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 سرآغاز

 سـوي  بـه  را سنتی کشاورزي منابع، محدودیت و جمعیت بحران
 نـامطلوب تأثیر   .است داده سوق تکنولوژیک و صنعتی کشاورزي

 این از و سموم شیمیایی، کودهاي انواع مصرف باقیمانده اثرات و
 درجهتـی  کـشاورزي  اسـت  شده موجب غذایی تولیدات در قبیل
 مـصرف  از جلوگیري هنگفر و یابد تحول مدرن روش با متضاد
 و تولیـدات  در انـسان  مصنوعهاي    نهاده یا شیمیایی مواد هرگونه
 ایـن . دگیـر  قرار نظر مد دامی و باغی، زراعی، محصوالت بخش

 کـشورهاي  در و اسـت  موسـوم  ارگانیک کشاورزي به کشاورزي
 بیولــوژیکی، کــشاورزي چــون گونــاگون هــاي نــام بــه مختلــف
 مواد کم مصرف با کشاورزي و ین،نو کشاورزي پایدار، کشاورزي
 نظــر از کـشاورزي  همچنــین، ).1(اسـت  شــده نامیـده  شـیمیایی 

هـاي    نـسل  استفاده امکان که شود انجام اي گونه به باید القیاخ
 غـذاي  تولید منظور به را آن طبیعی منابع و زیست محیط از آینده
 زیـست  و کـشاورزي  اخـالق  ).2(نینـدازد  خطـر  به سالم و کافی
 کاربردي اخالق در رشد حال در و اي رشته بین حوزه یک ها، بوم

 کـشاورزي  در اخالقی مسائل وها    ارزش به که شود  می محسوب
 را فلـسفی  اخالقهاي    تحلیل دارد تالش و پردازد  می غذا تولید و
 ادغـام  کـشاورزي  نظـام  خـاص  مـسائل  از برآمـده هاي    چالش با

  ).3(نماید
 بـا  کـه  شـود  مـی  گفته تیعملیا مجموعه به 1ارگانیک کشاورزي

 به و آید درمی اجرا به غیرطبیعیهاي    نهاده مصرف کاهش هدف
 محـیط  بـه  کـه  يطور  به بوده طبیعی منابع از بهتر استفاده دنبال
 بـه  کـه  را احیـاء  غیرقابـل  کاالهاي از استفاده و نرسانده آسیبی

________________________________________________________________________________________  
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   محیطی زیست عدالت اخالقی اندازهاي چشم
  عملی و ارگانیک درکشاورزي

  *آرایش محمدباقر دکتر
   ایالم واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي، آموزش و ترویج گروه

 
  دهیچک

ـ  است به ا   ي در ارتباط با روند توسعه کشاورز      زی مفهوم چالش برانگ   کی یطی مح ستیعدالت ز  :نهیزم  و  ی منـافع اجتمـاع    تیـ  کـه موقع   لیـ  دل نی
 ستی زباشد، عدالت  همه موجودات مینی مشترك ب،یعی طبطی محنکهیبا توجه به ا .  است ي بازار و رشد اقتصاد    سمیبرالی در تضاد با ل    یطیمح ستیز

ـ  با توجه به عدالت ز شرفتهی پ تی موقع کی کی ارگان يکشاورز. باشد   مرتبط می  ستی ز طی در مواجهه با مح    »انصاف« تی با مفهوم رعا   یطیمح  ستی
 یتـوجه  هاي قابل  هم چالشیطی محستی حال عدالت زنیاما با ا. کند  کمک مییعی طبطیهاي تعامل با مح      راه ي است، چرا که به برقرار     یطیمح
 و ی بـا نگـاه اخالقـ     کی ارگان ي کشاورز یهاي جهان    در چالش  یطی مح ستی عدالت ز  گاهی جا ی مطالعه به بررس   نیدر ا .  دارد کیگان ار يبا کشاورز را  
   . توجه شده استکی ارگانيها تی و فعالیطی محستی عدالت زنی و مصالحه بیی همگرای چگونگزی و نیعمل
هاي مـصرف، تجـارت از راه          هستند که در بازار    ی سه چالش اساس   یهاي اجتماع   نهی و هز  یخارج طی عامه مردم، مح   یی گرا ییکاال :يریگ جهینت

 یطـ ی محستی کامل عدالت زي اجراقیتوان از طر  را مییطی محستی عدالت زدهیا. شوند ی به حساب آورده نمکی ارگانیی غذاتیدور و نظام مالک 
ـ  اسـتاندارد بـه رعا     نامـه ی بدون گواه  ي کشاورز قی تشو ک،یتجارت عادالنه ارگان   توسعه   ک،یهاي ارگان   نامهی گواه ياستانداردهادر صدور     اصـول   تی

 جهـت  نیگزی نمونـه جـا  کیعنوان  ه بکی ارگاني از کشاورزتی حمالهی بوس،یی عذاتی و امنی در نزد جوامع محلنیگزیعنوان راهبرد جا  به کیارگان
  . نمودجی تروکی ارگانيفاده از کشاورز و جامعه با استي در کشاورزیطی محستی زالت عدعی وسياجرا

   
   اخالق،یطی محستی عدالت زک،ی ارگاني کشاورز: واژگاندیکل
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ــست محــیط ــی وارد آســیب زی ــد م ــا و کنن ــه ی ــشاورزان ب  و ک
   ).4 و5(دهد کاهش را زنند می صدمه کنندگان مصرف

 اصـلی  هـدف  ،2ارگانیـک  کشاورزي جنبش المللی بین فدراسیون
 ابعـاد  در ارگانیـک  کشاورزي اصول با جهانی سازگاري را خویش
 همان در اما .است نموده بیان اجتماعی و اقتصادي ها، بوم زیست
 روند با ارگانیک کشاورزي کشاورزي، بخش جریان همانند زمان،
 بـوده  مواجـه  پایدار توسعههاي    چالش و شدن جهانی رشد به رو

 اصــلی جریــان کــشاورزي، بخــش جریــان فعلــی رونــد .اســت
 جوامـع  محیطـی  زیـست  و اجتماعیهاي    ارزش براي پیامدهایی

 ارگانیک استانداردهاي و مالحظات رعایت .داشت خواهد دنبال به
 در آنهــا بــراي را پایــداري و امــن محــیط مختلــف، منــاطق در
 ژنتیــک، مهندســی هــا، کــش آفــت کودهــا، تنظــیمهــاي  مینــهز

   ).6(است ساخته فراهم حیوانات رفاه وها  افزودنی
 برمبنـاي  بایـد  ارگانیـک  کـشاورزي  «کـه  گوید  می 3عدالت اصل

 وها  انسان براي مشترك زیست محیط به توجه با عدالت تضمین
 اسـتوار هـا     انـسان  براي یکسان زندگیهاي    فرصت از گیري بهره
 کنـد   می اشاره محیطی زیست عدالت مفهوم به اصل این .»شود
 عادالنـه  گیري بهره زمینه در اخیر دهه دو توجه مورد موضوع که
   ).7و 8، 9(است بوده منابع از

 کـه  اسـت  برانگیـز  چـالش  مفهـوم  یک 4محیطی زیست عدالت
 که معنا این به .دارد ارگانیک کشاورزي توسعه با نزدیکی ارتباط
 بر حاکم لیبرالیسم مقابل در را اجتماعی و محیطی تزیس عالئق
 بـراي هـایی     راه است ممکن و دهد می قرار اقتصادي رشد و بازار

ــر در مقاومــت ــازار شــدن جهــانی فــشارهاي براب  تحــوالت و ب
 واالتیئسـ  تـرین  مهم .نماید پیشنهاد فعلی آورانه فن و ساختاري

  :از رتندعبا گیرند  میقرار بررسی مورد تحقیق این در که
 در ایده این چگونه چیست؟ محیطی زیست عدالت مفهوم و معنا
 عـدالت  چگونـه  کنـد؟   مـی  مقاومت شدن جهانی فشارهاي برابر
 ارگانیـک  محصوالت تجارت و تولید با ارتباط در محیطی زیست
 عـدالت  بـا  توانـد   می ارگانیک کشاورزي چگونه و شود؟ اجرا باید

  نماید؟ مشارکت یجهان انداز چشم یک در محیطی زیست
 

  :ارگانیک کشاورزي و پایداري

 توســط کــشاورزي پایــداري از غالــب انــداز چــشم ســه تــاکنون
 استفاده مورد متفاوتهاي  نگرش وها  دیدگاه با مختلفهاي   گروه
 توجه با» 5تغذیه کفایت «عنوان با   پایداري ).10(است گرفته قرار
ــ درخــصوص جمعیــت، رشــد نــرخ بــه  غــذایی نیازهــاي مینأت

 مثابـه  بـه  کـشاورزي  .کند  می صحبت جامعه مختلفهاي    بخش
 جریـان  در راهـا     بـوم  زیست بین تعادل ایجاد رسالت» 6نظارت«

» 7جامعـه «عنـوان      بـه  کـشاورزي  .دارد برعهـده  کشاورزي تولید
 حـال  عـین  در وهـا     بـوم  زیـست  تعـادل  خـوردن  هـم  به نگران

 این در .است روستایی منسجم فرهنگ ترقی و بهبود به عالقمند
 انـدازه  بـه  درست فرهنگی،هاي    تالش به توجه پایداري، از تلقی
 9تواضـع  و انـسانیت  ،8خوداتکـایی  نظارت،هاي    ارزش علم، تولید

 اشکال توانیم  می پایداري، از برداشت و قالب این در .دارد اهمیت
 درون در که ارگانیک مدرن کشاورزي و سنتی کشاورزي مختلف
 و برداشـت  نـوع  دو فقـط  .کنیم پیدا ار است گرفته شکل جوامع
 یکپـارچگی  و منـابع  کفایت .دارد وجود کشاورزي پایداري از معنا

 کـه  اسـت » گرایانه کمی« رویکرد یک منابع کفایت .10کارکردي
 و غذایی مواد براي بشر آینده و حال نیازهاي تحقق چگونگی بر
 و نونیک منابع از برداري بهره محاسبه و گیري اندازه چگونگی نیز

هـاي    سـتاده  وهـا     نهـاده  میـان  روابـط  برمبناي آیندگان نیازهاي
 طبیعـت  و زیست محیط دیدگاه این در .باشد  می متمرکز سیستم
   ).11(اند شده گرفته نظر در جوامع وها  انسان از جداي
 جـزء عنـوان     هـا بـه     انـسان  کـارکردي،  یکپـارچگی  دیدگاه در اما

 این قالب در ).12(شوند  می تلقی زیست محیط و طبیعت الینفک
 زیـست  و اجتماعیهاي    سامانه طبیعی اشکال وها    انسان دیدگاه،
 و فرهنگیهاي    ارزش بوم، زیست گیاه، دام، خاك، نظیر محیطی
 عـدالت  بـا  رابطـه  در .شوند بازآفرینی باید فرهنگیهاي    سازمان
ــست ــارچگی محیطــی، زی ــارکرد عملکــردي، یکپ ــستم ک  را سی

 زیـست  عـدالت  کـه  حالی در گیرد،  می ظرن در کل یک عنوان  به
 سیـستم  بـا  آنهـا    ارتبـاط  و سیـستم  در افـراد  به مربوط محیطی

   ).13(باشد می
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   اخالقی مفهوم یک بعنوان محیطی زیست عدالت

هـاي    باورداشـت  و سـنت  و رسـوم  اقتـدار  معنـاي  به اخالق واژه
 دامنـه  محیطـی،  زیـست  عـدالت  واژه ).14(اسـت  فـرد  فرهنگی
 میـان  عـدالت  برقـراري  قبیل از محیطی زیست قاخال از وسیعی
 در را آینـده  و فعلـی  نـسل  همچنـین  و طبیعـت  حفظ وها    انسان
 بـد  و خـوب  محـیط  عادالنه توزیع به محیطی عدالت .گیرد برمی
 زیـست  و محیطـی  اخـالق  ).15(کنـد   مـی  اشـاره ها    انسان براي

 توسعه که گیرند  می قرار محیطی زیست اخالق قالب در محیطی
   ).16(داند می ها انسان از فراتر را اخالق رویجت و
 هـم  و محیطـی  عـدالت  هـم  محیطی، زیست اخالق به توجه با

 کـه  هـستند  اخالقی جامع نظام یک برگیرنده در محیطی زیست
 بـراي  نگرانی یک شامل جامعه افراد براي اخالقی نگرانی آن در

 اهرف و زندگی براي که باشد  می خود زیست محیط ازهایی    بخش
 بـر  مـشترکی  تمرکـز  آنهـا    چـه  اگـر  ).8(اند وابسته آن به خویش

 محیطـی  زیست عدالت و زیست محیط محیط، نظیر موضوعاتی
 انـصاف  و اخالقـی هـاي     دغدغـه  توسـعه  و گسترش در اما دارند
هـاي    رهیافت در اصلی دغدغه که معنا این به .دارندهایی    تفاوت
 حیطه که حالی رد است، انسانی اخالق به محدود محیطی عدالت
 اخالقـی هـاي     دغدغـه  و بـوده  تر گسترده محیطی زیست عدالت
 محیطـی  زیـست  عدالت ).9(دارد مدنظر نیز را غیرانسانی طبیعت

 موجودات دیگر حیوانات، مورد در اخالق کردن نهادینه سمت به
   ).13( است یافته گسترشها  نظام دیگر وها  بوم زیست زنده،
 محیطـی،  زیـست  عـدالت  تر گسترده یاخالق قلمرو با موافقت در
 رفاه براي پیامدهایی داراي مفهوم این که باشت داشته توجه باید

هـاي    دغدغـه  از طبیعـی،  محیط عادالنه توزیع .باشد  می حیوانات
 کـشاورزي  اصلی مشخصه که طبیعی رفتار بیان زمینه در موجود
 اهمیـت  حـائز  نکتـه  ایـن  ).8و17(کند  می حمایت است ارگانیک
 یست ز و زنده موجودات حیوانات، مورد در اخالق ترویج که است
 از تـر  مهـم  اخالقـی  لحـاظ  بـه  آنها   که نیست معنا این بهها    بوم

   .هستند دیگر افراد یا وها  انسان
  

  محیطی زیست عدالت در عدالت

  کاالهـاي  عادالنـه  توزیععنوان     به عدالت سیاسی،هاي    نظریه در
 که است آن سیاسی عدالت زا منظور .است شده تعریف اجتماعی

 فـضایی  در مـردم  تـا  شـود  اداره شایـسته  اي  گونـه   به کشور امور
 آزادي، برابري، از برخورداري .دهند ادامه خود زندگی به عادالنه
 تردیـد   بـی  جامعـه،  افراد طبیعی حقوق عنوان  به آسایش و امنیت
   ).18(.بود خواهد عادالنه فضاي این کننده تأمین
 توزیع شناختن، رسمیت به مفهوم سه شده، جامان تحقیق یک در

ـ  مـشارکتی هـاي     رویـه  و برابر  ارائـه  عـدالتی  مفـاهیم  عنـوان  هب
 مفهوم ،11»برابر توزیع «بر مبتنی محیطی عدالت در ).11(اند شده

 تمرکـز  بلکـه  نیـست  رفاه یا و پول توزیع بر متمرکز فقط عدالت
 و سـیب آ تحمیل عدم زیست، محیط کیفیت توزیع برروي اصلی

 بـا  رابطـه  در یکـسان هـاي    فرصت به دسترسی و آن به صدمات
 رســمیت بــه« عنــوان بــه عــدالت ).9(باشــد  مــیزیــست محــیط
 بـه  مالکیـت  و برابـر  حقـوق  از برخورداري معناي به 12»شناختن
 .اسـت  مکـان  و جامعـه  بین ارتباط شناختن رسمیت به و محیط
 جوامع و راداف که است آن مستلزم 13»مشارکت «مثابه به عدالت

 آن در و باشند داشته توجه کنند،  می زندگی آن در که محیطی به
 نظیـر هایی    زمینه در مشارکت براي دموکراتیکهاي    رویه محیط
 وجود ضروريهاي  گیري تصمیم و محیطی زیستهاي    عدالتی بی

   ).11(باشد داشته
 درك بـراي  خـوبی  بـه  تـوان   می را عدالت مفهوم گانه سه اجزاء
 تعـدادي  اخالقی، دیدگاه از اما .گرفتکار    ها به   بوم یستز عدالت

ــات از ــم نک ــود مه ــین .دارد وج ــه اول ــن نکت ــت ای ــه اس  ک
 .شـود   مـی  محدود خودآگاه موجودات به اخالقی پذیري مسئولیت

 که انسانی اخالقی عوامل میان باید محیطی، اخالق چارچوب در
 و القـی اخهـاي     ولیتؤمـس  قبـول  ، اخالقـی  اقدام انجام به قادر

 حیوانـات  .شد قائل تمایز افراد دیگر و هستند اخالقی موضوعات
 اما .شوند تلقی اخالقی عواملعنوان     به توانند نمیها    بوم زیست و

 عوامـل  تواننـد  هـا مـی     دولـت  وهـا     شـرکت  ها، سازمان ها، انسان
   ).14 و17(باشند اخالقی
 یعتوز محیطی زیست عدالت از بیشتر که است ان دوم مهم نکته
 .اسـت  اهمیت حائز شده شناختههاي    گزینه و خطرات گسترش و

 بـه  موجودات که است آن مستلزم گرایی بوم زیست همه، از اول
 همزمان بالندگی و رشد حیات، براي کافی فرصت اخالقی لحاظ
 ایـن  شـناختن  رسـمیت  بـه  ).13(باشند داشته را طبیعی محیط با

 تـوزیعی هـاي     ایـده  با متفاوت کامالً آنانهاي    هویت و موجودات
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 امکـان  موجـودات،  توجـه  قابـل  تنـوع  که، این دوم .است عدالت
 فـراهم  را مـدیریت،  قابـل  عقالنـی  تـوزیعی هاي    سیاست اعمال
   ).18( کند می
 زیـست  عـدالت  کـه  داشـت  اذعـان  توان  می بندي جمععنوان    به

 مـسئولیت  بـا  ارتبـاط  در ضروريهاي    سوگیري به ناظر محیطی
 محیط با مرتبطهاي    گیري تصمیم در مشارکت و اخالقی پذیري
هـاي    سیـستم  و زنـده،  موجـودات  کـه  شرایطی در .است زیست

 یـافتن  گسترش باشند، اخالق ترویح عوامل از تواند  می اجتماعی
 سـایر  وهـا     سیـستم  حیوانـات،  سـوي  بـه  انصاف و عدالت دامنه

 حیوانـات  افراد، نزد در اخالقیهاي    تفاوت وجود ، زنده موجودات
هاي   زمینه در مشارکت براي مختلفهاي    ظرفیت نیز و گیاهان و

 متفـاوت  شکلی به باید که است آن دهنده نشان همگی اخالقی
   .شود رفتار
 

ــالش ــاي  چ ــشاورزيه ــک ک ــاالگرایی :ارگانی  ،14ک

  دور راه از تجارت و خارجی پیامدهاي

 توسـعه  بـا  ارتبـاط  در چالشی مفهوم یک محیطی زیست عدالت
طـور     بـه  .باشـد   مـی  ارگانیـک  کشاورزي جهانی و فنی ساختاري،
 کـاالیی هـاي    جنبـه  از توانـد   مـی  محیطـی  زیست عدالت اخص،
 – اجتمـاعی هـاي     هزینـه  و خارجی پیامدهاي مردم، عامه گرایی

 بـا  شـدن  جهـانی  طول در مالکیت و دور راه از تحارت محیطی،
   .باشد مرتبط جاري روندهاي
 پیامـدهایی  بـه  منجـر  تواند  می مردم عامه گرایی کاالیی رویکرد
 از محیطی زیست عدالتی بی و محیط نامناسب برداري بهره نظیر
 روي بـر  منفـی  اثـرات  و متداول پایدارهاي    نظام تضعیف طریق
 .گـردد  محـیط  سـاکنان  بـراي  زنـدگی هاي    فرصت از گیري بهره

 به است ممکن دور راه از تجارت و خارجی پیامدهاي موضوعات
 تنهـایی  به است ممکن آنها   اما شوند اضافه شدن کاالیی مسائل
 بزرگتـر  گـستره  یـک  در امروزه مفهوم این .باشند ساز مساله نیز
 سواحل آبی، منابع ،ها  جنگل شامل که گیرد  می قرار استفاده مورد

   ).19 و20(باشند  می... و ماهیگیري
 بـه  کـه  اسـت  خـارجی  اصـطالح  یـک  خـارجی،  پیامد اصطالح
 بـا  .شـوند  نمـی  پرداخـت  بازار در که دارد اشاره تولیدهاي    هزینه

 خـارجی  پیامـدهایی  محیطـی،  زیـست  عـدالت  مقولـه  بـه  توجه
 مره روز شغلی زندگی بر محلی اثرگذاري( شکل سه به توانند می

 تخلیـه هـاي     مکان قبیل از محیطیهاي    آسیب یابی مکان مردم،
 محیطی صدمات شدن جهانی و زباله صادرات مضر، صنایع زباله،
 آلــودگی اوزون، الیــه تخریــب هــوایی، و آب تغییــرات قبیــل از

 )دائمـی  مضر مواد دیگر و سنگین فلزات با زیست محیط جهانی
 کـاالیی  ).21(برسـانند  آسـیب هـا     بوم زیست و طبیعی محیط به

 خـارجی  پیامـدهاي  از رایـج  منبع یک غذاییهاي    سیستم گرایی
 تنـوع هـاي     نـه هزی نظیـر  کـشاورزي  بیرونیهاي    هزینه .باشد می

 تولید مبناي بر کشاورزي ازاقدامات ناشی اغلب آلودگی و زیستی
 فـروش  روزافزون رشد براي تالش .باشد  می کشاورزي اقتصادي

 تلقـی  بیرونـی هـاي     هزینه دیگر از کشاورزي محصوالت بازار در
 وضـع  قـوانینی  15فراملـی هـاي     سـازمان  و موسـسات  .شـوند  می

 منظــور بـه  کـشاورزي  لیـدات تو ،هـا  آن قالـب  در کـه  کننـد  مـی 
 قـرار  دقیـق  کنتـرل  مـورد  بیرونی پیامدهاي ویاکاهش جلوگیري

 اعمـال  بـراي  را راهکار 4 میدانی مطالعه یک در ).17( گیرند می
ــازار تنظــیم ــاي ب ــدار توســعه برمبن ــه پای  ).22(اســت شــده ارائ
 تغییـر  ،ها  مالیات تغییر کاالها، روي محیطی زیستهاي    برچسب
 وها    یارانه تغییر ها، مالیات تغییر .مبادله قابل وزهايمج وها    یارانه

 نمـودن  درونـی  بـراي  اقتـصادي  ابـزاري  مبادله قابل مجوزهاي
 پیامـدهاي  تواننـد   مـی  کـه  باشـند   می بازار در بیرونیهاي    هزینه
 بـراي  توانـد   مـی  کـه  نماینـد  ایجـاد  درآمدي و کاهش را خارجی
هـاي    گـواهی  صـدور  .شـود  اسـتفاده  خارجیهاي    هزینه پرداخت
 اسـت  ممکـن  کشاورزي تولیدات براي محیطی زیست استاندارد

 در زیـست  عـدالت  بـه  بخـشیدن  تحقق براي کاري راهعنوان    به
 سـطوح  در غـذایی  محلـی  غیـر هاي    نظام یا و دور راه از تجارت
 محلـی  ایـده  ).23( گیرنـد  قـرار  اسـتفاده  مورد ملی و اي منطقه
 .دارد و داشته ارگانیک نهضت در اي عمده نقش هم هنوز گرایی
 کـشاورزي  بـه  نهایت در که کشاورزي پیشگام و اولیههاي    طرح

 تمرکـز  کـه  بودنـد  محلیهاي    نظام عمدتا شدند، منجر ارگانیک
 .بـود  کـشاورزي  تولیـدات  در اهمیتش و زنده خاك بر آنها   اصلی
 میـان  نزدیـک  روابـط  بـه  توجـه  بـا  محلـی  کشاورزيهاي    نظام

 ).1نگاره( شوند  می شناسایی کنندگان رفمص و کارگران مالکان،
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 مالکان، اند، شده طراحی خودکفایی براي که محلیهاي    نظام در
  ).17( شوند  میتلقی یکسانی افراد کنندگان، مصرف کارگران،

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 )17(هاي غذایی محلی  نظام. 1نگاره

 
 در زیـادي  مراحـل  »نزدیکـی « و »دوري« يها  واژه با ارتباط در
 گرایی محلی .دارد وجود المللی بینهاي    نظام تا محلی بسیار امنهد
 خـود  بـازار  تبادالت زمینه این در .است اول گام بازار، مبادالت و

هـاي    مـشوق  خـود  بـازار  کـه  چـرا  کنـد   مـی  معرفـی  فاصله یک
 و محیطـی  زیـست  بیرونیهاي    هزینه تعدیل مورد در بسیارقوي
 بـراي  ضـعیفی  بـسیار  امدهايپی اغلب لذا .کند  می ارائه اجتماعی
 هـستند  آگاه خوبی به مردم که دلیل این به دارد محلی بازارهاي

 تواننـد   آنهـا مـی   .شـوند   مـی  ارائـه  محلـی  محصوالت چگونه که
 بنـابراین  و نماینـد  تجربـه  و ببینند مستقیمطور     به را محصوالت

ــازار از غیــر دیگــري ارتبــاطیهــاي  کانــال داراي  .باشــند  مــیب
 برخـی  در هـم  هنـوز  محلی غذاییهاي    نظام نوع یناهاي    نمونه

 کـه  است حالی در این .شوند  می یافت توسعه حال در کشورهاي
 واکـنش  اصلی غذاییهاي    سیستم به فقط صنعتی کشورهاي در

 کـشاورزي  بـه  توان  می جمله آن از که شود  می داده نشان مثبت
 محـور  محیط زیست کشاورزي و غذا توزیع نهضت محور، جامعه

   ).18(نمود شارها
 بـا  همگـام  خصوصیهاي    مالکیت و دور راه از تجارت موانع رفع

 اسـت  شـده  منجـر  غیرمحلـی هاي    نظام افزایش به شدن جهانی
 لحـاظ  بـه  کننـدگان  مـصرف  المللـی،  بـین  تجـارت  در ).2نگاره(

 طبیعـی، طـور      بـه  و دارنـد  تولیـد  مراکـز  با زیادي فاصله فیزیکی
 از تولیـدي  محـصوالت  و اشـند ب  مـی  دور محصول از هم مالکان

 شـوند   می جابجا دنیا در مختلف تجهیزات و واسطه عوامل طریق
هـاي   محـیط  هماننـد  المللی بینهاي   محیط بر مدرن کشاورزي و

 گـسترده  سطوح وها  نهاده افزایش و آوري فن رشد دلیل به محلی
 جهـانی  اقتـصاد  از متعارف، کشاورزي ).24( اند گذاشته تأثیر تولید
 آنهـا   در کـه  دارنـد  وجـود  زیـادي هاي    روش .است ناپذیر جدایی
هـاي    الـزام  بـه  توجـه  بـا  آنهاي    ستاده و کشاورزيهاي    فعالیت
 تـوان   میجمله آن از که گیرند  می صورت شدن جهانی به مربوط

هـاي    شرکت فعالیت المللی، بین نقل و حمل بازارها، آوري، فن به
 تجـارت  نقش جریان، این شالوده و مرکز .نمود اشاره ملیتی چند
 و محیطـی هـاي     ارزش گرایـی  کاالیی محركعنوان     به للالم بین

   ).11 و 25(باشد  میخدمات و منابع اجتماعی،
 

  ارگانیک فعالیتهاي در محیطی زیست عدالت اعمال

 ارگانیـک  نهـضت  آنهـا،  در که دارند وجود مختلف روش چندین
ـ  ارتبـاط  در را محیطـی  زیـست  عـدالت  ایده تواند می  و تولیـد  اب

 کـشاورزي  بـه  تـوان   مـی  جمله آن از نماید اجرا ارگانیک تجارت
 نیـز  و نـشده  گـواهی  ارگانیـک  کشاورزي شده، گواهی ارگانیک
 .نمـود  اشاره متعارف کشاورزي بدیلعنوان     به ارگانیک کشاورزي
 کـشاورزي  جهـانی  رشد مشکالت و بالقوه مزایاي ارزیابی هنگام

 نیـاز  محیطـی  زیـست  عـدالت هـاي     مؤلفـه  با ارتباط در ارگانیک
 تأیید  و شده تأیید   ارگانیک کشاورزي تفاوت تشخیص به اساسی
 بـا  شـده  تأییـد   ارگانیـک  محـصوالت  .شـود   مـی  احـساس  نشده

 رقابــت جهـانی  و اي منطقـه  بازارهـاي  در متعـارف  محـصوالت 
 از تـر  پـایین  معموال ارگانیک تولید سطوح وجود این با کنند، می
 و کننـده  مـصرف  انتخـاب  اسـاس  بـر  و باشـد   مـی معمـول  حـد 
 نـشده  تأییـد  ارگانیک کشاورزي .باشند  میشده تعیینهاي   قیمت
 اسـاس بر کـه  اسـت  کـشاورزي هـاي     نظـام  بـراي  اصطالح یک
 بـراي  اما دارند قرار ارگانیک کشاورزي مشابه اقدامات وها    مؤلفه
 .اند شده گذاري هدف نزدیک روابط مبناي بر محلی مصرف بازار
   ).26(نیستند دور راه از بازارهاي و فروش مناسب والتمحص این
 
 

 محیط محلی

       کارگران                              
  
  

  

         مالکین              تولید                ساکنین                   
  

  
                                    مصرف کنندگان          
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 )11( محلی غیر غذاییهاي  نظام .2نگاره

  ارگانیکي ها گواهینامه

 زیستهاي    برچسب ارائه طریق از ارگانیک محصوالت شناسایی
 شـود   می منجر بازار در متعددهاي    گزینه گیري شکل به محیطی

 خـویش  سـلیقه  مبنـاي  بـر  که کند  می کمک کننده مصرف به و
 اجـراي  مـورد  در مهمـی هـاي     چـالش  وجـود  این با .نماید خرید
 وجـود  شـده  تأییـد    ارگانیـک  کشاورزي و محیطی زیست عدالت
 تأیید  نیازمند ارگانیک تجاري محصوالت همه که، این اول .دارد
 اسـاس  آن بـر  و باشـند   مـی  جهـانی  تجـارت  سـازمان  وسـیله  هب

 .شوند  می متمایز ارگانیک غیر محصوالت از ارگانیک محصوالت
 محـصوالت  دیگـر  بـا  بـازار  در ارگانیـک  محصوالت که هنگامی
 در را فـشارهایی  و متفاوت اقتصادي شرایط آنها   کنند،  می رقابت
   ).24 ،27(کنند  میتجربه را دارد وجود آزاد بازار

 فراینـد  در اطالعات نمودن مخفی براي فشارهایی اخص،طور    به
 وجـود  واقعـی  زمینـه  پـیش  بدون محیطی ستزی عدالت و تولید
 تأیید  تجارت در نقل و حمل اهداف مقابل در که فشارهایی .دارد
 تولیـد  فراینـد  از نگرانی بدونها    سازوکار این .کنند  می عمل شده
 تهدید یک .شوند  می اعمال آزاد، رقابت المللی بین اهداف توسط
 ایـه پ و اسـاس  فـشارها،  ایـن  اسـت  ممکـن  که است آن واقعی

 که است این دیگر نگرانی .نماید کن ریشه را ارگانیک کشاورزي
 امنیـت  کاهش روي بر و هستند ناپایدار معموال جهانی بازارهاي
 آنها    بازار این مشخصه .هستند اثرگذار کشاورزي گذاري سرمایه
 کوچـک  مزارع جایگزین را مقیاس بزرگ ستدهاي دادو که است

   ).24( نمایند  میمقیاس
 مواقــع، از اي پــاره در کــشاورزي تولیــد اســتانداردهاي و اصــول
 ،هـا   دام محلـی،  سـاکنین  براي را اکولوژیک عدالت ازهایی    جنبه
 .آورد  مــیدر اجــرا مرحلــه بــه را وحــش حیــات و زیــستی تنــوع

  محیط محلی                  
  
 
 
  
  

  
 

 کارگران          تولید

          ساکنین
           مالکین                                                                                  محلی محیط  

  
 
 
 
 

     مصرف کننده                                                                          محلی محیط

محیط 

 دتولیکارگران          
      

  نساکنی     

 دتولی     کارگران 
      

  نساکنی      
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 کمتـر  کـاال،  توزیـع  فراینـد  بـا  مرتبط خارجی محیطی پیامدهاي
 بـا  مـرتبط  يکلیـد  لهأمـس  یـک  .کننـد   می رعایت راها    استاندارد
 کاالهـاي  نقـل  و حمـل  کـه  اسـت  ایـن  کشاورزي شدن جهانی
 تحـت  آن، بـا  مـرتبط  خـارجی  پیامـدهاي  و شده تولید ارگانیک
 رشـد  هـدایت  کـه  داشت اذعان باید وجود این با .نیستند پوشش

 بـه  آن پویـاي  ماهیـت  و نـاهمگونی  دلیل به ارگانیک کشاورزي
 ).25(نیــست پـذیر  امکـان  اسـتاندارد هـاي   راه توسـط  از تنهـایی 
 معیارهـاي  بـا  تطـابق  نیازمنـد  محیطی زیست عدالتهاي    آرمان
عنـوان     بـه  واضـح طـور      بـه  که اصولی .باشد  می ارگانیک نهضت
 تواننـد   مـی شـدند،  مطـرح  محیطـی  زیـست  عـدالت هـاي    آرمان

 نـشده،  تأییـد    ارگانیـک  کشاورزيهاي    فعالیت راهنماي عنوان هب
   ).28(شوند قلمداد
 

 کـشاورزي هـاي     روش و ارگانیـک  و عادالنه تجارت

  16نشده تأیید ارگانیک

 زمینـه  در متعـدد  سـواالت  شـامل  محیطی زیست عدالت اجراي
 بـراي  اساسـی  چـالش  یـک  کـه  است مردم عامه گرایی کاالیی
 تحـت  عـدالت  عامطور     به لذا و باشد  می بازار بر مبتنیهاي    نظام

 عریفت مشترك زیست محیط با شراکت و توزیع شناخت، عناوین
ــی ــود م ــروز .ش ــناخت ام ــسترده ش ــونگی از اي گ ــدگی چگ  زن

 کـشاورزي  در طبیعـی  محـیط  بـا  حیوانـات  وها    دام آمیز مسالمت
 و اجتمـاعی  مالحظـات  برخیها    انسان براي .دارد وجود ارگانیک

 تأییـد   .انـد  شـده  رعایـت  ارگانیـک  استانداردهاي در آنها، همه نه
 اشـکال  از شـده  ختهشنا نمونه یک عدالت بر مبتنیهاي    تجارت
هـاي    شـبکه  در فعالیت پتانسیل داراي که است تجارت جایگزین
 سـمت  بـه  که است دور هار از تجارت با ارتباط در جهانی غذایی
 عادالنه تجارت .کند  می حرکت محیطی زیست عدالتهاي    مؤلفه
 پیـدا  سـوق  تولیـد هاي    هزینه و اجتماعی شرایط سمت به بیشتر
   ).29(باشد  میمحیطی زیست اتمالحظ فاقد اما کند می
 و عادالنه تجارت نهضت که کنیم فکر مساله این به توانیم  می ما

 اجتمـاعی هاي    ال ایده رابا خود توان توانند  می سادگی به ارگانیک
 تواننـد   مـی  آنان استانداردهاي و نمایند ترکیب محیطی زیست و

 بایـد  این بر عالوه .گیرند کار به را محیطی زیست عدالت اصول

هاي  جنبه روي بر بیشتري تمرکز عادالنه تجارت که داشت توجه
هـاي    جنبـه  همـه  توانـد  نمـی  لـذا  و دارد اجتمـاعی  عدالت سنتی

 پایـه  بـر  کـه  محیطی زیست عدالت زمینه در را مکمل اجتماعی
   .دهد پوشش را است استوار طبیعیهاي  محیط در انصاف رعایت

 جـایگزین  حـل  راهوان  عنـ    به است ممکن نشده، تأیید   کشاورزي
 .شود توصیه محیطی، زیست پایدار غذایی امنیت به رسیدن براي

 کـشاورزي  اصـول  وهـا     ارزش بـر  مبتنـی  کشاورزيهاي    رهیافت
ـ  کـه  نهـاده  کـم  پایـدار  کشاورزيهاي    ایده یا و پایدار  عنـوان  هب
 جـایگزین  آینـد،   مـی  حـساب  بـه  نـشده  تأیید   ارگانیکهاي    نظام

 سـبز  انقالب و تجاري باال،هاي    نهاده با کشاورزي براي مناسبی
 ایـن  کـه  ایـن  ضـمن  ).6( هـستند  پایدار غذایی امنیت تامین در

 و هـستند  محیطـی  زیست عدالت رعایت به معتقد بیشترها    نظام
 حتـی  ).30(دارنـد  دنبال به را کمتري محیطی زیستهاي    هزینه
 اصول با شده تأیید   ارگانیک کشاورزي از بیشتر است ممکنآنها  

 جدیـدي هـاي     افق حاضر، حال در .باشند داشته تناسب ارگانیک
 نـشده  تأییـد    محیطـی  زیـست  اجتماعـات  توسـعه  عناوین تحت

 ارگانیـک  کـشاورزي  فراروي محور - جامعه ارگانیک وکشاورزي
 محیطی زیست عدالت رعایت به متعهد آنها   همگی که دارد قرار
 در شـده  دهداهاي    وعده تحقق ).8(هستند خویش هاي فعالیت در

 تحقیقـات  توسـعه  از حمایـت  نیازمنـد  محلـی هـاي     شـیوه  قالب
 عـدالت  و پایـداري  اهداف که است ترویجی خدمات و مشارکتی
   .دهند قرارمی نظر مد را محیطی زیست
 

  گیري نتیجه

 بـا  شـدن  مواجـه  در محیطـی  زیـست  عدالت نقش مقاله این در
 .گرفــت قــرار بررســی مــورد ارگانیــک کــشاورزيهــاي  چــالش
 :اینکـه  از بودنـد  عبـارت  بودند توجه مورد که سواالتی ترین مهم
 تـوان   مـی  چگونـه  چیست؟ محیطی زیست عدالت مفهوم و معنا

 به ارگانیک تجارت و تولید با ارتباط در را محیطی زیست عدالت
 انــداز چــشم یــک در ارگانیــک کــشاورزي چگونــه و بــرد؟ کــار
 ایـن  در .میزنـد آ  مـی  هـم  در محیطی زیست عدالت با المللی بین

 :گرفـت  قـرار  تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  اصـلی  چالش سه مطالعه
 اجتمـاعی هـاي     هزینه و خارجی محیط مردم، عامه گرایی کاالیی

 غذایی مالکیت نظام و دور راه از تجارت مصرف،هاي    بازار در که
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 محیطـی  زیست عدالت ایده .شوند نمی آورده حساب به ارگانیک
 تـرویج  ارگانیـک  کـشاورزي  از اسـتفاده  با راه سه در توان  می  را

 صـدور  در محیطـی  زیـست  عدالت کامل اجراي وسیله به :نمود
 عادالنـه  تجـارت  توسعه و ارگانیکهاي    گواهینامه استانداردهاي

 بـه  اسـتاندارد  گواهینامـه  بـدون  کـشاورزي  تـشویق  با ارگانیک،
 جوامـع  نـزد  در جایگزین راهبردعنوان     به ارگانیک اصول رعایت
 ارگانیـک  کـشاورزي  از حمایـت  بوسیله و عذایی، امنیت و محلی

 زیـست  عـدالت  وسیع اجراي جهت جایگزین نمونه یک عنوان هب
   .جامعه و کشاورزي در محیطی
هـایی    ارزش شناختن رسمیت به معنی به محیطی زیست عدالت
هـا    انـسان  ازهـا   تن محیط .است موجودات همه براي محیط یک

 تنـوع  تمام با غیرانسانی طبیعت یرندهگ بر در بلکه نشده، تشکیل
هـا    بـوم  زیـست  وها    انداز چشم گیاهان، و حیوانات آن، فراوانی و

  .باشد می

 بـراي  سـازمانی  ثابـت  شکل یک شده،تأیید   ارگانیک کشاورزي
 عـدالت  عناصـر  نتیجـه  در و( محیطـی  زیستهاي    آرمان اجراي
 امــا .اســت غــذایی جهــانیهــاي  سیــستم در )محیطــی زیــست

 عامـه  گـراي  کاالییهاي    چالش با هم هنوز کنونی انداردهاياست
  .هستند مواجه دو راه از تجارت و خارجی پیامدهاي مردم،

 توانـد   مـی  آنهـا،  تجـارت  و شده تأیید   ارگانیک محصوالت تولید
 عـدالت  اسـت  ممکـن  که باشندهایی    سازمان از نماديعنوان    به

 محلی غیر و دور راه از اي تغذیه نظام یک در را محیطی زیست
 ارائـه  طریـق  از ارگانیـک  محـصوالت  شناسـایی  .نماینـد  رعایت
 در متعددهاي    گزینه گیري شکل به محیطی زیستهاي    برچسب
 بـر  کـه  کنـد   مـی  کمـک  کننـده  مصرف به و شود  می منجر بازار
   .نماید خرید خویش سلیقه مبناي

 هـم  و محیطـی  عـدالت  هـم  محیطی، زیست اخالق به توجه با
 کـه  هـستند  اخالقی جامع نظام یک برگیرنده در یطیمح زیست

 بـراي  نگرانی یک شامل جامعه افراد براي اخالقی نگرانی آن در
 رفاه و زندگی براي که باشد  می خود زیست محیط ازهایی    بخش
 اند وابسته آن به خویش

 تولیـدات  بـراي  محیطـی  زیـست  اسـتاندارد هـاي     گـواهی  صدور
 بخشیدن تحقق براي کاري اهرعنوان     به است ممکن کشاورزي،

 محلـی  غیرهاي    نظام یا و دور راه از تجارت در زیست عدالت به
  .گیرند قرار استفاده مورد ملی و اي منطقه سطوح در غذایی

 اجتماعـات  توسـعه  عناوین تحت جدیديهاي    افق حاضر حال در
 محـور  جامعـه  ارگانیـک  کـشاورزي  نـشده،  تأیید  محیطی زیست
 بـه  متعهـد  آنهـا    همگی که دارد قرار گانیکار کشاورزي فراروي
 .هستند خویش فعالیتهاي در محیطی زیست عدالت رعایت

 
  هاي اخالقی مالحظه

 یاخالقـ  اصـل  اسـتفاده،  مـورد  منـابع  یمعرف با پژوهش نیا در
 محتـرم  آثـار  نیلفؤمـ  يمعنـو  حـق  و تیـ رعا یعلم يدار امانت
  .است شده شمرده

  
  نامه واژه

1. Organic agriculture شاورزي ارگانیکک 
2. The international federation for organic agriculture 

Movement 
 المللی جنبش کشاورزي ارگانیک فدراسیون بین

3. Justice عدالت  
4. Ecological Justice عدالت زیست محیطی  
5. Sustainability as food sufficiency 

  پایداري به مثابه کفایت تغذیه
6. Sustainability as stewardship 

 پایداري به مثابه نظارت
7. Sustainability as Community 

 پایداري به مثابه جامعه
8. Self –Reliance خوداتکایی   
9. Holism تواضح 
10.Functional integrity یکپارچکی کارکردي 
11.Justice as equable distribution 

  بر توزیع برابر عدالت مبتنی
12.Justice as recognition 

 بر به رسمیت شناختن دالت مبتنیع
13.Justice as participation بر مشارکت عدالت مبتنی  
14.Co modification of Commons 

 کاالیی گرایی
15.Ultra national organizations 

 هاي فراملی سازمان
16.Non- Certified organic farming 

 هاي کشاورزي ارگانیک تاییید نشده روش
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