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 مقدمه
اولین گام در حل مسائل اجتماعي، شناخت دقیق مسئله، واکاوي ابعااد  

شناساي   مسائله . وجودآورنده آن اسات  گوناگون آن و تحلیل علل و عوامل به

ي دارد کاه نحاوه مداخلاه و    رو اهمیت اساس گذاري عمومي ازآن در سیاست

اکثار   Horst Rittelبه اعتقاد (. 4)کند  هاي بالقوه مسئله را مشخص مي حل راه

مساائل  ... مسائل اجتماعي نظیر ناابرابري، فقار، نااامني غاذايي، ساالمت و      

توان آنهاا را باه راور     اي هستند که نمي و پیچیده (Wicked problem) غامض

يگار، باه دلیال نقاا رراحاي در توساعه       از ساويي د (. 2)کامل رفع کارد  

توانند نقا محوري را در کاها پیامدهاي منفاي   ها، رراحان مي زيرساخت

ده ويژگي براي مساائل غاامض رکار کارده      Rittel. گونه مسائل ايفا کنند اين

بندي دقیق مسئله؛ سخت يا غیرممكن بودن  دشواري تعريف و صورت: است

حال درسات ياا     وجود نداشاتن هایر راه   گیري يا تعريف مرزهاي آن؛ اندازه

؛ وجاود  (توان به اقدامات خوب يا بد اشاره کرد تنها مي)نادرست براي مسئله 

نداشتن هیر رويكرد يا الگوي استاندارد براي پرداختن به آن؛ وجود بایا از  

پیوستگي با ساير مساائل غاامض؛ در اختیاار     هم يک توضیح براي مسئله؛ به

هاا در   حل قطعي براي حل آن؛ ناگزيري در ارائه راه نبودن هیر آزمون علمي

واساطه متغیار باودن فضااي رراحاي و کسام ماداوم         باه )مقیاس کوچک 

پاذيري   فرد بودن و در نهايت اهمیات مسائولیت   ؛ منحصربه(ارالعات جديد

 .رراحان در پرداختن به اين مسائل

 ،Elina Närvänenباه ويراساتاري    «ماديريت ضاايعات غاذايي   »کتاب 

Nina Mesiranta ،Malla Mattila  وAnna Heikkinen توساااؤ مهسساااه 

Springer Nature Switzerland AG   منتشاار شااده اساات 2020در سااا .

عنوان  اند با معرفي نحوه مديريت ضايعات غذايي به نويسندگان تالش کرده

 هايي مبتني بر پژوها، متناسم باا ماهیات   حل ، راه«يک مسئله غامض»

محیطاي، اقتصاادي، اجتمااعي و     و با مالحظات زيستچندوجهي مسئله 

 Food Loss and Waste (FLW)اتالف و ضاايعات غاذايي   . کنند اخالقي ارائه 

ساوم غاذاي تولیدشاده در سراسار جهاان دارد،       که وسعتي قريم به يک

 شاود؛  هااي غاذايي پايادار محساوب ماي      چالا اساسي در رراحي نظام

 

 

 

 راور  باه گاذارد و   ه تأثیر منفي مياين مسئله بر امنیت غذايي و تغذي

، آلاودگي  Greenhouse Gas (GHG)اي  توجهي باه انتشاار گازهااي گلخاناه     قابل

رفاتن تناوز زيساتي     هاي ربیعي و ازدست اکوسیستممحیطي، تخريم  زيست

توان عالوه بار   رسد با کاها ضايعات غذايي، مي به نظر مي(. 6)کند  کمک مي

جهي از محصوالت به چرخه مصرف، اقدامات مهثري در تو بازگرداندن حجم قابل

 . صورت داد...( نیروي کار، آب، انرژي، زمین و )راستاي استفاده کارآمد از منابع 

هااي   کتاب مديريت ضايعات غذايي نتیجه تالش متخصصاني از رشته

باا   المللي است که در قالم يک پروژه تحقیقاتي مختلف و نیز محققان بین

شاهروندان کااها دهنادگان فعاا  ضاايعات       -کنندگان  فمصر»عنوان 

انجاام   2042-2043هااي   فنالند، ري ساا   Tampereدر دانشگاه  «غذايي
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فصال، کااها ضاايعات     43اين کتاب در قالم چهار بخا و . شده است

مواد غذايي را از منظر تغییر رفتار باازيگران در ساطوت توزياع و مصارف،     

هااي مربوراه،    هاا در شابكه   ساني و فعالیات ارتباط عناصر انساني و غیران

هااي ابتكااري و    حل فرهنگي و همچنین راه -گیري معاني اجتماعي  شكل

اسااس، ماديريت ضاايعات غاذايي      براين. دهد عملي مورد مطالعه قرار مي

از  شود که عنوان يک تالش چند سطحي و چندعاملي در نظر گرفته مي به

 .هاي مختلف امكان تحقق دارد حل رريق راه

در فصل مقدماتي کتاب، چارچوبي ارائاه شاده اسات کاه ضاايعات      

و ( اي رشته میان)اي بدون ساختار، میان بخشي  عنوان مسئله غذايي را به

وضاوت باا معیارهااي ناامبرده      ها به اين ويژگي. کشد مقاوم به تصوير مي

منقطع و ناپیوسته بودن ادبیات . ندشده براي مسائل غامض مطابقت دار

مربوط به ضايعات مواد غذايي و اغلم تمرکز بار ياک مرحلاه واحاد در     

ياا حتاي   ( فروشاي، مصارف نهاايي    مانند فرآوري، خرده)زنجیره غذايي 

هاي جغرافیايي مشخص، روند توسعه رويكردهاي نوآورانه و مبتني  مكان

ه است؛ بنابراين باه نظار   بر شواهد را براي مديريت اين مسئله کند کرد

هااي   بنادي  هايي فراتار از تقسایم   چارچوب ارائه شده که زمینه رسد مي

ساختارمند نبودن و عادم  . کننده باشد دهد، کمک موجود را پوشا مي

دشواري در شناسايي علال،   بندي دقیق اين مسئله، به توانايي در صورت

اتاالف و ضاايعات   بر سر تعريف واحد از  نظر اثرات دقیق و حتي اختالف

همچنین، ضايعات غذايي يک مشكل میاان  . شود غذايي نسبت داده مي

شود که بسیاري از بازيگران را در سراسر نظاام   بخشي در نظر گرفته مي

ارتباط، نويسندگان تأکیاد   دراين. کند غذايي از مزرعه تا سفره درگیر مي

شترين میازان  کنندگان مواد غذايي و خانوارها بی کنند هرچند توزيع مي

کنند، نبايد آنها را باه راور    گیري را تولید مي اندازه ضايعات غذايي قابل

انحصاري مسئو  ظهور آن دانسات؛ چراکاه ضاايعات ماواد غاذايي در      

دهد و در کنار بسایاري   تقارع چندين اثر در سراسر نظام غذايي رخ مي

رااور  هااا بااه هااا و زمینااه از عواماال اثرگااذار مسااتقیم، بساایاري از روا 

نويساندگان  . گذارناد  غیرمستقیم بر ظهور ضايعات مواد غذايي تأثیر مي

ها و اصو  اخالقي مرتبؤ با ضايعات غذايي که  همچنین معتقدند ارزش

گاذارد نیاز تااأثیر مهماي باار     بار ادرا  باازيگران از مشااكل تاأثیر مااي   

در . هاا توساؤ باازيگران دارد    هاي پیشنهادي و نحاوه بسایآ آن   حل راه

گیرناد   ضايعات غذايي را مثالي از يک مشكل مقاوم در نظر ماي  نهايت،

حل نیست و مديريت آن مستلزم درگیاري   بار براي همیشه قابل که يک

هااي مختلاف و در ساطوت مختلاف      بازيگران مختلف از رريق فعالیات 

هاي خصوصي، دولتي و داورلبانه را درگیر  که هم سازمان روري است؛ به

 .کند ميهاي نوآورانه  حل راه

به تغییر روند تحقیقات ضايعات غذايي از تمرکاز بار در  پدياده و     باتوجه

تار، باه نظار     گیري آن به سمت رويكردهاي کمتر کنشگر محور و جاامع  اندازه

هااي   هاا و ديادگاه   رسد چارچوب معرفي شده با ترکیم تحقیقات از زمیناه  مي

از . وز ارائاه دهاد  هاي عملي در مورد اين موض نظري مختلف، قادر است بینا

حل محور اين کتااب، ساهم ارزشامندي در     رسد رويكرد راه ررفي، به نظر مي

هاي آتي در حوزه ضايعات غذايي و امنیات غاذايي داشاته باشاد؛ لاذا       پژوها

امیادواريم نساخه حاصال بتواناد     . ترجمه آن در دست اقدام قرار گرفته اسات 

پژوهشااگران، دسترسااي بااه منبااع ارزشاامندي را بااراي ارتقاااي بیاانا     

هااي   گذاران، مديران اجرايي، صاحبان صنايع و همچنین فعاالن تشكل سیاست

 .مندان در اين حوزه فراهم کند قهاجتماعي و ديگر عال
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