
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 دس تِٛیذ حیبت ٞٓ وٝ ضذ ٌزاسی ٘بْ «صا اضتغبَ ثٙیبٖ، دا٘ص تِٛیذ،» ثٝ ا٘مالة ٔؼظٓ سٞجش سٛی اص حبِی دس 1001 سبَ

 اص وطٛس ٟٔٓ ٔسبئُ ٚ ٞب اِٚٛیت غذس دس ٞٙٛص وطٛس، دس ٔؼیطتی ٔسبئُ ٚ التػبد ٞٓ ٚ پیٕٛدٜ سا دضٛاسی ٔسیش ٌزضتٝ ٞبی سبَ

 التػبدی ٔسبئُ حُ ثش ِٝ ٔؼظٓ وٝ است دٞٝ یه اص ثیص آ٘ىٝ سغٓ ػّی دسٚالغ،. داسد لشاس ا٘مالة حىیٓ سٞجشی تیضثیٗ ٍ٘بٜ

 التػبدی ٔسبئُ اص ٟٕٔی ٞبی ثخص ٞٓ ٞٙٛص أب دادٜ، اختػبظ ٔٛضٛع ایٗ ثٝ سا ٔتٕبدی ٞبی سبَ ٌزاسی ٘بْ ٚ داضتٝ تأویذ

 وٝ است ٟٔٓ ساٞجشدیِ  ص٘دیشٜ یه اص ثخص تشیٗ ٟٔٓ حبَ، دسػیٗ ٚ اثتذایی ثخص تِٛیذ. است ٘ىشدٜ پیذا ٔٙبسجی سبٔبٖ وطٛس،

 دسن ٚ غحیح فٟٓ وٝ است ایٗ اغّی ٔٛا٘غ اص یىی. وٙذ وٕه وطٛس اختٕبػی – التػبدی ٔطىالت خذی حُ ثٝ تٛا٘ذ ٔی

 ثشای الصْ اسادٜ وٝ ایٗ تش ٟٔٓ ضٛد، ٕ٘ی دیذٜ ٞب آٖ أثبَ ٚ تِٛیذ صایی اضتغبَ ٚ ثٙیب٘ی دا٘ص تِٛیذ، خٟص تِٛیذ، سٚ٘ك اص ػٕیمی

 الصْ ػُٕ آٖ ٔمتضبی ثٝ تبوٖٙٛ ٚاسغٝ ایٗ ثٝ ٚ است ٘ذاضتٝ ٚخٛد اخشایی ٔذیشاٖ ٚ ٔسئٛالٖ اص ثسیبسی دس ساٞجشدٞب ایٗ تحمك

 .است ٘طذٜ وبفی ٚ

 شناسی مفهوم و معنایی تبیین

 وٕه غحیح اخشای ثٝ تٛاٖ ٕ٘ی غحیح فٟٓ ثذٖٚ ٚ ثٛد خٛاٞذ آٖ اخشای سٔض سبَ ضؼبس ٔفْٟٛ اص غحیح دسن است عجیؼی

 سبخت یب تِٛیذ. است  آٔذٜ تِٛیذ ٚ اسائٝ ٘تیدٝ، ػُٕ، وبس، ٔحػَٛ، فشاٚسدٜ، استخشاج، ٔؼب٘ی ثٝ ِغت دس Production ٚاطٜ. ٕ٘ٛد

 ثٝ ٔٙبثغ تجذیُ ثشای وٝ است الذأبتی سّسّٝ تِٛیذی فؼبِیت. ثبضذ ٔی خذٔت یب وبال ثٝ اِٚیٝ ٔٛاد تجذیُ ٔؼٙی ثٝ ِغت دس

 . ٌیشد ٔی غٛست ٔٛسد٘یبص ٞبی وبال

 ٚ ٔذاْٚ تِٛیذ ٘ٛع دٚ ثش ٚ است؛ ٔٛخٛد أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ اص استفبدٜ ثب ٔٛسد٘یبص خذٔبت ٚ وبال تٟیٝ ٔؼٙی ثٝ فشآٚسی، یب تِٛیذ

 فشایٙذ: اص است ػجبست تِٛیذ دسٔدٕٛع. ضٛد ٔی ضبُٔ سا ٟ٘بیی یب ٚ ٔتٛسظ وُ، تِٛیذ اص ٘ٛع ٞش فشآیٙذ تِٛیذ؛. است ٔتٙبٚة تِٛیذ

 .است ثبِمٜٛ ٚ ثبِفؼُ أىب٘بت ٚ ٞب ظشفیت اص استفبدٜ ثب ستبدٜ ثٝ دادٜ تجذیُ

 ثیبیذ پذیذ داخُ دس تِٛیذ ٞش دا٘ص اٌش. ضٛد وست تِٛیذی سضتٝ ٞش دس تخػع ٚ دا٘ص ٚ ػّٓ وٝ ٔؼٙبست ایٗ ثٝ ثٙیب٘ی دا٘ص

 چٙیٗ دس. سفت خٛاٞذ ثیٗ اص یب ٚ یبفتٝ وبٞص آٖ پزیشی تحشیٓ ٚ پزیشی تٟذیذی ٚ پزیشی آسیت ٚ ضذ خٛاٞذ ٔب٘ذٌبس ٚ پبیذاس

 وبالٞب ٔٛ٘تبط ٔؼٙبی ثٝ ٌبٞی تِٛیذ. است ٔٛخٛد آٖ دا٘ص چٖٛ وشد آغبص ٘ٛ اص تٛاٖ ٔی ٔمغغ ٞش دس  دضٕٙبٖ وبسضىٙی ثب غٛستی

 .پبضذ ٔی فشٚ خٛاٞی ثبج ٚ تحشیٓ وٕتشیٗ ثب ٚ است ثٛٔی دا٘ص ٚ ػّٓ فبلذ ٔٛ٘تبط أب ثشد ٔی وبس ثٝ ٘یض
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 دس تِٛیذ ایٗ ٚ ثٍیشد ضىُ ٚالؼی ٔؼٙبی ثٝ تِٛیذ اٌش. است ثٙیب٘ی دا٘ص ٚ تِٛیذ غحیح اخشای ثذیٟی ٚ عجیؼی ٘تیدٝ اضتغبَ

 تِٛیذ،» سبَ ضؼبس ٔثّث ثٙبثشایٗ. ضٛد ٔٙدش اضتغبَ افضایص ثٝ حتٕبً ثبیذ ثبضذ ثٙیبٖ دا٘ص ٔختّف ٞبی سضتٝ ٚ ٞب ػشغٝ

 . ثبضذ ٔی ٞٛضٕٙذا٘ٝ ثسیبس آٖ ا٘تخبة ٚ داس٘ذ ٘بٌسستٙی پیٛ٘ذی «صا اضتغبَ ثٙیبٖ، دا٘ص

 سال شعار وجودی فلسفه و چرایی

 لشاس تأثیش تحت سا لذست ٔؼبدالت ٕٞٝ تشویجی ٞبی خًٙ وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ خٟبٖ ٚ ایشاٖ وٙٛ٘ی ضشایظ ثٝ دلیك ٍ٘بٜ وٕتشیٗ

 ٘بوبسآٔذی. وٙٙذ ٔی استفبدٜ سلجب حزف ثشای ٕٔىٗ ٞبی ضیٜٛ تٕبٔی اص ٚ اثضاسٞب ٕٞٝ اص ٞب خًٙ ٘ٛع ایٗ دس دضٕٙبٖ. است دادٜ

 ٚ تحشیٓ حشثٝ اص تٟٙب حبَ ثبایٗ است ضذٜ آضىبس ٕٞٝ ثش خٟب٘ی تحٛالت ٔذیشیت اص ٚ سلیجبٖ ثب ٔٛاخٟٝ اص غشثی اثشلذست

 ٔب٘ذٌبسی ساٜ تٟٙب پیچیذٜ ٞبی سلبثت ٚ تشویجی ٔٙبصػبت وٙٛ٘ی ٚضؼیت دس. خٛیذ ٔی ثٟشٜ ٔخبِف ٞبی دِٚت ٔحذٚدسبصی

 دس ٚ داضتٝ ٍ٘ٝ ساضی سا اسالٔی ٘ظبْ ٔشدٔی ػمجٝ صایی اضتغبَ. است اضتغبَ ایدبد ٚ تِٛیذ سبختٗ ثٙیبٖ دا٘ص تِٛیذ، سبصی ثٛٔی

 ا٘شطی اص ٚ سبختٝ أیذٚاس سا وشدٜ تحػیُ خٛا٘بٖ ثبألخع خٛا٘بٖ ػظیٓ ضجىٝ تٛا٘ذ ٔی اضتغبَ ایدبد. وشد خٛاٞذ حفظ غحٙٝ

 دس ٘یض خٛا٘بٖ ثٝ خغبة اسالٔی ا٘مالة دْٚ ٌبْ ثیب٘یٝ پیبْ. ثٕٙبیذ سا استفبدٜ ٟ٘بیت ٞب آٖ خاللیت لٜٛ ٚ ٞیدب٘ی لذست ٚ ٔتشاوٓ

 .ٌشفت ثٟشٜ ٘ظیش ثی فشغت ایٗ اص اضتغبَ ٚ دا٘ص ٚ تِٛیذ عشیك اص ثبیذ ٚ وطٛس٘ذ ٔحشوٝ ٔٛتٛس خٛا٘بٖ. است ٟ٘فتٝ ٘ىتٝ ٕٞیٗ

  اساسی های روش و رویکردها

 تجّیغ، سٚضٍٙشی، سبصی، ٌفتٕبٖ. ثبضذ ٔی ثشخٛسداس خبظ اِٚٛیت اص پشداصی ایذٜ ٚ پشداصی ٘ظشیٝ ٚسصی، ا٘ذیطٝ فىش، تِٛیذ

 ای سسب٘ٝ ٚ ٟ٘بدی تؼبُٔ ٚ افضایی ٞٓ ٕٞبٍٞٙی، ایدبد است، وٙٙذٜ تسٟیُ ٚ ساٍٞطب وبٔالً سبَ ضؼبس تحمك ثشای تٟییح ٚ تشٚیح

 «اختٕبػی ٞبی ضجىٝ ٔدبصی، فضبی ٔغجٛػبت، سیٕب، غذا،» ضبُٔ ٞب سسب٘ٝ ٚ سثظ ری ٟ٘بدٞبی ٚ ٞب دستٍبٜ ٌب٘ٝ، سٝ لٛای اص اػٓ

 تؼٕیك ٚ ثسظ ثشای اختٕبػی ٚ فشٍٞٙی ٍ٘بسی پیٛست سبخت، خٛاٞذ فشاٞٓ صا اضتغبَ ٚ ثٙیبٖ دا٘ص تِٛیذ ثشای سا الصْ ثستشٞبی

 ػّٕیبت وٙذ، ٔی تضٕیٗ سا آٖ اختٕبػی پبیٍبٜ ٚ ٔشدٔی ػمجٝ ٚ ضٛد ٔی تِٛیذی چٙیٗ سبختٗ فشاٌیش ٔٛخت تِٛیذ ٚ وبس فشًٞٙ

 دس ٔشتجظ ٞبی پٛیص ا٘دبْ ثٛد، خٛاٞذ ضشٚسی أشی تِٛیذ ّٔی ثش٘بٔٝ ػّیٝ دضٕٙبٖ ادساوی ٚ ضٙبختی خًٙ ثب ٔٛاخٟٝ دس سٚا٘ی

 ضشٚسی سبَ ضؼبس تحمك ثشای استب٘ی ٚ ّٔی ٞبی لشاسٌبٜ ایدبد دٞذ، سشایت ٞب ػشغٝ ٕٞٝ ثٝ سا تِٛیذ اثؼبد تٛا٘ذ ٔی صٔیٙٝ ایٗ

 خذی ٔتِٛی سبَ ضؼبس وٝ داد خٛاٞذ ٘طبٖ وطٛس سشاسش دس استب٘ی ٚ ّٔی ٞبی لشاسٌبٜ ثیٗ افضایی ٞٓ ٚ استجبط ثشلشاسی ٚ است

 .وٙذ ٔی خٌّٛیشی سٚصٔشٌی ٚ غفّت اص ٚ داسد

 تولید موانع

 ٞٓ تِٛیذ ٔسئّٝ ثٝ ٞب سبَ ٌزاسی ٘بْ سبَ دٜ اص ثیص حتی وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثشد ٔی س٘ح ضذٜ ٟ٘بدیٙٝ ٚ خذی ٔٛا٘غ اص وطٛس دس تِٛیذ

. ٘فت فشٚش ثٝ وطٛس ثٛدخٝ ٚاثستٍی ٚ ٘فتی التػبد: اص ا٘ذ ػجبست ٔٛا٘غ ایٗ اٞٓ. وٙذ ایدبد صٔیٙٝ ایٗ دس الصْ تحَٛ ٘تٛا٘ستٝ

 فسبدٞبی ٚخٛد سٚیٝ، ثی ٚاسدات ٔب٘ٙذ تِٛیذ سلجبی خٛالٖ. دِٚتی ػٛأُ دست دس غٙؼت ٚ التػبد ا٘حػبس ٚ دِٚتی التػبد

 ثٝ ثٟشٜ دادٖ حتی ٚ ثب٘ىی  ثٟشٜ ثبالی ٘شخ ثب٘ىی، سٛد ثبالی ٘شخ ٞب، ثب٘ه داسی ثٍٙبٜ اص. ٘بسبِٓ ثب٘ىی ٘ظبْ ٚخٛد. ٌٛ٘بٌٖٛ

 التػبد اص ثب٘ىی ٘ظبْ تأثیشپزیشی دس٘تیدٝ ٚ ٞب ثب٘ه ثٛدٖ دِٚتی ِٔٛذ، غیش ثبصاسٞبی دس ٞب ثب٘ه فؼبِیت ٔذت، وٛتبٜ ٞبی سپشدٜ

 ٞبی ٌیشی خٟت. ٚوبس وست فضبی دس وٕشضىٗ ٞبی دضٛاسی. سسٕی ٔدبسی اص ٌستشدٜ لبچبق. سیبسی تػٕیٕبت ٚ دِٚتی

 تٛخٟی ثی. سبص تػٕیٓ وبسضٙبسبٖ ٚ ٌیش تػٕیٓ ٔذیشاٖ اص ثسیبسی ٌشایی غشة ٚ ِیجشاَ ػٛأُ تسّظ ٚ ٘فٛر. ٍ٘ش ثشٖٚ التػبدی

 غبحجبٖ ٚ ٔسئٛالٖ ٔیبٖ دس ّٔی ٔٙبفغ ثش فشدی ٔٙبفغ تشخیح. ٕٞسبیٍبٖ ظشفیت ٚ ای ٔٙغمٝ ثبصاسٞبی ٚ غبدسات ثٝ ٔسئٛالٖ

 .سشٔبیٝ
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 ها بایسته و الزامات

 داخّی ٔطبثٝ ثب وبالٞبی ٚاسدات ٕٔٙٛػیت. آٖ ثٟیٙٝ ٔذیشیت ٚ ٞذفٕٙذسبصی ٚ ٚاسدات دس ثبصٍ٘شی -

. است «داخّی تِٛیذ سّٓ ٚ ثضسي ثالیی» ا٘مالة ٔؼظٓ سٞجشی دیذٌبٜ اص وبال لبچبق. ٔبفیبیی ٞبی ضجىٝ ٚ لبچبق ثب ٔجبسصٜ -

 ػُٕ خٛاستٝ ایٗ ثٝ تبوٖٙٛ أب( 6/6/00. )داس٘ذ تأویذ لبچبق وبالٞبی صدٖ آتص حتی ٚ خذی ٔجبسصٜ ثش صٔیٙٝ ایٗ دس ایطبٖ

 .است ٘طذٜ

 .است تِٛیذ ثشای ٔب٘ؼی ٚ چبِص وٝ ٌشایی ثش٘ذ ٌزاضتٗ وٙبس -

 .اضتغبَ ٚ تِٛیذ ثشای لب٘ٛ٘ی ٔدبصی تسٟیُ ٚ لٛا٘یٗ دس ثجبت استٕشاس -

 ٔحٛسی تِٛیذ ضذٖ فشًٞٙ ٚ تِٛیذ ثٝ وٕه ثشای ٔشدٔی ٔسئِٛیت احسبس ٚ تؼػت -

 صٔیٙٝ ایٗ دس اختٕبػی اػتٕبدسبصی ٚ فبخش ٚ صیجب ثبدٚاْ، ٔؼتجش وبالٞبی تِٛیذ -

 ٔحٛس ػذاِت اسالٔی التػبد سبصی ٌفتٕبٖ -


