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محيطي جهان اسالم و غرب؛ تحليل  هاي زيست مقايسه تحليلي ارزش
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 چکيده
و  مسائل فرهنگی باو  ،های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی عالوه بر بحرانجوامع عصر حاضر 

به مطالعة اند و این مسئله بسیاری از دانشمندان اجتماعی را ملزم  مواجهمحیطی  های زیست بحران

های  دهد ارزش بسیاری از این مطالعات نشان می. محیطی کرده است های زیست ارزش

های دینی  بینی و آموزه محیطی و تعهدات اخالقی در قبال محیط زیست ریشه در جهان زیست 

محیطی در کشورهای مسلمان و  های زیست هدف مقالة حاضر بررسی جایگاه ارزش. جامعه دارد

کارگیری  بدین منظور و با استفاده از تحلیل ثانویه و به. رویکرد تطبیقی است غیرمسلمان با

کشورهای مسلمان ترکیه، اندونزی، مصر، ( wvs)ها  های موج پنجم پیمایش جهانی ارزش داده

های  اردن و کشورهای غیرمسلمان امریکا، کانادا، آلمان، سوئیس از نظر برخی ارزش

های تحقیق حاضر نشان داد تفاوت چندانی به لحاظ  تهیاف. محیطی مقایسه شدند زیست

با . شده میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد محیطی بررسی های زیست شاخص

بودن  محیطی، نظیر بدی آب و هوا و نامناسب وجود این، کشورهای مسلمان مسائل زیست

عالوه بر این، کشورهای . نددان تر از کشورهای غیر مسلمانان می وضعیت بهداشت، را جدّی

در خاتمه، دالیل . دانند محیطی می های زیست مسلمان بیشتر دولت را مسئول رفع آلودگی

احتمالی عدم تفاوت بین کشورهای مسلمان و کشورهای غیرمسلمان از حیث مالحظات 

 .شود محیطی تبیین می زیست

ها، کشورهای  محیطی، پیمایش جهانی ارزش های زیست ارزش: هاي كليدي واژه

 غیرمسلمان، کشورهای مسلمان، محیط زیست
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 مقدمه
شواهد . توان نادیده انگاشت را نمی   توجه به محیط زیست و اهمیت آن در زندگی انسان قرن 

ها  محیطی است؛ از نابودی منابع و انقراض گونه گوید این سیارة خاکی گرفتار مسائل زیست می

انفجار جمعیت، رشد صنعتی، و تسلط فناوری . یعات سمیگرفته تا آلودگی بیش از حد و ضا

های  های اخیر به فهرست بحران در دهه بنابراین،. کند تر می روز وخیم سابقه این روند را روزبه بی

که تهدیداتی جدی  ،سیاسی و ارزشی و اقتصادی و های اجتماعی عالوه بر بحران جهانی،

که بشر  از زمانی. شده استمحیطی نیز اضافه  های زیست شوند، مشکالت و بحران محسوب می

اما با رشد . خاکی پای گذارده تعامل و پایداری بین او و جهان طبیعی برقرار بوده است ةبر کر

شدن رهنمون  که او را به سوی صنعتی ،جمعیت و دستیابی به اختراعات و کشفیات جدید علمی

تخریب به و بیشتر شد از طبیعت  یشاضاکه هر روز تق به موجودی غارتگر تبدیل شد ،کرد می

درک  دلیلسال اخیر به  در سیبه نحوی که  ؛( : 002 ، شبیری و پراهاالدا)پرداخت منابع آن 

رو  زمینهها اهمیت بحث در این  محیطی در زندگی انسان پیامدهای بلندمدت موضوعات زیست

 (. : 002 ، باداک) به فزونی گذاشت

اهمیت پژوهش   محیطی و عوارض مخرب آن، مشکالت زیست با توجه به افزایش پرشتاب

هینز و )شدت افزایش یافت  های گذشته به محیطی در طول دهه دربارة رفتارهای زیست

اهمیت این موضوع به حدی بود که نظر دانشمندان فعال در مجموعة وسیعی (. 892 همکاران، 

داری، جغرافی، مهندسی،  ت، جنگلهایی مانند آموزش، تجار های دانشگاهی در حوزه از رشته

به نقل  822 بوردن، )را نیز به خود جلب کرد   شناسی شناسی اجتماعی، و جامعه ارتباطات، روان

گرایی  زیست گوکن و همکاران بر این باورند که باالگرفتن تب محیط(. 1 : 899 زاده،  از کریم

عی، که برگرفته از مسائل و های اجتما محیطی و جنبش های زیست در سطح جهانی و فعالیت

ها و  مشکالت روزافزون جهانی است، بسیاری از دانشمندان اجتماعی را ملزم به مطالعة ارزش

کارسون و  بهار خاموشاما انتشار کتاب (. 0 0 صالحی، )محیطی کرده است  های زیست نگرانی

لیفرنیا و محیطی، نظیر نشت نفت در سواحل جنوبی کا های زیست بروز حوادث و بحران

ها در  و انقراض گونه ،اوزون، افزایش دما ةتخریب الی ،(002 بوتکین و ادوارد، )ماساچوست 

محیط  ةتشکیل اولین کنفرانس ملل متحد دربار ترْ مریکا و البته به صورت دقیقاویژه در  هب ،اروپا
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مباحث  توان سرآغاز را می 20 ةدر آغاز ده  سیس یونپأزیست در شهر استکهلم سوئد و ت

اکنون، پس از گذشت  (.898  ،زاده و کریم صالحی)مطالعات محیطی دانست  ةجدی در حوز

برانگیز است و هم  محیطی هم تحسین سه دهه فعالیت علمی، وضعیت فعالیت زیست

شناسی محیط زیست  ریلی دانالپ و همکاران در معرفی و مقدمة راهنمای جامعه. کننده مأیوس

شناختی مرتبط با محیط  کارهای جامعه« پرمایگی»و « تنوع»( ن استاکلرویلیام مایکسون و گل)

: ای و تطبیقی مجزا وجود دارد حداقل نه پارادایم مقایسه. اند زیست طبیعی را گوشزد کرده

گرایی انتقادی، نوسازی  شناسی انسانی، اقتصاد سیاسی، ساختارگرایی اجتماعی، واقع بوم

شناسی  ـ شبکه، و بوم محیطی، نظریة کنشگر آمیز، عدالت زیست هشناختی، نظریة جامعة مخاطر بوم

 (.828 ،  دانالپ و کوتن)سیاسی 

محیطی مختص جوامع پیشرفته  ند که مشکالت زیستبود بسیاری بر این باورها  تا مدت

 و اقتصادی و دوران گذار، با مشکالت اجتماعی ةو کشورهای در حال توسعه، به واسط است

 بندی برای رویارویی با مشکالتْ در اولویت بنابراین،. ندا دست به گریبان جزآن ی وفناوری

های  نتایج بررسی(. 0 0 صالحی، )رفت گ تر قرار می های پایین محیطی در رده ل زیستئمسا

داد توجه به محیط زیست در کشورهای پیشرفته و پست مدرن  اولیة اینگلهارت هم نشان می

اما پیامدهای مهم و بلندمدت عملکردهای  (.822 گلهارت، این)بیش از جوامع دیگر است 

تواند ادعا  دیگر کسی نمی ،امروزه .سرعت در حال آشکارشدن است هانسانی بر محیط زیست ب

وهوا، آلودگی هوا، کاهش منابع سوخت  شدن جهان، تغییرات آب گرم کند مسائلی همچون

ای ) یافته است تص کشورهای توسعهنخورده مخ های بکر و دست بوم زیستو تخریب  ،فسیلی

 (.  : 009 ، 8گرینبرگ و هی

محیطی ناشی از رفتارهای غیرمسئوالنة  دهد بسیاری از مسائل زیست تحقیقات نیز نشان می

های  ویژه ارزش این رفتارها نیز تحت تأثیر عوامل مختلف، به. ها با محیط زیست است انسان

؛ کیو یان و 008 ؛ یوسویو و همکاران، 888 مکاران، کایزر و ه)یابند  محیطی، بروز می زیست

محیطی از فاکتورهای  های زیست رو، ارزش از این(. 8 0 ؛ مولینا و همکاران،   0 یان لی، 

ها  ارزش(   0 )به نظر هاول . محیطی افراد است بسیار مهم و تأثیرگذار بر رفتارهای زیست
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ها، و  ها، فرهنگ ها میان افراد، گروه و تفاوتها  ابزاری کارآمد برای توصیف و تبیین شباهت

ها را باورها و اهداف مطلوب و اصول راهنمایی در نظر  نیز ارزش( 881 )شوارتز . جوامع است

ها  ش در مجموع، ارز. های اجتماعی است گیرد که در خدمت زندگی فردی یا دیگر واقعیت می

اند که همچون معیاری برای  ا موضوع مشخصهایی گسترده و انتزاعی و غالباً فاقد عینیت ی هدف

برد و از  ها بهره می گیری از آن کنند و فرد برای تصمیم قضاوت یا استانداردهای انتزاعی عمل می

اما (. 22 : 822 کریمی، )کند  ها و باورهای خاصی را در خود ایجاد می آن طریق نگرش

 دهندة نشان ،محیط زیست زمینةر های اساسی فرد د گیری شامل جهت ،محیطی زیست های ارزش

های  توان ارزش پس می .(8: 008 و همکاران،  بار) جهان طبیعی است برابربینی وی در  جهان

یابند  ها فرد یا گروه یا جامعه امکان می محیطی را معیارهایی دانست که به کمک آن زیست

 .اهمیت محیط زیست را ارزیابی کنند

  تطبیقی، رهیافتِ اتخاذ و( WVS)ها  های پیمایش جهانی ارزش هداد از استفاده مقالة حاضر با

محیطی فعلی جهان، بر آن است  های زیست اصلی ارزش های مؤلفه وضعیت مطالعة بر عالوه

کشورهایی که اکثریت مردم آن معتقد به دین )محیطی کشورهای مسلمان  های زیست ارزش

ن پرسش پاسخ دهد که آیا بین کشورهای مسلمان کند و به ای و غیرمسلمان را مقایسه( اند اسالم

به لحاظ ( امریکا، کانادا، آلمان، سوئیس)و کشورهای غیرمسلمان ( ترکیه، اندونزی، مصر، اردن)

های  وجود دارد؟ به عبارت دیگر، چه تفاوتی بین انسان محیطی تفاوت های زیست برخی ارزش

های غیرمسلمانی که دیدگاه مادی و  اندانند و انس مسلمانی که طبیعت را تجلی خداوند می

 محیطی، وجود دارد؟ های زیست شخصی دارند، به لحاظ ارزش

 پيشينة پژوهش

های  بینی و ارزش محیطی، افراد هر جامعه براساس جهان با توجه به اهمیت جهانی مسائل زیست

هایی  نشهای متفاوتی در برابر محیط زیست دارند؛ واک خاص فرهنگی و اجتماعی خود واکنش

از منظر بسیاری از اندیشمندان، بحران . اند کنندة محیط زیست که گاه حامی و گاه تخریب

محیطی، با این پیچیدگی و گستردگی، حاصل برخی عوامل اقتصادی و سیاسی و  زیست

؛  00 اینریچ، )آید  این بحران بحرانی اخالقی و معنوی نیز به حساب می. اجتماعی نیست

محیطی و تعهدات اخالقی  های زیست به عبارت دیگر، ارزش(.   : 892 ر، ؛ نص 00 متولی، 

رفتار »بدین لحاظ، . ای ریشه دارد های دینی هر جامعه در برابر محیط زیست در مبانی و آموزه
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های اطراف خود  مردم با محیط زیست، وابسته به دیدگاهی است که دربارة رابطة خود با پدیده

عمیقاً از عقاید او دربارة ماهیت و سرنوشت خود، یعنی دین او، متأثر  دارند و اکولوژی انسان

آورند  بینی و اخالقیاتی را پدید می توان گفت ادیانْ جهان پس می(. 2 : 892 حدادی، )« است

گویند  سازند و به ما می های مختلف را می های جوامع و فرهنگ که اساس رویکردها و ارزش

در این زمینه، عالمان . ار کنیم و چگونه با طبیعت رابطه برقرار سازیمچگونه باید با دیگران رفت

های متنوع بر انبیای  دینی اسالم بر این اعتقادند که در دین حنیف الهی، که در قالب شریعت

محیطی و تحصیل آن و پرهیز از تخریب آن و سعی  شناخت اصول زیست الهی تجلی یافت، 

جوادی )رود  شمار می ز انسانی و نیز از تکالیف روشن بشری بهسازی آن از حقوق بار برای سالم

 (.02 : 899 آملی، 

تا پیش از دوران مدرن، حتی اگر ادیان فعاالنه در مسئلة محیط زیست شرکت نجسته باشند، 

به معنای بحران )در کارنامة پیروان ادیان عملکردهای ناصواب در قبال محیط زیست 

از سوی دیگر، پیروان . شود شود یا حتی اساساً دیده نمی ده میکمتر دی( محیطی کنونی زیست

ولی . کنند و کمابیش به تعالیم دینی باور دارند ادیان در دوران معاصر بر گسترة زمین زندگی می

. محیطی مشهود است های بحران زیست تقریباً در همة جوامع، خواه سنتی و خواه مدرن، نشانه

هایی که دارند، برای تخریب محیط زیست طبیعی  همة اختالف گویی پیروان ادیان مختلف با

 (.1: 892 رحمتی، )اند  پیمان شده هم

های دینی بر رفتارهای  یافتن تأثیر باورهای اخالقی و ارزش در ارتباط با اهمیت

گردهمایی : محیطی ادیان اشاره کرد وگوهای زیست هایی از گفت توان به نمونه محیطی می زیست

در   88 در مسکو،  880 در آکسفورد،  889 در سال   ی رهبران روحانی و پارلمانیالملل بین

ها رهبران ادیان جهان و سیاستمداران و سران کشورها حضور  که در آن  در کیوتو 888 ریو، و 

توکر و )محیطی از طریق پیوند علم و دین تأکید کردند  های زیست داشتند و بر حل بحران

در  888 در شیکاگو و در سال  888 در سال   برگزاری پارلمان ادیان جهان،  ( 00 همکاران، 

توکر، ) 1دربارة محیط زیست و فرهنگ و دین  00 ، برگزاری سمینار تهران در سال 8تاون کیپ 

 000 ، برگزاری نشست سران جهان و رهبران ادیان در مقر سازمان ملل متحد در سال ( 00 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders 

2. Parliament of World,s Religions 
3.Cape Town 
4. Tehran Seminar on Environment, Culture and Religion 
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. در تهران 829 ی اولین همایش اسالم و محیط زیست در سال ، و برگزار(002 ولی،  شاه)

توان به پژوهش سه سالة هزار دانشمند در مرکز ادیان جهان واقع در  همچنین، در این زمینه می

دانشگاه هاروارد اشاره کرد که در زمینة ارتباط ادیان انجام دادند و در نهایت اعالم کردند باید از 

گسیختة انسان از منابع طبیعی و  برداری لجام دادن به بهره برای پایاننیروی دین و محیط زیست 

ولی و  شاه)پذیری مشترک برای حفظ محیط زیست استفاده کنند  ایجاد روحیة مسئولیت

 (. 0 : 829 زاده،  کاوری

دار و مداوم متعددی در زمینة  های پیشینه شناسی بحث به لحاظ نظری نیز در جامعه

(. 008 کادوورث، )بط بین محیط زیست و جامعه وجود داشته است کردن روا تئوریزه

ها در زمینة رابطة  ها و دیدگاه هایی متفاوت از نظریه بندی شناسان محیط زیست تقسیم جامعه

های  انواع نظریه( 000 )مثالً استرن (. 0 0 صالحی، )اند  محیط زیست و جامعه ارائه کرده

 :کند بندی می های زیر طبقه ی را در تیپگرای زیست شده دربارة محیط ارائه

شاید بارزترین نمونة . گیرند بینی در نظر می گرایی را جهان زیست هایی که محیط نظریه( الف

باشد؛ با ( اکولوژیکی)محیطی  شناسی اجتماعی اتخاذ پارادایم جدید زیست این نظریه در روان

 .برند سر می ناپذیر به عاملی جداییپذیر در ت کرة آسیب این ایده که افعال انسان و زیست

طبق نظر اینگلهارت . دانند گرایی می زیست ها را پایه و اساس محیط هایی که ارزش نظریه( ب

های فرامدرن است، نظیر کیفیت زندگی و  گرایی نمودی از ارزش زیست ، محیط(880 )

برخی . ظهور کرده استخودبیانگری، که در نتیجة ثروت و امنیت فزاینده در کشورهای پیشرفته 

ـ مسیحی زمینه  گویند بعضی عقاید یهودی کنند و می های مذهبی تأکید می ها هم بر ارزش روایت

کنند و بعضی باورها، که محیط زیست را مقدس  کردن محیط زیست فراهم می ارزش را برای بی

محیطی را به  یستسایرین دغدغه و رفتار ز. دهند دانند، توجه به محیط زیست را افزایش می می

های دیگرخواهانه میان افرادی که در  اند که ارزش دهند و دریافته ها ربط می نظریة عمومی ارزش

 .کنند بیشتر است گرایانه شرکت می زیست های محیط فعالیت

گرایی  زیست برای توضیح محیط( دوستانه نوع)هایی که از رفتار دیگرخواهانه  نظریه( ج

آن را مطرح کرد دارای این (  82 )رویکرد، که نخستین بار هبرلین  این. کنند استفاده می

محیطی خیری عمومی است برای شرکت مردم در آن  فرض است که چون کیفیت زیست پیش

 .دوستانه ضروری است های نوع انگیزه
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 شناسی محیط زیست مطالعات پیشین در بررسی تحوالت جامعه بندی دیگری، باتل در تقسیم

شناسی محیط زیست  جامعه ةاو پنج حوزه را در رشت. بندی کرده است گروه دستهدر چند  را

 :که عبارت است ازتعیین کرده 

جنبش  .8 ؛محیطی ها و رفتارهای زیست ارزش و ها نگرش .  ؛بوم انسانی جدید زیست . 

های  اقتصاد سیاسی در سیاست .2 ؛ی و ارزیابی خطرفناور ةمخاطر .1 ؛محیطی زیست

 (.  : 0 0 صالحی، )طی محی زیست

های مورد نظر استرن همچنین در دومین  بنابراین، پژوهش حاضر در دومین طبقة نظریه

 .است محیطی زیستهای  گیرد؛ چون در پی بررسی ارزش حوزة مورد نظر باتل قرار می

 محيطي اسالم و غرب بيني زيست جهان

هر دین و آیین، طبیعت مقدس و  در طول تاریخ برای انسان سنتی، چه غربی و چه شرقی، با

آب، درخت، کوه، و بسیاری از مظاهر طبیعت ارزش واالیی داشته و . ارزشمند بوده است

همچنان که تمدن و مظاهر آن در . شده است ها از دیدگاه شرقیان گناه شمرده می دخالت در آن

جهت رستگاری انسان یابد، توجه به طبیعت به منزلة عاملی در  میالدی تحول می 1 و  8 قرون 

گذاردن به آن، که عاملی مهم در حفاظت آن  بودن طبیعت و ارزش شود و مقدس کنار گذاشته می

با جدایی انسان از طبیعت (. 89:  89 زاده،  امین)دهد  تدریج اهمیت خود را از دست می بود، به

گرایی بر طبیعت  ی سلطهیابد که در واقع نوع مداری معاصر رواج می در این برهه از تاریخ، انسان

این نوع تفکر ارزش محیط زیست و طبیعت را در . بدون احساس مسئولیت در برابر آن است

هایی  توان به دیدگاه در این زمینه می. دهد حد ابزاری جهت تأمین رفاه و گذران زندگی تنزل می

دانند و  در مذهب میمحوری را  که اصوالً ریشة انسان(  82 ؛ توین بی، 822 وایت، )اشاره کرد 

کند، که بر  تنها بر دوگانگی انسان و طبیعت پافشاری می اند که مذهب با تعالیم خود نه بر آن

ادیان . کند ورزد و دنیا و کائنات را مسخر انسان معرفی می برداری انسان از طبیعت تأکید می بهره

این باورند که ادیان با  وایت و توین بی بر. مورد این انتقادند( مسیحیت و یهودیت)غربی 

برداری آزادانه و بدون قید و شرط از طبیعت باعث بروز معضالت  تشویق انسان به بهره

: 828 محقق داماد، )سازد  البته، وایت این اتهام را بر اسالم نیز وارد می. محیطی معاصرند زیست

اور است که علت ، فیلسوف اسالمی معاصر، بر این ب(28 : 892 )اما سید حسین نصر (.  9

تواند در حل این مسائل  زدایی از طبیعت است و فلسفة اسالمی می بحران محیط زیست معنویت
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حل رفع این بحران را بازیابی و  وی در آثار متعدد خود راه(.  8:  00 نصر، )راهگشا باشد 

و نیز باور به احیای طبیعت به منزلة واقعیتی قدسی و برقراری رابطة معنوی میان انسان و طبیعت 

بنابراین، این دیدگاه از (. 18: 892 نصر، )داند  اهلل در مقام حافظ امر قدسی می تولد انسان خلیفه

مداری و مالکیت بدون احساس مسئولیت انسان در قبال محیط زیست در  برچسب انسان

 .کند بینی اسالمی رفع اتهام می جهان

ششم جمعیت جهان را  یون نفری، حدود یکمسلمانان، با جمعیت یک میلیارد و چندصد میل

ها مملو از اشارت به منابع ارزشمند حیاتی، یعنی آب و  های دینی آن دهند و آموزه تشکیل می

کند و  این دین مسلمانان را از اسراف و تخریب محیط زیست نهی می. هوا و خاک، است

( 008 )جاناتان بنتال . ردم داردها میان م تأکیدی ویژه بر حفظ منابع طبیعی و توزیع عادالنة آن

گرایی مبتنی است بر تأکید قرآن بر  زیست گوید تفکر اسالمی معاصر در خصوص محیط می

قوانین منطقی حاکم بر کیهان و نظم موجود در زندگی جانداران و توجه به رسالت انسان به 

وجب تأکید این دین های جغرافیایی محل ظهور اسالم، که م منزلة خلیفة خدا بر زمین و ویژگی

ای که مؤکداً در  بر حفاظت از منابع طبیعی شد، از جمله آب و درختان میوه و چهارپایان؛ دغدغه

بنابراین، اسالم از بدو پیدایش، یعنی هزار و چهارصد سال . قرآن و احادیث انعکاس یافته است

الهی است، به  محیطی، که الزمة کسب شایستگی خلیفه پیش، اصولی را برای شناخت زیست

دهد انسان امتیازات و  در اسالم مفهوم خالفت انسان بر زمین نشان می. ها عرضه کرد انسان

ها و تعهدات خاصی در برابر خلقت دارد؛ یعنی تعالیم اسالمی مسلمانان بیانگر این  مسئولیت

 کند که رعایت آن محیطی را معرفی می های زیست حقیقت است که اسالم سیستمی از ارزش

پس این نظام دربرگیرندة مباحث . کند سیر تکاملی عالم وجود و از جمله انسان را تضمین می

ای است؛ از جمله نحوة استفاده از منابع، نحوة ارتباط انسان با  محیطی ویژه های زیست ارزش

ها که  تر نحوة نگرش انسان به خویش و به عالم وجود و به ارتباط بین آن طبیعت، و از همه مهم

تنها برای انسان بلکه برای همة موجودات، حتی حیوانات و گیاهان و جمادات، نیز حقی قائل  نه

دیگر  ها را مکمل یک در حقیقت اسالم بین انسان و محیط زیست جدایی قائل نیست و آن. است

های اسالمی مسلمانان عناصر طبیعت، نظیر آب و هوا و  به عبارت دیگر، در آموزه. داند می

های مربوط به طبیعت در قرآن  فراوانی واژه. و گیاهان و جانوران، جایگاهی ویژه دارند درختان

ها حاکی از توجه خاص  ها با برخی عناصر طبیعت و سوگند به برخی از آن گذاری سوره و نام

، پرندگان لشکر (18 اعراف، )اسالم به طبیعت و حفظ آن است؛ کوهْ محل تجلی پروردگار 
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خداوند شما را ( 1 نحل، )های الهی  ، دریا خوان گستردة نعمت(  ؛ نمل،  8و  2فیل، )خداوند 

، زمین را بعد از اصالحْ فاسد نکنید ( 2هود، )از زمین خلق کرد و شما را مأمور آبادانی آن نمود 

در احادیث و روایات مختلف نیز شاهد اهمیت محیط زیست از منظر امامان و (. 22اعراف، )

از ریختن سم حتی در  (ص)رسول خدا: فرماید می (ع)اسالم هستیم؛ مثالً امام صادقپیشوایان دین 

در روایتی دیگر، رسول (. 9 : 2، ج فروع کافیکلینی، )« اند های مشرکان نهی فرموده زمین

برند، یا زیر  نهی فرمودند از قضای حاجت در کنار نهر آب، زیرا مردم از آن رنج می (ص)خدا

کردن آب حتی برای دشمنان  ، همچنین از آلوده(828:  شیخ طوسی، ج )رد درختی که میوه دا

ها مورد سؤال واقع  انسان»: فرماید نیز می (ع)امام علی(. 22: 8، ج فروع کافی، کلینی)کند  نهی می

بنابراین، انسان (.  88:   ، جاصول کافیکلینی، )« ها و چهارپایان شوند، حتی در مورد زمین می

د بر زمین است و دقیقاً باید همان نقشی را در جهان ایفا کند که خداوند ایفا خلیفة خداون

ها حق ندارند برای منافع  انسان. بخشی و خیررسانی کند، یعنی آفریدن و حفظ خلقت و فزون می

صرفاً انسانی، بدون توجه به حفظ توازن و نظم موجود در هستی، هر گونه تصرفی در طبیعت را 

ای  بینی اند که با جهان زده طلب و مصرف های عصر حاضر افرادی رفاه ما انسانا. جایز بدانند

اند و برای منافع شخصی و آنی خویش از  دنیامدار با مفاهیمی چون زهد و قناعت بیگانه

به عقیدة بسیاری از متفکران مسلمان ... ». ورزند گونه تخریبی در محیط زیست دریغ نمی هیچ

ای  ها از زندگی تر؛ یعنی دورشدن انسان ای است از یک فاجعة بزرگ همحیطی نشان بحران زیست

 (.80: 892 کاریزی، )« که مطابق خواست خداوند است

محیطی اسالمی تعامل انسان و محیط زیست را بسیار  بینی زیست بدین ترتیب، جهان

دی است که های بسیار جامع و کاربر سازد و یکی از دیدگاه تر از ادیان غربی مطرح می روشن

کند و  های اخالقی و معنوی ارائه می محیطی بر مبنای آموزه نحوة تعامل انسان را با عناصر زیست

 .داند ساز و موجب ضمان می محیطی انسان را مسئولیت رفتارهای زیست

 شناسي روش

. است( های دست دوم داده)های ثانویه  بررسی حاضر، به لحاظ روش، مبتنی بر تحلیل داده

های دست دوم در علوم اجتماعی سنتی بسیار هوشمندانه دارد و اندیشمندان  داده تحلیل

ها استفاده  اجتماعی، نظیر دورکیم و مارکس و وبر، در تحقیقات اجتماعی خویش از این نوع داده

های گردآوردة  های ثانویه مطالعة مسائل پژوهشی مبتنی بر داده منظور از تحلیل داده. اند کرده
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پژوهش حاضر مبتنی است بر تحلیل ثانویة (. 110:  89 فرانفورد و نچمیاس، )ست دیگران ا

  بررسی» المللی  بین که گروه (WVS)جهانی  های ارزش بررسی پنجم پروژة های موج داده

ها در  داده. ، در بیش از پنجاه کشور انجام دادند009 تا  002 های  ، در سال «جهانی های ارزش

 را از خود فعالیت« جهانی های ارزش  بررسی» المللی  بین گروه. ود استسایت این گروه موج

 پایگاه آمدن فراهم آن ماحصل و کرد آغاز با سرپرستی رونالد اینگلهارت 890  دهة اواسط

ویژه در حوزة  به را، فراملی و ملی ای مقایسه مطالعات امکان که است غنی بسیار های داده

و در مقالة حاضر از  درآمد اجرا به مرحله پنج در پروژه این .آورد تحوالت ارزشی، فراهم

بنابراین، جامعة آماری  .شد پروژه استفاده مرحلة آخرین شده در کشورهای بررسی خام های داده

با توجه به . های جهانی است شده در پیمایش پنجم بررسی ارزش آوری های جمع این تحلیل داده

اینکه آیا بین کشورهای مسلمان و غیرمسلمان از نظر سؤال اساسی تحقیق حاضر مبنی بر 

شده، بر اساس  محیطی تفاوت وجود دارد یا خیر، از بین پنجاه کشور بررسی های زیست ارزش

ترکیه،   ها، چهار کشور مسلمان ترین سیستم ها، یعنی طرح متفاوت فرهنگ دینی مسلط آن

اینگلهارت و )  ا، کانادا، آلمان، سوئیسامریک  و چهار کشور غیرمسلمان  اندونزی، مصر، اردن

متغیر )محیطی  های زیست و به لحاظ برخی ارزش( مورد محور)انتخاب ( 08 : 898 نوریس، 

های  ارزش( است از الف  متغیرهای اساسی تحقیق حاضر عبارت. مقایسه شدند( محور

اهمیت ( محیطی داخلی؛ ج اهمیت مسائل زیست( محیطی و اهمیت رشد اقتصادی؛ ب زیست

های  مشارکت در بهبود محیط زیست؛ که در مجموع ارزش( محیطی جهان؛ د مسائل زیست

های این متغیرها برگرفته از پرسشنامة پیمایش  گویه. سنجد محیطی را در چهار بعد می زیست

مالک مسلمان و غیر مسلمان بودن . است( محیطی های زیست بخش ارزش)های جهانی  ارزش

ق حاضر نیز وضعیت فرهنگ دینی مسلط در یک کشور است؛ بدون هر کشور در تحقی

کنند یا میزان  درنظرگرفتن جمعیت مسلمان یا غیر مسلمان که در هر کشور زندگی می

 .ها بودن آن مذهبی
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 شده حجم نمونه در كشورهاي مقايسه. 1جدول 

 درصد فراواني كشورها

 

 8/  18   امریکا

 2 /0 21   کانادا

 8/   1   سوئیس

 2 /8 021  آلمان

   /2  802 مصر

 8/9 00   اردن

 8/9  0   اندونزی

 0 /0 812  ترکیه

 00 /0 2 82  کل

 2 82 دهد، از مجموع  ، که فراوانی پاسخگویان را در هر کشور نشان می براساس جدول 

نفر ( درصد 8/20) 2289از کشورهای غیر مسلمان و ( درصد 2/18)نفر  9 22نفر حجم نمونه 

عالوه بر این، بیشترین نمونه بین کشورهای غیر مسلمان مربوط به . اند از کشورهای مسلمان بوده

 .کشور کانادا و بین کشورهای مسلمان مربوط به کشور مصر است

 هاي تحقيق يافته
های پیمایش جهانی  محیطی، براساس داده های زیست جهان اسالم و غرب از نظر ارزش

 .مقایسه شدند ها، ارزش

 محيطي و اهميت رشد اقتصادي هاي زيست ارزش
یکی از ارکان مهم توسعة پایدار در جوامع امروز وضعیت محیط زیست است؛ طوری که رشد و 

از طرف . شود های اقتصادی و اجتماعی با حفظ و پایداری آن محقق می توسعة سایر بخش

نتایج تحقیقات متعدد . کنند ة پایدار تأکید میدیگر، جوامع مختلف بر رشد اقتصادی توأم با توسع

کروگر و )کنند  در این زمینه رابطة تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی را تصدیق می

؛ پژویان و  89 شاهی،  خلق و حسین ؛ خوش 00 ؛ خانا، 882 ؛ لی،  88 گروسمن، 

ابطه در مطالعة حاضر برای آزمون تجربی این ر(. 899 کیا و همکاران،  ؛ اسدی892 مرادحاصل، 

: ها مراجعه کردیم که از مردم پرسیده شده ها مندرج در طرح پیمایش جهانی ارزش به سؤال
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محیط زیست و رشد اقتصادی به دو حکم زیر اشاره  ةمردم گاهی اوقات هنگام بحث دربار»

 .دهد ان میها را نش توزیع فراوانی پاسخ  جدول « تر است؟ یک نزدیک نظر شما به کدام ؛کنند می

 محيطي و اهميت رشد اقتصادي در كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان هاي زيست ارزش. 6جدول 

 اهميت رشد اقتصادي و محيط زيست
 دين

 كل
 مسلمان مسلمان غير

حتی  ؛حفظ محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد

اگر موجب کندترشدن رشد اقتصادی شود و بعضی 

 .بدهند افراد شغل خود را از دست

 2812 99 8 8222 تعداد

 %22/  % 1/2 % 8/2 درصد

رشد اقتصادی و کارآفرینی باید در اولویت قرار 

حتی اگر تا حدودی موجب خسارت به  ؛بگیرد

 .زیست بشود محیط

 02 2  88  2    تعداد

 % 9/1 %2/12 %2/82 درصد

 مجموع
  2    28 2  292 تعداد

 %00 /0 %00 /0 %00 /0 درصد

دهد در کشورهای غیرمسلمانان بر اهمیت حفظ محیط  نشان می  طور که نتایج جدول  همان

برای بررسی این موضوع که آیا بین کشورهای . شود زیست بیش از رشد اقتصادی تأکید می

محیطی و اهمیت رشد اقتصادی تفاوت  های زیست مسلمان و غیر مسلمان به لحاظ ارزش

نتایج این . استفاده شد( آزمون تی)ها  ون آماری مقایسة میانگینمعناداری وجود دارد از آزم

دهد تفاوتی معنادار بین کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به لحاظ اهمیت محیط  آزمون نشان می

 .زیست و رشد اقتصادی وجود دارد

 محيطي داخلي كردن مسائل زيست محيطي و مهم تلقي هاي زيست ارزش
آلودگی هوا و آب و خاک، نگرانی عمیقی برای مردم جوامع اسالمی محیطی، نظیر  مسائل زیست

. تواند حیات بشر و بقای او را تهدید کند ها می این آلودگی. وجود آورده است و غیر اسالمی به

ها مطرح شده این است که مردم تا چه حد  در این زمینه سؤالی که در بررسی جهانی ارزش

 .کنند ود جدّی تلقی میمحیطی را در جامعة خ مسائل زیست
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محيطي داخلي از ديدگاه  كردن مسائل زيست محيطي و مهم تلقي هاي زيست ارزش. 1جدول 

 مسلمانان و غير مسلمانان

 محيطي داخلي اهميت مسائل زيست
 دين

 مسلمان غيرمسلمان

 کیفیت بد آب

 %8/21 %8 /9 یخیلی جدّ

 %1 /8 %2 /8 یتا حدی جدّ

 %8/  %1 /  ی نیستخیلی جدّ

 % /  %9/81 ی نیستاصالً جدّ

 کیفیت بد هوا

 %0/20 %1 /8 یخیلی جدّ

 %2 /  %8 /  یی جدّتا حدّ

 %0 /1 %1 /8 ی نیستخیلی جدّ

 % /2 %2 /9 ی نیستاصالً جدّ

 فاضالب و بهداشت نامناسب

 %9/28 %0 /2 یخیلی جدّ

 %2 /  %2 /9 یی جدّتا حدّ

 %0 /  %1 /9 ی نیستخیلی جدّ

 % /9 %9/82 ی نیستاصالً جدّ

درصد غیرمسلمانان کیفیت بد آب را در  8/29شود  مشاهده می 8طور که در جدول  همان

درصد مسلمانان کیفیت بد آب را برای  8/21دانند؛ در حالی که  جامعة خود چندان جدی نمی

ای جدی  لمانان مسئلهدرصد غیر مس  2/2کیفیت بد هوا را . دانند ای جدی می مسئله کشورشان

فاضالب و بهداشت . کنند درصد مسلمانان آن را جدّی تلقی می 20کنند؛ در حالی که  تلقی نمی

درصد مسلمانان آن را  9/28دانند؛ در حالی که  درصد غیرمسلمانان جدی نمی  2/2نامناسب را 

مگیر اهمیت مسائل مبین تفاوت چش( آزمون تی)ها  نتایج آزمون مقایسة میانگین. دانند جدی می

 .محیطی داخلی جهان اسالم با جهان غرب است زیست

 محيطي جهان كردن مسائل زيست محيطي و مهم تلقي هاي زيست ارزش

محیطی در سطوح جهانی موجب شده مردم و سیاستگذاران به  تحوالت و مخاطرات زیست

های اخیر شاهد سیر  به همین دلیل در دهه. حفاظت از محیط زیست بیش از گذشته توجه کنند

های حامی محیط زیست و در مجموع ارتقای جایگاه  ها و سیاست صعودی توجهات و برنامه
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ها در خصوص  سؤالی که در بررسی جهانی ارزش. ایم محیط زیست در صحنة جهانی بوده

محیطی  تا چه اندازه مسائل زیست»محیطی جهان مطرح شده این است که  اهمیت مسائل زیست

 .«ل برایتان جدّی است؟جهانی ذی

محيطي جهان از ديدگاه  كردن مسائل زيست محيطي و مهم تلقي هاي زيست ارزش. 4جدول 

 مسلمانان و غير مسلمانان

 محیطی جهان اهمیت مسائل زیست
 دین

 مسلمان مسلمان غیر

 حرارت زمین ةافزایش درج

 %8/22 %2/22 یخیلی جدّ

 %1 /2 %81/  یی جدّتا حدّ

 %2/2 %1/9 ی نیستخیلی جدّ

 % /2 % /9 ی نیستاصالً جدّ

زمین یا انواع  ةرفتن کر ازدست

 (تنوع زیستی)موجودات 

 %2/21 %19/  یخیلی جدّ

 %0/80 %2/89 یی جدّتا حدّ

 %  /2 %  /2 ی نیستخیلی جدّ

 % /8 % /1 ی نیستاصالً جدّ

و ها  چهادری و ها آلودگی رودخانه

 ها اقیانوس

 %2/22 %28/  یخیلی جدّ

 %2 /2 %8 /8 یی جدّتا حدّ

 %9/2 %8/2 ی نیستخیلی جدّ

 % /  %2/0 ی نیستاصالً جدّ

گویای آن است که اگر به مجموع  1در جدول ( آزمون تی)ها  نتایج آزمون مقایسة میانگین

ان رسد مسلمانان و غیرمسلمان توجه شود، به نظر می« تا حدی جدی»و « خیلی جدی»های  گزینه

در واقع، افزایش درجة . چندان با هم تفاوت ندارندجهان  درمسائل محیط زیست دربارة اهمیت 

ها تقریباً به همان  ها و آب ها، و آلودگی رودخانه حرارت زمین، نابودی کرة زمین و انواع گونه

 .اندازه برای غیرمسلمانان اهمیت دارد برای مسلمانان مهم و جدی است

 يطي و مشاركت در بهبود محيط زيستمح هاي زيست ارزش
اند، در صورتی که برای آن ارزش قائل  یکی از حافظان و حامیان بسیار مهم محیط زیست مردم

ای حاضر باشند برای جلوگیری از ایجاد خطر برای محیط زیست هزینه  اینکه مردم جامعه. باشند
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زیست بدانند و این به دیدگاه،  بپردازند متفاوت است با اینکه دولت را مسئول حفاظت از محیط

سؤالی با همین موضوع و مضمون در . فکری، و فرهنگ مردم آن جامعه بستگی دارد همدلی، هم

 .خوانم محیط زیست برایتان می دربارةچند جمله »: ها مطرح شده است بررسی جهانی ارزش

 «.ید در مورد هر جمله چه نظری داریدیلطفاً بگو

 محيطي و مشاركت در بهبود محيط زيست هاي زيست ارزش. 5جدول 

 محيطي و مشاركت در بهبود محيط زيست هاي زيست ارزش
 دين

 مسلمان غيرمسلمان

اگر مطمئن بودم در راه  کردم، صرف محیط زیست می بخشی از درآمدم را

 .شود پیشگیری از آلودگی محیط زیست مصرف می
 /22 2  

دانستم این پول اضافی صرف  می کردم، اگر افزایش مالیات موافقت میبا 

 .شود پیشگیری از آلودگی محیط زیست می
 /18 1/82 

 92/  22/  .بدون اینکه از ما پولی بگیرد ؛دولت باید آلودگی محیط زیست را کاهش دهد

( 02 : 829 پور،  رفیع)مقیاس همانند طیف بوگاردوس  های این خرده رسد گویه به نظر می

های  د؛ یعنی اگر کسی با گویة اول از سمت راست موافق باشد، باید با گویههای نابرابر دار ارزش

کردم، اگر  با افزایش مالیات موافقت می»اما درصد کمتری از افراد با گویة . دیگر نیز موافق باشد

 در مقایسه با گویة« .شود دانستم این پول اضافی صرف پیشگیری از آلودگی محیط زیست می می

اگر مطمئن بودم در راه پیشگیری از آلودگی  کردم، صرف محیط زیست می دم رابخشی از درآم»

دهد  ها نشان می در مجموع، آزمون مقایسة میانگین. اند موافق« .شود محیط زیست مصرف می

دانند تا دیگر عوامل و نهادها و  مسلمانان بیشتر دولت را مسئول کاهش آلودگی محیط زیست می

 .ها را سازمان

 گيري تيجهنبحث و 

محیطی کشورهای مسلمان و  های زیست مقالة حاضر با اتخاذ رهیافتی تطبیقی سعی کرد ارزش

ها نشان داد،  یافته. مقایسه کند wvsهای موج پنجم  غیرمسلمان منتخب را با استفاده از داده

 محیطبیشتر از حفظ رشد اقتصادی و کارآفرینی برخالف غیرمسلمانان، برای اکثر مسلمانان 

اهمیت دارد؛ هرچند تفاوت کشورهای مسلمان و غیرمسلمان در این زمینه چندان زیاد زیست 

محیطی داخلی خود، چون بدی آب و  همچنین مسلمانان، با اینکه نگران مسائل زیست. نیست
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هوا و وضعیت نامناسب فاضالب و بهداشت، هستند، به لحاظ اهمیتی که به مسائل 

و نهایتاً اینکه مسلمانان بیشتر دولت را . کنند مسلمانان تفاوت نمیدهند با غیر محیطی می زیست

 .دانند مسئول کاهش آلودگی محیط زیست می

محیطی در سراسر  دهد امروزه ارزش و اهمیت مسائل زیست نتیجة پژوهش حاضر نشان می

ر شما های جوامع مسلمان و غیرمسلمان به جهان رو به افزایش است و این مسائل از نگرانی

های مدرن، چون  البته، این موضوع در کشورهای غیرمسلمان بر مبنای بروز ارزش. رود می

های فرامدرن، و در کشورهای  های آتی بشر و بروز ارزش محیطی و تعهد به نسل شهروند زیست

های اسالمی، نظیر سوگند به برخی عناصر طبیعت در قرآن و  ها و آموزه مسلمان بر مبنای ارزش

ها و اصرار بر حفظ حرمت زمین و عدم تصرف و تخریب آن در  فاسد نکردن آن تأکید بر

توان نتیجه گرفت که نگاه مسلمانان به  بر این، می عالوه. بسیاری از احادیث و روایات، است

شده به نگاه غیرمسلمانان نزدیک است و  های بررسی محیطی از نظر شاخص مسائل زیست

ها با  قویت کیفیت محیط زیست نیستند؛ بلکه همة ساکنان آنیک از این کشورها مخالف ت هیچ

 .اند پیمان اهداف جهانی حفظ و حمایت از محیط زیست هم
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