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چکيده
جوامع عصر حاضر عالوه بر بحرانهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فرهنگی با مسائل و
بحرانهای زیستمحیطی مواجهاند و این مسئله بسیاری از دانشمندان اجتماعی را ملزم به مطالعة
ارزشهای زیستمحیطی کرده است .بسیاری از این مطالعات نشان میدهد ارزشهای
زیست محیطی و تعهدات اخالقی در قبال محیط زیست ریشه در جهانبینی و آموزههای دینی
جامعه دارد .هدف مقالة حاضر بررسی جایگاه ارزشهای زیستمحیطی در کشورهای مسلمان و
غیرمسلمان با رویکرد تطبیقی است .بدین منظور و با استفاده از تحلیل ثانویه و بهکارگیری
دادههای موج پنجم پیمایش جهانی ارزشها ( )wvsکشورهای مسلمان ترکیه ،اندونزی ،مصر،
اردن و کشورهای غیرمسلمان امریکا ،کانادا ،آلمان ،سوئیس از نظر برخی ارزشهای
زیستمحیطی مقایسه شدند .یافتههای تحقیق حاضر نشان داد تفاوت چندانی به لحاظ
شاخصهای زیستمحیطی بررسیشده میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد .با
وجود این ،کشورهای مسلمان مسائل زیستمحیطی ،نظیر بدی آب و هوا و نامناسببودن
وضعیت بهداشت ،را جدّیتر از کشورهای غیر مسلمانان میدانند .عالوه بر این ،کشورهای
مسلمان بیشتر دولت را مسئول رفع آلودگیهای زیستمحیطی میدانند .در خاتمه ،دالیل
احتمالی عدم تفاوت بین کشورهای مسلمان و کشورهای غیرمسلمان از حیث مالحظات
زیستمحیطی تبیین میشود.
واژههاي كليدي :ارزشهای زیستمحیطی ،پیمایش جهانی ارزشها ،کشورهای
غیرمسلمان ،کشورهای مسلمان ،محیط زیست
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مقدمه
توجه به محیط زیست و اهمیت آن در زندگی انسان قرن

را نمیتوان نادیده انگاشت .شواهد

میگوید این سیارة خاکی گرفتار مسائل زیستمحیطی است؛ از نابودی منابع و انقراض گونهها
گرفته تا آلودگی بیش از حد و ضایعات سمی .انفجار جمعیت ،رشد صنعتی ،و تسلط فناوری
بیسابقه این روند را روزبهروز وخیمتر میکند .بنابراین ،در دهههای اخیر به فهرست بحرانهای
جهانی ،عالوه بر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ارزشی ،که تهدیداتی جدی
محسوب میشوند ،مشکالت و بحرانهای زیستمحیطی نیز اضافه شده است .از زمانی که بشر
بر کرة خاکی پای گذارده تعامل و پایداری بین او و جهان طبیعی برقرار بوده است .اما با رشد
جمعیت و دستیابی به اختراعات و کشفیات جدید علمی ،که او را به سوی صنعتیشدن رهنمون
میکرد ،به موجودی غارتگر تبدیل شد که هر روز تقاضایش از طبیعت بیشتر شد و به تخریب
منابع آن پرداخت (شبیری و پراهاالدا) : 002 ،؛ به نحوی که در سی سال اخیر به دلیل درک
پیامدهای بلندمدت موضوعات زیستمحیطی در زندگی انسانها اهمیت بحث در این زمینه رو
به فزونی گذاشت (باداک.) : 002 ،
با توجه به افزایش پرشتاب مشکالت زیستمحیطی و عوارض مخرب آن ،اهمیت پژوهش
دربارة رفتارهای زیستمحیطی در طول دهههای گذشته بهشدت افزایش یافت (هینز و
همکاران .) 892 ،اهمیت این موضوع به حدی بود که نظر دانشمندان فعال در مجموعة وسیعی
از رشتههای دانشگاهی در حوزههایی مانند آموزش ،تجارت ،جنگلداری ،جغرافی ،مهندسی،
ارتباطات ،روانشناسی اجتماعی ،و جامعهشناسی را نیز به خود جلب کرد (بوردن 822 ،به نقل
از کریمزاده .) 1 : 899 ،گوکن و همکاران بر این باورند که باالگرفتن تب محیطزیستگرایی
در سطح جهانی و فعالیتهای زیستمحیطی و جنبشهای اجتماعی ،که برگرفته از مسائل و
مشکالت روزافزون جهانی است ،بسیاری از دانشمندان اجتماعی را ملزم به مطالعة ارزشها و
نگرانیهای زیستمحیطی کرده است (صالحی .) 0 0 ،اما انتشار کتاب بهار خاموش کارسون و
بروز حوادث و بحرانهای زیستمحیطی ،نظیر نشت نفت در سواحل جنوبی کالیفرنیا و
ماساچوست (بوتکین و ادوارد ،) 002 ،تخریب الیة اوزون ،افزایش دما ،و انقراض گونهها در
اروپا ،بهویژه در امریکا و البته به صورت دقیقترْ تشکیل اولین کنفرانس ملل متحد دربارة محیط

مقایسه تحليلي ارزشهاي زیست محيطي جهان اسالم و غرب؛ تحليل ثانویه 605 ...

زیست در شهر استکهلم سوئد و تأسیس یونپ در آغاز دهة  20را میتوان سرآغاز مباحث
جدی در حوزة مطالعات محیطی دانست (صالحی و کریمزاده .) 898 ،اکنون ،پس از گذشت
سه دهه فعالیت علمی ،وضعیت فعالیت زیستمحیطی هم تحسینبرانگیز است و هم
مأیوسکننده .ریلی دانالپ و همکاران در معرفی و مقدمة راهنمای جامعهشناسی محیط زیست
(ویلیام مایکسون و گلن استاکلر) «تنوع» و «پرمایگی» کارهای جامعهشناختی مرتبط با محیط
زیست طبیعی را گوشزد کردهاند .حداقل نه پارادایم مقایسهای و تطبیقی مجزا وجود دارد:
بومشناسی انسانی ،اقتصاد سیاسی ،ساختارگرایی اجتماعی ،واقعگرایی انتقادی ،نوسازی
بومشناختی ،نظریة جامعة مخاطرهآمیز ،عدالت زیستمحیطی ،نظریة کنشگرـ شبکه ،و بومشناسی
سیاسی (دانالپ و کوتن .) 828 ،
تا مدتها بسیاری بر این باور بودند که مشکالت زیستمحیطی مختص جوامع پیشرفته
است و کشورهای در حال توسعه ،به واسطة دوران گذار ،با مشکالت اجتماعی و اقتصادی و
فناوریی و جزآن دست به گریباناند .بنابراین ،در اولویتبندی برای رویارویی با مشکالتْ
مسائل زیستمحیطی در ردههای پایینتر قرار میگرفت (صالحی .) 0 0 ،نتایج بررسیهای
اولیة اینگلهارت هم نشان میداد توجه به محیط زیست در کشورهای پیشرفته و پست مدرن
بیش از جوامع دیگر است (اینگلهارت .) 822 ،اما پیامدهای مهم و بلندمدت عملکردهای
انسانی بر محیط زیست بهسرعت در حال آشکارشدن است .امروزه ،دیگر کسی نمیتواند ادعا
کند مسائلی همچون گرمشدن جهان ،تغییرات آبوهوا ،آلودگی هوا ،کاهش منابع سوخت
فسیلی ،و تخریب زیستبومهای بکر و دستنخورده مختص کشورهای توسعهیافته است (ای
هی و گرینبرگ.) : 009 ،8
تحقیقات نیز نشان میدهد بسیاری از مسائل زیستمحیطی ناشی از رفتارهای غیرمسئوالنة
انسانها با محیط زیست است .این رفتارها نیز تحت تأثیر عوامل مختلف ،بهویژه ارزشهای
زیستمحیطی ،بروز مییابند (کایزر و همکاران 888 ،؛ یوسویو و همکاران 008 ،؛ کیو یان و
یان لی،

 0؛ مولینا و همکاران .) 0 8 ،از اینرو ،ارزشهای زیستمحیطی از فاکتورهای

بسیار مهم و تأثیرگذار بر رفتارهای زیستمحیطی افراد است .به نظر هاول (  ) 0ارزشها
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1. UNEP
2. Dunlap and Cotton
3. Ai He and Greenberg
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ابزاری کارآمد برای توصیف و تبیین شباهتها و تفاوتها میان افراد ،گروهها ،فرهنگها ،و
جوامع است .شوارتز ( ) 881نیز ارزشها را باورها و اهداف مطلوب و اصول راهنمایی در نظر
میگیرد که در خدمت زندگی فردی یا دیگر واقعیتهای اجتماعی است .در مجموع ،ارزشها
هدفهایی گسترده و انتزاعی و غالباً فاقد عینیت یا موضوع مشخصاند که همچون معیاری برای
قضاوت یا استانداردهای انتزاعی عمل میکنند و فرد برای تصمیمگیری از آنها بهره میبرد و از
آن طریق نگرشها و باورهای خاصی را در خود ایجاد میکند (کریمی .) 22 : 822 ،اما
ارزشهای زیستمحیطی ،شامل جهتگیریهای اساسی فرد در زمینة محیط زیست ،نشاندهندة
جهانبینی وی در برابر جهان طبیعی است (بار و همکاران .)8 : 008 ،پس میتوان ارزشهای
زیستمحیطی را معیارهایی دانست که به کمک آنها فرد یا گروه یا جامعه امکان مییابند
اهمیت محیط زیست را ارزیابی کنند.
مقالة حاضر با استفاده از دادههای پیمایش جهانی ارزشها ( )WVSو اتخاذ رهیافتِ تطبیقی،
عالوه بر مطالعة وضعیت مؤلفههای اصلی ارزشهای زیستمحیطی فعلی جهان ،بر آن است
ارزشهای زیستمحیطی کشورهای مسلمان (کشورهایی که اکثریت مردم آن معتقد به دین
اسالماند) و غیرمسلمان را مقایسه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین کشورهای مسلمان
(ترکیه ،اندونزی ،مصر ،اردن) و کشورهای غیرمسلمان (امریکا ،کانادا ،آلمان ،سوئیس) به لحاظ
برخی ارزشهای زیستمحیطی تفاوت وجود دارد؟ به عبارت دیگر ،چه تفاوتی بین انسانهای
مسلمانی که طبیعت را تجلی خداوند میدانند و انسانهای غیرمسلمانی که دیدگاه مادی و
شخصی دارند ،به لحاظ ارزشهای زیستمحیطی ،وجود دارد؟

پيشينة پژوهش
با توجه به اهمیت جهانی مسائل زیستمحیطی ،افراد هر جامعه براساس جهانبینی و ارزشهای
خاص فرهنگی و اجتماعی خود واکنشهای متفاوتی در برابر محیط زیست دارند؛ واکنشهایی
که گاه حامی و گاه تخریبکنندة محیط زیستاند .از منظر بسیاری از اندیشمندان ،بحران
زیست محیطی ،با این پیچیدگی و گستردگی ،حاصل برخی عوامل اقتصادی و سیاسی و
اجتماعی نیست .این بحران بحرانی اخالقی و معنوی نیز به حساب میآید (اینریچ 00 ،؛
متولی 00 ،؛ نصر: 892 ،

) .به عبارت دیگر ،ارزشهای زیستمحیطی و تعهدات اخالقی

در برابر محیط زیست در مبانی و آموزههای دینی هر جامعهای ریشه دارد .بدین لحاظ« ،رفتار
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مردم با محیط زیست ،وابسته به دیدگاهی است که دربارة رابطة خود با پدیدههای اطراف خود
دارند و اکولوژی انسان عمیقاً از عقاید او دربارة ماهیت و سرنوشت خود ،یعنی دین او ،متأثر
است» (حدادی .) 2 : 892 ،پس میتوان گفت ادیانْ جهانبینی و اخالقیاتی را پدید میآورند
که اساس رویکردها و ارزشهای جوامع و فرهنگهای مختلف را میسازند و به ما میگویند
چگونه باید با دیگران رفتار کنیم و چگونه با طبیعت رابطه برقرار سازیم .در این زمینه ،عالمان
دینی اسالم بر این اعتقادند که در دین حنیف الهی ،که در قالب شریعتهای متنوع بر انبیای
الهی تجلی یافت ،شناخت اصول زیستمحیطی و تحصیل آن و پرهیز از تخریب آن و سعی
برای سالمسازی آن از حقوق بارز انسانی و نیز از تکالیف روشن بشری بهشمار میرود (جوادی
آملی.) 02 : 899 ،
تا پیش از دوران مدرن ،حتی اگر ادیان فعاالنه در مسئلة محیط زیست شرکت نجسته باشند،
در کارنامة پیروان ادیان عملکردهای ناصواب در قبال محیط زیست (به معنای بحران
زیستمحیطی کنونی) کمتر دیده میشود یا حتی اساساً دیده نمیشود .از سوی دیگر ،پیروان
ادیان در دوران معاصر بر گسترة زمین زندگی میکنند و کمابیش به تعالیم دینی باور دارند .ولی
تقریباً در همة جوامع ،خواه سنتی و خواه مدرن ،نشانههای بحران زیستمحیطی مشهود است.
گویی پیروان ادیان مختلف با همة اختالفهایی که دارند ،برای تخریب محیط زیست طبیعی
همپیمان شدهاند (رحمتی.)1 : 892 ،
در ارتباط با اهمیتیافتن تأثیر باورهای اخالقی و ارزشهای دینی بر رفتارهای
زیستمحیطی میتوان به نمونههایی از گفتوگوهای زیستمحیطی ادیان اشاره کرد :گردهمایی
بینالمللی رهبران روحانی و پارلمانی در سال  889در آکسفورد 880 ،در مسکو 88 ،در
ریو ،و  888در کیوتو که در آنها رهبران ادیان جهان و سیاستمداران و سران کشورها حضور
داشتند و بر حل بحرانهای زیستمحیطی از طریق پیوند علم و دین تأکید کردند (توکر و
همکاران ،) 00 ،برگزاری پارلمان ادیان جهان در سال  888در شیکاگو و در سال  888در
کیپ تاون ،8برگزاری سمینار تهران در سال  00دربارة محیط زیست و فرهنگ و دین( 1توکر،
 ،) 00برگزاری نشست سران جهان و رهبران ادیان در مقر سازمان ملل متحد در سال 000
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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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(شاهولی ،) 002 ،و برگزاری اولین همایش اسالم و محیط زیست در سال  829در تهران.
همچنین ،در این زمینه میتوان به پژوهش سه سالة هزار دانشمند در مرکز ادیان جهان واقع در
دانشگاه هاروارد اشاره کرد که در زمینة ارتباط ادیان انجام دادند و در نهایت اعالم کردند باید از
نیروی دین و محیط زیست برای پایاندادن به بهرهبرداری لجامگسیختة انسان از منابع طبیعی و
ایجاد روحیة مسئولیتپذیری مشترک برای حفظ محیط زیست استفاده کنند (شاهولی و
کاوریزاده.) 0 : 829 ،
به لحاظ نظری نیز در جامعهشناسی بحثهای پیشینهدار و مداوم متعددی در زمینة
تئوریزهکردن روابط بین محیط زیست و جامعه وجود داشته است (کادوورث.) 008 ،
جامعهشناسان محیط زیست تقسیمبندیهایی متفاوت از نظریهها و دیدگاهها در زمینة رابطة
محیط زیست و جامعه ارائه کردهاند (صالحی .) 0 0 ،مثالً استرن ( ) 000انواع نظریههای
ارائهشده دربارة محیطزیستگرایی را در تیپهای زیر طبقهبندی میکند:
الف) نظریههایی که محیطزیستگرایی را جهانبینی در نظر میگیرند .شاید بارزترین نمونة
این نظریه در روانشناسی اجتماعی اتخاذ پارادایم جدید زیستمحیطی (اکولوژیکی) باشد؛ با
این ایده که افعال انسان و زیستکرة آسیبپذیر در تعاملی جداییناپذیر بهسر میبرند.
ب) نظریههایی که ارزشها را پایه و اساس محیطزیستگرایی میدانند .طبق نظر اینگلهارت
( ،) 880محیطزیستگرایی نمودی از ارزشهای فرامدرن است ،نظیر کیفیت زندگی و
خودبیانگری ،که در نتیجة ثروت و امنیت فزاینده در کشورهای پیشرفته ظهور کرده است .برخی
روایتها هم بر ارزشهای مذهبی تأکید میکنند و میگویند بعضی عقاید یهودیـ مسیحی زمینه
را برای بیارزشکردن محیط زیست فراهم میکنند و بعضی باورها ،که محیط زیست را مقدس
میدانند ،توجه به محیط زیست را افزایش میدهند .سایرین دغدغه و رفتار زیستمحیطی را به
نظریة عمومی ارزشها ربط میدهند و دریافتهاند که ارزشهای دیگرخواهانه میان افرادی که در
فعالیتهای محیطزیستگرایانه شرکت میکنند بیشتر است.
ج) نظریههایی که از رفتار دیگرخواهانه (نوعدوستانه) برای توضیح محیطزیستگرایی
استفاده میکنند .این رویکرد ،که نخستین بار هبرلین (  ) 82آن را مطرح کرد دارای این
پیشفرض است که چون کیفیت زیستمحیطی خیری عمومی است برای شرکت مردم در آن
انگیزههای نوعدوستانه ضروری است.
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در تقسیمبندی دیگری ،باتل در بررسی تحوالت جامعهشناسی محیط زیست مطالعات پیشین
را در چند گروه دستهبندی کرده است .او پنج حوزه را در رشتة جامعهشناسی محیط زیست
تعیین کرده که عبارت است از:
 .زیستبوم انسانی جدید؛  .نگرشها و ارزشها و رفتارهای زیستمحیطی؛  .8جنبش
زیستمحیطی؛  .1مخاطرة فناوری و ارزیابی خطر؛  .2اقتصاد سیاسی در سیاستهای
زیستمحیطی (صالحی: 0 0 ،

).

بنابراین ،پژوهش حاضر در دومین طبقة نظریههای مورد نظر استرن همچنین در دومین
حوزة مورد نظر باتل قرار میگیرد؛ چون در پی بررسی ارزشهای زیستمحیطی است.

جهانبيني زيستمحيطي اسالم و غرب
در طول تاریخ برای انسان سنتی ،چه غربی و چه شرقی ،با هر دین و آیین ،طبیعت مقدس و
ارزشمند بوده است .آب ،درخت ،کوه ،و بسیاری از مظاهر طبیعت ارزش واالیی داشته و
دخالت در آنها از دیدگاه شرقیان گناه شمرده میشده است .همچنان که تمدن و مظاهر آن در
قرون  8و  1میالدی تحول مییابد ،توجه به طبیعت به منزلة عاملی در جهت رستگاری انسان
کنار گذاشته میشود و مقدسبودن طبیعت و ارزشگذاردن به آن ،که عاملی مهم در حفاظت آن
بود ،بهتدریج اهمیت خود را از دست میدهد (امینزاده .)89 : 89 ،با جدایی انسان از طبیعت
در این برهه از تاریخ ،انسانمداری معاصر رواج مییابد که در واقع نوعی سلطهگرایی بر طبیعت
بدون احساس مسئولیت در برابر آن است .این نوع تفکر ارزش محیط زیست و طبیعت را در
حد ابزاری جهت تأمین رفاه و گذران زندگی تنزل میدهد .در این زمینه میتوان به دیدگاههایی
اشاره کرد (وایت 822 ،؛ توین بی ) 82 ،که اصوالً ریشة انسانمحوری را در مذهب میدانند و
بر آناند که مذهب با تعالیم خود نهتنها بر دوگانگی انسان و طبیعت پافشاری میکند ،که بر
بهرهبرداری انسان از طبیعت تأکید میورزد و دنیا و کائنات را مسخر انسان معرفی میکند .ادیان
غربی (مسیحیت و یهودیت) مورد این انتقادند .وایت و توین بی بر این باورند که ادیان با
تشویق انسان به بهره برداری آزادانه و بدون قید و شرط از طبیعت باعث بروز معضالت
زیستمحیطی معاصرند .البته ،وایت این اتهام را بر اسالم نیز وارد میسازد (محقق داماد: 828 ،
 .)9اما سید حسین نصر ( ،) 28 : 892فیلسوف اسالمی معاصر ،بر این باور است که علت
بحران محیط زیست معنویتزدایی از طبیعت است و فلسفة اسالمی میتواند در حل این مسائل
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راهگشا باشد (نصر .)8 : 00 ،وی در آثار متعدد خود راهحل رفع این بحران را بازیابی و
احیای طبیعت به منزلة واقعیتی قدسی و برقراری رابطة معنوی میان انسان و طبیعت و نیز باور به
تولد انسان خلیفهاهلل در مقام حافظ امر قدسی میداند (نصر .)18 : 892 ،بنابراین ،این دیدگاه از
برچسب انسانمداری و مالکیت بدون احساس مسئولیت انسان در قبال محیط زیست در
جهانبینی اسالمی رفع اتهام میکند.
مسلمانان ،با جمعیت یک میلیارد و چندصد میلیون نفری ،حدود یکششم جمعیت جهان را
تشکیل میدهند و آموزههای دینی آنها مملو از اشارت به منابع ارزشمند حیاتی ،یعنی آب و
هوا و خاک ،است .این دین مسلمانان را از اسراف و تخریب محیط زیست نهی میکند و
تأکیدی ویژه بر حفظ منابع طبیعی و توزیع عادالنة آنها میان مردم دارد .جاناتان بنتال () 008
میگوید تفکر اسالمی معاصر در خصوص محیطزیستگرایی مبتنی است بر تأکید قرآن بر
قوانین منطقی حاکم بر کیهان و نظم موجود در زندگی جانداران و توجه به رسالت انسان به
منزلة خلیفة خدا بر زمین و ویژگیهای جغرافیایی محل ظهور اسالم ،که موجب تأکید این دین
بر حفاظت از منابع طبیعی شد ،از جمله آب و درختان میوه و چهارپایان؛ دغدغهای که مؤکداً در
قرآن و احادیث انعکاس یافته است .بنابراین ،اسالم از بدو پیدایش ،یعنی هزار و چهارصد سال
پیش ،اصولی را برای شناخت زیستمحیطی ،که الزمة کسب شایستگی خلیفهالهی است ،به
انسانها عرضه کرد .در اسالم مفهوم خالفت انسان بر زمین نشان میدهد انسان امتیازات و
مسئولیت ها و تعهدات خاصی در برابر خلقت دارد؛ یعنی تعالیم اسالمی مسلمانان بیانگر این
حقیقت است که اسالم سیستمی از ارزشهای زیستمحیطی را معرفی میکند که رعایت آن
سیر تکاملی عالم وجود و از جمله انسان را تضمین میکند .پس این نظام دربرگیرندة مباحث
ارزشهای زیستمحیطی ویژهای است؛ از جمله نحوة استفاده از منابع ،نحوة ارتباط انسان با
طبیعت ،و از همه مهمتر نحوة نگرش انسان به خویش و به عالم وجود و به ارتباط بین آنها که
نهتنها برای انسان بلکه برای همة موجودات ،حتی حیوانات و گیاهان و جمادات ،نیز حقی قائل
است .در حقیقت اسالم بین انسان و محیط زیست جدایی قائل نیست و آنها را مکمل یکدیگر
میداند .به عبارت دیگر ،در آموزههای اسالمی مسلمانان عناصر طبیعت ،نظیر آب و هوا و
درختان و گیاهان و جانوران ،جایگاهی ویژه دارند .فراوانی واژههای مربوط به طبیعت در قرآن
و نامگذاری سورهها با برخی عناصر طبیعت و سوگند به برخی از آنها حاکی از توجه خاص
اسالم به طبیعت و حفظ آن است؛ کوهْ محل تجلی پروردگار (اعراف ،) 18 ،پرندگان لشکر
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خداوند (فیل 2 ،و  8؛ نمل،

) ،دریا خوان گستردة نعمتهای الهی (نحل ) 1 ،خداوند شما را

از زمین خلق کرد و شما را مأمور آبادانی آن نمود (هود ،)2 ،زمین را بعد از اصالحْ فاسد نکنید
(اعراف .)22 ،در احادیث و روایات مختلف نیز شاهد اهمیت محیط زیست از منظر امامان و
پیشوایان دین اسالم هستیم؛ مثالً امام صادق(ع) میفرماید :رسول خدا(ص) از ریختن سم حتی در
زمینهای مشرکان نهی فرمودهاند» (کلینی ،فروع کافی ،ج  .) 9 :2در روایتی دیگر ،رسول
(ص)

خدا

نهی فرمودند از قضای حاجت در کنار نهر آب ،زیرا مردم از آن رنج میبرند ،یا زیر

درختی که میوه دارد (شیخ طوسی ،ج  ،)828 :همچنین از آلودهکردن آب حتی برای دشمنان
نهی میکند (کلینی ،فروع کافی ،ج  .)22 :8امام علی(ع) نیز میفرماید« :انسانها مورد سؤال واقع
میشوند ،حتی در مورد زمینها و چهارپایان» (کلینی ،اصول کافی ،ج  .)88 :بنابراین ،انسان
خلیفة خداون د بر زمین است و دقیقاً باید همان نقشی را در جهان ایفا کند که خداوند ایفا
میکند ،یعنی آفریدن و حفظ خلقت و فزونبخشی و خیررسانی .انسانها حق ندارند برای منافع
صرفاً انسانی ،بدون توجه به حفظ توازن و نظم موجود در هستی ،هر گونه تصرفی در طبیعت را
جایز بدانند .اما انسانهای عصر حاضر افرادی رفاهطلب و مصرفزدهاند که با جهانبینیای
دنیامدار با مفاهیمی چون زهد و قناعت بیگانهاند و برای منافع شخصی و آنی خویش از
هیچگونه تخریبی در محیط زیست دریغ نمیورزند ...« .به عقیدة بسیاری از متفکران مسلمان
بحران زیستمحیطی نشانهای است از یک فاجعة بزرگتر؛ یعنی دورشدن انسانها از زندگیای
که مطابق خواست خداوند است» (کاریزی.)80 : 892 ،
بدین ترتیب ،جهانبینی زیستمحیطی اسالمی تعامل انسان و محیط زیست را بسیار
روشنتر از ادیان غربی مطرح میسازد و یکی از دیدگاههای بسیار جامع و کاربردی است که
نحوة تعامل انسان را با عناصر زیستمحیطی بر مبنای آموزههای اخالقی و معنوی ارائه میکند و
رفتارهای زیستمحیطی انسان را مسئولیتساز و موجب ضمان میداند.

روششناسي
بررسی حاضر ،به لحاظ روش ،مبتنی بر تحلیل دادههای ثانویه (دادههای دست دوم) است.
تحلیل دادههای دست دوم در علوم اجتماعی سنتی بسیار هوشمندانه دارد و اندیشمندان
اجتماعی ،نظیر دورکیم و مارکس و وبر ،در تحقیقات اجتماعی خویش از این نوع دادهها استفاده
کردهاند .منظور از تحلیل دادههای ثانویه مطالعة مسائل پژوهشی مبتنی بر دادههای گردآوردة
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دیگران است (فرانفورد و نچمیاس .)110 : 89 ،پژوهش حاضر مبتنی است بر تحلیل ثانویة
دادههای موج پنجم پروژة بررسی ارزشهای جهانی ( )WVSکه گروه بینالمللی «بررسی
ارزشهای جهانی»  ،در سالهای  002تا  ، 009در بیش از پنجاه کشور انجام دادند .دادهها در
سایت این گروه موجود است .گروه بینالمللی «بررسی ارزشهای جهانی» فعالیت خود را از
اواسط دهة  890با سرپرستی رونالد اینگلهارت آغاز کرد و ماحصل آن فراهمآمدن پایگاه
دادههای بسیار غنی است که امکان مطالعات مقایسهای ملی و فراملی را ،بهویژه در حوزة
تحوالت ارزشی ،فراهم آورد .این پروژه در پنج مرحله به اجرا درآمد و در مقالة حاضر از
دادههای خام کشورهای بررسیشده در آخرین مرحلة پروژه استفاده شد .بنابراین ،جامعة آماری
این تحلیل دادههای جمعآوریشده در پیمایش پنجم بررسی ارزشهای جهانی است .با توجه به
سؤال اساسی تحقیق حاضر مبنی بر اینکه آیا بین کشورهای مسلمان و غیرمسلمان از نظر
ارزشهای زیستمحیطی تفاوت وجود دارد یا خیر ،از بین پنجاه کشور بررسیشده ،بر اساس
فرهنگ دینی مسلط آنها ،یعنی طرح متفاوتترین سیستمها ،چهار کشور مسلمان ترکیه،
اندونزی ،مصر ،اردن و چهار کشور غیرمسلمان امریکا ،کانادا ،آلمان ،سوئیس (اینگلهارت و
نوریس ) 08 : 898 ،انتخاب (مورد محور) و به لحاظ برخی ارزشهای زیستمحیطی (متغیر
محور) مقایسه شدند .متغیرهای اساسی تحقیق حاضر عبارت است از الف) ارزشهای
زیستمحیطی و اهمیت رشد اقتصادی؛ ب) اهمیت مسائل زیستمحیطی داخلی؛ ج) اهمیت
مسائل زیستمحیطی جهان؛ د) مشارکت در بهبود محیط زیست؛ که در مجموع ارزشهای
زیستمحیطی را در چهار بعد میسنجد .گویههای این متغیرها برگرفته از پرسشنامة پیمایش
ارزشهای جهانی (بخش ارزشهای زیستمحیطی) است .مالک مسلمان و غیر مسلمان بودن
هر کشور در تحقیق حاضر نیز وضعیت فرهنگ دینی مسلط در یک کشور است؛ بدون
درنظرگرفتن جمعیت مسلمان یا غیر مسلمان که در هر کشور زندگی میکنند یا میزان
مذهبیبودن آنها.
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1. World Value Survey
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جدول  .1حجم نمونه در كشورهاي مقايسهشده
كشورها

فراواني

درصد

امریکا

18

8/

کانادا

21

2/0

سوئیس

1

8/

آلمان

021

مصر

802

2/8
/2

اردن

00

9/8

اندونزی

0

9/8

ترکیه

812

0/0

کل

82 2

00/0

براساس جدول  ،که فراوانی پاسخگویان را در هر کشور نشان میدهد ،از مجموع 82 2
نفر حجم نمونه  22 9نفر ( 18/2درصد) از کشورهای غیر مسلمان و  20/8( 2289درصد) نفر
از کشورهای مسلمان بودهاند .عالوه بر این ،بیشترین نمونه بین کشورهای غیر مسلمان مربوط به
کشور کانادا و بین کشورهای مسلمان مربوط به کشور مصر است.

يافتههاي تحقيق
جهان اسالم و غرب از نظر ارزشهای زیستمحیطی ،براساس دادههای پیمایش جهانی
ارزشها ،مقایسه شدند.

ارزشهاي زيستمحيطي و اهميت رشد اقتصادي
یکی از ارکان مهم توسعة پایدار در جوامع امروز وضعیت محیط زیست است؛ طوری که رشد و
توسعة سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی با حفظ و پایداری آن محقق میشود .از طرف
دیگر ،جوامع مختلف بر رشد اقتصادی توأم با توسعة پایدار تأکید میکنند .نتایج تحقیقات متعدد
در این زمینه رابطة تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی را تصدیق میکنند (کروگر و
گروسمن 88 ،؛ لی 882 ،؛ خانا 00 ،؛ خوشخلق و حسینشاهی 89 ،؛ پژویان و
مرادحاصل 892 ،؛ اسدیکیا و همکاران .) 899 ،برای آزمون تجربی این رابطه در مطالعة حاضر
به سؤالها مندرج در طرح پیمایش جهانی ارزشها مراجعه کردیم که از مردم پرسیده شده:
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«مردم گاهی اوقات هنگام بحث دربارة محیط زیست و رشد اقتصادی به دو حکم زیر اشاره
میکنند؛ نظر شما به کدامیک نزدیکتر است؟» جدول توزیع فراوانی پاسخها را نشان میدهد.
جدول  .6ارزشهاي زيستمحيطي و اهميت رشد اقتصادي در كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان
دين

اهميت رشد اقتصادي و محيط زيست
حفظ محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد؛ حتی
اگر موجب کندترشدن رشد اقتصادی شود و بعضی
افراد شغل خود را از دست بدهند.
رشد اقتصادی و کارآفرینی باید در اولویت قرار
بگیرد؛ حتی اگر تا حدودی موجب خسارت به
محیط زیست بشود.
مجموع

غير مسلمان

مسلمان

كل

تعداد

8222

8 99

2812

درصد

%2 /8

%2 /1

%22/

تعداد

2

88

2 02

درصد

%82/2

%12/2

%1 /9

تعداد

292

2 28

درصد

% 00/0

% 00/0

2
% 00/0

همانطور که نتایج جدول نشان میدهد در کشورهای غیرمسلمانان بر اهمیت حفظ محیط
زیست بیش از رشد اقتصادی تأکید میشود .برای بررسی این موضوع که آیا بین کشورهای
مسلمان و غیر مسلمان به لحاظ ارزشهای زیستمحیطی و اهمیت رشد اقتصادی تفاوت
معناداری وجود دارد از آزمون آماری مقایسة میانگینها (آزمون تی) استفاده شد .نتایج این
آزمون نشان میدهد تفاوتی معنادار بین کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به لحاظ اهمیت محیط
زیست و رشد اقتصادی وجود دارد.

ارزشهاي زيستمحيطي و مهم تلقيكردن مسائل زيستمحيطي داخلي
مسائل زیستمحیطی ،نظیر آلودگی هوا و آب و خاک ،نگرانی عمیقی برای مردم جوامع اسالمی
و غیر اسالمی بهوجود آورده است .این آلودگیها میتواند حیات بشر و بقای او را تهدید کند.
در این زمینه سؤالی که در بررسی جهانی ارزشها مطرح شده این است که مردم تا چه حد
مسائل زیستمحیطی را در جامعة خود جدّی تلقی میکنند.
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جدول  .1ارزشهاي زيستمحيطي و مهم تلقيكردن مسائل زيستمحيطي داخلي از ديدگاه
مسلمانان و غير مسلمانان
اهميت مسائل زيستمحيطي داخلي

کیفیت بد آب

کیفیت بد هوا

فاضالب و بهداشت نامناسب

دين
غيرمسلمان

مسلمان

خیلی جدّی

% 8/9

%21/8

تا حدی جدّی

% 2/8

% 1 /8

خیلی جدّی نیست

% 1/

%8 /

اصالً جدّی نیست

%81/9

% /

خیلی جدّی

% 1/8

%20/0

تا حدّی جدّی

% 8/

% 2/

خیلی جدّی نیست

% 1/8

% 0 /1

اصالً جدّی نیست

% 2/9

% /2

خیلی جدّی

% 0/2

%28/9

تا حدّی جدّی

% 2/9

% 2/

خیلی جدّی نیست

% 1/9

% 0/

اصالً جدّی نیست

%82/9

% /9

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود  29/8درصد غیرمسلمانان کیفیت بد آب را در
جامعة خود چندان جدی نمیدانند؛ در حالی که  21/8درصد مسلمانان کیفیت بد آب را برای
کشورشان مسئلهای جدی میدانند .کیفیت بد هوا را  2 /2درصد غیر مسلمانان مسئلهای جدی
تلقی نمیکنند؛ در حالی که  20درصد مسلمانان آن را جدّی تلقی میکنند .فاضالب و بهداشت
نامناسب را  2 /2درصد غیرمسلمانان جدی نمیدانند؛ در حالی که  28/9درصد مسلمانان آن را
جدی میدانند .نتایج آزمون مقایسة میانگینها (آزمون تی) مبین تفاوت چشمگیر اهمیت مسائل
زیستمحیطی داخلی جهان اسالم با جهان غرب است.

ارزشهاي زيستمحيطي و مهم تلقيكردن مسائل زيستمحيطي جهان
تحوالت و مخاطرات زیستمحیطی در سطوح جهانی موجب شده مردم و سیاستگذاران به
حفاظت از محیط زیست بیش از گذشته توجه کنند .به همین دلیل در دهههای اخیر شاهد سیر
صعودی توجهات و برنامهها و سیاستهای حامی محیط زیست و در مجموع ارتقای جایگاه
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محیط زیست در صحنة جهانی بودهایم .سؤالی که در بررسی جهانی ارزشها در خصوص
اهمیت مسائل زیستمحیطی جهان مطرح شده این است که «تا چه اندازه مسائل زیستمحیطی
جهانی ذیل برایتان جدّی است؟».
جدول  .4ارزشهاي زيستمحيطي و مهم تلقيكردن مسائل زيستمحيطي جهان از ديدگاه
مسلمانان و غير مسلمانان
اهمیت مسائل زیستمحیطی جهان

دین
غیر مسلمان

مسلمان

خیلی جدّی

%22/2

%22/8

تا حدّی جدّی

%81/

% 1/2

خیلی جدّی نیست

%9/1

%2/2

اصالً جدّی نیست

% /9

% /2

خیلی جدّی

%19/

%21/2

ازدسترفتن کرة زمین یا انواع

تا حدّی جدّی

%89/2

%80/0

موجودات (تنوع زیستی)

خیلی جدّی نیست

% /2

% /2

اصالً جدّی نیست

% /1

% /8

خیلی جدّی

%28/

%22/2

آلودگی رودخانهها و دریاچهها و

تا حدّی جدّی

% 8/8

% 2/2

اقیانوسها

خیلی جدّی نیست

%2/8

%2/9

اصالً جدّی نیست

%0/2

% /

افزایش درجة حرارت زمین

نتایج آزمون مقایسة میانگینها (آزمون تی) در جدول  1گویای آن است که اگر به مجموع
گزینههای «خیلی جدی» و «تا حدی جدی» توجه شود ،به نظر میرسد مسلمانان و غیرمسلمانان
دربارة اهمیت مسائل محیط زیست در جهان چندان با هم تفاوت ندارند .در واقع ،افزایش درجة
حرارت زمین ،نابودی کرة زمین و انواع گونهها ،و آلودگی رودخانهها و آبها تقریباً به همان
اندازه برای غیرمسلمانان اهمیت دارد برای مسلمانان مهم و جدی است.

ارزشهاي زيستمحيطي و مشاركت در بهبود محيط زيست
یکی از حافظان و حامیان بسیار مهم محیط زیست مردماند ،در صورتی که برای آن ارزش قائل
باشند .اینکه مردم جامعهای حاضر باشند برای جلوگیری از ایجاد خطر برای محیط زیست هزینه
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بپردازند متفاوت است با اینکه دولت را مسئول حفاظت از محیط زیست بدانند و این به دیدگاه،
همدلی ،همفکری ،و فرهنگ مردم آن جامعه بستگی دارد .سؤالی با همین موضوع و مضمون در
بررسی جهانی ارزشها مطرح شده است« :چند جمله دربارة محیط زیست برایتان میخوانم.
لطفاً بگویید در مورد هر جمله چه نظری دارید».
جدول  .5ارزشهاي زيستمحيطي و مشاركت در بهبود محيط زيست
ارزشهاي زيستمحيطي و مشاركت در بهبود محيط زيست
بخشی از درآمدم را صرف محیط زیست میکردم ،اگر مطمئن بودم در راه
پیشگیری از آلودگی محیط زیست مصرف میشود.
با افزایش مالیات موافقت میکردم ،اگر میدانستم این پول اضافی صرف
پیشگیری از آلودگی محیط زیست میشود.
دولت باید آلودگی محیط زیست را کاهش دهد؛ بدون اینکه از ما پولی بگیرد.

دين
غيرمسلمان

مسلمان

22/

2

18/

82/1

22/

92/

به نظر میرسد گویههای این خردهمقیاس همانند طیف بوگاردوس (رفیعپور) 02 : 829 ،
ارزشهای نابرابر دارد؛ یعنی اگر کسی با گویة اول از سمت راست موافق باشد ،باید با گویههای
دیگر نیز موافق باشد .اما درصد کمتری از افراد با گویة «با افزایش مالیات موافقت میکردم ،اگر
میدانستم این پول اضافی صرف پیشگیری از آلودگی محیط زیست میشود ».در مقایسه با گویة
«بخشی از درآمدم را صرف محیط زیست میکردم ،اگر مطمئن بودم در راه پیشگیری از آلودگی
محیط زیست مصرف میشود ».موافقاند .در مجموع ،آزمون مقایسة میانگینها نشان میدهد
مسلمانان بیشتر دولت را مسئول کاهش آلودگی محیط زیست میدانند تا دیگر عوامل و نهادها و
سازمانها را.

بحث و نتيجهگيري
مقالة حاضر با اتخاذ رهیافتی تطبیقی سعی کرد ارزشهای زیستمحیطی کشورهای مسلمان و
غیرمسلمان منتخب را با استفاده از دادههای موج پنجم  wvsمقایسه کند .یافتهها نشان داد،
برخالف غیرمسلمانان ،برای اکثر مسلمانان رشد اقتصادی و کارآفرینی بیشتر از حفظ محیط
زیست اهمیت دارد؛ هرچند تفاوت کشورهای مسلمان و غیرمسلمان در این زمینه چندان زیاد
نیست .همچنین مسلمانان ،با اینکه نگران مسائل زیستمحیطی داخلی خود ،چون بدی آب و
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هوا و وضعیت نامناسب فاضالب و بهداشت ،هستند ،به لحاظ اهمیتی که به مسائل
زیستمحیطی میدهند با غیرمسلمانان تفاوت نمیکنند .و نهایتاً اینکه مسلمانان بیشتر دولت را
مسئول کاهش آلودگی محیط زیست میدانند.
نتیجة پژوهش حاضر نشان میدهد امروزه ارزش و اهمیت مسائل زیستمحیطی در سراسر
جهان رو به افزایش است و این مسائل از نگرانیهای جوامع مسلمان و غیرمسلمان بهشمار
میرود .البته ،این موضوع در کشورهای غیرمسلمان بر مبنای بروز ارزشهای مدرن ،چون
شهروند زیستمحیطی و تعهد به نسلهای آتی بشر و بروز ارزشهای فرامدرن ،و در کشورهای
مسلمان بر مبنای ارزشها و آموزههای اسالمی ،نظیر سوگند به برخی عناصر طبیعت در قرآن و
تأکید بر فاسد نکردن آنها و اصرار بر حفظ حرمت زمین و عدم تصرف و تخریب آن در
بسیاری از احادیث و روایات ،است .عالوهبر این ،میتوان نتیجه گرفت که نگاه مسلمانان به
مسائل زیستمحیطی از نظر شاخصهای بررسیشده به نگاه غیرمسلمانان نزدیک است و
هیچیک از این کشورها مخالف تقویت کیفیت محیط زیست نیستند؛ بلکه همة ساکنان آنها با
اهداف جهانی حفظ و حمایت از محیط زیست همپیماناند.
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