئية من منظور الدين
من�شورة على املوقع الإلكرتوين ،www.khayama.com :وتاريخ دخول املوقع هو :
� 11سبتمرب .2007
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وم��ن جانب �آخ��ر نهى الإ���س�لام عن الإف�ساد يف الأر����ض ،وحرم
التخريب يف البيئة بكل �أ�شكاله؛ وذلك نظر ًا لكونه ي�شكل خطر ًا كبري ًا
عليها ،ولي�س من �شك يف �أن تدهور النظام البيئي فيه تهديد مبا�شر
مل�ستقبل الب�شرية جمعاء ،ف�أحيا هذا الدين الق ّيم ال�ضمري الإن�ساين،
ودعا �إىل تهذيب النف�س اجلالب للفالح وال�صالح.
فالإن�سان ال يعي�ش يف هذه الدنيا وحده يفعل ما ي�شاء وما يحلو له
ولو كان فيه �ضرر على الآخرين ،وهو يرف�ض هذه احلرية املطلقة غري
امل�سئولة ،كما نهى الدين الإ�سالمي احلنيف عن الإ�سراف والتبذير ،ومنه
الإ�سراف يف امل��وارد ،وو�صف املبذرين ب�أ�سوء ال�صفات؛ لأن الإ�سراف
وهدر املوارد ي�ؤدي �إىل �أفدح امل�شاكل ،والتي ي�أتي على ر�أ�سها التدهور
البيئي عن طريق التدخل ال�سلبي للإن�سان .كما و�ضع الدين الإ�سالمي
احلنيف ال�ضوابط املنظمة للإنفاق ،والقواعد التي متنع الهدر وال�سرف،
فال ينبغي مل�سلم �أن يتجاوز ح��دود االع��ت��دال يف ه��ذا الأم��ر ،بل عليه
االقت�صاد يف الإنفاق واالنتفاع مبوارد البيئة وثرواتها ما �أمكن �إىل ذلك
�سبي ًال .ومن املعلوم �أن الإ�سراف �سبب رئي�س من �أ�سباب تدهور البيئة
وا�ستنزاف مواردها.
لقد دعا الإ�سالم ذويه �إىل حماية البيئة واملحافظة عليها نظيفة،
و�أح��اط ذلك ب�سل�سلة من الإر�شادات القومية يف هذا امل�ضمار ،فجعل
�إماطة الأذى عن الطرق �شعبة من �شعب الإميان؛ وذلك ملا فيها من ت�أكيد
على �صحة البيئة وحماية النا�س من الأذى �أو التلوث.
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وال�شك يف �أن �إتيان مثل هذه ال�سلوكيات الدنيئة يلوث البيئة وي�ضر
ب�صحة الإن�سان �أميا �ضرر؛ فالبول يف املاء بعامة والراكد بخا�صة ي�ؤدي
�إىل انت�شار الأوبئة والأمرا�ض املتوطنة ،والعدوى عن طريق انت�شار الديدان
اخلطرية كالبلهار�سيا والأنك�ستوما وامليكروبات امل�سببة للتيفوئيد والكولريا.
لذلك يجب على الإن�سان امل�سلم �أن يحيا حياة �إ�سالمية خال�صة
متخلق ًا ب�أخالقيات هذا الدين العظيم فيكون ذا دور �إيجابي نحو بيئته
دائم ًا؛ وذلك حتى ينفع نف�سه وجمتمعه ،ويع ّمر يف الأر�ض �إىل ما �شاء
اهلل عز وجل.
ومن هذه التوجيهات الإ�سالمية احلكيمة تت�ضح لنا عناية الإ�سالم
بال�صحة العامة وحماية البيئة ،وبالتايل املحافظة على �صحة الإن�سان
حمور هذه البيئة ،وهي جميع ًا توجيهات جديرة باالعتبار والتطبيق ففيها
�أمن البيئة وحمايتها من كل عبث و�سوء (.)1
�إن حقيقة الأمر فيما يقوم عليه مفهوم الرتبية البيئية من منظور
الإ�سالم هو ا�ستهداف تهذيب العالقة التي تن�ش�أ لدى الإن�سان منذ
نعومة �أظفاره ،وذلك حتى يبلغ متعود ًا عليها ،ومدرك ًا لها كثقافة راقية
قد ا�ستمدها من الرتاث الإ�سالمي الذي يزخر بالكثري من الن�صو�ص
والتوجيهات الداعمة لبناء تربية ووعي بيئي �إيجابي مثمر.
(	)١الطنطاوي – ممدوح �إبراهيم ،درا�سة حول فل�سفة الرتبية يف الإ�سالم من�شورة على
املوقع الإلكرتوين ،www.jmuslim.naseej.com :وتاريخ دخول املوقع هو 11 :
�سبتمرب .2007

458

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

و�إذا مل يكن القائمون على ميادين الرتبية – من �آب��اء و�أمهات
ومربني  -قد ترعرعوا يف �أح�ضان تربية بيئية �إيجابية مثمرة ،فكيف
مينحون �شيئ ًا يفقدونه ،ومن هنا فال بد �أن تكون البداية من هنا ،حيث
نقطة االنطالق ،وذلك بتنمية �ضرورة غر�س الرتبية البيئية لدى الأبناء
بعد تهذيب الآب��اء والأم��ه��ات واملربني على منهجها وفل�سفتها ،وعلى
مفهومها وخ�صائ�صها ،وعلى حقيقتها وجوهرها ،وهذا يحتاج �إىل خطة
بعيدة املدى للو�صول بالوعي البيئي يف املجتمع امل�سلم من منظور الإ�سالم
�إىل درجات راقية ،ولكن الأمل يبقى حقيقة ملن يدرك �ضرورة التغيري.
ثالث ًا � :أهداف الرتبية البيئية
ميكن حتديد هذه الأه��داف وت�صنيفها تبعا جلوانب ال�شخ�صية
الإن�سانية كما يلي:
· الأهداف املعرفية :تهدف منهجية الرتبية البيئية يف الإ�سالم �إىل
توثيق �صلة الإن�سان بعنا�صر البيئة الطبيعية املحيطة به ،وذلك من خالل:
	الك�شف عن �سنن اهلل يف خملوقاته ويف عنا�صر الكون املحيطةبالإن�سان.
	التعريف ال�شامل بعنا�صر البيئة الطبيعية احلية وغري احلية.-

�إعطاء حقائق ومعلومات عن مفهوم البيئة والنظام البيئي
والنظام البيئي وتفاعالته ،و�أثره على الكائنات احلية وغري
احل ّية ،والتغيريات التي �أحدثها الإن�سان يف الأنظمة البيئية،
وتو�ضيح ما هو �ضار منها وما هو نافع للب�شرية.
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-

تو�ضيح �أبعاد م�س�ؤولية الإن�سان يف الإ�سالم عن كل ما حوته
البيئة الطبيعية التي نعي�ش فيها من عنا�صر حية وغري حية.

-

�إع��ط��اء حقائق ومعلومات عن امل�شكالت البيئية التي تعانيها
العنا�صر الطبيعية التي نعي�ش فيها من عنا�صر حية وغري حية.

-

�إعطاء حقائق ومعلومات عن امل�شكالت البيئية التي تعانيها
العنا�صر الطبيعية والأ���ض��رار املرتتبة عليها ،وبالعنا�صر
الطبيعية نف�سها.

-

تعميق فكرة ارتباط الثواب بالعمل ال�صالح يف جمال البيئة
الطبيعية ،وجزاء الإ�ساءة �إىل عنا�صرها والإف�ساد فيها.

-

حتفيز روح امل�س�ؤولية واالل��ت��زام جت��اه الطبيعة؛ وذل��ك لأن
الإميان باهلل هو �إميان بالرقابة على الإن�سان وعلى كل حركة
من حركاته.

· الأهداف الوجدانية :وميكن حتديد الأهداف الوجدانية للرتبية
البيئية كما يلي:
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-

تنمية اجتاهات �إيجابية وقيم بيئية �إ�سالمية ت�سهم يف �إقامة
عالقة �سوية بني الإن�سان وعنا�صر بيئته الطبيعية ،والتي تكون
خا�ضعة للتنظيم الذي و�ضعه الإ�سالم لهذه العالقة.

-

تنمية التف ّكر يف عظمة اهلل يف خلق هذا الكون ،والت�أمل يف
خملوقاته.
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-

�إث��ارة م�شاعر االهتمام بالبيئة ،وتنمية القيم اجلمالية نحو
اجلمال البيئي الطبيعي.

-

تكوين اجتاهات �إيجابية نحو الذات الإن�سانية باعتبارها �أهم
عنا�صر البيئة الطبيعية ،وذلك بالعناية بال�صحة والتداوي من
الأمرا�ض ،والنظافة لكل ج�سم الإن�سان ،وكل ما يحيط به.

-

تنمية اجتاهات �إيجابية نحو االعتدال يف ا�ستخدام املوارد
الطبيعية املتاحة ،وتر�شيد ا�ستهالكها ،وحماية البيئة من
ا�ستنزاف تلك املوارد و�سوء ا�ستخدامها.

-

تنمية االجت��اه نحو الر�ؤية امل�ستقبلية للآثار البيئية املرتتبة
على االعتدال والإ�صالح يف جمال البيئة الطبيعية ،وللأ�ضرار
البيئية الناجمة عن اال�ستنزاف والف�ساد فيه.

-

تر�سيخ قيمة امل�س�ؤولية الذاتية جتاه البيئة الطبيعية وعنا�صرها،
وارتباط الثواب والعقاب مبدى حتمل تبعات هذه امل�س�ؤولية.
تنمية ال�ضمري البيئي الذي يعترب رقابي ًا على �أفعال الإن�سان مع
بيئته الطبيعية.

-

· الأه��داف املهارية :تهدف منهجية الرتبية البيئية يف الإ�سالم
�إىل �إك�ساب املهارات التالية:
-

مهارة احلر�ص على البيئة وحماية مواردها.
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-

مهارة اال�ستخدام املعتدل واملنظم للعنا�صر الطبيعية.

-

مهارة تع ّرف امل�شكالت البيئية على اختالف �صورها وم�سبباتها.

-

مهارة اتخاذ القرار الواعي نحو حل امل�شكالت البيئية.

-

املهارات اخلا�صة بجمع احللول الناجحة للم�شكالت البيئية،
واملبادرة بو�ضع خطة العمل وتنفيذها.

	املمار�سة العملية ملبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف جمالعالقة الإن�سان بالبيئة الطبيعية وعنا�صرها ،وجتنب اتخاذ موقف
�سلبي �إزاء الإف�ساد والإ�ضرار بعنا�صر البيئة الطبيعية.
-

امل��ه��ارات اجلماعية ال�لازم��ة للعمل اجلماعي التعاوين يف
مواجهة م�شكالت البيئة وحلها (.)1
رابع ًا  :معامل تربية الأطفال بيئي ًا

عندما نرغب يف تربية الأطفال تربية بيئية تتوافق مع الأنظمة
الطبيعية ف�إنه يجب �أن تتما�شى مع املنهج الإ�سالمي يف تربية الفرد؛
لذلك كان ال بد من االهتمام باملنهج التطبيقي الذي يعتمد على القدوة
احل�سنة املتمثلة بال�سلوك الإمي���اين ،وال ب��د �أن تنعك�س التوجيهات
الإ�سالمية على ممار�سات احلياة اليومية ،وال �شك �أن تن�شئة الأطفال
(� )١آل خليفة – فاطمة عبد اهلل ،الرتبية البيئية يف الإ�سالم – منهج الكون ومنهج
الإن�سان ،ط ،2004 – 1424 ،1 :دار الفكر العربي ،القاهرة – م�صر� ،ص .130
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على �أ�سلوب الرتغيب والرتهيب جدير ب�أن يهذب ويق ّوم �سلوك الطفل يف
خمتلف مراحله العمرية باملنهج الإ�سالمي الذي يعترب من �أروع املناهج
التي تدعو �إىل الأخالق احل�سنة ،ال �سيما و�أن قرين الإ�سالم النظافة ،وال
بد من ربط الرتبية البيئية بالدين.
ومن �أف�ضل الأ�ساليب الرتبوية التي تعني على تقومي �سلوك الطفل
رواية الق�ص�ص البيئية التي يتعلم الطفل من خاللها ممار�سات و�سلوكيات
�إيجابية يف التعامل مع البيئة ،ه��ذا مع مراعاة التب�سيط يف التوجيهات
حتى ت�ستقر التوجيهات قناعة الطفل وممار�ساته .هذا ف�ضال �أن ا�ستخدام
الأ�سلوب التجريبي الذي كان النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ميار�سه يف تربية
وتعليم �أ�صحابه حتى يكون ذلك �أدعى و�آكد للتوجيهات املرجو حتقيقها ،وهو
ما يحقق الإر�ساء واال�ستقرار للمعلومة املراد التوجيه حولها.
ومن معامل الرتبية البيئية للأطفال يف بناء العالقة مع البيئة
�ضرورة التعريف مبا ي�شكل الإن�سان من حقيقة باعتباره م�ستخلف ًا عن
اهلل تعاىل يف �أر�ضه ،كما ال بد من التعريف كيف �أن الإن�سان م�ست�أمنٌ
على خمتلف عنا�صر ومكونات البيئة فال ي�سرف فيها وال ي�ستعملها دون
انتفاع �أو فائدة ترجتى ،وذلك ال يتحقق �إال من خالل الرتبية وتنمية
الرقابة الذاتية التي من �ش�أنها �أن حتفظ ال�سلوك من االنحراف يف كل
حال ومقام (.)1
( )١زكريا خنجي ،املر�أة والبيئة والتنمية امل�ستدامة – دليل املر�أة نحو منزل بيئي ،ط،1 :
 ،2006الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ،مدينة عي�سى
– البحرين� ،ص .238
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وال ميكن تربية الن�شء على تقدير نعمة اهلل تعاىل �إال بالرتبية
على ال�سلوكيات التي تت�صل بتوقري نعمة اهلل تعاىل على الإن�سان الذي
�سخر له اهلل تعاىل البيئة مبختلف عنا�صرها ومكوناتها ،فال بد من
تربيته على البدء با�سم اهلل ،واالختتام بحمد اهلل ،هذا ف�ضال عن تعليمه
ال�سلوكيات املحمدية التي تت�صل ب�أدب الطعام ،ومتابعته يف ذلك حتى
ت�ستقر يف ممار�ساته ال�سلوكية على �سبيل التعبد ال االعتياد ،وهذا اجلانب
له �أهميته ،فال بد من االنطالق يف تثقيف الأوالد فيما يت�صل مبمار�سات
العالقة مع البيئة على �أن الإح�سان والرعاية واحلماية وال�صيانة عبادة،
و�أن الإ�ساءة والتعدي والإ�سراف واال�ستنزاف ظلم و�إثم وع��دوان يجر
الإن�سان �إىل ماال حتمد عقباه (.)1
تقع امل�س�ؤولية الأوىل يف ذلك على الأ�سرة كم�ؤ�س�سة تربوية يرتعرع
فيها الإن�سان ،ثم تت�أتى امل�س�ؤولية على املجتمع ممثال مب�ؤ�س�ساته من
م�ؤ�س�سات تعليمية �أو م�ؤ�س�سات تعبدية ،و�إال ف�إنه دون ت�ضافر اجلهود
بني هذه امل�ؤ�س�سات ال ميكن �أن تتحقق �أه��داف الرتبية البيئية املثمرة
التي تن�شئ جي ًال ي�ؤمن بالبيئة كق�ضية تت�صل بحياته وتتعلق بوجدانه،
وي�ست�شعر �أن �إح�سانه �إليها �إح�سان �إىل نف�سه كونه ج��زء ًا منها ،و�أن
�إ�ساءته �إليها �إ�ساءة �إىل نف�سه كونه جزءا منها.
�إن خري تربية بيئية ميكن �أن تق ّوم �سلوك الفرد ينبغي �أن تنطلق
من خالل املنهج الإمياين الذي تت�صل الرعاية من خالله مبنهج الثواب
()١
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والعقاب ،الثواب على الإح�سان ،والعقاب على الإ�ساءة ،وهذه الرتبية
ت�ستلزم �أن يكون الفرد على دراية علمية مبا يت�صل باملمار�سات ال�سلوكية
يف العالقة مع البيئة ،ليكون �إن�سان ًا واعي ًا يدرك بوعي وخوف من اهلل
كيف يبني عالقته مع املحيط احليوي الذي �سخر اهلل تعاىل خلدمته يف
احلياة الدنيا.
خام�س ًا  :الرتبية البيئية ومناهج التعليم
يف العام  1997عقدت املنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة
(الإي�س�سكو) يف العا�صمة املنامة ور�شة العمل كانت بعنوان (�إدماج
مفاهيم الرتبية البيئية من منظور �إ�سالمي يف مناهج التعليم الأ�سا�سي)،
والتي كانت لقاء بني رج��ال الدين وامل��رب�ين ،وذل��ك من �أج��ل حتقيق
الأهداف التالية:
 .1ت�أهيل مكونني يف الرتبية البيئية تربوي ًا و�أخالقي ًا.
 .2تدريب املكونني على طرائق و�أ�ساليب �إدماج املفاهيم البيئية يف
املناهج التعليمية.
 .3تبادل اخلربات لال�ستفادة من التجارب الوطنية الرائدة يف
جمال الرتبية البيئية.
 .4تبادل الر�أي حول �صياغة منظور للرتبية البيئية من وجهة نظر
�إ�سالمية.
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وعلى �ضوء البحوث واملناق�شات التي جرت يف هذه الدورة التكوينية
للمكونني يف جم��ال الرتبية البيئية ،فقد انتهى ه��ذا اللقاء باخلروج
بتو�صيات من �أبرزها مما يت�صل باملو�ضوع حمل النقا�ش:
 .1مراجعة م�ضمون الكتب املدر�سية بق�صد ت�ضمينها بعد ًا
بيئي ًا وفق مرجعية دينية؛ ملا لذلك من �أثر يف تكوين ال�سلوك
ال�صحيح نحو موارد البيئة ا�ستخدام ًا وحماية ،ويف املرجعية
الإ�سالمية ثروة كبرية ت�ساعد على حتقيق هذه الغاية.
	.2التن�سيق بني اجلامعات ووزارات الرتبية والتعليم يف جمال تطوير
املناهج ،وت��دري��ب املعلمني بحيث ت�ساهم فيه ال��ك��ف��اءات العلمية
املتخ�ص�صة يف الرتبية البيئية ،والعلوم البيئية والثقافة الإ�سالمية.
� .3إع��داد دليل توجيهي يف جمال الرتبية البيئية وفق املرجعية
الدينية (.)1
وهناك تو�صيات �أخرى تتعلق بالرتبية البيئية من منظور �آخر مت
اخلروج بها من هذا امل�ؤمتر� ،إال �أن ما نخرج به من هذه الأهداف وهذه
التو�صيات التي �أبرزنا عدد ًا منها �أن املناهج الدرا�سية وما تغر�سه يف
(	)١التقرير اخلتامي للدورة التدريبية لتكوين املكونني يف جمال الرتبية البيئية من منظور
�إ�سالمي ،والذي عقد حتت �إ�شراف املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة
(�إي�س�سكو) ،وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة – املكتب الإقليمي لغرب �آ�سيا (يونيب)،
وذلك يف الفرتة � 19 – 12أكتوبر  ،1997املنامة – البحرين.
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الطالب من توجيه له دور يف بناء �شخ�صية و�سلوك الطالب� ،إال �أن البحث
ال يقع على قنوات الت�أثري البارزة ال�ستغاللها� ،إمنا يقع يف �إبراز ال�سبل
الكفيلة با�ستغالل هذه القنوات من �أجل تربية بيئية �إ�سالمية تبني يف
الفرد عالقة �إيجابية بالبيئة ،وجتعل من هذا الإن�سان بد ًال من �أن يكون
عن�صر ف�ساد و�إف�ساد يف هذه البيئة و�إ�ضرار ب�أطراف العالقة معه فيها
ممن ي�شاركه يف ا�ستخدامها وتنميتها ،وذلك ب�أن يكون عن�صر �صالح
و�إ�صالح يحرتم ذاته وحاجته يف بناء عالقته مبا ال ميكن له اال�ستغناء
عنه ،وما �أقوى �أن تكون هذه الرتبية املراد حتقيقها يف �أفراد املجتمع
امل�سلم نابعة من خالل نظرة ال�تراث الإ�سالمي مبا حوته الن�صو�ص
القر�آنية والتوجيهات النبوية والتطبيقات الفقهية التي تربز عظمة
هذا الدين� ،إال �أن هذا ال ميكن �أن يتحقق بالوقوف على عقد امل�ؤمترات
والندوات وور�ش العمل فح�سب ،وال يكون بو�ضع ت�صور ومنهجية لتدري�س
منهجية الرتبية البيئية كما منهجها الرتاث الإ�سالمي� ،إمنا يحتاج ذلك
�إىل العمل على و�ضع ا�سرتاتيجية عملية حتقق تربية ووعي ًا بيئي ًا م�ستدمي ًا
ومرتبط ًا بعقوبات تقام على من ينتهك نظام العالقة بالبيئة.
ومن جانب �آخر ت�ضع فاطمة �آل خليفة يف كتابها (الرتبية البيئية
يف الإ�سالم – منهج الكون ومنهج الإن�سان) ت�صور ًا مقرتح ًا لتدري�س
منهجية الرتبية البيئية يف الإ�سالم ،وت�ؤكد على �أن الرتبية البيئية لي�ست
جمرد تدري�س املعلومات واحلقائق واملعارف عن بع�ض امل�شكالت البيئية،
كالتلوث وتدهور املحيط احليوي �أو ا�ستنزاف امل��وارد ،ولكنها تواجد
طموحا �أكرث من ذلك يتمثل يف جانبني:
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.1

�إيقاظ الوعي الناقد للعوامل االقت�صادية واالجتماعية والتكنولوجية
وال�سيا�سية والأخالقية فيه الكامنة يف جذور امل�شكالت.

حت�سن من طبيعة العالقة بني
 .2تنمية القيم الأخالقية التي ّ
الإن�سان والبيئة .تلك العالقات التي تطورت على نحو غري
�سوي ،و�سببت كل ما يواجه البيئة من امل�شكالت (.)1
وت�ضع فاطمة �آل خليفة �ضمن ت�صورها لتدري�س منهجية الرتبية
البيئية يف الإ�سالم عدد ًا من املرتكزات التي متثلت بالتايل:
· لنتعلم �أوال كيف نتغري :فحماية البيئة ال بد �أن تبد�أ بالإن�سان،
فهو امل�س�ؤول عن ه��ذه امل�شكالت ،فال بد من تنظيم عالقة الإن�سان
بالبيئة ،وذلك مبا يكفل حمايتها واملحافظة عليها ،والعمل على التوافق
بني الإن�سان والبيئة وتكييف البيئة من �أجله .ومن هنا ي�أتي الت�أكيد
على �أن حماية البيئة م�س�ألة تربوية بالدرجة الأوىل؛ لأنها تدفع الأفراد
وتوجههم للتعامل الناجح مع بيئتهم.
حت�سن من طبيعة العالقة بني
كما �أن تنمية القيم الأخالقية ّ
الإن�سان والبيئة ،والرتكيز يف املناهج على القيم البيئية والأخالقية
(� )١آل خليفة – فاطمة عبد اهلل ،الرتبية البيئية يف الإ�سالم – منهج الكون ومنهج
الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره� ،ص  .130وذلك نق ًال عن حممد �صابر �سليم ،برنامج
مقرتح لتطوير الرتبية البيئية يف مناهج التعليم اجلامعي ،الندوة الإقليمية حول
�إدماج الرتبية البيئية العامة يف مناهج التعليم العايل يف املنطقة العربية،1985 ،
الدوحة – قطر.
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البيئية ،وال�ضمري البيئي ميكن من الو�صول �إىل ال�سلوك الإيجابي جتاه
البيئة ،واال�ستعداد للدفاع عنها وحمايتها.
ومن هنا ف�إنه و�إن كانت الرتبية البيئية تن�صب امل�س�ؤولية فيها
على بع�ض املعلمني بحكم تخ�ص�صهم� ،إال �أن املعلمني جميع ًا م�س�ؤولون
عن تنفيذ برامج الرتبية البيئية بنجاح ،وذلك بغ�ض النظر عن جماالت
تخ�ص�صهم.
· �إيجابية الت�شريع الإ�سالمي� :إن عبادات الإن�سان هلل �سبحانه
وتعاىل مل يق�صرها اهلل �سبحانه وتعاىل على �أفعاله التعبدية ،بل جعل
كل ت�صرفات ابن �آدم عبادة .ومما ال �شك فيه �أن املحافظة على املوارد
البيئية كاملاء والكهرباء عبادة ،كما �أن عدم قطع الأ�شجار النافعة عبادة،
و�إماطة الأذى عن الطريق عبادة ،والرفق باحليوان عبادة .هذا ف�ض ًال
عن �أن جميع الت�شريعات والتعاليم الإ�سالمية قائمة على الأخالقيات
املتميزة بفي�ض �إن�سانيتها والقيم االجتماعية التي تر�سي دعائم اخلري
وال�سعادة احلقيقية ،والرفاهية الب�شرية بكل ما حتمل من �سمو معنى.
ملحة :فعلى كليات الرتبية
· تطوير وظيفة كليات الرتبية �ضرورة ّ
�أن تعي التلوث البيئي حق وعيه ،وال بد �أن يكون املعلم عامل ًا بت�شريع اهلل
ال�سليم لكونه ،وعلى معلم الرتبية الإ�سالمية �أن يتعر�ض يف درا�سته
و�إع��داده ملقررات دينية مط ّورة جتلي له احلق وال�صدق يف ت�شريعات
اهلل كلها ،فال تقت�صر مناهج الرتبية الدينية على الق�ضايا الفقهية
من �صالة وحج وزكاة ،ولكن متتد بتخطيط حكيم �إىل حتليل �سلوكيات
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التلوث وموقف الإ�سالم منها مبا يطبع املتعلم على التم�سك بحقيقة دينه
والدفاع عن بيئته.
· �أهمية املدخل الديني يف تكوين االجتاهات والقيم نحو البيئة:
ميتلك الإ�سالم �أ�س�س ًا را�سخة م�ستمدة من مبادئ ومنهج الرتبية البيئية
كما �أراده��ا اهلل �سبحانه وتعاىل .ولقد تبني �أن القوانني والت�شريعات
قد عجزت عن �أن تقوم وحدها بخلق �أمناط جديدة من ال�سلوك جتاه
الطبيعة لدى الأف��راد واجلماعات ،و�إر�ساء قيم �أخالقية جديدة تقوم
على اح�ترام الطبيعة و�صون عنا�صرها ،واالجت��اه �إىل امل�شاركة على
تنميتها وحل م�شكالتهما ،وذلك مامل ت�ساندها املبادئ الدينية واخللقية
التي تربي ال�ضمري الإن�ساين ،وتوقظ الوازع الديني يف النف�س .فالقوانني
والت�شريعات غالب ًا ما مت�س �سطح الوعي وال�سلوك ال �أعماقه؛ لأنه مامل
ت�ؤثر قوة الوازع الديني �أو الرقابة النف�سية �أو ال�ضمري ،فلن يكون لقانون
الأر�ض �أي ت�أثري ،ولي�س هناك �أقوى من املدخل الروحي يف بث املبادئ
وتكوين القيم واالجتاهات يف نف�س الإن�سان ،والرتبية الإ�سالمية مل تهمل
هذا اجلانب من جوانب ال�شخ�صية الإن�سانية.
�إن الرتبية الإ�سالمية ت�ضع لنا منهجية متكاملة �شاملة لتنظيم
عالقة الإن�سان بالبيئة الطبيعية ،لها �أهدافها وو�سائلها و�سبل تطبيقها،
كما �أن الدين الإ�سالمي لي�س عقيدة تعمر القلب فح�سب ،ولكنها عقيدة
ترتجم �إىل �سلوك تغري من نظرة الإن�سان نحو نف�سه وجمتمعه ،ونحو
الكون وخالقه ،فالرتبية الإ�سالمية ال�شاملة تهتم بتوثيق �صلة الإن�سان
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بالبيئة الطبيعية ،وتعميق معرفته بعنا�صرها ،وتعمل على تنظيم عالقة
الإن�سان بهذه البيئة تنظيم ًا دقيق ًا يعتمد على املبادئ امل�ستمدة من
امل�صادر الإ�سالمية.
ومن جانب �آخر و�ضعت فاطمة �آل خليفة منهج ًا لتكوين معلمي
امل�ستقبل ،وذلك ب�إعدادهم بتوفري الكفايات الأ�سا�سية يف علوم البيئة،
وهي عبارة عن عدد من الأ�س�س التي يجب مراعاتها:
· الأ���س��ا���س الأي��ك��ول��وج��ي :وفيه ينمي الطالب املعلم باملبادئ
الأيكولوجية وعالقتها مبكونات البيئة ،واال�ضطرابات التي ت�ؤثر يف النظم
البيئية ،وتك ّون حمتويات هذا اجلزء من الربنامج نابعة بالدرجة الأوىل
من وحدة العقيدة الإ�سالمية.
فالعقيدة الإ�سالمية تقدم للطالب ت�صور ًا وا�ضح ًا عن الكون وعن
الإن�سان واحلياة ،وعالقة الإن�سان بالكون ،حيث يجعل دور الطالب �إزاء
البيئة ج��زء ّا من عقيدته الإ�سالمية ،ودور النظام الرتبوي الإ�سالمي
هو ترجمة هذا الت�صور يف �إطار �سلوكي متكامل من �ش�أنه �أن يعمل على
�إعداد الطالب وتوجيه �سلوكه وفق ما حددته العقيدة الإ�سالمية يف �إدراج
مفاهيم الرتبية البيئية يف �أثناء التدري�س.
· الأ���س��ا���س االق��ت�����ص��ادي :ويهتم بفهم النظريات االقت�صادية
املرتبطة بالتنمية ،وبع�ض امل�شكالت االقت�صادية الناجمة عن عدم
اال�ستخدام الأمثل ملكونات البيئة ،وهنا ميكن �أن ت�أتي مو�ضوعات النظام
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االقت�صادي يف الإ�سالم ،وذلك كالتكافل االجتماعي وكل ما يت�صل به من
نظام الزكاة وم�صارفها.
· الأ�سا�س املرتبط بالنظام البيئي الب�شري :وفيه تنمى كفايات
العالقات بني الإن�سان وحميطه احليوي ،مع التعر�ض لبع�ض النماذج املهمة
التي تو�ضح �سالمة العالقات ،وما يرتتب عليها من �آثار ،ورمبا تعالج هنا
ق�ضايا ال�سيا�سات البيئية يف املجتمعات ،ودور املواطن يف هذه العملية.
كما �أو�ضحت يف ت�صورها الكفايات الرتبوية ،والتي تقوم – ح�سب
وجهة نظرها  -على عدد من الأ�س�س وهي:
· تكامل ال�شخ�صية الإن�سانية يف منهجية الرتبية البيئية يف
الإ�سالم :لقد حظيت الرتبية باجلانب الأعظم من االهتمام يف املنهج
الإ�سالمي ،وكان هذا االهتمام مرتكز ًا على م�س ّلمة وحدة ال�شخ�صية
الإن�سانية ،وذلك بعيد ًا عن كل االجتاهات ذات الطبيعة امل�صطنعة يف
�صياغة العالقة بني ال�شخ�صية مبظاهرها الثالثية( :املعرفة والوجدان
واملمار�سة) ،والتي كانت تفر�ض على تابعي كل اجت��اه منها تناول كل
مظهر من املظاهر الثالثينية منف�صال عن الآخرين.
لقد خاطب القر�آن الكرمي ال�شخ�صية الإن�سانية كوحدة متكاملة
متنق ًال بني جوانبها تنق ًال مت�ص ًال ي�ؤدي كل جانب منها على الذي يليه،
وذل��ك حتى يتم املوقف الرتبوي ،حيث �شمل كل اجلوانب التي ت�ؤلف
ال�شخ�صية الإن�سانية ،والتي تن�شط معا يف نف�س هذا املوقف.
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�إن تفاعل اجلانب الوجداين لل�شخ�صية الإن�سانية يتم االنتقال
التلقائي �إىل اجلانب ال�سلوكي بال�شخ�صية الإ�سالمية ،حيث يرتجم
هذا التفاعل �إىل حركة وممار�سة ،فيتحقق اجلانب الثاين يف العبادة
وهو العمل ال�صالح.
وبتفاعل اجلانب ال��وج��داين يتم االنتقال �إىل اجلانب الثالث
لل�شخ�صية الإن�سانية ،حيث يرتجم هذا التفاعل �إىل حركة وممار�سة،
فالدعوة �إىل العمل ال�صالح ،و�إىل حمد اهلل و�شكره لتحقيق العبادة يعترب
هدف احلياة يف الإ�سالم بجانبيها الإميان اخلال�ص والعمل ال�صالح.
· اجلانب املعريف يف الرتبية البيئية يف املنهج الإ�سالمي� :إن
الآيات القر�آنية عندما اهتمت باملعرفة ف�إنها اهتمت باجلوانب الثالثية
للمعرفة ،م�ؤكدة على التوازن املعريف يف الإ�سالم ،حيث ال يتم االهتمام
بجانب على ح�ساب الآخر ،فهي تهتم باحلياة ال�شخ�صية للإن�سان.
لقد حر�صت الرتبية الإ�سالمية على توثيق عالقة الإن�سان بعامله
املادي يف البيئة الطبيعية املحيطة ،وا�ستخدمت يف هذا عدة و�سائل كان
منها:
	التعريف بعنا�صر البيئة الطبيعية احلية وغري احلية.-

تعميق الإدراك بعنا�صر البيئة الطبيعية والإح�سا�س بها ،وذلك
من خالل �ضرب الأمثال والت�شبيه بعنا�صر البيئة والطبيعة ،ومن
خالل الو�صف القر�آين ،وو�ضوح دور العنا�صر الطبيعية فيه.
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والرتبية الإ�سالمية تخاطب جانب املعرفة يف ال�شخ�صية الإن�سانية
م�ؤكدة مبد�أ امل�سئولية يف العامل ال�شخ�صي للإن�سان� ،إال �أن هذا املبد�أ
ين�سحب على النظام االجتماعي ،حيث تت�ضمن املعرفة يف هذا املجال
�أبعاد م�س�ؤولية الإن�سان على حتقيق ال�صورة املثلى ،والتي ينبغي �أن تكون
عليها عالقته بعنا�صر الطبيعة احلية وغري احلية ،وتلك العالقة التي
ترتكز على �أ�س�س عامة هي:
	النظافة ال�شاملة فيما يخت�ص بالإن�سان نف�سه وبكل ما يحيطبه يف الكون.
	االعتدال دون الإ�سراف يف ا�ستخدام عنا�صر البيئة الطبيعية.-

الإ�صالح دون الإف�ساد يف البيئة الطبيعية بكل عنا�صرها.

	الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر يف عالقة الإن�سان بكلالعنا�صر احلية وغري احلية يف البيئة الطبيعية ،وذلك انطالق ًا
من �أن الأ�ضرار بعنا�صر البيئة الطبيعية ال يقت�صر �أثره على
الفرد بعينه ،و�إمن��ا ميتد لي�شمل عامله االجتماعي ،وعنا�صر
عامله املادي �أي�ضا.
· و�سائل املعرفة يف جمال منهجية الرتبية البيئة يف الإ�سالم:
يعترب الإح�سا�س من �ضمن الو�سائل املبا�شرة لتحقيق معرفة الإن�سان
بعنا�صر البيئة الطبيعية ،والتي يتكون منها الكون املحيط ،فالإن�سان يولد
وهو ال يعلم �شيئ ًا ،ثم ال تلبث احلوا�س �أن تقوم ب�أداء وظائفها ك�أدوات
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املعرفة ،كما �أن املعرفة بعنا�صر البيئة الطبيعية تعتمد عليها �أكرث من
غريها من احلوا�س.
�إن الدعوة �إىل التفكري وحل امل�شكالت البيئية كانت وا�ضحة فيما
متثل يف الرتبية الإ�سالمية يف مبد�أ الإ�صالح دون الف�ساد ،وهو �أحد
مبادئ الرتبية البيئية يف الإ�سالم ،و�أحد الأ�س�س القوية التي ارتكز عليها
تنظيم عالقة الإن�سان بعنا�صر بيئته الطبيعية ،بل ت�أمر الإن�سان بالتدخل
يف م�سار النظم البيئية بالإ�صالح الذي يعود عليه وعلى العن�صر الطبيعي
مو�ضع التدخل بالنفع والفائدة .كما وحتث الرتبية البيئية يف الإ�سالم
على الدرا�سة على الدرا�سة املت�أنية الوثيقة ،والفاحتة لأ�سلوب التفكري
العلمي الذي دعت الرتبية الإ�سالمية �إىل ا�ستخدامه يف حل امل�شكالت
البيئية القائمة بالفعل ،ويف الق�ضاء على الأ�ضرار املرتتبة عليها ،وجت ّنب
وقوع غريها يف امل�ستقبل .فالدعوة �صريحة �إىل النظر واملالحظة والتفكري
والبحث العلمي يف ال�سماوات والأر�ض ،ويف املخلوقات والظواهر جميعها،
كما �أن القر�آن الكرمي يوجه العقل واملنطق ال�سليم وتف�سري الظواهر
الطبيعية واالجتماعية والبيولوجية والنف�سية (.)1
�ساد�س ًا  -الرتبية البيئية و�سيا�سة الثواب والعقاب:
تعليقا على الت�صور الذي طرحته فاطمة �آل خليفة ،وذلك بالن�سبة
لتفعيل الرتبية البيئية م��ن منظور �إ�سالمي يف امل��ق��ررات الدرا�سية
(� )١آل خليفة – فاطمة عبد اهلل ،الرتبية البيئية يف الإ�سالم – منهج الكون ومنهج
الإن�سان ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .130
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واملدار�س ،والذي حوى الكثري من النقاط الإيجابية ،وذلك كان وا�ضح ًا
من خ�لال طرحها ل�ضرورة �إظهار اجلانب الرتبوي التي ت�ستمد من
الن�صو�ص ال�شرعية ،و�إ�سباغ �أثر هذه الن�صو�ص كعنا�صر ت�أثري يف قنوات
الت�أثري التي منها ما طرحته بالن�سبة للمقرات الدرا�سية وامل�ؤ�س�سة
التعليمية كقناة ت�أثري بارزة.
ولكني �أرى ت�صور ًا �آخر لتعزيز الرتبية البيئية من منظور الإ�سالم
ي�ستوعب خمتلف قنوات الت�أثري التي يجد الإن�سان نف�سه يف الغالب موجود ًا
فيها ،وذلك من خالل تفعيل �سيا�سة الثواب والعقاب ،والتي تعترب �سيا�سة
تربوية راقية ته ّذب النف�س ب�شكل وا�ضح على حتقيق التوجيه نحو ال�سلوك
الرتبوي املراد التوجيه �إليه ،وتهذيب النف�س على ممار�سته ،وذلك من �أجل
مواجهة العادات ال�سيئة التي ميار�سها الإن�سان من خالل ممار�سة حياته يف
جوانبها املتعددة� ،أو العمل على و�أدها يف مولدها قبل �أن ي�صعب تغيريها.
�إن �أول قناة للت�أثري يف بناء �شخ�صية �إ�سالمية ترتبى على حماية
البيئة ،وذل��ك من خالل تفعيل �سيا�سة الثواب والعقاب هي الأ�سرة،
فرب الأ�سرة ينبغي �أن ي�ؤ�صل فيمن واله اهلل امل�س�ؤولية عليهم التوجيهات
القر�آنية والتقريرات النبوية التي تربي النف�س على حفظ البيئة وحمايتها،
وليعترب �أن �أول بيئة يربي فيها من يقع حتت م�س�ؤوليته ممثلة باملنزل،
فمن يعتني بنظافة نف�سه ونظافة مكانه وميار�س �سلوكيات بيئية يجعلها
نابعة من وازع ديني ميار�س معه �سيا�سة الثواب ،وذلك حتى و�إن مار�س
هذه ال�سلوكيات الإيجابية خارج نطاق املنزل ،وكان قد ر�آه ،كما �أن على
الأب �أن ي�ضع �ضمن ما يحقق الثواب عدد ًا من الربامج التي من �ش�أنها
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تعزيز الوعي البيئي لدى �أبناءه ،وذلك ك�أن ي�أخذهم يف يوم من الأيام
من �أجل تنظيف ال�ساحل ،و�أن يغر�س فيهم �أن ذلك نابع من خالل ابتغاء
مر�ضاة اهلل �سبحانه وتعاىل.
كما يقع بعد ذلك يف املحطة الرتبوية التالية على وزارة الرتبية والتعليم
ممثلة مب�ؤ�س�ساتها التعليمية �أن تف ّعل مثل هذه ال�سيا�سة؛ وذلك من خالل
�سن عدد من القوانني التي تع ّر�ض كل من يعتدي على البيئة� ،سواء برمي
املهمالت� ،أو مبمار�سة �أي �سلوكيات ت�ؤدي على الإ�ضرار بالبيئة �إىل عقوبات
�صارمة ورادعة ،وباملقابل ف�إن من ميار�س �سلوكيات من �ش�أنها تعزيز حماية
البيئة واملحافظة عليها ينال ثواب ًا و�أجر ًا على ذلك .هذا بالإ�ضافة �إىل تبني
الوزارة امل�شرفة على امل�ؤ�س�سات التعليمية لربامج متنوعة ومتعددة يف �سبيل
تعزيز احلماية البيئية ،و�أن ت�سعى يف �سبيل جميع ذلك �إىل غر�س االنطالق
نحو هذا التوجه ابتغاء ملر�ضاة اهلل تعاىل.
ومما ال �شك فيه �أنه ال ينبغي �إهمال دور الوعظ الديني من خالل
امل�سجد كم�ؤ�س�سة دينية يف تعزيز قنوات الرتبية البيئية ،وهذا ي�ستلزم من
رجال الدين وعي ًا ومعرفة مبختلف الدالالت الرت�شيدية املت�صلة بعلم البيئة؛
لريتبط العلم بالدين يف طرح متكامل من �ش�أنه �أن يعزز اخلطاب املطروح
حتقيق ًا حلماية البيئة برتبية الإن�سان من خالل �إحياء الوازع الديني ،وذلك
باعتبار �أن رعاية البيئة و�صيانتها تعترب عبادة من العبادات التي ال تقل عن
�أي عبادة �أخرى ميار�سها الإن�سان يف يومه وليلته.
�أما يف نطاق املجتمع فيقع الدور يف ذلك على الدولة ممثلة بالهيئة
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التي تعنى باملحافظة على البيئة وحمايتها من اعتداءات الإن�سان ،وذلك
بالتعاون مع وزارة البلديات ،هذا بالإ�ضافة �إىل تعاون مثمر مع وزارة
ال�شئون الإ�سالمية من �أجل دعمها بربنامج متكامل لبناء الوعي البيئي
من منظور الإ�سالم؛ وذلك من �أجل بناء جيل قد تربى على �سلوكيات
وممار�سات من �ش�أنها تعزيز احلماية واملحافظة على البيئة ب�صورة
مبا�شرة وغري مبا�شرة ،و�أن تتبع يف ذلك �سيا�سة الثواب باحل�سنى على
الإح�سان ،وت�أكيد احلقيقة التي تقرر �أن الذي يعتدي على البيئة متعمد ًا
خمالف ًا يف ذلك الأنظمة ،ف�إنه بالإ�ضافة �إىل العقوبة التي ينالها وفق ًا
للأنظمة ،ف�إنه �سينال عقوبة ربانية يف الآخر ،والعك�س بالعك�س.
وم��ن جانب �آخ��ر ال ب��د �أن ت�ض ّمن ال��دول��ة ت�شريعاتها خمتلف
التوجيهات والإر�شادات التي من �ش�أنها تعزيز احلماية للبيئة ،كما عليها
�أن ت�ضمن ت�شريعاتها بيان خمتلف املمار�سات التي من �ش�أنها انتهاك
حرمة البيئة ،و�أن تعزز ذلك �ضمانا لتفعيل هذه التوجيهات والإر�شادات
بعقوبات لكل من يخالف ذلك ،و�أن جتعل هذه العقوبات عامة تنال كل
من يعتدي يف املجتمع على البيئة ب�صورة وا�ضحة ودون غر�ض �أي ًا كان.
�سابع ًا  -الوعي البيئي من منطلق عقائدي:
لقد جنحت العقيدة عموم ًا يف تغيري حياة الإن�سان ،وال �شك يف
�أن �أقوى العقائد جميعا هو العقيدة الدينية؛ وذلك لأنها ترتبط باحلياة
الدنيا ،واحلياة الآخرة والإ�سالم �أ�صدق و�أقوى مثل على الت�أثري العقائدي
يف حياة ال�شعوب والأفراد فكر ًا وتطبيق ًا ،و�شريعة وتنفيذ ًا ،ودين ًا ودولة
يف وقت واحد.
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لقد و�ضع الإ�سالم تعاليم وا�ضحة و�صريحة يف كل م�شكلة من
م�شاكل البيئة من �أول نظافة ج�سم الإن�سان حتى نظافة منزله ونظافة
�شارعه ،ونظافة املياه ،كما �أن �أقوى مبادئ علم مكافحة الأوبئة بد�أ بعدم
ال�سخط واالنزعاج عند حدوث وباء ،واال�ستعانة بالطبيب للتداوي ،وعزل
املري�ض ،وعمل حجر �صحي على البالد �أو املناطق التي بها الأمرا�ض.
ومن خالل هذه املنطلق ،وتعزيزا حلماية البيئة ،ف�إن على اجلهة
التي تقوم على توجيه الوعي بالدين �ضمن نطاق الدولة ،وعلى املنظمات
التي يناط �إليها و�ضع اال�سرتاتيجيات التي من �ش�أن اتباع الدول اخلا�ضعة
لها حت�سني االهتمام بالبيئة ،كما �أن على كل منهما تر�سيخ العقيدة
الدينية وربطها بالبيئة ،وتو�ضيح �أن اهلل قد جعل الإن�سان م�ستخلف ًا يف
الأر�ض ،وله حق اال�ستثمار واالنتفاع والت�سخري مبا يخدم التفكر والعبادة،
واملتعة والتذوق ،على �أال ين�سى �أنه مطالب �أي�ض ًا باملحافظة على البيئة،
حيث يجب �أن يكون ا�ستعماله للبيئة بطريقة ر�شيدة ،وال يف�سد فيها ،وال
يعر�ض مواردها للف�ساد والت�شويه ،وان حق اال�ستثمار واالنتفاع ملك له
وللأجيال القادمة ،كما يجب على كل �إن�سان �أن يحمي البيئة ومواردها،
و�أن يحافظ عليها ،حيث �أنه م�س�ؤول �أمام اهلل عن نف�سه وعن �أ�سرته وعن
جمتمعه الذي يعي�ش فيه (.)1
ال بد �أن تكون التوعية الدينية ب�أن اهلل قد جعل الإن�سان م�ستخلفا
(� )١أحمد عبد الوهاب عبد اجلواد ،املنهج الإ�سالمي لعالج تلوث البيئة ،مرجع �سبق
ذكره� ،ص .175
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يف الأر�ض ،وعليه �أن ينتفع مبا يف البيئة ّ
وي�سخر مواردها ل�صاحله ،وذلك
ب�شرط املحافظة عليها وعلى مواردها من الف�ساد والت�شويه ،و�أن يحافظ
عليها لي�س فقط من �أجله ،ولكن من �أجل الأجيال القادمة.
وهناك قنوات للتوعية من �أجل حماية البيئة ،وهي مقررة من
خالل الن�صو�ص ال�شرعية كما ا�ستعر�ضناها �سابقا وهي:
· يجب توعية املواطنني ديني ًا بااللتزام بالتعاليم الدينية يف
عدم التبذير يف ا�ستهالك املياه من �أجل تقليل مياه ال�صرف
ال�صحي التي �أ�صبحت ت�شكل م�شكلة كبرية.
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·

يجب التوعية بعدم قطع الأ�شجار والنباتات اخل�ضراء لأن
ذلك يقلل من خ�صوبة هذه الأر�ض.

·

يجب التوعية بعدم البناء يف الأر���ض الزراعية ،حيث �أن
امل�سلمني يف �أ�شد احلاجة �إىل �أر�ض منتجة.

·

يجب عدم �إلقاء القمامة يف الطرقات �أو ال�شوارع منعا لإيذاء
النا�س؛ وذلك ملا يف �إلقاءها من �آثار �سلبية.

·

يجب ح��ث امل�سلمني على االقت�صاد يف ا�ستخدام موارد
البيئة ا�ستخدامها اال�ستخدام الأمثل ،فال داعي �أن يقذف
امل�سلمون ب�أكرث من  % 25من اخلبز يف القمامة ،وهو يعلم �أن
الدولة ت�ستورد القمح ،ويف الوقت نف�سه تدعمه ب�ضعف ثمنه� ،أو
ي�ستهلك كميات زائدة من الكهرباء واملاء دون داع.
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·

حث امل�سلمني على ا�ستخدام املخلفات من �أجل التنمية ،وذلك
مثل حتويل روث املوا�شي �أو خملفات الإن�سان يف �إنتاج البريجاز،
�أو ا�ستخدام نفايات املزرعة ك�سماد ع�ضوي� ،أو ا�ستخدام بقايا
املواد الغذائية يف تربية الدواجن (.)1

�إن املنظور الإ�سالمي حيال طرق و�أ�ساليب حماية البيئة ال يغاير
على طول اخلط املنظور الو�ضعي ،بل هو حقيقة يتفق معه يف الكثري مما
ينادي به حاليا ،لكنه يتفوق عليه وذلك لتعامله مع عنا�صر جديدة تك�سب
اجلهود مزيد ًا من الكفاءة والفعالية.

()١
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الف�صل الثالث
احلماية الت�شريعية

�إن الرتبية البيئية والتوعية ب�ضرورة التعامل مع البيئة ب�سبيل الرفق
وال�صيانة والرعاية لها ال يكون و�سيلة حتقق احلماية املرجوة للبيئة من
�إف�ساد الإن�سان ،وذلك �إما لفقدان الرتبية ك�سبيل لتحقيق الرعاية �سبي ًال
يف عالقة الإن�سان ببيئته ،و�إما نظر ًا لكون املجتمع بحاجة �إىل حماية
قانونية حيث مل حتقق احلماية الرتبوية غايتها يف تهذيب �سلوك الفرد،
مما ولد احلاجة �إىل �ضرورة حتقيق احلماية الت�شريعية بفر�ض عقوبات
على من ينتهك حرمة البيئة �أو يعتدي عليها ،بحيث تكون هذه العقوبات
رادعة ومهذبة ل�سلوكيات الإف��راد املنحرفة يف عالقتهم مع البيئة ،وال
�شك �أن هذه املنظومات الت�شريعية تختلف باختالف املعطيات البيئية ما
بني دولة و�أخرى ،هذا ف�ض ًال عن دور درجة التمدن يف مثل ذلك ،فكلما
ازداد التعقد يف عالقاته ،وبالتايل يحتاج هذا املجتمع �إىل تنظيم قانوين
�أكرث فاعلية لتهذيب ال�سلوكيات و�ضبط املمار�سات.
وحقيقة ف�إن �شريعة الإ�سالم و�إن احتوت على معاجلات �شرعية
لل�سلوكيات البيئية يف خمتلف حماورها� ،إال �أنها مل حتت ِو على �أي ن�ص
ت�شريعي يرتب عقوبة على االعتداء على البيئة ،وذلك على الرغم من
الن�ص على �شدة حترمي االعتداء على البيئة دون غر�ض �أو حاجة .ومن
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هنا ف�إنه يقع على ويل الأمر امل�س�ؤولية يف ذلك ،فال بد عليه �أن ي�صدر
ت�شريع ًا حلماية البيئة واملحافظة عليها ،و�أن ي�ض ّمن هذا القانون تنظيم ًا
متكام ًال حلماية البيئة ب�صورة عامة ،و�أن ي�ضع �ضرورة تعزيز ًا ل�سيا�سة
الثواب والعقاب عقوبات رادعة لكل من ت�س ّول له نف�سه االعتداء على
البيئة ،ومن هنا فال بد �أن يكون القانون �شام ًال ملختلف �صور االعتداء
على البيئة ،و�أن يكون منظم ًا ملختلف العمليات التي من �ش�أن الإ�ساءة يف
ا�ستخدامها الإ�ضرار ب�صورة وا�ضحة و�شديدة على البيئة.
�إن احلماية البيئية من خالل النظم امل�ؤ�س�سية ينبغي �أن ترتكز
على منطلقات من �ش�أنها �أن حتقق احلماية املنظمة واملدرو�سة للبيئة،
والتي تتطلب م�ؤ�س�سات تقوم على �أنظمة وا�سرتاتيجيات من �ش�أنها �أن
حتقق الفعالية للحماية البيئية ،وال �شك �أن خري ا�ستثمار يف ذلك يتمثل
يف ا�ستقراء مبادئ الدين وتفعيلها يف اال�سرتاتيجيات البيئية ،والتي تقوم
على ا�ستقراء الواقع لتح�سني �صورة امل�ستقبل.
�أو ًال  -حماور ومرتكزات البعد الت�شريعي :
ال بد من �أجل �صناعة منظومة ت�شريعية حتتوي على نظم وقواعد
من �ش�أنها �أن حتقق الردع لكل من ينتهك حرمة البيئة باالعتداء عليها
والإ�ضرار بها ،وبالتايل العمل على حفظ البيئة بعنا�صرها ومكوناتها ،من
�أجل حتقيق ذلك ال بد من ا�ستقراء عدد من املعطيات حتقيق ًا للجودة يف
النتائج ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض �أبرز حماور هذه املعطيات التي من �ش�أنها
�أن حتقق الأهداف والغايات.
486

الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

	.1االعتماد على مدخلي الوقاية والعالج مع ًا :وذلك بالتعامل مع
امل�شاكل البيئية على م�ستويني :م�ستوى اجلذور العميقة والقريبة،
وم�ستوى ما ينجم عنها وينتج ،ومن ثم جنده يحر�ص كل احلر�ص
على جعل العامل العقدي والثقايف بحيث يباعدان بني الإن�سان
واالعتداء على البيئة ،و�أ�س�س ذلك منثورة يف الأ�صول ال�شرعية،
ويبقى حتقيق الرتبية على ال�سلوك البيئي ال�صحيح .كذلك جند
الإ�سالم ال يقف عند حد هذا الت�أهيل والرتبية ،و�إمنا يتجاوزها
�إىل �سن الت�شريعات امللزمة التي حتول دون ذلك العدوان ،وتتعامل
معه بفاعلية وكفاءة �إذا وقع.
	.2التعامل مع الإ�سراف بكفاءة وفعالية :مل يعد يغيب عن بال
�أح��د م��دى ما بني الإ���س��راف واحلفاظ على البيئة من �أ�شد
�أنواع العداوات ،بحيث ميكن القول ب�أن الإ�سراف وراء معظم
م�شكالت البيئة من حيث وجودها ومن حيث ا�ستفحالها (.)1
	.3الت�أكد اجلازم من نظافة البيئة وعدم تلوثها :فهناك �أحاديث
عديدة ت�ؤكد على �أهمية النظافة �سواء للإن�سان �أو للبيئة،
وحتظر �أي عمل من �ش�أنه �أن يحدث تلوث ًا بيئي ًا .كما �أن من
�أهم م�س�ؤوليات املحت�سب و�صالحياته املنع من كل ما ي�ؤدي �إىل
تلوث البيئة وعدم نظافتها� ،سواء يف ذلك الهواء �أو املاء �أو
الأماكن �أو املواد واملنتجات (.)2
()١
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()2

املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .97
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	.4التحذير ال�صارم من �أن الإن�سان هو املتحمل يف النهاية نتيجة
عدوانه على البيئة :لقد حر�ص الإ�سالم كل احلر�ص �أن يبني
لنا �أن هناك ارتباط ًا قوي ًا طردي ًا بني حال الإن�سان وحال �سلوكه
حيال بيئته ،وميكن �أن يرد ذلك يف ديباجة املنظومة الت�شريعية
حلماية البيئة.
	.5التعامل الفعال مع ق�ضية امل�س�ؤولية والإدارة عن حماية البيئة:
لقد اهتم الفكر الإ�سالمي بهذه الق�ضية اهتمام ًا متزايد ًا
مقدم ًا لها من الأ�ساليب العملية مبا يكفل القيام بها .ول�ضمان
القيام بذلك عملي ًا ح ّمل الإ�سالم الأمة كلها م�س�ؤولية املحافظة
على البيئة ،فكما �أن احلاكم م�س�ؤول ف�إن كل فرد م�س�ؤول ،و�إذا
كان كل فرد م�أمور بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ف�إن
حماية البيئة من �أهم الأمور التي يجب الأمر بها ،واالعتداء
عليها من املنكرات التي يجب منعها.
ثم �إن امل�س�ؤولية عن ذلك كاملة وت�ضامنية يف فرو�ض الكفاية ،وهي
كل ما يحتاج �إليه املجتمع ،ويدخل �ضمن ذلك احلفاظ على البيئة ،حيث
يحتاج املجتمع �إىل نوعية بيئية جيدة ،واجلميع م�س�ؤولون عن توفري ذلك،
و�إذا مل يتحقق �أثم املجتمع كله ،وميكن �إي��راد هذه الأبعاد يف ديباجة
املنظومة القانونية حلماية البيئة �أي�ض ًا باعتبارها من املنطلقات التي
ترتكز عليها منظومة القانون.
ملحة �إىل الأخذ على �أيدي العابثني بالبيئة،
�إن الأمر يف حاجة ّ
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و�إال فالهالك للجميع ،والأخ��ذ على �أيديهم م�س�ؤولية اجلميع؛ لأنه من
باب �إزالة املنكر والعمل على عدم وقوعه ،وهذا يعترب من �أعظم �أبواب
القربات عند اهلل تعاىل.
 .6الوعي الكايف ب�أهمية مراعاة كل من التنمية والبيئة على حد
�سواء :فنظرة الإ�سالم يف ذلك نظرة متوازنة ،وكان منطلقه يف
هذا ال�صدد �ضرورة تخيرّ �أهداف و�سيا�سات و�أدوات للتنمية
بحيث ال متثل عدوان ًا على البيئة ،كذلك اتخاذ �سيا�سات بيئية
غري متنافية مع متطلبات هذا النمط من التنمية.
وعموم ًا ميكن القول ب���أن الإ���س�لام تغ ّلب على ه��ذه امل�شكلة من
خالل ت�شريع بع�ض املبادئ وال�سيا�سات ،و�أهمها كون امل�شروع اخلا�ص
حمرتم ًا لكنه حماط بقدر وا�ضح من ال�ضوابط ،وكون امل�شروع العام
ومتمدد من جهة �أخرى ،و�أخري ًا
مت�سع
ٍ
مراقب ًا وم�س�ؤو ًال من جهة ،وغري ٍ
أثمان على معظم اخلدمات العامة بهدف تر�شيد
ر�سوم �أو � ٍ
�إمكانية فر�ض ٍ
ا�ستخدامها من جهة توفري التمويل الالزم من جهة �أخ��رى ،ويف �ضوء
هذه امل�سائل الكلية الكربى للدولة ،بل عليها �أن تتخذ ما تراه من �أ�ساليب
و�إجراءات حتقق �أكرب قدر ممكن من امل�صلحة العامة.
.7

�إقامة نظام عقابي رادع� :إذ ال تكفي العنا�صر والعوامل املختلفة
للعمل على حماية البيئة ،وهنا ت�أتي احلاجة لفر�ض نظام عقابي
رادع بحيث يوجع املعتدي ويزجره عن ممار�ساته ،ويكون نظام ًا
يعم اجلميع ويخ�ضع له الكل كفالة الحرتامه ،واحلد الأدنى
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للعقوبة الذي ال جدال حوله من الناحية ال�شرعية هو حتميل
وت�ضمني املعتدي قيمة ما �أف�سده ،وهي م�س�ألة نتناولها �ضمن
امل�س�ؤولية عن امل�شاكل البيئية من منظور الإ�سالم .
	.8النظرة الإقليمية – الإ�سالمية – مل�شكالت البيئة والتنمية :ومن
هذا املنطلق ميكن للعامل الإ�سالمي �أن يتعامل بكفاءة و�سهولة
مع م�شكالت البيئة والتنمية ،وذلك من خالل توفري �أكرب قدر
ممكن من التوازن بني متطلبات كل منهما ،عك�س ما لو حتملت
كل دولة مبفردها كل عبء حماية البيئة و�إجناز التنمية ،ففي
ذلك من الع�سر وامل�شقة ما فيه لغالبية الدول عامة ،والدول
الإ�سالمية خا�صة ( .)1وهذه النقطة �سيكون تناولها �ضمن
املحور الأخري من هذا الف�صل مب�شيئة اهلل تعاىل.
ثاني ًا  -امل�س�ؤولية عن امل�شاكل البيئية:
تنطلق امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار البيئية من مبد�أ يقرر �أن��ه �أمام
كل حق واجب يتعني على املمار�س لهذا احلق �أن يلتزم به ،وتنطلق هذه
امل�س�ؤولية من خالل حمورين هما :الإثبات واجلزاء على الأ�ضرار البيئية،
واللذان نتناولها فيما يلي:
·
()١
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�إثبات الأ�ضرار البيئية :ين�صب الإثبات يف الأ�ضرار البيئية
على واقعة ال�ضرر ،وما �أدت �إليه من �أ�ضرار ،ويتحقق جمال
دنيا �أحمد �شوقي ،التنمية والبيئة ( درا�سة مقارنة ) ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .92
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�إثبات امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار البيئية �إم��ا بتحريك الدعوى
ال�شخ�صية ،وهذه يتبع فيها و�سائل الإثبات املعروفة من كتابة،
و�شهادة �شهود وقرائن وميني ونحو ذلك ،و�إما �أن يكون بدعوى
ح�سبة �إذا كان ال�ضرر عام ًا ،وهذا ال يقبل فيها �إال الإقرار �أو
الب ّينة ،ونتناول هذين النوعني بالتف�صيل كالتايل:
.1

�إث��ب��ات الأ���ض��رار البيئية بالدعوى ال�شخ�صية :وهي دعوى
�شخ�صية ال تقبل �إال من املت�ضرر �أو من ينيبه ،فبدون رفعه
للدعوى ال تنظر �أمام الق�ضاء .وي�شرتط يف ال�ضرر الذي ترفع
ب�سببه الدعوى �أن يكون ال�ضرر حمقق ًا ،وال�ضرر املحقق �شامل
ملحقق الوقوع يف احل��ال �أو يف امل�ستقبل� ،أم��ا احتمال حدوث
ال�ضرر ف�إنه ال يكفي لرفع الدعوى.

ف�إذا حتقق ال�ضرر جاز �إثباته بكل و�سائل الإثبات املعروفة و�أهمها:
الإق���رار ،وال�شهادة ،وال�شاهد واليمني ،والق�ضاء بالنكول ،والقرائن
وغريها.
	الإق ــرار :ف�أما الإقرار فهو من �أقوى الأدلة يف الإثبات ،ويقررذلك قول اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَمَ�� ُن��وا ُكو ُنوا َق َّو ِام َني
ِبا ْل ِق ْ�س ِط ُ�ش َهدَا َء للِهَّ ِ َو َل ْو َع َلى �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم {( .)1ولذا يقول الفقهاء:
(الإقرار حجة ملزمة ل�صاحبها ).
()١

الن�ساء .135
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ف�إذا رفع امل�ضرور �أو من ينيبه دعوى �أمام الق�ضاء ي ّدعي فيها �أنه
وقع عليه �ضرر من �شخ�ص معي ،ف�أتى املدعى عليه واعرتف بذلك ثبت
حق امل�ضرور يف جرب هذا ال�ضرر.
ا�ست َْ�ش ِهدُوا �شَ ِه َيد ْي ِن
	ال�شهادة :والأ�صل فيها قول اهلل تعاىلَ } :و ِْمنْ ِر َجا ِل ُك ْم {( .)1ويف احلديث عن ابن عبا�س (ر�ضي اهلل
عنهما)« :لو يعطى النا�س بدعواهم الدعى قوم دماء قوم ،لكن
الب ّينة على من ادعى ،واليمني على من �أنكر» (.)2
-

ال�شاهد واليمني :مبعنى �إذا مل يجد املدعي �سوى �شاهد واحد،
ف�إنه يجوز �سماع هذه الدعوى بهذا ال�شاهد مع ميني املدعي.

	اليمـ ــني :ف�إذا مل يجد املدعي ما يثبت به دعواه ف�إن الدعوىتقبل �شك ًال ،وعلى القا�ضي �أن يوجه اليمني �إىل املدعى عليه،
ف�إن حلف ردت الدعوى مو�ضوعا ،و�إن مل يحلف حكم القا�ضي
عليه يف مو�ضوع النزاع؛ لأن اليمني لرفع التهمة ورفع النزاع
بني املتخا�صمني ،ويعرف هذا بالق�ضاء بالنكول.
	القرائ ـ ــن :وه��ي تختلف من حالة �إىل �أخ��رى ،فلكل واقعة()١

البقرة .282

(� )2أخرجه م�سلم يف كتاب الأق�ضية ،حديث رقم (  .) 1711وقد �أورد هذا احلديث
زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها
الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .88
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مظاهرها اخلارجية ،ودوافعها اجلدية ،ومالب�ساتها املحيطة
بها ،وكذلك الو�سائل التي اتبعت فيها ،وكل هذه وتلك ميكن �أن
تو�صل �إىل معرفة حقيقة الأمر (.)1
.2

�إثبات الأ�ضرار البيئية بدعوى احل�سبة :لقد عرفت احل�سبة
بعدة تعريفات يف اال�صطالح ،ومن �أدق هذه التعاريف و�أكرثها
�إحاطة تعريف علي القرين بقوله( :احل�سبة عمل يقوم به
امل�سلم لتغيري منكر ظاهر� ،أو �أمر مبعروف دائر ،من خالل
والية ر�سمية� ،أو جهود تطوعية ،وعلى املكلف بها ما لي�س على
املتطوع) .فهذا التعريف يبني �أنواع احل�سبة ،وب�أنها قد تكون
من خالل والية ر�سمية� ،أو من خالل جهود تطوعية ،بالإ�ضافة
�إىل �أن التعريف قد نّبي مهمة املحت�سب يف كال النوعني ،ثم
بينّ ب�أن على املك ّلف بها ما لي�س على املتط ّوع (.)2

ويحق لكل من املحت�سب املك ّلف واملتط ّوع رف��ع دع��وى احل�سبة،
و�إن كان املك ّلف معني ًا بها �أك�ثر بحكم �سلطته و�صلته داخ��ل احلكومة
الإ�سالمية.
يقول الك ّتاين مبين ًا ف�ضل احل�سبة ( :اعلم �أن احل�سبة من �أعظم
اخلطط الدينية ،فلعموم م�صلحتها وعظيم منفعتها تولىّ �أمرها اخللفاء
( . )١زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها
الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .85
(. )١املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .93
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الرا�شدون ،ومل يكلوا �أمرها على غريهم مع ما كانوا فيه من �شغل اجلهاد
وجتهيز اجليو�ش للمكافحة واجلالء) .وقد بينّ �أبو حنيفة يف �أ�ضرار الطريق
ب���أن لكل واح��د من النا�س �أن يطالب برفع هذه الأ���ض��رار ،وذل��ك يف ن�ص
عبارته( :لكل �أحد من عر�ض النا�س م�سلم ًا كان �أو ذمي ًا �أن مينعه).
وميكن القول ب�أن م�شاكل البيئة املعا�صرة لو وجدت يف زمان تطبيق
احل�سبة يف الدولة الإ�سالمية ،لكانت قد ذكرت من جانب الفقهاء مب�سمياتها
املعروفة ،و�إذا كان قد �سبق الت�أكيد ب�أن رفع الأ�ضرار البيئية يتحقق برفع
دعوى �شخ�صية بالن�سبة ملن وقع عليه ال�ضرر �شخ�صي ًا ،ف�إن دعوى احل�سبة
هي ال�سبيل على الو�صول �إىل حماية املمتلكات العامة التي ال تقع ملك �أحد،
�سواء ما تعلق منها بامل�صلحة العامة� ،أو ما تعلق بحق اهلل تعاىل.
وميكن للمحت�سب �أن يثبت ه��ذه الأ���ض��رار البيئية وم��ا �شاكلها
بالإقرار �أو الب ّينة ،وميكن �أن يرفعها �شخ�ص وقع عليه ال�ضرر �أم مل
يقع ،و�إذا رفعت امل�س�ألة �إىل الق�ضاء وثبت ال�ضرر ف�إن املحت�سب ال ميلك
التنازل عنها ،فاحلقوق العامة ال تقبل العفو.
·
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جزاء الأ�ضرار البيئية :يرتتب على الأ�ضرار البيئية يف ال�شريعة
الإ�سالمية جزاء دنيوي وجزاء �أخروي ،واجلزاء الدنيوي قد
يكون عيني ًا وقد يكون ماليا ،وقد يكون عقوبة تعزيرية ،وهي
مرتوكة لويل الأمر يف �أن يتخذ ما يردع يف ذلك ،ف�ش�أنه ودوره
�أن ي�سعى للق�ضاء على كل مف�سدة ،ومما ال �شك فيه �أن االعتداء
على البيئة ميثل �أعظم املفا�سد يف واقعنا املعا�صر.
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	.1اجلزاء الدنيوي للأ�ضرار البيئية :وهو جزاء يتنوع �إىل ثالث
�صور (اجلزاء العيني – اجلزاء املايل – اجلزاء التعزيري).
	اجل��زاء العيني :ويق�صد باجلزاء العيني �إزالة ال�سبب الذيينجم عنه ال�ضرر ،وهذا اجل��زاء ال يكون ب�صورة واح��دة يف
جميع احل���االت ،بل هو على �أ�شكال خمتلفة تبع ًا الختالف
حاالت الإ�ضرار.
فقد يكون املنع قبل مبا�شرة الفعل ال�ضار ،وذلك �إذا كان ما ي�ؤدي
�إليه هو من ال�ضرر املحقق ،كاملنع من �إلقاء القاذورات يف ال�شوارع �أو
الأفنية� ،أو يف املياه العامة �أو اخلا�صة ،قد يكون ب�إزالة ال�ضرر بعد وقوعه،
كرفع القاذورات بعد و�ضعها� ،أو هدم ما بناه يف الطرق العامة� ،أو هدم
ما حفره يف الطرقات �أو ما �شاكل ذلك.
	اجلزاء املايل :ف�إذا مل يكن منع الأ�ضرار �أو �إزالتها بعد وقوعهامن الناحية الواقعية ،ف���إن ال�سبيل الوحيد يف ه��ذه احلالة
جلرب ال�ضرر هو اللجوء �إىل التعوي�ض ،ويف ذلك تقول القاعدة
الفقهية� ( :إذا تع ّذر الأ�صل ي�صار �إىل البدل ) (.)1
ومن اجلدير بالإ�شارة �أن تقرير امل�س�ؤولية على حمدث ال�ضرر
دون �إثبات ركن اخلط�أ� ،إمنا هو تقدم فقهي يتفق وحاجات احل�ضارة
( )١زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها
الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .98
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املعا�صرة من تطور �صناعي وتكنولوجي ،وما �صاحب ذلك من تزايد
املخاطر يف التعامل مع تلك الأجهزة واملعدات ،حيث ميكن �أن تلحق
ال�ضرر بالأ�شخا�ص دون �أن يتمكن ه�ؤالء من �إثبات �أي خط�أ يف جانب رب
العمل �أو �صاحب املن�ش�أة.
ومن اجلدير بالإ�شارة �أي�ض ًا �أن الفقه القانوين يف الع�صر احلا�ضر
بد�أ ي�أخذ مبا نادى به فقهاء ال�شريعة من مئات ال�سنني ،مما يدل على
عظمة الفقه الإ�سالمي وتطوره و�صالحيته للتطبيق ،فبد�أ الفقه القانوين
ي�أخذ مبا �سماه (نظرية امل�سئولية البيئية املطلقة) ،وم�ؤداها�( :أن من
ي�ستغل من�ش�أة �أو م�شروعا وي�صاحب هذا اال�ستغالل خماطر ،فعليه �أن
يتحمل ما ي�صيب الغري من �ضرر ،حتى ولو مل يتوفر �أي خط�أ ميكن �إ�سناده
�إىل م�ستغل �أو �صاحب امل�شروع  ...وكذلك من ي�ستخدم �أو ي�شغل �سفينة �أو
ميار�س ن�شاط ًا ا�ستك�شافي ًا �أو ا�ستغاللي ًا ملياه البحر �أو النهر ،يكون ملزم ًا
بتعوي�ض الأ�ضرار التي نتجت عن ذلك اال�ستخدام �أو الت�شغيل الذي �أدى
�إىل تلويث البيئة البحرية �أو النهرية بالنفايات �أو �إغراق املركبات ،هذا
يف الأنظمة الداخلية وكذلك الدولية).
	اجل��زاء التعزيري :وهو عبارة عن العقوبة مبا لي�س لـه حدمقدر يف ال�شريعة الإ�سالمي� ،سواء �أكانت تلك املع�صية تتعلق
بحقوق اهلل �أم بحقوق العباد.
وتختلف �صفة التعزير بح�سب الأفعال والأ�شخا�ص واملالب�سات،
وهي تبد�أ بالتنبيه والإعالم ،وتنتهي بالقتل؛ لأن من النا�س من يرتدع
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مبجرد التنبيه ،ومنهم من ال يرتدع �إال بالتغليظ عليه باحلب�س وال�ضرب
والغرامة املالية ،وقد ت�صل �إىل النفي والقتل.
	.2اجلزاء الأخروي للأ�ضرار البيئية :وهو �أمر متتاز به ال�شريعة
الإ�سالمية عن ال�شرائع الو�ضعية ،وهذا اجلزاء تقت�صر عليه
عندما ي�صعب �إثبات اجلزاء يف الق�ضاء ،وهذا اجلزاء له اثر
بالغ يف توجيه النفو�س �إىل �ضرورة العمل ب�أحكام الدين ،واتباع
�أوامره ،واجتناب نواهيه ( .)1فمن اعتدى على البيئة ومل يجد
من يردعه يف الدنيا ،فليعلم �أن عقابه لن ي�ضيع يف العامل
ال�سرمدي.
ثالث ًا � -أبعاد ومقت�ضيات احلماية الت�شريعية :
�إن الأحكام املتعلقة بحماية البيئة يف الفقه والت�شريع الإ�سالميني
لت�ؤكد بجالء �أن ال�شريعة الإ�سالمية لها القدرة الفائقة على ا�ستيعاب
م�ستجدات احل��ي��اة ،وذل��ك م��ن خ�لال الأ���ص��ول والأه����داف الثابتة يف
الت�شريع الإ�سالمي ،وبف�ضل مرونة و�سائل الت�شريع ،حيث كفلت ال�شريعة
الإ�سالمية حماية البيئة – مدني ًا وجنائي ًا – ،حيث ي�شرتط للحماية
املدنية �أن يحدث امل�سا�س بامل�صلحة امل�شمولة باحلماية ���ض��رر ًا� ،أما
احلماية اجلنائية فهي تتحرك يف مواجهة كل من يعتدي على البيئة،
�سواء ترتب على اعتدائه �ضرر �أو تهديد ب�إحداث �ضرر.
( . )١زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان ،وكيف عاجلها
الإ�سالم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .102
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�إن للحماية الت�شريعية يف ال�شريعة الإ�سالمية �أبعا ٌد ومقت�ضيات
تك�سب منظومة الت�شريع البيئي التي تراعيها وتقوم عليها حتقيق ًا للحماية
البيئية على نحو �أكرث مرونة وا�ستيعاب ًا للمتغريات ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض
لعدد منها كما طرحها حممد �صالح العاديل يف كتابه (اجلواهر امل�ضيئة
يف الإ�سالم وحماية البيئة).
� .1إذا كانت ال�شريعة الإ�سالمية تعرتف بحق امللكية للإن�سان ف�إن
ذلك ال يعني ب�أي حال من الأحوال �إهدار حق الإن�سان يف بيئة
مالئمة ؛ وذل��ك نظر ًا �إىل �أن ممار�سة احلقوق يف ال�شريعة
الإ�سالمية تتم يف �إطار املوازنة بني امل�صالح املتعار�ضة بغية
تفادي التع�سف يف هذه املمار�سة.
� .2إن ال�سيا�سة ال�شرعية ت�سمح بتنظيم حماية البيئة يف الدولة
مركزي وغري مركزي ،وتعني املركزية
الإ�سالمية على نحو
ٍ
�أن يتم التنظيم مبعرفة ويل الأم��ر �أو احلاكم و�أع��وان��ه من
�أهل احلل والعقد ،ويراد بالالمركزية �أن يتوىل هذا التنظيم
�أ�صحاب الواليات الأدن��ى – بناء على تفوي�ض ويل الأم��ر –
كحاكم الإقليم يف نطاق �إقليمه.
� .3إن التجرمي لأفعال االنتهاكات يف حق البيئة قد تكون �إيجابية
�أو �سلبية ،وميكن �أن ترتكب اجلرائم الإيجابية البيئية بطريق
االمتناع .كما ي�شرتط ملجازاة املمتنع الرتكابه جرمية بيئية
�سلبية �أن يكون املمتنع خمالف ًا لواجب (�شرعي �أو عقدي �أو
�أخالقي ).
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 .4ومن جانب �آخر ف�إنه ميكن �أن ترتكب اجلرائم البيئية بطريق
العمد بدرجاته ،واخلط�أ ب�أنواعه ،كما تخ�ضع اجلرائم البيئية
ل��ذات ال�ضوابط التي يقررها الت�شريع والفقه الإ�سالميان
لل�سببية يف اجلرائم بوجه عام.
� .5إن الأ�صل العام هو ارتكاب اجلرائم البيئية بطريق العمد
مبختلف درجاته� ،أما ارتكابها عن طريق اخلط�أ �أو الإهمال
اجل�سيم فال يلج�أ ويل الأمر �أو من يف حكمه �إىل جترميه �إال يف
�أ�ضيق نطاق ،وعلى �سبيل اال�ستثناء ،ومن �أجل حتقيق م�صلحة
املجتمع� .أما م�س�ؤولية غري املخطئ (النا�سي) ال تكون �إال يف
ح��دود �ضيقة للغاية ،ويجازى بجزاءات خمففة ال ميكن �أن
ت�صل ب�أي حال من الأحوال �إىل مرتبة احلدود.
 .6ال ميكن �إ�سناد امل�س�ؤولية اجلنائية مامل يكن ال�سلوك – فعال
م�سا�س ب�إحدى
كان �أو امتناعا �إجراميا – قد حدث نتيجة
ٍ
امل�صالح امل�شمولة بحماية الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي .كما �أن
من املمكن �إ�سناد امل�س�ؤولية اجلنائية يف اجلرائم البيئية –
طبقا للت�شريع والفقه الإ�سالميني – �إىل ال�شريك واملح ّر�ض
ومرتكب �أفعال تعد �شروع ًا ،واملت�آمر كذلك.
 .7يلتزم ل�صحة التكليف املت�ضمن حماية جنائية للبيئة �أن يعلم
املكلف باحلكم ال�شرعي وبالواقع ،وينتفي التكليف متى جعل
املكلف ال�سبب ال��ذي يقت�ضي احلظر كاجلهل بكون املواد
الكيماوية التي ا�ستعملت يف االعتداء على البيئة �سامة.
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.8

�إن نظرية ال�ضرورة يف الفقه الإ�سالمي حمددة بحالة اال�ستعمال،
ف�لا يجوز االحتماء بال�ضرورة لدفع امل�س�ؤولية اجلنائية عن
اجلرائم – بوجه عام  ،-وهو ي�سري على اجلرائم البيئية – متى
مل تتوفر خ�شية من فوات الوقت على النف�س �أو الأع�ضاء.

.9

يلتزم باملت�سبب بال�ضرر �سواء �أك��ان �شخ�صية عامة – الدولة
�أو �أح��د ممثليها – �أو �شخ�صا خا�صة بالتعوي�ض للمت�ضرر عن
تعد من املوظف ف�إن
اجلرمية البيئية ،و�إذا كان التعوي�ض ب�سبب ٍ
الدولة تلتزم بتعوي�ض املت�ضرر ،ولها �أن ترجع عليه بعد ذلك.

 .10يكون تقرير واعتماد كافة م�صادر الت�شريع الإ�سالمي بوا�سطة
�أهل االجتهاد كويل الأم��ر والقا�ضي� ،أما املوظفون العامون
فعليهم طاعتهم فيما يقررونه من قواعد و�أح��ك��ام �شرعية
حتكم ممار�سة ال�سلطة الت�شريعية� ،شريطة عدم خمالفة هذه
القواعد للن�صو�ص ال�شرعية واالعتمادات الفقهية.
 .11ت�سري على اجل��رائ��م البيئية �سائر موانع امل�س�ؤولية اجلنائية
املقررة يف الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،وبذات ال�ضوابط املحددة
لها ،كمانع ال�سكر نتيجة �إكراه �أو �ضرورة �أو بغري علم.
 .12تطبق اجلزاءات املقررة جلرائم احلدود �أو الق�صا�ص والدية
�إذا نتج عن االعتداء على البيئة جرمية من اجلرائم التي رتب
عليها ال�شارع احلكيم ذلك.
 .13يجوز ل��ويل الأم��ر – �أو من يفو�ضه – احلكم على مرتكبي
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اجلرائم البيئة تعزير ًا بعقوبة :ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت� ،أو
العمل الإ�صالحي �أو الغرامة� ،أو توجيه لوم �إليهم (.)1
�إن ما طرحه حممد �صالح العاديل يف كتابه (اجلواهر امل�ضيئة يف
الإ�سالم وحماية ال�شريعة ) يعك�س الأبعاد واملقت�ضيات التي قررها ال�شارع
احلكيم يف الكتاب وال�سنة ،و�أ�صلته وخرجتها االجتهادات الفقهية ،فكانت
تعتمد يف ذلك على القواعد العامة املقررة يف النظرة للإن�سان ولعالقات
الإن�سان كما تقررت يف ن�صو�ص البيان الت�شريعي ،ومن خالل نقطة
االنطالق واالرتكاز لبناء الت�صورات والتوجيهات ت�أتى البون ال�شا�سع بني
الأحكام ال�شرعية الربانية امل�صدر ،ال�سرمدية ال�صالحية ،وبني الأحكام
الو�ضعية الإن�سانية امل�صدر ،الوقتية ال�صالحية.
�إن االختالف بني ما هو رب��اين امل�صدر وما هو و�ضعي امل�صدر
يختلف من ناحية كمال الأول وق�صور الثاين ،ومرونة الأول وجمود الثاين،
وا�ستيعاب الأول وق�صور الثاين؛ ولذلك يقرر عبد القادر عوده يف كتابه
(الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي) ب�أنه ال مماثلة
بني ال�شريعة والقانون ،و�أنه ال ي�صح �أن تقا�س ال�شريعة بالقانون ،و�أن
طبيعة ال�شريعة تختلف عن طبيعة القانون ،و�أنه لو كانت طبيعة ال�شريعة
من طبيعة القانون الو�ضعي ملا جاءت على ال�شكل الذي جاءت به ،ولوجب
�أن ت�أتي �شريعة �أولوية ثم ت�أخذ طريق القانون يف التطور مع اجلماعة ،وما
( . )١العاديل – حممد �صالح ،اجلواهر امل�ضيئة يف الإ�سالم وحماية البيئة ،ط1415 ،1 :
–  ،1995دار النه�ضة العربية ،القاهرة – م�صر� ،ص .91
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كان ميكن �أن ت�أتي بالنظريات احلديثة التي مل تعرفها القوانني الو�ضعية
�إال �أخري ًا ،بل ما كان ميكن �أن ت�صل �إىل مثل هذه النظريات �إال بعد �أن
تعرفها القوانني ،وبعد مرور �آالف من ال�سنني (.)1
وب��ذل��ك يت�ضح �أن ق��اع��دة االرت��ك��از تختلف م��ا ب�ين الت�شريعات
الربانية والقوانني الو�ضعية ،و�أبعاد ومقت�ضيات الأوىل تتلف جذري ًا
عن �أبعاد ومقت�ضيات الثانية ،وذلك بدليل �أن الثانية ما تلبث �أن تتغري
ب�سبب ارتكازها على قواعد قا�صرة وه�شة� ،أما الأوىل فنظرا لكونها من
�إبداع ال�صانع الذي �أبدع م�صنوعاته وامنت عليهم مبا يكفل لهم تنظيم
عالقتهم فيما بينهم ومع ما حولهم من حميط ي�شتمل على عنا�صر البيئة
ومكوناتها ،فمن بناء النظرة حتى ت�شكيل العالقة ت�ستوعب الت�شريعات
الربانية حياة الإن�����س��ان يف اجلملة والتف�صيل يف م��رون��ة وا�ستجابة
للمتغريات على نحو يكفل لها �أن حتكم عليها وت�ستوعبها.
�إن احلماية الت�شريعية لعالقة الإن�سان ببيئته �ضرورة ملحة الكتمال
عنا�صر احلماية للبيئة مبختلف عنا�صرها ومكوناتها ،ومامل ترتكز هذه
احلماية على �أبعاد ومقت�ضيات ال�شريعة الغراء ،ف�إنها تظل عاجزة عن
حتقيق �أهدافها وغاياتها يف االرتقاء بنظرة وعالقة الإن�سان ببيئته
وحميطه.
( )١عبد القادر عوده ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي ،ج  ،1ط،14:
 ،1997 – 1418م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت – لبنان� ،ص .17
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رابع ًا  -حماية البيئة بني الت�شريعات الإقليمية والدولية :
�إن حماية البيئة يف ظل التحديات العاملية نتيجة تقدم ال�صناعة
والتكنولوجيا وتعقد الدورة البيئية مل تعد حماية �إقليمية ،بل �أ�صبحت
حماية دولية ت�ستدعي ت�ضافر اجلهود الدولية من �أجل العمل على حتقيق
احلماية للبيئة �ضمن النطاق الإقليمي والدويل .و�إذا كانت الدول ت�ستطيع
تعزيز قنوات احلماية للبيئة �ضمن �إطارها الإقليمي بتبني ت�شريعات
من �ش�أنها �أن حتقق احلماية لعنا�صر ومكونات البيئة� ،إال �أن احلاجة
كانت وما زالت �إىل �ضرورة تبني ا�سرتاتيجيات ت�شريعية حتقق التوا�ؤم
والتكامل بني الت�شريعات الداخلية والدولية على حد �سواء.
ي�شري �صالح الدين عامر يف كتابه (مقدمة يف القانون الدويل
العام) �إىل �أن النظرة القانونية امل�ستقرة �إىل الف�ضاء اخلارجي باعتباره
تراثا م�شرتك ًا للإن�سانية ال يجوز االدعاء بفر�ض ال�سيادة الوطنية على
�أي جزء منه ،ويريد بذلك �أن يقرر امل�س�ؤولية امل�شرتكة يف احلماية بني
خمتلف الأطراف التي تنتفع من هذا الف�ضاء ،كما ي�ؤكد ب�أنه من ناحية
ثانية ف�إن هناك عنا�صر ت�شكل �أجزاء من البيئة الإقليمية يف دولة معينة
ال تعد مرتبطة بالبيئة الدولية� ،أو بعنا�صر البيئة يف �أقاليم �أخرى.
�إن ال�سبب يف �ضرورة حتقيق التوا�ؤم والتكامل بني الت�شريعات
الإقليمية والت�شريعات الدولية يرجع �إىل ما تكت�سبه �أج��زاء من البيئة
من طابع دويل ،هذا ف�ض ًال عن �أن م�شاكل الت�صحر واجلفاف ال ميكن
االقت�صار يف تناولها ومعاجلة �آثارها على النطاق الإقليمي املحدود الذي
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تقع فيه ملا لها من �آثار ممتدة عرب �أقاليم الدول املجاورة وغري املجاورة
يف الغالب الأعم.
ومن �أجل ذلك �أ�صبحت احلماية الدولية لبيئة الإن�سان �ضرورة
ملحة ال ميكن حتقيقها �إال بت�ضافر جهود املجتمع الإن�ساين؛ وذلك نظر ًا
ّ
لرتاكم امل�شاكل البيئية عرب الدولية وعدم �إمكانية حلها �إال بجهود جماعية
باعتبار �أن تراكمها كان �أي�ضا بجهود جماعية تتفاوت فيها الأدوار.
لقد �أبدت النظم القانونية الداخلية اهتمام ًا يتفاوت قدره من نظام
�إىل �آخر بالبيئة التي يحيا فيها الإن�سان ،وعندما قامت الثورة ال�صناعية
فقد عرفت الدول ال�صناعية ت�شريعات ت�ستهدف حماية جوانب �أخرى
للبيئة ،ولكنها يف النهاية تتفادى الأ���ض��رار التي تنجم عن ا�ستخدام
الأ�ساليب ال�صناعية ،والتي ت�صيب البيئة التي يحيا فيها الإن�سان (.)1
وم��ن خ�لال الأب��ع��اد واملقت�ضيات الآنفة الذكر ف���إن الت�شريعات
الرامية �إىل رعاية البيئة يف الدول الإ�سالمية ميكن �أن ترتكز على ما
قررته من قواعد ،وذلك نظر ًا لكون املنظومة القانونية التي ترتكز على
ما �أ�صلته قواعد الدين جديرة بتحقيق مكا�سب �أكرث لبيئة الإن�سان.
و�إذا كان توجه �إدراك الإن�سان جمرد ًا قد ت�أتى لعالقته الع�ضوية
للبيئة ،وا�شتداد وب��روز الإح�سا�س بوحدة تلك البيئة التي يعي�ش فيها
(� )١صالح الدين عامر ،مقدمة لدرا�سة القانون الدويل العام ،2007 ،مطبعة جامعة
القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة – م�صر� ،ص .906
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الإن�سان ،ف�إن ذلك كان له الف�ضل يف امل�سارعة �إىل احلديث عن قانون
دويل للبيئة ،ثم املبادرة �إىل و�ضع قواعده.
�إن التحرك اجل��دي من خمتلف تكتالت العامل من �أج��ل �إنقاذ
البيئة من و�ضع ال�تردي الذي و�صلت �إليه مل ينجم من ف��راغ ،بل كان
ناجم ًا عن م�شاكل بيئي ًا ت�سبب فيها وما زال العديد من دول العامل والتي
ي�أتي على ر�أ�سها الدول ال�صناعية ،فاجلميع م�ساهم يف اجلرمية بن�سب
متفاوتة ،واجلميع يرغب يف مزيد من االنتفاع بعنا�صرها؛ لذلك كان
واجب احلماية متعين ًا على اجلميع.
ومن �أجل ذلك فال بد من تن�سيق الت�شريعات الوطنية يف جمال
البيئة ،حيث �أن��ه و�إن كان قد ب��د�أ العمل يف جمال البيئة على �أ�سا�س
وطني يف نطاق الت�شريعات الداخلية لكل دولة من الدول  -خا�صة الدول
املتقدمة � ،-إال �أنه �سرعان ما �أدرك اجلميع م�سلمني وغري م�سلمني �أنهم
جزء من كل �أعم ،ومن ثم ف�إن حماية البيئة يف دولة �أو دول معينة لن
ت�ؤتي ثمارها وفوائدها �إال من خالل االهتمام بحماية البيئة ككل ،وبذلك
ف�إن الت�شريعات الوطنية والت�شريعات الدولية تتكامل �أدوارها يف حماية
البيئة وحفظها من االنتهاكات التي � ّ
أق�ضت م�ضجعها.
�إن مما يدعو �إىل هذا التن�سيق ما تتمثل به االعتبارات العملية
البالغة الأهمية ،وهو ما يدعو �إىل وجوب التن�سيق بني الت�شريعات الوطنية
يف جم��ال احلماية؛ وذل��ك لتجنب ح��دوث ما يعرف بظاهرة ت�صدير
التلوث ،حيث يجري العمل على نقل املن�ش�آت التي ي�صدر عنها التلوث �إىل
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دول �أخرى يكون الت�شريع فيها �أقل ق�سوة وت�شدد ًا من الت�شريع يف الدولة
الأوىل ،وهو ما يعرف �أي�ضا بظاهرة ت�صدير ال�صناعات القذرة ،الأمر
الذي ي�صدر عادة من ال��دول ال�صناعية املتقدمة ويتجه �صوب الدول
النامية التي غالبيتها من الدول الإ�سالمية (.)1
وت���أك��ي��د ًا على مبد�أ حماية البيئة فقد ق��ررت بع�ض الن�صو�ص
والوثائق القانونية التي عر�ضت حلق الإن�سان يف البيئة �إىل �إ�شارات
وا�ضحة تقرر للإن�سان بو�صفه كذلك حق ًا يف بيئة �سليمة خالية مما ي�ضر
به .ومن �أبرز النماذج التي ت�شري �إليها االتفاقية الدولية ب�ش�أن احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لعام  ،1966والتي جاء مبادتها ()12
ب�أن من اخلطوات التي تقر الدول الأطراف يف االتفاقية احلالية بحق
كل فرد فيها حت�سني �شتى اجلوانب البيئية وال�صحية ،حيث ربط هذا
القانون بني �صحة الإن�سان والبيئة ،و�أل��زم ال��دول بالعمل على حت�سني
البيئة ورعايتها على نحو يهيء للإن�سان التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة
البدنية والعقلية ،وهو ما يعد نوع ًا من االع�تراف ببيئة �سليمة ال ت�ؤثر
ت�أثري ًا �ضار ًا على �صحته البدنية والعقلية.
ونظر ًا الرتباط حق الإن�سان يف احلياة ك�أبرز حقوق الإن�سان
بحقه يف بيئة �سليمة ف�إن ثمة د�ساتري �أ�شرت �إليها فيما �سبق بالإ�ضافة
�إىل الد�ستور الربتغايل قد ن�ص �صراحة وب�صورة قاطعة على تقرير حق
(� )١صالح الدين عامر ،مقدمة لدرا�سة القانون الدويل العام ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.915
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الإن�سان يف بيئة �سليمة غري مهددة ،حيث �أ�شار هذا الد�ستور ال�صادر يف
� 2أبريل  1976ب�أن لكل �شخ�ص احلق يف بيئة �سليمة ومتوازنة ،كما �أن
عليه واجب ًا يف الدفاع عنها .وقد �أ�ضافت الفقرة الثانية من املادة واجبات
حمددة �ألقتها على عاتق الدولة يف جمال حماية البيئة الطبيعية ،بينما
�أكدت الفقرة الثالثة من تلك املادة ذاتها على حق الأفراد وفق ًا للقانون
يف املطالبة مبنع �أي م�سا�س بالبيئة حال وقوعه ،وحقهم يف احل�صول
على تعوي�ضات مالئمة .كما ن�ص الد�ستور الأ�سباين اجلديد على مبادئ
م�شابهة ( .)1ولعل هذه املبادئ تت�شابه يف جانب كبري منها مع نظام
جانب كبري منه
احل�سبة كنظام �إ�سالمي موجود منذ فجر التاريخ تقرر ٌ
حلماية البيئة كما �سبق و�أن ا�ستعر�ضنا.
وقد جاء �إعالن (ريو) ب�ش�أن البيئة والتنمية حا�سم ًا وقاطع ًا يف
الت�أكيد على حق الإن�سان يف بيئة �سلمية ،حيث ن�ص املبد�أ الأول من
مبادئ الإعالن على �أن ( يدخل اجلن�س الب�شري يف �صميم االهتمامات
املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة ،وله احلق يف �أن يحيا حياة �صحية ومنتجة
مبا ين�سجم مع الطبيعة ) (.)2
وباعتبار �أن ال��دول الإ�سالمية تعد جمتمعاتها ج��زء ًا ال يتجز�أ
من دول العامل ،وانطالق ًا من �ضرورة الت�أ�سي�س ملا يطرحه املجتمع
امل�سلم على الآخر من ت�صورات لعالج خمتلف امل�شاكل البيئية ،ف�إن من
()١

�صالح الدين عامر ،مقدمة لدرا�سة القانون الدويل العام ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .918

(	)2املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .921
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ال�ضرورة �إبراز معامل دور الت�صورات والنظريات الإ�سالمية امل�ستنبطة
من الأ�صول ال�شرعية يف حماية البيئة ،و�إنه و�إن كانت الدول ال�صناعية
الكربى هي �صاحبة ال�سيطرة على حتريك مقدرات العامل ،وهي ال�سبب
الأك�بر ملا تتعر�ض له البيئة من م�شكالت تتفاقم يوم ًا بعد ي��وم ،وهي
�صاحبة الدور الف ّعال يف ت�أ�صيل وو�ضع الن�صو�ص التي حتمي البـيئة ،ف�إن
ممثلي الكيانات امل�سلمة عليهم بذل جهدهم على قدر طاقتهم ،واهلل
تعاىل ي�أمر الأمة بتقواه قدر اال�ستطاعة ،وذلك يف قوله تعاىلَ } :فا َّت ُقوا
ا�ست ََط ْعت ُْم {(.)1
اللهََّ َما ْ
فنحن ك�أمة دعوة ال مانع من �أن نعر�ض الت�صورات الإ�سالمية يف
عالج امل�شاكل البيئية يف خمتلف اجلوانب – خا�صة اجلوانب الت�شريعية
– ذات الت�أثريات الأكرب ،ففي امل�ؤمترات العاملية التي ُتعنى بالبيئة ميكن
�أن تقدم ال��دول الإ�سالمية ت�صوراتهم يف النظرة �إىل البيئة وت�أ�صيل
تنظيم العالقة بني الإن�سان وعنا�صرها ومكوناتها من منظور الإ�سالم.
ومن الفعاليات الإقليمية التي عقدت من �أجل مناق�شة منظور
الإ�سالم يف حماية البيئة والعمل على �إي�صال ما يت�صل به من حقائق
ملختلف اجلهات املعنية بامل�س�ألة ،حيث رفع ما مت التو�صل �إليه من مبادئ
تعك�س منظور الإ�سالم يف رعاية وحماية البيئة �إىل اجلهات التالية:
·
()١
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م��ن��ت��دى  :97وه��و املنتدى العاملي الأول للبيئة من منظور
�إ�سالمي ،والذي عقد يف جدة يف رجب  ،1421املوافق �أكتوبر
التغابن .18
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 ،2000حيث �أ�شار فيما �صدر عنه يف �إعالنه ب�أن برنامج الأمم
املتحدة للبيئة مبا له من دور رئي�سي يف حماية البيئة ينبغي �أن
يعزز على امل�ستويات الإقليمية والعاملية ،و�أن من واجبه التحقق
م��ن دم��ج اجل��ان��ب البيئي يف خطط وم�شاريع التنمية عند
الإعداد لقمة الأر�ض  ،2002كما �أكد �ضرورة �أخذ احتياجات
الدول الإ�سالمية يف االعتبار.
·

املنتدى العاملي الأول للبيئة من منظور �إ�سالمي :والذي عقد
مبدينة جدة يف رجب  ،1421املوافق �أكتوبر  ،2000وذلك بنا ًء
على دعوة من م�صلحة الأر�صاد وحماية البيئة باململكة العربية
ال�سعودية ،و�شاركها يف الدعوة وزارة اخلارجية ال�سعودية
ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة
واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (الإي�س�سكو)،
والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج
عدن ،والبنك الإ�سالمي للتنمية.

وق��د ن�ص الإع�لان ال�صادر عن امل�ؤمتر الأول ل��وزراء البيئة يف
الدول الإ�سالمية بجدة ا�ستذكار القرار رقم (� -9/ 11أ.ق) ال�صادر عن
م�ؤمتر القمة الإ�سالمي التا�سع ب�ش�أن البيئة من منظور �إ�سالمي ،والذي
كلف مبوجبه املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة “�إي�سي�سكو”
بالتن�سيق مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة والهيئات واملنظمات الدولية
والإقليمية املعنية ب�إعداد برنامج عمل يقدم �إىل م�ؤمتر القمة العاملي
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للتنمية امل�ستدامة القادم يف جوهان�سربج عام  2002ميثل وجهة النظر
الإ�سالمية جتاه البيئة والتنمية (.)1
�إن ت�ضافر اجلهود بتحقيق التعاون بني الأط��راف الدولية على
اختالف انتماءاتها حتقيق ًا حلماية البيئية التي تقع �ضمن النطاق
الدويل واجب �شرعي يتعني على ممثلي الدول الإ�سالمية التعاون من
�أجل حتقيقه وتفعيله ،فاالن�ضمام �إىل االتفاقيات الدولية التي من �ش�أنها
�أن حتقق احلماية والرعاية للبيئة وحتفظها من التلوث ال بد من املبادرة
�إىل حتقيقه ف�ض ًال عن امل�ساهمة فيه من خمتلف الأ�صعدة .ثم �إن حتقق
الفعالية والت�أثري يف هذه امل�شاركات ينطلق من �إبراز الذات مبا متثله من
مبادئ ور�ؤى ال بد من عر�ضها من �أجل �إي�صال منظور الإ�سالم لعالقة
الإن�سان بهذه البيئة التي �سخرها اهلل تعاىل حلق انتفاع الإن�سان ،و�أوجب
عليه حمايتها بااللتزام ال�ضوابط ال�شرعية املرعية ،وقرر �ضمن ت�أ�صيله
لعالقة الإن�سان بالبيئة للعديد من املبادئ ال�سامية الراقية التي يجب �أن
يتعرف عليها العامل متمثلة يف �سلوك الذات ويف املمار�سات؛ لريى �سمو
ورفعة الت�شريع الرباين يف تنظيم لعالقة الإن�سان بالبيئة التي حتيط به
من كل جانب.
وبذلك ف�إنه ال بد من ا�ستثمار منظور الإ�سالم يف حماية البيئة
فيما يقر �إقليمي ًا من ت�شريعات وا�سرتاتيجيات حلماية ورعاية البيئة،
( )١تقرير من�شور على موقع املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ( �إي�س�سكو )
 ،www.isesco.comوتاريخ دخول املوقع هو � 1أكتوبر .2007
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والبد من ت�ضافر اجلهود وتكاتفها من �أجل تفعيل منظور احلماية تربية
وت�شريع ًا يف خمتلف امل�ؤمترات والقمم الدولية التي تعقد للحماية البيئة
ورعايتها و�إع��ادة توزانها �إىل حيزه الطبيعي مبا يحفظ على الإن�سان
حياته ووجوده تلبية ملختلف االحتياجات وعلى ر�أ�سها العبادة هلل الواحد
القهار ما تعاقب الليل والنهار.
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اخلــاتـمـ ــة
يذكر عبد احلكيم ال�صعيدي يف كتابه (البيئة يف الفكر الإن�ساين
والواقع الإمياين) �أن من �أهم ما متيزت به العقيدة الإ�سالمية عن
غريها من ال�شرائع �أنها جاءت �ضمن منظورها بت�صور كامل عن احلياة
والإن�سان والكون ،و�أر�ست لذلك �سنن ًا كونية ثابتة ال تتغري؛ وذلك لأن قوى
التحكم من حيث الوجود والعدم لي�ست ب�شرية ،يف حني �أ�سندت كثري ًا من
الظواهر الكونية املتعلقة بالإن�سان �إىل الإن�سان نف�سه.
ثم يقرر من جانب �آخر ب�أن وجود الظواهر العلمية التي تفر�ض
وجودها منذ بدء اخللق و�إىل �أن يرث اهلل تعاىل الأر�ض ومن عليها حفي
ب�أن ندرك ب�أن الكون ال ميكن �أن يعجز بقدرة اهلل تعاىل الذي خلقه عن
تلبية حاجات الإن�سانية مهما كانت �صفتها� ،أو ات�سعت رقعتها� ،أو ازداد
عدد �أفرادها ،حيث يكاد يتفق �أنه ال البيئة وحدها وال املادة وحدها وال
�أي اتفاق �أو احتاد كيماوي �آخر بني عنا�صر الطبيعة ميكن له �أن ي�أتي
م�صادفة� ،أو �أن يوجد احلياة الإن�سانية على �شكلها الطبيعي الذي يقرره
العلماء ،ويعرتف به امل�ؤمن والكافر ،وذلك بغ�ض النظر عن ال�صورة التي
ير�سمها كل منهم لطريقة التطور �أو الزمن الذي ا�ستغرقه حتى و�صلت
الأمور �إىل ما نحن عليه اليوم.
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ثم ي�ؤكد على �أن البيئة من املنظور الإ�سالمي لي�ست �أمر ًا طارئ ًا ،و�إمنا
هي جزء ال يتجز�أ من عقيدة امل�سلم و�إميانه باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله
وق�ضائه وقدره ،وال ميكن لها �أن تكون يوم ًا بحاجة �إىل درا�سات م�ستفي�ضة
تزيد على التذكري الذي �أمرنا به ال�شرع ملن �ألقى ال�سمع وهو �شهيد ،فالنظافة
وجمال املنظر ،و�سالمة الزمان واملكان ،واحلذر من الدن�س والرج�س
واخلبث ،والبعد عن مواطن الداء وم�سبباته كلها �أمور ت�ضمنتها ن�صو�ص
ال�شريعة ب�صورة ال يحتاج معها امل�سلم �إىل مزيد (.)1
وبذلك ف�إن الدرا�سات التي � ّأ�صلت ما يت�صل بت�سخري البيئة
بني حق االنتفاع وواجب احلماية من منظور الإ�سالم درا�سات تناق�ش
م�سلمات ت�ستقرئها لعلها من خالل م�ستجدات الع�صر ،وهي امتداد ملا
بذله امل�سلمون الأوائل من ا�ستقراء وحتليل ملختلف الأبعاد التي تت�صل
بذلك ،وقد كان اال�ستقراء لهذه الأبعاد وحتليلها �ضرورة فر�ضتها
امل�ساحة ال�شا�سعة ملعاجلة هذه الن�صو�ص التي تت�صل ب�إر�ساء حقيقة
عالقة الإن�سان ببيئه تفاع ًال وان�سجام ًا.
�إن العالقة بني البيئة والإن�سان ب�آلياتها و�أدواتها ترتبط ارتباط ًا
ال ينفك بالنظرة �إليها ومبفهومها الذي ي�ستقر يف الوجدان ،ومامل
يت�أت االلتزام ب�ضوابط االنتفاع وفق ما قررته الن�صو�ص واالجتهادات
الفقهية ،ف�إنه ال ميكن �أن يتقرر واجب احلماية الذي ي�ستعني بها املنتفع
( )١ال�صعيدي – عبد احلكيم عبد اللطيف ،البيئة يف الفكر الإن�ساين والواقع الإمياين،
مرجع �سبق ذكره� ،ص .177
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لإبقاء عنا�صر ومكونات البيئة �صاحلة للت�سخري لنفع الإن�سان وغريه من
الكائنات يف مقومات حياته.
وبذلك ف�إن الدرا�سات التي تعالج منظور الإ�سالم للبيئة وعالقة
الإن�سان بها ،وما يت�صل بحق االنتفاع وفق ال�ضوابط املقررة ،وواجب
احلماية وفق الأدوات املتاحة ال تعدو درا�سات تظهر على �سبيل التف�صيل
والتحليل املع ّمق الأبعاد واال�سرتاتيجيات التي احتواها منظور الإ�سالم
يف معاجلته لق�ضايا البيئة ،وهو ما حتقق يف هذه الدرا�سة ويف الدرا�سات
ال�سابقة للمو�ضوع.
لكن الق�ضية ال تتمثل يف التنظري ،بل ال بد من العمل على ا�ستيعاب
خمتلف الر�ؤى واال�سرتاتيجيات �ضمن برنامج عملي ف ّعال يحيي هذه
املبادئ والتوجيهات ،ويعمل على تفعيلها تربوي ًا وت�شريعي ًا ،وهي م�س�ألة
ُيعنى بها الرتبويون و�أهل القانون يف ت�ضافر للجهود مع امل�ستوعبني ملنظور
الإ�سالم جتاه البيئة ،مما ي�ستلزم من الرتبويني برامج عملية لإحياء
اجلوانب الرتبوية التي من �ش�أنها �أن حتيي قواعد ال�شريعة يف رعاية
البيئة ،ويكون لها دور يف �أن تربي الإن�سان عليها من منطلق كونها عبادة
من �أقد�س العبادات ،كما ي�ستلزم من خالل النطاق الإقليمي والعاملي
من جانب �أهل القانون العمل على و�ضع منظومات قانونية من �ش�أنها �أن
حتمي البيئة من ظلم وا�ستغالل الإن�سان ،حيث ال ميكن حتقيق احلماية
ب�أحدهما دون الآخر ،فالرتبية البيئية واحلماية الت�شريعية عن�صران
يتكامالن لتعزيز واجب احلماية للبيئة ب�آلة ال�سلوك و�آلة الت�شريع.
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لقد ركز هذا البحث على التحليل املع ّمق لعدد من امل�سائل التي
تت�صل مبو�ضوع ت�سخري البيئة بني حق االنتفاع وواجب احلماية من
منظور الإ�سالم .ولئن كانت نتائج البحث قد �ضمنتها ثنايا البحث� ،إال
�أن النتائج الأخرية تعرب بطريقة �أو�ضح عن ثمرة هذا البحث الذي بذل
فيه الباحث اجلهد من �أجل بلوغها وحتقيقها وعر�ضها مبعاجلة منهجية
وواقعية ،هذا ف�ضال عن �أن هناك عدد ًا من التو�صيات والتوقعات التي
ترتبط بتح�صيل هذه النتائج ن�ستعر�ضها فيما يلي:
�أو ًال  -الـنـتـائــــج :
من خالل ما مت ا�ستعرا�ضه من حماور يف هذه الدرا�سة التي
تت�صل مبعاجلة منظور الإ�سالم يف ت�سخري البيئة بني حق االنتفاع وواجب
احلماية للبيئة ،ف�إن ما �أمكن التو�صل �إليه من نتائج من خالل حتليل
املحاور التي مت ا�ستعرا�ضها يف هذه الدرا�سة يتمثل �أبرزه فما يلي:
ملا كان ت�صور الأ�شياء والنظرة �إليها يحكم بناء وت�أ�صيل العالقة
بها ،ف�إنه ما مل يقم ذلك على �أحكام �شريعة اهلل تعاىل ف�إنه �سيكون �ضربا
من االنحراف عن الفطرة ال�سوية التي ك ّرم اهلل تعاىل بها الإن�سان.
	.1ال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن ننطلق يف نظرتنا اال�ستك�شافية
للعلوم وحت�صيلها وتطويرها من القاعدة التي � ّأ�صل على وفقها
الغربيون ا�ستك�شافهم للعلوم وحت�صيلها وتطويرها ،فنظرتهم
للأ�شياء انطلقت ب�سبب خلفيات عالقتهم بالكني�سة من العداء
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للدين والتم ّل�ص من قيوده ،ال �سيما و�أن قواعد دينهم ال ت�شتمل
على ما يح ّرك فيهم نزعة العلم والبحث.
 .2هناك ق�صور كبري يف عر�ض حقائق الدين التي تت�صل
باال�ستك�شافات ،ال �سيما و�أن ذلك يعد �ضرب ًا هام ًا من �ضروب
الدعوة ذات الت�أثري املجدي والنافع لإقناع املجتمعات غري امل�سلمة
بربانية امل�صدر.
� .3إن البيئة مبا ا�شتملت عليه من مكونات وعنا�صر تعترب يف جمموعها
نعم ًا من نعم اهلل تعاىل على الإن�سان ،حيث يتعني عليه ال�شكر
للمنعم على هذه النعم ،وذلك مما مييز نظرة الإ�سالم للبيئة عن
نظرة غريه من املذاهب الفل�سفية والو�ضعية ،وال �شك �أن �أعظم
تعبري بال�شكر لهذه النعم يتمثل يف املحافظة عليها و�صيانتها.
� .4إن ت�سخري البيئة خلدمة الإن�سان �إمنا تقرر من عند اهلل تعاىل يف
علم الغيب حتى يكون خليفة هلل يف �أر�ضه ،فهو حما�سب على كل
تق�صري يف حقها ،وكل �إفراط �أو تفريط يف االنتفاع من خرياتها،
كما �أنه م�س�ؤول عن حمايتها و�صيانتها حتى حتفظ توازنها ليكون
خليفة بحق هلل يف �أر�ضه.
� .5إن ميزة التكليف تعترب حمور التمييز للإن�سان على �سائر
املخلوقات ،حيث ال ي�شاركه �أحد يف هذه املزية ،فهو منفرد بها
ومك ّلف بالعبادة بناء عليها ،والتي منها رعاية البيئة والرفق بها.
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� .6إن معاجلة ق�ضايا البيئة التي فجرتها الأزمة الراهنة التي تعي�شها
من منظور �إ�سالمي ،ووف ًقا ملا قرره يف درا�سته الق ّيمة من �أن هذه
الأزمة هي يف جوهرها �أزمة ثقافية ،وبناء على ذلك ف�إن عالجها
يكون بالأ�سا�س عالج ثقايف .ومن �أبرز �أبعاد هذا العالج اعتبار
رعاية البيئة عبادة والتزام ًا ينجم عن خمالفتها منكر يرتكبه
املرء يف حق ما ا�ست�أمنه اهلل تعاىل عليه.
� .7إن احل�ضارة الإ�سالمية تعاملت مع البيئة تعام ًال يكون فيه
ن�صيب واف ٌر يوازي اال�ستنفاع املادي ،وذلك
لال�ستنفاع الروحي
ٌ
ا�ستنفاعا معرف ًيا بحقيقة البيئة يف ذاتها �أو يف دالالتها
�سواء كان
ً
ا�ستنفاعا جمال ًيا مبا هـُيئت عليه من م�شاهد اجلمال،
العقدية� ،أو
ً
ولكن احل�ضارة الغربية كان التوجيه الثقايف العملي فيها يخلو
فيما يتعلق بارتفاق البيئة من معنى اال�ستنفاع الروحي ،ويتمح�ض
لال�ستنفاع املادي ،ف�سلكت هذه احل�ضارة يف البيئة م�سلك
اال�ستنزاف املرهق ،فيما �سلكت احل�ضارة الإ�سالمية فيها م�سلك ًا
عد ًال حتقق فيه احلفظ وال�صيانة ملقدرات البيئة ،وهو ما �أدى
�إىل الأزمة البيئية الراهنة التي يعاين منها العامل ب�سبب �سيطرة
الغرب على مقدراته.
 .8عندما يكون االنتفاع املادي مبرافق البيئة و�سيلة ال غاية ،ف�إن
الإن�سان �سي�أخذ منه بحظوظ مقدرة ب�أقدار الغاية التي تتمثل يف
احلاجة يف خمتلف �أبعادها ،وهو ما يكون له الأثر الإيجابي على
البيئة ،بخالف ما �إذا كان ذلك االنتفاع غاية يف حد ذاته ،ف�إنه
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�سينتهي ال حمالة �إىل �إرهاق البيئة والإخالل بتوازنها باال�ستهالك
املفرط ملقدراتها ،وذلك يف �سبيل حتقيق الرفاه املادي �إذ هو
الغاية التي لي�س وراءها غاية ،وتلك هي حال احل�ضارة الغربية
فيما انتهت �إليه من �أزمة بيئية حينما جعلت املنفعة املادية من
العطاء البيئي الغاية العليا يف احلياة التي لي�س وراءها غاية.
 .9لقد قرر اهلل �سبحانه وتعاىل لالنتفاع بالبيئة قوانني و�ضوابط
مامل يلتزم بها الإن�سان ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل الإ�ضرار به يف املقام
الأول ،وما الأمرا�ض والأوبئة التي تتجدد عقد ًا بعد عقد �إال دلي ٌل
على هذه احلقيقة ،حيث تنبع من تلك البيئة التي يخرق فيها
قانون االنتفاع مبا يجر الإن�سان �إىل ما ال حتمد عقباه.
 .10ملا كانت البيئة املحيطة بالإن�سان بخرياتها قد �سخرها اهلل تعاىل
وجعلها فتنة للإن�سان قد تلهيه عن الغر�ض الأ�سا�سي من خلقه
واملتمثل بعبادة اهلل تعاىل والقرب منه ،ف�إن منظور الإ�سالم يف داللته
على التمتع بخريات اهلل ونعمه جاء ليبني للإن�سان ف�ضل الزهد يف
الدنيا ،كما حثه على التقلل منها� ،شاكر ًا املنعم جل يف عاله.
� .11إذا كانت البيئة قد �سخرها اهلل تعاىل ماد ًة وروح ًا خلدمة الإن�سان
باعتباره الو�صي والقيم عليها ،ف�إنه عندما يزول عنه هذا الو�صف
ف�إن حالها ّ
امل�سخر الذي كانت عليه يزول �إعالم ًا بانتهاء �صالحيتها
حلياته واقرتاب ال�ساعة ،كما �أن اهلل تعاىل قد يجري البيئة على
خالف العادة حتقيق ًا جلانب الإعجاز والكرامة� ،أو لالخت�صا�ص
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بعد االبتالء ،كما يكون كذلك تعذيب ًا على ما اقرتف الإن�سان من
املعا�صي والآثام ،مما ي�ستلزم النظر يف ذلك للعربة واالتعاظ،
هذا ف�ضال عن �أن يكون ذلك بغر�ض �إظهار لقدرة اهلل تعاىل يف
ت�سخري مكونات البيئة وعنا�صرها.
� .12إن الذات الإن�سانية نظر ًا لكونها ت�شكل العن�صر الأهم من عنا�صر
البيئة ،فقد جاء االهتمام بنظافتها على نحو يجعلها �أكرث متيز ًا
عن غريها من املخلوقات ،وال �شك �أن رعاية الطهارة والنظافة
للذات ترتبط ب�صورة مبا�شرة بطهارة املحيط الذي متار�س فيه
هذه الذات خمتلف �أمورها احلياتية.
� .13إن مفهوم الإ�سراف يت�سع �ضمن املنظور الإ�سالمي لي�ستوعب كل
ت�سخري للمنافع دون االلتزام ب�ضوابط الدين ،فهو يرتبط يف ذلك
مبجرد الت�سخري مبا يخالف مبادئ الدين و�ضوابطه ،وال يرتبط
بالتبذير واال�ستنزاف فح�سب.
� .14إن �أ�سلوب الرت�شيد ك�سلوك يحفظ الإن�سان من الوقوع يف مهلكة
الإ�سراف والتقتري يحتاج �إىل تربية بيئية �إميانية تنطلق من خالل
بناء منظومة �سلوكية تربوية من �ش�أنها �أن حتمي البيئة من ا�ستهتار
الإن�سان و�ضعف وعيه و�إدراكه خلطورة ت�صرفاته على نف�سه وعلى
ما يحيط به من عنا�صر تقررت م�س�ؤوليته عنها.
� .15إن الإ�سالم ال يقر مب�س�ألة الندرة يف املوارد البيئية الطبيعية ملا يف
ذلك من خمالفة ملا يقرره البعد العقدي يف عالقة الإن�سان باهلل ،وهو
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بذلك يتناق�ض جملة ومو�ضوع ًا مع ما تقره املذاهب الو�ضعية التي
تقوم على فكرة االختالل ،وم�ؤداها �أن احلياة بطبيعتها تقوم على
�سل�سلة من التناق�ضات وال�صراعات .وبذلك تكمن امل�شكلة احلقيقية
يف �سوء توزيع الدخول والرثوات التي �أنعم اهلل تعاىل بها على عباده
بالق�سطا�س وبح�ساب موزون بحيث ال يطغى جانب على �آخر.
� .16إن حتقيق الأمن الغذائي يرتبط ب�إرادة اهلل تعاىل يف اجلملة
والتف�صيل ارتباط ال�سبب بامل�سبب وفق العادة �أو مل يرتبط ،فالأمر
منه و�إليه ،والتوكل ال ي�صح �إال عليه.
� .17إن العالقة بني الإن�سان والبيئة عالقة �صداقة فكل من طريف
العالقة ي�أن�س بالآخر وال ي�ستطيع العي�ش دونه .كما �أنها عالقة
حاجة جتعل كل طرف فيها غري م�ستغن عن الآخر.
 .18مل تعد الرتبية البيئية قائمة على النظم ال�سلوكية التي تنبع من
قواعد وتوجيهات الدين والأخالق فح�سب ،بل �أ�صبحت تتطلب
اكت�ساب ًا للمعارف واملهارات والقيم التي ت�ساعد على الوعي
العقالين الر�شيد مع مكونات البيئة �أو املوارد الطبيعية.
	.19ال بد من ا�ستثمار منظور الإ�سالم يف حماية البيئة فيما يقر
�إقليمي ًا من ت�شريعات وا�سرتاتيجيات حلماية ورعاية البيئة ،وال بد
من ت�ضافر اجلهود من �أجل تفعيل منظور احلماية للبيئة تربية
وت�شريع ًا يف خمتلف امل�ؤمترات والقمم الدولية التي تعقد حلماية
البيئة.
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	.20ال ميكن حتقيق واجب احلماية التزام ًا ب�ضوابط االنتفاع مامل
يتكامل بناء الأدوار بني عن�صري احلماية – الرتبية البيئية
واحلماية الت�شريعية  ،-حيث يعترب كل منهما معاجلة جلانب من
�سلوكيات املجتمع و�ضبط ًا ملمار�ساته ،وكلما زاد متدن املجتمع
احتاج ل�ضبط �سلوكياته وفق منظومة قانونية �أكرث من �إمكانية
حتقق ذلك وفق منظومة وبرنامج تربوي.
ثاني ًا  -التو�صــــيات :
من خالل ما مت التو�صل �إليه من نتائج ف�إن ما ميكن اخلروج به
من تو�صيات بعد هذا التحليل املعمق ملو�ضوع الدرا�سة يتمثل �أبرزه فيما
يلي:
	.1ا�ستثمار منظور الإ�سالم فيما يت�صل بربطه باال�ستك�شافات العلمية
ك�سبيل ناجع للدعوة �إىل دين اهلل تعاىل.
	.2الت�صدي ملختلف ما يتعار�ض مع �أ�صول الدين وقواعده يف حت�صيل
اال�ستك�شافات العلمية التي مت التو�صل �إليها من خالل الأبحاث
الغربية التي ال ت�ضع يف اعتبارها قواعد الدين ومرتكزاته،
واالنتفاع مبا مت التو�صل �إليه من علوم ا�ستك�شافية ،مع الو�ضع يف
االعتبار �ضوابط الدين ومرتكزاته يف حت�صيل ذلك.
	.3الربط بني الرتبية البيئية والوعي البيئي باعتبار تكامل كال
العن�صرين ،وبذلك ف�إنه ال ميكن تعزيز �أحدهما مبن�أى عن
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الآخر ،ال �سيما يف ظل تعقد العملية احليوية للدورة البيئية يف ظل
معطيات الواقع املعا�صر.
	.4املبادرة �إىل تعميم املفاهيم وال�سلوكيات البيئية من منظور الإ�سالم
يف املناهج الدرا�سية ،والربامج الإعالمية ،وخمتلف قنوات التوا�صل
واالت�صال باجلمهور ،وذلك من خالل تفعيل برامج توعوية وتربوية
تهدف �إىل خلق توجهات نحو حماية البيئة لدى الأفراد من خالل
منظور الإ�سالم ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة الندوات وور�ش العمل من �أجل
تعزيز �إيجاد �آلية لاللتزام ب�ضوابط االنتفاع �إىل جانب �سلوكيات
وبرامج حتقيق واجب احلماية على حد �سواء.
	.5العمل على و�ضع ت�شريع بيئي �إ�سالمي ينبع من تعاليم الدين
احلنيف ومرتكزاته يلتزم به املخططون و�صناع القرار عند و�ضع
خطط التنمية ملوارد البيئة مبا يكفل �صيانتها وتنميتها.
 .6ت�ضافر اجلهود الإقليمية والدولية على دعم ا�ستثمار رعاية البيئة
وحمايتها وفق منظور الإ�سالم.
 .7ح�صر الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية والتطبيقات الفقهية
يف خمتلف املذاهب ،والعمل على ا�ستنباط القواعد والتخريجات
ملختلف ما يت�صل مبنظور الإ�سالم يف رعاية البيئة ،وذلك مبعاجلة
ُيراعى فيها امل�ستجدات واملتغريات ،و�إبراز املحاور املثارة �ضمن
ذلك يف درا�سات �أكرث تعمق ًا و�أكادميية نظر ًا لأهمية املو�ضوع
و�شدة �صلته بواقع الإن�سان وم�ستقبله.
الـبـيـئـة ...من مـنـظــور �إ�ســالمــي

525

ثالث ًا  -الـتوقــعـــــات :
�إن من �ش�أن البحوث العلمية املنهجية �أن ت�ساعد الباحث على
تبيني الأن�ساق الكامنة يف م�ساقات الأحداث و�سنن التغيري ،وتكوين ر�ؤية
حد�سية ا�ست�شفافية عن امل�آالت؛ وذلك انطالقا من النتائج امل�ستح�صدة
من العمل البحثي ،وذلك يف حدود ما يتاح من العلم لبني الإن�سان ،وال
يعلم الغيب �إال اهلل ،وانطالق ًا من هذه النتائج ،وبناء على ما مت التو�صل
�إليه من تو�صيات ف�إن توقع الباحث يتمثل فيما يلي:
 .1مزيد ًا من الكوارث والأزمات البيئية التي �ستع�صف بالعامل نتيجة
اختالل التوازن بني عنا�صر البيئة ومكوناتها ب�سبب تراكم انتهاكات
الإن�سان وعدم التزامه بتعهداته والتزاماته نتيجة لأطماعه.
ٌ
�ضعف يف ت�أثري الوعي البيئي والرتبية البيئية من منظور الإ�سالم
.2
نتيجة غياب اال�سرتاتيجيات البيئية الكفيلة ب�إحياء ذلك تنظري ًا
وتفعي ًال.
 .3نظر ًا لتفاقم خطورة الأزمات والكوارث وتزايد تهديدها حلياة
الإن�سان تتعاظم جهود املهتمني بالبيئة ،ولكن دون حتقيق الأثر
املرجو.
ومن جانب �آخر يطرح ع�صام احلناوي عدد ًا من ال�سيناريوهات
للو�ضع امل�ستقبلي �أو املحتمل ،ويقرر ب�أن ا�ستطالع حالة البيئة يعترب من
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�أعقد العمليات ،حيث �أن ذلك يتوقف على عنا�صر و�أمور كثري ترتبط
بتفاعالت البيئة والت�أثري املت�صل بهذه التفاعالت (.)1
ومن ال�سيناريوهات التي ذكرها احلناوي مما يهم طرحه يف هذه
الدرا�سة ما يت�صل ب�سيناريو الدولة الإ�سالمية التي متثل جمموع الكيانات
الإ�سالمية ،وما يت�صل بالتوقعات حول العوامل امل�ؤثرة يف �أو�ضاع البيئة
امل�ستقبلية لهذه الكيانات ،ومما �أورده يف ذلك.
 .1رف�ض احل�ضارة والأ�ساليب الغربية وعدم االندماج يف العوملة.
 .1عدم تبني �سيا�سات للحد من النمو ال�سكاين ،ومن ثم فقد ترتاجع
جهود تنظيم الأ�سرة بع�ض ال�شيء.
	.2الدعوة �إىل مراعاة العدالة االجتماعية من خالل �إعطاء �أولوية
خا�صة لإ�شباع احلاجات الأ�سا�سية.
.3

بذل جهد كبري يف ا�ستخال�ص درو�س من الرتاث ومن املمار�سات الإ�سالمية
لتوجيه البحث العلمي والتطوير �إىل جماالت م�شجعة على االقت�صاد يف
ا�ستخدام املوارد والعناية بالبيئة ،وحفظ حق الأجيال القادمة يف املوارد
الطبيعية ( �أي االجتاه نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة ) (.)2

(	)١احلناوي – ع�صام ،ق�ضايا البيئة والتنمية يف م�صر – الأو�ضاع الراهنة و�سيناريوهات
م�ستقبلية حتى عام  ،2020منتدى العامل الثالث ،مكتبة م�صر  ،2020ط1422 ،1 :
–  ،2001دار ال�شروق ،القاهرة – م�صر� ،ص .106
(	)١احلناوي – ع�صام ،ق�ضايا البيئة والتنمية يف م�صر – الأو�ضاع الراهنة و�سيناريوهات
م�ستقبلية حتى عام  ،2020مرجع �سبق ذكره� ،ص .147
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 .4من الناحية الت�شريعية يتوقع �إعادة النظر يف ت�شريعات حماية
البيئة وجعلها �أكرث واقعية للتعامل مع امل�شكالت املحلية ،مع ت�شديد
العقوبات على املخالفني ،وحتديد �آليات �أف�ضل للتنفيذ (.)1
وبذلك ف�إن م�ستقبل اال�ستثمار ملنظور الإ�سالم يف تنمية البيئة
ورعايتها يعترب م�ستقب ًال غام�ض ًا ،حيث �إنه و�إن كان احلناوي يتوقع مزيد ًا
من التنظري ال�ستخراج خمتلف ما يت�صل بدرو�س الرتاث واملمار�سات
الإ�سالمية لدعم ق�ضايا البيئة� ،إال �أين �أرى �أنه لي�س هناك ثمة قاعدة
�صلبة تتمثل بالوعي بالدين و�إدراك بعده امل�ستوعب مل�صلحة الإن�سان
ميكن �أن ترتكز عليها هذه اجلهود.
ولكن رغم ما تت�صل به القريحة والتكهنات من توقعات� ،إال �أن
الأمل معقود بحول اهلل تعاىل وقوته على تغيري هذه احلقيقة للمجتمعات
الإ�سالمية من خالل ت�صحيح النظرات والتعاقدات مع خمتلف
امل�ستجدات واملتغريات لتكون عنا�صر م�ؤثرة ال مت�أثرة ،وفاعلة ال مفتعلة،
ومنتجة ال م�ستهلكه ،فال تكون كغثاء ال�سيل الذي يحركه املوج ،بل تكون
موج ًا يحرك املنظومات الفكرية والتوجهات ال�سلوكية بخري �أداة لإ�صالح
الإن�سان متمثلة مبا �شرعه اهلل تعاىل للإن�سان انتفاع ًا بخريي الدنيا
والآخرة على حد �سواء.
(	)١احلناوي – ع�صام ،ق�ضايا البيئة والتنمية يف م�صر – الأو�ضاع الراهنة و�سيناريوهات
م�ستقبلية حتى عام  ،2020مرجع �سبق ذكره� ،ص .153
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ويف اخلتام ن�س�ألك اللهم �أن تبارك لنا يف �أر�ضنا ،و�أن ت�سقينا ماء
طهور ًا مبارك ًا ،و�أن جتعل رزقنا رغد ًا ،و�أن تغفر لنا ذنوبنا و�إ�سرافنا يف
�أمرنا ،و�أن جتعلنا هادين مهديني غري �ضالني وال م�ضلني يا ويل املتقني.
ربنا �آتنا يف الدنيا ح�سنة ،ويف الآخرة ح�سنة ،وقنا عذاب النار ...
ن�س�ألك قبول �أعمالنا خال�صة لوجهك الكرمي ،و�أن جتعل �صوابها نفع ًا،
و�أن جتعل خطئها مغفرة من عندك ملا �أ�صابنا من زلل� ،إنك �أنت نعم
املوىل ونعم الن�صري ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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قائمة املراجع
القر�آن الكرمي
�أو ًال  -كتب التف�سري :
	.1ابن عطية – �أبو حممد عبد احلق الأندل�سي ،تف�سري ابن عطية
– املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز ،ت :الرحالة فاروق،
الأن�صاري – عبد اهلل بن �إبراهيم ،ال�سيد عبد العال ال�سيد
�إبراهيم ،و العناين – حممد ال�شافعي ال�صادق ،ط– 1428 ،2 :
 ،2007وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الدوحة – قطر.
	.2ال�سعدي – عبد الرحمن بن نا�صر ،تي�سري الكرمي الرحمن يف
تف�سري كالم امل ّنان ،ت�صحيح :الب�سام – حممد �سليمان ،ط،1 :
 ،1988 – 1408مطبعة املدين ،امل�ؤ�س�سة ال�سعودية ،القاهرة –
م�صر.
	.3املحلي – جالل الدين حممد بن �أحمد و ال�سيوطي – جالل الدين
عبد الرحمن بن �أبي بكر ،تف�سري اجلاللني ،ت� :صربي حممد
مو�سى وحممد فايز كامل ب�إ�شراف �أبو اخلري – علي ،ط1423 ،3 :
–  ،2002دار اخلري للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان.
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ثانياً  -كتب احلديث وال�سرية :
	.1النووي – �أبو زكريا يحي بن �شرف ،ريا�ض ال�صاحلني ،حققه
و�أخرج �أحاديثه رباح – عبد العزيز ،والدقاق – �أحمد يو�سف،
ومبراجعة الأرن�ؤوط – �شعيب ،ط ،2006 – 1427 ،1 :دار ال�سالم
للن�شر والتوزيع ،الريا�ض – ال�سعودية.
	.2اجلوزية – ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ط– 1427 ،3 :
 ،2006م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان.
 .3حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،الل�ؤل�ؤ واملرجان فيما اتفق عليه ال�شيخان،
ط ،1 :كتاب �صادر �ضمن م�شروع طالب العلم ،جمعية �إحياء الرتاث
الإ�سالمي� ،إدارة بناء امل�ساجد وامل�شاريع الإ�سالمية ،ال�ضاحية –
الكويت ،مكتبة دار الفيحاء ،دم�شق – �سوريا ،ومكتبة دار ال�سالم،
الريا�ض – ال�سعودية.
	.4ابن كثري – �أبو الفداء �إ�سماعيل ،ال�سرية النبوية ،ت :م�صطفى
عبد الواحد ،ط ،1983 – 1403 ،1 :دار املعرفة للطباعة والن�شر
والتوزيع ،بريوت – لبنان.
	.5البوطي – حممد �سعيد رم�ضان ،فقه ال�سرية النبوية مع موجز
لتاريخ اخلالفة الرا�شدة ،ط ،1991 ،11 :دار الفكر املعا�صر،
بريوت – لبنان ،دار الفكر ،دم�شق � -سوريه.
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ثالثاً  -الكتب العامة :
� .2أحمد عبد الوهاب عبد اجلواد ،املنهج الإ�سالمي لعالج تلوث
البيئة� ،سل�سلة املعارف البيئية ،ط ،1 :يناير  ،1991الدار العربية
للن�شر والتوزيع ،القاهرة – م�صر.
� .3أحمد عبد الوهاب عبد اجلواد ،الت�شريعات البيئية ،ط ،1 :يناير
 ،1995الدار العربية للن�شر والتوزيع ،القاهرة – م�صر.
	.4ازدمري – �إبراهيم ،البيئة يف الإ�سالم ،ط،2008 – 1429 ،1 :
بلن�سية للن�شر والتوزيع ،املنوفية – القاهرة.
	.5احلناوي – ع�صام ،ق�ضايا البيئة والتنمية يف م�صر – الأو�ضاع الراهنة
و�سناريوهات م�ستقبلية حتى عام  ،2020منتدى العامل الثالث ،مكتبة
م�صر  ،2020ط ،2001 – 1422 ،1 :دار ال�شروق ،القاهرة – م�صر.
� .6آل خليفة – فاطمة عبد اهلل ،الرتبية البيئية يف الإ�سالم – منهج
الكون ومنهج الإن�سان ،ط ،2004 – 1424 ،1 :دار الفكر العربي،
القاهرة – م�صر.
	.7ال�سرياين – حممد حممود ،املنظور الإ�سالمي لق�ضايا البيئة –
درا�سة مقارنة ،ط ،2006 -1427 ،1:الريا�ض – ال�سعودية.
	.8ال�صايف – �صفاء الدين حممد عبد احلكيم ،حق الإن�سان يف
التنمية االقت�صادية وحمايته دوليا ،ط ،2005 ،1 :من من�شورات
احللبي احلقوقية ،بريوت – لبنان.
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	.9ال�صباريني – حممد �سعيد واحلمد – ر�شيد حمد ،الإن�سان والبيئة
– الرتبية البيئية ،ط ،1994 ،1 :غري معلوم جهة الطباعة والن�شر.
	.10ال�صعيدي – عبد احلكيم عبد اللطيف ،البيئة يف الفكر الإن�ساين
والواقع الإمياين ،ط ،1996 – 1416 ،2 :الدار امل�صرية اللبنانية،
القاهرة – م�صر.
	.11العاديل – حممد �صالح ،اجلواهر امل�ضيئة يف الإ�سالم وحماية
البيئة ،ط ،1995 – 1415 ،1 :دار النه�ضة العربية ،القاهرة –
م�صر.
	.12العجمي – �ضاري نا�صر وعبد املنعم م�صطفى م�صطفى ،الإن�سان
وق�ضايا البيئة ،ط ،1995 – 1415 ،1 :حقوق الطبع حمفوظة للم�ؤلفني.
� .13آل فوزان – �صالح بن فوزان بن عبد اهلل ،امللخ�ص الفقهي،
ط ،1 :ربيع الأول  ،1994 – 1415دار ابن اجلوزي ،الريا�ض –
ال�سعودية.
	.14القر�ضاوي – يو�سف ،رعاية البيئة يف �شريعة الإ�سالم ،ط،2 :
 ،2006 – 1427دار ال�شروق ،القاهرة – م�صر.
	.15الكندري – عبد اهلل رم�ضان عبد اهلل ،البيئة والتنمية امل�ستدامة،
ط ،1992 ،1 :مطبعة جامعة الكويت ،العا�صمة  -الكويت.
 .16جرية – عبد الرحمن ،الإ�سالم والبيئة ،ط،2000 – 1420 ،1 :
دار ال�سالم للطباعة والن�شر والتوزيع والرتجمة ،القاهرة ،م�صر.
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 .17خليل رزق ،الإ�سالم والبيئة – درا�سة ت�س ّلط ال�ضوء على موقف
الإ�سالم وت�شريعاته يف جمال احلفاظ على البيئة ،ط1427 ،1 :
–  ،2006دار الهادي للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان.
 .18دنيا – �شوقي �أحمد ،التنمية والبيئة – درا�سة مقارنة� ،سل�سلة
دعوة احلق ،وهو كتاب �شهري ي�صدر عن رابطة العامل الإ�سالمي،
ال�سنة (  ،) 12جمادى الأوىل  ،1414العدد  ،137مطابع رابطة
العامل الإ�سالمي ،مكة املكرمة – ال�سعودية.
 .19زقزوق – �سامل م�صباح ،الإ�سالم وق�ضايا البيئة� ،سل�سلة كتاب
البيئة – الكتاب الثالث ،املجل�س الأعلى للبيئة واملحميات الطبيعية،
الدوحة – قطر.
 .20زيدان – زكي زكي ح�سني ،الأ�ضرار البيئية و�أثرها على الإن�سان،
وكيف عاجلها الإ�سالم ؟ ط ،1986 – 1406 ،1 :دار البحوث
العلمية للن�شر والتوزيع ،العا�صمة – الكويت.
 .21زكريا خنجي ،املر�أة والبيئة والتنمية امل�ستدامة – دليل املر�أة نحو
منزل بيئي ،ط ،2006 ،1 :الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية
والبيئة واحلياة الفطرية ،مدينة عي�سى – البحرين.
 .22زين الدين عبد املق�صود ،البيئة والإن�سان – ر�ؤية �إ�سالمية ،ط:
 ،1986 – 1406 ،1دار البحوث العلمية للن�شر والتوزيع ،العا�صمة
– الكويت.
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� .23شحاته – عبد اهلل ،ر�ؤية الدين الإ�سالمي يف احلفاظ على البيئة،
ط ،2001 – 1421 ،1 :دار ال�شروق ،القاهرة – م�صر.
� .24صالح الدين عامر ،مقدمة لدرا�سة القانون الدويل العام،2007 ،
مطبعة جامعة القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة – م�صر.
 .25عاطف �أبو زيد �سليمان علي� ،إحياء الأر�ض املوات يف الإ�سالم،
�سل�سلة دعوة احلق ،كتاب �شهري ي�صدر عن رابطة العامل
الإ�سالمي ،ال�سنة (  ،1416 ،) 14العدد (  ،) 164مطابع رابطة
العامل الإ�سالمي ،مكة املكرمة – ال�سعودية.
 .26عبد القادر عوده ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون
الو�ضعي ،ط ،1997 – 1418 ،14 :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت –
لبنان.
 .27عمر �أحمد عمر ،الإ�سالم وم�شكالت الع�صر ،ط– 1420 ،1:
 ،1999دار املكتبي للطباعة والن�شر والتوزيع ،دم�شق – �سوريا.
 .28حممد ال�سيد عبد ال�سالم ،الأمن الغذائي للوطن العربي،
�شوال  – 1418فرباير � ،1998سل�سلة عامل املعرفة ال�شهرية
التي ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،مطابع
الر�سالة ،العا�صمة – الكويت.
 .29حممد بكر �إ�سماعيل حبيب ،مقا�صد ال�شريعة ت�أ�صي ًال وتفعي ًال،
�سل�سلة دعوة احلق ،وهو كتاب �شهري ي�صدر عن رابطة العامل
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الإ�سالمي ،ال�سنة (  ،1427 ،) 22العدد  ،213مطابع رابطة العامل
الإ�سالمي ،مكة املكرمة – ال�سعودية.
رابع ًا  -معاجم اللغة وكتب �أخرى :
 .1الرازي – حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار
ال�صحاح ،ط ،1993 :دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان ،بريوت –
لبنان.
	.2الزبيدي – حمب الدين �أبو الفي�ض ال�سيد حممد مرت�ضى احل�سيني
الوا�سطي احلنفي� ،شرح تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،ط،1:
دار �إحياء الرتاث العربي ،املطبعة اخلريية ،القاهرة – م�صر.
 .3كتيب مطبوع مبنا�سبة الأربعون عام ًا الأوىل،1985 – 1945 ،
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ،1985 ،روما –
�إيطاليا.
 .4التقرير اخلتامي للدورة التدريبية لتكوين املكونني يف جمال
الرتبية البيئية من منظور �إ�سالمي ،والذي عقد حتت �إ�شراف
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ( �إي�س�سكو ) ،وبرنامج
الأمم املتحدة للبيئة – املكتب الإقليمي لغرب �آ�سيا ( يونيب)،
وذلك يف الفرتة � 19 – 12أكتوبر  ،1997املنامة – البحرين.
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) ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت- خام�س ًا
1.

www.sheikhali-waqfia.org.qa.

2.

www.islamset.com.

3.

www.fikr.com.

4.

www.beeaty.com.

5.

www.e-cfr.org.

6.

www.khayama.com.

7.

www.jmuslim.naseej.com.

8.

www.isesco.com.

9.

www.habous.gov.ma.
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∫ WK�K��« ôU��

Êu?? B� ¨q�U?? A�« —UÞù« p?K� w� WK?�K��« ôU?? −? ?� —Ëbð
w²�« W?�«b?²?�*« WO?LM²�« f?Ý_ ÎUI?�Ë ¨W?O?F?O³D�« œ—«u?*«Ë W¾?O?³�«
¨W?O?ŽU?L?²?łô« W?O?LM²�«Ë W¹œU?B?²?�ô« W?O?L?M²�« 5Ð Ê“«u?²�« oI?%
∫WOðü« ôU:« qLAðË ¨W¾O³�« W¹ULŠË
U?O?�¬ s� U?N?I? O?I? ×?²Ð oK?F?²¹ U?�Ë W??�«b?²? �*« W?O? LM²�« ≠ ±
ÆWO¾OÐË WOŽUL²ł«Ë W¹œUB²�«
ÆWOłu�uJ¹ô« rEM�« …—«œ≈ ≠ ≤
Æ WÐcF�« ÁUO*« ≠ ≥
ÆUN²OLMðË W¹dDH�« …UO(« W¹ULŠË ÍuO(« ŸuM²�« Êu� ≠ ¥
oÞUM?LK� WK�U?J²*« W??O? ¾? O? ³�« …—«œù«Ë W?¹d??×? ³�« W??¾? O? ³�« ≠ µ
ÆWOKŠU��«
ÆqŠd�« oÞUM�Ë WOŽ«—e�« oÞUMLK� W�«b²�*« WOLM²�« ≠ ∂
ÆÀuK²�« W×�UJ� ≠ ∑
ÃU?²½ù« UO?KLŽ w� U?N�U?šœ≈Ë ÎUO?¾?OÐ W?LOK��« U?OMI?²�« ≠ ∏
Æœ—«u*« …—«œ≈Ë
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Æw¾O³�« ÂöŽù«Ë ¨WO¾O³�« WOÐd²�« ≠ ±±
Æ`z«uK�«Ë 5½«uI�« oO³Dð UO�¬Ë w¾O³�« l¹dA²�« ≠ ±≤
ÆWOLM²�«Ë W¾O³�«Ë …√d*« —Ëœ e¹eFð ≠ ±≥
Æ w¾O³�« s�_« ≠ ±¥
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�
ådAMK� »U�� Õ«d��«ò …—UL��«
¡«d?³)«Ë ¡U?LKF�« qJ� U?NðU?O% W?¾?O³?K� WO�Ëb�« b?¹«“ …ezUłò Íb?Nð
r¼u??ŽbðË W?HK?²?<« W??O?LM²�«Ë W??¾?O? ³�« ôU?−? � w� »d??F�« 5¦?ŠU??³�«Ë
w� rNM� W??L¼U?�?� W?L?łd??²�«Ë nO�Q?²�UÐ W?K�K��« Ác¼ w� W?�—U??A?LK�
‚u??I? Š kH?ŠË W??�«b??²? Ýù« u??×½ W??OÐd?F?�« U½œöÐ w� W??O? LM²�« t??O? łuð
Æ…U�UF� WLOKÝ W¾OÐ w� W�œUI�« ‰UOł_«
d?? AM�« b?? Ž«u??� vK?Ž ŸöÞù« ¡U??łd?�« ¨W??�—U?? A*« w� Vžd?¹ s*Ë
b¹d³�« Ë√ ¨b¹d?³�« Ë√ ¨f�UH�UÐ U?N�UÝ—≈Ë ¨ÁU½œ√ …—U?L²Ýô« ú?�Ë ¨ÁöŽ√
∫åW¾O³�« r�UŽ WK�KÝ d¹d% W¾O¼ò v�≈ w½Ëd²J�ù«
åW¾O³K�

WO�Ëb�« b¹«“ …ezUł W�ÝR�ò

b¹«“ aOA�« Ÿ—Uý ≠ wKF�« ÃdÐ ≠ µ∞¥ r�—
w‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ðœ ≤∏≥ππ ∫ » Æ’
…b×²*« WOÐdF�« «—U�ù«
©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∂∂∂ ∫ nðU¼
©´π∑±® ∞¥ ≠ ≥≥≤∂∑∑∑ ∫ f�U�
zayedprz@emirates.net.ae ∫ w½Ëd²J�≈ b‡¹dÐ

∫ r‡‡‡‡Ýô«
∫ WOLKF�« Wł—b�«
∫ WHOþu�«
∫ Ê«u‡MF�«
∫f�UH�«

∫ nðUN�«
∫ w½d²J�ù« b¹d³�«
∫ Õd²I*« »U²J�« Ê«uMŽ

� tHKš dE½«
557

 من مـنـظــور �إ�ســالمــي...الـبـيـئـة

�
Á«u���Ë »U�J�« WOL�√ s� …dB��� …c��

�

—«d‡‡‡‡�≈
WK�KÝ w� dAM�« bŽ«u� vKŽ XFKÞ« b� w½QÐ ÁU½œ√ l�u*« U½√ d�√
W�?ÝR* l³D�« …œUŽ≈Ë d?AM�« ‚uI?Š kHŠ vKŽ o�«Ë√Ë ¨åW?¾O?³�« r�UŽò
q� d?š¬ w� W??×?{u*« ◊Ëd?A�« V�?Š ¨åW??¾?O?³K� W?O�Ëb?�« b¹«“ …ezU?łò
ÆWK�K��« s� »U²�
∫ lO�u²�«
∫ a‡¹—U²�«

�
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�
åW�O��« r�U�ò WK�K� w� „«d��« WLO��

∫ r‡Ýô«
∫ WMN*«
∫ Íb¹d³�« Ê«uMF�«
∫ f�UH�«

∫ nðUN�«
∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�«

©r¼—œ ±∞∞® 5²MÝ

©r¼—œ ∂∞® WMÝ

ÊUL²z≈ W�UDÐ
Am Express

‚bB� pOý o�d�
Master Card

∫ mK³*«

Visa

∫…b* „«d²ý«
Î«bI½
∫ W�UD³�« Ÿu‡½
∫ W�UD³�« r�—

∫ W�UD³�« ¡UN²½« a¹—Uð
∫ lO�u²�«
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