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ملخص البحث:
يف ظل ما تشهده البيئة من إفساد ممنهج ،وتدمري متعمد ،واستهتار مبقومات احلياة ،وعناصر الوجود اإلنساين؛ متسي
احلاجة ملحة إلعادة االعتبار ملنظومة القيم اليت متثل يف اتريخ األمم الناىضة أساس البناء ،وحجر الزاوية ،وصمام األمان .إضافة إىل
املقارابت األخرى القانون ية واالجتماعية واالقتصادية اليت تروم احلفاظ على البيئة ،وتثمني مواردىا ،ومحاية عناصرىا ...اليت إن
ُوظفت يف سياق تكاملي ،وجهد مجاعي ستكون ال شك عامال من عوامل احلماية ،ورافدا من روافد األمن البيئي ،والتقدم اإلنساين،
والسالمة الصحية.
وقد انتظم البحث -بعد ىذه املقدمة -يف مبحثني :اعتنيت يف املبحث األول مبفهوم القيم ،ومادتو اللغوية ،واملعاين
املتولدة منو مبا ُيَُ ِّكن من فهم أبعاد املفهوم ومقاصده وأبعاده ووظائفو ،مث عرضت يف املبحث الثاين للقيم الناظمة للسلوك البيئي
اإلنساين ،مث أتيت خبامتة مجعت فيها نتائج البحث وخالصاتو وتوصياتو.
الكلمات املفتاحية :القيم ـ األمن البيئي ـ الرتبية البيئية ـ السلوك اإلنساين
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Abstract
According to what environment witnesses of systematic corruption, intended
destruction, and underestimation of life's fundamentals and human existence
elements, there is a critical necessity to reconsidering value system that
represents the building bas, corner stone, and a safety valve in the history of
rising nations in addition to the other legal, social, economical approaches
aiming keeping the environment and estimating its resources, and protecting its
elements. If these elements utilized in an integrated context and team effort, they
will be a protecting factor and a bridge for environmental security, human
progress, and health safety.
This research divided – according to this introduction – into two sections:
the first of them investigated the value concept, its language origin, and its
generated meanings that enable of understanding the dimensions of this concept,
aims, and functions. The second section displayed the organizing values of the
environmental human behavior. The conclusion included the research results,
recommendations, and suggestions.
Keywords: Values- environmental security – environmental education- human
behavior
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مقدمة:
يف ظل ما تشهده البيئة من إفساد شلنهج ،وتدمري متعمد ،واستهتار دبقومات احلياة ،وعناصر
الوجود اإلنساين؛ سبسي احلاجة ملحة إلعادة االعتبار دلنظومة القيم اليت سبثل يف اتريخ األمم الناىضة
أساس البناء ،وحجر الزاوية ،وصمام األمان .إضافة إىل ادلقارابت األخرى القانونية واالجتماعية
واالقتصادية اليت تروم احلفاظ على البيئة ،وتثمني مواردىا ،ومحاية عناصرىا ...اليت إن ُوظفت يف سياق
تكاملي ،وجهد مجاعي ستكون ال شك عامال من عوامل احلماية ،ورافدا من روافد األمن البيئي،
والتقدم اإلنساين ،والسالمة الصحية.
ضلتاج فيما ضلتاجو إىل إعادة تشكيل وأتسيس عالقة اإلنسان ابلبيئة ،ومن مث نقرتح بناءىا على
مستوايت ثالثة/قيم ثالث:
 التعمري :ابعتبار أن اإلنسان مطالب بتعمري األرض وتنميتها وإصالحها ،ودرء اخللل الواقع هبا ،أوادلتوقع حدوثو بسبب عبث البعض وإفساده وإضراره ابلبيئة.
 التسخري :عرب مستويني * :مستوى التوسل هبا دلعرفة اخلالق ،وإدراك عظمتو ،والوقوف علىقدرتو * ،ومستوى اثن :تسخريىا يف خدمة وجوده ،وربقيق مقصد وجوده ابعتبار أن اإلنسان كائن
مقاصدي.
 التحرير :ربريره من القيود اليت تشل إرادتو ،وتغري طبيعتو كاألاننية واألثرة وحب الذات الذيتسبب االستغالل ادلفرط والتعسف ادلفضي إىل اإلضرار ابلبيئة.
يطمح ىذا البحث الستكشاف القيم ادلؤثرة يف تغيري السلوك اإلنساين يف عالقتو ابلبيئة من
التدمري إىل التعمري ،ومن التخسري إىل التسخري ،ومن االستعباد إىل التحرير.
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وقد انتظم البحث -بعد ىذه ادلقدمة -يف مبحثني :اعتنيت يف ادلبحث األول دبفهوم القيم،
ومادتو اللغوية ،وادلعاين ادلتولدة منو دبا ُُيَ ِّكن من فهم أبعاد ادلفهوم ومقاصده وأبعاده ووظائفو ،مث عرضت
يف ادلبحث الثاين للقيم الناظمة للسلوك البيئي اإلنساين ،مث أتيت خباسبة مجعت فيها نتائج البحث
وخالصاتو وتوصياتو.
املبحث األول :منظومة القيم :املفهوم والوظائف
سبثل القيم يف اتريخ اجملتمعات الروح السارية ،واجلوىر األصيل ،واألساس ادلتني الذي تتأسس
عليو العالقات اإلنسانية ،والروابط االجتماعية ،وتشكل احلصن احلصني من التأثريات السلبية الوافدة،
والضابط للتصرفات وادلواقف والقرارات ،فضال عن عوائدىا التنموية واحلضارية .وقد حوت رسالة
اإلسالم قيما ابنية ،ومبادئ سامية ،كانت ادلوجو حلضارتو ،واحملرك لنهضتو ،واحملصن جملتمعو ،يف إطار
منظومة قيمية شاملة تتنوع إىل قيم تربوية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وبيئية ،وسلوكية...
املطلب األول :مفهوم القيم
مؤ ِّس َسة ،ومفاتيح
تنتصب ادلصطلحات يف بنية ادلشاريع الفكرية والنظرايت العلمية أعمدة َ
موصلة ،ومفاصل رابطة تُساىم يف حركة الفكرة ،وتساعد على تشكل ادلعىن يف قوالب مصطلحية تنقلو
من دائرة اإلضمار إىل فضاء اإلظهار ،حيث تؤدي اللغة احلاملة بذلك وظيفتها التواصلية ،وغاايهتا
التعبريية.
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لذا سنعمد يف ىذا ادلطلب إىل حصر الدالالت اللفظية واالستعماالت اللغوية دلصطلح "القيم"
يف اللغة العربية إفرادا وتركيبا ،واشتقاقا وضلتا؛ من خالل استحضار مواطن وروده يف القرآن الكرمي ،وبيان
كماً وكيفا.
معانيو واستعماالتو ّ
يرجع مصطلح القيم يف مأخذه اللغوي وجذره األصلي إىل مادة "ق و م" ،وقد ورد يف القرآن
الكرمي ابشتقاقات سلتلفة ،وصيغ متعددة (قوامون ،قياما ،أقيموا ،قواما ،مقاماَ ،ق ََُِّيا ،مستقيما،)...
وقد وجدان ىذه ادلادة اللغوية -بعد اإلحصاء واالستقراء -تدور على ادلعاين التالية سنعمد إىل عرضها يف
ىذا احملل اتركني عمليات التحليل والربط ،وبيان وجوه التناسب والتناسق واالنسجام بينها وبني مصطلح
القيم إىل حني نظران يف األصول ادلؤسسة ذلذا ادلفهوم ،والوظائف ادلنوطة بو.
ولن يتأتى لنا فهم مضمون مصطلح "القيم" وأبعاده ومقاصده وتطبيقاتو إال ابستكناه معانيو،
وتبني استعماالتو اللغوية ،وتوظيفاتو البيانية؛ ابلنظر إىل أنك لن ذبد يف الغالب وأنت تتصفح أمهات
كتب ادلعاجم والقواميس ىذا ادلصطلح ابدلفهوم ادلتداول اآلن؛ لذلك نشري إىل ادلعاين الداخلة وادلتولدة
من مأخذه اللغوي:
 رعاية الشيء وحفظو :يقول الراغب األصفهاين« :وقيام للشيء ىو ادلراعاة للشيء واحلفظ لو»ٔ،ومنو قولو هللا تعاىل :اي أَيُّها الَّ ِذين آَمنوا ُكونُوا قَ َّو ِامني ِابلْ ِقس ِط شه َداء َِِّ
ّلِل َولَ ْو َعلَى أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ ِو الْ َوالِ َديْ ِن
َ َُ
َ َ
َ ْ َُ َ
اّلِلُ أَنَّوُ َال إِلَوَ إَِّال ُى َو َوالْ َم َالئِ َكةُ َوأُولُو الْعِْل ِم قَائِ ًما ِابلْ ِق ْس ِط َال
ني( النساء ،)ٖٔ٘ :وقولوَ  :ش ِه َد َّ
َو ْاألَقْ َربِ َ
احل ِكيم( آل عمران ،)ٔٛ :وقولو :أَفَمن ىو قَائِم علَى ُك ِل نَ ْف ٍ ِ
ِ َِّ
ِ
ت
س دبَا َك َسبَ ْ
َ ْ َُ ٌ َ
إلَوَ إال ُى َو الْ َعز ُيز َْ ُ
ّ
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وم( البقرة:
اّلِلُ َال إِلَ َو إَِّال ُى َو ْ
(الرعد )ٖٖ :أي حافظ ذلا .ٗٔٚ ..ومنو قولو عز وجلَّ  :
احلَ ُّي الْ َقيُّ ُ
ٕ٘٘) أي القائم احلافظ لكل شيء ،وادلعطي لو ما بو قِ َو ُاموٕ.
 ِمالك الشيء وقِوامو ،وما كان بو كمالو ونظامو :يقول الراغب« :القيام والقوام اسم دلا يقوم بوٖ
الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم
الشيء أي يثبت ،كالعماد والسناد دلا يُعمد ويُسند بو»  .ومنو قولو تعاىلَ  :وَال تُ ْؤتُوا ُّ
ٗ
احلََر َام
ت ْ
اّلِلُ لَ ُك ْم قِيَ ًاما( النساء )٘ :أي جعلها شلا ُيسككم  ،وقولوَ  :ج َع َل َّ
الَِّيت َج َع َل َّ
اّلِلُ الْ َك ْعبَةَ الْبَ ْي َ

قِيَ ًاما لِلن ِ
َّاس( ادلائدة )ٜٚ :أي قواما ذلم يقوم بو معاشهم ومعادىم٘ .يقول الكفوي يف "كلياتو" أتكيدا
على ىذا ادلعىن« :قوام األمر :نظامو وعماده ِ
ومالكو الذي يقوم بو».ٙ
ِ
أصالن
االنتصاب لفعل الشيء أو العزم على إنفاذه :يقول ابن فارس« :القاف والواو وادليمِ
أحدمها على ٍ
ٍ
صحيحانُّ ،
مجاعة ٍ
انتصاب أو َع ْزُم» ،ومنو
اآلخر على
يدل ُ
غريىم ،و َ
انس ،ورَّدبا استُعري يف ْ
َّ ِ
الص َال ِة( ادلائدة )ٙ :دبعىن انتصبتم إلقامة الصالة،
ين آَ َمنُوا إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِ َىل َّ
قولو تعاىلَ  :اي أَيُّ َها الذ َ
وعزمتم على أدائها.
 الثبات والرسوخ :منو قولو تعاىل :قُل إِن َِِّن ى َد ِاين رِّب إِ َىل ِصر ٍاط ُم ْستَ ِقي ٍم ِدينًا قِيَ ًما( األنعام:
َّ
َ
ْ
َ
ٔ ،)ٔٙأي :اثبتا مقوما ألمور معاشهم ومعادىم ،ٚوقام احلق :ظهر وثبت.ٛ
ِ َّ ِ
اّلِلُ ُمثَّ
ين قَالُوا َربُّنَا َّ
 لزوم املنهج املستقيم واعتدال القصد ووسطية الوجهة :منو قولو تعاىل :إ َّن الذ َاست َقاموا( فصلت ،)ٖٓ :وقولو :فَاست ِقم َكما أ ُِمرت( ىود ،)ٕٔٔ :وقولو :فَ ِ
يموا إِلَْي ِو
َْ ْ َ ْ َ
ْ
َْ ُ
استَق ُ
واست ْغ ِفروه( فصلت ،)ٙ :وقولو :وَكا َن ب ِ
ك قَ َو ًاما (الفرقان )ٙٚ :أي وسطا وعدال.ٜ
ني ذَل َ
َ َْ َ
َ َْ ُ ُ
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ٍ
ِ
ِ ِ
يموا الت َّْوَرا َة
 توفية الشيء حقو :منو قولو تعاىل :قُ ْل َاي أ َْى َل الْكتَاب لَ ْستُ ْم َعلَى َش ْيء َح ََّّت تُق ُِِ
يل( ادلائدة )ٙٛ :أي :توفون حقوقهما ابلعلم والعملٓٔ .وقولو تعاىل يف كثري من ادلواضع:
َو ْاإل ْصل َ
ِ
الص َال َة يقول الراغب يف ذلك« :مل أيمر تعاىل ابلصالة حيثما أمر ،وال مدح بو حيثما مدح
يموا َّ
َ وأَق ُ
إال بلفظ اإلقامة تنبيها أن ادلقصود منها توفية شرائطها ال اإلتيان هبيئاهتا»ٔٔ.
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املطلب الثاين :وظائف القيم
ال شك أن من يتأمل جليا ىذه ادلعاين -السالفة الذكر -رلتمعة جيد الرتابط بينها وبني مفهوم
"القيم" يف خصائصو ومقاصده وسلرجاتو ،وخباصة معاين :الثبات والرسوخ واالعتدال واالستقامة والرعاية
والنظام .ومن مث صلمل ىذه الوظائف فيما يلي:
قيم ابنيةٌ :إن من وظائف القيم تكوين التوجهات االعتقادية ،وبناء التصورات ،وتوجيو
 ٌالتصرفات ،وإنبات القيم التأسيسية اليت تنبثق من رسالة اإلسالم السامية ،وقيمو العالية ،وأصولو الثابتة.
صنة :تشكل القيم يف اتريخ األمم الناىضة أساس البناء ،وعماد التغيري ،ووسيلة
قيم ُُمَ ِّ
 ٌالتحصني ،وصمام األمان اليت من شأن سبثلها ،وااللتزام هبا ،والسري على مقتضاىا ،واستحضار ىديها
أن جيعل البناء متينا ،واجملتمع متماسكا ،صامدا أمام الزالزل والعواصف ،وبذلك ربقق القيم معىن األمان
واحلماية والتحصني.
قيم دافعةٌ رافعةٌ :ىذه القيم البانية واحملصنة حني تسري روحها يف اجملتمع زبلق يف الفرد
 ٌاحلافزية على العطاء ،والقدرة على اإلنتاج ،والفاعلية يف العمل ،واالنسجام يف الرؤية ،والوضوح يف
القصد ابعتبارىا منظومة يتصل بعضها ببعض ،فال يستقيم حديث عن قيمة "العمل" يف اإلسالم –على
سبيل ادلثال -دون استحضار ضمائمو من "اإلحسان" ،و"اإلتقان" ،و"الصدق" وغريىا من القيم اليت
تشكل وحدة منسجمة ،وحلمة واحدة ،ونسقا متصال.
املبحث الثاين :ثالثية الفاعل القيمي وأثرىا يف تعزيز األمن البيئي
املطلب األول :من التدمري إىل التعمري
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كثرية ىي اآلايت القرآنية اليت تربز وتعري طبيعة ىذا اإلنسان وتصفو ابلظلم والكفر واذللع
والطمع والقنوط واجلهل واخلسران واإلفساد والتدمري ...إال من تداركتو رمحة هللا ،ومشلتو ألطافو ،ودخل
ِ
ادلوحدين ،الذين يشهدون أن ذلذا الكون ادلرتامي الشاسع خالقا حكيما ،مدبرا متصرفا
يف زمرة ادلؤمنني ّ
ِ ِِ
الس ِميع الْب ِ
ص ُري( الشورى .)ٔٔ:مل يرتكهم ألىوائهم وعقوذلم تقذف هبم
يف ملكوتو َ كمثْلو َش ْيءٌ َوُى َو َّ ُ َ
يف مهاوي التيو والعبث والضالل ،بل أرسل إليهم رسال مبشرين ومنذرين ،أوضحوا ذلم الطريق ،ورمسوا
ذلم الغاية من وجود اإلنسان وخلقو ،وبينوا ذلم احلقيقة اليت اختلفت حوذلا األفهام ،أال وىي حقيقة
األلوىية.
وىؤالء ىم الذين استثناىم هللا من اخلسران والبوار ،يف قولو تعاىل :إِ َّن ِْ
اإلنْ َسا َن لَِفي ُخ ْس ٍر إَِّال
الَّ ِذين آَمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
لص ِْرب( العصر .)ٖ-ٕ:وىم الذين امتدحهم هللا
اص ْوا ِاب َّ
َ َ ََ
اص ْوا ِاب ْحلَ ِّق َوتَ َو َ
الصاحلَات َوتَ َو َ
تعاىل يف عدة آايت من الكتاب العزيز أبوصاف جليلة ،وخصال كرُية ،ومآثر عظيمة .يقول هللا تعاىل:
اجل ِ
و ِعباد َّ َّ ِ
ِ
ين ُيَْ ُشو َن َعلَى ْاأل َْر ِ
اىلُو َن قَالُوا َس َال ًما( الفرقان،)ٖٙ:
َ َُ
ض َى ْو ًان َوإ َذا َخاطَبَ ُه ُم َْ
الر ْمحَ ِن الذ َ
ِِ
َّجَرِة( الفتح ،)ٔٛ:وقالَ  :ر ِض َي َّ
وقال أيضا :لََق ْد َر ِض َي َّ
ني إِ ْذ يُبَايِعُونَ َ
اّلِلُ َع ِن الْ ُم ْؤمن َ
ك َْرب َ
ت الش َ
اّلِلُ

ِ
ك لِ َم ْن َخ ِش َي َربَّوُ( البينة.)ٛ:
ضوا َعْنوُ َذل َ
َعْن ُه ْم َوَر ُ

لذلك ىو زلتاج -ابلنظر دلا ُجبل عليو -إىل قيم ربصنو ،ومبادئ ترفعو ،وضوابط تَُرِّشد حركتو
يف الدنيا ،وتوجو سلوكو ،وتنظم عالقاتو مع ادلخلوقات والكائنات .وقد جعل هللا ادلقصد العام من وجود
اإلنسان عمارة األرض ،وحسن االنتفاع خبرياهتا من غري إسراف أو إضرار أو زبريب ،قال تعاىلُ ( :ى َو
ض واستَ عمرُكم فِيها فَاستَ ْغ ِفروه ُمثَّ تُوبوا إِلَي ِو إِ َّن رِّب قَ ِر ِ
ِ
يب) (ىود )ٙٔ:يقول
َّ
ُ ْ
أَنْ َشأَ ُك ْم م َن ْاأل َْر ِ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
يب ُرل ٌ
ٌ
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صاحب "التحرير والتنوير" رلليا ىذا ادلعىن« :واالستعمار :اإلعمار أي جعلكم عامرينها ...ومعىن
اإلعمار أهنم جعلوا األرض عامرة ابلبناء والزرع والغرس ألن ذلك يعد تعمريا لألرض»ٕٔ.
لذلك كان "التعمري" و"عمارة األرض" من القيم الناظمة لعالقة اإلنسان ابلبيئة ،ابعتبار أنو
مطالب بتعمري األرض وتنميتها وإصالحها ،ودرء اخللل الواقع هبا ،أو ادلتوقع حدوثو بسبب عبث البعض
وإفساده وإضراره دبواردىا وخرياهتا .يقول عالل الفاسي« :ادلقصد العام للشريعة اإلسالمية ىو عمارة
األرض ،وحفظ نظام التعايش فيها ،واستمرار صالحها بصالح ادلستخلفني فيها ،وقيامهم دبا كلفوا بو
من عدل واستقامة ،ومن صالح يف العقل ويف العمل ،وإصالح يف األرض ،واستنباط خلرياهتا وتدبري
دلنافع اجلميع»ٖٔ.
وىذا النزوع إىل التخريب والتدمري كما نراه يف عصران إمنا ىو ذبل من ذبليات النزوع اإلنساين
ادلنفلت من الضوابط ،ادلتحرر من القيم ،ادلتمرد عن ادلنظومة األخالقية الرابنية ،لذلك كانت إشارة
ِ
ِ
ادلالئكة قاصدة ذلذا ادلعىن يف قوذلا( :أ َ ِ
ك ال ِّد َماءَ) (البقرة ،)ٖٓ :وما
ْ
َذب َع ُل ف َيها َم ْن يُ ْف ِس ُد ف َيها َويَ ْسف ُ
اإلضرار ابلبيئة وتدمريىا إال مظهر من مظاىر اإلفساد ،وملمح من مالمح افتقاد منظومة القيم
ِ
األخالقية؛ كما يُستفاد من قولو تعاىلَ ( :وِم َن الن ِ
اّلِلَ َعلَى َما
ك قَ ْولُوُ ِيف ْ
احلَيَ ِاة الدُّنْيَا َويُ ْش ِه ُد َّ
َّاس َم ْن يُ ْعجبُ َ
ِ
ِ
اخلِص ِام وإِ َذا تَوَّىل سعى ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
ب
ك ْ
َّس َل َو َّ
اّلِلُ َال ُُِي ُّ
احلَْر َ
ض ليُ ْف ِس َد ف َيها َويُ ْهل َ
ِيف قَ ْلبِو َوُى َو أَلَ ُّد ْ َ َ َ َ َ
ْ
ث َوالن ْ
الْ َف َس َاد) (البقرة.)ٕٓ٘-ٕٓٗ :
املطلب الثاين :من التخسري إىل التسخري
إن اإلنسان يف اإلسالم سللوق مكرم ،فهو مركز الكون وزلور احلضارة ،أكرمو هللا تعاىل ابلعقل
واإلدراك وخلقو يف أفضل ىيئة ،وأكمل صورة ،وأحسن قوام ،وأطلق إرادتو احلرة من القيود واألغالل اليت
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تكبلها ،وأسجد لو مالئكتو األطهار ،ونفخ فيو من روحو ،واستخلفو على أرضو ،وسخر لو الكون
بكاملو أداة طيعة يف سبيل خدمتو ،والقيام على شؤونو ،وأسبغ عليو نعمو ظاىرة وابطنة ،وفضَّلو على
كثري شلن خلق تفضيال ،وأرسل إليو رسلو مبشرين ومنذرين ،وأنزل الكتب فيها ىدى وشفاء ورمحة لتدلو
على هللا خالقو احلكيم ،وترشده إىل حقيقة وجوده ،وسر حياتو وشلاتو ،يقول هللا تعاىلَ ( :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِِن
ِ
آَدم و َمح ْلنَاىم ِيف الْب ِر والْبح ِر ورزقْ نَ ِ
ض ْلنَاىم علَى َكثِ ٍري ِشلَّن خلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ض ًيال)
اى ْم م َن الطَّيِّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ ّ َ َ ْ َ ََ ُ
ْ َ
ََ َ َ ُ ْ
(اإلسراء.)ٚٓ:
وتتعدد أوجو ومظاىر ىذا التكرمي اإلذلي لإلنسان ،بتعدد أفضال هللا وأنعمو ومآثره ،يقول اإلمام
ابن القيم اجلوزية يف سفره القيم "مدارج السالكني"« :اعلم أن هللا سبحانو وتعاىل اختص نوع اإلنسان
من بني خلقو أبن كرمو وفضلو وشرفو ،وخلقو لنفسو وخلق كل شيء لو ،وخصو من معرفتو وزلبتو وقربو
وإكرامو دبا مل يعطو غريه ،وسخر لو ما يف مساواتو وأرضو وما بينهما ،حَّت مالئكتو الذين ىم أىل قربو
استخدمهم لو ،وجعلهم حفظة لو يف منامو ويقظتو ،وظعنو وإقامتو ،وأنزل إليو وعليو كتبو ،وأرسلو وأرسل
إليو ،وخاطبو وكلمو منو وإليو ...فلإلنسان شأن ليس لسائر ادلخلوقات»ٗٔ.
وج ِّوه ،وبره
وقد سخر هللا تعاىل لو الكون جببالو وسهولو ،وأهناره ووداينو ،وأبراجو ومسائو ،وأرضو َ
ض َِ
وحبره .يقول هللا تعاىلُ  :ى َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا( البقرة ،)ٕٜ:وقال كذلكَ  :و َس َّخَر
السماو ِ
ض َِ
ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا ِمْنوُ( اجلاثية ،)ٖٔ:وذلل لو األرض ليمشي يف مناكبها،
لَ ُك ْم َما يف َّ َ َ
ِ
ض َذلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزقِ ِو
وأيكل من رزقها ،يقول هللا تعاىلُ  :ى َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ور( النشور .)ٔ٘:قال ابن القيم رلليا معىن ىذه اآلية« :أخرب سبحانو أنو جعل األرض ذلوال
َوإِلَْي ِو الن ُ
ُّش ُ
منقادة للوطء عليها وحفرىا وشقها والبناء عليها ،ومل جيعلها مستصعبة شلتنعة على من أراد ذلك منها،
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وأخرب سبحانو أنو جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاات ،وأخرب أنو دحاىا وطحاىا ،وأخرج منها
ماءىا ومرعاىا ،وثبتها ابجلبال ،وهنج فيها الفجاج والطرق ،وأجرى فيها األهنار والعيون ،وابرك فيها وقدر
فيها أقواهتا ،ومن بركتها أن احليواانت كلها وأرزاقها وأقواهتا زبرج منها ،ومن بركاهتا أنك تودع فيها احلب
فتخرجو لك أضعاف أضعاف ما كان ،ومن بركتها أهنا ربمل األذى على ظهرىا ،وزبرج لك من بطنها
أحسن األشياء وأنفعها ،فتواري منو كل قبيح ،وزبرج لو كل مليح ،ومن بركتها أهنا تسرت قبائح العبد
وفضالت بدنو وتواريها ،وتضمو وأتويو ،وزبرج لو طعامو وشرابو .فهي أمحل شيء لألذى وأعوده ابلنفع،
فال كان من الرتاب خري منو ،وأبعد من األذى ،وأقرب إىل اخلري»٘ٔ.
وسخر هللا لو الشمس والقمر ،والليل والنهار ،والنجوم والكواكب ،يقول جل وعال مبينا ما
ات و ْاألَرض وأَنْزَل ِمن َّ ِ
اّلِل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
َ َ
أسبغو على اإلنسان من نعم وفضائل ُجلىَُّ  :
الس َم َاو َ ْ َ َ َ َ
الس َماء َماءً
ات ِرزقًا لَ ُكم وس َّخر لَ ُكم الْ ُف ْل ِ
ِ
ي ِيف الْبَ ْح ِر ِأب َْم ِرِه َو َس َّخَر لَ ُك ُم ْاألَنْ َه َار َو َس َّخَر
َخَر َج بِِو ِم َن الث ََّمَر ْ ْ َ َ َ ُ َ
فَأ ْ
ك لتَ ْج ِر َ
ني وس َّخر لَ ُكم اللَّيل والنَّهار وآَ َات ُكم ِمن ُك ِل ما سأَلْتموه وإِ ْن تَع ُّدوا نِعمةَ َِّ
ِ ِ
اّلِل َال
لَ ُك ُم الش ْ
س َوالْ َق َمَر َدائبَ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ّ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ
َّم َ
السماو ِ
ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
وىا( إبراىيم ،)ٖٗ-ٖٕ:وقال كذلك :أََملْ تَ َرْوا أ َّ
ض
َن َّ
صَ
ُْرب ُ
اّلِلَ َس َّخَر لَ ُك ْم َما يف َّ َ َ
وأَسبغ علَي ُكم نِعمو ظَ ِ
اىَرًة َوَاب ِطنَةً (لقمان.)ٕٓ:
َ َْ َ َ ْ ْ َ َ ُ
لذلك صلد أن قيمة التسخري سبشي يف مسارين ،وتتجلى يف مستويني:
 التوسل هبا دلعرفة اخلالق ،وإدراك عظمتو ،والوقوف على قدرتو. تسخريىا يف خدمة وجوده ،وربقيق مقصد اخللق؛ ابعتبار أن اإلنسان كائن مقاصدي.املطلب الثالث :من االستعباد إىل التحرير
تلك األمراض اليت ذكرانىا آنفا تالزم النفس البشرية يف كل أطوارىا وأحواذلا ،ألهنا ِجبِلَّة وطبع
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مرتسخ يف اإلنسان ،ال ُُيلصو منها إال اإلُيان والعمل الصاحل ،ورلاىدة النفس ورايضتها ،دفعا لتلك
األدواء النفسية؛ كشيميت الظلم واألثرة ادلتأصلة يف النفس البشرية ،وقدُيا قال الشاعر العرّب :
ذ ا ع ف ة ف ل ع ل ة ال ي ظ ل م

والظلم من شيم النفوس فإن جتد

لذلك ينبغي -يف سبيل إعادة ضبط العالقة بني اإلنسان والبيئة على سلم القيم -ربريره من
القيود اليت تشل إرادتو ،وتغري طبيعتو كاألاننية واألثرة وحب الذات ،وحب الذات الذي تسبب
االستغالل ادلفرط ،والتعسف ادلفضي إىل اإلضرار ابلبيئة.
فتحرير البيئة شلا تعيشو من استعباد واستغالل مدمر ،مدخلو ربرير اإلنسان من أاننياتو البغيضة،
ونزعاتو الفاسدة ،وتطلعاتو ادلنفلتة من القيم ،ادلائلة إىل السيطرة واذليمنة؛ وقد غذى ىذا النزوع منطق
السوق ،وثقاف ة االستهالك ،والنيوليربالية اليت شكلت داعما ومساعدا ذلذا الواقع البئيس الذي ُيعن يف
استغالل األرض واستنزاف ثرواهتا دون استحضار لقيم العيش ادلشرتك ،ومستقبل البشرية وأجياذلا
الالحقة ،وواقع ومستقبل الكائنات األخرى اليت ترتبط مع اإلنسان يف أخوة شلتدة ،ورابط عميق ،حيث
تشكل امتدادا لألخوة اإلنسانية؛ فاألخوة الوجودية -دبا ىي رابط يربط ادلوجودات من مجيع الكائنات
احلية واجلمادات برابط وثيق -تعِن فيما تعنيو بناء ىذه العالقة على أسس االحرتام والتقدير ،وقد «وجد
بديع الزمان النورسي إبحساسو الصايف أن ىذه األخوة موصولة مبفهوم الزمن االنتسايب ،إذ يشعر
العبد املنسب أنو ال يشارك املوجودات يف أخوة العبادة هلل وحسب ،بل يتعدى ذلك إىل مشاركتها
يف أخوة الوجود».ٔٙ
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وحني جعل هللا البيئة زلققة دلنفعة اإلنسان ،طيعة لالنتفاع هبا ،واالستفادة منها ،مسخرة
لتحقيق مقاصد وجوده؛ إمنا جعل ذلك على سبيل اخلدمة والتيسري ،وليس على سبيل االستعباد والصراع
واذليمنة.
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خامتة:
إن من شأن سبثل ىذه القيم الثالث واستلهامها يف واقع اإلنسانية ادلعاصرة أن يدفع عنا أخطارا
زلدقة ،وويالت قادمة ،وهتديدات متالحقة ترتبص ابلوجود اإلنساين والبيئة احمليطة ،وحَّت نعيد الوفاق
بني اإلنسان والطبيعة حسب تعبري جان ماري بيلت ٔٚضلتاج إىل أن نويل اىتمامنا ذلذا العامل القيمي،
وندرك أن معاجلة ما أصاب البيئة وحلقها من تدمري واستنزاف ليس قاصرا على ادلقارابت القانونية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية بل ال بد من إعادة االعتبار للمدخل القيمي ،وادلنظومة األخالقية
اليت تَعترب رعاية البيئة ومحايتها مقصدا وجوداي ،وضرورة أخالقية تنتقل ابإلنسان من التدمري إىل التعمري،
ومن التخسري إىل التسخري ،ومن االستعباد إىل التحرير.
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اهلوامش:

ٔ ادلفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين.ٗٔٚ :
ٕ ادلصدر نفسو.ٗٔٚ :
ٖ ادلصدر نفسو.ٗٔٚ :
ٗ ادلصدر نفسو.ٗٔٚ :
٘ ادلصدر نفسو.ٗٔٚ :
 ٙالكليات ألّب البقاء الكفوي.ٕٚٛ :
 ٚادلفردات يف غريب القرآن.ٗٔٚ :
 ٛالكليات.ٕٜٚ :
 ٜالكليات.ٕٚٛ :
ٓٔ ادلفردات يف غريب القرآن.ٗٔٛ :
ٔٔ ادلفردات يف غريب القرآن.ٗٔٛ :
ٕٔ التحرير والتنوير ٕٔ.ٔٓٛ/
ٖٔ مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي.ٗٙ-ٗ٘ :
ٗٔ مدارج السالكني ٔ.ٔٛٚ/
٘ٔ الفوائد البن القيم.ٔٚ :
 ٔٙمفاتح النور.ٖٜٗ-ٖٗٛ :
 ٔٚراجع كتاب :عودة الوفاق بني اإلنسان والطبيعة جلون ماري بيلت.

الئحة املصادر واملراجع:
ادلفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين .دار ادلعرفة :بريوت ،ط1418 ،1ى .1998/
الكليات ألّب البقاء الكفوي .ربقيق عدانن درويش ،ودمحم ادلصري ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،طٕ،
ٜٔٗٔى ٜٜٔٛ/م.
التحرير والتنوير .التحرير والتنوير حملمد الطاىر بن عاشور .الدار التونسية للنشر :تونسٜٔٛٗ ،م.
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مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي .مؤسسة عالل الفاسي :الرابط ،طٗٔٗٔٔ ،ى ٜٜٔٔ/م.
مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني .ضبط وربقيق رضوان جامع رضوان ،مؤسسة ادلختار للنشر
والتوزيع :القاىرة ،طٕٕٔٔٗ ،ى ٕٓٓٔ/م.
الفوائد البن القيم .دار الفكر :بريوت-لبنانٔٗٓٛ ،ى ٜٔٛٛ-م.

-

مفاتح النور لفريد األنصاري .معهد الدراسات ادلصطلحية :فاس/مركز النور للدراسات والبحوث :تركيا/كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية :طهر ادلهراز فاس.ٕٖٓٓ ،

296

