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 .التنمية المستدامة من خالل القرآن والسنة ومبادئ تطبيقها في االقتصاد اإلسالمي
 

 

 .، الجزائر2جامعة باتنة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سهيل زغدود، : الدكتور

 .أكاديمية الدراسات اإلسالمية، جامعة ماليا، ماليزيا مرازقة حكيمة،: األستاذة

 .، الجزائر2قسم علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باتنة ساعد هماش، : الدكتور

 

 : ملخص الورقة البحثية

المستدامة، إال أن المتتبع والباحث المتعمق في أبجديات  رغم جدة وحداثة المناداة بفكرة التنمية

وأدبيات الدين اإلسالمي، يستشف ويكتشف مغرس وتوطن هذه الفكرة منذ حوالي أربعة عشر قرنا من 

، بالتمسك بهما والعض عليهما بالنواجذ، (عليه أفضل الصالة والتسليم)خالل ما أمرنا به الرسول الكريم 

ية، من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لتتقصى وتبين فكرة التنمية المستدامة من خالل القرآن والسنة النبو

القرآن والسنة انطالقا من اآليات واألحاديث النبوية الشريفة المتضمنة إياها سواء بطريقة تفصيلة خاصة، 

 .أو شمولية عامة

لتنمية المستدامة وركائزها وتكمن أهمية هذه الدراسة وأهدافها في تسليطها للضوء على مفهوم ا 

ومبادئ تطبيقها من خالل مصدري التشريع اإلسالمي القرآن والسنة، رغم المناداة بها في الفكر الوضعي 

الحديث، وذلك بأسلوبي االستنباط والوصف كمنهجية إلبراز وإثبات مكامن الفكر التنموي المستدام في 

 .هذبن المصدرين

اور رئيسية باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة، المحور األول كمدخل وستشتمل الدراسة على أربعة مح 

للدراسة أو كتعريف بموضوعها، يتم التركيز فيه على اإلشكالية واألهداف واألهمية، ثم تحديد 

المصطلحات المستخدمة وتعريفها تعريفا مجردا وإجرائيا، أما المحور الثاني فيخصص لمنهجيتها 

خلها المنهجي ونوعية مناهجها المعتمدة، أما بخصوص المحور الثالث بالتطرق إلى نوع الدراسة ومد

فسيتناول فكرة التنمية المستدامة من خالل القرآن والسنة وتحديد بعض اآليات واألحاديث التي تناولتها، 

وأخيرا المحور الرابع المخصص لمختلف مبادئ وركائز تطبيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، 

القا من أصول الشريعة اإلسالمية وركائزها المتمثلة في مبدأين رئيسين أولهما جلب المصالح وبذل انط

الجهود لتحقيق الخير والمنفعة للجماعة البشرية ابتغاء مرضاة هللا ورحمته، وثانيهما درء المفاسد ودفع 

ى أهم مبدأ أال وهو الحفاظ المصائب عن الفرد والمجتمع والبيئة والحفاظ عليها وحمايتها، والتركيز عل

النفس، الدين، العقل، المال، العرض، وما لها من مساهمة في تجسيد : على الكليات الخمس المتمثلة في

 .الفكر التنموي المستدام

 

 : الكلمات الدالة

 . التنمية المستدامة، القرآن والسنة، مبادئ التطبيق، االقتصاد اإلسالمي 

      

 : مقدمة

م بأسره أن مختلف مشاريع التنمية ال تكون ناجحة إال باالستدامة، التي أصبحت ال تعني أدرك العال 

الحفاظ على الثروات الطبيعية والموارد الحياتية فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى الحفاظ على كل ما يتعلق 

أصبحت فكرة باإلنسان من جوانب ثقافية واقتصادية ودينية واجتماعية، وصون حياته حاضرا ومستقبال، و

التنمية المستدامة من أكثر االنشغاالت واالهتمامات لدول العالم والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع 

 .المدني، لما لها من ضرورة حتمية للحفاظ على المحيط الحيوي للجيل الحاضر واألجيال القادمة

وكمسلمين ندين بالدين اإلسالمي ونتعبد بالقرآن والسنة وجب علينا السبق واالستكشاف لهذا الفكر  

التنموي المستدام من خالل القرآن والسنة، كيف ال والقرآن منزل من عند خالق هذا الكون وهو أعلم بما 

ضل خلق هللا صلى هللا يصلح لإلنسان والبشرية حاضرا ومستقبال، والسنة مستوحاة من أقوال وأفعال أف
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عليه وسلم وهو أيضا أدرى بما ينفع الناس وما يضرهم، والمتتبع لألحداث االقتصادية األخيرة يدرك 

أيضا أن المخرج الوحيد لألزمات االقتصادية العالمية هو مبادئ ومرتكزات االقتصاد اإلسالمي 

 . لب المصالح ودرأ المفاسدالمستنبطة من أساسيات وضروريات الملة المحمدية القائمة على ج

وفي هذه الدراسة، وكمحاولة الستكشاف شواهد التنمية المستدامة من خالل القرآن والسنة، وكاجتهاد  

فكري الستنباط واستكشاف مبادئ تطبيقها في االقتصاد اإلسالمي من خالل جلب المصالح ودرأ المفاسد 

اد المحاور األربعة التالية باإلضافة إلى المقدمة والحفاظ على الكليات الخمس، وتحقيقا لذلك تم اعتم

 : والخاتمة كخطة ترشيدية لمسارات الدراسة

إشكالية الدراسة، أهميتها وأهدافها، الضبط : ويتضمن التعريف بموضوع الدراسة،: المحور األول

 .المفاهيمي لمتغيرات موضوع الدراسة

ل المنهجي للدراسة، ونوعية المناهج المتبعة لتحقيق التطرق إلى المدخمنهجية الدراسة، : المحور الثاني

 .أهدافها

استحضار بعض اآليات القرآنية شواهد التنمية المستدامة من القرآن والسنة، : المحور الثالث

 .واألحاديث النبوية المتطرقة إلى مفهوم التنمية المستدامة بصيغة صريحة أو ضمنية

من خالل التركيز على فكرة  لمستدامة في االقتصاد اإلسالمي،مبادئ تطبيق التنمية ا: المحور الرابع

النفس، الدين، العقل، المال، : جلب المصالح ودرأ المفاسد والحفاظ على الكليات الخمس المتمثلة في

العرض، وما لها من أهمية في تجسيد الفكر التنموي المستدام على مختلف المستويات والمجاالت المعيشية 

  . لإلنسان

 : التعريف بموضوع الدراسة: المحور األول

 :إشكالية الدراسة-1

انطالقا من مفهوم الفكر التنموي المستدام كفكرة طغت على مسارات التنمية العالمية بمختلف 

أنواعها، وانطالقا من شمولية وعالمية الدين اإلسالمي كمنطلق أساس ولبنة أساسة لوالدة ما يسمى 

حور إشكالية هذه الدراسة من خالل عالقة االستكشاف والتطبيق بين متغيرين باالقتصاد اإلسالمي، تتم

 : رئيسين هما التنمية المستدامة واالقتصاد اإلسالمي، من خالل طرح التساؤل الرئيسي التالي

ما هي شواهد التنمية المستدامة من خالل القرآن والسنة، وما هي أهم مبادئ تطبيقها في  -

     االقتصاد اإلسالمي؟  

 : أهمية الدراسة وأهدافها-2

تكمن أهمية الدراسة في تطرقها لموضوع أصبح يشغل حيزا كبيرا من الفكر العالمي، أال وهو   

موضوع التنمية المستدامة وما له من قيمة كبيرة في مجال التنمية والحفاظ على المحيط الحيوي والمعيشي 

القرآن والسنة  –فكر بمصدري التشريع اإلسالمي للبشرية جمعاء، واألفضل من ذلك هو ربط هذا ال

لمختلف المعامالت االقتصادية واالجتماعية الستكشاف أهم المبادئ والمرتكزات لتطبيق وتجسيد -النبوية

هذه الفكرة من خالل تخصص االقتصاد اإلسالمي وما يسنه من معامالت اقتصادية تتأسس على مبدأ 

 .را ومستقبالالحفاظ على حق الحياة لألجيال حاض

أما أهدافها فتتمحور أساسا حول معرفة مواطن وشواهد التنمية المستدامة من خالل مصدري القرآن   

والسنة، وكيفية تطبيقها في مجال االقتصاد اإلسالمي انطالقا من مبادئ مستنتجة من المقصد الرئيسي 

ظ على الكليات الخمس، وإثبات أن للشريعة اإلسالمية والمتمثل في جلب المصالح ودرأ المفاسد والحفا

الفكر التنموي المستدام ليس حديث التطبيق، وإنما بزغ منذ بزوغ الرسالة المحمدية القائمة على القرآن 

 .           والسنة

 : ضبط المفاهيم األساسية- 3

 :التنمية المستدامة-أ 

من الوسائل والطــرق التي   مجموعة:" التنمية بصفة عامة كما عرفتها هيئة األمـم المتحـدة هي

تستخدم بقصد توحيد جهود األهـالي مع السلطات العامة، من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي 
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات الوطنية والمحلية، وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها 

"قدم البالدلتشارك إيجابيا في الحياة القومية، ولتساهم في ت
(i)

. 

من قراءتنا للتعريف يتضح لنا أن التنمية في حقيقتها تحسين وتطوير مختلف ظروف المعيشة 

 .سواء االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية للفرد والمجتمع

 .األولى التنمية، والثانية المستدامة: أما التنمية المستدامة فهي مصطلح مكون من لفظتين

( المستدامة)كلمة أما  جعلته ناميا،: أنميت الشيء ونّميته: يقال(. نّمى)اللغة مصدر من الفعل والتنمية في 

طلب دوامه: فمأخوذة من استدامة الشيء، أي
 (ii)

. 

نشر من قبل اللجنة عبر )وأوسعها انتشارا ذلك الوارد في تقرير بروندتالند ومن أهم تعريفاتها 

في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن  الحكومة التي أنشأتها األمم المتحدة

التنمية التي تلبي :"، والذي عرف التنمية المستدامة على أنها(بروندتالند لتقديم تقرير عن القضايا البيئية

"احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها
(iii)

. 

المفهوم االقتصادي للتنمية المستدامة فإنه يختلف حسب طبيعة الدول النامية وبخصوص 

والمتقدمة، فبالنسبة للدول النامية فإن التنمية المستدامة تعني لها توظيف الموارد من أجل رفع مستوى 

اء خفض التنمية المستدامة تعني إجر: المعيشة للسكان األكثر فقرا في الجنوب، وبالنسبة للدول المتقدمة

عميق ومتواصل في استهالك هذه الدول من الطاقة والموارد الطبيعية، وإجراء تحوالت جذرية في 

األنماط الحياتية السائدة، واقتناعها بتصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا
(iv)

. 

والمقصود بالتنمية المستدامة في هذه الدراسة هو تنمية عقالنية لمختلف النواحي والمجاالت 

دون ( الخ...االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، الدينية)المتعلقة باإلنسان لتحقيق التنمية بمختلف أنواعها 

اإلضرار باألنظمة الحياتية والحفاظ على حقوق األجيال القادمة لتلبية حاجاتها االقتصادية والحيوية 

  .والروحية

 :القرآن والسنة-ب 

إِنَّ }: القرآن في اللغة، على أصح اآلراء مصدر على وزن غفران، بمعنى القراءة، ومنه قوله تعالى 

وأما تعريف القرآن اصطالحا فقد تعددت ، 21،21القيامة{َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآنَهُ، فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ 

لتي ينظر بها للقرآن، والتعريف الغالب والمتفق عليه تقريبا تعاريف العلماء للقرآن، بسبب تعدد الزوايا ا

القرآن هو كالم هللا المنزل على انبي محمد صلى هللا عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، :" هو كالتالي 

"المنقول بالتواتر، المتعبد بتالوته، المعجز ولو بسورة منه
(v)

. 

والسيرة سواء أكانت محمودة أم مذمومة، وقد ورد  الطريقة: أما السنة النبوية فمعناها اللغوي  

استعمالها في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوي بهذا المعنى، والسنة عند الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى 

هللا عليه وسلم من غير وجوب، فهي أحد األحكام التكليفية، أما عند األصوليين ما صدر عن النبي صلى 

القرآن من قول أو فعل أو تقرير، وقد اعتنت األمة اإلسالمية بالسنة عناية فائقة، هللا عليه وسلم غير 

فحفظوها وكتبوها ورواها كل عن اآلخر، حتى جاء بعضها متواترا باللفظ والمعنى، أو بالمعنى فقط 

متصال ذلك برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهذا من خصائص أمتنا نحن المسلمين
(vi)

  . 

 : لتطبيقمبادئ ا-ج 

الّشيء بمعنى قواعده األساسيّة التي يقوم عليها، أّوله وماّدتُه التي يتكّوُن منها،  َمْبدأ :لغة نقول

مبادئ اللُّغة أو الحساب  -مبادئ ديمقراطيّة ،  -الكالم ،  َمْبدأ الحروف -َمْبدأ النَّخل ،  النَّواة"أصله 

قواعده األساسيّة التي يقوم عليها وال : َمباِدئ العلم أو الفّن " األصول أو المعلومات األوليّة : ونحوهما 

يخرج عنها
(vii)

 .  

أما اصطالحا، وهو المقصود به في هذه الدراسة فمبادئ التطبيق هي القواعد األساسية واألصول 

طبيق التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي لتطبيق فكرة التنمية المستدامة، وبمعنى آخر أساسيات وركائز ت

 . التنمية المستدامة والفكر التنموي المستدامة ضمن مفهوم االقتصاد اإلسالمي
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 :االقتصاد اإلسالمي-د 

قبل التطرق إلى مفهوم االقتصاد اإلسالمي تجدر اإلشارة أوال إلى مفهوم االقتصاد عامة أو ما يسمى  

فية إدارة واستغالل الموارد بعلم االقتصاد، والذي يحدد مفهومه على أنه العلم الذي يبحث في كي

من  –االقتصادية النادرة إلنتاج أمثل لما يمكن إنتاجه من سلع وخدمات إلشباع الحاجات اإلنسانية 

التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية  -متطلباتها المادية

طريقة التي يوزع بها هذا الناتج االقتصادي بين المشتركين في للمجتمع، وهو أيضا العلم الذي يبحث في ال

العملية اإلنتاجية بصورة مباشرة في ظل اإلطار الحضاري نفسه
(viii)

. 

من قراءتنا للمفهوم السابق يتبين أن علم االقتصاد عامة يركز على المال بمفهومه الواسع من ثروات  

 .مات لتلبية متطلبات وحاجات البشريةوموارد طبيعية وكيفية توزيعها، وإنتاج سلع وخد

: هذا بالنسبة لمفهوم االقتصاد بصفة عامة، أما االقتصاد اإلسالمي فالمالحظ أنه مكون من كلمتين 

األولى االقتصاد، والثانية اإلسالمي، وهذا يعني أن االقتصادي اإلسالمي هو اقتصاد بمفهومه العام ولكن 

 .سالمية في التعامل مع المال والمبادالت االقتصادية والتجاريةمرتكز ومؤسس على المبادئ واألسس اإل

مجموعة المبادئ واألصول االقتصادية التي :" وعلى العموم فقد عرف االقتصاد اإلسالمي على أنه 

تحكم النشاط االقتصادي للدولة اإلسالمية التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي 

ويعالج االقتصاد اإلسالمي مشاكل المجتمع . ما يتالءم مع ظروف الزمان والمكانيمكن تطبيقها ب

االقتصادية وفق المنظور اإلسالمي للحياة، و من هذا التعريف يتضح أن أصول و مبادئ االقتصاد 

اإلسالمي التي وردت في القرآن والسنة، هي أصول ال تقبل التعديل ألنها صالحة لكل زمان ومكان 

"ظر عن تغير الظروف مثل الزكاةبصرف الن
(ix)

. 

من التعريف السابق يتضح أن االقتصاد اإلسالمي اقتصاد يرتكز على أصول ومبادئ مستنتجة أساسا  

من القرآن والسنة، وهي متعلقة بالمعامالت المادية والمالية، والتي تعالج مشاكل المجتمع االقتصادية وفق 

 .  زمان ومكان المنظور اإلسالمي للحياة، وصالحة لكل

 : منهجية الدراسة: المحور الثاني

  :المنهجي للدراسة المدخل-1

من الناحية المنهجية يمكن اعتبار هذه الدراسة من حيث نوعيتها أو نمطها ضمن الدراسات 

والبحوث النظرية التحليلية، وتندرج بدورها ضمن الدراسات األساسية في مدلولها العام وحقلها الشامل، 

 . لكونها بحثا وصفيا وتحليليا وتفسيريا

ع، واألهمية واألهداف، والتحليل فالوصف وظف لتحديد المفاهيم ومتغيرات الموضو

لالستخالص واالستنتاج وتحديد اإلشكالية وتساؤلها، وإبراز أهم مبادئ التنمية المستدامة واستنتاجها من 

مقاصد الشريعة اإلسالمية، أما التفسير فلتبيين وتوضيح بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية المتطرقة 

 .إلى مفهوم التنمية المستدامة

 

  :الدراسة مناهج-2

المؤسس على وصف الظاهرة كما هي في الواقع، وتحليلها تحليال كميا وكيفيا، وبما : المنهج الوصفي-أ

أن هذه الدراسة ضمن الدراسات النظرية األساسية فقد استعين بهذا المنهج بطريقة كيفية لتبيين مفهوم 

بصفة خاصة، باإلضافة إلى محاولة تحديد مبادئ  التنمية المستدامة بصفة عامة، ومن خالل القرآن والسنة

 . تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

والذي هو عبارة عن عملية استخالص منطقية، حيث استخدم في الدراسة من  :المنهج االستنباطي-ب

مية المستدامة سواء خالل استحضار بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تتناول مفهوم التن

بطريقة ضمنية أو صريحة، ومحاولة تفسيرها واستنباط معانيها التي تتضمن عناصر ومعاني لها عالقة 

بالفكر التنموي المستدام، والتي من خاللها أيضا يمكن استنباط أهم المبادئ األساسية التي تقوم عليها 
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يرتكز على مصدري التشريع في الملة المحمدية  التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، والذي بدوره

 .القرآن والسنة

 :شواهد التنمية المستدامة من القرآن والسنة –المحور الثالث 

قبل التطرق إلى مختلف الشواهد الواردة في القرآن والسنة والمتطرقة إلى فكرة التنمية المستدامة،  

فمن الجدير بالذكر أن مفهوم "وجب أوال تبيين مفهوم التنمية المستدامة من خالل الرؤية اإلسالمية، 

المناظر الذي تم تبنيه في أجندة التنمية المستدامة في اإلسالم أكثر شموال، بل إنه أكثر إلزاما من المفهوم 

توجب أال  المستدامةلتنمية لالنظرة اإلسالمية الشاملة ، ف(ريو)القرن الحادي والعشرين المنبثقة عن قمة 

بمعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية، ألن هذه الضوابط هي التي تحول دون أية التنمية  تتم هذه

النظرة اإلسالمية الشاملة تجاوزات تفقد التنمية المستدامة مبررات استمراريتها، وفي الوقت نفسه فإن 

 تقتصر التنميةال الروحية والخلقية، ف، جنبا إلى جنب مع النواحي المادية نواحيالب عنىتالمستدامة لتنمية ل

 يضمن تحقيقبشكل  ،، وإنما تمتد إلى الحياة اآلخرةوحدها الحياة الدنياب المرتبطة ةنشطلى األع المستدامة

، ويجعل صالحية األولى جسر عبور إلى النعيم في الحياة األخروية التي هي التوافق بين الحياتين

"نغصاتالحيوان، أي الحياة الحقيقية المستمرة بال انقطاع وبال م
(x)

 . 

بشرية حاليا هي توفير متطلبات الفي المنظور اإلسالمي  المستدامةمهمة التنمية  وهكذا، فإن"

ة، بما في ذلك حق اإلنسان في كل عصر ومصر في أن يكون له روحي وأ ةماديومستقبال، سواء أكانت 

في المنظور  المستدامةوهذا بُعد مهم تختلف فيه التنمية  .ةواالجتماعي ةلثقافيالُخلقية وا نصيب من التنمية

في النظم واألفكار األخرى، ألنه يعتمد على مبدأ التوازن واالعتدال في  المستدامةعن التنمية اإلسالمي 

"تحقيق متطلبات الجنس البشري بشكل يتفق مع طبيعة الخلقة اإللهية لهذا الكائن
(xi)

. 

ة في اإلسالم يزاوج بين المتطلبات المادية والروحية، وليس مقتصرا إذن فمفهوم التنمية المستدام

على المادة فقط، فاإلنسان في هذه الحياة يحتاج إلى استدامة مادية وروحية وثقافية واجتماعية، وسنحاول 

 .من خالل ما سيأتي تبيين بعض الشواهد الواردة في القرآن والسنة المتناولة لمفهوم التنمية المستدامة

 :من القرآن-1
سيتم في هذا العنصر إيراد بعض اآليات التي تناولت وتطرقت إلى فكرة ومفهوم التنمية المستدامة،  

 : على سبيل المثال ال الحصر، فمن أهمها

{ نَّهُ الَ يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ يَا بَنِي آَدَم ُخُذوْا ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكلُوْا َواْشَربُوْا َوالَ تُْسِرفُوْا إِ }: قوله تعالى -

، ففي هذه اآلية أحل هللا لعباده األكل والشرب مما لم يحرمه ونهاهم عن اإلسراف والتبذير، 12األعراف

وهـو األساس الذي يقوم عليه مفهوم التنمية المستدامة، أي الوسطية في االستغالل واالنتفاع بالثروات 

بذير، وهو ما يحفظ حقوق األجيال القادمة باالنتفاع مما انتفع به من والموارد الطبيعية دون إسراف أو ت

 .قبلهم

ْيتُو}:قوله تعالى  - ْرَع ُمْختَلِفاً أُُكلُهُ َوالزَّ ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ َن َوهَُو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ

اَن ُمتََشابِهاً َوَغْيَر ُمتَشَ  مَّ ابٍِه ُكلُوْا ِمن ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآتُوْا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه َوالَ تُْسِرفُوْا إِنَّهُ الَ يُِحبُّ َوالرُّ

، ونفس الشيء في هذه اآلية فقد ورد النهي عن اإلسراف والتبذير وهو أساس الفكر 212األنعام{اْلُمْسِرفِينَ 

 .التنموي المستدام كما بينا آنفا

، لم يسرفوا ولم 11الفرقان{َوالَِّذيَن إَِذا أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن َذلَِك قََواماً }:الى قوله تع -

يقتروا بمعنى لم الوسطية في اإلنفاق، ونالحظ في هذه اآلية أنه حتى في اإلنفاق والذي هو عكس 

ق الفقراء واألغنياء وتضمن حتى حقوق األجيال االستهالك أمر عز وجل بالوسطية، التي تضمن حقو

 .القادمة بعدم اإلسراف والتبذير

، بمعنى أثبت العدل في كل شيء، والميزان هو 1الرحمن{َوالسََّماء َرفََعهَا َوَوَضَع اْلِميَزاَن }:قوله تعالى  -

زن واالعتدال، بين التوازن في الخلق وفي كل شيء، ومن أهم أصول التنمية المستدامة وركائزها التوا

 .اإلنفاق واالستهالك، بين االستغالل والترك، بين التبذير واإلمساك
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ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ قَْد َجاءْتُكم بَيِّ }: قوله تعالى  - بُِّكْم َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشَعْيباً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا هللّاَ َما لَُكم مِّ ن رَّ نَةٌ مِّ

ْيٌر لَُّكْم إِن اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوالَ تَْبَخُسوْا النَّاَس أَْشيَاءهُْم َوالَ تُْفِسُدوْا فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالَِحهَا َذلُِكْم خَ فَأَْوفُوْا 

ْؤِمنِينَ   .11األعراف{ُكنتُم مُّ

َن َوالَ تُْفِسُدوْا فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالَِحهَا َواْدُعوهُ َخوْ }: وقوله أيضا  - فاً َوطََمعاً إِنَّ َرْحَمَت هللّاِ قَِريٌب مِّ

 .11األعراف{اْلُمْحِسنِيَن 

وال تفسدوا في "فكلتا اآليتين تناولتا موضوع اإلفساد في األرض، وجاء بصيغة النهي في قوله تعالى   

ر بحقوق ، وعدم اإلفساد في األرض هو الركيزة األساسية للفكر التنموي المستدام، فاإلفساد يض"األرض

األجيال الحاضرة والقادمة، وهو من أكثر األفعال المنهي عنها في القرآن الكريم والسنة النبوية، ألن 

 .اإلنسان هو خليفة هللا في األرض يجب عليه الحفاظ عليها وصونها

 هذه بعض اآليات الواردة في القرآن الكريم المتضمنة فكرة التنمية المستدامة، فهي عبارة عن أوامر 

 .  ونواهي بعدم اإلسراف والتبذير، وعدم اإلفساد والسعي لإلصالح والحفاظ على األرض وعمارتها

 : من السنة  -2
من األحـاديث النبوية المتضمنة فكـرة التنمية المستدامـة نذكر األحاديث التالية على سبيل المثال ال  

 : الحصر

إن قامت الساعة، ": قالصلى هللا عليه وسلم رسول هللا أن  (رضي هللا عنه)أنس البخاري عن  روى -

"وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تقوم حتى يغرسها، فليغرسها
(xii)

. 

ففي الحديث النبوي الشريف دعوة من رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة والسالم إلى الغرس والزرع  

صلى هللا عليه وسلم إلى القيام به حتى وإن قامت  والتشجير، وألهمية هذا العمل في اإلسالم دعا الرسول

الساعة، والغرس والزرع والتشجير من أهم أعمال المحافظة على البيئة والمحيط الحيوي لإلنسان والتي 

 . بدورها تسهم في تنمية الفكر التنموي المستدام لدى عامة الناس

ما ِمْن ُمسلٍم يَغِرُس َغْرساً، أو ) :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ،(رضي هللا عنه)عن أنس  -

(يَْزَرُع َزْرعاً فيأُكُل منه طَْيٌر أو إنساٌن أو بهيمةٌ، إالَّ كان لهُ بِه َصَدقة
 (xiii)

وعن خالد بن السائب عن أبيه  ،

(العافية كان له به صدقة من زرع زرعاً فأكل منه الطير أو): صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا : قال
 

(xiv)
. 

ففي كال الحديثين ترغيب في الغرس والتشجير وفالحة األرض، وجعل ثواب ذلك أجرا عظيما، فكل  

ما يصاب من ثمار األشجار والزروع هو صدقة ينميها هللا عز وجل لصاحبها إلى يوم القيامة، بما في ذلك 

اب وحشراتما تصيبه أحياء البيئة من طير وسباع وحيوان ودو
(xv)

. 

َمثَُل القائم على حدود » :قال -صلى هللا عليه وسلم- عن النبي :-رضي هللا عنهما- عن النعمان بن بشير -

كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في : هللا والواقع فيها

وا على َمن  لو أَنَّا خرْقنَا في نصيبنا خرقا ولم نُؤِذ َمن فوقَنا، : فَوقهم، فقالواأسفلها إذا استقوا من الماء َمرُّ

"فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نََجوا ونجوا جميعا
(xvi)

. 

فنلمس مفهوم التنمية المستدامة من خالل هذا الحديث فيما يسمى بوحدة المصير المشترك، فمن أهم  

تنموي المستدام الحفاظ على المحيط الحيوي للبشرية حاضرا ومستقبال، وال يتأتى ذلك إال أهداف الفكر ال

 .بالتحام الجهود واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإلصالح في األرض وعدم اإلفساد

"ال تسرف ولو كنت على نهر جار:"قوله صلى هللا عليه وسلم -
(xvii)

. 

ف والتبذير والقيم والعادات االستهالكية السيئة، ودعوة إلى في هذا الحديث محاربة ضمنية لإلسرا 

الوسطية وإرساء القيم الرشيدة في االستغالل واالنتفاع بموارد األرض بالقدر الذي يحفظ حياة األجيال 

 .الحاضرة والقادمة

 ".رعاال تقتلوا امرأة وال وليداً وال شيخاً وال تحرقوا نخالً وال ز:"قوله صلى هللا عليه وسلم -
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نهي عن اإلفساد في األرض سواء فيما يتعلق باإلنسان كالقتل والظلم أو فيما يتعلق بالثروات بالحرق  

والتخريب، فهي دعوة للحفاظ على النوع البشري وعلى ما يحفظ صيرورة حياته سواء في الحاضر أو 

 .المستقل، وهي مبادئ ومرتكزات مهمة إلرساء فكرة التنمية المستدامة

أَن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بَْعد : )قَاَل َرُسول هللّا َصلى هللّا َعلَْيِه َوَسلَّمْ : أبِي هَُرْيَرةَ؛ قَالَ  َعن -

أو بيتا البن السبيل بناه، أو  ،ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه ،علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه :موته

"لحقه من بَْعد موتهت ،حته وحياتهأو صدقة أخرجها من ماله فِي ص ،نهرا أجراه
(xviii)

. 

حفـر األنهار والقنوات من مستلزمات الزراعة حثت السنة النبوية على ذلك، وجعلت شق األنهار من ف 

لعذر )األعمال التي يلحق ثوابها المؤمـن بعد موته، وإذا عجـز المرء عن زراعـة أرضه ألي سبب كـان 

عن ف. ـادر على زراعتهافإن عليه أال يترك األرض لتبور، بل عليه أن يعطيهـا للق( جسماني أو مادي مثال

، أو ليمنحهـا أخاه، َمْن َكانَْت لَهُ أَْرٌض فَْليَْزَرْعهَا: )قال النبي صلى هللا عليه وسلم :جابر رضي هللا عنه قال

(فإن أبى فليمسك أرضه
(xix)

. 

 أعلتأساس برامج التنمية المستدامة، وهو غايتها، والقائم بها، وفي مجال االهتمام باإلنسان الذي هو  

أهم عنصر من عناصر البيئة، بل إن البيئة  السنة النبوية قيمة اإلنسان واهتمت به وبتنمية قدراته، باعتباره

نفسها مسخرة لخدمته، وهو خليفة هللا في األرض دون غيره من سائر المخلوقات
(xx)

فعن أبي هريرة  ،

ذمة رسوله، فقد مة هللا وذنفسا معاهدة له قتل من أال : )عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال( رضي هللا عنه)

(، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاأخفر بذمة هللا، فال يَُرح رائحة الجنة
(xxi)

. 

في مجال المحافظة على المصادر المائية من الهدر؛ لنا في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي مجال  

كان النبي صلى هللا عليه وسلم : )سمعت أنسا يقول: جبر قالفعن ابن . خير قدوة يحتذى بها في هذا المجال

(أمداد، ويتوضأ بالمدّ ة بالصاع إلى خمس - أو كان يغتسل - يغسل
(xxii)

.  

وقد علّم . فهذا الحديث يدل على كراهة اإلسراف في الماء للغسل والوضوء، واستحباب االقتصاد

عمرو بن شعيب عن عن ف. االقتصاد في استخدام الماءالرسول صلى هللا عليه وسلم أتباعه هذا اللون من 

هور؟ فدعا بماء في كيف الطُّ : يا رسول هللا: فقالصلى هللا عليه وسلم أبيه عن جده أن رجالً أتى النبي 

إناء، فغسل كفيه ثالثاً، ثم غسل وجهه ثالثاً، ثم غسل ذراعيه ثالثاً، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه 

ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثالثاً ثالثاً،  السباحتين في أذنيه،

ثم قال
(xxiii)

(هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم: )
(xxiv)

. 

 :مبادئ تطبيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي: المحور الرابع

اإلشارة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة من خالل الرؤية في فقرات سابقة من هذه الدراسة تمت   

اإلسالمية انطالقا من القرآن السنة ال تنحصر في الجانب المادي فقط بل تتعداه إلى الجانب الروحي، 

وتمس مختلف المجاالت المتعلقة بحياة اإلنسان، والتي حددتها الشريعة المحمدية بالكليات الخمس 

هو درأ المفاسد وجلب المصالح، فالتنمية المستدامة في اإلسالم تشمل استدامة الدين والمقصد األساس لها و

 .واستدامة النفس، واستدامة العقل، واستدامة المال، واستدامة العرض

وبما أن هذا المحور مخصص للتنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي فسيتم التطرق إلى مبادئ الفكر   

خالل االقتصاد، بالتركيز على كلية حفظ المال، على أن يكون المقصود بالمال في التنموي المستدام من 

هذه الكلية من خالل هذه الدراسة مختلف الثروات والموارد الطبيعية ومكونات الكون، والتي هي عماد 

 .الحياة اآلجلة والعاجلة

 :كر ما يليومن بين أهم مبادئ تطبيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي نذ 

 .باإلنسان االهتمام-1

أعلت السنة لما كان اإلنسان هو أساس برامج التنمية المستدامة، وهو غايتها، والقائم بها، لذلك 

أهم عنصر من عناصر البيئة، بل إن البيئة نفسها  النبوية قيمة اإلنسان واهتمت به وبتنمية قدراته، باعتباره

مسخرة لخدمته، وهو خليفة هللا في األرض دون غيره من سائر المخلوقات
 (xxv)

فمن أهم مجاالت  ،

  :المحافظة على اإلنسان ما يلي
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 .حفظ النفس -

 .توفير األمن الغذائي والكسائي -

 .تحقيق األمن النفسي -

 .المحافظة على سالمة عقله -

 .الحث على العمل وكسب القوت -

 .الحث على طلب العلم واألخذ به -

 .مكافحة الفكر -

 : المحافظة على المال بتحري الحالل وتجنب الحرام-2

وهذا يندرج ضمن الحفاظ على كلية المال واستدامته، فالوقوع في الحرام هو أوال وقبل كل شيء   

مختلف المعامالت االقتصادية والتجارية سواء بين معصية هلل عز وجل، وهذه المعصية تنعكس على 

األفراد أو الجماعات، وأفضل دليل على ذلك األزمة المالية األخيرة التي اجتاحت العالم الربوي، فتحريم 

الربا له أهداف خفية وظاهرة، ولعل الهدف األساس والرئيسي هو الحفاظ على المال سواء مال الفرد أو 

المحرمات التي حرمتها الشريعة اإلسالمية في المعامالت المالية نذكر ما يلي الجماعة، ومن بين أهم
 (xxvi)

  

 .بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. الربا محرم في اإلسالم: تحريم الربا -

لما فيه من اإلضرار بمصالح العامة . وهو محرم من السنة واألحاديث النبوية الشريفة: تحريم االحتكار -

 .وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر. اجاتهمواالستغالل لح

فال يجوز االتجار به، إذ أن المال ال يباع . القروض هي إحدى صور المال: تحريم االتجار في القروض -

 .وال يشترى

 .تحريم بيع ما ال يمتلكه الفرد، وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة

بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي  تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو -

نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة 

 .وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها هللا عز وجل. لتربح

حّرم هللا عز وجل، من التجارة في الخمور أو  تحريم االتجار في المحرمات، فال يجوز التربح مما -

 .المخدرات أو الدعارة أو المواد اإلباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات

فكلها محرمات حرمها هللا عز وجل وهو أعلم بما يضر وينفع البشرية، والوقع في هذه المحرمات   

ر بالموارد الطبيعية للكون واالستغالل يؤدي إلى الوقوع في كوارث اقتصادية تؤدي بدورها إلى اإلضرا

 . غير العقالني لها، وهو عكس ما يقوم على الفكر التنموي المستدام بالوسطية في الكسب واإلنفاق

 : االستغالل العقالني للموارد الطبيعية والحفاظ عليها- 3

قوموا بشكرها، ومن المحافظة على الموارد باعتبارها نعما من هللا تعالى على حلقه، فواجبهم أن ي  

شكرها المحافظة عليها من التلف والخراب أو التلوث، وهناك موارد طبيعية والمتمثلة في هبات هللا في 

وهي الغالف الغازي بعناصره المختلف كالغالف المائي والغطاء : الطبيعة التي يمكن أن تتحول إلى ثروة

والموارد التعدينيةالنباتي الطبيعي في صورة مختلفة، والموارد البحرية، 
(xxvii)

  .  

تضمن القرآن الكريم عدة آيات تحث على الوسطية في االستغالل ونهت عن التبذير واإلسراف، 

ونفس الشيء بالنسبة لألحاديث النبوية الشريفة، وتتجسد التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي من 

خالل النقاط التالية
 (xxviii)

 : 

وإن من شيء إال عندنا }وهذه حقيقة يؤكدها قول المولى عز وجل : رضمحدودية الموارد في األ –أ  

 (.12الحجر اآلية) { خزائنه وما ننزله أال بقدر معلوم

ضرورة المحافظة على الموارد والحيلولة دون فسادها واستنزافها ألنها محدودة وقابلة للنفاذ،  -ب

{ وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها}عالى وهذا واجب ديني في الدين اإلسالمي، وذلك مصداقا لقوله ت

القصص، اآلية ) { ، وقوله تعالى وال تبغ الفساد في األرض إن هللا ال يحب المفسدين(11األعراف اآلية )

11.) 
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عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، ال هي أطعمتها : ) وفي الحديث الشريف 

وفي حديث شريف آخر يقول الرسول ( صحيح مسلم( ) األرض وسقتها وال هي تركتها تأكل من خشاش

) صلى هللا عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليفعل 

 (.األلباني األحاديث الصحيحة

رئيسة التي يعد مبدأ االعتدال والوسيط أحد المبادئ ال: إدارة الموارد واستغاللها برشد وعقالنية  -ج

والذين إذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا }تقوم عليها سلوك اإلنسان المسلم وذلك استجابة لقوله عز وجل 

وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال }، وكذلك قوله تعالى  ( 11الفرقان اآلية ){ وكان بين ذلك قواما 

 .(11اإلسراء اآلية ) { تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا

األلباني األحاديث ( )ما خاب وال ندم من استشار وال عال من اقتصد) وفي الحديث الشريف 

يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك ) ،  وفي حديث ثان  يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم (الضعيفة

، وفي (رمذيسنن الت( )من الدنيا كزاد راكب وإياك ومجالسة األغنياء وال تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه

سنن ) حديث ثالث طعام الواحد يكفي االثنين وطعام االثنين يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية  

 (.ابن ماجة

أمر اإلسالم بإشباع الحاجات من الموارد دون إسراف أو تبذير : إشباع الحاجة دون هدر وإسراف  -د

معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وفي ذلك يقول هللا عز وجل  وهو الذي انشأ جنات 

أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إن 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا }:، وقوله تعالى(212األنعام اآلية ) هللا ال يحب المسرفين 

 (.12األعراف اآلية )إنه ال يحب المسرفين واشربوا وال تسرفوا 

 :استغالل الموارد وفق أسس العدل والمساواة -4

تفهم مقاصد الشريعة اإلسالمية التي تقرر أن هللا وحده هو مالك األرض وما فيها، وأن العباد ال "  

عند الناس، يملكون سوى االنتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا، فكل األموال والموارد أمانة 

الستعمالها في حدود المقاصد الربانية، وحق االنتفاع بالموارد البيئية كالكأل والماء والنار، والغابات 

واألسماك والهواء هو حق مشترك بين أفراد المجتمع، ومن حق كل فرد أن ينتفع من المورد المشترك، 

"بقدر حاجته دون أن يعطل أو يبطل حق انتفاع اآلخرين
(xxix)

.  

وضمن تحقيق العدالة والمساواة في إطار التنمية المستدامة هناك عدة آيات وأحاديث تحث على ذلك،   

، (212األنعام اآلية ){ كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده} وفي ذلك يقول المولى عز وجل

} : وقوله تعالى(  11ية اإلسراء اآل) وفي قوله تعالى وآت ذا القربى حقه وابن السبيل وال تبذر تبذيرا 

كلوا }، وقوله تعالى ( 12طه اآلية ) { كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي

من :"، وفي الحديث الشريف (12البقرة ، اآلية ){ واشربوا من رزق هللا وال تعثوا في األرض مفسدين

" ) ه فضل زاد فليعد به على من ال زاد لهكان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان ل

 (.سنن أبي داود

 : خاتمة 

مصدري التشريع اإلسالمي القرآن والسنة اشتمال على عدة شواهد تتضمن فكرة التنمية المستدامة   

بصيغة ضمنية وصريحة، والباحث المتعمق فيهما سيكتشف عدة أفكار تتعلق بالفكر التنموي المستدام ربما 

 .  بعد ولم نفهمها لم نكتشفها

وإن المتصفح والمتمعن في اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة يعجز أمام هذه 

قرن ونصف القرن، حيث جاءت آيات  21الحقائق المدهشة التي نادت بالتنمية المستدامة قبل ما يقارب 

باإلضافة إلى أن الموارد مسؤولية  واضحة ومحددة تتحدث عن محدودية الموارد ونبذ الفساد والتبذير

اعمل لدنياك كأنك : "إلى ذلك في مقولته -رضي هللا عنه–وملكية الجميع، وقد أشار عمر بن الخطاب 

تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا
(xxx)

. 
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مبادئ التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي تقوم أساسا على كلية حفظ المال، على أن يكون 

صود بالمال كل الثروات والموارد الطبيعية، وهذه المبادئ ترتكز أساسا على االهتمام باإلنسان المق

 .  والعدالة والمساواة في التوزيع واالستغالل والوسطية في اإلنفاق واإلمساك وعدم التبذير واإلسراف
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