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 :مصتخلص البحح

التنمية المستدامة ومصادرىا وتطبيقاتيا في ضوء  عف أبعادبحث أجرى الباحث 
ىدؼ مف خبلليا إلى التعرؼ عمى اإلطار الفمسفي ألبعاد التنمية ، اإلسبلميةالتربية 

والتعرؼ عمى أبعاد التنمية المستدامة في ضوء مصادر التربية ، لمستدامة في اإلسبلـا
ة المستدامة في ضوء مصادر التربية والكشؼ عف التطبيقات التربوية ألبعاد التنمي، اإلسبلمية
يتضح  فالتحميمي، البحث االتحميمي ليذالوصفي استخدـ الباحث المنيج  قدو ، اإلسبلمية

بالرجوع إلى القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة باعتبارىما المصدريف الرئيسييف لمتربية 
 والمنيج، ات تحقيقياتطمبواستخبلص ما بيما مف أبعاد لمتنمية المستدامة وم، اإلسبلمية
 :ما يمينتائج البحث  مف أبرزو ، ت تحقيؽ أبعاد التنمية المستدامةفي تحديد متطمبا الوصفي

، مف خبلؿ مصادره األصمية والفرعيةمفيـو أصيؿ أكد عميو اإلسبلـ ليا لتنمية المستدامة ا -
 . ضح كيفية تحققياوتو  ،ألبعاد التنمية شواىد تعززىاو 
يجاد التوازف  ،والتضامف والتمكيفنصاؼ اإل  ادئ وأىداؼ التنمية المستدامةمب مف أبرز - وا 

مكافحة مشكبلت ، تحقيؽ المساواة والعدالة االجتماعية، بيف االحتياجات المختمفة لممجتمع
االستخداـ العقبلني ، تحقيؽ نوعية حياة أفضؿ لمسكاف، التفكؾ االجتماعي والبطالة والفقر

إعادة توجيو ، تعزيز الوعي الثقافي لدى السكاف، يئة الطبيعيةاحتراـ الب، لمموارد
تعزيز إمكانية الحاضر والتفكير في المستقبؿ ، التكنولوجيا الحديثة لتحقيؽ أىداؼ المجتمع

 . التوافؽ والتكامؿ بيف التنمية والبيئة، القادمة األجياؿومصير 
 في البعد االقتصادي اإلسبلمية مف منظور التربية المستدامةالتنمية  مف أىـ ما ُيحقؽ -

 اإلنتاجالعمؿ المتواصؿ و ، تحقيؽ التوازف بيف طبقات المجتمعمراعاة واالجتماعي والبيئي 
تعزيز القدرة عمى ، االبتعاد عف المعامبلت المالية المحرمة، لتحقيؽ االقتصاد المزدىر
في البعد و  ،صاد المزدىرلبلقت تقتير تحقيًقاتجنب اإلسراؼ وال، مواجية األزمات االقتصادية

تحقؽ التكافؿ بيف األفراد ، أف يحدث التفاعؿ بيف جميع عناصره وفئاتو ضرورةاالجتماعي 
توجيو المنيج ، إشراؾ المسنيف في العممية التنموية، أساس وحدة المجتمع المسمـ

والترشيد في  ،إعمار األرض في البعد البيئيو ، سبلمي المسنيف لمتنمية المستدامةاإل
تشجيع ، ذلؾ العدالة بيف البشر في كؿ شيءوك ،وعدـ اإلسراؼ والبذخ ،استغبلؿ مواردىا

 . والتوعية بذلؾ، ي إطار خطط مرنةالصناعة المتواصمة بيئيا ف
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الجديد واألسرة  إلعبلـوا لتعميـتطبيقات منيا ا اإلسبلميةلمتنمية المستدامة في التربية  -
، مراحؿ التعميـفي المحافظة عمييا آلمنة و لبيئة اإدراج مفاىيـ ا ومف الميـ ،والمسجد

شراؾ المجتمع في التنمية المستدامةو  ومواقع وسائؿ اإلعبلـ  والتوعية بذلؾ مف خبلؿ، ا 
عمى وأنو ، والتربية األسرية عمى تطبيؽ التنمية المستدامة، التواصؿ االجتماعي

اؿ التعميمي قة في المجؤلصوؿ المتعمل تقديما اإلسبلميةالمختصيف في مجاؿ التربية 
 .مجاؿ التعميـوالصحي بما يرتقي ب
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Dimensions of Sustainable Development, its Sources and Applications 

in Light of Islamic Education” 
Abstract 

The present study aimed at identify the philosophical framework of the 

dimensions of sustainable development in Islam, the dimensions of sustainable 

development in the light of the sources of Islamic education, and to reveal the 

educational applications of the dimensions of sustainable development in the 

light of the sources of Islamic education. 

          The researcher used the descriptive analytical approach, as the 

descriptive relies on the Holy Qur’an and the purified Sunnah of the Prophet, 

as they are the main sources of Islamic education, and draws out the 

dimensions of sustainable development and the requirements for their 

realization. The results of the study as the following: - 

 •Sustainable development is an authentic concept that Islam emphasized 

through its original and subsidiary sources, and its dimensions are evidences 

that reinforce it and explain how to achieve it. 

 •The most prominent principles and goals of sustainable development are 

equity, empowerment, solidarity and finding a balance among the 

differences needs of the society, while achieving equality، social justice, and 

combating the problems of social disintegration, unemployment and 

poverty. 

 •To achieve sustainable development from the perspective of Islamic 

education in the economic, social and environmental dimension, there are 

some means including taking consideration to the achievement of balance 

between classes of society, and continuous work to achieve a prosperous 

economy, while moving away from forbidden financial transactions, and 

strengthening the ability to face economic crises. 

 •Among the most important applications of sustainable development in 

Islamic education are education, new media, the family and the mosque. 

 •It is important to incorporate and maintain the concepts of a safe environment 

in the educational stages, to involve the community in sustainable 

development, and to raise awareness of this through the media، social 

media, and family education on the application of sustainable development. 

 •The specialists in the field of Islamic education must present the principles 

related to the educational and health fields in order to advance in the field of 

education. 
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 مكدمة البحح:

األمـ تسعى و ، المجاالت يواجو العالـ اليوـ العديد مف المتغيرات في مختمؼ
وىذا يتطمب ، وضعيا الحاليف يلتحستنمية شاممة أوسع لمتحوؿ إلى  جاىدةً والمجتمعات 
 .تياانحو أىداؼ التنمية ومستجد االقدرات واإلمكانات وتوجييي استكشاؼ

التي  اإلسبلميةوخاصة في البمداف ، إف قضية التنمية تعد مف أىـ القضايا في عصرنا
عمى مى زيادة رؤوس األمواؿ والتركيز وال تقتصر التنمية ع، تصنؼ ضمف دوؿ العالـ الثالث

جمة الحياة ثقافًيا لضماف ديمومة ع الدرجة األولى؛ىي تنمية واستثمار لمعقوؿ ب بؿ ،اإلنتاج
 . اقتصادًياواجتماعًيا و 

أف "التنمية المستدامة مف التحديات الرئيسة التي . (ٕٖٔص :ٕٕٓٓ :ويؤكد )الرشيد
 وتغير المناخ، في ظؿ معدالت النمو العالمية المرتفعة لمفقر وعدـ المساواة، تواجو عالـ اليوـ

بؿ أصبحت  ،عمى مكاف محدد مقتصرةً ُعد ىذه المشكبلت لـ تَ و ، قتصاديةواألزمات المالية واال
 . "األجياؿتيدد المية ال تعرؼ الحدود الجغرافية و مشكبلت ع

مما  اإلفادةو ، نية صالحة لغرس بذور التنميةمطالب بتربية مي فالعالـ اإلسبلمي اليوـ
يرتكز عمى  عموماً  اإلسبلمي ظورمنالمف  التنميةكما أف أسموب ، ا لعبادة في األرضسخره 

والمحافظة عمى  ،واالستثمار قائمة عمى العمؿ ،نظرة عمرانية شاممة فرضية أف النظرة لمحياة
بيئة تتماشى مع حقوقو وكرامتو في  اإلنسافولكي يعيش ، الحاضرة والبلحقة األجياؿحقوؽ 
 . لتنمية الُمستدامةباذلؾ بد مف ارتباط  ال ؛يةاإلنسان
تنمية الليست و ، مف أىـ القضايا في العصر الحاضر عدّ المستدامة تُ التنمية  ةقضيإف  
واستثمارىا بشكؿ أفضؿ لضماف عقوؿ تنمية لم بؿ ىي، فحسب اإلنتاجرؤوس األمواؿ و لزيادة 

 . اا واقتصاديً ا واجتماعيً ديمومة عجمة الحياة ثقافيً 
أف النظرة لمحياة  كز عمى فرضيةتر كما أف أسموب التنمية مف منظور إسبلمي ي

إستراتيجيات  منسجمة معحياة لـ تكف النظرة لمإذا ف، ستراتيجيات التنمية أمراف متبلزمافوا  
ي اإلنسانعمى حقيقة التكامؿ بيف البعد تقـو  حيث ؛فستظؿ تنمية ناقصة ياىدافالتنمية وأ
 . وترقب كؿ جديد لتحقيؽ التوازف والشمولية ،والبيئي
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تعميـ التنمية إلى اكتساب  نا نسعى فيأن إلى ،(ٛٔ :ٕٔٔٓ :سعيدي )أمبو وقد أشار
ومراعاة ، والبيئية بيف الجوانب االقتصادية واالجتماعية لقيـ والميارات التي تحقؽ توازًناا

  .النمو والتقدـ لمفرد والمجتمع في الحياة
رة أقر اإلسبلـ العمؿ بصو حيث  اإلسبلميةأصيبل في الشريعة  مبدأً د عَ التنمية تُ و  
ُىَو الَِّذي َجَعَؿ ﴿: كما في قولو تعالى، لطمب الرزؽوحث عمى السعي في األرض ، مستدامة

َلْيِو النُُّشورُ  ـُ اأَلْرَض َذُلوال َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْف ِرْزِقِو َواِ  اآلية: ، سورة الممؾ] ﴾َلُك
 مى ا عميو وسمـ "كما في قولو ص وال يبقى مع المسمـ بعد مماتو إال ما كاف مستداماً ، [٘ٔ

وولد صالح يدعو ، ينتفع بو وعمـ، إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثبلث: صدقة جارية
نما ىي  ،ا عمى شعب أو جنس أو بمدوالتنمية بأبعادىا ليست حكرً ، (رواه مسمـ) ،لو " وا 
ومحاولة  ،ذؿ والتطويرحؽ الب ا _فردا أو مجتمع _ ولكؿ أحد صادؽ ،وروث إنساني مشترؾم

 . دفع عجمة التنمية يضمف ازدىارىا وبقاءىا لؤلجياؿ القادمة
 مشكلة البحح:

في تحقيؽ التنمية ة األساسيالتعميـ القائـ عمى المبادئ التربوية مف مصادرىا يسيـ 
كما أف مبدأ البحث والدراسة والتطبيؽ لعممية التنمية في المجتمع اإلسبلمي ، المستدامة

ومساندة بعضيـ ، المجتمع المسمـ بأف اإلسبلـ يدعو التحاد كافة أفراد مف إيماف راسخ نطمؽت
وسد  اإلنساف سعادإل؛ جيودىـ ما بيف القطاع الخاص والحكومي واألىمي تكامؿو بعضا 

ًة َواحِ  :قولو تعالى كما في،وىذا التعاوف حثت عميو الشريعة  ،احتياجاتو ـْ ُأمَّ ُتُك ِذِه ُأمَّ  َدةً ﴿ِإفَّ ىََٰ
ـْ َفاعْ  أف رسوؿ ا صمى النعماف بف بشير وكما في حديث ، [ٕٜ :األنبياء] ﴾مف دوفَوَأَنا َربُُّك

إذا  د"ومثؿ المؤمنيف في توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ كمثؿ الجسد الواح :ا عميو وسمـ قاؿ
د تحقؽ وق، رواه البخاري ومسمـ لو سائر الجسد بالسير والحمى"اشتكى منو عضوا تداعى 

بيف مجتمع المياجريف _ صمى عميو وسمـ _ رسوؿ ا عندما آخى  في صدر اإلسبلـذا ى
ص  :ٕٛٔٓ :تماـ)كما أوضح ذلؾ ، يندر حدوثياومجتمع األنصار لتحقيؽ تنمية مستدامة 

، ا مف أسس الحياة االجتماعية في اإلسبلـوأساسً  تعتبر نموذًجا( وقاؿ أف ىذه المؤاخاة ٕ
ب عف ذىِ ليُ  ؛األولى حيف قدـ مباشرة إلى المدينة مف مكةفكانت  ،جاتوجاءت عمى در 

ويشد  ،الوحشة والغربة ويستأنسوا مف مفارقة األىؿ والعشيرة _ صمى عميو وسمـ _أصحابو 
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حينما اجتمع الشمؿ وذىبت الوحشة وجعؿ المؤمنيف كميـ أخوة والثانية ، بعض يـ أزرَ بعضُ 
 . مية طويمة المدىولدييـ استعداد لتأسيس مجتمع تن

التحوؿ الوطني  ( عمىٖٕٓٓالمممكة العربية السعودية )رؤية جاء التأكيد في  وقد 
كما أف  ،مف أبرزىا وزارة التعميـ ،( جية حكومية قائمة عمى قطاعات اقتصادية وتنمويةٕٗ)ػػل

ية جاءت لتنسجـ مع أىداؼ التنم برنامج إدارة المشروعات وغيرىا مف البرامج والمؤشرات
 .  (ٔ)المستدامة

إسبلمية لمتعمـ ومحو األمية  ستراتيجيةإبدعـ تطوير   (ٕ)سيسكوياإل منظمةوقد قامت 
تعتمد عمى تحقيؽ االشباع الكامؿ مف استراتيجية إسبلمية لمتنمية المستدامة  باعتبارىا جزًءا

ية عـ وتنمود ،وتشجيع البحث العممي ،وتطوير المناىج التربوية ،لمف ىـ في سف الدراسة
ية لتشجيع القطاعيف األىمي والخاص لممشاركة في جيود التنم ؛تكنولوجيا المعمومات

 . ما يدؿ عمى أىمية البحث والتقصي والتأصيؿ التربوي ألبعاد التنمية المستدامةم ،المستدامة
( نمحظ تركيز تقرير أىداؼ ٖٕٓٓ) األمـ المتحدة لمتنمية المستدامةوفي خطة 

سميمة وشاممة لبناء مجتمعات  ييدؼو ، عمى التعميـ وأسسو (ٕٚٔٓدامة لعاـ )التنمية المست
وخاصة _ والباحث يرى أف العالـ اإلسبلمي ، لمجميع كأساس لضماف حياة كريمة لمجميع

محفاظ لمف حيث الدعوة الصريحة ، مصادره التربويةؾ ثروة حقيقة في يمتم _ العربي العالـ
أف كؿ المحاوالت ( بٕٕٔٓ :سكوييساإلة )انتيت دراس اكم، القادمة األجياؿعمى حقوؽ 

طار لـ تنطمؽ مف إ ، إفمي ستبوء بالفشؿالرامية لتحقيؽ التنمية المستدامة في العالـ اإلسبل
 . سبلمي ومعتقداتو وحضاراتويراعي العمؽ الحضاري لمعالـ اإل مرجعي

 ،يا ألىداؼ معينةط رؤية مستقبمية تنطمؽ مف خبللليست فقالتنمية المستدامة إف  
بشتى أبعاده باألخص في ديننا الحنيؼ ، ة وتربوية متجذرةيبؿ ليا أطر نظرية وأصوؿ تعميم

فيي قائمة عمى األسس العممية التي تستمد منيا اآللية ، ا واجتماعًيايً اقتصادًيا وبيئ، المختمفة
 . لممحافظة عمى تمؾ الموارد ةالناجح

تاحة التعميـ إ :(UNESCO, 2015منيا ) كما ركزت الرؤية عمى غايات عديدة
واالىتماـ بدمج الطفولة ، بشكؿ جيد ومجاني لكؿ طفؿ وطفمة حتى التعميـ الثانوي األساسي

وربط  االىتماـ بالتعميـ الجامعي والتعميـ الثانوي والتعميـ الفني، المبكرة في السمـ التعميمي
                                                 

(
9
)  (http://vision2030. gov. sa.) 
(

2
)
 
 (09/99/9449     www. isesco. org )

 

http://vision2030.gov.sa/
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ت المعموماتية ومجتمع اظؿ متطمبالمطموبة لسوؽ العمؿ في  الميارات، بسوؽ العمؿ ذلؾ
نشر قيـ وميارات ، ميةالقضاء عمى األ، اإلناثوالعدالة بيف الذكور و  قضايا النوع، المعرفة

، ونشر ثقافة السبلـ ومقاومة العنؼ، تحقيؽ التنمية المستدامة مثؿ تحسيف نوعية الحياة
مثؿ: زيادة معدالت القيد  كما انبثقت منيا عدة اىداؼ فرعية، وتعددية الثقافات، والمواطنة
وتقميؿ الفجوة بيف الجنسيف في فرص ، ورفع معدالت االلتحاؽ بالتعميـ العالي، بالتعميـ
 . واختيارىـ وفؽ معايير محددة ،وتحقيؽ تنمية مينية مناسبة لممعمميف، التعميـ

بؿ  ،صرعا دعت إليو مستجدات الميمً ا ولـ يكف طرح قضايا التنمية المستدامة أمرً  
ىو حجر  اإلسبلميةة في الشريع اإلنسافف ،اإلسبلميةمصيرية دعت إلييا الشريعة  ىي حاجة

َؿ ِمَف المَُّو الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَأنزَ ﴿:كما قاؿ تعالى، يتعمؽ بيذا الكوف مافي الزاوية
ـْ  رَ  ۖ  السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِو ِمَف الثََّمرَاِت ِرْزًقا لَُّك  ۖ   ِبَأْمرِهِ  اْلَبْحرِ  ِفي ِلَتْجِريَ  اْلُفْمؾَ  َلُكـُ  َوَسخَّ

رَ  ـُ الشَّْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْيِف  (ٕٖ) اأْلَْنَيارَ  َلُكـُ  َوَسخَّ َر َلُك رَ  ۖ  َوَسخَّ  ﴾(ٖٖ)َوالنََّيارَ  المَّْيؿَ  َلُكـُ  َوَسخَّ
والتعرؼ  ،ولذلؾ كاف مف الضروري االىتماـ بو وتطويره مف كؿ الجوانب ،[ٖٖ-ٕٖ :إبراىيـ]

ليكتمؿ بذلؾ الجمع بيف األصوؿ  ؛اإلسبلميةالتي جاءت بيا مصادر التربية  عمى األدلة
العالـ أف  عمى (ٕٛٓٓ :سبةك)وبيذا الصدد يؤكد ، متنمية المستدامة والواقع اليـوالتربوية ل

 ،نتاج المجتمع واستيبلكووا  ، اإلسبلمي مطالب مف خبلؿ التعميـ األصيؿ بالنظر إلى التنمية
والمتأمؿ في ، كما جاءت بذلؾ النصوص التي تتعمؽ بمفاىيـ الشمولية والتوازف والمقدار

اد التنمية الدراسات التربوية يمحظ ندرة األبحاث التي تناولت التأصيؿ اإلسبلمي ألبع
وبحكـ أف القرآف والسنة  ،كيفية تحقيقيا في ظؿ المتغيرات والتحديات العالميةو  ،لمستدامةا

مشكمة تحدد تومف ىنا ، الباحث اقتصر عمييمافقد  ،اإلسبلميةف في الشريعة مصدراف أساسيا
تطبيقاتيا في ما مصادرىا و ما أبعاد التنمية المستدامة و  :التاليالسؤاؿ الرئيس في البحث 
 :ويتفرع عنو ما يمى ؟ اإلسبلميةتربية ضوء ال
 ؟وما أبعادىا ما التنمية المستدامة -ٔ
 ؟ا اإلطار الفمسفي ألبعاد التنمية المستدامة في اإلسبلـم -ٕ
 ؟اإلسبلميةما أبعاد التنمية المستدامة في ضوء مصادر التربية  -ٖ
 ؟اإلسبلميةما التطبيقات التربوية ألبعاد التنمية المستدامة في ضوء التربية  -ٗ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura14-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura14-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura14-aya32.html
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 :أهداف البحح

 . وأبعادىا التعرؼ عمى التنمية المستدامة -ٔ
 . د التنمية المستدامة في اإلسبلـالتعرؼ عمى اإلطار الفمسفي ألبعا -ٕ
 . اإلسبلميةتربية التعرؼ عمى أبعاد التنمية المستدامة في ضوء مصادر ال -ٖ
 . اإلسبلميةوء التربية تدامة في ضالتطبيقات التربوية ألبعاد التنمية المس الكشؼ عف -ٗ

 :أهنية البحح
 تتضح أىمية البحث الحالي مف خبلؿ ما يمي:  

وأىمية دراسة ما يتعمؽ بالمجاالت  ،سرعة المتغيرات والتحديات المجتمعية المعاصرة -
 . التنموية مف مصادر وأسس تربوية

تساعد عمى  ،ميةوفؽ رؤية تربوية إسبل ،فادة الميتميف بالتنمية المستدامة وأبعادىاإ -
 . العمميةبحاث والمقاءات والمؤتمرات األاالستشياد بيا في 

التعميـ والتنمية بليا عبلقة  يوالت، ٖٕٓٓتحقيؽ رؤية المممكة  في يسيـ ىذا البحث -
 . مف منظور تربوي إسبلميالمستدامة 

عالمية والمكتبات ال ،التربوية العربية خاصةالمكتبات  البحث اثري ىذييرجو الباحث أف  -
 . رثنا اإلسبلميلبياف جانب عظيـ مشرؽ في إ ؛لدوليةوالمنظمات ا ،عامة

 ميهج البحح:

ىو "الذي ييتـ بتحديد الواقع و  البحث االتحميمي ليذالوصفي حث المنيج ااستخدـ الب 
)أبو النصر ،  ا يساىـ في العمؿ عمى تطويره"جمع الحقائؽ عنو و تحميؿ بعض جوانبو، بمو 

يتضح بالرجوع إلى القرآف الكريـ والسنة النبوية  فالتحميمي . ( ٖٖٔ -ٕٖٔ، ٕٗٓٓ
واستخبلص ما بيما مف أبعاد  ،اإلسبلميةالمطيرة باعتبارىما المصدريف الرئيسييف لمتربية 

والمنيج الوصفي في تحديد متطمبات تحقيؽ أبعاد ، لمتنمية المستدامة ومتطمبات تحقيقيا
  . التنمية المستدامة
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  :حدود البحح

اإلطار الفمسفي الفكري لمتنمية المستدامة في اقتصر البحث عمى تناوؿ  :الحدود الموضوعية
البعد  -ذكر أبعاد التنمية المستدامة والتعرؼ عمى النصوص التي جاءت ب ،اإلسبلـ

تمؾ األبعاد مف منظور  توالكشؼ عف تطبيقا -االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي
 . ميةاإلسبلالتربية 

 . ىػٔٗٗٔعاـ في الفصؿ الدراسي الثاني مف ال البحث ىجر اُ  :الحدود الزمانية
 مصطلحات البحح:

 التينية املصتدامة:

؛ مة متكاممة لمحياة البشرية حاضًرا ومستقببًل "كؿ ما يؤدي إلى ترقية عادلة متواص ىي
 :ٕ٘ٔٓ: ريديالب). ضمف إطار حضاري استراتيجي تعاقدي يصوف وينمي البيئة والموارد"

ٖ٘) 
بما اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بأنيا التوجو الستغبلؿ الموارد المتاحة  :ويعرفيا الباحث

 . اإلسبلميةوفؽ منظور التربية البلحقة  األجياؿمنيا دوف االضرار بحقوؽ  اإلفادةيضمف 
 مصادر التنمية المستدامة :

المصادر التشريعية المعمومة مف الكتاب  تمتـز بمعيف التي  التربية اإلسبلميةيقصد بمصادر  
صادر التشريعية الثانوية الم بعد ذلؾ بقية ، كما يستأنسمصدريف أساسيف فيماصو والسنة وب

 ٕٚٔٓالدغيشي ، )االجتياد واألجماع واالستحساف، واألستصحاب وشرع ما قبمنا والعرؼ  ،
 ،ٖٖ) 

امة في اإلسبلـ بأنيا : يعرؼ الباحث مصادر التنمية المستداإلجرائي التعريؼ 
المصادر األساسية التي يستنبط مف خبلليا أبعاد التنمية المستدامة مف خبلؿ الرجوع إلى 

 .القرآف الكريـ والسنة النبوية باعتبارىما مصادريف رئيسيف في الشريعة
 : أبعاد التينية املصتدامة 

رتقاء بالرفاىية ذلؾ النشاط الذي يؤدي إلى اال " يقصد بأبعاد التنمية المستدامة 
وبأقؿ قدر ممكف مف  ،مع الحرص عمى الموارد الطبيعية المتاحة، قدر ممكف أكبراالجتماعية 
ف التنمية المستدامة تختمؼ عف التنمية في ويوضح ذلؾ بأ، اإلساءة إلى البيئةاألضرار و 
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 ويرى ،(ٗ :ٕٛٓٓ : فيما ىو اقتصادي واجتماعي وبيئي )عماريا وتداخبًل كونيا أكثر تعقيدً 
 . البعد االقتصادي والبعد االجتماعي :أف أبعاد التنمية إجمااًل تتركز عمى (ٜٕٔٓ:محمد)

كؿ مالو ، و والبعد االقتصادي ،بحماية البيئةكؿ مالو عبلقة البعد البيئي و  :ويقصد بيا الباحث
العدالة حقيؽ التوازف و وكؿ مالو عبلقة بت، والبعد االجتماعي، بتحقيؽ النمو االقتصاديعبلقة 

 . في المجتمع
 :الدراشات الصابكة

يمة العمـ والعمؿ في اإلسبلـ ودورىا في تحقيؽ التنمية ق (ٖٕٔٓمحمد )، اليمة - 
ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى إسياـ تطبيؽ العمـ والعمؿ في تحقيؽ التنمية ، المستدامة
ضرورة  :ز النتائجوكاف مف أبر ، واختار الباحث المنيج التحميمي االستنباطي ،المستدامة

الستغبلؿ خيرات ا  ؛استثمار الطاقات والقدرات والمواىب والمؤىبلت الفطرية والمكتسبة
وضرورة ، عفؼ عف السؤاؿوأف اإلسبلـ حث عمى العمؿ والت، في األرض واالنتفاع بيا

زيادة وأف عمى الدوؿ  ،في شتى مياديف الحياةالىتماـ بالعمـ وتجسيده ميدانًيا تكثيؼ ا
 . واستثمارىا في حقؿ العمـ مقارنة بالدوؿ المتقدمةمداخيميا مخصصاتيا المالية مف 

ؤية مقترحة لتوظيؼ المنيج التربوي اإلسبلمي لدعـ أسس التنمية ر  (ٖٕٔٓدراسة جمعة ) -
إلى التعرؼ عمى مفاىيـ  تىدفوالتي ، إعداد المعمـ بمصرالمستدامة داخؿ مؤسسات 
ومبلمح الفكر التنموي  ،وواقع التنمية المستدامة ،وأىدافيا التنمية المستدامة وأسسيا

وأبرز المتطمبات التربوية التي يمكف  ،التنمية المستدامة القتراح مبادئ ؛اإلسبلمي
تفعيؿ المنيج التنموي  إلعداد أسس، المعمميفاالعتماد عمييا داخؿ مؤسسات إعداد 

ف جيود التنمية المستدامة إ :ائج منيالعدة نتوانتيى ، لذلؾاإلسبلمي والرؤية المقترحة 
وخصوصا  ،صبلح لمسايرة التحديات العالميةاإلتطوير و الدعـ و الفي حاجة إلى زالت  ال

في عالمنا العربي مف خبلؿ إعداد المعمـ وأف مؤشرات الفساد واألمية والتدىور البيئي 
ي عالمنا العربي بالجممة وألف التعميـ ف ،الزالت تمثؿ أىـ العوائؽ أماـ التنمية المستدامة

د وأف كميات التربية التي ُيعَ ، ذري لمحاؽ بالتنمية المستدامةزاؿ يحتاج إلى تطوير ج ال
 . لـ تقـ بدورىا الذي يتناسب مع متطمبات القرف الحادي والعشريف المعمموففييا 

ية في ضوء في المرحمة الثانو  اإلسبلميةوذج مقترح لتعميـ التربية نم (ٖٕٔٓدراسة أكـر ) -
ضوء لؼ الباحث إلعداد نموذج دوى، ميمعايير التنمية المستدامة في التصور اإلسبل
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ثرائمعايير التنمية  ية قيـ النموذج المتكامؿ في تنم استخداـب ياوالقيـ المنبثقة منيا وا 
و التجريبي عمى عينة مف طبلب الثانوي المنيج شبـ الباحث واستخد ،التنمية المستدامة

ية أف الطبلب الذيف درسوا الترب :ومف أىـ نتائجيا، في مصر اإلسماعميةبمحافظة 
القائـ عمى معايير التنمية المستدامة قد طرأت بعض لمنموذج المقترح  وفًقا اإلسبلمية

 ،وذلؾ في التطبيؽ البعدي لممقياس ،التغيرات عمى منظومة قيـ التنمية المستدامة لدييـ
 . لمطبلب ة كاف مناسًباج المقترح في الدراسوأف النموذ

ر الوضعي والرؤية بيف المنظو عف التنمية المستدامة  (ٕٚٔٓوآخروف ) دراسة كريمة -
وضعي عممي بيا الوقوؼ عمى مفيـو التنمية المستدامة مف جانب ىدؼ ف :اإلسبلمية

ودرس النصوص  ،ناقش مف خبلليا أبرز المفاىيـ واألبعاد والمؤشرات، ومف جانب إسبلمي
 ،توصؿ إلى نتائجو ، البعد االقتصادي وخصوصا ،عبلقة بالمجاؿ الشرعي اإلسبلميذات ال

عمى مسؤولية الجيؿ  ينطويأف التنمية المستدامة ذات مضموف أخبلقي  :مف أىميا
، أسس لو الفكر اإلسبلمي قبؿ النظـ اإلدارية الحديثة وقد، القادمة األجياؿالحالي تجاه 
 ،روحية مادية أـ كانتأ قة بالتنمية المستدامة سواءً لعبلذات ا األىداؼوأحاط بمعظـ 

وأف التنمية ، سو وتطويره وأنو مستخمؼ في األرضنف اإلنسافومنيا االستثمار في 
 ،المتكاممة اإلسبلميةلمرؤية  لـ اإلسبلمي ينبغي أف تنطمؽ وفًقاالمستدامة في العا

اة وتضع في حسبانيا شعاب الحي كافةمغطية  ،اإلسبلميةة يعمستميمة لمبادئ الشر 
مبنية عمى أسس المساواة والمشاركة لكافة أطياؼ المجتمع  ،احتياجات أجياؿ المستقبؿ
  .وسعادتو اإلنسافومراعاة البيئة وحمايتيا مف أجؿ سبلمة  ،مع االستخداـ األمثؿ لمموارد
 ،ةلسابقة تبايف الدراسات مف حيث تناوليا لمتنمية المستداميتضح مف عرض الدراسات ا

ومنيا مف ركز عمى مدى إسياـ المجاؿ العممي  ،ركز عمى التأصيؿ المفاىيمي فمنيا ما
وبعضيا تناوؿ أبعاد التنمية المستدامة طبقًا لبعض المتغيرات  ،والتعميمي مف منظور إسبلمي

والتقصي في أبعاد  السابقة تأكيدىا عمى أىمية البحثكما يتضح مف الدراسات ، ومدى التأثر
ختمؼ يو ، والحاجة المستمرة لذلؾ وباألخص في عالمنا العربي واإلسبلمي ،المستدامةالتنمية 

كما  ى تناوؿ أبعاد التنمية المستدامةكز عمير وضوع حيث أنو لمم في معالجتو البحث اىذ
جاءت في الواقع وبصورة تحميمية وفؽ رؤية تربوية إسبلمية مف خبلليا يتـ التعرؼ عمى 

 . وتطبيقاتيا حوؿ التنمية المستدامة يةاإلسبلممصادر التربية 
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 . بعادهاالتينية املصتدامة وأمفهوو  :أوال

لمفيـو التنمية المستدامة  التربوية اإلسبلميةقبؿ إلقاء الضوء عمى النظرة  
، مة بشكؿ عاـ وأىـ النظريات فيوف التعرؼ عمى مفيـو التنمية المستداحسُ يَ  ،وتطبيقاتيا

 مفيوـال( (WCED: 1987: 8,43 كما في برونتبلند(لجنة ) توما كتبأشير المفاىيـ  مفو 
التنمية ف، قرف الماضيالتسعينات مف ال منذفي السياسات البيئة والتنموية  فارًقا يعتبر الذي

 األجياؿالمساس بحقوؽ  دوف ،المستدامة تأخذ بعيف االعتبار حاجات المجتمع الراىف
 ٕٜٜٔمنيا ما حددتو قمة األرض  ،حي عديدةنواوأخذ  ،وقد تطور ىذا المفيـو ،ادمةالق

وكيفية تحقيقيا لمواجية تحديات القرف  ،المعايير االقتصادية واالجتماعية )ريودي جانيرو(
 وقد، ( تحت شعار القمة العالمية لمتنمية المستدامةٕٕٓٓ( ثـ قمة األرض الثانية )ٕٔ)

مع األخذ ،ية اإلنسانالحياة  ( بأنيا السعي الدائـ لتقدير نوعيةٔ٘، ٖٕٔٓطاىر )عرفيا 
 . الذي يحتضف الحياة يمكانات النظاـ الطبيعباالعتبار قدرات وا  

ع م ،يتضح مما سبؽ أف التنمية المستدامة تشمؿ العديد مف المجاالت الحياتية 
التنمية المستدامة عممية مف  :يمكف تمخيص ذلؾ بأفو ، التركيز عمى النظرة المستقبمية

جودة الحياة بجميع تراعي ألولويات معينة  لمجتمع المحمي وأىدافو وفًقاديد اخبلليا يتـ تح
 . القادمة لمخطر األجياؿالراىنة وال يعرض  األجياؿ؛ بما يحقؽ حاجات مجاالتيا

 :أبرز اليظريات يف التينية املصتدامة -

وحسب تطورت نظريات التنمية المستدامة حسب جيود عمماء االقتصاد وعمماء االجتماع  
اطبلع الباحث فإف النظريات عف التنمية المستدامة مندرجة تحت المجاؿ االقتصادي 

، ونظرية الدفعة القوية، النظرية الكبلسيكية، نظريات عمـ االقتصاد ىامف أبرز و ، واالجتماعي
والتربوية ية اإلنسانأقرب لمعمـو  فيي أما عمماء االجتماع ونظرياتيـ، ونظرية النمو المتوازف

ثـ  ،ثـ التييؤ لبلنطبلؽ، لووت رستومف ذلؾ نظرية مراحؿ النمو ، ف بصدد دراستياالتي نح
، نظرية تنمية المركز لبيروكس والنظرية الثانية ،ستيبلؾ الجماىيرثـ ا ،ثـ النضج ،االنطبلؽ

نما تنفذ بالمركز األكثر  ،ألزمافويرى فييا تعذر تحقيؽ التنمية المستدامة في كؿ األماكف وا وا 
ذا إ، لييرشماف التنمية المتوازنة وغير المتوازنة والنظرية الثالثة ،والذي تحيط بو القرى ُسكاناً 

، تسمح بتنفيذ التنمية في كؿ أنحاء القطر في آف واحدو جيدة  رلمقطة كانت الحالة االقتصادي
فتطبؽ نظرية لمقطر ال تسمح بتنفيذ التنمية في آف واحد  االقتصاديةأما إذا كانت الظروؼ 
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وفي ىذه الحالة يتـ اختيار المشروعات حسب قوة عبلقاتيا األمامية ، لتنمية غير المتوازنةا
مف نظرية ىيرشماف وفؽ  اإلفادةوالباحث يرى أنو يمكف  (ٕ٘ٔص  :ٜٕٔٓ، والخمفية )أحمد
وتنفيذ  ،التوازف في كؿ شيءتركز عمى التي وىي  ،التربوية العامة اإلسبلميةمحددات الرؤية 

 . مقدرةالتنموية المستدامة وفؽ االستطاعة وال المشاريع
 :أبعاد التينية املصتدامة -

رئيسية ومتداخمة ذكرتيا منيا أبعاد  ،ترتكز التنمية المستدامة عمى العديد مف األبعاد
والبعد االقتصادي وما يتعمؽ  ،( البعد البيئي وكؿ ما يتعمؽ بحماية البيئةٕٗٔٓ، ميري)

ويمكف التعبير  ،وما يتعمؽ بتحقيؽ العدالة االجتماعيةعد االجتماعي والب ،بالنمو االقتصادي
= نمو اقتصادي + حماية البيئة + عدالة اجتماعية  :عف أبعاد التنمية المستدامة بما يمي

 تنمية مستدامة.
، قدر مف الطاقة والمواردوالبعض يضيؼ البعد التقني واإلداري مف أجؿ استخداـ أقؿ 

 :المستدامةح مدى التداخؿ والتفاعؿ بيف التنمية ولعؿ ىذا الشكؿ يوض

 
  ؟مبادئها يف اإلشالواإلطار الفكري للتينية املصتدامة و :ثاىيا

لمتنمية المستدامة أعـ وأكثر شمواًل مما يذكر في بعض  اإلسبلميةة إف النظر   
ألؼ وأربعمائة  نادى بالتنمية المستدامة قبؿفاإلسبلـ  ؛مؤتمرات التنمية المستدامة العالمية

تضبط الممارسات ي ابط الدينية واألخبلقية التالضو ال يعزؿ التنمية المستدامة عف وىو ، عاـ
وفي ىذا الصدد يؤكد  ،التي تفقد استمرارية التنمية وأبعادىاوتحوؿ دوف وقوع التجاوزات 
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عمى  ال تقتصربحيث  ،عدـ إغفاؿ الجوانب الروحية واألخبلقيةضرورة عمى  (ٜٕٔٓالفقي )
التوافؽ بيف يضمف بما  اآلخرة،تمتد لمحياة  ماودائمًا  ،ااألنشطة المرتبطة بالحياة الدنيا وحدى

 .ببل انقطاع وال منغصات ،ويجعؿ الحياة الدنيا جسر عبور لمنعيـ في اآلخرة ،داريفال
حكاـ مجموعة األ :بأنيا المستدامة في اإلسبلـ التنمية (ٖٔٔ، ٕٚٔٓ، خريس)عرؼ  وقد
ي الدنيوية اإلنسانحاجات المجتمع ل شباًعاعية المتبعة لعمارة األرض؛ إواعد والوسائؿ الشر والق

 .وتحقيقًا لعبادة ا تعالى ،واألخروية
بأف التنمية عممية متعددة وثائؽ المؤتمر اإلسبلمي األوؿ لوزارة البيئة جاء في كما   

، واالجتماعية مف جية األبعاد ديةاالقتصاتوازف بيف أبعاد التنمية  خمؽ األبعاد تعمؿ عمى
والبعد البيئي مف ، التنمية االقتصادية واالجتماعية مف جيةبيف أبعاد  توازفالتعمؿ عمى و 

البشرية القائمة عمييا مف منظور  وتيدؼ إلى االستغبلؿ األمثؿ لمموارد واألنشطة، جية أخرى
 ،واردىا دوف حؽ ممكيتياولو حؽ االنتفاع بم ،مستخمؼ في األرض اإلنسافوأف ، إسبلمي

في عممية التنمية المستدامة وأف يراعي  ،ويمتـز في تنميتيا بأحكاـ القرآف والسنة النبوية
بالجوانب  االرتفاعوصواًل إلى ، البلحقة األجياؿدوف إىدار حؽ  ،االستجابة لحاجات الحاضر
، ٕٚٗٔ، راء البيئةوثائؽ المؤتمر اإلسبلمي األوؿ لوز ) .والبشرالكمية والنوعية لممادة 

ٖٔٛ)  
 :مصادر أبعاد التينية املصتدامة يف اإلشالو -

القرآف مف تتكوف ىي مصادر شرعية  اإلسبلمية مف المعموـ أف مصادر التربية 
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ﴿ :كما في قولو عز وجؿ ،لمشريعة األساسيالمصدر  الذي ىو، الكريـ مَّا َفرَّ

ْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكتَاَب ِتْبَياًنا ِلُكؿّْ َشْيٍء َوُىًدى َوَرحْ و ﴿ :تعالىوقولو ، [ٖٛ :األنعاـ] ﴾ِمف َشْيءٍ  َمًة َنزَّ
ومف  ،اوغنيً  اأساسيً  ا ثانًيامصدرً والسنة النبوية تعتبر ، [ٜٛ :النحؿ] ﴾َوُبْشَرى ِلْمُمْسِمِميفَ 

يَف آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو َيا َأيَُّيا الَّذِ ﴿ :ولذلؾ يقوؿ تعالى، خبلليا يتـ دراسة القيـ واألخبلؽ
ـْ  ـْ ِلَما ُيْحِييُك صمى ا عميو وسمـ: " مف ويقوؿ ، [ٕٗ :األنفاؿ﴾ ]ۖ  َوِلمرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُك

در ابعد ذلؾ مص يأتيثـ ، رواه البخاري "، ومف عصاني فقد عصى اطاعني فقد أطاع اأ
ا القرآف والسنة باعتبارىمحثة عمى مصدري ركز الباحث في ب وقد، والعرؼ اإلجماع والقياس

وحاوؿ أف يدرس النصوص الواردة في القرآف والسنة حوؿ ، اإلسبلميةة مصادر التربي أكبر
 . أبعاد التنمية المستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية
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  :مبادئ التينية املصتدامة يف اإلشالو -

مثؿ المساواة بيف ، مؿ مفاىيـ واسعةتشالتنمية المستدامة في اإلسبلـ ئ في المباد 
والحفاظ ، الموارد غير المتجددةوالسبلـ وحفظ وصيانة البيئة والتقميؿ مف استخداـ  األجياؿ

تتواءـ مع ، عف حؽ األفراد في حياة صحية ومنتجة فضبًل ، والطبيعةعمى حالة الموارد البيئة 
 . (ٖٕٔٓ، اليونيسكو) ةوتقميص الفوارؽ في مستويات المعيش ،القضاء عمى الفقر

عمييا التنمية المستدامة مف  تقوـالتي  وقد توصؿ الباحث إلى مجموعة مف المبادئ 
 : ت بو النصوص الشرعية مف ذلؾفي ضوء ما جاء، منظور تربوي

ية مف خبلؿ شراكة تفاعم ىذا يتـو : بوية في عممية التنمية المستدامةمبدأ الشراكة التر  -ٔ
، [ٕالمائدة: ] ﴾لتقوىواوتعانوا عمى البر ﴿ :قاؿ تعالى، ى أطيافوبيف فئات المجتمع بشت

 . [ٖٔ :الحجرات] ﴾جعمناكـ شعوبًا وقبائؿ لتعارفوا إنا﴿ :وقاؿ تعالى
وىذا يتـ مف خبلؿ الحفاظ عمى البيئة ونشر ثقافة ، حفاظ عمى البيئةلممبدأ التربية  -ٕ

﴿َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي  :ؾ قولو تعالىومف الشواىد عمى ذل، المسؤولية في استغبلؿ الموارد
 . [ٚٚ :القصص﴾ ]اأْلَْرِض ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديفَ 

ِلُكـْ  ۖ  َواَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َبْعَد ِإْصبَلِحَيا ﴿ :وقولو تعالى ْؤِمِنيفَ  ُكنتـُ ِإف لَُّكـْ  َخْيرٌ  ذََٰ ﴾ مُّ
 . [٘ٛ:األعراؼ]

: وذلؾ بالتربية عمى التوسط في كؿ شيء ؿ التربوي والتوسط في االنفاؽتدامبدأ االع -ٖ
َوالَِّذيَف ِإَذا ﴿ :قاؿ تعالى، فراط وال تفريطالموارد ببل إواستخداـ ، وعدـ أخذ ما فوؽ الحاجة

ِلَؾ َقَواًما ـْ َيْقُتُروا َوَكاَف َبْيَف ذََٰ ـْ ُيْسِرُفوا َوَل تخمؽ لـ  فاألشياء، [ٚٙ:الفرقاف﴾ ]َأنَفُقوا َل
نما خمقت وفؽ ميزاف وتناسؽ ،عبثًا  :الرعد﴾ ]﴿َوُكؿُّ َشْيٍء ِعنَدُه ِبِمْقَدارٍ  :قاؿ تعالى ،وا 
ٛ] . 

 اإلنساففقد اختار ا ، يا والحفاظ عميياوبنائ ،بية عمى االستخبلؼ في األرضمبدأ التر  -ٗ
ْذ َقاَؿ َربَُّؾ ﴿ :ىيقـو بعمارتيا في ما يرضى ا سبحانو وتعال ،ليكوف خميفة في األرض َواِ 

 الدَّْماءَ  َوَيْسِفؾُ  ِفيَيا ُيْفِسدُ  َمف ِفيَيا َأَتْجَعؿُ  َقاُلوا ۖ  ِلْمَمبَلِئَكِة ِإنّْي َجاِعٌؿ ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة 
ـُ َما اَل َتْعَمُموفَ أَ  ِإنّْي َقاؿَ  ۖ   َلؾَ  َوُنَقدُّْس  ِبَحْمِدؾَ  ُنَسبّْحُ  َوَنْحفُ  فالخبلفة ، [ٖٓالبقرة: ] ﴾ْعَم

وانتقاؿ ىذه المسؤولية مف  ،وليةوتتضمف حسف أداء المسؤ  ،ر في الكوفمركز ميـ مؤث
 . جيؿ إلى جيؿ
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فاإلسبلـ أولى ، لتحقيؽ التنمية المستدامةعمى تحقيؽ التكافؿ االجتماعي مبدأ التربية  -٘
، فوالصدقات وتممس احتياجات اآلخري وعالج ذلؾ بالزكاة ،اىتمامات خاصة لممحتاجيف

َدَقاُت ِلْمُفَقرَاِء َواْلَمَساِكيِف َواْلَعاِمِميَف َعَمْيَيا ﴿ :ىؿ الزكاةصناؼ أومف ذلؾ آيات أ ِإنََّما الصَّ
َقاِب َواْلَغاِرِميَف َوِفي َسِبيِؿ المَِّو َواْبِف السَِّبيِؿ  ـْ َوِفي الرّْ  ۖ   المَّوِ  مّْفَ  َفِريَضةً  ۖ  َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُي

آِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوَأنِفُقوا ِممَّا َجَعَمُكـ ﴿ :وقولو تعالى. [ٓٙ :التوبة] ﴾ِميـٌ َحِكيـٌ عَ  َوالمَّوُ 
ْسَتْخَمِفيَف ِفيِو   . [ٚ :الحديد﴾ ]َكِبيرٌ  َأْجرٌ  َلُيـْ  َوَأنَفُقوا ِمنُكـْ  آَمُنوا َفالَِّذيفَ  ۖ  مُّ

فالفقراء ، ـ والمؤسسات الحديثةعف بقية النظ اإلسبلميةوىذا المبدأ تميزت بو الشريعة  
بلمي عمى المجتمع اإلسسيشكموف عبًئا وضغًطا إف لـ يتـ التضامف معيـ ف فووالمحتاج

 . في استخداـ الموارد الطبيعة
 :ومف ذلؾ قولو تعالى ،المتعاقبة األجياؿبيف  المواردؿ في توزيع التربية عمى العدمبدأ  -ٙ

يتَاِء ِذي اْلُقْرَبىَٰ َوَيْنَيىَٰ َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي﴾ ِإفَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدؿِ ﴿ ْحَساِف َواِ   َواإلِْ
 . [ٜٓ :النحؿ]

ـْ َشَنآُف َقْوـٍ َعَمىَٰ َأالَّ َتْعِدُلوا ﴿ :وقولو تعالى  المَّوَ  َواتَُّقوا ۖ   ِلمتَّْقَوىَٰ  َأْقَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا ۖ  َواَل َيْجِرَمنَُّك
ـْ ﴿: تعالى وقولو ،[ٛ :ائدةالم] ﴾ۖ   ـْ َأفَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة َبْيَنُي  مُّْحَتَضرٌ  ِشْربٍ  ُكؿُّ  ۖ  َوَنبّْْئُي
 . [ٕٛالقمر: ] ﴾(ٕٛ)

، إفَّ المقسطيف يـو القيامة عمى منابر مف نور" قاؿ صمى ا عميو وسمـ: وفي السنة النبوية
رواه  "في حكميـ وأىمييـ وما َوُلواالذيف يعدلوف  _ وكمتا يديو يميف _، عف يميف الرحمف

رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ  وفي حديث أبي، مسمـ
يضمف رضا ا والعدؿ " ...عادؿسبعة يظمُّيـ ا تعالى في ظمّْو يوـ ال ظؿَّ إال ظمُّو: إماـ "

 . البلحقة اؿاألجي ،جميع فئات المجتمع الحالية وأيًضاثـ رضا  ،تعالى
َوالَِّذيَف ﴿ :مف ذلؾ قولو تعالى، وقد أكد عمى ذلؾ اإلسبلـ :مبدأ التربية عمى الشورى -ٚ

ـْ ُينِفُقوَف ) ـْ َوِممَّا َرَزْقَناُى ـْ ُشوَرىَٰ َبْيَنُي بَلَة َوَأْمُرُى ـْ َوَأَقاُموا الصَّ  (﴾ٖٛاْسَتَجاُبوا ِلَربِّْي
 تبلقح األفكارمف خبلؿ ، مية المستدامةنلتالشورى تضمف استمرارية اف، [ٖٛ :الشورى]

 . الحياةمع الخبراء والمختصيف في شتى شؤوف 
عمى أف  ،بحيث يتربى جميع فئات المجتمع :وتحسيف العمؿ التنمويالتربوية مبدأ الجودة  -ٛ

تقافتكوف أعماليـ  ـْ َأيُّكُ ﴿: وليذا جاء القرآف في قولو تعالى ،مبنية عمى جودة وا  ـْ ِلَيْبُمَوُك
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، [ٛٛ :النمؿ﴾ ]ُصْنَع المَِّو الَِّذي َأْتَقَف ُكؿَّ َشْيءٍ ﴿:قولو تعالى، [ٖالممؾ: ﴾ ]َأْحَسُف َعَمبلً 
ـْ َعَمبًل َأْف ُيْتِقَنوُ لو صمى ا عميو وسمـ: "و وق رواه  "ِإفَّ المََّو َعزَّ َوَجؿَّ ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَؿ َأَحُدُك

صمى ا وليذا يقوؿ ، جوالعمؿ وأدائو عمى خير و  بإتقاففمحبة ا مشروطة ، الطبراني
وببل شؾ أف معنى ، " رواه مسمـشيءعمى كؿ أف ا كتب اإلحساف " :عميو وسمـ

الجودة إف اإلحساف يرادؼ  :(ٛٔ: ٕٓٓٓ :الشيخ) يقوؿ، اإلحساف يرادؼ اإلتقاف والجودة
 . أحسف وجو عمى العمؿ تقاف وىو الوفاء بمتطمباتواإل 

أىداؼ ومبادئ التنمية المستدامة في  بعض (٘ٓٛ :ٖٕٔٓ:معةج) ذكر وقد 
 :مف ذلؾ ،اإلسبلـ

 ،واالستغبلؿ األمثؿ لمموارد المتنوعة ،نسانيتو وحقوقوواحتراـ إ، المسمـ اإلنساف قدراتبناء  -
 . ومحاربة الجيؿ والفقر والتدىور البيئي

صبلح األنظمة التعميمة -  . حديات المتبلحقةبما يواكب المستجدات والت، تطوير وا 
 . الشاممة اإلسبلميةفي المشاركة في مسيرة التنمية  دعـ دور القطاعيف الخاص واألىمي -
خروف ىا اآلالتي يعدّ  نجازات والثورات العمميةاالستفادة مف اإل و  ،تعزيز الحوار اإلسبلمي -

 . دوف تميز أو تعصب
 . البلزمة لممشاركة في التنميةومنحيـ الحقوؽ ، ونساءً  رجاالً إعطاء الجميع حقوقيـ  -
 . بة األمية وفتح الفرص التعميمة لنشر التعميـر محا -
 . وتوفير المناخ المناسب ليـ ،اإلسبلميةلدى أبناء األمة  اإلبداعكار و دعـ االبت -

 .اإلشالميةيف ضوء مصادر الرتبية  أبعاد التينية املصتدامة ثالجًا:

المستدامة ال تكاد تخرج عف أبعاد التنمية  عند التأمؿ نمحظ أف أبعاد التنمية 
حيث ، في المحور األوؿ حوؿ أبعاد التنمية والتي سبؽ اإلشارة إلييا، المستدامة المعاصرة

أما األدلة والشواىد  ،(بيئيةو اقتصادية واجتماعية ) أبعادثبلثة  مفؿ ىذه األبعاد الرئيسة تتشك
 :ا يميممنيا  ،فيي كثيرةعمييا وأصوليا في اإلسبلـ 

 :البعد االقتصادي -ٔ
 األجياؿالذي يمتد أثره عمى ، االقتصادينى بالجانب مف الواضح أف اإلسبلـ عُ        
ُىَو الَِّذي ﴿ :كما في قولو تعالى، اإلنتاجا إلى العمؿ والضرب في األرض و فقد دع، البلحقة

ـُ اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا مِ  َلْيِو النُُّشورُ َجَعَؿ َلُك كما ، [٘ٔالممؾ: ﴾ ]ْف ِرْزِقِو َواِ 
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والتمتع بالطبيات  اإلنتاجبؿ زيادة ، ة العمؿ وعدـ التوقؼصمإلى موا اإلنسافأف القرآف يدفع 
بَلُة َفانَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض ﴿قاؿ تعالى ، بمجرد الفراغ مف العبادة المفروضة َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

ـْ ُتْفِمُحوفَ ْضِؿ المَِّو َواْذُكُروا المََّو َكِثيرً َواْبَتُغوا ِمف فَ  ابؿ نمحظ أف وفي المق، [ٓٔ :الجمعة] ﴾ا لََّعمَُّك
صمى ا مف ذلؾ قولو ، والبطالة والتقاعس واالتكاؿحذرت مف التسوؿ النصوص الشرعية 

ـْ َحْبَموُ  :عميو وسمـ ْحَتِطَب عَمى َظْيرِِه َخْيٌر لو ِمف أْف َفيَ ، "والذي َنْفِسي بَيِدِه أَلَْف َيْأُخَذ أَحُدُك
اليد العميا خير : "وقاؿ صمى ا عميو وسمـ، رواه البخاري" َفَيْسأََلُو أْعَطاُه أْو َمَنَعوُ ، َيْأِتَي َرُجبًل 

ِعي، اْلُمْؤِمُف الَقِويُّ "، رواه البخاري" مف اليد السفمى ، ؼِ َخْيٌر َوَأَحبُّ إلى اِ ِمَف الُمْؤِمِف الضَّ
 . َواْسَتِعْف بالمَِّو َواَل َتْعَجْز" رواه مسمـ، وفي ُكؿٍّ َخْيٌر اْحِرْص عَمى ما َيْنَفُعؾَ 

الذي يصؿ العبد ما بيف دنياه  ،جؿدعا إلى االستثمار طويؿ المدى واألواإلسبلـ  
ـَ انقطع عمُمو إال مف ثبلثٍ إذا " :صمى ا عميو وسمـكما في قولو  ،وأخراه  :مات ابُف آد

 . رواه مسمـ وولٍد صالٍح يدعو لو"، وعمـٍ ينتفُع بو، صدقٍة جاريةٍ 
ية المستدامة لتحقيؽ التنم ؛اإلنتاجو  دعت إلى العمؿ المتواصؿ اإلسبلميةإف الشريعة  

شاء مشاريع ار حقيقي لؤلفراد والمجتمعات إلنقائـ عمى استثم والعمؿ، في البعد االقتصادي
لمجتمع لتغطية حاجات ا ؛درة األرض إال مف خبلؿ اقتصاعما تصور أف تتـوال يُ ، تنموية

كما  ،تأتي الدعوة الصريحة الستمرارية الكسب وديمومتوومف ىنا ، البلحقة األجياؿالمعاصر و 
َفَيْأُكُؿ منو َطْيٌر َأْو ، َأْو َيْزَرُع َزْرًعا، "ما ِمف ُمْسِمـٍ َيْغِرُس َغْرًسا :صمى ا عميو وسمـقولو  في

 . رواه مسمـِإالَّ كاَف لو بو َصَدَقٌة" ، َأْو َبِييَمةٌ  ِإْنَسافٌ 
الناتج  الطعاـوأف  ،كاف عمبًل يدوًيا ولو، الدؤوبعمى العمؿ  دوما ما يحض فاإلسبلـ 
كما في قولو ، وادا د نبيُّ في ذلؾ  نموذجٍ  وأوضحُ ، ؽطبل اإل طعاـ عمى خيرده يمف عمؿ 

فَّ َنِبيَّ المَِّو ، َخْيًرا ِمف أْف َيْأُكَؿ ِمف َعَمِؿ َيِدهِ ، َطعاًما َقطُّ ما أَكَؿ أَحٌد : "صمى ا عميو وسمـ وا 
 . البخاري رواهكاَف َيْأُكُؿ ِمف َعَمِؿ َيِدِه" ، داُوَد عميو السَّبلـُ 

، ستثماراالة تدعو إلى العمؿ و ف الشريعنياية الزماف عند قياـ الساعة فإ حتى فيو   
ـُ " :دودة قاؿ صمى ا عميو وسمـئؽ معإال دقا العمرف لـ يكف في وا   ِإْف َقاَمْت َعَمى َأَحِدُك

 . َوِفي َيِدِه َفِسيَمٌة َفْمَيْغِرْسَيا" رواه أحمد في المسند، اْلِقَياَمةُ 
حذرت مف سبلـ أف الشريعة في اإلاالقتصادي التنموي ا يدؿ عمى أىمية البعد موم 

المحرمة الربوية وتمقي الرشوة  المعامبلتو  كؿ العوائؽ التي تحوؿ بيف التنمية المستدامة
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قاؿ صمى ا ، مةالقاد األجياؿببمصالح المجتمع الحالي وتضر  ألنيا تضركالربا والغش 
با" :عميو وسمـ ى ا وكما قاؿ صم ،رواه البخاري وكاِتَبو"، وشاِىَده، وُموِكَمو، لَعَف اُ آِكَؿ الرّْ

َمعَ ، وال َتناَجشوا، وال َيِبْع حاِضٌر ِلبادٍ ، َبْيِع بعضٍ  ال َيِبْع بعُضكـ عمىعميو وسمـ: " " وال َتَمقَُّوا السّْ
 . رواه مسمـ
مف ، القتصادية وتحدياتياابمعالجة األزمات  اإلسبلميةجاءت مصادر التربية كما   

 التنمية والعمؿ بما ينفعيـ وأيًضاليتحدوا في بيف المياجريف واألنصار  المؤاخاةقصة  ذلؾ
دي في االنفاؽ االقتصادي خشية التعسراؼ و اإل التحذير مفومف ذلؾ أيضًا ، ليـ البلحقةأجيا
 اْلُمْسِرِفيَف﴾ ُيِحبُّ  الَ  ِإنَّوُ  ۖ  َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ﴿قاؿ تعالى ، ضرار باألفراد والمجتمعاتاإل
فإْف كاف ، ُلَقيماٌت ُيِقْمَف ُصْمَبو ِبَحْسِب ابِف آدـَ ": وقولو صمى ا عميو وسمـ، [ٖٔ :األعراؼ]

 ." رواه مسمـوُثُمٌث ِلنَفِسو، وُثُمٌث ِلشراِبو، ال بدَّ فاِعبًل فُثُمٌث ِلطعاِمو
البعد الشواىد واألدلة عف بتزخر  اإلسبلميةما سبؽ أف مصادر التربية يتضح م  

 اإلنتاجمؿ المتواصؿ و العو ، زفتدعو إلى مراعاة تحقيؽ التواو  ،االقتصادي لمتنمية المستدامة
وتعزيز القدرة عمى ، واالبتعاد عف المعامبلت المالية المحرمة، لتحقيؽ االقتصاد المزدىر
 . لبلقتصاد المزدىر تجنب اإلسراؼ والتقتير تحقيًقاو ، مواجية األزمات االقتصادية

 :البعد االجتناعي -2

 ،ويره في مجاالت عديدةوالرقي بو وتط، لمجتمعبا كبيراا اإلسبلـ اىتمامً  اىتـلقد  
، بكرامةوتوفير متطمباتو ليعيش مع بقية المجتمع ، ة لكؿ إنسافاألساسيمنيا إشباع الحاجات 

أو النوع أو الجنس  دوف النظر إلى كثرة الماؿ أو، ناء العبلقات االجتماعية العظيمةويقوـ بب
ـْ وَأْمواِلُكـْ إفَّ المََّو ال َيْنُظُر إ عميو وسمـ: "كما قاؿ صمى ا ،الموف وَلِكْف َيْنُظُر إلى ، لى ُصَوِرُك

ـْ وَأْعماِلُكـْ  ف تكوف العبلقات التي دعا إلييا االسبلـ أ والعدالة المساواة فأوؿ، رواه مسمـ "ُقُموِبُك
 األجياؿيستفيد منيا الجيؿ الحاضر و أف ية أىمو ، محبة بعضيـ بعًضااالجتماعية قائمة عمى 

ْخَواِنَنا الَِّذيَف ﴿ :عالىقولو تفي كما ، البلحقة ـْ َيُقوُلوَف َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلِ َوالَِّذيَف َجاُءوا ِمف َبْعِدِى
يَماِف َواَل َتْجَعْؿ ِفي ُقُموِبَنا ِغبلِّ لّْمَِّذيَف آَمُنوا َربََّنا ِإنََّؾ َرُءوٌؼ رَِّحيـٌ )  :الحشر] ﴾(َٓٔسَبُقوَنا ِباإلِْ

﴿ِإنََّما  :كما في قولو تعالى ،في البعد االجتماعي التنموي ظاىر ولذلؾ فمبدأ األخوة، [ٓٔ
إفَّ الُمْؤِمَف ِلْمُمْؤِمِف " :وقولو صمى ا عميو وسمـ، [ٓٔسورة الحجرات: ] ﴾وَف ِإْخَوةٌ اْلُمْؤِمنُ 

خر يث آوشبييـ في حد، رواه البخاري " أَصاِبَعوُ بيف َكاْلُبْنَياِف َيُشدُّ َبْعُضُو َبْعًضا وَشبََّؾ 
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َتَرى " :صمى ا عميو وسمـقاؿ ف، صاب عضو مف جسدهالواحد الذي يعتؿ عندما يُ بالجسد 
ـْ وَتعاُطِفِيـْ  ـْ وَتوادِّْى  إذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتداَعى لو ساِئرُ ، َكَمَثِؿ الَجَسدِ ، الُمْؤِمِنيَف في َتراُحِمِي

 رواه البخاري. َجَسِدِه بالسََّيِر والُحمَّى"
ومف ذلؾ ، ري نمحظ االىتماـ بالبر بالوالديف وبصمة األرحاـسَ جاؿ التربوي األُ وفي الم 

بَلُة عَمى وْقِتَيا قاَؿ: : "ئؿعندـ سُ  صمى ا عميو وسمـقولو  أيُّ الَعَمِؿ أَحبُّ إلى المَِّو؟ قاَؿ: الصَّ
؟ قاَؿ: برُّ الَواِلَدْيِف" رواه البخاري َـّ أيّّ اآلباء بأف ينقموا التربية  ـصمى ا عميو وسموأوصى ، ُث

، رواه الترمذيما نَحؿ والٌد واِلًدا مف ُنحٍؿ أفضَؿ مف أدٍب حسٍف" " :فقاؿ ،األخبلقية ألوالدىـ
صمى ا فقاؿ  ،وعدـ الوقوؼ عند موت أحد ،لمتنمية فالة اليتـ استمراًراإلى كسبلـ اإلودعا 

، رواه البخاري "َكذا وقاَؿ بإْصَبَعْيِو السَّبَّاَبِة والُوْسَطىأنا وكاِفُؿ الَيِتيـِ في الَجنَِّة ىَ " :عميو وسمـ
 باعتبارىـ فئةً  ؛بعنصر الشبابي المستداـ في اإلسبلـ يبرز جمًيا االعتداد وفي البعد التنمو 

َـّ َجَعؿَ ﴿ :قاؿ تعالى، الحالية والبلحقة األجياؿبيف  اسرً وج ،ميمةً   المَُّو الَِّذي َخَمَقُكـ مّْف َضْعٍؼ ُث
َـّ َجَعَؿ ِمف َبْعِد ُقوٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة   اْلَقِديرُ  اْلَعِميـُ  َوُىوَ  ۖ   َيَشاءُ  َما َيْخُمؽُ  ۖ  ِمف َبْعِد َضْعٍؼ ُقوًَّة ُث

(٘ٗ)﴾ [ :  . [٘ٗالرـو
مة وبقدر ما تستغؿ األ، يضتيا وتقدمياالشباب في كؿ أمة ىـ أمميا وسر نإف  

مف بقدر ما يتحقؽ ليا ، ح بالرعاية والتربية والتدريبطاقات شبابيا وتوجيو التوجيو الصحي
ـ النبي صمى ا عميو وسمـ ومف الشواىد عمى ذلؾ اىتما، (٘ٗ :ٜ٘ٛٔ :صالح)تقدـ ورقي 

مة فقد كانت الثُّ  ،في دار األرقـ بف أبي األرقـ اإلسبلميةكما حصؿ في مطمع الدعوة ، ابببالش
وكاف ، وىو في األربعيفميو وسمـ لنبي صمى ا عاُأوحي إلى و ، شباب المؤمنيف األولى مف

أصغر _ رضي ا عنو _ وعثماف  ،ابف سبع وعشريف _ رضي ا عنو _  عمر بف الخطاب
وكذلؾ ، أصغر منيـ جميًعا _ رضي ا عنو _  وعمي ،صمى ا عميو وسمـ مف الرسوؿ

 . ـ جميعارضي ا عني سعيد بف زيد وعبدالرحمف بف عوؼ ومصعب بف عمير
لقيادة الجيش وىو ابف ثماف عشرة _ رضي ا عنو _  إسامة بف زيدواختار عميو الصبلة 

  .(ٜٗ :ٕٜٜٔ :ٔج، )ابف حجر .سنة
صمى ا _ أولى رسوؿ ا ولذلؾ ، الكفاءةاالختيار آنذاؾ ليس السف بؿ  رومعيا 

مينتي التعميـ  وأسند ليـ، شباب الصحابة مف المياجريف واألنصار أىمية كبيرة _ عميو وسمـ
ىذا مف جانب االىتماـ ، عب بف عمير لممدينة قبؿ أف يياجرمص وكإرسال، والدعوة إلى ا
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، ت كبار السف إلى مف ىـ دونيـ سًناولـ يغفؿ اإلسبلـ نقؿ خبرا، بالشاب في البعد االجتماعي
ـَ ذي الشَّيبِة  إفَّ ِمف إجبلؿِ صمى ا عميو وسمـ: " وأوصى باحتراـ كبير السف فقاؿ اِ إكرا

" إف استمرار المسف في " :(٘ٙ :ٕٜٛٔ :خميفة)وبيذا الصدد يقوؿ ، رواه أبو داود الُمسِمـِ
، والمتمثمة في دعـ الجيود التنموية ؛العمؿ والعطاء يحقؽ فائدة تعود عمى المجتمع ككؿ

 ي برامج ومشروعاتفواستثمارىا لصالح المجتمع ، واالستفادة مف خبرات وقدرات كبار السف
 . "المشاركة في التنمية مف حرمانيـ ومبلئمة ليذه الفئة بدالً ، مناسبة

ميات البناء في البعد االجتماعي إدماج المرأة في عم اإلسبلميةولـ تغفؿ التربية  
 َمْف َعِمَؿ َصاِلًحا﴿ :قاؿ تعالى ،لمتديف والعبادة ودخوؿ الجنة أىبًل فالمرأة في اإلسبلـ ، والتنمية

 َيْعَمُموفَ  َكاُنوا َما ِبَأْحَسفِ  َأْجَرُىـ َوَلَنْجِزَينَُّيـْ  ۖ  مّْف َذَكٍر َأْو ُأنَثىَٰ َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَّْبًة 
وبذؿ الخير ، وجعؿ ا المسؤولية عمى الرجاؿ والنساء في االحتساب. [ٜٚ :النحؿ﴾ ](ٜٚ)

قاؿ ، وؼ ونيييـ عف المنكرودعوتيف بالمعر ، وأبنائيـوأجياليـ والمعروؼ لمجتمعاتيـ 
ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض تعالى: ﴿  اْلُمنَكرِ  َعفِ  َوَيْنَيْوفَ  ِباْلَمْعُروؼِ  َيْأُمُروفَ  ۖ  َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي
بَلةَ  َوُيِقيُموفَ  َكاةَ  َوُيْؤُتوفَ  الصَّ  المَّوَ  ِإفَّ  ۖ   المَّوُ  َسَيْرَحُمُيـُ  ُأولََِٰئؾَ  ۖ  ُو َوَرُسولَ  المَّوَ  َوُيِطيُعوفَ  الزَّ
الشعور  تنميةوفي البعد االجتماعي يركز اإلسبلـ عمى ، [ٔٚ :التوبة﴾ ](ٔٚ) َحِكيـٌ  َعِزيزٌ 

ـْ َمْسُئوٌؿ عف  :فيقوؿ صمى ا عميو وسمـ، بالمسؤولية واستشعار ذلؾ ـْ راٍع وُكمُُّك "َأال ُكمُُّك
ـُ الذي عَمى النَّاِس راٍع وىو َمْسُئوٌؿ عف َرِعيَِّتوِ فاإِلم، َرِعيَِّتوِ  وىو ، والرَُّجُؿ راٍع عَمى أْىِؿ َبْيِتوِ ، ا

وَعْبُد ، وَوَلِدِه وىي َمْسُئوَلٌة عْنيـْ ، والَمْرَأُة راِعَيٌة عَمى أْىِؿ َبْيِت َزْوِجيا، َمْسُئوٌؿ عف َرِعيَِّتوِ 
ـْ ، وٌؿ عْنوْسؤُ عَمى ماِؿ َسيِّْدِه وىو مَ  الرَُّجِؿ راعٍ  ـْ راٍع وُكمُُّك  رواه "عف َرِعيَِّتوِ َمْسُؤوٌؿ أال َفُكمُُّك
تنمية حس المسؤولية عمى جميع أطياؼ المجتمع مف والة أمر المسمميف  اوفي ىذ، البخاري

ورب األسرة والمسؤوؿ في الدائرة كالمعمـ ومدير المدرسة ، إلى كؿ مف تولى مسؤولية
بحيث يعود ، ويراعوا في عمميـ إتقاف العمؿعمى مف تحت أيدييـ  فيـ مسؤوليف، الحكومية

 . الحاضرة والبلحقة األجياؿعمى 
التنمية  ف البعد االجتماعي فييتضح أ، مف الشواىد والنصوصما مضى وفي 

شراؾ كبار السف ، قائمة عمى المحبة والتعاوف والعدالةوشواىد كثيرة لو أسس المستدامة  وا 
الذاتية  المسؤوليةواستشعار ، والتفاعؿ المشترؾ بينيـالمجتمعي والعطاء بذؿ في ال وشبابيـ

 . جمة الحياةع الستمراروالمجتمعية 
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، مف خبلؿ مصادرىا األصمية والفرعية اإلسبلميةة لقد اىتمت الشريع البعد البيئي -3
 ،يئةفمقد جعميا ا تعالى في أحسف ى ،تنميتيايئة والسعي الدؤوب لبالمحافظة عمى الب

ِإنَّا ُكؿَّ ﴿ :تعالىفي قولو كما  ،ازف ومحددووضعيا في نسؽ متو  ،ؿ العناصرووفر فييا ك
ا ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ﴿ :وقولو تعالى، [ٜٗ :القمر] َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدٍر﴾ ُىَو الَِّذي َخَمَؽ َلُكـ مَّ

َـّ اْسَتَوىَٰ ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُىفَّ َسْبَع َسمَ  ، [ٜٕالبقرة: ﴾ ]َعِميـٌ  َشْيءٍ  ِبُكؿّْ  َوُىوَ  ۖ  اَواٍت ُث
ىا اسوَّ األرض مف نبات وحيوانات وجمادات  الكريمة أف جميع ما في اآليةويتضح مف ىذه 

الشديد والوعيد عمى مف يفسد في األرض وجاء التحذير ، اإلنسافا تعالى ليستفيد منيا 
ِلُكـْ  ۖ  اأْلَْرِض َبْعَد ِإْصبَلِحَيا  َواَل ُتْفِسُدوا ِفي﴿ :كما في قولو تعالى  ُكنُتـ ِإف لَُّكـْ  َخْيرٌ  ذََٰ

ْؤِمِنيفَ   . ساد البيئة يعد في حقيقتو تخريًبانوع مف إف فأي، [٘ٛ :األعراؼ] ﴾مُّ
واألمر بالتعمير ، حماية البيئة مف التموثالدعوة إلى  اإلسبلميةومف القيـ التربوية  

والمحافظة عمى التوازف بشكؿ  بالموارد المائية واالىتماـ، دعوة لنظافة البيوت والطرقاتوال
 َوَأْحِسف ۖ   الدُّْنَيا ِمفَ  َنِصيَبؾَ  َتنَس  َوالَ  ۖ  َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَؾ المَُّو الدَّاَر اآْلِخَرَة ﴿ :قاؿ تعالى، عاـ
القصص: ﴾ ]المََّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديفَ  ِإفَّ  ۖ   اأْلَْرضِ  ِفي اْلَفَسادَ  َتْبغِ  َوالَ  ۖ   ِإَلْيؾَ  المَّوُ  َأْحَسفَ  َكَما
رواه " عف الطريؽ صدقة"إماطة األذى  :وفي مجاؿ الطرقات قولو صمى ا عميو وسمـ ،[ٚٚ

"اتَّقوا  :وفي النظافة النيي عف التبوؿ في الطرقات قولو صمى ا عميو وسمـ، البخاري
ا؟ قاؿ: الذي َيتخمَّى في طريِؽ النَّاِس أو في ظمّْيـ"  قالوا: وما المَّعَّاناِف يا رسوؿَ ، المَّعَّاَنيفِ 

 . وكذلؾ في الماء الراكد أو الدائـ، رواه مسمـ
وذلؾ لبموغ الحد األقصى ، إف مف مقاصد اإلسبلـ التوافؽ والتكامؿ بيف التنمية والبيئة 

دالة في مع تعزيز الع، ةاألساسي اإلنسافيناؾ اىتماـ بتمبية احتياجات ف ،األىداؼمف 
 . (ٜٛص :ٕٚٓٓ :أبو اليزيد)بالبيئة لتحقيؽ التنمية المستدامة  استخداميا
 وحيواف وماء وما تحويو مف كؤل ومراعٍ  واألرض _ فا سبحانو وتعالى سخر البيئة 
واالستثمار فييا لنفسو  ،فأمره بالمحافظة عمييا، ا ومعنوياً لئلنساف لنفعو ماديً  _ وجماد
ُىَو الذي أنَزَؿ ِمَف السَّماِء َماًء َلُكـ ِمنُو َشَراٌب وِمنُو َشَجٌر ِفيِو ﴿: اؿ تعالىق ،جياؿ البلحقةولؤل

يُتوَف والنَِّخيَؿ واألعناَب وِمف ُكؿّْ الثََّمراِت إّف في ذلَؾ آلَيًة  رَع والزَّ ُتِسيُموَف * ُينِبُت َلُكـ ِبِو الزَّ
ـُ المَّيَؿ و  َر َلُك راٌت ِبأمرِِه إّف في ذلَؾ ِلقوـٍ َيَتَفكَّروَف * وَسخَّ النَّياَر والشَّمَس والَقَمَر والنُُّجوـُ ُمَسخَّ

آلياٍت ِلَقوـٍ َيعِقموَف * وما َذَرَأ َلُكـ في األرِض ُمختِمفًا ألواُنُو إّف في ذلَؾ آلَيًة ِلَقوـٍ َيذَّكَّروَف * 
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َر الَبحَر ِلَتأُكُموا ِمنُو َلحمًا َطِرّيًا وَتستَ  خِرجوا ِمنُو ِحمَيًة َتمَبُسوَنَيا وَتَرى الُفمَؾ وىَو الذي َسخَّ
َمواِخَر ِفيِو وِلَتبَتُغوا ِمف َفضِمِو وَلَعمَُّكـ َتشُكُروَف * وألَقى في األرِض َرَواِسَي أف َتِميَد ِبُكـ وأنيارًا 

 . [ٙٔ :ٓٔ، النحؿ] وُسُببًل َلَعّمُكـ َتيَتُدوَف * وَعبلَماٍت وِبالنَّجـِ ُىـ َييَتُدوَف﴾
ذا  والسعي ، عمى البيئةالحظنا في مصادر التربية لوجدنا الحث عمى الحفاظ  وا 

مف مزاولة الزراعة والصناعة ، والعمؿ مع استشعار العبودية  بذلؾ الدؤوب عمى استثمارىا
 ا ِلَنْبُمَوُىـْ ِإنَّا َجَعْمَنا َما َعَمى اأْلَْرِض ِزيَنًة لَّيَ ﴿ :قاؿ تعالى ،وغير ذلؾ ،والتجارة والتربية والتعميـ

ـْ َأْحَسُف َعَمبًل  وربطيا بالثواب  ،شاممة لتمؾ الموارد األرضية فاألحسف عمبًل  [ٚ :الممؾ﴾ ]َأيُُّي
قيمة الحفاظ عمى البيئة  اإلنسافوبيذا المفيـو يربي ا سبحانو وتعالى في ، والعقاب

التي جعمت  ،اإلسبلميةربية ؽ بيف التربية المادية والتومف ىنا يتضح الفر ،والموارد األرضية
ومف ، ـ خائنة األعيف وما تخفي الصدورالذي يعمالخالؽ عز وجؿ  بمراقبة مربوًطا السموؾ

مَّا ﴿ ،في الكوف بالحؽ وبقدر معموـ واتزافالشواىد عمى البعد البيئي أف ا خمؽ كؿ شيء 
ِف ِمف َتفََُٰوتٍ  ة والتربي، [ٖالممؾ: ﴾ ]ۖ  َر َىْؿ َتَرىَٰ ِمف ُفُطورٍ ٱْلَبصَ  َفٱْرِجعِ  ۖ   ۖ  َتَرىَٰ ِفى َخْمِؽ ٱلرَّْحمََٰ

 :السجدة﴾ ]ۖ  الَِّذي َأْحَسَف ُكؿَّ َشْيٍء َخَمَقُو ﴿ ،عشوائًياأو  عمى التأمؿ فا لـ يخمؽ شيًئا عبثًا
﴾ َشْيٍء َمْوُزوفٍ  ﴿َواأْلَْرَض َمَدْدَناَىا َوَأْلَقْيَنا ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْف ُكؿّْ  :وقولو تعالى [ٕٚ
 :ومف تربية ا لئلنساف في الحفاظ عمى البيئة واستغبلىا قولو تعالى، [ٜٔ:الحجر]
( َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِؼ ٔٔ( ِفيَيا َفاِكَيٌة َوالنَّْخُؿ َذاُت اأْلَْكَماـِ )َٓٔواأْلَْرَض َوَضَعَيا ِلؤْلََناـِ )﴿

ْيَحاُف )  ، ينحرفوا عف سنف االَّ ىذه تربية لمبشر جميعًا أ، و [ٕٔ:ٓٔ، الرحمف﴾ ](َٕٔوالرَّ
بالحفاظ عمى ة بؿ جاءت الشريع، صمحو اكي ال يفسدوا ما أ ؛ويعرفوا نظاـ الكوف البديعي

َوَلْواَل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيـ ِبَبْعٍض البيئة التي يتربى الناس فييا ويتعبدوا ا ويتعمموا ﴿
ـُ المَِّو َكِثيرًا لَُّيدَّْمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَمَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكرُ  ما كؿ ة لشريعا ذمتكما ، ﴾ِفيَيا اْس

َذا َتَولَّى َسَعى ِفي اأْلَْرضِ ﴿ :قاؿ تعالى ،مف شأنو التخريب واإلفساد و اإلتبلؼ ِلُيْفِسَد ِفيَيا  َواِ 
 . [ٕ٘ٓ :البقرة]﴾ َوُيْيِمَؾ اْلَحْرَث َوالنَّْسَؿ َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ اْلَفَسادَ 

قاؿ تعالى ، بشديد العقاب-األرض –توعد ا سبحانو وتعالى المفسديف لمبيئة و  
وجاءت ، [ٕٔٔ :البقرة] ﴾يُد اْلِعَقابِ َوَمْف ُيَبدّْْؿ ِنْعَمَة المَِّو ِمْف َبْعِد َما َجاَءْتُو َفِإفَّ المََّو َشدِ ﴿

 المسمموف" :صمى ا عميو وسمـمستداـ في قولو السنة النبوية ببعد تنموي 
 . أبو داودرواه  والناِر"، والكؤلِ ، الماءِ  في :ثبلثٍ  في َركاءُ شُ 
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ذلؾ قولو وك ،وعمييـ أف يتربوا عمى ذلؾ ويربوا غيرىـ ،فييا حؽ ليـ ولؤلجياؿ بعدىـ 
رواه  "فإف لـ يزرعيا فميزرعيا أخاه، مف كانت لو أرض فميزرعيا" : عميو وسمـصمى ا

ف لـ فإ، فييا مف خيرات ماواستثمار عتيا اوزر التربة رض و فيو حؽ االنتفاع باأل ، مسمـ
الدعوة  اإلسبلميةومف الشواىد التي جاءت بيا مصادر التربية ، يستطع فيزرعيا وينمييا غيره

والبعد عف السموكيات والممارسات الخاطئة التي ، األرضية والبيئة البحريةلمحفاظ عمى البيئة 
 ﴾َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاسِ ﴿ :قاؿ تعالى ،ىذه النعـ تفسدقد 
، أو إفساد ما أصمحو ،أمره امتثاؿوعدـ  ،وىو فساد عاـ كعبادة غير ا، [ٔٗ :الرـو]

ىبلؾ الثروة  ،وقطع األشجار ،حيث كثر العبث بالغابات ؛المعاصرخصوصًا في وقتنا  وا 
لقاء مخمفات السفف بالبحر ،انيةالحيو  ومخمفات  النووية،ووجود المفاعبلت والنفايات ، وا 

  .وبحَرا وجًوا برًامف إفساد  وما يرتبط بيا ،المصانع
أىمية إعمار الكثيرة  ىد الشرعيةومف خبلؿ الشوا ،ا مضى في البعد البيئيمّ يتضح م 
ذلؾ العدالة بيف البشر في وك، وعدـ اإلسراؼ والبذخ ،والترشيد في استغبلؿ مواردىا ،األرض

التوعية بكؿ الوسائؿ ، بيئيا في إطار خطط مرنة تشجيع الصناعة المتواصمة، كؿ شيء
 . بالخسائر واألخطار الناجمة عف التموث

  :اإلشالميةألبعاد التينية املصتدامة يف ضوء مصادر الرتبية التطبيكات الرتبوية  :رابعًا

والسنة الكريـ ليا أصوؿ في القرآف  _ كما تقدـ _أبعاد التنمية المستدامة  إف 
وقد أشار البريدي ، إلى تطبيقات تربويةوتحوؿ فعؿ تُ وىذه األبعاد تحتاج إلى أف ، النبوية

ستدامة التربوية تبني فكرة التعميـ والتدريب ( إلى أف مف مقومات تحقيؽ التنمية المٕ٘ٔٓ)
وىي بيئة التنمية  :خمسةوفؽ عناصر  ،واستخداـ أساليب تعمـ متنوعة فاعمة، المستمر
 . ومياراتيا ،ومتعمميا ،مياومعم ،ومادتيا، المستدامة
 ينبغيوقبؿ التعمؽ في تطبيقات أبعاد التنمية تجدر اإلشارة إلى القيـ التربوية التي   

االجتماعية  بالتنمية المستدامةعبلقة قيـ ليا وىي _ مف وجية نظر الباحث  _ اتيامراع
 :التربوية التي جاء بيا االسبلـ

دراكيةة قيـ عقمي - والعبودية لمخالؽ الذي سخر  ،في الكوف وعظمتو التأمؿو  النظرمنيا  :وا 
الحمـ ، عمؿوال العمـفي  عمو اليمة، استثمار ممكة العقؿ والتفكير، كؿ شيء لئلنساف

 .التفاؤؿ والنشاط، والصدؽوالصبر 
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، حؽ الجار، وصمة الرحـ ،واإلخاء ،بر الوالديفومنيا  :ية واقتصاديةقيـ اجتماع -
، خفض الصوت، إفشاء السبلـ، اراةالمد، التعاوف عمى البر والتقوى، طنةالموا، التعارؼ
، أكؿ الطيبات، إلنفاؽا، العمؿ، الصدؽ، األمانة، الشجاعة، االنتماء، المحبة، الرحمة
 . التنظيـ، النظافة

الحفاظ عمى التنوع ، الحفاظ عمى المحميات، تزييف البيئة وتجميمياومنيا  :قيـ بيئية -
ادر المائية مف التموث المحافظة عمى المص، يات اإليجابية تجاه البيئةالسموك، الحيوي

حماية ، مة الطرؽوالمحافظة عمى سبل ،فطريةالمحافظة عمى الحياة ال، ومف اليدر
 . الحث عمى الغرس والتشجير والزرع، ماكف العامة مف الروائح الكرييةاأل

التي تعتمد  ،تربويةال مقيـلمراعاتيا جممة وأعظـ ما يميز التنمية المستدامة في اإلسبلـ 
 . والمراقبة الذاتية لمخالؽوالرحمة والمحبة واألمانة الصدؽ والعدالة والتوازف  عمى

ممكف تطبيؽ التنمية المستدامة الأشار إلى أنو  (ٖٕٓٓوقطيط ، الطاىر)ة وفي دراس
 :عمى أف تكوف وفؽ أساليب مف أىميا ،بأسموب الخريطة البحثية

كمجاؿ التعميـ والجودة والكفاءة والنظـ  ،تحديد أولويات المجاالت لمخريطة البحثية -
 . المتعددة

 . القضايا الفمسفية والمنيجية والسياسات  -
 . ضايا المجتمعية والثقافيةالق -
 . القضايا السياسية واالقتصادية -
 . القضايا المستقبمية والمقارنة -

ألبعاد التنمية المستدامة في ضوء التربية  يةو التربف نقسـ التطبيقات ويستحسف أ 
 :ما يمى إلى اإلسبلمية

 :والعاليالعاو  :التطبيكات الرتبوية للتينية املصتدامة يف جمال التعليه بيوعيه -1

فيو يقـو عمى نشر ، مف أىـ الوسائؿ المساندة لتحقيؽ التنمية المستدامةالتعميـ   
والتعمـ القائـ ، والتعمـ التشاركي، والتفاعمية، وتعزيز عدد مف المفاىيـ الرئيسة مثؿ: التشاركية

تبادؿ و ، والتفكير الخبلؽ، اإلبداع و ، واالبتكار، والتعمـ التجريبي، عمى التحقيؽ والتحقؽ
وىي في جوىرىا تعتمد عمى استخداـ العممية التعميمية التعممية في ، والتفكير النقدي، األفكار

تيدؼ إلى تحقيؽ تغيير في معرفة ووعي وسموؾ واتجاىات  ؛إحداث نقمة نوعية لمتعميـ
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، يجب أف تتضمنيا المناىج الدراسيةوىذه األبعاد ، ومسؤولية األفراد تجاه البيئة وقضاياىا
تعد  اإلسبلميةومناىج التربية ، (ٜٕٓٓ، ما كويف)، المستدامةلتحقيؽ التنمية يعاد توجيييا و 

وما  ،مف أبرز المناىج الدراسية لغرس وتعزيز القيـ والربط بيف المتغيرات والتطورات التنموية
لتحقيؽ أساليب  ة( نقبل عف ريتسكو ثبلثٕٔٔٓ، أميو سعيدي)وقد ذكر ، ف استخدامويمك

 :ذلؾة المستدامة في التعميـ مف التنمي
واعتماد تدريسو ، ة المستدامةلتنمياأواًل: استحداث مقرر جديد: ويقصد بو تخصيص مقرر 

 . لجميع الطمبة
في لتنمية المستدامة ا: ويقصد بو تضميف موضوعات لمتنمية المستدامةثانيًا: الدمج الجزئي 

كمبلءمة التخصص ، ددات معينةبعض المقررات الدراسية التي يتـ اختيارىا وفؽ مح
 . وشدة ارتباطو باالستدامة

في التنمية المستدامة : ويقصد بو تضميف موضوعات لمتنمية المستدامةثالثًا: الدمج الشامؿ 
 . كافة المقررات بمستويات مختمفة

وذلؾ ، ت التنمية المستدامةلؤلنشطة الطبلبية دور كبير في تحقيؽ تطبيقاكما أف  
التي سبؽ أف تطرقنا - اإلسبلميةؼ عمى أصوؿ التنمية المستدامة في التربية مف خبلؿ التعر 

ة واالجتماعيمع وضع أىداؼ وجدوؿ زمني وتقييـ لمبرامج البيئية  -في البحث بالتفصيؿ  ليا
 . واالقتصادية داخؿ مؤسسات التعميـ

درة عمى "نظاـ التعميـ ىو العمود الفقري لكؿ قاعدة حضارية إنمائية مستدامة قاإف  
إقميمية أو ، سواء كانت داخمية أو خارجية، مواجية التحديات والتيديدات التي تواجو الوطف

 . (ٗٛٔ، ىػٕٓٗٔ، دولية" )األسعد
تراجع التعميـ الجامعي وأنشطتو عف أداء أدواره في التنمية المستدامة يعد تحدًيا إف  
 قر والبطالة وقمة الثقافة ونقصفيزيد مف حاالت الو ، عمى سوؽ العمؿ ومستوى التنميةمؤثرا 

 ومف الممكف معالجة ذلؾ مف خبلؿ، امؿ مع البيئة ومواردىا الطبيعيةالوعي بكيفية التع
شراؾ الكميات ذات االىتماـ مع عمادة أنشطة الطبلب ،التخطيط االستراتيجي ي لئلسياـ ف ؛وا 

في تنمية  فاعبلمساىما  ُيعدفضبًل عف أف التعميـ الجامعي ، نموية مستدامةتطبيؽ مبادرات ت
 ـتياوالعمؿ عمى صقؿ شخصي، ـ عمى مواجية حياتيـ العممية مستقببلومساعدتي ،الطبلب
عدادى عدادى، لدييـ مف خبلؿ تنمية ميارات التفكير العممي والناقد ،لمحياة العامة ـوا   ـوا 
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ظيؼ إليو وفي ضوء احتياجات المجتمع؛ لتو  وفلسوؽ العمؿ مف خبلؿ التخصص الذي يميم
 . المعمومات بصورة عممية تطبيقية مرتبطة بالحياة العممية والعممية

طبلب عمى التخطيط وتدريب ال، االدخار فّْ فَ امعية إطبلؽ مبادرات كَ ومف التطبيقات الج 
جراء ،االستراتيجي كما جاءت بيا األدلة  ،البحوث العممية ذات العبلقة بالبيئة والحفاظ عمييا وا 

أعضاء ىيئة التدريس عمى استثمار مقرراتيـ ولو جزئيا لممارسة وأيضا حث ، الشرعية
واعتماد بعض البرامج التدريبية التي تصقؿ ، تدريبات في نفس مجاليـ عف التنمية المستدامة

 . ي كنظرية تريز وكورت وغيرىااإلبداع ميارات التفكير 
مياـ  ( أنو ألجؿ التنمية المستدامة تمتدٜٔ، ـٕٓٔٓ)، أوضح المميجي وقد  

أو مجتمع التعميـ الذي يساىـ بفاعمية في إنتاج المعرفة ، الجامعة إلى إعداد مجتمع المعرفة
وتيسير أمور ، وحسف توظيفيا في تحقيؽ تقدـ المجتمع والتنمية المستدامة لو، وتطويرىا
، ٕٛٓٓ) أوضح مراد وقد، باقتصاد المعرفةوىذا يقودنا ألىمية التوعية ، المجتمعيةالحياة 
اإلبداع كما يدفع المؤسسات إلى ، ينعكس عمى التنمية المستدامة ( أف اقتصاد المعرفةٓٗ٘

واالعتماد عمى ، ويزيد مف االستثمار في الموارد البشرية، ويحقؽ التبادؿ اإللكتروني، والتجديد
وتوظيؼ تكنولوجيا  ،كما يساعد عمى التعميـ والتدريب المستمر، القوة العاممة المؤىمة

 . مات واالتصاؿ والبحث العممي لمتطوير والتنميةالمعمو 
ي تعيؽ مسيرة لمتحديات الت كحموؿإف الحموؿ العشوائية لمتنمية المستدامة ال تقدـ   

وال يتصور المضي في تطبيقات "، سبلح المعرفة لؤلجياؿ القادمة ىو األىـ ؛التنمية المستدامة
رية واعية لعممية تغيير شامؿ في أىداؼ التنمية المستدامة إال مف خبلؿ قيادة جامعية إدا

ويتطمب ذلؾ أيضا ، والتنمية المستدامة اإلسبلميةوفؽ أىداؼ التربية  ،التنمية المستدامة
وتوفير  ،وزيادة اإلنفاؽ عميو ،والتأكيد عمى إصبلح التعميـ الجامعي ،استقبلؿ الجامعات

والتوجو  ،ىيئة التدريس واإلدارييف والتنمية المينية المستدامة ألعضاء، مصادر بديمة لتمويمو
، ـٕٓٔٓ، )المميجي والتعميـ اإللكتروني"، ميـ عف بعدكالتع، نحو نوعيات جديدة مف التعميـ

إلى أنو حتى تساىـ الجامعة بفاعمية في التنمية المستدامة في  اإلشارةينبغي و  ،(ٚٙ – ٓٙ
فإنو ال مناص مف أف يحتؿ ديات ا تمر بو مف نقد وتطوير وتحعمميتي التربية والتعميـ وفؽ م

التخطيط لمتنمية  فيالتخطيط االستراتيجي لمتعميـ بمختمؼ أنواعو ومراحمو مكانًا جوىريًا 
 . المستدامة
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تطبيقية في مجاؿ التعميـ  مفاىيـعدة  (ٕٜٔص، ـٕ٘ٔٓ)القميزي  وقد أوضح 
 كالتالي:استنبطيا مف مجموعة مف المشاريع وىي  والتنمية المستدامة

، عتمادية: التفاعؿ والترابط بيف عناصر البيئة الطبيعية والبشرية واالقتصادية والبيئيةاال -
ة عمى والبيئ ياإلنسانالترابط بيف المجتمع  وكذلؾ، وأف كؿ عنصر مرتبط بالعنصر اآلخر

 . المستوى المحمي والعالمي
والقادمة الحالية  األجياؿالعدؿ في المساواة بيف وذلؾ بالقادمة:  األجياؿحقوؽ  -

 . الجيؿ اآلخربحيث ال ينعـ جيؿ دوف ، اإلنتاجاالستيبلؾ و ب
تحقيؽ الحفاظ عمى أشكاؿ التنوع في الموارد البيئية الطبيعية مف أجؿ وذلؾ بالتنوع:  -

 . ادمةؤلجياؿ القلالتنمية المستدامة 
 والعمؿ مع اآلخريف لتشجيع المواقؼ، المواطنة: وتعني تنمية روح المسؤولية لمطبلب -

والربط بيف القيـ والمعتقدات الشخصية والسموؾ ومسؤولية اتخاذ قرار ، واحتراـ االستدامة
 . يؤدي لبلستدامة

 . نوعية الحياة: وىي محاولة لموصوؿ لمعيار الحياة المثالية -
المساواة والعدالة: ويعني تقدير أىمية العدالة والمساواة لرفع مستوى حياة األفراد مف  -

 . تدامة المجتمعجميع الجوانب واس
 . الحماية: وتعني حماية البيئة مما ييددىا مف أخطار بشرية أو طبيعية -
 . التقنيف: ويعني التعامؿ بحكمة وعدـ اإلفراط في التعامؿ مع الموارد الطبيعية -
بما ال  ،المعيارية: وىو الحد األقصى لقدرة البيئة عمى تحمؿ معايير معينة مف التموث -

 . المعاصرة والقادمة جياؿاألتنعكس آثاره عمى 
 . الصيانة: وتتمثؿ في المحافظة عمى الثروات والموارد الطبيعية وصيانتيا -
الوقاية: ويقصد بيا تجنب األنشطة والممارسات التي تمثؿ تيديدًا لمبيئة وصحة  -

 . اإلنساف
المسؤولية المشتركة: يحتاج تحقيؽ التنمية المستدامة إلى شعور األفراد )الطبلب(  -

 . ؤوليتيـ تجاه الحد مف ضغوط التنمية عمى البيئة والموارد الطبيعية والمجتمعبمس
التمكيف: وىو إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة في صنع القرارات أو التأثير  -

 . عمييا
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، الشمولية: ويعبر عف ضرورة تأميف التفاعؿ بيف المكونات المختمفة لمتنمية المستدامة -
 . ف التطرؽ إلى مكوف واحد مف دوف التطرؽ إلى المكونات األخرى ذات الصمةإذ ال يمك
منيا استحداث  ،التنمية المستدامة تطبيقات في  اا مضى أف لمتعميـ دورً يتضح ممَّ 

مع إقامة  ،أو دمج التنمية المستدامة ضمف المقررات ،ات في التنمية المستدامةر مقر 
 االدخاروتعميميـ فف  ،طبلب حوؿ التنمية المستدامةلممعمميف وال تأىيميةبرامج تدريبية 

وتطبيؽ أساليب تعميمية مف  ،وتدعيـ ذلؾ بالنصوص والشواىد الشرعية ،واالستثمار
 . توازف واعتداؿ ومواطنة وتمبية احتياجات سوؽ العمؿ والمستقبؿ

 في بيرأثٌر كليا  اإلنسافأف صحة ومف التطبيقات الميمة في المجاؿ التعميمي المستداـ 
 ،واىتماميا، أولت المجتمعات ىذا الجانب الكثير مف عنايتيا وقد، رقي المجتمع وتقدمو

األصوؿ المتعمقة في المجاؿ التعميمي  تقديـ اإلسبلميةوعمى المختصيف في مجاؿ التربية 
 . والصحي بما يرتقي في مجاؿ التعميـ

كسى األفرادسواء عمى مستو  ،التربية أداة ليا في ذلؾالبد أف تتخذ و   ابيـ ، بتعميميـ وا 
برفع ثقافتيـ عف طريؽ البرامج  ،أو عمى مستوى الجماعات، المبادئ والعادات الصحية

والصحية  تعميميةومف ثـ فإف الشراكة بيف المؤسسات ال، التوعوية والمؤتمرات العممية
ف كاف العمؿ ، ما بينياليا دور كبير في تعمـ؛ فإف للممدرسة ىو تعظيـ نتائج ا األساسيوا 

 & Horpe). التعميمية األىداؼسيـ بشكؿ كبير في تحقيؽ يُ  تمتع الطبلب بصحة جيدة
Howard, 2006) 

فإف التربية الصحية تسعى إلى تعزيز صحة ورفاىية الطبلب واالرتقاء ، وبناء عميو 
وتوفير بيئة آمنة وداعمة ، إلى جانب دعـ مفاىيـ العدالة االجتماعية، بنتائج التعمـ

إلى جانب التعاوف مع اآلباء ، وتنمية وعييـ بقضايا وأنظمة الصحة والتعميـ، صحتيـل
مع دمج الميارات والقيـ المرتبطة  ،لمحفاظ عمى صحة أوالدىـ ؛والمجتمع المحمي

شريطة تحديد أىداؼ  ،بالصحة في األنشطة والمناىج الدراسية المستمرة لممدرسة
كما تستيدؼ مساعدة الفرد عمى ، مية سميمةمبنية عمى بيانات دقيقة وعم ،واقعية

وال يقتصر دورىا عمى مجرد  ،تحقيؽ السبلمة والكفاية البدنية والنفسية واالجتماعية
نما االىتماـ باألنشطة والسموكيات، تزويد الفرد بالمعمومات والحقائؽ الصحية فقط ، وا 
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واالنتفاع ، كي يؤدي إلى المعيشة الصحية، وتحافظ عمييا، التي تعزز الصحة
   (ٖ) .باإلمكانيات والخدمات الصحية

  .  جدااملصالتطبيكات الرتبوية للتينية املصتدامة يف   -2

مف ، في التاريخ اإلسبلمي مف تحقيؽ التنمية المستدامة إف أروقة المساجد لـ تخؿُ  
فة وما تزاؿ أسماء بعض المساجد معرو ، بعد عيد ابعد جيؿ وعيد جيبلخبلؿ حمقات العمماء 
 ،رس اإلسبلـ األولىوالمسجد الحراـ والمسجد النبوي مف أشير مدا ،بعطائيا حتى اليـو

لقوؿ  مصداقا ،تناقؿ العمـ وتداولوالعممية لمتنمية المستدامة أف مف أقوى التطبيقات  ونمحظ
 "عمـ ينتفع بو...  إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثبلثالرسوؿ صمى ا عميو وسمـ: "

إف طرح العمـ في المساجد وبأوجو مختمفة يحقؽ التنمية المستدامة فمقد رفع " ،ه مسمـروا
 ﴾ُقْؿ َىْؿ َيْسَتِوي الَِّذيَف َيْعَمُموَف َوالَِّذيَف اَل َيْعَمُموفَ السبلـ مف شأف العمماء قاؿ تعالى: ﴿ا

ـْ َوالَِّذيَيْرَفِع المَُّو الَِّذيَف ﴿ :( وقاؿ سبحانو وتعالىٜاآلية: ، )سورة الزمر ـَ َآَمُنوا ِمْنُك َف ُأوُتوا اْلِعْم
مف سمؾ طريقًا يمتمس فيو : "صمى ا عميو وسمـوقاؿ  [ٔٔسورة المجادلة اآلية: ]َدَرَجاٍت﴾ 

 . " رواه الترمذيسيؿ ا بو طريقًا إلى الجنة، عمماً 
ذكره في ىذا البحث حوؿ الحديث عف رسالة المسجد التعرؼ عمى بومف الجدير   

الواردة  مف خبلؿ بعض النصوص والشواىد، بعض األساليب التطبيقية لمتنمية المستدامة
ي المساجد تنمية تتناقمو مف ذلؾ أف العمـ بحد ذاتو وتدارسو ف، والعمؿ عمى محاكاتيا

_ ومف الشواىد وأنواع التنمية المستدامة التطبيقية في المساجد حرص الرسوؿ ، األجياؿ
وكؿ ما ، منذ وصولو المدينة عمى تعميـ أصحابو القراءة والكتابة_ صمى ا عميو وسمـ 

مف أسرى بدر يجيد _ فبعد غزوة بدر جعؿ فدية كؿ أسير ، ييميـ مف أمور دينيـ ودنياىـ
، ىػٓٓٗٔ، أف يعمـ عشرة مف أبناء المسمميف القراءة والكتابة )البساـ_ القراءة والكتابة 

عمى حث أصحابو عمى تعميـ المغات التي  _ يو وسمـصمى ا عم _ حرص النبي بؿ، (ٙ٘
أف يتعمـ العبرانية _ رضي ا عنو _ فطمب مف زيد بف ثابت ، كانت سائدة في تمؾ الفترة

لذلؾ أصبح مف الطبيعي أف يشيد المسجد ، ألنو كاف ال يأمف جانب الييود ؛قراءة وكتابة

                                                 

(3)   (International Union for Health Promotion and Education, 
2011:3) 
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وىذا  _ صمى ا عميو وسمـ_  سوؿالنبوي الشريؼ حركة عممية مزدىرة معمميا األوؿ الر 
 . األجياؿفيـ غًدا قادة  ؛يدؿ عمى أىمية تعميـ األطفاؿ والصبياف وغيرىـ في المساجد

ي باإلماـ والصالحيف مف المصميف في المسجد ُيعد تنمية مستدامة يتمقاىا إف التأسّْ  
عمى نوع  (ٗ٘، ػىٚٔٗٔ، ويؤكد )عبد المجيد، وينقمونيا إلى مف بعدىـ ،الصغار عف الكبار

_ "ولـ تقتصر الحمقات العممية عمى مسجده  :فيقوؿ ،مستداـ في التعميـ يطبؽ في المساجد
واشتيرت ، فمف بعده خمفو صحابتو ورواد مسجده في أداء األمانة صمى ا عميو وسمـ _

في واستمر تبلميذ التابعيف ، في التاريخ مساجد كاف يمتقي الناس فييا حوؿ ىؤالء التابعيف
 تربية وتعميًما وتوجيًيا في مختمؼ المجاالت" ،القياـ برسالة المسجد

ومف الممارسات العممية لتحقيؽ التنمية المستدامة أف يربط جماعة المسجد رابط  
بعيدا عف التحزبات القبمية ، وعبادة ا الواحد األحد، سبلـىو إيمانيـ برسالة اإل ،واحد

عة تتيح فرصة تعرؼ الفرد بكثير مف األفراد ممف يسكنوف فصبلة الجما، والمذاىب المختمفة
مما يساعد عمى تفاعمو مع اآلخريف وتكويف عبلقات ، في نفس الحي الذي يسكف فيو

وكالبنياف يشد بعض  ،اجتماعية سميمة تحقؽ الترابط بيف سكاف الحي ليكونوا كالجسد الواحد
سورة ﴾ ]ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ ﴿ :اؿ تعالىق ،وىـ في صبلتيـ يشعروف باألخوة اإليمانية ،بعًضا

 . [ٓٔالحجرات: 
لـ يكف التعميـ وتناقمو قاصرًا عمى عموـ والمتأمؿ في واقع المساجد بالتاريخ يرى أنو " 
الطب والفمؾ بؿ كاف يدرس فييا  ،لعربية ونحوىاكالتفسير والحديث والعقيدة وعمـو ا ،الشريعة

نو رغـ افتتاح المدارس والجامعات والمعاىد في جميع البمداف أع والواق، والحساب وغيرىا
تعميـ القرآف الكريـ والعموـ  وىو ،ف المسجد قد أبقى عمى دور رائدإال أ، اليوـ اإلسبلمية
ومف ذلؾ ما يمقى ، كالحديث والتفسير واألصوؿ والفقو في كثير مف بمداف المسمميف، الشرعية

يستفيد منيا آالؼ  ؛بوي وغيرىما مف دروس لكبار العمماءفي الحـر الشريؼ والمسجد الن
 . (ٔٛٔ، ٓٛٔ، ٕ٘ٓٓ، الطبلب كؿ عاـ" )الشتري

إقامة الدروس العممية  ويرى الباحث أف مف أىـ التطبيقات لمتنمية المستدامة  
حيث لوحظ في عصرنا ، الشباب مع ضرورة التجديد في الطرح وباألخصلمرتادي المساجد 

البث والتصوير المرئي والمسموع إلى قنوات فضائية قؿ الدروس العممية عبر اآلف إمكانية ن
والتحديث في ىذا المجاؿ لو  ،وىذا الربط ميـ، وب والتواصؿ االجتماعييأو عبر مواقع اليوت
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ومف الممارسات المقترحة ، التقنية اليـو واقعا كبيرا ال يستغنى عنو تجعؿضرورتو التي 
 :ومف األمثمة عمى ذلؾ ما يمي ،اجد ونقؿ الدروسالتعميـ عف بعد في المس

عبر _ ولو كانت بعيدة  _ المربي في بمدتوالداعية والعالـ أو  المساجددروس  طرحيمكف  -
 . وسائط النقؿ

 . ث لمف ىـ خارج المسجد عبر وسائط التقنيةبَ وتُ  ،أف تطرح العمـو في المسجد -
أو الحفاظ عمييا بسجبلت مرئية  ،ا حياطرح الكتب العممية القديمة في المساجد وبثيا بث -

 . وفي ىذا تنمية مستدامة ألجياؿ مضت وأجياؿ حالية وأجياؿ لـ تأت بعد ،ومسموعة
، والتفكر والتدبر في ظواىر الحياة المختمفة النظرو وكما دعا اإلسبلـ إلى التزود بالعمـ  

قاؿ  ،الستمرار عجمة التعميـ فقد دعا إلى إببلغيا لآلخريف عمى بصيرة، ت ا الكونيةوفي آيا
"بمغوا  :وقولو صمى ا عميو وسمـ ..."والموعظة الحسنة"ادع إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة  :تعالى

 . رواه البخاري عني ولو آية"
والحديث عف المسجد إنما ىو حديث عف المؤسسة التربوية  (ٔٔٗٔ)يقوؿ األىدؿ  

وىما دعامتا ، نشر المغة العربية وعمـو الديفالتي أسيمت في ، والتعميمية األولى في اإلسبلـ
 (ٕٗٔ، ىػٗٔٗٔ، )بدر .منذ نشأتيا اإلسبلميةالحضارة 

قميات وخاصة لؤل ،ولتتـ الوظيفة التعميمية المستدامة لممسجد ينبغي أف تكوف عمى مستويات 
 عمى أف تكوف عمى: ،أمس الحاجة لمدروس والتعميـالتي ىـ في  اإلسبلمية

فتعقد ليـ حمقات ، ف تشغميـ أعماليـ وحرفيـ وال يتفرغوف لمعمـمستوى عاـ لمذي -
 ،أو بيف المغرب والعشاء بعد فراغيـ مف أعماليـ، بعد الصموات غرؽ وقًتا قصيًراتست

ة مف تعميميـ أمور دينيـ ويقتصر في موضوعات الدروس عمى ما تدعو إليو الحاج
 . ووعظيـ

حتى  ،ف صغيرىا إلى كبيرىاي العموـ ممستوى خاص لممتفرغيف لمعمـ ويتدرج معيـ ف -
 . ونشره اإلفادة منويبمغوا درجة مف العمـ تمكنيـ مف 

أحد أكثر الوسائؿ فاعمية في كدور الخطباء واألئمة  الميمةومف األمور التطبيقية   
وأخطاء سوؼ تيدر المجتمع  ،فالمسجد ينذر المجتمع بشرور سوؼ تستفحؿ، مراقبة المجتمع

اة المجتمع يستطيعوف فالكثير مف الخطباء بحكـ ارتباطيـ القوي بحي، إف استمر نموىا
كما أف ، أو ظواىر اجتماعية سمبية، عف أي انحراؼ عقائدي أو فكري مخالؼ الكشؼ مبكًرا
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، األفراد في المجتمع يفضوف إلى اإلماـ أو الخطيب بأسرارىـ ومشكبلتيـ الدينية واالجتماعية
المشكبلت  وخاصة ،ظاىرة خفية في المجتمع بدأت بالظيوروألجؿ ذلؾ يتمكف مف رصد أي 

وينذر بخطرىا ، فيبادر إلى الحديث عنيا والتحذير مف عاقبتيا في المسجد، المستقبمية
مف مياـ إماـ المسجد أف يحرص عمى النصح واإلرشاد و . (ٜٚ، ىػٕٕٗٔ، وعواقبيا )الزيد

البر والتقوى والنصح وفيو يجتمع  ألف المسجد مكاف التعاوف عمى ؛والتوجيو لسكاف الحي
  .المسمموف
المستمد المنيج التنموي االقتصادي  في بياف وأساسًيا ميًماأيًضا يؤدي المسجد دوًرا  

فاإلسبلـ يحث عمى ممارسة جميع أنواع  ،مف كتاب ا وسنة نبيو صمى ا عميو وسمـ
ُىَو الَِّذي َجَعَؿ ﴿ :قاؿ تعالى، لمينيويدعو إلى العمؿ ا، العمؿ النافعة المفيدة لمفرد والمجتمع

ـُ اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْف  َلْيِو النُُّشورُ َلُك اآلية: ، سورة الممؾ﴾ ]ِرْزِقِو َواِ 
بَلُة َفاْنَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْف َفْضِؿ ﴿ :وقاؿ تعالى، [٘ٔ سورة ﴾ ]المَّوِ َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

بؿ جعؿ ا سبحانو وتعالى طمب الرزؽ مف خبلؿ العمؿ المشروع ، [ٓٔاآلية: ، الجمعة
َوَآَخُروَف َيْضِرُبوَف ِفي اأْلَْرِض ﴿قاؿ تعالى  ،ألىميتو ومكانتو ؛يماثؿ الجياد في سبيؿ ا

كما عد ، [ٕٓاآلية: ، سورة المزمؿ] ﴾لمَّوِ َيْبَتُغوَف ِمْف َفْضِؿ المَِّو َوَآَخُروَف ُيَقاِتُموَف ِفي َسِبيِؿ ا
 :قاؿ تعالى، القرآف الكريـ العمؿ الميني نعمة تستحؽ شكر ا سبحانو وتعالى عمييا

ـْ َأَفبَل َيْشُكُروفَ ﴿  . [ٖ٘اآلية: ، يس، سورة﴾ ]ِلَيْأُكُموا ِمْف َثَمرِِه َوَما َعِمَمْتُو َأْيِديِي
اضيع كالفقر والبطالة مو المساجد طرح  فيومف المعالجات الميمة االجتماعية  
ظيار ، اإلسبلميةالتي يمكف أف تخمفيا البطالة والتسوؿ في حياة األمة  المفاسد والمساوئ وا 

يأخذ ، عمى المجتمع وعبًئا لو أف يكوف عالة عمى غيرهوال يجوز  ،ف المسمـ عميو أف يعمؿوأ
يجوز لو أف يمد يده إلى الناس كما ال ، بد أف يعمؿ ويكسبفبل ، لحياة وال يعطييامف ا

 . (ٔٓٔ، ٓٓٔ، ىػٚٔٗٔ، يسأليـ اإلحساف والصدقة )عبيد
كالمعامبلت  ،عوائؽ التنمية المستدامةولمخطباء وأئمة المساجد دور في معالجة  

اِس َوْيٌؿ ِلْمُمَطفِّْفيَف الَِّذيَف ِإَذا اْكَتاُلوا َعَمى النَّ ﴿ :قاؿ تعالى ،المحرمة مف ربا وتطفيؼ ونحوىما
ـْ ُيْخِسُروفَ  ـْ َأْو َوَزُنوُى َذا َكاُلوُى : وقولو تعالى ،[ٖ، ٕ، ٔ :سورة المطففيف﴾ ]َيْسَتْوُفوَف َواِ 

َبا اَل َيُقوُموَف ِإالَّ َكَما َيُقوـُ الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُف ِمَف اْلَمسّْ َذِلَؾ بِ ﴿ ـْ َقاُلوا الَِّذيَف َيْأُكُموَف الرّْ َأنَُّي
َبا َفَمْف َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْف َربِّْو َفاْنَتيَ ِإنَّ  ـَ الرّْ َبا َوَأَحؿَّ المَُّو اْلَبْيَع َوَحرَّ ى َفَمُو َما َما اْلَبْيُع ِمْثُؿ الرّْ
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ـْ ِفيَيا َخاِلُدوَف َيْمَحُؽ المَُّو ال َبا َوُيْرِبي َسَمَؼ َوَأْمُرُه ِإَلى المَِّو َوَمْف َعاَد َفُأوَلِئَؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى رّْ
َدَقاِت َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ َكفَّاٍر َأِثيـٍ  وبما أف الحياة الزراعية ، [ٕٙٚ، ٕ٘ٚ :سورة البقر﴾ ]الصَّ

ألف الماء أساس الحياة الذي تقوـ عميو حياة  _ بؿ الحياة عامة تقوـ عمى توفر المياه
 [ٖٓسورة األنبياء: ] ﴾اْلَماِء ُكؿَّ َشْيٍء َحيٍّ َوَجَعْمَنا ِمَف ﴿قاؿ تعالى ، اليـو ومستقببل األجياؿ
فرسالة المسجد تتمثؿ في اجتماع المسمميف صغيرىـ وكبيرىـ في المسجد لصبلة _ 

ذا حدث جدب أو قحط أو جفاؼ يؤثر عمى النمو الزراعي، االستسقاء فييمؾ الحرث ، وا 
ذلؾ  اإلسبلميةع عف األمة لذا فإف الدعوة إلى ا بقمب واحد ولساف واحد بأف يرف ؛والنسؿ

نمحظ إمكانية تطبيقات ، التنموية اإلسبلميةوبيذه األسس  ،(ٖٔٓ، ىػٗٓٗٔ، الكرب )شراب
 . ومتماشية مع الواقع اإلسبلميةتنموية متنوعة ومستمدة مف مصادر التربية 

 دور اإلعالو اجلديد يف حتكل التينية املصتدامة: :ثالجا

، اإلعبلـ الجديدليا التربوي عمى مواقع التواصؿ و بل إف التنمية المستدامة تمقي بظ 
"يشتركاف مع اإلعبلـ التقميدي في المفيـو والمبادئ العامة  فيما نوعاف مف اإلعبلـ

نو يعتمد عمى وسيمة جديدة مف وسائؿ اإلعبلـ وما يمّيزه عف اإلعبلـ التقميدي أ األىداؼ،و 
إيصاؿ المضاميف المطموبة بأشكاؿ متمايزة وىي الدمج بيف كؿ وسائؿ اإلعبلـ بيدؼ ، الحديثة

لئلعبلمييف فرصة كبيرة لتقديـ موادىـ اإلعبلمية  اإلنترنتوتتيح شبكة ، أكبرومؤثرة بطريقة 
دوف المجوء إلى الوسائؿ التقميدية التي ترفع الحاجز بيف ، المختمفة بطريقة إلكترونية بحتة

 . (ٗٗص ، ـ ٕٔٔٓ، المرسؿ والمستقبؿ )نصر
عبلـ بتحقيؽ مبادئ التنمية األىمية استثمار ىذا النوع مف اإلكاف مف ولذلؾ  
 .ونشرىا في أوساط المجتمع ،المستدامة
 ركزت دراسة مسحية لميونسكو عف التربية اإلعبلمية لمشباب، وفي ىذا اإلطار 

بيدؼ حماية ، أوضحت أىمية مدخؿ التمكيف، ( في المدارس في خمسة وثبلثيف دولة2001)
كما وجد ، مف خبلؿ تعزيز المشاركة وبناء الفكر الناقد ،د تأثيرات وسائؿ اإلعبلـالشباب ض

مثؿ المغة  ،أنو في معظـ الحاالت تأتي التربية اإلعبلمية كجزء مف المواد الدراسية األخرى
إعداد وتدريب ما زاؿ ىناؾ نقص في لكف  ،الوطنية والدراسات االجتماعية أو األنشطة

  .لمعمميفا
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ؼ وسائؿ اإلعبلـ تتمثؿ فيما يمي: ( أف وظائٕٓ - ٚٔص ، ـ ٕٔٔٓبو أصبع )وذكر أ 
اإلعبلف ، الترفيو وظيفة، المجتمع ونقؿ تراثو بطار تو ، واإلعبلـ والتعميـ، وظيفة اإلخبار

 . التخدير السمبي، والترويج
خبلؿ استثمار  الوظائؼ توجييا بنائيا تنمويا مستداما مف ىذهويرى الباحث توجيو   

ومف خبلؿ تناقؿ المعمومات في اإلعبلـ الجديد ومواقع التواصؿ االجتماعي قنوات اإلعبلمية، ال
 بالتطبيقات التالية:

عبلـ والتربية وأف وظيفة اإل، ب المستمر حوؿ التنمية المستدامةتدريب اإلعبلمييف التدري -
والتربية تقدـ  ،يافاإلعبلـ يزود اآلخريف بالمعمومات ثقافيا واجتماعيا وبيئ ،بينيما تكامؿ

وتكوف القضايا المطروحة فييا ترشيد ، لمحتوى التي تدعـ التعميـ الرسمينوعية ا
والحفاظ عمى المكتسبات التي بيف  ،لؤلجياؿ حوؿ أنيـ مسؤولوف عف تحقيؽ االستدامة

 . أيدييـ
فعممية  ،إقامة البرامج القيمية التي تغرس في المتابعيف ترابط المجتمع ونقؿ تراثو -

ووسائؿ اإلعبلـ ليا دور في ، تماسؾ المجتمع فيتؤثر اإلعبلمية لتنشئة االجتماعية ا
 . وتوحيد أفراده لتحقيؽ آماليـ وأىدافيـ ،والحفاظ عمى كيانو ومعتقداتو، ترابط المجتمع

زالة التوتر ، النفسية واالجتماعية لمناس عاتلبرامج الترفييية بما يحقؽ اإلشباتوجيو ا - وا 
والتوازف في الطرح يحقؽ نضجا تنمويا ، راد والمجتمعاتمستوى األف ي عمىاإلنسان
فمقد جاء في اليدي النبوي قولو  ،ينعكس ببل شؾ عمى التنمية المستدامة ،مستداما

ثرىا صحة نفسية ليا أ إف مثؿ ىذا التوجيو يحقؽ "ساعة وساعة" :صمى ا عميو وسمـ
واإلعبلـ مطالب تربويًا  ،(ٖٕٓٓي رؤية )ؽ الترفيو فكما جاء النص عمى تحقي ،وتأثيرىا

فمعظـ األسر تتمقى البرامج مف  ؛بأف يوجو طرحو بما يحافظ عمى القيـ الدينية والوطنية
 . خبلؿ المشاىدات

فمئلعبلـ دور تربوي بتشكيؿ اآلراء واالتجاىات لدى  ؛مراعاة األولويات لتكويف االتجاىات -
 واالدخاريولويات برامجو المجاؿ البيئي ف أومف الميـ أف تكوف م ،المستيدؼ الجميور

 . االقتصادي والتنموي المجتمعي
دة أساليب يقـو بيا اإلعبلـ ع (ٕٗٗ، ٖٕٗ، ٜٕٔٓولبد ، أبو سعيد)وقد أشار 

 :لتحقيؽ التنمية المستدامة منيا
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والجوالت لزيارة  ،والمجموعات النقاشية ،تبني خطة إعبلمية إلقامة المحاضرات والندوات -
 . وتعميؽ األبعاد التربوية في ذلؾ ،عيات التعاونية والزراعية والصناعيةالجم

ما والمسابقات والبرامج تنويع مجاالت العرض اإلعبلمي مف خبلؿ القصة المكتوبة والدرا -
 . الثقافية

بما  ،إعداد كوادر إعبلمية متخصصة في المجاؿ الصناعي والزراعي والصحي وغيرىما -
 . كة في التنمية الشاممةلممشار  أكبريعطي مساحة 

 التابالمجعبلنات ذات العبلقة ليا دور ميـ في نشر المنتجات واإلوزارة اإلعبلـ  -
 . وبسبؿ مختمفة ،التنموية

والفيس  تويتر كحسابات _ مواقع التواصؿ االجتماعيالجديد و  لئلعبلـويرى الباحث أف 
مجاؿ فيي  ؛المستدامة دور بارز في تحقيؽ التنمية_ والسناب شات والواتس أب  بوؾ

استثمارىا بإعداد المحتوى  مكفوي، خصب لنشر التطبيقات التربوية لمتنمية المستدامة
عمى ، التربوي التنموي المختصر مف خبلؿ أساتذة كميات التربية وكميات خدمة المجتمع

نشاء وحدة بيف األقساـ التربوية و ، المحتوى مدعما باألدلة والشواىد أف يكوف ىذا ا 
واستضافة ، لواقع في مواقع التواصؿ وتحديثياتعمؿ عمى رصد احتياجات ا ،الجتماعيةوا

وتزويدىـ  ،لمتعرؼ عمى العوائؽ واالحتياجات ؛الميتميف وما يسموف بالمشاىير
 . بالمحتوى العممي الذي يسيـ في دعـ التنمية المستدامة

كاألبحاث واألفكار  ،ديدالجإطبلؽ مبادرات تنافسية حوؿ التنمية المستدامة عبر اإلعبلـ  -
، بلؿ لجاف التنمية في األحياءطرحو مف خ مكفيوىذا النوع مف األنشطة ، يةاإلبداع

في  نشطةاأل وف الطبلب ووكالة ؿ الجيات ذات االىتماـ كعمادات شؤ يضا مف خبل وأ
 . التعميـ العاـ

 يف حتكل التينية املصتدامة: دور األشرة :رابعا

فمف األسرة يعد ، ألوؿ الذي يستقي منو الفرد ثقافتو ومبادئوإف األسرة ىي المنبع ا 
ولؤلسرة دور كبير في تحقيؽ ، في المجتمع ليكوف فردا صالًحا ،عداًدا جيًدا وسميًماإ اإلنساف

ث القرآف الكريـ والسنة وال يخفى ح، متطمبات التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي في ذلؾ
وثمرتيا حتى عمى مف لـ يأت بما يضمف استدامة أثرىا  ،ائياوبنعمى تكويف األسرة النبوية 
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ونقؿ خبرات اآلباء واألميات  ،وما حث اإلسبلـ عمى الزواج إال لبلستمرارية التناسؿ، بعد
 . وتربيتيـ عمى توحيد الخالؽ وعبوديتو واالستخبلؼ في األرض ،ألوالدىـ
 ،عمى عبد ا بف عمردخمت مع عمقمة واألسود الرحمف بف يزيد قاؿ: " عف عبد  

فقاؿ لنا رسوؿ ا ، شباًبا ال نجد شيًئا _ مـصمى ا عميو وس_ فقاؿ عبد ا: كنا مع النبي 
فإنو أغض ، مف استطاع منكـ البػاءة فميتزوج، صمى ا عميو وسمـ: "يا معشر الشباب

،ومف لـ يستطع  ،وأحصف لمفرج، لمبصر . البخاريرواه فإنو لو وجاء"  فعميو بالصـو
بما تقدـ ليا مف أفراد يقوموف بتحمؿ ، لة عف صبلح األمةؤو "األسرة ىي المسػػػػػػػػػف

وشممتيا ، ليذا أولى اإلسبلـ ىذه العناية الكبيرة لؤلسرة، وحمؿ رسالة األمة، المسؤولية
ويتمثؿ دور األسرة في  (ٖٙٓ، ٕ٘ٓٓ، التعاليـ اإلليية باإلحاطة والرعاية والشموؿ )محمد

 :تنمية المستدامة بأمور كثيرة منياال
يجاد الحموؿ ، وتدريبيـ عمى مجابية مشاكميـ ،تنمية ميارات أفراد األسرة إيمانيا ومعرفيا - وا 

وعمى فعؿ كؿ  ،فالطفؿ يولد عمى الفطرة، بما يضمف عدـ انحرافيـ مستقببًل ، المناسبة ليا
ـْ َوْجَيؾَ ﴿:  تعالىيقوؿ ا، ما ىو مفيد وخير  َفَطرَ  الَِّتي المَّوِ  ِفْطَرتَ  ۖ  ِلمدّْيِف َحِنيًفا  َفَأِق

ِلؾَ  ۖ   المَّوِ  ِلَخْمؽِ  َتْبِديؿَ  الَ  ۖ   َعَمْيَيا النَّاَس  ـُ  الدّْيفُ  ذََٰ  َيْعَمُموَف﴾ الَ  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َولََِٰكفَّ  اْلَقيّْ
 . [ٖٓاآلية: ، سورة الروـ]
لؾ آلية مف ذ ،األسس التنموية المستدامة تربية أفراد األسرة في المجاؿ الفكري العقمي عمى -

وىناؾ عوامؿ كثيرة تساىـ ، وف الحياة دوف إفراط وال تفريطاالستيبلؾ والتوازف في شؤ 
ذات  اإلنسافالبيئة العامة التي ينشأ فييا متفاوتة في تشكيؿ عقمية الفرد فػػػػػ"بدرجات 

فحيف ، التي يتشبع بيا تأثير ميـ في تشكيؿ طرؽ تفكيره وفي تحديد نوعية المفاىيـ
كما أف  ،يصبح أكثر منطقية فإف تفكيره يعيش المرء في بيئة متقدمة عممًيا وتقنًيا

ويكوف ميمو إلى التجريب ومحاورة ، حساسيتو نحو ارتباط األسباب بالمسببات تصبح أشد
يصبح و ، كمػا أنو يميػؿ إلى احتراـ المفاىيػـ التي تنظـ العبلقة باآلخريف، أكبرالطبيعة 

 . (ٗٔ، ىػٖٕٗٔ، )بكار أكثر اىتمامًا بيا "
، ومطالبتيػـ بالتفكير في حموؿ مناسبة ليػا ،إشراؾ األبناء في حؿ بعض المشاكؿ األسريػة-

عماؿ العقػؿ في كثيػر مػف اآليات كقولو  ،وا سبحانو وتعػالى أمرنا بالتدبر والتفكر وا 
  .وغير ذلؾ أفبل يعقموف، يتدبروفأفبل تعالى: 
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وذلؾ بتقديـ االستشػارات النفسيػة والصحيػة واالجتماعيػة ، االجتمػاعي لؤلفرادرعايػة الجػانب  -
مف خبلؿ منظور  ،المتػوازنػة اإلسبلميةسياـ ببنػاء الشخصيػة واإل ،لمف يحتاجيا مف األسر

رة بحيث يكوف الفرد في األس، ومفاىيميا وخصائصيا وأبعادىا الشاممة اإلسبلميةالتربية 
 ،يجالس الكبار ويحترميـ، عػف االنطػواء والخجػؿ را فاعبل في مجتمعو ووطنو بعيػًداعنص

 . ويغرس فييـ القيـ النبيمة، ويحنو عمى الصغار ويتودد إلييـ
مف إقامة المبادرات التي تحد  ألسريوفي الجانب اآلخر التطبيقي المستداـ في المجاؿ ا  

يجاد الح ،تفشي الفقر بيف األسر مف التجارب  اإلفادةو  ،موؿ المناسبة لتحقيؽ سبؿ التنميةوا 
حوؿ  (ٕٗٔ، ٜٕٔٓ، ، أحمد) ما أوردتو دراسةمنيا  ،وىي كثيرة ،لمطروحة حوؿ ىذاا

جؿ تحقيؽ التنمية مف أ، ـٜٚٛٔسػػػبتمبر ٚٔالتجربة الماليزية منظمػػة غير حكومية في
مع  حيث عممت بالشراكة ،Amanah Ikhtiar Malaysiaالمسػػتدامة ومكافحة الفقر 
 ،لحصر األسر الفقيرة ،مف محافظة ووالية واحدة اإلسبلميةمؤسسة التنمية االقتصادية 

ألؼ  ٓٚيقؿ عف  واستفاد منيا ما ال ا،فرع ٓٚوتدريبيا عمى العمؿ إلى عشر واليات في 
 . وتكويف مجموعات عمؿ مف األسر الفقيرة ،ودعميـ بالقروض متناىية الصغر ،أسرة
 اةمة: اخل

  يمكف تمخيص أبرز نتائج البحث في عدة نقاط موجزة عمى النحو التالي:
 . أكد عميو اإلسبلـ مف خبلؿ مصادره األصمية والفرعية ةأصيم اىيـمتنمية المستدامة مفل -
 –وتأتي في مقدمتيا األبعاد التالية: )البعد االقتصادي  ،تتعدد أبعاد التنمية المستدامة -

البعد البيئي( وكؿ ىذه األبعاد ليا ما يعززىا في مصادر التربية  –البعد االجتماعي 
 . ويوضح كيفية تحققيا، اإلسبلمية

يقصد بالتنمية المستدامة في اإلسبلـ توجو المجتمع نحو التنمية واإلصبلح في شتى  -
ما لديو مف موارد أفضؿ  التقدـ واالزدىار المستمر مستغبًل بما يضمف لو  ؛المجاالت
مف  ومستفيًدا، ما يواجيو مف تحديات امتفاديً ، تفيدًا مما حولو مف فرصمسو ، استغبلؿ

وضوابطيا في رؤيتيا  اإلسبلميةلممنيجية  ومراعًيا، محمية والخارجيةشتى الخبرات ال
 . والتنمية المستدامة وما تتضمنو مف أبعاد بصفة خاصة، لمتنمية بصفة عامة
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فالعمؿ النافع الجاد ، التنمية المستدامةيعد العمؿ الجاد المتقف مف أبرز متطمبات  -
 ،اإلسبلميةتحقيؽ الكفاية الذاتية لممجتمعات  وعف طريقيمكف التخصصات  والمتنوع في
 . اإلسبلـ عمى العمؿ ولذا حث

واألحاديث النبوية الشريفة التي ، اشتمؿ الديف اإلسبلمي عمى الكثير مف اآليات الكريمة -
عمار األرض، اعمومً  دامة في التنميةتظير تبني اإلسبلـ لمنيج االست والترشيد في  ،وا 

 . والعدالة خصوصاً  وعدـ اإلسراؼ والبذخ ،استغبلؿ مواردىا
منيا: إيجاد التوازف بيف  ،األىداؼستدامة لتحقيؽ العديد مف تسعى التنمية الم -

 مكافحة مشكبلت، تحقيؽ المساواة والعدالة االجتماعية، االحتياجات المختمفة لممجتمع
االستخداـ ، تحقيؽ نوعية حياة أفضؿ لمسكاف، التفكؾ االجتماعي والبطالة والفقر

إعادة توجيو ، تعزيز الوعي الثقافي لدى السكاف، احتراـ البيئة الطبيعية، العقبلني لمموارد
والتفكير في  ،تعزيز إمكانية الحاضر، التكنولوجيا الحديثة لتحقيؽ أىداؼ المجتمع

 . التوافؽ والتكامؿ بيف التنمية والبيئة، القادمة ياؿاألجالمستقبؿ ومصير 
فإنو مف  ،اإلسبلميةفي البعد االقتصادي مف منظور التربية  تدامةالمسلتحقيؽ التنمية  -

 ؛اإلنتاجالعمؿ المتواصؿ و ، األىمية مراعاة ما يمي: تحقيؽ التوازف بيف طبقات المجتمع
تعزيز القدرة عمى ، بلت المالية المحرمةاالبتعاد عف المعام، لتحقيؽ االقتصاد المزدىر

تحقيؽ ، تجنب اإلسراؼ والتقتير تحقيقًا لبلقتصاد المزدىر، مواجية األزمات االقتصادية
إدماج المرأة ، لمسوؽ التجاري بما يسيـ في تحقيؽ االقتصاد المزدىر اإلسبلميةالضوابط 

تقانو، في عمميات البناء والتنمية  . تجويد العمؿ وا 
فإنو مف  اإلسبلميةفي البعد االجتماعي مف منظور التربية التنمية المستدامة لتحقيؽ  -

تحقؽ التكافؿ بيف ، األىمية مراعاة ما يمي: أف يحدث التفاعؿ بيف جميع عناصره وفئاتو
توجيو ، إشراؾ المسنيف في العممية التنموية، األفراد أساس وحدة المجتمع المسمـ

 . ية المستدامةالمنيج اإلسبلمي المسنيف لمتنم
لتحقيؽ التنمية المستدامة في البعد البيئي فإف األمر يتطمب ما يمي: تشجيع الصناعة  -

لمحفاظ  ؛مع المرونة ووضع المعايير حتى لمشركات الداخمية والخارجية ،متواصمة بيئياال
 . خاطر الناتجة عف االستخداـ الخاطئوتوعية الجميع بالم ،عمى البيئة
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في التنمية  اتر مقر منيا استحداث  ،التنمية المستدامةتطبيؽ لمتعميـ دور في   -
 تأىيميةمع إقامة برامج تدريبية  ،أو دمج التنمية المستدامة ضمف المقررات ،المستدامة

وتدعيـ  ،واالستثمار االدخاروتعميميـ فف  ،لممعمميف والطبلب حوؿ التنمية المستدامة
ليب تعميمية مف توازف واعتداؿ ومواطنة وتطبيؽ أسا ،ذلؾ بالنصوص والشواىد الشرعية

 . وتمبية احتياجات سوؽ العمؿ والمستقبؿ
 ؛الجديد ومواقع التواصؿ االجتماعي دور بارز في تحقيؽ التنمية المستدامة لئلعبلـ  -

بإعداد  ،استثمارىاالمستدامة و  فيي مجاؿ خصب لنشر التطبيقات التربوية لمتنمية
مف خبلؿ أساتذة كميات التربية وكميات خدمة  ،صرالمحتوى التربوي التنموي المخت

وذلؾ بإنشاء وحدة بيف ، عمى أف يكوف ىذا المحتوى مدعما باألدلة والشواىد ،المجتمع
 تعمؿ عمى رصد احتياجات الواقع في مواقع التواصؿ  ،األقساـ التربوية واالجتماعية

لمتعرؼ عمى العوائؽ  ؛رواستضافة الميتميف وما يسموف بالمشاىي، وتحديثيا االجتماعي
، ي يسيـ في دعـ التنمية المستدامةوتزويدىـ بالمحتوى العممي الذ، واالحتياجات

طبلؽ مبادرات تنافسية حوؿ التنمية المستدامة عبر اإلعبلـ الجديد كاألبحاث واألفكار  ،وا 
 .ةياإلبداع

، ابية مشاكميـوتدريبيـ عمى مج ،اا ومعرفيً ضرورة تنمية ميارات أفراد األسرة إيمانيً  -
يجاد الحموؿ المناسبة ليا مع تربية أفراد األسرة  ،بما يضمف عدـ انحرافيـ مستقببًل ، وا 

مف ذلؾ آلية و ، في المجاؿ الفكري والعقمي في ضوء األسس التنموية المستدامة
والعمؿ عمى تقديـ ، دوف إفراط وال تفريط ،االستيبلؾ والتوازف في شؤوف الحياة

بنػاء الشخصيػة  فيسياـ واإل، األسرية سيػة والصحيػة واالجتماعيػةاالستشػارات النف
ومفاىيميا وخصائصيا وأبعادىا  اإلسبلميةمف خبلؿ منظور التربية  ،المتػوازنػة اإلسبلمية
 . الشاممة

التعميمي  المجاؿباألصوؿ المتعمقة  تقديـ اإلسبلميةعمى المختصيف في مجاؿ التربية  -
 جاؿ التعميـبما يرتقي في م ،والصحي
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  توصيات البحح:

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي: 
 ،التعميمية المختمفة حؿابالمر ضرورة تضميف متطمبات التنمية المستدامة بمقررات التعميـ  .ٔ

بما يضمف تعزيز الوعي ، والخصائص العمرية والعقمية لطبلبيا ،حسب طبيعة كؿ مرحمة
 . طبلببالتنمية المستدامة لدى ىؤالء ال

، باالستفادة مف المنظور التربوي اإلسبلمي لمتنمية المستدامة المسؤولةاىتماـ الجيات  .ٕ
 . وكيفية تحقيؽ أبعادىا

بما يتوافؽ مع ثقافة  ،االستفادة مف الخبرات المتقدمة في مجاؿ التنمية المستدامة .ٖ
مكاناتو يفاد البعثات وت، عف طريؽ استقداـ الخبراء في ذلؾ ،المجتمع وا   . بادؿ الخبراتوا 

لدى التنمية المستدامة تدريب المعمميف بمراحؿ التعميـ المختمفة عمى كيفية غرس سموؾ  .ٗ
وبعض البرامج التعميمية التي يمكف أف  ،مف خبلؿ القدوة واألنشطة الطبلبية، طبلبيـ

 . تسيـ في ذلؾ
جة الممحة والحا، التركيز عمى التوعية المجتمعية الشاممة بأىمية التنمية المستدامة .٘

 عف، إلييا في األوقات الراىنة في ظؿ العديد مف المتغيرات والتحديات المحيطة بالمجتمع
 . طريؽ الندوات والمؤتمرات العممية التي يمكف أف تسيـ في ذلؾ

 اإلسبلميةذج اوعرض النم، تركيز المؤسسات اإلعبلمية عمى التوعية بالتنمية المستدامة .ٙ
  .ذلؾعمى تحفز  اإلسبلميةالمصادر  مع ذكر نماذج مف ،لتحقيقيا

 مكرتحات البحح:

 في ضوء نتائج البحث وتوصياتو يمكف اقتراح الدراسات المستقبمية التالية: 
وآليات تفعيميا مف وجية نظر أعضاء ىيئة  ،متطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة في اإلسبلـ .ٔ

 . التدريس بالجامعات السعودية
لتنمية المستدامة بمناىج التعميـ الجامعي مف منظور مقترح لتضميف متطمبات ا تصور .ٕ

 . اإلسبلميةالتربية 
 ،دور معممي العمـو الشرعية بالمرحمة الثانوية في تنمية وعي طبلبيـ بالتنمية المستدامة .ٖ

 . "دراسة ميدانية"وسبؿ تفعيمو 
سموؾ لمتنمية المستدامة في تعزيز  اإلسبلميفاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى التأصيؿ  .ٗ

 . لدى طبلب الجامعات السعوديةالتنمية المستدامة 
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