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 وندل بری های چهارگانه اخلاق کشاورزی بر اساس دیدگاهبینینقدی بر جهان

 
 3دامادمحقق یمصطفدی، دکتر س2زادهسلمان روسی، دکتر س1زادهرکیاصغر م ی، دکتر عل1* ینیحسافسانه ملک

 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه .1

 رزی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران تهرانگروه کشاو .2

 گروه حقوق اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی تهران .3
 (2/02/69، تاریخ پذیرش:4/01/69)تاریخ دریافت: 

 

 

 

 سرآغاز

 از یکم . اسم  آممده پدیمده اخلما  علم  در جدیدی هایشاخه امروزه
اورزی، زیر اخلا  کش. اس  کشاورزی اخلا  اخلا ، عل  جدید هایشاخه

دنبال تبیین چارچوب اخلاق  برای ای از اخلا  زیست  اس  و بهمجموعه
 ها و مموادکشهای کشاورزی پیرامون مسایل  چون مصرف آف فعالی 

های کشماورزی، حومو  شیمیای ، رفتار با حیوانات و جانوران در سمامانه
سمنی  در کننده، مواد غذای  تراریخته، امنی  غذای  و مسأله گرمصرف

(. در 1مویاس جهان  با توجه به قواعد و شرایط اجتماع  موجمود اسم  
وجمود دارد کمه زیربنمای  بین طورکل  چهار جهمانی کشاورزی بهحوزه

، 1بین  نظمارتفلسف  اخلا  کشاورزی در طول تاریخ بوده اس : جهمان
(. اخلما  کشماورزی 2  4، و هولیسم 3، اقتصاد جریان اصمل 2تولیدگرائ 

های  از تولید اس  که بیشمتر نیازهمای انسمان را بمرآورده ام  سیست ح
 (.3کنند تا ترجیحات انسان را م 
 
 
 

 
 

بمرداری بمیش از حمد از تموان طبیعم  ترجیحات انسان عامل  در بهره 
باشد که امنی  غذای  را در درازمدت با چالش مواجمه خواهمد کمرد. م 

 همایبما چالش طبیعم  ابعمن بهبود و حفظ و کشور کشاورزی توسعه

 نظرانصاحب هاچالش این پاسخیوی  به برای اس . مواجه روزافزون 

انمد. داده ارائه متنوع  حاکمیت  و اقتصادی، انییزش  فن ، راهبردهای
هممای همما در حممر بحرانعممدم موفویمم  ایممن راهبردهمما و نمماتوان  آن

 ل اخلاق اصو بر محیط ، منجر به این شد که راهبردهای مبتن زیس 

تموان پم  م  (4از مهمترین راهبردها در حر مشکلات محسوب شوند 
افزاری آن که بمه چیمونی  گیری نمود که عامر انسان  و بُعد نرمنتیجه

عبارت پردازد، مهمترین سازه در فرآیند توسعه اس . بهرفتار یا اخلا  م 
سم  کمه ی توسعه پایمدار اهای اخلاق  ضلع گمشدهبهتر اخلا  و ارزش

 افه ممممممگانه آن اضحت  مهمتر از سایر ابعاد بوده و بایست  به ابعاد سه
 (.5شود 
 
 

 چکیده

های گذرد، اما همچنان شاهد استفاده نادرسم  کشماورزان از منمابع تولیمد، و سیاسم رغ  آنکه چندین دهه از مطرح شدن مباحث پایداری م عل زمینه: 
های  که تاکنون رسد تمام اهرمهای توسعه کشاورزی هستی . به نظر م بودن واژه خودکفای  در میان سیاس کشاورزی نامتوازن با توان محیط  و درخشان 

اند. لذا امروزه دانشمندان به راهبردهای اخلاق  بیش از سایر راهبردها در کار گرفته شده اس ، آنچنان که باید و شاید موفق نبودهبرای رسیدن به پایداری به
محیط  امیدوار هستند. نظر به اینکه انسان و بُعد اخلاق  آن مهمترین سازه در فرایند توسعه اس ، و لزوم توجه به های زیس داری و حر چالشرسیدن به پای

تحلیر  های اخلا  کشاورزی براساس دیدگاه وندل بری انجام شده اس .بین موضوع اخلا  کشاورزی، پژوهش حاضر با هدف شناسای  و نود مهمترین جهان
دهد و هنجارهای اخلاق  مناسب نحو در خور توجه  مرز اخلاق  و غیراخلاق  را نشان م ها در چارچوب دیدگاه وندل بری انجام شده که بهبین انتوادی جهان

 ها داراس .بین عنوان معیار موایسه جهانرا به

و اقتصاد جریان اصل  به ساختار کشماورزی اسمتاماری بسمیار نزدیمت هسمتند و  بین  تولیدگرائ های صورت گرفته جهانبر اساس تحلیرگیری: نتیجه

هولیس  بهترین معیار برای اخمذ تصممیمات در همچنین این مطالعه نشان داد که بین  نظارت و هولیس  به ساختار کشاورزی پرورش  گرایش دارند. جهان
 مداران در راستای رسیدن به پایداری باشد.ریزان و سیاس ند راهیشای حر مشکلات برنامهتوازیس  اس . نتایج این مطالعه م ی کشاورزی و محیطحوزه

 

 بین ، تولید، توسعه پایداراخلا  کشاورزی، جهانکلید واژگان: 
 

 Mafsanhe@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشان  الکترونیک : 
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رسد که ضمن تأمین امنیم  رسال  کشاورزی پایدار زمان  به فرجام م 
رغ  ضمرورت (. علم 1های اخلاق  تولید نیز رعای  گمردد غذای ، جنبه

ورزی و هممای کشممااخلمما  کشمماورزی بممرای حممر بسممیاری از چالش
گونه که باید و شاید به اهمی  آن پرداخته محیط ، اما تاکنون آنزیس 

نشممده اسمم . بممدین منظممور ایممن مطالعممه مممروری خواهممد داشمم  بممر 
های چهارگانه اخلا  کشاورزی تا به ایمن وسمیله نزدیکتمرین بین جهان
ریزان، بین  اخلاق  بمه مفهموم پایمداری را شناسمای  و بمه برناممهجهان
مدارن و سایر فعالان حوزه کشاورزی و محیط زیسم  لین، سیاس مسئو

ها از دیدگاه وندل بمری بین منظور تحلیر انتوادی جهانمعرف  نماید. به
 ،سیاسم ، در حموزه فرهنیم  زیس ، منتودفعال محیطاستفاده شد. وی 

همای علموم نداشمتن یک  از ویژگ  .و کشاورز آمریکای  اس اقتصادی 
اس ، با این حمال دو دیمدگاه پیراممون سماختار واقعم   قضاوت ارزش 

کشممماورزی وجمممود داردا دیمممدگاه اسمممتاماری در برابمممر دیمممدگاه 
های های  که باید در فعالی (. دیدگاه پرورش  ارزش1( جدول6پرورش  

های  که نمه دهد. ارزشخوب  نشان م کشاورزی توسعه داده شوند را به
و اکولمموژیک  از جملممه سمملام  فومط سممود بلکممه ملاحظممات اجتممماع  

کننده و ظرفی  تحمر را نیز مورد توجه قرار داده اسم . هشم  مصرف
ای که برای موایسه دیدگاه استاماری در برابر دیدگاه پرورشم  مشخصه

های اخلاق  در عنوان ارزشوجود دارد، بایست  متخصصین کشاورزی به
د. این دیمدگاه ممرز ی کشاورزی اعمال نماینهای حوزهمباحث و فعالی 

نمایمد. تجربمه نحو قابمر تموجه  مشمخی م اخلاق  را بهاخلاق  و ب 
اکنون مطابق با دیدگاه استاماری نشان داده اس  که بیشتر کشورها ه 

رسمد بیشمتر متخصصمین بمر نماید. به نظمر م با منابع تولید برخورد م 
های اخلاق  کمه اند و متأسفانه از ارزشروی سود و کارای  متمرکز شده

اند و این در حمال  اسم  های کشاورزی عجین اس ، دور شدهبا فعالی 
نیس  بلکه تهمذیب و  5که اتفاقا هدف اصل  کشاورزی کمال محصولات

 (.6  6کمال موجودات انسان  اس 

 

 (6) در خصوص ساختار کشاورزی : دو دیدگاه جهانی1جدول 

 View of 
 )دیدگاه(

Comparative term یار )مع

 مقایسه(

Nurturer( پرورش)      Exploiter(استاماری)  

Generalist گرا( کر  Specialist گرا(  تخصی    Focus زی(به کشاور نسب  نوع دیدگاه    

Care   ) مراقب  Efficiency ) کارای  Standard   معیار انتخاب( 
Health  ) سلام  Money profit ) پول  Goal   هدف اصل ( 

Carrying capacity )ظرفی  تحمر  Productive capacity )ظرفی  تولیدی  Concern   دغدغه( 

Well )تمام و کمال  Little ) ک  Work ی انجام کار(  میزان و نحوه   

Order )انجمن  Organization )سازمان  Competence ( مرجع تایید صلاحی    

Place ) مکان  Institution )نهادی  Serves ه خدمات ( ارائ   

Qualitative گرا( کیفی   Quantitative  گرا( کمی  Thinking   بینش و تفکرات( 

 

 های چهارگانه اخلاق کشاورزیبینیانواع جهان

 نظارت بینی جهان
 بمر شمدتبمه وو تورات اشاره شده اسم   انجیردر مفهوم نظارت به  

 نظارت رزی،از دید کشاو اثر گذاشته اس . آمریکا کشاورزی هایشیوه

اکوسیست   یکپارچی  منابع طبیع  و از حفاظ برای  مذهب  ایوظیفه
 منابع حفاظ  و مدیری  قبال در هاانسان لی ئومس به نظارت(. 2اس  

رغ  نبود ابمزار دخالم  کند. عل اشاره م  هآیند هاینسر برای طبیع 
 های آینمده وکشاورزی اما حفظ حومو  نسمر -انسان در محیط زیست 

بین  اس  که آن را بمه های این جهانمراقب  از منابع طبیع  از ویژگ 
 بمر مشمتمر نظمارتسمازد. تمر م ساختار پرورش  وندل بمری نزدیمت

 طبیعم  منابع محافظ  و جوی صرفه استفاده، یزیرکانه عملکردهای

های خویش را زمین برداش  محصول،در گذشته زارعین بعد از  .باشدم 
همای نباتمات بما ها، ساقه و ریشمهکردند تا برگم  کردن( شخ   7قلبه

جهم  تموان دریافم  کمه بمهم پ   .(8کار در خاک خاک مخلوط شود
اهمیم  حفاظم   کشاورزان ،حیات و زندگ  زراع به زمین وابسته بودن
 .کردنددرک   خوببهخاک را 

 کند مرا توصیه  های  از تولید مواد غذای  سال روشنظارت  بین جهان

و بر این باور اس  که نباید هسته منابع طبیع  تخریمب شمود چمرا کمه 
کشاورزی و تولیدات آن به وجود منابع طبیع  پایه وابسته اس . بر ایمن 

تمرین شمهروندان جامعمه معرفم  مالمت محمافظاساس کشاورزان خرده
کیفیم  محصممولات سمملام  و تمموان گفم  کممه ُبعمد (. لمذا م 7شمدند 

ن برهمه از تماریخ کشماورزی ممورد توجمه بموده اسم . کشاورزی در ایم
عبارت بهتر کیفی  بیشتر از کمی  مورد توجه بوده اس . تولید بمدون به

تواند دلیل  بر استفاده از منابع طبیع  تخریب هسته منابع طبیع  نیز م 
بر اساس ظرفی  تحممر باشمد کمه دغدغمه اصمل  پایمداری و سماختار 

های  در تورات و انجیر مطرح شده که گاهپرورش  وندل بری اس . دید
عنوان پایه فلسمف  اخلما  کشماورزی ابعاد مذهب  و اخلاق  نظارت را به

دهند. بر این اساس، موجودات انسان  نوش مؤثری در نظمارت نشان م 
بر همه مخلوقات خداوند دارند. دو تفسیر اساس  بر روی نظارت انسمان  

این اس  که مطابق تفسیر اول (. 8 اس  که برگرفته از تورات وجود دارد
انسان در موام مالکی  بر منابع طبیعم  قمرار دارد،  9با رهیاف  پادشاه 

عبارت دییر انسان ارشد موجودات دییر بوده و دییر موجودات مادون به
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(. بر اساس این رهیاف ، طبیع  و موجودات غیرانسمان  9انسان هستند 
کمه فومط بمرای تولیمد ارزشممندند، لمذا  جان  هسمتندعنوان اجزاء ب به

 ناتوان اس . طبیع  ذات  گذاریبین  نظارت در ارزشجهان
ی روی زممین آمموزد تما بمر موجمودات زنمدهها م تفسیر دوم به انسان

حکوم  داشته باشند. حکوم  به معن  استامار نیسم ، بلکمه تممرین و 
طبیع  عممر  مراقبت  اس  که بر اساس یت مجموعه قوانین اخلاق  و

ها باید به تمام مخلوقات خداونمد احتمرام کند. به این معن  که انسانم 
( اما این دیدگاه موجودات انسمان  را از دنیمای طبیعم  جمدا 11بیذارند 

بعد حیات  وابستی  زندگ  انسان به اجمزاء تحم  نظمارت  ُ ( و8کند م 
ارد اس  که خود را مختر کرده اس . انتوادهای زیادی به مدل نظارت و

اساس آن در اعتواد به ارشد مخلوقات بودن انسان اس  کمه در نهایم  
بین  مهمتمرین نوطمه ضمعه جهمانشود. مانع از یکپارچی  طبیع  م 

نظارت در عدم درنظر گرفتن وابستی  درون  بین اکوسیست  و سیسمت  
اسم  کمه آن را از  11اجتماع  اس  که نشان از نداشتن دیمد سیسمتم 

سازد و در درازمدت سمبب بمه خطمر پرورش  وندل بری دور م ساختار 
بین  اما در مجموع این جهان شود.های ماب  آن م افتادن سایر ویژگ 

با معیارهای دیدگاه پرورش  مطابو  بیشتری دارد. همچنین کار در ایمن 
آلات کشاورزی توسط نیروی کار و و ماشین عل  نبود تکنولوژیموطع به

فلسمفه نظمارت بما روح کشماورزی صدمه انجام شده اسم . با کمترین 
دنبمال رهیمافت  سمازگارتر بما صنعت  امروزی ناسازگار اسم  و بایمد بمه

ی نوطه قموت دیمدگاه نظمارت در عویمده .(11 کشاورزی امروزی باشی 
مذهب  آن اس  کمه مخلوقمات و بنمابراین منمابع طبیعم  را از آن خمدا 

در قبمال حفاظم  از آن مسمئول و متعهمد داند و در نتیجه انسمان را م 
خداوند در . در ادیان اله  نیز به این موضوع توجه شده اس (. 2کند م 

تورات برای هر یت از موجودات حو  قائر شده و حق مالکی  طبیعم  
گونه مجموزی بمرای تخریمب، سوءاسمتفاده و ول  هیچداده انسان  را به

حومو   نیز اس . در دین اسلامتجاوز به طبیع  برای انسان صادر نشده 
اجتماع  اهمی  بیشتری نسب  به حوو  فردی دارد و اسراف به معنای 

ها نکوهیمده رویه و تجاوز به حوو  مخلوقات و سمایر انسماناستفاده ب 
  .(12 اس 

بینم  تعمدد جواممع بشمری از نظمر کمیم  و تنموع بر اساس این جهان
وده و گموی  دیمدگاه نظمارت ایدئولوژیک  و فرهنی  کمتر مورد توجه بم

های ادیان مختلمه اسم . در ایمن خصمون ایمن بیشتر مبتن  بر آموزه
سؤال مطرح اس  که آیا تممام  کشماورزان پیمرو ادیمان الهم  مطمرح 

واسمطه تموان اذعمان داشم  کمه گرچمه بمهباشد؟ در این ممورد م م 
ن های جمانوارهای ادیان اله  که حق حیات را بمرای تممام گونمهبنیان

کارگیری اصول اخلا  کشاورزی در جوامع پیرو ایمن اند بهمحترم شمرده
جواممع انکمار توان این مسأله را در سایر تر اس  ول  نم ادیان محتمر

 کرد.
 تولیدگرائی
تنهما هنجمار بمرای  تولیداس  که بر اساس آن  "ایفلسفه" تولیدگرائ 

تولید همدف اصمل   (. با توجه به اینکه11ارزیاب  اخلا  کشاورزی اس  

عنموان ارزش در کشماورزی مطمرح به لذا افزایش تولید، کشاورزی اس 
 -سال پیش کارکردهای متنموع اجتمماع  111کشاورزی آمریکا در  شد.

 19فرهنیمم  داشمم  کممه مهمتممر از تولیممد غممذا بممود. در اواخممر قممرن 
مکانیزاسیون به جامعه روستای  انتومال پیمدا کمرد و کشماورزی آمریکما 

های متنموع فرهنیم  خمار  و مکانیزاسمیون ت  شد، تولید از ارزشصنع
ها شد. علاوه بمر مکانیزاسمیون ها و مانع  در برابر آنموجب تغییر ارزش

داری نیمز در های مذهب  از جمله اخلا  پروتستان و روح سمرمایهدیدگاه
(. 2عنوان ارزش اخلماق  در کشماورزی نومش داشمتند تکامر تولیمد بمه

 کار را به که زهدی بود وارث یعن  کالون  هایآیین وارث اریدسرمایه

ها، پروتستان زهمد و توموی را بر خلاف کاتولیت .کردم  تبدیر عبادت
دیدند و بر اثر همین اعتواد از افراط در حمای  خود انسان و نف  او م 

داری کردند و از این طریق در رشمد سمرمایهدر جلب لذات خودداری م 
عبارت دییر تولید و کار اسمباب رسمتیاری فمرد (. به15و 14دند مؤثر بو

، گیاهمان، و حیوانمات در اثمر بودند. گرچه ظرفی  زیست  محدود خماک
گرف  اما مانع تولید شدن، ناسپاس  و امتناع از تولید تح  فشار قرار م 

 (. 11موهب  خدا بود 

لیمد نومش داشمته نیز در اهمی  زیماد بمه تو 11گرائ فایدهنظریه اخلاق  
 ( و تنهما16بموده های پیامدگرایانه این نظریه زیر مجموعه نظریهاس . 

علماوه در محاسبه سود  .(17داند م 21اصر سود را درمعیار الزام اخلاق  
تح  تمأثیر را  شعورها باید تمام  جانداران و حیوانات ذیسود انسان بر

 گرائ نظریمه فایمده کشماورزی اخلما  در .(18د  مورد ملاحظه قرار دا

 و همافناوری کارگیریبه کشاورزان، رفتاری هایبا چالش اس  مرتبط
 از هستند. مؤثر این موارد در که انسان  عوامر یا و مختله هاینهاده

 همانهاده بهینمه مصمرف و "وریبهمره"فکری  مکتب این تأکیدهای

 کمه اس  اخلاق  نظریه، رفتاری این دید از اس . افزایش تولید برای

 حو  باشد و داشته پ  در را هزینه خسارت( کمترین و فایده بیشترین

 هاینسر منافع و نماید حداکار را مطلوبی  اجتماع  که دارد رسمی 

 پمارتو مبنمای کمارای  معیمار ارائه بیان دییر با به ندارد. آینده اهمیت 

 فم من جانب  حاصر آن اثرات که فوط اقتصادی بوده هاگیریتصمی 

انسمان   همایارزش و حومو  تضمییع ناپایمدار، محیط ، توسمعهزیس 
 (. 4اس  

پذیرش این پارادای  توسط متخصصین کشاورزی باعث توجمه زیماد بمه 
ی عناصر و تکنولموژی ممدرن کارگیری همهافزایش تولید و در نتیجه به

(. نوطه قوت اصل  تولیدگرائ  در تأمین غذا قابر 6در افزایش تولید شد 
دسترس و فراوان و تنوع آن اس ، لذا ارجحی  کمی  تولید بر کیفی  و 

قابر استنباط اس . ایمن پمارادای   محصولات کشاورزی غفل  از سلام 
میزان دستکاری انسان در طبیعم  و تسملط بمر آن را مشمخی نکمرده 
اس . مهمترین نوطه ضعه آن در استخرا  منابع طبیع  محدود بجمای 

ت به تنوع گیاه  و جانوری اکوسیست  خسارت وارد شداحیا اس  که به
عنوان ملاک اخلاق  باعث شد کشاورزان بیشمتر کند. افزایش تولید بهم 

بر اساس ظرفی  تولیدی منابع عمر نمایند تا ظرفی  تحمر، کمااینکمه 
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همای تأثیرات این اقدامات نسمنجیده در کشماورزی را اممروزه بما بحران
 (. 2هستی  محیط  شاهد مختله زیس 
بین  در آمریکما تاریخ ، اثرات این جهان-های اجتماع مطابق با تحلیر

موجب ظهور الیوهای استعماری و سملب مالکیم  اکولموژی انسمان  از 
واسطه سیست  جدیمد مردم بوم  شده، و تغییرات  در اکوسیست  بوم  به

یافته  دنبال مشکلات فرهنی  و اکولوژیک  افزایشمالکی  پدیدار شد. به
معروف 31 در کشاورزی امریکا، تولیدگرائ  که به استامار نامتعادل طبیع 

شدت مورد تشکیت قرار گرف . تولیدگرائ  راهنمای اخلماق  ( به19 شد
هما و اثمرات منفم  نبموده و خوب  برای کشاورزی در محاسمبه ریسمت

تخریب منابع طبیع ، شکس  عادات اکوسیست ، کاهش جوامع روستای  
مرکز کردن مالکی  و قدرت در دس  اغنیا پیامد آن بمود. بمه نظمر و مت
گونه تناسمب  بما رسد تولیدگرائ  با کشاورزی صنعت  سازگارتر و هیچم 

با تفاسیر بیان شده ماهی  توریبا اسمتاماری (. 2کشاورزی متعارف ندارد 
بین  تولیدگرائ  غیرقابر انکار اس . در این دوره با توجه بمه بکمر جهان

هممای ای از بحرانبممودن طبیعمم ، فراوانمم  منممابع تولیممد و نبممود نشممانه
محیط  مووله مراقب  کمتر مورد توجه بوده که درغیمر اینصمورت زیس 

همای مختلمه را تجربمه محیط  و بیماریهای زیسم امروز دنیا بحران
واسطه افزایش قدرت اسمتخرا  کرد. به قول لئوپولد در این موطع بهنم 

وری منابع تولید دیده نشمد کمه اگمر مشمخی ید، کاهش بهرهمنابع تول
ای  که سونام  سرطان واقعیم  دارد و مسمئولین شد، امروز در برههم 

وری لمازم را اند، تولید بدون س  و کود بهمرهه  به عمق قضیه پ  برده
شد. به نظمر داش  و امنی  غذای  تبدیر به دغدغه اصل  مسئولین نم 

ها و مؤسسات مختله به جامعه روستای  که لی  بنیاهرسد شروع فعام 
افزایش تولید را بمیش از پمیش بسمط دادنمد، در ایمن دوره بموده باشمد. 

تمدریج های مختله تشخیی داده و بههمچنین صلاحی  کار را سازمان
های هدر طم  دهمنحموی کمه دانش بوم  کشاورز نادیده گرفته شد بمه

ه از دانش بوم  را نداش ا زیرا آن را کس  جرأت استفاد 1971تا  1951
(. در ایمن 21نمد کردافتماده، تلوم  م همای سمنت  عوبعنوان روشبمه

واسمطه بین  میزان کار ک  و از طرفم  فشمار بمر منمابع تولیمد بمهجهان
علاوه نبمود دیمد سیسمتم  و عمدم مکانیزاسیون حداکار بوده اسم . بمه

بین  نیز ماع  در این جهانوابستی  درون  بین اکوسیست  و سیست  اجت
 حضور پررنی  دارد. 

 اقتصاد جریان اصلی یا متداول 

 از یترپیچیده بین جهان جنگ جهان  دوم پ  از  انولاب تکنولوژیک

(. 21وجمود آورد بمه یکشماورز غالمب فلسمفه عنموانبمه تولیدگرائ  را
، کشماورزی شمکر اصمل جریمان  اقتصماد بینم جهمانواسطه وجود به

به خود گرف . به این ترتیب کشاورزی که در گذشته یت شیوه 41تجاری
زندگ  بود بمه کسمب و کمار درآممدزا تغییمر شمکر یافم  و از سملام  

اس . پ   بین جهاناین  از آثار عرضه و تواضا کننده غفل  شد.مصرف

انسمان "از  میمر مفهموم از کشماورزی آمریکمااز جنمگ جهمان  دوم، 
سمازی ثمروت( تمأثیر یزه شخص  بمه بیشینه انسان دارای انی"اقتصادی
اند، وی قائر بود علوم اخلاق  نسب  به علوم طبیع  عوب مانده .پذیرف 

هما ممرتبط و اقتصاد را زیرمجموعمه علموم فیزیکم  و فومط بمه واقعی 

ایده انسان اقتصمادی، ممدل  را ایجماد کمرد کمه رفتمار (. 22دانس  م 
عنوان ت اجتماع  و اکولوژیک  بمهسازی ثروت را فارغ از ملاحظابیشینه

هنجار در مرکز ثور خود داش  و توانس  بر روی فرضیات اخلاق  ایمن 
 (. 23بین  نیز تأثیر بیذارد  جهان

بین  اقتصاد جریان اصل  وجود دارد که سؤالات دو شکر اصول  از جهان
 گیرد. اولین دیدگاه اقتصادها نشأت م اخلاق  مربوط به کشاورزی از آن

گرا اس . اقتصاد اثبمات  یمت تئموری از رفتمار عولمان  و ماب  یا اثبات
دنبال این اس  که ممردم چیونمه تصممیمات منطو  انسان اس  که به

(. طرفمداران اقتصماد جریمان اصمل  از علموم 11کننمد خود را اتخاذ م 
بمرداری بین  چیمونی  بهمرههای اقتصادی برای پیشگرا و تئوریاثبات

و متخصصین کشاورزی از نیروی کمار، زممین و دییمر منمابع کشاورزان 
لحاظ اقتصمادی گرفتند. فرض اخلماق  ایمن اسم  کمه بمهمحدود بهره 

 سمود رفتاری عولای  و منطو  اس  که به افزایش رضای  یعن  کسمب
های اخلاق  باید مزایمای اقتصمادی روشمن  منجر شود. بنابراین انتخاب
های  نخواهد داش . ت انسان چنین انتخابصورداشته باشند، در غیر این

دومین شکر از اقتصاد جریان اصل  کمه در اخلاقیمات کشماورزی تمأثیر 
گذاشته، مبتنم  بمر کمارای  تخصیصم  اسم . سمؤال  کمه در کمارای  

شود با اخلا  سودمندگرای  مشابه اس . زمان  کمه تخصیص  مطرح م 
شمود تما از ایمن نجر م یت مودار ثاب  از منابع وجود دارد، چه روش  م

منابع برای افراد بیشتری تولید کنی . بر طبق اقتصاد کلاسیت این سؤال 
همای شود، که بر پایمه قمانونتوسط اقتصاد بازار آزاد بهتر پاسخ داده م 

ی در تولید، تعیمین قیمم  یسبب تخصطبیع  عرضه و تواضا اس  که 
عمه خواهمد شمد. توسط بازار و تصمحی  رفتارهمای غیراقتصمادی در جام

ها کاربرد اخلاق  و هنجماری تخصیی منابع بر اساس نوع استفاده از آن
یعن  هدای  منابع بمه سموی  دهد. کارای  تخصیص کارای  را نشان م 
 . (24  وریبهره مصارف  با بیشترین

«. بزرگتر بهتراسم »مهمترین فرض اخلاق  هنجار کارای  این اس  که 
شمود. در گیری مم لیمد نیمروی کمار انمدازهکارای  بیشتر بمر اسماس تو

های با سرمایه و انرژی بیشتر، به کشاورزی به این معن  اس  که روش
دلیر نیاز به نیروی کار کمتر، پربارتر هستند بدون توجه به پیامدها، کمه 

وری و نیروهای مولد خاک با فشار زیاد شامر از بین رفتن تدریج  بهره
 (. 23باشد بر زمین م 

کمش گمرا بمه تعیمین نموع آفم مان  که براسماس اقتصمادهای اثبماتز
توانمد تواند سوگیری داشته باشد و ایمن اممر مم پردازی ، کشاورز م م 

ی توجه ناکاف  به پتانسیر خطرناک این سوگیری بمرای سملامت  نتیجه
طمور معممول کنندگان باشمد. اقتصماد اثبمات  بمهتولیدکنندگان و مصرف

ی محصول اس  و به حومو  اخلماق ، بین  شدههای پیشدنبال پیامدبه
هما در برابمر های اخلماق  انسمانرضای  اشخان و همچنین مسئولی 

گیمری پیاممدگرا و موجودات غیرانسان  توجه  نمدارد و نموع  تصممی 
کند. به بحث کارای  نیز چنین انتوادات  وارد اس ، نیر را ترویج م پایان

گانه توسمعه ری و نبود دید سیستم  در توجه به ابعماد سمهنیلذا بخش 
بین  بمه موولمه پایدار کشماورزی از پمرداختن بمیش از حمد ایمن جهمان

شمود. کمارای  دیمدی تکنیکم  دارد، در نتیجمه در اقتصادی استنباط م 
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های رایج در تحلیر اخلاق  نماتوان اسم . فعمالیت  مامر توجه به ارزش
لحماظ اقتصمادی مدت بهداری تجاری در کوتاهپرورش گاوپرواری در گاو

های فایده، هزینه -سودمند و کارا اس  به این عل  که در تحلیر هزینه
آیمد را درنظمر ممدت بمه وجمود م اجتماع  و اکولوژیک  که در طولان 

های (. کمااینکه صنع  گماوداری بسمیار بیشمتر از سموخ 25گیرد نم 
ای نوش دارند اما مافیای این صمنع  فسیل  در افزایش گازهای گلخانه

 .(26 کنندمحیط  توجه نم های زیس هرگز به هزینه
عنموان ها بههای کشاورزی در نظر گرفتن آنتوجه  به بعض  ویژگ ب 

تواننمد اکولوژیک  و اجتماع  که نم  هایعامر بیرون ( از جمله سرمایه
از مهمتمرین نوماط  صورت کم  بیان شمود،راحت  در معادله تجرب  بهبه

های استانداردی بین  اس . تصمیمات براساس شاخیضعه این جهان
شموند. ( دارنمد، اتخماذ مم 15گوی  برابرسازیکه قابلی  شمارش و پیش

گیمری منظمور تصممی برابرسازی، روش  برای دورانداختن اطلاعمات بمه
مم  صمورت کتوانند بمهنظر کردن از ابعادی اس  که نم راحتر با صرف

ها و مسائل  از جمله حفاظم  مطرح شدن دغدغه. (25وارد معادله شوند 
انسممان، مممزارع خممانوادگ ، و کمماهش اثممرات سمملام  زیسمم ، از محیط

های اقتصاد جریان اصمل  ای از نواقی تئورینامطلوب تکنولوژی نشانه
همای اجتمماع  و بین  ارتباطات پیچیده بمین اکولموژیاس . این جهان

ادیممده گرفتمه و کممارای  را  بمما وجمود عممدم جامعیمم  آن در طبیعم  را ن
 عنوان معیمار فعمر اخلماق  در کشماورزی روا  وهای پیچیده بهموقعی 

کمی  تولید را مهمتر از کیفی  نشان داد. در مجموع با توجه بمه اینکمه 
کارای  از عناصر مورد توجه در دیدگاه استاماری وندل بری و مرکز ثور 

فاصله آن دیدگاه استاماری و اس ، بنابراین انطبا  آن با بین  این جهان
 از پایداری مشخی اس . 

 هولیسم 

ای اسم  ای فلسمفهبین  اخلا  کشاورزی و نظریههولیس  آخرین جهان
دهندۀ آن نیس ، بلکه ، جمع سادۀ اجزای تشکیر«کر» آنبراساس که 

ر، از دهندۀ یمت کمچیزی بیش از آن اس . هر یت از اجمزای تشمکیر
گیرند، وضعی  پیشمین خمود را از دسم  هنیام  که در آن کر قرار م 

زیمرا  شوند که واقعی  آن کر اس .ر م یبدتبه واقعی  جدیدی  داده و
پذیرنمد کمه از مجموعم  آن معادلم  جدیمدی از زیسم  را م  «کر»در 

شممود. هرچنممد آن معادلممه قمموانین خممود را از اجممزای ملهمم  م کممر ُ
امر قرار گرفتن چند جزء در کنمار هم  در  اما گیرد،ش م ادهندهتشکیر

آورد که کارکرد پیشین هر یت از یت کر، سازمان  از روابط را پدید م 
کند. در نتیجه قانون کر برتمر از قموانین همر یمت از اجزا را متحول م 

بین  هولیس  داشتن دید سیسمتم  و (. از خصوصیات جهان27 اجزاس 
های دیدگاه پرورش  اسم . بمر اسماس که از ویژگ  جانبه آن اس همه

عنموان ابمزاری بمرای زنمده مانمدن بین  اکوسیست  نبایمد بمهاین جهان
انسان ارزش ابزاری( ارزیاب  شود، بلکه باید به خودی خود ارزش داشمته 

لحاظ اخلاق  اساس هولیس  زمان  به(. کشاورزی بر11باشد ارزش ذات ( 
جامعمه  حفاظ  از تمامی ، پایداری و زیبای  درس  اس  که در راستای

(. تجارب آلن سیوری در مدیری  منابع طبیع  ریشمه در 13حیات  باشد 

(. 28هولیس  دارد که برگرفته از نظریه اسمات در مورد هولیسم  اسم   
وسمیله ارتباطمات  کمه کمر در نظریه اسمات، ساختار جهمان  زنمدگ  به
ای خسمارت یوری علم  ریشمهنامیده م  شود شکر گرفتمه اسم . سم

مممدت و تفکممر محیط  را در مممدیری  براسمماس اهممداف کوتاهزیسمم 
دانممد کممه در حفاظمم  از سمملام  جامعممه انسممان  و نیری ممم بخشمم 
عنوان یت کر مطرح هستند، موفمق زیس  طبیع  که با ه  و بهمحیط

 کند. عمر نم 
ر نظر گمرفتن مدیری  منابع طبیع  باید بر پایه پیچیدگ  اکوسیست  و د

(. هولیس  زمان  در مدیری  منابع طبیعم  و کشماورزی 29کر آن باشد 
عنوان یمت کمر و نمه ها بمه، زمین و سرمایهآید که انسانبه اجرا درم 

عبارت دییمر همای جداگانمه در نظمر گرفتمه شموند، بمهصورت بخشبه
محیط ، و اقتصمادی اسم  کمه پایداری توأم و متعادل اجتماع ، زیس 

محیط  شود و امنی  غذای  را های زیس تواند مانع پیشرف  بحران م
تضمین نماید. یعن  کشماورز در همر تصممی ، انتخماب و فعمالیت  بایمد 

گیری نیز همین گانه بیاندیشد. در سط  کلان تصمی همزمان به ابعاد سه
همای کشماورزی متعمارف، تصممیمات رویه باید صورت گیرد. در سیست 

اتخماذ  ممدت و در زممان وقموع بحمرانسماس نیازهمای کوتاهبیشتر بر ا
شوند، در حال  که مطابق با هولیس  تصمیمات باید بر اساس اهداف م 

بینم  مشمکلات قبمر از انداز بلندمدت اتخاذ و پمیشمحور و چش ارزش
گیرد. فلسفه هولیس  متناسب بما کشماورزی پایمدار اسم . وقوع صورت 

فلسف  نیازمند مدیری  جامع و درنظمر گمرفتن  لحاظکشاورزی پایدار به
عنوان یت کر اس  که ها، گیاهان، حیوانات، مزارع و کشاورزی بهانسان

بخش  از سیست  اقتصادی، اجتماع ، و بیولوژیک  هستند دیدگاه جمامع 
(. کشاورزی امروزی بیشمتر مسمتعد کشمه الیوهمای 31یا اکولوژیک ( 

توانمد نیازهمای طبیع  اس  که مم  هایجامع مدیری  منابع از سیست 
( چمون 31مخرب کشاورزی صنعت  و کشاورزی متعارف را تغییمر دهمد 

کنمد. مهمتمرین نوطمه قموت اکوسیست  طبیع  از الیو پایدار تبعی  مم 
زیسم  هولیس  در دید جامع آن نهفته اس . بر اساس هولیسم  محمیط

تصمیم  باید بمر انسان  و طبیع  دارای وابستی  درون  هستند، لذا هر 
مدت آن بر روی منمابع اکولموژیک ، اقتصمادی، اساس پیامدهای طولان 

تمرین بُعمد هولیسم  در روش اجتماع  مورد ارزیاب  قرار گیمرد. ضمعیه
(. 2خوب  کاربرد آن تعریمه نشمده اسم  بررس  اخلاق  آن اس  که به

ه هر بین  مخاله تکنولوژی و یا سود اس ، بلکتوان گف  این جهاننم 
ای چنانچه اعتدال عناصر سه گانه توسعه پایدار کشاورزی را حفظ مووله

هما را بما هم  ی بخشنماید و منجر به توسعه یت بخش نشده و هممه
بین  هولیسم  چیمزی بمین ببیند، استفاده از آن اخلاق  اس . لذا جهمان

ساختار پرورش  و استاماری وندل بری اس  یعن  ه  مراقب  از منمابع 
کند. در عمین حمال کمه ع  را در نظر دارد و ه  کارای  را دنبال م طبی

کنندگان را مهمم  شمممرده اممما کسممب سممود از فعالیمم  سمملام  مصممرف
داند. سماختار پرورشم  اممروزه کماربرد زیمادی کشاورزی را نیز مه  م 

محیط  و بُعمد کیفم  نخواهد داش  چون بیشتر بر توسعه پایدار زیسم 
اس  و این در حال  اس  که بُعد کمم  توسمعه نیمز توسعه تأکید نموده 
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اهمی  دارد و این دو باید همزمان مورد توجه قرار گیرنمد. واقعیم  ایمن 
ی فاضله( اس  و با جمعی  اس  که دیدگاه پرورش  بسیار آرمان  مدینه

 در حال افزایش دنیا و ساختار کشاورزی موجود تناسب چندان  ندارد. 
 

 گیرینتیجه
دهد که ابتدا های اخلا  کشاورزی نشان م بین خ  انواع جهانسیر تاری

طبیع  بر انسان سلطه داشته و انسان سازگار با طبیع  و حافظ آن بوده 
های مذهب  و پیشمرف  تکنولموژی تدریج مکانیزاسیون، دیدگاهاس . به

بمرداری از منمابع منجر به دخال  بیشتر انسان در طبیع  و افزایش بهره
برداری از منابع تولیمد از آنجای  که به مدد تکنولوژی قدرت بهره (.2شد 

برداران و مسئولین متوجه کماهش منمابع تولیمد بیشتر شده بود، لذا بهره
های اقتصادی نیمز از مباحمث اخلما  فاصمله نبودند. در این میان تئوری

دانسممتند کممه بممه افممزایش رفتمماری را عولممای  و منطومم  م  گرفتنممد و
عنوان ارزش در تدریج افزایش تولید بهبهسود( منجر شود.  برضای  کس

های تکنولموژی و علمم  بمه بین کشاورزان پدیدار شد و تمام پیشمرف 
برداری از منابع تولید بمه بهانمه خودکفمای  و تمأمین سم  افزایش بهره

همای ، جهان با برخم  بحران81امنی  غذای  پیش رف . در اواخر دهه 
ی رویکرد افزایش تولید بود. به ایمن ه شد که نتیجهمحیط  مواجزیس 

های توسعه کشاورزی جای خود ترتیب مباحث پایداری در میان سیاس 
توان گف  کمه رویکمر رغ  توجه به آن بااطمینان م را باز نمود اما عل 

کل  کشاورزی مبتن  بر تولیدگرائ  اسم  کمه تما ایمن موضموع اصملاح 
زی توریبا غیرممکن خواهد بود چمرا کمه ذات نشود، توسعه پایدار کشاور

های امروزی در تناقض با پایمداری اسم . از آنجمای  تولیدگرائ  با شیوه
و با توجه به ناکام مانمدن  پوشان  داردکه مباحث پایداری با هولیس  ه 

نظمران بمه ایمن راهبردهای مختله برای رسیدن به پایداری، لذا صاحب
توانمد ویژه اخلا  اس  کمه م ی فرهنی  و بههانتیجه رسیدند که بنیان
محیط  شود. بنابراین کماربردی کمردن های زیس مانع پیشرف  بحران

زیسمم  توصممیه گذاری کشمماورزی و محیطبین  در سیاسمم ایممن جهممان
شمود. موفویم  ایممن دیمدگاه در تبیمین ملاحظممات اخلماق ، مسممتلزم م 

وغ فکممری هممماهنی  نهممادی، سیاسمم ، سممازمان ، فرهنیمم  و بلمم
تأثیرگذارترین عناصر انسان  در سیست  تولید کشاورزی در سط  محل ، 

المللم  اسم . از طرفم  ایمن همماهنی  نیازمنمد ای، ملم  و بینمنطوه
همای فمردی و های بنیادی در توسعه انسمان  و پمرورش مهارتفعالی 

اجتماع  در اشکال تفکر جمع ، کار گروه ، مدیری  تضاد و تعارض و 
ترین باشممد کممه در حممال حاضممر مشممکر اساسمم  حتمم  پیشممرفته ... م

 کشورهای جهان اس .
 

 ملاحظات اخلاقی
 داریاخلاق  امان  اصر مورد استفاده، منابع معرف  با پژوهش این در

 .اس  محترم شمرده شده آثار، مؤلفین معنوی حق و رعای  علم 
 
 

 هنام واژه
                       Stewardship .1 نظارت

    Producti .2 تولیدگرای 
 Mainstream economics .3 اقتصاد جریان اصل 

                                           Holism .4 هولیس 
 Perfection of crops .5 کمال محصولات

6. Cultivation and perfection of human beings 
 تهذیب و کمال موجودات انسان 

 Plow .7 قلبه
 Tillage .8 کار در خاک
 Kingship .9 پادشاه 

 Systems thinking .10  دید سیستم 
 Utilitarianism .11 فایده گرای 
 Principle of utility .12 اصر سود

13. Unparalleled exploitation of nature  
 استامار نامتعادل طبیع 

 Agri-business .14 کشاورزی تجاری
  Commensuration .15 برابر سازی
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