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 چکيده

سستن اسذاِل صادُ تالی تألیف ضدذُ اسد      کتاب پَل ٍ اسص ٍ تاًکذاسی تَسط تیوَس سحواًی ٍ هیش
گیشی ٍ تکاهل علن اقتػاد ّدن اص ًردش    تا تَجِ ِت ایي هَضَع کِ دس دًیای اهشٍص ٍ ِت دًثال ضکل

ای ضدکل   ٍیژُ ّا ٍ اطالعات هَسد ًیاص تشای تحلیل، صتاى تخػػی تحلیلی ٍ ّن اص ًرش تَلیذ دادُ
گشفتِ اس  ٍ اص آًجا کِ تذٍى آضٌایی تا ایي صتاى تخػػی اهکداى تحلیدل یدا اسدت ادُ اص تحلیدل      

ّا ٍ اطالعات تَلیذ ٍ هٌتطش ضذُ ٍ ّوچٌدیي اهکداى تدِ سٍص کدشدى      دیگشاى، اهکاى است ادُ اص دادُ
یف ٍ ه داّین  حَصُ پَل ٍ تاًکذاسی ٍجَد ًذاسد ٍ ّوچٌیي دس ًرش داضتي ایدي ًکتدِ کدِ، ت داس    

ّای اقتػادی تشای یک کاسضٌاس اقتػادی ِت طَس عام ٍ یدک کاسضدٌاس    هَسد است ادُ دس تحلیل
تاضذ، اص ایي سٍ ایي کتاب ِت تشتیثی آهادُ ضذُ اس  کِ ِت ًیداص   هالیاتی ِت طَس خاظ ضشٍسی هی

 پشداصد  ّای هشتَط ِت پَل ٍ اسص ٍ تاًکذاسی هی کاسضٌاساى هالیاتی دس حَصُ
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ٍ تکاهدل علدن اقتػداد     یشیگ اهشٍص اس   ِت دًثال ضکل یایهَضَعات دً یيتش ( اص هْنیٍ اسص
َل یلیّن اص ًرش تحل  یصتاى تخػػد  یل،تحل یتشا یاصّا ٍ اطالعات هَسد ً دادُ یذٍ ّن اص ًرش ت

اتشاضکل گ ای یژٍُ کدِ کتداب    تاضدذ  یهَضدَع هد   یيا یّذف کتاب دس ساستا یي،شفتِ اس   ٌت
ص الصم تشا هدشتثط تدا اقتػداد کدالى، پدَل،       یاقتػداد  ّدای  یدل ٍ تحل ّا فْن دادُ یحذاقل دًا

َل ّای یاس ٍ تاصاس اسص ٍ س یتاًکذاس ن ًوا یٍ هال یپ ِ   یذسا فشّا َاى هقذهد  یا   فػل دٍم تدا عٌد
ٍ تدِ   کٌذ یه یاىسا ت یکالى اقتػاد یاساس یشّایتا هتغ ییآضٌا یلِت طَس ک یهل یّا تش حساب

ًَِ ضتِ ضذُ اس  کِ تا حذ اه یا گ ٍاسد ضذى دس هثاحث تکٌ کاىًَ ساجد    یٍ تخػػد  یکیاص 
 یدا  یطلدة اص ًردام تداًک    یدک  ید  اهشٍص کِ هاّ یایضَد  پَل، دس دً یِت هَضَعات خَدداس

سٍ  یدي   اص اضدَد  یه یذُتش فْو آساى یسا داسد تا داضتي دًاص حساتذاس یًرام تاًک یتشا یت ْذ
ذُ ٍجَد داسد تا تا هشٍس کل یاهکاى تشا یيا یل، دس غَست توا َاًٌ  یدات ٍ کل یحسداتذاس  یاتخ

تْا یهٌات  ه شف یژُعلن اقتػاد ٍ ِت ٍ شُ ت یضذُ دس ًا دص      یطتشیکتاب ْت تثدشد ٍ تدِ سدطا دًا
ًَگ   ی ضایذت یٌِصه یيخَد دس ا َاى پَل، چگد  یداى ٍ تحدَل آى، تدِ ت   یدذایص پ یفػل سَم تا عٌ

 یات  پَل کِ اتذاع آى دس ضدواس اتدذاعات ٍ کطد    پشداصد یه َْم پَل ٍ کاسکشد ٍ تحَالت آى ه
َاع ٍ اضدکال هت دذد    یخاسصضوٌذ تطش ّوچَى کطف آتص اس ، دس طَل دٍسُ تاس یاستس د  یًا

اتدذاع ٍ   یي  ّوچٌد گیدشد  یَسد است ادُ قشاس هد ه یِت ضکل ف ل یداضتِ ٍ پس اص تحَالت هتواد
َاهد    یسا تدشا  یاهکاى سضذ ٍ تَسد ِ اقتػداد   یٌکِتکاهل پَل دس طَل صهاى ضوي ا  تطدشی ج

ثَد سطا صًذگ ن ًوَدُ اس  دس هجوَع ِت ْت جاه یٍ سفاُ اجتواع یفشّا  یپد  یاس   تدشا  یذًُا
ًَ یگاُتشدى ِت جا ًَ یپَل دس اقتػادّا یکٌ تکاهدل ٍ تحدَل پدَل ٍ     یٌدذ تدش فشآ  یهدشٍس  ی،کٌ

َاى     یياس  کِ دس ا یضشٍس یتاًکذاس فػل ِت آى پشداختِ ضذُ اس   دس فػل چْداسم تدا عٌد
َاهل هؤثش تش خلق پَل، ه اّ پَلخلق  یسنهکاً ِ پا یٌگی،عشضِ پَل، حجن ًقدذ  ینٍ ع َل  ید  یپد

ا سا ت َاهل هؤثش تش آًْ  یسدادگ  یدي تدِ ا  اص آى اس  کِ تش یچیذُخلق پَل پ یٌذ  فشآضَد یه یاىٍ ع
ًَگ یاىت فػل ِت آى پشداختدِ ضدذُ اسد  دس     یيکِ دس ا یٌذفشآ یيًحَُ ًگاُ ِت ا یضَد اها چگ

ذ دستِ َاهل کل تشدى یپ ٍهطالة  یٌت  یداى هؤثش دس عشضِ پَل سَدهٌذ اس  ٍ قثدل اص ت  یذیِت ع
سد  یذیکل ینتا ه اّ ییخلق پَل، آضٌا یٌذفشآ تِ ضدَد   هشتثط تا تحث خلق پَل الصم اس  کِ دًا

َل یاىت یي،ّوچٌ َل یِکِ ضاهل پا یسِ ه َْم پ فػدل   یدي اسد  دس ا  یٌگیحجن پَل ٍ ًقذ ی،پ
َاى ضذُ اس   فػل پدٌجن تدا    یاىت ّدا، تداصاس اسص ٍ ًدشر اسص، ه ْدَم تدشاص       تدشاص پشداخد    عٌد
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 یي  اهشٍصُ تا گستشش هثادالت تد ضَد یدادُ ه یاٍاتستِ ِت آى سا تَض یّا ّا ٍ حساب پشداخ 
تقدال سدشها       یالولل هثادلدِ   یدا  یِچِ ِت ضکل هثادِل کاالّا ٍ خذهات ٍ چدِ تدِ ضدکل ًقدل ٍ ًا
ط ِت تشاص پشداخ  یی،داسا و  هثاخث هشَت ِ  ید  ّا ٍ تداصاس اسص ّا جْد    یياسد   تدِ ّود    یافتد

َل یاس ٍ س یاص هسائل پَل، تاًکذاس یقضٌاخ  عو تدا هسدائل تدشاص     یکلد  ییهستلضم آضدٌا  یپ
 یيتدش  هْدن  یکدی، فػل تذٍى پشداختي ِت هثاحدث تکٌ  یيکِ دس ا تاضذ یهّا ٍ تاصاس اسص  پشداخ 

ط ِت تشاص پشداخ   یشتدأث  یِ،ٍ حسداب سدشها   یحسداب جداس   یّا کِ ضداهل اجدضا   هسائل هشَت
َاهدل هدؤثش تدش خدشٍ  ٍ       ت ادل دس تشاص پشداخد   ی،ٍاسدات ٍ غادسات تش حساب جاس ّدا، ع

ًَگ یٍِسٍد سشها َاى س   ضذُ  یاىًشر اسص ت ییيت  یٍ چگ  ّدای  یاسد  اس   فػل ضطدن تدا عٌد
َل َل ّای یاس اص س یاقتػاد کالى، دسک هٌاسث یاهذّایٍ پ یٍ هال یپ َا  یٍ هال یپ دذُ سا تدِ خ ًٌ 
َل ّای یاس س یشًحَُ تأث یي،  ّوچٌدّذ یه  یدي دس ا یکدالى اقتػداد   یشّدای تدش هتغ  یٍ هال یپ

و  یکدی   ضدَد  یه یاىفػل ت اعودال   یاهدشٍص  یدس اقتػدادّا  یّدا  دخالد   تدشیي  ید  اص تدا ّا
َل ّای یاس س  ّدای  ید  ف ال یاقتػداد ٍ توداه   یّدا  تخدص  یتوداه  یثدأ اس  کِ تقش یٍ هال یپ

َل یدضاى تش ه ّا یاس س یي  ادّذ یقشاس ه یشسا تح  تأث یاقتػاد کاالّدا ٍ   ید  هػدشف، تَص  یدذ، ت
اُ هختػدش تدِ   فػدل ًگد   یيکِ دس ا گزاسد یآحاد جاه ِ ٍ دس کل اقتػاد اثش ه یاىخذهات دس ه

ا ت یاهذّایٍ پ ّا یاس س یيا َ  یاىآًْ َلطد َاى پ ه ْدَم ٍ ًحدَُ    یی،ضذُ اس   فػل ّ تن تا عٌ
 اس   یذُگشد یاىعولکشد آى سا ت

   
 

 اثر یابیشکلیارز .2
َلی ِت دلیل اثشاتی کِ تش حجدن پدَل ٍ تقاضدای کدل ٍ دس ًتیجدِ دس اقتػداد داسد ٍ        سیاس  پ
تاًکذاسی ِت جْ  ًقطی کِ دس ّذای  ًقذیٌگی ٍ خلق اعتثاس دس جاه دِ داسد ٍ ّوچٌدیي اسص   

ّدای خداسجی کطدَسّا داسد     الوللی ٍ تشاص پشداخد   ِت لحاظ تأثیشی کِ تش تاصسگاًی هلی ٍ تیي
وی  ه دص       یحائض ّا َاسد رکش ضدذُ دس اقتػداد کطدَس، فشاگیدشی دًا وی  ه تاضذ  تا تَجِ ِت ّا

طگاُ ّایی اسد  کدِ دس    اقتػاد پَل، تاًکذاسی ٍ اسص ًِ تٌْا اص جولِ هَضَعات دسسی ّوِ دًا
ّدای   صهیٌِ اقتػاد ف الی  داسًذ، تلکِ اغلة ف االى اقتػادی ًیض ِت لحاظ تأثیشاتی کِ اص سیاسد  

َلی ٍ اسصی هی داتشایي، ایدي کتداب تدِ       پ پ طدی ّسدتٌذ  ٌت زیشًذ، عالقِ هٌذ ِت فشاگیشی چٌیي دًا
ّدای پدَل، اسص ٍ تاًکدذاسی ٍ خػَغدأ      تشتیثی آهادُ ضذُ اس  کِ ِت ًیاص کاسضٌاسداى حدَصُ  

ًَِ کاسضٌاساى هالیاتی پاسخ هی ضتِ ضدذُ اسد  کدِ تدا سدش حدذ        دّذ  کتاب حاضش ِت گ ای ًَ
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ٍاسد ضذى دس هثاحث تکٌی کی ٍ تسیاس تخػػی ساج  ِت هَضَعات خدَدداسی ضدذُ   اهکاى اص 
 اس 

اس   تدا تَجدِ تدِ هاّید        تشیي حال  هوکي طشاحی گشدیذُ طشح سٍی جلذ کتاب دس سادُ
س  هٌاسة کتاب، طشح سٍی جلذ هی ًَا تش طشاحی گدشدد  کتداب اص لحداظ صتداى      تش ٍ جزاب ت

َاعذ ٍیشایص خالی اص اضکال ًیس  کِ ِت تشخی ا ضتاسی ٍ ق ا اضاسُ هیًَ  کٌین  ص آًْ
َاسد، هتي داسای اضتثاّات تایپی هی َاى کتداب تػدَست پدَل،      دس تشخی ه د عٌد تاضذ6 هٌاسة َت

اسص ٍ تاًکذاسی تاضذ، ی ٌی حشف ستط ٍ ت ذ اص کلوِ پَل حزف ٍ تجای آى کاهدا قدشاس گیدشد     
 14)غددشفٌرش(، غدد حِ  11)هتدداثش(، غدد حِ  11)تددَیضُ(، غدد حِ  11ّوچٌددیي دس غدد حِ 

 04)آیدشاى(، غد حِ    51)غشفا(، غ حِ  15)هػشف کٌذگاى(، غ حِ  15تشّکاسی(، غ حِ )
 31)اغطالحا، عودال(، غد حِ    21)تاآلخشُ(، غ حِ  05)هَثشتشیي(، غ حِ  01)اٍال(، غ حِ 

ٍال 42)هجسَب(، غ حِ   114)جضیدی(، غد حِ    144)هدَثش(، غد حِ    44تش(، غد حِ   )هتذ
ایتا(  ًْ( 

 گزاسی اعذاد، فاغلِ هٌاسة سعای  ًگشدیذُ اس   ًیض دس ضواسُدس قسو  فْشس  هطالة 
 
 

 ارزیابی محتوایی اثر .3
ط ِت پَل ٍ اسص ٍ تاًکذاسی سا پَضدص دادُ اسد   هطالدة هشتدَط تدِ       کتاب، هَضَعات هشَت

َاى دٍ فػل هجضا دس فػدل  سیاس  َلطَیی، ِت عٌ َلی ٍ هالی ٍ پ دس کتداب   2ٍ  1ّدای   ّای پ
ط ِت دسس سیاس  َلی ٍ هدالی   گٌجاًذُ ضذُ اس   اص ایي حیث هقذاسی اص هثاحث هشَت ّای پ

َلطدَیی ٍ    ٍ پیاهذّای آى دس اقتػ اد کالى دس کتاب ٍجَد داسد  ّویٌطَس هثاحث هشتدَط تدِ پ
َلطَیی فػل  َال کتاب سا تطکیل هی 3فشآیٌذ پ َاى     دّذ  دس توام فػَل کتاب، س ّدایی تدِ عٌد

دذُ     توشیي دس پایاى ّش فػل ٍجَد داسد  دس هجوَع هی َاًٌ َاى گ د  کدِ خ کتداب حدذاقل     تد
ص الصم تشای فْن دادُ اقتػدادی هدشتثط تدا اقتػداد کدالى، پدَل ٍ اسص ٍ        ّدای  ّدا ٍ تحلیدل   دًا

َلی ٍ هالی ساکسة هی تاًکذاسی ٍ سیاس  دیگش ایي کِ کتاب، یدک آضدٌایی     ًوایذ  ًکتِ ّای پ
ٍلیِ دس هَسد هالیات ٍ پایِ ن هدی     ا دذُ فدشّا َاًٌ کٌدذ  تدِ عثداست دیگدش، یدک       هالیاتی سا تشای خ
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ذى ایي کتاب ِت دسکی اص ًَا سسدذ کدِ تدأخیش دس ٍغدَل      ایي هَضَع هی کاسضٌاس هالیاتی تا خ
ٍل  سا هتأثش هدی  کٌدذ  دس هثاحدث اسص ًیدض ایدي هَضدَع       هالیات دس ضشایط تَسهی چِ هیضاى د

ًَِ دس ضشایط افضایص ًشر اسص، تشخی اص ضشک  ّا سدَدّای ٌّگ تدی    سٍضي ضذُ اس  کِ چگ
ًَذ کِ تایذ دس تطخیع ه ّای صیادی هتحول هی کٌٌذ ٍ یا صیاى کسة هی ّدا لحداظ    الیدات آى ض

 ضَد 
 

 نتيجه گيری   .4
طدِ تدِ ٍیدژُ      کتاب ِت تشتیثی آهادُ ضذُ اس  کِ ِت ًیاص کاسضٌاساى هالیاتی دس حدَصُ  ّدای هشَت

ّوچٌیي تشسسی هسأِل اسصش پدَل یدک هلد  دس تشاتدش اسصش     . پشداصد پَل، اسص ٍ تاًکذاسی هی
ایي ه ْدَم دس هثادلدِ کداال تدا دیگدش      ساصد   پَل دیگش هلل، ه َْم ًشر اسص سا ِت رّي هتثادس هی

گیدشد  ایدي هدَسد ًیدض      ّا تیطتش هَسد تَجِ قدشاس هدی   کطَسّا ٍ دس ًتیجِ هَضَع تشاص پشداخ 
َلطَیی دس ایي کتاب هَسد تحث قشاس گشفتِ اس   ّدذف ایدي کتداب     هٌاسة اس  کِ ه َْم پ

دشُ    طجَیاى تا ه اّین اساسی ایي حَصُ اص قثیدل6 پدَل، ْت ، تاصاسّدا ٍ اتضاسّدای   آضٌا ساختي دًا
َلی، سداختاسّا ٍ اتضاسّدای هدالی، هثح دی دس        هالی، تاًکذاسی، تاًک هشکضی ٍ سیاس  ّدای پد

طدجَ تدشای دسک ٍ تحلیدل هسدائل        َاى علودی دًا َلطَیی تشای استقای تد هَسد پایِ هالیاتی ٍ پ
دُ اس   َلی ٍ تاًکی کطَس َت  ًرشی ٍ کاستشدی دس حَصُ پ

 

 نامه کتاب

سداصهاى اهدَس هالیداتی    تْشاى6 ، پَل، اسص ٍ تاًکذاسی(  1550سستن ) سحواًی، تیوَس ٍ اسذاِل صادُ تالی، هیش
 الولل  سیضی ٍ اهَس تیي ه اًٍ  پژٍّص، تشًاهِ ،کطَس

 
 



 


