
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

1044 هارب، 1، شماره 7دوره   

29 -07صفحات   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

 جایگاه اخالق در کشاورزی صنعتی
 

 3قهفرخی سید مصطفی موسوی ،2علیرضا پارسا ،1حسن عباسی

 جنوب تهران نور پیام دانشگاه علمی هیئت 1

 جنوب تهران نور پیام دانشگاه علمی هیئت 2

 جنوب تهران نور پیام دانشگاه اسالمی، اخالق ارشد کارشناسی 3

 

 چکیده

مقاله که ما در این  گردد میآشکار  کامالًمدرن، جایگاه اخالق در کشاورزی صنعتی برای ما  امروزه با نگاهی گذرا به کشاورزی

 ی عرصههستیم که اخالق در کشاورزی صنعتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ و آیا در  سؤاالتبه دنبال پاسخگویی به این 

مت اجتماعی وجود دارد؟ ابتدا در این نوشتار به ککر اخالقی برای  توسعه سال ی نامه نظامکشاورزی اصول اخالقی خاص و 

مطالعات -1پژوهشی و مطالعاتی مختلف در این زمینه که شامل:  ی حوزهتعریفی از علم اخالق اشاره شده است و به بیان سه 

را شرح  ای حرفهمطالعات هنجاری هستند پرداخته است و در ادامه تعاریف حرفه و اخالق -3مطالعات فرا اخالقی -2توصیفی 

به تبیین اخالق  باشد میفوق جزء مطالعات هنجاری  بندی تقسیمدر  ای حرفهداده است و با توجه به اینکه جایگاه اخالق 

در کشاورزی پرداخته است. سپس نظریات مختلف پرکاربرد در مکاتب مختلف فلسفی و غرب را در این زمینه شرح  ای حرفه

اسالم در این زمینه به بیان این نکته پرداخته است که اصول منشور اخالقی در اسالم  ی نظریهبه داده است و در ادامه با اشاره 

، آید می، بدین ترتیب اصولی را که از منابع اسالمی به دست باشد میدر فروع  ها حرفهمشترک است و تفاوت  ها حرفه ی همهدر 

کامل به تشریح کاربرد اصول  طور بهگرفت.ما در این نوشتار  کشاورزی به کار ی حرفه خصوص به ها حرفهدر تمام  توان می

از مسائل و مشکالت ناشی  رفت برون حل راه درنهایتاخالقی در تولید، توزیع و مصرف محصوالت کشاورزی خواهیم پرداخت و 

 . دانیم میکشاورزی  ی حوزهاز عدم کاربرد اخالق در کشاورزی صنعتی را گسترش توسعه پایدار در 
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