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  يسار یمحمدعل
 عضو –مطهر  انیخردگرا یموسسه آموزش عال یعلم اتیمدرس و عضو ه تیدانشگاه ترب يحسابدار يدکتر يدانشجو

 رانیا حسابداري انجمن

  :چکیده
  محـیط   ود و نیـز پـاکیزگی  خـ   پیرامـون   موجودات  به  احترام  را به  و روحی، انسان  معنوي  مسائل  به  در کنار توجهاسالم 

دي از آیات بهرمنبا   پژوهش  این در .نموده است بیان  زیست  از محیط  حفاظت برايرا   هایی آموزه کرده،  ترغیب  اطرافش
که از مفاهیم نوین حسابداري در هزاره ، سالم در حوزه حسابداري محیط زیستاقران و تحقیقات پیشین، مبانی تئوري 

ي، عـدالت  امانتدارتوحید،  محور پنج حول  در اسالم  زیست  محیط  ، اهمیتاول  در بخش. شده استرائه ، اباشد جدید می
 ایـن مبـانی   از  بـا اسـتفاده   سـپس  ، گردیـده  یـان بعت ی،  و تحسین زیبایی طباسالم يها آموزه جهان شمولیاجتماعی، 
این تئوري، از طریق سیستم حسابداري، ایجاد در  .شود در اسالم بسط داده میمحیط زیست  حسابداري تئوريمحوري، 

هـاي نظـارت و    شود که دربردارنده اطالعـات مـالی و غیرمـالی و نیـز مکـانیزم      یک سیستم اطالعاتی جامع پیشنهاد می
  . باشد پاسخگویی می

  .، اسالمگزارشگري، محیط زیست ،حسابداريتئوري،  :يدیواژگان کل

  

  :موضوع تشریح و بیان -1
شود که صرفاً رفتارهاي خوب و بـد را معرفـی نمـوده و     ی پنداشته میناغلب همانند یک قانو، یه منفی غرباسالم در نگا

هـا را بـراي    توانـد انسـان   م نمـی در این دیدگاه، اسال. دارد ها برحذر می ها دعوت و آنان را از بدي پیروان خود را به خوبی
بینـی   این درحالی اسـت کـه در جهـان   . واهد شد، راهبري نمایدین کشف خهاي نو اي بسیار دور که در آن فناوري آینده

بدان البته این . نماید هایی را به پیروان خود ارائه می و آموزهدخالت کرده  ط انسانیاسالم در کلیه شئون و روابتوحیدي، 
ه احیاناً کلیـات  سوم امروزي آن، حکم خاصی مقرر داشته باشد؛ بلکرمعنی نیست که براي هر موضوع با عنوان خاص و م

 .)1376ري لفمجـانی،  اصـغ ( ، حکم موضوع موردنظر را بدست آوردها توان از آن ا اصول و قواعدي وضع نموده که میو ی
ارائـه شـده در ایـن زمینـه      هـاي  آمـوزه و توجه نموده محیط زیست  تا چه اندازه بهکه اسالم  دهد نشان می این پژوهش

  .قرار گیردرد توجه وم محیط زیست در اسالمبداري حساتئوري  عنوان مبانی هتواند ب می
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  :مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
ایـن دسـت   در  .انـد  هـاي حسـابداري پرداختـه    هاي اسالم در حـوزه تئـوري   هاي معدودي به بیان آموزه تاکنون، پژوهش

. سالمی واقع گردیده اسـت هاي ا وزهمورد غفلت جدي تئوري پردازان آم محیط زیستتمرکز بر حسابداري  نیزمطالعات 
اجتمـاعی   حسابداري و) Ibrahim, 2000( تی همانند حسابداري زکاتاکه به طور خاص بر روي موضاعی های پژوهش

محـیط  حسـابداري  هاي تئوري  جنبهبا برخی از اي  اندازه اند، تا ، تمرکز نموده)Kamlaa et al, 2006(از منظر اسالم 
 ممبانی تئوري حسابداري محـیط زیسـت در اسـال    به کمترها نیز  در این پژوهشلیکن  ؛ندا از منظر اسالم مرتبط زیست

در کشـورهایی کـه تـا     محیط زیستحسابداري  گزارشگري مالی و به مطالعاتی نیز وجود دارند که  .پرداخته شده است
؛ لـیکن ایـن   )Jahamani, 2003و  Nahoglu, 2003( انـد  پرداختـه ، انـد   مند گشته بهرههاي اسالم  موزهحدودي از آ

نیـز  و  هاي یاد شـده  پژوهش.متمایل است براساس مفاهیم غربیمحیط زیست تئوري حسابداري  یشتر به بمطالعات نیز 
، وندشـ  که در کشورهاي عربی و بزرگ جهان اسالم برگزار مـی  1»حسابداري پاسخگویی مشارکت اجتماعی«هاي  نشست

ایـن درحـالی اسـت کـه نگهـداري و       .گرایش دارندهاي غربی  اه تئورياز دیدگ محیط زیستبیشتر به سمت حسابداري 
ریشـه   ،بلکه چنین مفاهیمی در مورد محـیط زیسـت  نبوده،  مراقبت از محیط زیست یک مفهوم غربی و بیگانه با اسالم

بـا  دیـدگاه اسـالم    تطبیـق  در مـورد پژوهشـی  تـاکنون   ،عـالوه  بـه  .)Sardar, 1984(هاي اسالمی دارد عمیق در آموزه
  .شده استنمحیط زیست انجام حسابداري غربی در حوزه  هاي تئوري

با توجه به توافق جمعی رو . باشد از دیدگاه اسالم می محیط زیستین پژوهش درصدد گفتمان مبانی تئوري حسابداري ا
حدود به مـاوراء  هاي اسالم م که آموزه به رشد بر سر وجود یک بحران زیست محیطی در عصر حاضر و نیز با توجه به این

زیست محیط ، بیان تئوري حسابداري )Omar, 1987, 14(نمایند  الطبیعه نیستند، بلکه راهبردهایی عملی را ارائه می
تواننـد راهگشـاي تمـام مسـائل و مشـکالت       هاي اسالم و آیات قران مـی  یابد؛ چراکه آموزه سالمی ضرورت بیشتري میا

  .دباشن مل موضوعات زیست محیطی نیز می؛ که این مشکالت شا2روي بشر باشند پیش
  
  :محوريبرخی مبانی  - محیط زیستاسالم و  -3

  آن  متـافیزیکی   اهمیـت   و ادراك  طبیعت  به  سرسپردگی  کنفوسیوس، نوعی  و آیین  در مائوئیسم  ویژه  به  شرقی  در ادیان
  سـجده   به  آن  دانسته، در مقابل  خویش  آن، خداي  متعظ  علت  را به  طبیعت ،دهد بشر می  اجازه  نه  قرآن .شود دیده می

شـعور    داراي  خداونـد و موجـوداتی    4»کلمۀ«و  3»آیه«را   مظاهر طبیعی  بداند؛ بلکه  فاقد روح  را موجودي  آن  بیفتد و نه
   .اندخو میفرا ها  آن  آفریدگار  پرستش  ها را به کرده، انسان  معرفی 5داوین  گوي تسبیح  که  نسبی
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بسیاري از مفاهیم اسالمی در قران و روایات، ماننـد توحیـد،   . طبیعت و محیط یکی از واژگان کلیدي در اسالم می باشد
مضامین اساسی در ارتباط با تعامل بین نوع بشر و محیط پیرامون به ، و تواضع ، حکمت)لطف و مهربانی(احسان   ،عدل

اسـالمی   6یـک اخـالق زیسـت محیطـی    «د تا کن ، به ما کمک میبزرگ اسالمسیره و گفتار پیامبر  همچنین. همراه دارد
  . ») Denny, 1998( تا از محیط زیست پیرامون خود مراقبت بیشتري نماییم تعریف نموده

دهد که ارتباط میان بشر و جهان پیرامون از منظر اسـالم تـا چـه انـدازه      تاکید قرآن بر محیط زیست و زمین نشان می
  . 7بارها در قران تکرار شده استنیز لزوم مراقبت از زمین و محیط زیست . دباش حیاتی می

این رنگ یک حس عمیق از . ترین رنگ براي مسلمانان است دارد که رنگ سبز خجسته ، بیان می)Denny ,1998(دنی 
انعکاس ایـن رنـگ در    توان از را می موضوع دهد که  این اهتمام به طبیعت توسط خداوند متعال و مسلمانان را نشان می

  . هاي مسلمان دریافت پرچم بسیاري از ملت
  .شود ها تشریح می اسالم بیان و مضامین حسابداري مرتبط با آن محوري، ابعاد زیست محیطی برخی از مبانی ادامهدر 

  ):یگانگی خداوند(توحید  -3-1
  بقـاء و   شـده   آفریـده، کنتـرل    یگانهخداوند  سطتو  هستی  تمام براساس اصل توحید،. است  اعتقاد اسالمی  اساستوحید، 

را پدیـد    مسـلمانان   یکتاپرسـتی   و بیـنش   را تبیین  جهان-و انسان  انسان- خدا، انسان- انسان  اصل، رابطۀ  این. است  یافته
   .آورد می

ایـن مفهـوم،   . »)Omar, 1987, 13(ترین مفهوم فلسفه اسالم در مورد طبیعت، مفهوم اساسـی توحیـد  اسـت     مهم«
صـورت   حیات را بـه حق زندگی و برخورداري از در  ها آن برابري تمامی مخلوقات در پرستش خداوند و همچنین تساوي

عبـارت   بـه . داشته باشند 9و ارتباط متقابل 8تمامی مخلوقات باید به یکدیگر اتکاي متقابل رو از این. مراه دارده ضمنی به
 ,Kamlaa et al, 2006(در میان تمام مخلوقات الهی وجـود داشـته باشـد    ) لتکاف(دیگر باید یک همزیستی جهانی 

   .10طبیعت براساس یک تعادل و توازن بنا شده استاست که جهان از این رو . )249
بنابراین آدمیان باید مراقبـت بیشـتري از طبیعـت    . دارد آن، داللت بر شکننده بودن تعادل محیط زیستتاکید قرآن بر 

 ,Kamlaa et al, 2006( آدمیـان خـود، جزئـی از محـیط انـد     «چرا کـه  . راري این توازن را میسر سازندنموده تا برق

اشرف « دیدگاه،این  در نگاه اول ممکن است اما. روي، عدالت و انصاف است توازن به معناي میانه ،بینشدر این . »)249
تمامی مخلوقات از یک درجه اهمیت برخوردار بوده و در این دیدگاه چرا که ؛ را به چالش بکشاند بودن انسان» مخلوقات

عنوان یک کـاالي عمـومی    اما انگاشتن طبیعت به. تمایزي میان انسان و سایر مخلوقات ازنظر کرامت جایگاه وجود ندارد
هـا و سـایر مخلوقـات از     منـدي انسـان   در بینش اسالمی نیز در بهره ونچ. کند برطرف میچنین کنکاشی را به سادگی 

  . 11یعت، اولویتی قرار داده نشده استطب
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قران، به حیات سایر مخلوقات نیز همانند حیات انسان اهمیت داده و از این لحاظ عـواملی را کـه موجـب سـلب حیـات      
، کـه سـوء   »)لطف و مهربانی(احسان  «قاعده اسالمی . 12شود، مذموم شمرده است تمامی جنبندگان زمین و آسمان می

عنوان انتزاعـی   توان به میرا نماید،  قوق دیگران را قدغن و احترام و بزرگداشت دیگران را ترویج میاستفاده و تجاوز به ح
عدالت و سایر اصول پسندیده اخالقی را  ،انصافصداقت،  مسلمانان باید ،بر این اساس. برشمرد» توحید«از اصل اساسی 

هـاي زیسـت    ، اعتقـاد دارد کـه بحـران   ),Al-Qaradawi 2005(الکـاراداوي . پیشه نماینـد  الهیدر تعامل با مخلوقات 
عنـوان یـک    اند که بشر این نگاه به گیتی و کائنات بـه  محیطی که امروزه ما شاهد آنها هستیم، به این دلیل بوجود آمده

که بشر این را درك نکند که تمامی مخلوقات هستی از حقوق برابري براي  تا زمانی. کاالي عمومی را از دست داده است
را بـه   محیط زیسـت تعادل برهم زدن شود تباهی کائنات و از این روي  زنده ماندن برخوردارند، اعمالی که از او صادر می

مصرف گرایی و منفعت طلبی شخصی، بدون در نظر گرفتن اصـول ارزشـی و اخالقـی، بشـر را بـه      . دنبال خواهد داشت
قصور . زند ی را به هم میگیتکشانده است؛ که این امر تعادل الهی  هاي از نعمت نابودي سایر مخلوقات و ناسپاسیسمت 

انگیـزد کـه    و واماندگی در مراعات نظام الهی در آفرینش هستی، یا تمایل به بر هم زدن این نظـام، رفتارهـایی را برمـی   
 و یـا تهـی شـدن ذخـایر     13موجبات اخـتالل تعـادل اکولـوژیکی   و  ؛خواهد داشتزیست پیامدهاي مخربی براي محیط 

  .را فراهم خواهد آوردزیرزمینی 

  ):جانشینی خداوند در زمین(امانتداري  -3-2
عنـوان جزئـی از    ها به از آنجا که در اسالم، براساس اصل توحید، انسان. 14در اسالم تاکید فراوانی بر امانتداري شده است

بـر ایـن اسـاس    . اسـت شـده  ا گذاشته اي در امانتداري از محیط پیرامون بر دوش آنه آیند، نقش ویژه محیط به شمار می
بار مسئولیت . 16باشد خود و دیگر مخلوقات می از دار مراقبت و عهده 15عنوان یک امین یا خلیفه منصوب گردیده آدمی به

ها و سایر مخلوقاتش  چرا که خداوند، امانت را بر کوه. این امانتداري حتی در نزد خداوند نیز دست کم گرفته نشده است
هرچند انسان نیـز در ایفـاي وظیفـه خـود      ؛گردن نهاد بداناز پذیرش آن امتناع ورزیده و تنها انسان  لیکنعرضه نمود 

اي را براي او جهت سوء اسـتفاده از   قبول امانتداري توسط بشر بر روي زمین، امتیاز و حق ویژه. 17خردي نموده است بی
پرهیزگاري بیشـتري را از انسـان    و ین امانتداري، عدالتبلکه برعکس، ا. کند زمین براي رسیدن به مقاصدش ایجاد نمی

و محیط زیست را  هدشان جهت حفظ تعادل محیطی قائل شافراد باید قید و بندهایی را براي رفتار. 18نماید واخواست می
  .بکار گیرند -عنوان مثال زراعت به–براي مقاصد مشروع خود صرفاً 

  :عدالت اجتماعی-3-3
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  معنـی   بـه   هسـتی   در نظام  عدل. قرار دارد  عدالت  و در چارچوب  براساس نظامموجودات،   یند خلقتالهی، فرا  آیات  طبق
چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعی، افـراد جزئـی از طبیعـت بـه     . خود است  مناسب  هر چیز در جایگاه  قرار گرفتن

  . اند حساب آمده و بنابراین در بینش اسالمی عمیقاً تکریم شده
مسلمانان باید بـه یکـدیگر   . 19مفهوم عدالت اجتماعی در اسالم از جمله مفاهیمی است که بسیار بر آن تاکید شده است

مشـارکت و تشـریک مسـاعی همـواره     . مراعات نمایندهاي الهی  در برخورداري از نعمتتوجه نموده و حقوق دیگران را 
طورکلی اسراف  از این بابت اسالم به. به شدت نکوهش شده استمورد تاکید اسالم قرار گرفته و خودمحوري و فردگرایی 

هاي الهی موجود در محیط زیست  ینش اسالمی، اسراف به معنی تباهی نعمتبدر  .20و زیاده جویی را تحریم نموده است
ایـن منـابع    لذا عدالت اجتماعی، تضییع حقوق دیگران در استفاده از منابع طبیعی و نیز اسراف و تباهی. باشد انسان می

  .تابد خدادادي را برنمی

  :)هاي اسالمی جامع نگري و آینده نگري آموزه( هاي اسالمی آموزهجهان شمولی -3-4
اي به مراقبت و محافظت از محیط زیسـت و از ایـن روي تـوازن     هواسطه جامع نگر بودن، توجه ویژ بههاي اسالمی  آموزه

بلکه بر محافظـت   ،ست براي تامین نیازهاي نسل جاري محدود نشدهجامع نگري اسالم به حفظ محیط زی. هستی دارند
تـرین   یکـی از مهـم  «کنـد کـه    ، بیان مـی ),Al-Qaradawi 2005(الکاراداوي .هاي آینده نیز ناظر است آن براي نسل

 دارد که هیچ نسلی نبایـد  وي همچنین بیان می. »),Al-Qaradawi 2005( ها است مفاهیم اسالم، برابري حقوق نسل
حق استفاده از طبیعت و مخلوقات الهی را منحصر به خود بداند و یـا هزینـه هـاي تبـاهی ایـن منـابع خـدادادي را بـه         

هاي اسالم مورد توجه واقع  در آموزهنیز   نسلی  بین  نسلی، عدالت  درون  بر عدالت  افزون  عنیی. کندمنتقل  یندههاي آ نسل
دارد که در آن مصرف گرایی و زیاده جویی  21»توسعه پایدار«تنگی با مفهوم ي ارتباط تنگامحوراین اصل . گردیده است

  . شود مفرط، مذموم شمرده می
قـران کـریم بارهـا اشـاره     . 22و از این روي تحریم شـده اسـت   تعبیر شدهعنوان فساد و انحراف  به قرانمصرف گرایی در 

لـذا در بیـنش اسـالمی یـک توجـه      . 23مین را فراهم آوردها نباید دست به کارهایی بزنند که تباهی ز نماید که انسان می
در این بینش نه تنها تباهی و هدر دادن زمین و سایر منابع طبیعی تحریم شده، بلکـه   .جامع به توسعه پایدار شده است

 ,Kamlaaet al, 2006(اند  هاي آینده مسئول شناخته شده بل بهبود محیط زیست براي استفاده نسلاقمدر ها  انسان

255( .  

  :تحسین زیبایی طبیعت-3-5
 وجـودات نگـاه عمیـق و تفکـر در م   قران، انسانها را بـه  . در قران مورد اشاره واقع شده است زیبایی و نظام طبیعت بارها

تا از آنها لذت برده و  در زیبایی آنها، که شامل نظام، تناسب و هنرمندي می شـود، بـه اندیشـه     24نمودههستی تشویق 
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تحسـین  . 25انـد  اي از آیات الهـی توصـیف شـده    عنوان نشانه شان به ین رو است که حیوانات به خاطر زیباییاز ا. بنشینند
ط زیسـت،  می باشد؛ چرا که بی توجهی به محـی  دهنده لزوم مراقبت و حفظ زیبایی محیط زیست زیبایی طبیعت، نشان

  .را در پی خواهد داشت هی آناتب
  

  :در اسالم محیط زیستبینشی  براي بسط تئوري حسابداري -4

. در کنـار هـم توجـه شـده اسـت     به هر دو بعد ها تفکیک نگردیده، بلکه  در اسالم بعد روحانی از بعد مادي زندگی انسان
مربوط به ابعاد  هاي آن آموزهدهد بلکه بسیاري از  دین را تنها در بعد فردي نشان نمی ،همچنین شریعت مقدس اسالمی

هـاي   بخشی از آموزهلذا باشد،  از آنجا که حسابداري یک نهاد اجتماعی می. باشد ها می نسانو نهادهاي اجتماعی زندگی ا
  ).Lewise, 2001(اسالم را به خود اختصاص داده است 

ط یتئوري حسـابداري محـ  توان  هایی را بیان نموده، می با کاوش در آنچه که اسالم در ارتباط با مفاهیم حسابداري آموزه
نگـاه  . تمرکز نمـود » امانتداري«توان بر اصل محوري  ابتداً می ،منظور دستیابی به این مهم به. دادسط برا اسالمی زیست 

، رابطـه شـفاف و   26کنتـرل . باشـد  هاي نظارتی و کنترلـی آن، میسـر نمـی    جامع به حسابداري بدون درنظر گرفتن جنبه
عنوان یکـی   که به شتهیکی با اصل امانتداري داو از این روي مطابقت نزد ، 29و نظارت 28، مباشرت27تنگاتنگی با راهبري

 ، از جملـه اصـل توحیـد،   محوري یـاد شـده  با سایر مبانی  نیزمفهوم امانتداري .  اسالم به آن اشاره شد محورياز مبانی 
  .ارتباط تنگاتنگی دارد
بداري نیـز مصـداق   اسالمی مـرتبط بـا حسـا    هاي آموزه این دو شاخص در مورد. و جامع نگرند 30قوانین اسالم، تجویزي

، برنامـه  جانبـه  همـه جامع نگري قوانین اسالم که در اصل توحید و امانتداري نمایان است، داللت بر یـک نظـارت   . دارند
  . ریزي و کنترل یکپارچه و نیز حسابدهی دقیق دارد

وحید، مراقبت از دهد، اصل ت با مالحظه اهداف چنین سیستم اطالعاتی که یک عنصر مهم نظارت و کنترل را تشکیل می
این براي تحقق  .شمارد محیط، حفظ تعادل محیطی و بهبود محیط از طریق به زیر کشت بردن آن را امري حیاتی بر می

یـک سیسـتم   نیـز   اصول اجتماعی اسـالم از طرف دیگر، . یابد ضرورت میایجاد یک سیستم نظارت و کنترل  ،ها خواسته
کند؛ کـه ایـن    ن دادن از حرکت در جهت منافع و مصالح عموم را ایجاب میاطالعاتی و گزارشگري عمومی براي اطمینا

  .یابد یک سیستم حسابداري مرتبط و هم پیوند تحقق میواسطه  تنها بهمهم نیز 
پاسخگویی در قبال پروردگار و تصور . بر کسی پوشیده نیستاهمیت حسابداري در امر نظارت و کنترل از دیدگاه اسالم 

  .31نزد پروردگار دارد، از اصول مسلم اسالم است) پرونده عمل(ک حساب اینکه هر فردي ی
دهد که حسابدار و از این رو حسابداري نقش کلیدي در اسالم دارد؛ این نقش به روشـنی   نشان می در آیات قران کاوش

  : در بزرگترین آیه قرآن در سوره بقره نمایان است
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سند و نوشته در میـان باشـد و   ) سررسید(ید تا زمانی معین اي اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کن«
بایست نویسندة درستکاري معامله میان شما را بنویسد و نویسنده از نوشتن ابا نکند که خدا به وي نوشتن 

و در نوشتن معامله در تـاریخ معـین   ... آموخته پس باید بنویسد و مدیون نیز باید زیر نوشته را امضا نماید 
در حـال و  (و نبایست به نویسنده و شاهدان معاملـه  ... کنید چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد مسامحه ن
   .»)282آیه؛1 سوره قران... (اید اگر چنین کنید نافرمانی کرده) و بی اجر مانند(ضرري رسد ) کارشان

وان حسـابدار در اسـالم توصـیف    عن هشخصی که ب. شود، نگاه جامعی به حسابداري دارد اسالم فراتر از آنچه که تصور می
 Kamlaa(است جامعه انجام شده براي  رویدادهاي تجاريشده شخصی است که مسئول اطمینان دادن از مفید بودن 

et al, 2006, 257 .(رو نقش حسابدار در ارتباط با پاسخگویی در یـک جامعـه اسـالمی محـدود بـه محاسـبات        از این
و حیطه مسئولیت او تا آنجایی گسترده اسـت کـه از    بودهاو یک نقش اجتماعی بلکه نقش  ؛تکنیکی مالی مرسوم نیست
  . هاي تجاري و از این رو تامین رفاه عامه مردم اطمینان فراهم آورد مطابق شریعت بودن فعالیت
م اطالعـات الز  .کنـد  افشاي برخی اطالعات اساسی در این زمینـه را ایجـاب مـی    ،هاي آینده اصل مراقبت از حقوق نسل

 ,Lewis, 2001(لـویس   حسابداري منعکس گردیده و همـانطور کـه   سیستم مردم باید در پاسخگویی به عامه جهت

کوچکی از عامه مـردم را تشـکیل    که بخش–تاکید نموده گزارشگري مالی باید فراتر از حسابدهی به سهامداران  ،)113
افشاي اثـرات اقتصـادي    ،شود که در اسالم میهمچنین متذکر  )Lewis, 2001, 114(لویس. صورت پذیرد -دهند می

منابع در دسترس جهت توزیع میان ذینفعان باید به نحو صحیحی مـنعکس  ي مالی بسیار مربوط بوده چرا که ها فعالیت
اي  بـه گونـه   ،ها می باشـد  ا که مستلزم تعیین ارزش خالص دارایی، رشود تا براساس آن بتوان زکات و سایر وجوه شرعیه

، و مربوط بودن اطالعـات افشـا شـده    قابل اعتمادبه منظور  )Lewis, 2001(لویس از نظر . ا اندازه گیري نمودقابل اتک
اسالم بر  عالوه اصول اجتماعی هب. برقرار شود کارانه محافظهنمایی  بینانه و کم نمایی خوش ین بیشالزم است یک تعادلی ب

سیسـتم حسـابداري بایـد     ،بر ایـن اسـاس  . نماید قتصادي داللت میهاي ا هاي فعالیت و نظارت بر سایر جنبه گزارشگري
 -که شامل حفظ و بهبود محـیط زیسـت مـی شـود    –نی شریعت انشان دهد که آیا منفعت حاصله از تجارت براساس مب

  .)Kamlaa et al, 2006, 259(بوده است یا خیر؟ 
در سـطح کـالن و خـرد و در تعامـل بـا       ،ها این روش. متفاوتند حسابداري زیست محیطی اسالمیهاي گزارشگري  روش

بـا درنظـر   که توسعه پایـدار،  اي است  هاي تجاري به گونه یکدیگر تالش دارند تا به این سوال پاسخ دهند که آیا فعالیت
گرایی  موضوعاتی مانند مصرفتواند در ارتباط با  هاي حسابداري می گزارش. را نوید دهد ینده،هاي آ گرفتن نیازهاي نسل

همچنین یک سیستم حسابداري نظارت و کنترل . هاي کنترل داخلی مربوطه تهیه شوند راطی و اتالف منابع و سیستماف
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ـ  هـاي آینـده مـی    منظور ارتقاي آن براي نسل هاي بهبود محیط زیست به بر فعالیت سیسـتم  در ایـن  . ایجـاد شـود   دتوان
  . ها منعکس شود عت در سطوح مختلف حسابارزش طبی گرایانه، ضمن اجتناب از نگاه ماديگزارشگري باید 

  

  :نتیجه گیري -5
  از همین .خورد رقم می  خاکی  دنیاي  او در این  رشد وتعالی  زمینۀ بوده که   دوبعدي  موجودي  االهی، انسان  ادیان  در نگاه
ویـژه،   به  اسالم  کنند،  می  را تشویق  نسانا  ي ماد  بعد  به  توجهی روح، بی  منظور تصفیۀ  به  که  از مکاتب  برخی  رغم به  جهت

از  .دانـد  میمیسر   طریق  از همین  را فقط  یواقع  کمال  و اصوالً  نمودهتأکید   اش در کنار بعد ملکوتی  انسان  ي ماد  بر جنبۀ
  ارائه   وي  پیرامون  با محیط  انسان  ۀرابط  تنظیمو همچنین   آسایش  سالمت و تأمین  حفظ  دربارة  هاي بسیاري آموزه  رو این
در اندیشـه اسـالمی   . به محیط زیست و طبیعت دارداي  توجه عمیق و ریشه ، نگر اسالم در یک دیدگاه جامع. است  شده

 ،زیرا که ایـن وضـع   ؛مبانی حفاظت محیط زیست در موازنه با وضع جامعه تعیین نمی شود ،برخالف بینش غیرتوحیدي
هستی توجه  یقیبه وضع حق ،حفاظت محیط زیستمبانی  تبیینبراي در اسالم . اردادي استیک وضعیت اعتباري و قر

و انسان یک عنصـر   بوده طه واقعیاین رابطه یک راب؛ چرا که گردد و موضع انسان در مجموعه هستی تعیین می شود می
  .)1376اصغري لفمجانی، (. باشد میجدایی ناپذیر از مجموعه نظام هستی 

هـاي زیسـت محیطـی     زیست و نظارت بر فعالیتمحیط المی مبانی روشنی براي ایجاد سیستم حسابداري در بینش اس
تري با مسئله نظـارت و   اسالمی که ارتباط نزدیکمحوري مبانی پژوهش سعی گردید آن دسته از در این . توان یافت می

تـر و  دار تـر، ریشـه   مبـانی، دیـدي جـامع    تامل در ایـن . دح گردنیکنترل محیطی در حوزه مفاهیم حسابداري دارد، تشر
  . دهد غربی مطرح شده در این زمینه بدست می هاي تئوري تر را نسبت به ملموس

ی و تحسـین  اسـالم  يها آموزه جهان شمولیاجتماعی،  عدالتي، امانتدارتوحید، محوري با تکیه بر مبانی  در بخش اول
هـاي   تاکیـد و آمـوزه  اسـت،    شـده   قائل  یستز  محیط  بر حفظ  اسالم  مبین  ندی  که  بر اهمیتی ،عت در اسالمیزیبایی طب

هـاي   زهومندي از مبـانی محـوري و آمـ    بهره  اب  سپس .ذکر گردید  و طبیعت  انسان  بین  پسندیده  رابطۀاسالم در خصوص 
م حسابداري، ایجاد در این تئوري، از طریق سیست. مذکور، تئوري حسابداري محیط زیست از منظر اسالم بسط داده شد

هـاي نظـارت و    شود که دربردارنده اطالعات مالی و غیـر مـالی و نیـز مکـانیزم     یک سیستم اطالعاتی جامع پیشنهاد می
اجزاي این سیستم اطالعاتی، باید در سطح فراگیري با یکدیگر تعامل داشته، به نحوي کـه بتواننـد   . باشد پاسخگویی می

سـازمانی  -و نیز در سطح فـردي ) گزارشگري برون سازمان(، در سطح خرد )گري ملیگزارش(اطالعاتی را در سطح کالن 
در زمینه مشروع بودن منفعت کسب براساس موازین شریعت و مبانی محوري حفظ محیط  ،)گزارشگري درون سازمانی(

  .ارائه نمایدزیست 
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یحات بیشتربنگرید به مقاله براي توض(حاد جامعه براي رفتار نسبت به طبیعت است آ ، ایجاد موانع درونی اخالقی در)environmental ethics(نقش اخالق زیست محیطی 6 

  )2و1، فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، سال دوم، شماره هاي)1386(دیدگاه اسالمی، نوشته دکتر عابدي و همکاراناي اخالق زیست محیطی با تاکید بر ماهیت و دیدگاهه
  38؛28قران 7
8 interdependency 
٩ interconnectedness 
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باید در در مقام امانتداري و ایفاي مباشرت با پرودگار عالم برآید و در مقابل اعمال خود پاسخگو ) انسان(استنباط می شود این است که خلیفه ) نیابت(مفهومی که از خالفت  ١٦

  ).Ibrahim, 2000(باشد 
  32،72قران  17
  38؛28قران 18
  ٢۵؛۵٧نقرا ١٩
  ٣١؛٧قران ٢٠
٢١ sustainable development  
  ١۵٢- ١۵١؛٢۶قران ٢٢
  ٦٤؛٥قران ٢٣
  ٢٠- ١٧؛٨٨قران ٢٤
  ٦؛١٦قران ٢٥
٢٦ governance 
٢٧ steering  
٢٨ stewarding  
٢٩ looking after  
٣٠ normative  
  ٥٩؛٦قران ٣١
  
  

http://www.qaradawi.net/site/topics/articles.asp
http://environment.harvard.edu/religion/islam/index.html
http://www.islamonline.net/english/
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Abstract: 
In Islam religion, people are encouraged to respect the nature and protect it as well as doing 

religious affairs. Moreover, there are some instructions to take care of the environment in the 
Islam Sharia that force it's followers to protect the nature. In this paper, by using the Quran 
verses and previous researches, Islamic principles for the al accounting have been presented. The 
first session show the importance of the nature in five fundamental Islamic principles: unity of 
God, trusteeship, social justice, the boundless scope of Islamic instructions, and appreciation of 
the beauty of nature. Then through these fundamental principles, the Islamic theory for the 
environmental accounting is developed. In this theory, the accounting information system should 
provide necessary information to show the importance of the environment and supply a 
supervision or soundness mechanism to control and report the activities that influence the nature.       
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