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ABSTRACT 

 

 Environmental tourism is one of the important tourism demands due to its vital role 

in increasing national income. Which leads to the welfare of society as well as it 

constitutes an area of leisure and acquiring important expertise for a large and 

important segment of the society, especially young people  .One of the environmental 

tourism requirements is the natural resources which is regarded the Cornerstone for 

this type of tourism , fortunately those resources are available all over the country . 

This study aims to investigate religious awareness and awareness of the concept of 

ecotourism in particular of local population, tourists and visitors to a particular 

country, and to clarify the types of tourism according to their location. There are Hajj, 

Umrah, Jihad and other tourism, all of which depend on the treatment of the 

population and their preservation of the Islamic identity of the host country. 
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 ملخص ال

تعد السياح  البيئي  من عوامل الطةلب السياحي املهم  لدورها الفاعل يف زيادة الدخل القومي مما ينعكس يف جمال حتقيق 
يف قضاء أوقات  من اجملتمع وخاص  الشباب رفاهي  اجملتمع، فضالً عن ذلك لكوهنا من عوامل الرتفيه لشرحي  كبرية ومهم 

 الفراغ واكتساب اخلربات اجليدة.
إن إحدى مستةلزمات السياح  البيئي  هي املوارد الطبيعي  واليت تعترب احلجر األساس هلذا النوع من السياح  لتةلك املوارد  

 املتوفرة وبشكل جيد يف كاف  مناطق البالد .
ين عي الديين والوعي مبفهوم السياح  البيئي  عند كل من السكان احملةليني والسياح والزائر هتدف هذه الدراس  إىل دراس  الو 

لبةلد معني، وتوضيح أنواع السياح  حبسب مكاهنا فهناك سياح  احلج والعمرة واجلهاد وغريها، ومجيعها تعتمد عةلى تعامل 
 السكان وحفاظهم عةلى اهلوي  اإلسالمي  لةلبةلد املضيف.

 :كةلمات مفتاحي 
 اهلوي  اإلسالمي  –الوعي الديين  –السفر  –املوروث الثقايف  –السياح  البيئي  
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 .185سورة األعراف: األي   1
 .22سورة البقرة : األي   2
 .19سورة الزخرف: األي   3

 

 مــــــقــــــــدمــــــــــــــــــــة
صي عدده إال  خةلق اهلل سبحانه وتعاىل الكون فأبدعه وأحكم صنعه، وبث فيه من بدائع قدرته وعجائب خةلقه ما ال حيح

 االعتبارو هو سبحانه وتعاىل، وجعةله آي  من آياته، ففيه جتةلت أمساؤه وصفاته. ولذلك دعا إىل السري فيه لةلنظر يف مةلكوته 
ْن َشْيٍء َوَأْن َعَسٰى َأْن َيكُ  به، قال اهلل تعاىل: ﴿ وَن َقدي اقْ تَ َرَب أَوَََلْ يَ ْنظُُروا يفي َمةَلُكوتي السََّماَواتي َواأْلَْرضي َوَما َخةَلَق الةلَُّه مي

ُنوَن  بَ ْعَدهُ  َحدييثٍ  فَبيَأي   ۖ  َأَجةُلُهْم  نظر ل، واإلنسان باعتباره مستخةلفًا يف هذا الكون مدعو إىل االنفتاح عةليه با1﴾يُ ْؤمي
فيه والتفاعل معه، ليتعةلم منه ويتعظ، لذلك يسر اهلل له التعامل مع الكون وذلل له األرض لةلسري يف مناكبها، والنظر يف 

َن الثَّ ا ﴿آثار من سبقه فيها  َن السََّماءي َماًء فََأْخرََج بيهي مي َمرَاتي ريْزقًا لَّذيي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض فيرَاًشا َوالسََّماَء بيَناًء َوأَنْ َزَل مي
الَّذيي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم فييَها ُسُبال  ﴿: وقال سبحانه، 2﴾  تَ ْعةَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَْنَداًدا ليةلَّهي  جَتَْعةُلوا َفاَل  ۖ  َلُكْم 

 مجاع .البيئ  تعامالً نافعاً له فرداً و  . فةليحرص اإلنسان عةلى التعامل اإلجيايب مع كل مكونات هذه3﴾ لََّعةلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ 
وعةلى الصعيد البيئي تعترب السياح  عاماًل جاذبًا لةلسياح إلشباع رغباهتم من حيث زيارة األماكن الطبيعي  املختةلف   

عةلى  فوالتعرف عةلى مقوماهتا الطبيعي  املختةلف  من شواطئ ومنتجعات وآثار   باإلضاف  إىل زيارة اجملتمعات احملةلي  لةلتعر 
عاداهتا وتقاليدها، حيث يهدف االستثمار يف السياح  البيئي  مبواردها املختةلف  إىل أن تكون هذه املوارد نافع  ومفيدة، 
وميكن استعماهلا، واالستفادة منها كمردود اقتصادي، إىل جانب ما تةلعبه من أدوار عةلى صعيد احلفاظ عةلى اهلوي  

 والطابع اإلسالمي. 

ثري من الناس أختةلط عةليهم فهم معىن السياح  ويبعدوهنا عن معناها اإلسالمي والقرآين )التعبد والتوجه ويف عصرنا هذا ك
إىل اهلل تعاىل( فأصبحت تدل عةلى خالف معناها، )الرتفه والتنزه( والسبب يف ذلك هو االبتعاد عن معاين القرآن وسن  

عدم و : )ال تشد الرحال إال إىل ثالث مساجد مسجدي هذا واملسجد األقصى واملسجد احلرام ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل الرسول 
 التمعن يف قواعد الةلغ  العربي  وانتشار املصطةلحات الغربي  من مجيع أصنافها وأبعادها.

 ومن ذلك مت تقسيم البحث إىل أربع  مباحث :
 املبحث الثاين: مفهوم السياح  لغ  واصطالحاً.  املبحث األول: منهجي  البحث.                         

 املبحث الثالث: نشأة وقواعد السياح  البيئي .           املبحث الرابع: حقيق  البيئ  وبعدها الديين.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 48 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .127م، ص2000، 1رجاء وحيد دويدي، البحث العةلمي) أساسياته النظري  وممارسته العةلمي  (، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط 4
 م.2002محد سةليمان املشوخي، تقنيات ومناهج البحث العةلمي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط،  5

 
 المبحث األول: منهجية البحث:

ديدًا مستمرًا لةلمواقع ةلق هتتتمثل مشكةل  البحث يف قةل  الوعي واملعرف  مبفهوم السياح  البيئي  مما خيمشكلة الدراسة: 
السياحي  ويؤدي إىل عدم استدامتها ودميوم  استخدامها بفعالي  اقتصادي  وبيئي ، وملا لةلسياح  من أمهي  كبرية يف التعارف 
والتواصل اإلنساين واالطالع عةلى ثقافات الشعوب وحضاراهتا، إال أن السياح  مع ما هلا من أمهي  تعترب من املفاهيم 

اهلا الغةلط لدى الكثري من أبناء األم ، حيث ارتبطت عند الكثري منهم بالفسق والفجور واالستمتاع احملرم، اليت ط
وحكمت مؤسساهتا قواعد وقوانني تصنفها حسب درج  هذا الفجور فيها، وهذا كةله ناتج عن الفةلسف  الغربي  اليت بين 

 ة.والتفكر يف سنن اهلل يف األمم ألخذ العظ  والعرب  عةليها مفهوم السياح  الذي ال يضع يف اعتباره مقصد النظر
ال يزال بعض املسةلمني يتوهم أن الشريع  اإلسالمي  ترفض السياح ، بل إن البعض  أهمية الموضوع وسبب اختياره:

 .ءأشاع أن اإلسالم ضد السياح . وجنح آخرون حملارب  السياح ، واالعتداء عةلى السياح والتعرض إليهم بالسو 
فالسياح  أمر مشروع يف اإلسالم، واإلسالم يدعو إىل السياح  ويشجعها، لكنه يدعو إىل تطبيقها وفق قواعد وضوابط 

 شرعي  لةلمحافظ عةلى اهلوي  اإلسالمي  لةلدول  " البةلد املضيف ".
 ومما دعا الباحث  إىل اختيار هذا املوضوع )مفهوم السياح  البيئي  من منظور إسالمي( ما يةلي:

 عرف عةلى مفهوم السياح  من منظور إسالمي.الت -1
 عرض أنواع السياح  كما جاءت يف القرآن الكرمي. -2
 ز وجل.عالتعريف بالسياح  البيئي  لكوهنا أبرز أنواع السياح  اليت تدعو إىل التفكر يف قدرة اخلالق  -3
 إظهار األهداف املرجوة واملتحقق  من نشاط السياح  كالعربة وغريها. -4

 :يف دراستها عةلى املنهجيني التاليني وتعتمد الباحث  ،4فاملنهج هو الطريق البني إىل احلق يف أيسر سبةلهة: منهجية الدراس
نظرة اإلسالم ملوضوع السياح  والعمل عةلى إظهار بعض النصوص  لتوضيح المنهج االستقرائي: وذلك -1

 القرآني  املتعةلق  باملوضوع.
م حيث " يعتمد هذا املنهج عةلى دراس  الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهت المنهج التحليلي االستنباطي: -2

 . وذلك هبدف دراس  وعي السكان والسياح لةلسياح  5بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها كيفياً أو كمياً "
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 .2ة التوب : اآلي سور  6
-ھ1423حممد هارون، معجم مقاييس الةلغ ، احتاد الكتاب العرب،  م( احملقق: عبد السالھ395أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني)ت 7

 .3/120م:2002
 ھ1414، 3لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط(، ھ711حممد بن مكرم بن عةلي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي)ت 8
 :2/493. 
 .1/467إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبدالقادر، حممد النجار، املعجم الوسيط، جممع الةلغ  العربي  بالقاهرة، دار الدعوة: 9

 
 

 بشكل خاص.  والسياح  البيئي  من منظور إسالمي، وأيضاً لتحةليل وحتديد اآلثار اليت ترتكها السياح  عةلى البيئ
 المبحث الثاني

 مفهوم السياحة لغة واصطالحا  
 السياحة لغة: 

يح "" السني والياء واحلاء أصل صحيح، وقياسه قياس ما قبةله. يقال ساح  أصةلها سيح وهو السري. قال ابن فارس: " سي
يُحوا يفي اأْلَْرضي أَْربَ َعَ  َأْشُهرٍ  ﴿يف األرض. قال اهلل جل ثناؤه: حديث عةلي   واملساييح يف، والسيح: املاء اجلاري، 6﴾ َفسي

ع مجع مذياع، وهو فإن املذايي"،  أولئك مصابيح الدجى، ليسوا باملذاييع وال املساييح الًبذر"  يف قوله كرم اهلل وجهه
دل يالذي يذيع السر ال يكتمه. واملساييح، هم الذين يسيحون يف األرض بالنميم  والشر واإلفساد بني الناس. ومما 

عةلى صح  هذا القياس قوهلم ساح الظل، إذا فاء. والسيُح: العباءة املخطط . ومسي بذلك تشبيهًا خلطوطها باملاء 
 ، السيُح:  املاء الظاهر اجلاري عةلى وجه األرض. ومجعه سيوح. وقد ساح سيحاً وسيحاناً.7اجلاري

 سيح بن مرمي يف بعض األقاويل، كان يذهب يفوالسياح ح: الذهاب يف األرض لةلعبادة والرتهب، وقد ساح، ومنه امل
وجاء يف املعجم الوسيط:) السياح : التنقل من بةلد إىل 8األرض فأينما أدركه الةليل صف قدميه وصةلى حىت الصباح. 

دة اإذاً يتبني لنا إن املراد من السياح  السري يف األرض والتنقل سواء كان لةلعب9بةلد طةلباً لةلتنزه أو االستطالع والكشف(.
 أو غريها.

تعددت تعريفات اخلرباء والباحثني املهتمني لةلسياح  تبعًا لتعدد اهتماماهتم واختالف وجهات  السياحة اصطالحا :
 نظرهم عةلى النحو التايل: 
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اني ، ستري غري منشورة، كةلي  معارف الوحي والعةلوم اإلنسأو أزهري، السياح  يف ضوء القرآن الكرمي، دراس  استقرائي ، رسال  ماج ناجح  بنت عبد اهلل 10

 .9صم، 2009اجلامع  اإلسالمي  العاملي ، ماليزيا، 
 م.1959العاَل السويسري، رئيس اجلمعي  الدولي  خلرباء السياح  العةلميني، عام 11
 .39م، ص1997الزوك ، صناع  السياح ، ناقور، أحكام السياح  وآثارها ، دراس  شرعي  مقارن ، نقةله عن أ.د. حممد مخيس  12
 .112سورة التوب : اآلي  13
( احملقق: أمحد حممد شاكر، جامع البيان يف تأويل القرآن، مؤسس  ھ310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبو جعفر الطربي، )ت 14

 .14/503م: 2000-ھ1420، 1الرسال ، ط
(، احملقق: السيد ابن عبداملقصود بن عبدالرحيم، تفسري ھ450بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملارودي)ت أبو احلسن عةلي بن حممد بن حممد 15

 .2/408املارودي" النكت والعيون "، دار الكتب العةلمي ، بريوت، لبنان: 

 
ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من احلاج  املتزايدة لةلراح  وإىل تغيري اهلواء  10:ببرفرديلرتعريف السياح  عند جون 

س جبمال الطبيع ، وإىل الشعور بالبهج  واملتع  من اإلقام  يف مناطق هلا طبيعتها اخلاص ، وأيضًا إىل منو واإلحسا
 االتصاالت اليت كانت مثرة التساع نطاق التجارة والصناع .

: جمموع العالقات والظواهر اليت ترتتب عةلى سفر وإقام  مؤقت  لشخص أجنيب يف مكان ما 11هونزيميروالسياح  عند 
 حبيث ال تتحول إىل إقام  دائم  وال ترتبط بنشاط حيقق رحباً لةلشخص. 

: بأهنا خةليط من الظواهر والعالقات تنبع من حرك  األفراد 12السياح  صبحي عبدالحكيم وحمدي الذيبوعرف 
ن خمتةلف  ومن مث يتمثل فيها عنصر احلرك  )الرحةل ( والثبات )اإلقام (، وأن ذلك يتم يف منطق  لةلجذب وإقامتهم يف أماك

ينتج عنها أنشط  ختتةلف عن تةلك اليت متارس يف مناطق اإلرسال خاص  وأن احلرك  املؤقت  إىل مناطق ترتبط بعمل مدفوع 
 األجر.

 مواضع كما يأيت: وقد وردت كةلم  السياح  يف القرآن الكرمي يف ثالث 
فهي صف  من صفات أهل اجلن  من املؤمنني. 14السائحون هم الصائمون 13،﴾ التَّائيُبوَن اْلَعابيُدونَ  ﴿قوله تعاىل:  -

 طةلب  العةلم (. -املهاجرون -الصائمون -) اجملاهدون15وذكر املارودي يف تفسريها أربع  معاين:
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 .2سورة التوب : اآلي  16
(، احملقق: عبدالرزاق املهدي، معاَل التنزيل يف تفسري القرآن، تفسري البغوى: ھ510أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن القراء البغوي الشافعي)ت 17

. ولباب التأويل يف معاين التنزيل : عالء الدين عةلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر 2/315: ھ1420، 1حميي السن ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط
 .2/336:ھ1415، 1ق: تصحيح حممد عةلي شاهني، دار الكتب العةلمي ، بريوت، ط( احملقھ441الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن) 

، 11/319، 1(، احملقق:أمحد حممد شاكر، مؤسس  الرسال ، طھ310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبوجعفر الطربي)املتويف:  18
 م.2000-ھ1420

 .5سورة التحرمي: اآلي   19
م، 2015اإلسالمي ، جامع  العراق، العدد احلادي عشر،  مشاكر، السياح  يف القرآن الكرمي، جمةل  العةلو  رأبو الفتوح عبد القاد 20
   aodo.f92@gmail.com.17ص
 .19/12051(، تفسري الشعراوي " خواطر "، مطابع أخبار اليوم: ھ418حممد متويل الشعراوي)ت 21
، السراج املنري يف اإلعان  عةلى معرف  بعض معاين  19/203(، الةلباب يف عةلوم الكتاب:ھ977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي)ت 22

 .4/330:ھ1285كالم ربنا احلكيم اخلبري، مطبع  بوالق)األمريي (، القاهرة، 
 .17أبو الفتوح عبدالقادر، مرجع سابق، ص 23

 
يُحوا يفي اأْلَْرضي  ﴿قوله تعاىل:  - أمروا بالسري يف األرض والسياح  فيها حسب مشيئتهم وهواهم حيث 16،﴾ َفسي

ليحصنوا أنفسهم وأمواهلم، إذ ليس املراد أمر املشركني بالسياح  يف األرض وأقطارها أربع  أشهر، واملراد بالسياح  
 18وقيل املراد هبا السري يف األرض.17األمان.

َناٍت قَاني ﴿َعَسٰى َربُُّه إيْن طةلََّقُكنَّ َأْن وقوله تعاىل:  - ْنُكنَّ ُمْسةليَماٍت ُمْؤمي ًرا مي َتاٍت تَائيَباٍت َعابيَداٍت يُ ْبديَلُه أَْزَواًجا َخي ْ
فالسائحات الصائمات كما قال ابن عباس واحلسن وابن جبري، وأبو هريرة وقتادة 19،﴾ َسائيَحاٍت ثَ ي َباٍت َوأَْبَكارًا

 20ن أسةلم وابنه عبدالرمحن.والضحاك، وقيل املراد هبا املهاجرات، كما قال زيد ب
يقول " الشعراوي " يف تفسريه: )إذاً: سائحات هنا مقصود هبا سياح  االعتبار، أو السياح  اليت تكون يف صحب  الزوج 

 21الذي يضرب يف األرض(.
 .. قال "ابن القيم رمحه اهلل": )وُفسرت السياح  بالصيام، وفسرت بالسفر يف طةلب22وقيل ذاهبات يف طاع  اهلل

العةلم، وفسرت باجلهاد، وفسرت بدوام الطاع ، والتحقيق فيها أهنا: سياح  القةلب يف ذكر اهلل، وحمبته، واإلناب  إليه، 
 .23والشوق إىل لقائه(

 إذن يتبني لنا إن معىن السياح  هي الصائم واجملاهد وطةلب  العةلم واألمان والسري.
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، )مةلحق(، 36لرتوحيي  يف الفقه اإلسالمي، دراسات، عةلوم الشريع  والقانون، اجملةلدحممد خالد منصور، وخالد شجاع العتيبي  الضوابط الشرعي  لةلسياح  ا 24

 .265م، ص2009
 .9سورة الروم: اآلي   25
 .13سورة احلجرات: اآلي   26

 
 

 أنواع السياحة : 
 :24ولةلسياح  أنواع من أمهها

السياح  وفقًا لةلغرض منها سياح  مؤمترات، وسياح  أثري  وتارخيي  ورياضي  وصح  وعالج، وترفيه  -1
 واستجمام، وثقافي ، وبيئي ، وديني  كاحلج والعمرة.

 السياح  باعتبار العدد سياح  فردي  ومجاعي . -2
 السياح  وفقاً لةلعمر سياح  طالئع، شباب، ناضجني، متقاعدين. -3
 اإلقام  أيام ومومسي  وعابرة. السياح  وفقاً ملدة -4
 السياح  وفقاً لةلنطاق اجلغرايف: سياح  داخةلي  وخارجي . -5

وقد استقر األمر عةلى أن السياح  املعاصرة لفظ  تطةلق عةلى السفر بقصد املتع  والرتويح عن النفس، وهي السياح  
   بصورة خاص .عام والسياح  البيئيالرتوحيي ، لذا تركز حبثنا هذا لتوضيح نظرة اإلسالم ملوضوع السياح  بشكل 

 أصول السياحة في اإلسالم: 
تعترب السياح  يف نظر اإلسالم بأهنا التنقل من مكان إىل مكان هبدف التدبر والتأمل يف خةلق اهلل أو التعارف بني 

و أداء الفرائض س، أالناس، أو طةلب العةلم احملدود، أو الدعوة إىل اهلل، أو اجلهاد يف سبيل اهلل، أو الرتويح عن النف
 والواجبات الديني  وما يف حكم ذلك، وحيكم ذلك كةله أحكام وقواعد الشريع  اإلسالمي  حىت تكون صاحل  ونافع .

ريُوا يفي  ﴿: ولقد حث القرآن الكرمي عةلى السياح  باملفهوم السابق يف العديد من اآليات، منها قوله  أَوَلَْ َيسي
ْم  ْن قَ ْبةليهي ُهمْ  َأَشدَّ  َكانُوا  ۖ  اأْلَْرضي فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقيَبُ  الَّذييَن مي ن ْ أْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكثَ َر مميَّا َعَمُروَها قُ وًَّة َوأَثَاُروا ا مي

يَا أَي َُّها النَّاُس  ﴿: وقوله 25،ةليُموَن﴾َيظْ  أَنْ ُفَسُهمْ  َكانُوا  َولَٰكينْ  َيْظةليَمُهمْ لي  الةلَّهُ  َكانَ   َفَما ۖ  َوَجاَءتْ ُهْم ُرُسةُلُهْم بياْلبَ ي  َناتي 
ْن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعةْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا   َعةلييمح  الةلَّهَ  إينَّ  ۖ   أَتْ َقاُكمْ  الةلَّهي  ْندَ عي  َأْكَرَمُكمْ  إينَّ  ۖ  إينَّا َخةَلْقَناُكْم مي

 ، كما يعترب السفر إىل األراضي املقدس  لةلعمرة واحلج سياح  ديني ، ولةلتعارف بني الناس وحتقيق العديد ﴾َخبيريح 
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 .42، ص2005حمسن أمحد اخلضريي، السياح  البيئي ، جمموع  النيل العربي ، القاهرة،  27
 .1990اإلمكانات واملخاطر، صندوق محاي  احلياة الربي ، أمريكا، اليزابيث بو، السياح  البيئي   28

 
: ) ال تشد الرحال إال إىل ثالث مساجد مسجدي هذا ملسو هيلع هللا ىلصمن املنافع املشروع ، ويف هذا اخلصوص يقول رسول اهلل 

 البخاري (، ففي هذا احلديث حث عةلى السياح  الديني .واملسجد األقصى واملسجد احلرام () رواه 
وكان الفقهاء يسيحون من مكان إىل آخر لطةلب العةلم، وكان الدعاة جيوبون األرض لنشر دعوة اإلسالم، وكان اجملاهدون 

ل  إىل دول  و يرتكون ديارهم وأمواهلم وأهةليهم من أجل جعل كةلم  اهلل هي العةليا، كما كان التجار املسةلمون يتنقةلون من د
 لةلتجارة والدعوة وهكذا، وهذه مجيعها مناذج من أشكال السياح  يف اإلسالم.

 المبحث الثاني
 نشأة وقواعد السياحة البيئية 

( منذ مطةلع الثمانيات من القرن العشرين، وهو مصطةلح  Eco – Tourismعرف مصطةلح السياح  البيئي  ) 
 .27نشاط السياحي الصديق لةلبيئ  الذي ميارسه اإلنسانحديث نسبياً جاء ليعرب عن نوع جديد من ال

 نشأة السياحة البيئية: 
م( الفنان والكاتب وعاَل االجتماع اإلجنةليزي أول من دعا إىل السياح  البيئي  1896-1834حيث يعد وليام موريس )

  املدن واملناخ، دعا إىل نظاف فقد ُعرف بتصاميمه لورق اجلدران واملنسوجات، وشكل مجعي  تدعو إىل حرف  اليد وأول من
م( املهندس املعماري 1983وهناك من ينسب االبتكار األول ملصطةلح السياح  البيئي  )هليكتور سيبالوسال سكورين 

 املكسيكي وأحد دعاة احملافظ  عةلى البيئ ، والرئيس املؤسس لةلمنظم  البيئي  غري احلكومي  والداعي  لةلحفاظ عةلى البيئ .
ت دراسات عدة يف عصر التسعينات يف القرن العشرين وصفت السياح  البيئي  بأهنا صناع  واعدة وجاء هذا وقد أظهر 

 . إن السياح  البيئي  إذا أحسن 28يف دراس  وضعتها ) اليزابيث بو ( حتت عنوان السياح  البيئي  اإلمكانات واملخاطر
من خالل استثمارها  واملوظفني احملةليني وحتصيل إيرادات تطبيقها ستحافظ عةلى احملميات الطبيع  عن طريق توفري العمال

مبا يشجع اجملتمعات احملةلي  عةلى احلفاظ عةلى هذه املناطق. ومنذ ذلك احلني بدأ االهتمام هبا ولعل من معاَل هذا 
ها. يم مت تشكيل هذه اجلمعي  لتوحيد دوائر السياح  واحلفاظ عةل1990االهتمام هو تشكيل مجعي  السياح  ففي عام 

 ولقد حددت اجلمعي  اجتاهات رئيسي  أفرزت احلاج  املةلح  إىل نوعي  جديدة من السياح  مجةل  من العوامل أمهها: 
  احلاج  املةلح  إىل توفري موارد بشري  إلدارة احملميات الطبيعي  واليت تعترب احلجر األساس لةلسياح  البيئي  بالطريق -1

 احملةلي .اليت تالئم سكان املناطق الريفي  
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 م.2000حممود القيسوين، الدليل اإلرشادي ملفهوم السياح  املستدام  وتطبيقها، مصر،  29
فةلسطني، -  بريزيترة، جامعمرام حممد حسن حنون، السياح  البيئي  يف حمافظ  أرحيا: الوضع الراهن واسرتاتيجيات االستدام ، رسال  ماجستري غري منشو  30

 .55، ص 2015

 
 تزايد السفر إىل املناطق الطبيعي  بنمو مضطرد وخاص  يف الدول النامي . -2

م عاماً لةلسياح  البيئي  هبدف تنشيط 2002فضالً عن ذلك أبدت األمم املتحدة اهتماما بالسياح  البيئي  وأعةلنت عام 
أن السياح  عةلى هوم الذي سار طويالً بوتطوير فكرة حتويل السياح  إىل قطاع حيافظ عةلى البيئ  ومساندة هلا عكس املف

عداء مع البيئ ، وهنا البد أن نةلفت االنتباه واإلشارة إىل أمهي  عالق  السياح  مع البيئ  قد سبقت هذا التاريخ فقد أكد 
 .29م1995م والقاهرة1985م ففي صوفيا 1982م ويف اكوبو لوكو 1980إعالن مانيال عام 

 مفهوم السياحة البيئية:
عدة مجاالت: أن تشمل  وميكن " مفهوم واسع يف مشوليته، يف حني تشكل البيئ  العنصر األهم فيه، حة البيئية" السيا

" غابات، صخور، كهوف، شواطئ، جزر....."، حيث تتميز العالق  بني السياح  والبيئ  بالتبادلي  والتداخل، وجناح 
ناخ املعتدل كل ع البيئ  حيث األماكن اجلذاب  واملناظر الطبيعي  واملاملشاريع االستثماري  يف السياح  كان نتاجاً لتفاعةلها م

ذلك ساعد عةلى توسع السياح  دولياً وإقةليمياً وحمةلياً، وَل يظهر مفهوم السياح  البيئي  إال خالل العقود األخرية، وتشمل 
ا دون التدخل والعمل لطبيع  وما فيهالسياح  البيئي  فن التجول والسفر إىل مناطق طبيعي  من أجل االستمتاع مبشاهدة ا

م 1980عةلى احملافظ  عةلى البيئ ، وقد ظهر هذا التوجه بصورة كبرية يف الدول املتقدم ، وهذا ما أكده ميثاق مانيال 
والذي يةلح أن االحتياجات السياحي  ال ينبغي أن تةلىب عةلى حساب املصاحل االجتماعي  واالقتصادي  لسكان املناطق 30

أو البيئي ، وعةليه فإن عمةلي  التنمي  السياحي  جيب أن تُراعي اجلانب البيئي وتعطيه أمهي  كبرية، وقد عمل السياحي  
 الباحثون عةلى حتديد العناوين العريض  هلذه السياح  من خالل وصفها بالسياح  املعتمدة مباشرة عةلى البيئ .

 تعاريف السياحة البيئية:
يتعرض  ندوق العاملي لةلبيئ  بأهنا " السفر إىل مناطق طبيعي  َل يةلحق هبا التةلوث وَلتُعرف السياح  البيئي  حسب الص

 توازهنا الطبيعي إىل اخلةلل، وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربي  وجتةليات حضاراهتا ماضياً وحاضراً. ويعترب
مصدرًا لةلدخل، إضاف  إىل دوره يف احلفاظ عةلى البيئ   هذا النوع من السياح  هامًا جدًا لةلدول النامي ، لكونه ميثل

 وترسيخ ثقاف  وممارسات التنمي  املستدام ، وقد جاء يف الدليل اإلرشادي لةلسياح  املستدام  يف الوطن العريب، والصادر 
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 م.2000/2001م(: تقرير حال  البيئ  يف األردن 2001مرصد البيئ  األردين) –مركز األردن اجلديد لةلدراسات  31
 .2006حممد رياض العياش، مركز التدريب السياحي والفندقي، دمشق،  32
، 2004  يف دول  الكويت: حتةليل اآلثار واسرتاتيجي  االستدام ، جمةل  العةلوم االجتماعي ، سعاد عذيب، أمساء ابا وحسني، أنوار عبده، السياح  البيئي 33

 .309ص-291(: ص2,)ع26اجملةلد 
 م.2005أكرم كوس ، السياح  البيئي  يف سوريا، دمر،  34
 .76م، ص2008حميي حممد مسعد، االجتاهات احلديث  يف السياح ، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،  35

 
وثقاف  وتربي  مبكونات  معن جامع  الدول العربي ، وبرنامج األمم املتحدة لةلبيئ  والطبيع " أن السياح  البيئي  هي عمةلي  تعةل

  31البيئ ، وبذلك فهي وسيةل  لتعريف السياح بالبيئ  واالخنراط هبا.
) بأهنا السفر املسئول إىل املناطق الطبيعي  الذي  1991بينما عرفت من قبل جمةلس إدارة مجعي  السياح  البيئي  عام 
أن االحتاد العاملي لةلحفاظ عةلى الطبيع  عرف  يف حني32حيافظ عةلى البيئ  ويدعم حتقيق الرخاء لةلسكان احملةليني (.

) بأهنا الرتحال املسئول والزيارة إىل مناطق مازالت تتمتع جبماهلا الطبيعي وذلك هبدف  1996السياح  البيئي  يف العام 
ان كاالستمتاع بالطبيع  وباملظاهر الثقافي  املوجودة باملنطق ، إضاف  إىل دعم الوضع االقتصادي واالجتماعي لةلس

وحىت نطةلق عةلى السياح  أسم السياح  البيئي  فإن ذلك جيب أن يتوافق بالكامل مع أهداف احلماي  واحلفاظ 33احملةليني(.
يف البةلد املعين، وبنفس الوقت أن تؤثر عةلى اإلطالق عةلى ثقاف  اجملتمع املعين واملضيف، كما جيب أن تساهم يف توليد 

 كذلك بأهنا جمموع  أفكار وخطوط هتدف مجيعها إىل احملافظ  عةلى املوروثات  فتعر الدخل املستمران ألفراد اجملتمع. و
السياحي  احلضاري  واألثري  والديني  والطبيعي  بكل عناصرها، وفق خط  اسرتاتيجي  بعيدة املدى تعمل عةلى خةلق سياح  

 .34شامةل  ورفيق  بالبيئ 
 تنطةلق من النقاط التالي : ياحة البيئيةالساعتماداً عةلى ما تقدم فإن املعايري احلامس  لتسمي  

 ضمان احلد األدىن من اآلثار الطبيعي  واالجتماعي  والديني  عةلى املنطق  اهلدف. -
 تقدمي ثقاف  وتعةليم بيئي لةلسائح وفق الشريع  اإلسالمي  يف املوقع الطبيعي. -
 .35قوماهتالسياح  بتوفري ممحاي  النظام البيئي، مما يعود بالنفع عةلى البيئ  باحلفاظ عةليها،  وعةلى ا -
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36 nez, Gracie Herrera .Hand book of ecotourism in protected area of Jime

Vietnam.FUNDESO.2011. Jose 
37 David Weaver, Engclopedia of ecotourism, school of tourism and hotel management, CABI 

Publishing; New York. USA, 2001. Megan Wood, 2002 
حتتاج اسرتاتيجي  وطني  لةلنهوض هبا، الوحدة، جمةل  يومي  تصدر عن مؤسس  الوحدة لةلصحاف  والطباع  والنشر والتوزيع،  –وداد إبراهيم، السياح  البيئي   38

 (.09:40م )11-01-2010( wehda@thawra.comم. )2009-04-26دمشق، 
 .87-86م، صص2007بةل ، صناع  السياح ، دار كنوز املعرف ، األردن، أمحد حممود مقا 39
 م.1998خةليل إبراهيم املشهداين، العوامل االجتماعي  وأثرها يف تنمي  السةلوك الرتوحيي عند الشباب، بغداد،  40

 
. وتقةليل اآلثار السةلبي  واليت قد تؤثر عةلى كل من البيئ  الطبيعي  أو 36احرتام الثقافات احملةلي  والعادات والتقاليد -

 37البيئ  الثقافي  أو تضر هبا.
ون اإلخالل بنظم دكما ميكن تعريف السياح  عةلى أهنا " هي سياح  التمتع املةلتزم بالطبيع  ومكوناهتا، وهي اليت تتم 

البيئ ، وبدون أي تأثري عةلى مكونات التنوع احليوي، مع إنتاج فرص اقتصادي  جتعل احملافظ  عةلى املصادر الطبيعي  ذات 
 .38فائدة مستدام  لةلسكان احملةليني

 دوافع رواد السياحة البيئية:
لسياح  البيئي  سياحي  واحدة عةلى األقل، فوائد ايقصد برواد السياح  البيئي  من املتمرسني السائحني الذين قاموا برحةل  

 39أو السائح البيئي هو الشخصي  اليت تتصف باخلصائص التالي :
 لديه رغب  كبرية لةلتعرف عةلى األماكن الطبيعي  واحلضاري ، -
 احلصول عةلى خربة حقيقي ، واحلصول عةلى اخلربة الشخصي  واالجتماعي . -
 وحياهتم االجتماعي . ماط بثقافاهتالتفاعل مع السكان احملةليني واالخنر  -
 40حيبذ األنفاق لةلحصول عةلى اخلربة وليس من أجل الراح . -

 قواعد السياحة البيئية
التخطيط السةليم لةلسياح  البيئي  املستدام  كما جاء يف الدليل اإلرشادي لةلسياح  املستدام  يف الوطن العريب، والذي 

اجلوانب بدءاً من إدارة الزوار، وذلك من خالل توفري مراكز دخول لةلزوار حيتاج إىل إدارة سةليم  وواعي  تشمل خمتةلف 
يف املواقع السياحي  لتزويدهم باملعةلومات اإلرشادي ، ووجود أنظم  وقوانني لةلسيطرة عةلى أعداءهم، وتوفري إدارة سةليم  

 ي  السكان احملةليني يين من خالل توعلةلموارد الطبيعي  والبشري  ومحايتها، وإعداد برامج التوعي  والتثقيف البيئي والد
 

mailto:wehda@thawra.com
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 م.2008كةلمينس، سعد إبراهيم احلمد، ختطيط وتنمي  خدمات السياح  الديني ، أطروح  الدكتوراه، جامع  ساند   41
لتنمي  املستدام  اعادل حممد شنفري، الشواطئ البحري  كأحد مقومات السياح  البيئي  يف أقةليم البطنان، مشارك  حبثي  يف املؤمتر العةلمي الرابع لةلبيئ  و  42

 .452(، اجملةلد الرابع، صICESDليبيا، )-، إجدابيا2016نوفمرب  22-20باملناطق اجلاف  وشبه اجلاف ، 
 ، بتصرف يسري.17م، ص2005-ھ1425خماطرها، دار صفاء، عمان،  –محايتها وتةلوثها  –عماد حممد احلفيظ، البيئ   43
 .20سورة لقمان: اآلي   44
 .33-32سورة إبراهيم: اآلي   45

 
ومشاركتهم، وإذا متت املوافق  عةلى قواعد السياح  البيئي  ميكن تطوير بعض اإلرشادات السياحي  اليت ستساعد يف تقةليل 

 41اآلثار السةلبي  لةلسياح ، ومن هذه القواعد:
 

 ياحي .يف املناطق الستقةليل اآلثار السةلبي  لةلسياح  عةلى املوارد الطبيعي  والثقافي  والديني   -1
تثقيف السياح بأمهي  احملافظ  عةلى املناطق الطبيعي  واالعتماد عةلى البني  التحتي  اليت تنسجم مع ظروف  -2

 البيئ .
العمل عةلى مضاعف  اجلهود لتحقيق املردود املادي لةلبةلد املضيف من خالل استخدام املوارد احملةلي  الطبيعي   -3

 واإلمكانات البشري .
 42حوث الديني  والبيئي  يف املناطق السياحي  والبيئي  لتقةليل اآلثار السةلبي .إجراء الب -4

 المبحث الرابع
 حقيقة البيئة وبعدها الديني

مجاد، وإن ماء ( و -حيوان -البيئ  هي الوسط الذي يشمل خمتةلف اجلوانب اليت حتيط باإلنسان، من أحياء ) نبات 
معه، وسيحدث  قاهتا يتسبب خبةلل ينعكس عةلى اإلنسان واحلةلقات اليت ترتبطإحداث أي تغيري مبكوناهتا وكيفي  ترابط حةل
  43إفساد لةلنظام البيئي بفعل اختالل توازنه.

 وكيف أن اإلنسان يتأثر هبذا الوسط ويؤثر فيه، وقد سخر اهلل تعاىل البيئ  خلدم  اإلنسان، حيث يقول تعايل: 
، وقال جل وعةلى: 44ً ﴾مَّا يفي السََّماَواتي َوَما يفي اأْلَْرضي َوَأْسَبَغ َعةَلْيُكْم نيَعَمُه ظَاهيرًَة َوبَاطينَ َأََلْ تَ َرْوا َأنَّ الةلََّه َسخََّر َلُكم  ﴿
 َوَسخَّرَ  ۖ  بَ نْيي الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائي  َوَسخََّر َلُكمُ  ۞أْلَنْ َهاَر ا َلُكمُ  َوَسخَّرَ  ۖ  َوَسخََّر َلُكُم اْلُفةْلَك ليَتْجريَي يفي اْلَبْحري بيَأْمريهي  ﴿

، ويف هذه اآليات وغريها عرض القرآن الكرمي مكونات البيئ  وربطها بةلفظ التسخري حبيث ُخةلقت 45﴾َوالن ََّهارَ  الةلَّْيلَ  َلُكمُ 
 لتكون منح  مبذول  لإلنسان ومهيأة الستقباله وصاحل  الستقراره، وقد أُمر بإعمار األرض وإصالحها كما يف قوله تعاىل: 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 58 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .61سورة هود: آي   46
صاحل حممد وهيب، البيئ   -.23،24،47،48م، ص0120-ھ1421، رعاي  البيئ  يف شريع  اإلسالم، دار الشروق، القاهرة، يينظر: يوسف القرضاو  47

 . 49م، ص2004، 1من منظور إسالمي، دار الفكر، دمشق، ط
 .190سورة آل عمران: اآلي   48
 .18سورة احلج: اآلي   49
 .44سورة اإلسراء: اآلي   50
، كتابه األدب، باب 1لباين، مكتب  املعارف، الرياض، طأبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، تعةليق احملدث: حممد ناصر الدين األ 51

 (. 5097)، رقم 763إذا هاجت الريح، ص لما يقو 

 
 

ومعىن "استعمركم" أي طةلب إليكم أن تعمروها، وعمارة األرض إمنا 46،نَشَأُكم م َن اأْلَْرضي َواْستَ ْعَمرَُكْم فييَها﴾﴿ ُهَو أَ 
 47تتم بالغرس والزرع والبناء، واإلصالح واإلحياء، والبعد عن كل إفساد أو إخالل.

 وإفراده بالوحداني ، وإن البيئ  دليل عةلى وحداني  اهلل تعاىل –تعاىل  –كذلك إن غاي  خةلق اإلنسان هي عبادة اهلل 
ُويلي اأْلَْلَبابي ﴿ إينَّ يفي َخةْلقي السََّماَواتي َواأْلَْرضي َواْختياَلفي الةلَّْيلي َوالن ََّهاري آَل وعظيم قدرته وإبداعه كما يف قوله تعاىل:  يَاٍت أل 

الَّذيي َجَعَل  ۞وَن ْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذيي َخةَلَقُكْم َوالَّذييَن مين قَ ْبةليُكْم َلَعةلَُّكْم تَ ت َّقُ ﴿ يَا أَي َُّها النَّاُس ا، وقوله جل وعةلى: 48﴾
َن الثََّمرَاتي ريْزقًا لَّكُ  َن السََّماءي َماًء َفَأْخرََج بيهي مي  َوأَنُتمْ  أَنَداًدا هي ليةلَّ  جَتَْعةُلوا َفاَل  ۖ  ْم َلُكُم اأْلَْرَض فيرَاًشا َوالسََّماَء بيَناًء َوأَنَزَل مي

 ، فاهلل هو الذي سري لنا الطبيع  وما عةليها لنزداد إمياناً وتفكراً باخلالق الرزاق فبهذا يستحق أن يُعبد وحده﴾  تَ ْعةَلُمونَ 
دي  و له. كما إن البيئ  يف اإلسالم ال يقتصر دورها عةلى كوهنا مكاناً لةلعبادة والتوحيد، بل هي يف ذاهتا قائم  بعب كال شري

اهلل جةلت قدرته صالًة وتسبيحاً، وخضوعاً وسجوداً، فهي تشارك اإلنسان العبودي  لرب العاملني، حيث قال عز وجل: 
َوالدََّوابُّ وََكثيريح َباُل َوالشََّجُر َأَلَْ تَ َر َأنَّ الةلََّه َيْسُجُد َلُه َمن يفي السََّماَواتي َوَمن يفي اأْلَْرضي َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجلْي  ﴿

﴾ َْمديهي  ُيَسب حُ  إيالَّ  َشْيءٍ  م ن َوإين ۖ  ُتَسب ُح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمن فييهينَّ  ﴿وقوله: 49،م َن النَّاسي  الَّ  َولَٰكين حبي
،فالقرآن الكرمي فتح آفاقًا من التناغم واالنسجام بني البيئ  واإلنسان، حيث تطبع يف وعيه 50﴾ ۖ   َتْسبييَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ 

وفكره احرتام البيئ  والتأدب معها، وتعظيم خالقها، ويتبني ذلك جةليًا من خالل حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: 
أيتموها فال تأيت بالرمح ، وتأيت بالعذاب، فإذا ر  قال سةلم : فروح اهلل –يقول: الريح من روح اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص"مسعت رسول اهلل 

 .51تسبوها، وسةلوا اهلل خريها واستعيذوا باهلل من شرها"
وقد لفت القرآن الكرمي األنظار إىل العنصر اجلمايل يف البيئ  يف أكثر من موضع، وطةلب من اإلنسان استشعار هذا 

 ترحيها، وتبعث وألواهنا وحركاهتا املختةلف  من متع  تثري النفيس و العنصر اجلمايل واإلحساس مبا تنطوي عةليه أشكال البيئ  
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 .27،28سورة فاطر: اآلي   52
 .6سورة النحل: اآلي   53
 .16سورة احلجر: اآلي   54
-ھ1430ريع  والقانون، اجلامع  اإلسالمي  بغزة، عدنان بن صادق ضاهر، أحكام البيئ  يف الفقه اإلسالمي، رسال  ماجستري غري منشورة، كةلي  الش 55

 .17م، ص2009

 
فيها البهج  والسرور، سواء كان اجلمال يف هيئتها الذاتي ، أو يف شكل خةلقتها الفردي ، أو يف تناغمها وانسجامها مع 

َن السََّماءي َماًء الةلََّه أَنَزلَ  ﴿ َأَلَْ تَ َر َأنَّ عناصر البيئ  األخرى، حيث ترسم مشاهد مثرية ومناظر بديع ، قال تعاىل:   مي
َن النَّاسي َوالدََّواب   ۞ ُسودح  َوَغرَابييبُ  انُ َهاأَْلوَ  خمَُّْتةليفح  َومُحْرح  بييضح  ُجَددح  اجلْيَبالي  َومينَ  ۖ  فََأْخَرْجَنا بيهي مَثَرَاٍت خمَُّْتةليًفا أَْلَوانُ َها  َومي

ليَك  َا ۖ  َواأْلَنْ َعامي خُمَْتةليفح أَْلَوانُُه َكذَٰ ، وقد صرح القرآن الكرمي 52﴾ َغُفورح  زح َعزيي الةلَّهَ  إينَّ  ۖ   اْلُعةَلَماءُ  عيَباديهي  مينْ  الةلَّهَ  خَيَْشى إيمنَّ
نَي تُ ه تعاىل: بأن عنصر اجلمال والزين  يف الكون أمراً مراداً ومقصوداً كما يف قول نَي ﴿ َوَلُكْم فييَها مَجَالح حي  ريحُيوَن َوحي

وهذا االهتمام القرآين بذكر اهلل اجلمال 54،َوَلَقْد َجَعةْلَنا يفي السََّماءي بُ ُروًجا َوَزي َّنَّاَها ليةلنَّاظيرييَن﴾ ﴿، وقوله: 53َتْسَرُحوَن ﴾
والزين  له غايات منها: أن تكون مظاهر اجلمال الكوين مصدرًا إلشباع روح اإلنسان بالتأمل يف مجاهلا وتغذي  لروحه 
مبشاهدهتا، وكذلك فإن مشاهدهتا تغرس يف وجدان املؤمن الشعور باجلمال واإلحساس بنعم  اهلل تعاىل عةليه فيقوم 

أى ُأحداً عندما ر  ملسو هيلع هللا ىلص،، وكذلك من غايتها: نشوء مشاعر احلب والود هلا، ويتضح ذلك من خالل حديث النيب بشكرها
 55فقال: " هذا جبل حُيبنا وُُنبه".

فالبيئ  موطن اإلنسان، وفيها حياته ومنها معاشه، فحياته تعتمد اعتماداً أساسياً عةلى صالح بيئته وعةلى مواردها الطبيعي  
من أعظم الثروات اليت ميتةلكها اإلنسان، وأغالها قيم  لديه، هي صحته وعقةله، فالبيئ  حتفظ حياته املختةلف ، وإن 

 وبقائه.
، ومن كل ذلك نرى أن اهلل سخر الطبيع  لإلنسان لينتفع هبا ويستمتع مبناظرها اخلالب ، ويزداد تفكراً يف قدرة اهلل 

اول  ضبطها بالبيئ ، وزادت يف أمهيتها مبحافظ  اإلنسان عةليها، وحم لذلك فإن السياح  بشكل عام ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
 بأحكام وضوابط شرعي  تسريها وحتافظ عةلى اهلوي  اإلسالمي  لةلدول العربي  واإلسالمي  حول العاَل. 
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 لخـــــــــــاتـــــــــــمــــــةا

ضوء ما سبق  ، وعةلىملسو هيلع هللا ىلصالذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عةلى سيد األنبياء واملرسةلني حممد  احلمد هلل
ذكره، وبعد أن قمن َا بدراس  موضوع " مفهوم السياح  البيئي  من منظور إسالمي "، فقد توصةلنا إىل مجةل  من النتائج 

 ةلى النحو التايل:والتوصيات العام  اليت جيدر األخذ هبا والعمل مبقتضاها ع
 أوال : أهم الــنـــتــــــائـــــــج: 

تعترب السياح  يف اإلسالم من أهم الوسائل الدعوي  وتبادل املعةلومات واخلربات والتدبر يف خةلق السموات  -1
 واألرض، وكذلك لتنمي  العالقات اإلنساني  واالجتماعي  واالقتصادي  والثقافي  بني الناس.

صدر الدول  اإلسالمي  ومازالوا ميارسون السياح  باعتبارها من موجبات احلياة والعالقات مارس املسةلمون يف  -2
 بني الناس، كما أن هلا بعداً دينياً من أبرزه رحالت احلج والعمرة وُنوها.

ال يوجد اهتمام بقطاع السياح  بني الدول العربي  واإلسالمي ، حيث الحظنا بأن املفهوم العام لةلسياح   -3
 صرنا احلايل هو التنزه والرتويح عن النفس مع عدم مراعاة اجلانب الديين واإلسالمي يف ذلك.يف ع

لقد جاءت الشريع  اإلسالمي  بأصوهلا وفروعها وقواعدها الفقهي  ومقاصدها التشريعي  مبنهج شامل يضمن  -4
إلنسان واستقامته، عقيدة ا رعاي  البيئ  ومحايتها من كل خةلل، ويقوم هذا املنهج عةلى أساس الربط الوثيق بني

 وبني صالح بيئته وازدهارها، وجعةلت اإلخالل هبا إخالالً بالدين وخروجاً عن منهج رب العاملني.
ال توجد عناي  واهتمام باألماكن العام  واليت حيتاجها الناس يف عباداهتم كاملساجد أو يف قضاء حوائجهم   -5

 كالطرقات واألسواق واحلدائق واالسرتاحات.
ات الكادر الوطين املؤهل وفقاً لةلمعايري الدولي  املرتبط  بالشريع  اإلسالمي ، وقةل  الوعي الثقايف بالتقني ضعف -6

 احلديث  واليت تتوافق مع متطةلبات العصر يف هذا اجملال.
 ثانيا : الـــــــــتـــــــــوصــــــيــــــــات: 

 بالسياح  فيما بينهم، لتقوي  روابط األخوة واحلب بيهمجيب عةلى الدول العربي  واإلسالمي  االهتمام  -1
 وكذلك لتنمي  املنافع املشروع  لشعوهبم.

 العمل عةلى إبراز عظم  اإلسالم يف ضبط وترشيد السياح  ليكون فيها اخلري والنفع لةلناس مجيعاً. -2
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ر الشريع  ادهناك ضرورة شرعي  لوجود ميثاق أخالقي لةلسياح ولةلعامةلني يف السياح  مستنبط من مص -3

 اإلسالمي .
جيب وضع أحكام مفصةل  وفقًا لةلشريع  اإلسالمي ، وذلك لةلحفاظ عةلى األماكن العام ، ومنع كل أذى  -4

 أو ضرر مادي أو معنوي عمن يرتادها مبا حيقق قاعدة تقدمي املصةلح  العام  عةلى املصةلح  اخلاص .
تويات، ومدى أفراد اجملتمع، وعةلى كاف  املسوضع اسرتاتيجي  عام  تعمل عةلى نشر التوعي  البيئي  جلميع  -5

 ارتباطها الوثيق بأحكام الشريع  اإلسالمي  وتعميم ذلك عةلى املستوى اإلعالمي والتعةليمي والدعوي.
تأهيل كادر مهين ذو كفاءة عالي  يقوم باإلرشاد والتوجيه لةلسياح يف البيئ  "الطبيع " وربطها بالتشريع  -6

مل خطط عمةلي  وتنفيذي  تعمل عةلى حفظ مكونات البيئ  ودفع األضرار اإلسالمي من خالل القيام بع
 عنها.

 المــــــــــراجـــــــع والـــمــــــصــــــادر:
حممد هارون، معجم  معبد السال( احملقق: ھ395القزويين الرازي، أبو احلسني)ت زكرياأمحد بن فارس بن  -1

 .م2002-ھ1423مقاييس الةلغ ، احتاد الكتاب العرب، 
 م .2007أمحد حممود مقابةل ، صناع  السياح ، دار كنوز املعرف ، األردن،  -2
 م.2005أكرم كوس ، السياح  البيئي  يف سوريا، دمر،  -3
إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبدالقادر، حممد النجار، املعجم الوسيط، جممع الةلغ  العربي   -4

 .، ب.تبالقاهرة، دار الدعوة
(، احملقق: ھ450بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملارودي)ت أبو احلسن عةلي -5

السيد ابن عبداملقصود بن عبدالرحيم، تفسري املارودي" النكت والعيون "، دار الكتب العةلمي ، بريوت، 
 .لبنان

زاق املهدي، (، احملقق: عبدالر ھ510أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن القراء البغوي الشافعي)ت -6
، 1معاَل التنزيل يف تفسري القرآن، تفسري البغوى: حميي السن ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

 ولباب التأويل يف معاين التنزيل : عالء الدين عةلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو. ھ1420
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، 1دار الكتب العةلمي ، بريوت، ط ( احملقق: تصحيح حممد عةلي شاهني،ھ441احلسن، املعروف باخلازن)  

 .ھ1415
عدد اإلسالمي ، جامع  العراق، ال مجمةل  العةلو شاكر، السياح  يف القرآن الكرمي،  رعبد القادأبو الفتوح  -7

 .  aodo.f92@gmail.comم.2015احلادي عشر، 
أللباين، اأبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، تعةليق احملدث: حممد ناصر الدين  -8

 .1مكتب  املعارف، الرياض، ط
 م.2002محد سةليمان املشوخي، تقنيات ومناهج البحث العةلمي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط،  -9

وأثرها يف تنمي  السةلوك الرتوحيي عند الشباب، بغداد،  االجتماعي خةليل إبراهيم املشهداين، العوامل  -10
 م.1998

أساسياته النظري  وممارسته العةلمي  (، دار الفكر املعاصر، بريوت، رجاء وحيد دويدي، البحث العةلمي)  -11
 م.2000، 1ط

(، الةلباب يف عةلوم الكتاب، السراج املنري ھ977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي)ت -12
 .ھ1285يف اإلعان  عةلى معرف  بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، مطبع  بوالق)األمريي (، القاهرة، 

 م.2005-ھ1425خماطرها، دار صفاء، عمان،  –محايتها وتةلوثها  –عماد حممد احلفيظ، البيئ   -13
( احملقق: أمحد حممد ھ310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبو جعفر الطربي، )ت -14

 م.2000-ھ1420، 1شاكر، جامع البيان يف تأويل القرآن، مؤسس  الرسال ، ط
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