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 چکيده

گسچِ توام فصَل وتاب حاٍی هغالة ازشؾوٌد ٍ هفیدی اغت اها دز یکه ًاکاُ وکوى ٍ    
خاهع، اًػدام هغالة ِت هعٌای تثییي ازتثاط فصَل تا یىدیاس ٍ ّوچٌیي اغتفادُ هؿکص   

فصکل اٍل  اش ًتایح ّس فصل دز فصل پایاًی )فصل پٌدن( ًیاش تکِ تکاشتیٌی ٍ تمَیکت دازد     
پکسداشد  فصکل    التصکادی هکی   تَغعِ ٍ ووى ٍ خسد التصاد وازتسدی هفاّین وتاب، ِت هسٍز

دٍم لصد دازد ِت تثییي هفَْم ٍ چیػتی التصاد هماٍهتی تپسداشد  دز فصل غکَم وتکاب تکِ    
تثییي ًمؽ التصاد هماٍهتی دز زًٍك ٍ تَغعِ صکٌایع وؿکَز پسداختکِ ؾکدُ اغکت  فصکل       

 هکدیسیت  ٍ اغکوهی  هالی تاهیي ّای زٍؼ ٍ اغوهی تاًىدازی هفَْم تس چْازم ِت هسٍزی
 دز تکاًىی  ًظکام  خایاکاُ  ٍ اغوهی اؾازُ دازد  دز فصل پٌدن ِت ًمؽ تاًىدازی دز زیػه
هماٍهتی پسداختِ هی ؾکَد  پیؿکٌْاداتی خْکت     تاًىدازی خایااُ ٍ ًمؽ ٍ هماٍهتی التصاد

َاّد ؾد   تمَیت فصَل وتاب دز اًتْای ًمد ازائِ خ
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 اثر یابیشکلیارزو  ثرا توصيفو  معرفی .1

ؿکَز اغکت وکِ دز غکال       «یساىدز ا یاغوه یٍ تاًىداز یالتصاد هماٍهت» وتاب  کازُ دًا ؾتِ ْت ًَ
تؿازات ًَ ۻ۾۶۸ تکت چکاج     ۵۵ۺصفحِ ٍ تا ؾکوازگاى   ۻۺ۷دز  یساشؾ یدتَغظ ًا ًػکصِ دز ًَ

 اٍل هٌتؿس ؾدُ اغت   
 
 غاختاز وتاب یهعسف ۶ ۶
 

َاى فصل ؾوازُ فصل  هحتَا عٌ
ؾوازُ 

 صفحات

ل غعِ ٍا  التصاد ٍ َت
ّین وازتسدی التصاد خسد ٍ ووى  هسٍزی تس هفا

غعِ التصادی  ٍ َت
 ۶۸-۽ۺ

ی  التصاد هماٍهتی چیػت؟ دٍم  ۾ۺ-۶۶۵ التصاد هماٍهتیهعسفی ازواى ٍ هثًا

 غَم
تاثیس التصاد هماٍهتی تس 

 صٌعت ٍ اؾتغال

غعِ  ًٍك ٍ َت مؽ التصاد هماٍهتی دز ز تثییيً 

 صٌایع وؿَز
 ۶۶۶-ۻۺ۶

 چْازم
ىدازی اغوهی ٍ التصاد  تًا

 هماٍهتی

ّای  هسٍزی تس هفَْم تاًىدازی اغوهی ٍ زٍؼ

تاهیي هالی اغوهی ٍ هدیسیت زیػه دز 

ىدازی اغوهی  تًا

 ۼۺ۶-ۻ۷۵

دن  ٌپ
ىدازی  التصاد هماٍهتی ٍ تًا

 هماٍهتی

ىی دز التصاد هماٍهتی ٍ  ظام تًا ًمؽ ٍ خایااًُ 

 ًمؽ ٍ خایااُ تاًىدازی هماٍهتی دز التصاد
 ۼ۷۵-۵ۺ۷
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 اثس یفٌ ّای یطگیٍ ۶ ۷
 یخْاى اصکفْاى، ًوکاد چکسن صکٌعت ٍ پکسچن خوْکَز       ًمؽ یداىاش ه ییخلد وتاب ًوا عسح
زا  یاغکوه  یٍ تاًىکداز  یالتصاد همکاٍهت  یّا اغتفادُ وسدُ وِ ووتس هفَْم ٍ ًؿاًِ یساىا یاغوه

آى دز  غکاشی  یکادُ ٍ لکصٍم پ  یاش التصاد هماٍهت یحی  دز پؿت خلد، تَضغاشد یِت ذّي هتثادز ه
کداشُ للکن، فاصکلِ خغکَط ٍ         یيدزج ؾدُ اغت  ا زیًظام تاًىدا اثس اش لحکاػ لغکع، ًکَ  ٍ ًا
ؽ هتي وتاب تسا یهغلَت یتدز ٍضع ییآزا صفحِ ًَا َلت ٍ    یلساز دازد ٍ خ دگاى تکا غکْ َاًٌ خ

  تاؾد یتدٍى تىلف ه
کدو    یهغلَت یاش ًوَدازّا ٍ خداٍل ِت ًحَ وتاب اهىکاى   یاغتفادُ وسدُ اغت؛ گسچِ تکا حکد ًا
َا  یفیتتعداد ٍ و یؽافصا  یکي وتکاب ٍخکَد داؾکت  دز ا    یًوَدازّا ٍ خداٍل تا تَخِ ِت هحتک
َ   یاى،ه ٍ  ییيپکا  یفیکت تکا و  ۻ۷۹دز صکفحِ   ۺ-ۻٍ ًوکَداز   ۷۸۷دز صکفحِ   ۺ-۷داز صکسفا ًوک

ا چاج ؾدُ اغت  ًَا اش  یتسخک  یيِت اصوح دازًکد  ّوچٌک   یاشوتاب ً یتعد یّا دز چاج وًِاخ
 ًؿدُ اغت  یگراز ؾوازُ ۷۶تا  ۽۶صفحِ  یًوَدازّا ّوچَى ًوَدازّا

   
 یادت یسایؽٍ ۶ ۸
ؾتاز وتاب دُ ٍ ا یىدغت یِت لحاػ ًَ َازد     یهتَغغ یادت یسایؽش ٍَت تسخکَزداز اغکت  دز هک
د صفحِ  یادیش ًؿکدُ اغکت ٍ    یکت زعا یٍ ًمغِ اش ولوِ تعد یسگَل( فاصلِ ۷ٍۻ۶ٍ  ۶۸۵)هاًٌ
د  ّوچٌ خَد هتصل ؾدُ یّا ِت ولوات تعد ٍ ًمغِ ّا یسگَلٍ َازد خصئ یدز تسخ یيًا کد   یه هاًٌ

 اصوح اغت  یاشهٌدواها ً ت تاشاز تاش( ًحَُ ٍ هىاى اغتفادُ اشیا)عول ۾۷صفحِ 
 
 ٍ هٌاتع یدّ ازخا  ۶ ۹
کدُ دز عوکدُ هغالکة     ؾَد؛ یه یاتیازش یفیوتاب دز حد ضع یهتٌ دزٍى دّی ازخا  َاًٌ چساوِ خ

وتکاب ًمکل ؾکدُ     یػٌدُعوَم هغالة اش لَل ًَ ییٍ گَ یػتِت هٌاتع ً یدّ وتاب ؾاّد ازخا 
د صفحات  یدز تسخ یياغت! ّوچٌ َازد ّواًٌ ، غال هٌثع هکَزد اؾکازُ )پکطٍّؽ    ۹ۻ۶تا  ۷ۻ۶ه

تْا ذوستاًه هْس التصاد(   اش آى ٍخَد ًدازد  یوتاب ّن اثس ییًؿدُ اغت ٍ دز هٌاتع ًا
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  دز پکسداشد  یه یالتصاد خسد ٍ ووى ٍ تَغعِ التصاد یوازتسد ینفصل اٍل وتاب، ِت هسٍز هفاّ
َل یِّوچَى ًظس یفصل هثاحث یيا  گکرازی،  یٍِ دزآهد، غکسها  یدتماضا ٍ عسضِ، تعادل، چسخِ ت

ّ    ی،دزآهکد هلک   ی،تدکاز  یّا چسخِ ی،التصاد یّا تحساى ّوچکَى   یویتکَزم ٍ اتستکَزم ٍ هفکا
تکِ ًحکَ    یکساى دز ا یتَغعِ التصاد یتٍ ٍضع یتَغعِ التصاد ی،، التصاد اغوهیاغیالتصاد غ
 ؾدُ اغت  یحتؿس یاخوال
َاى یوِ ِت فصل اٍل ه ًمدی  یاغتفادُ چٌکداً  یا ٍازد وسد آًػت وِ اش آهازّا ٍ اعوعات دادُ ت

کا تکسا     یآهکاز  یتٍضکع  یکاى تدٍى ت یالتصاد ینهفاّ یيًؿدُ اغت ٍ هْوتس  یحکال حاضکس آًْ
دُ ت َاًٌ َل یاىخ َاى هثال دز تصؽ ت  یتدکاز  یّکا  چسخِ یاٍ  یًاخال  داخل یدؾدُ اغت  ِت عٌ

کدگاى هعسفک    یٍ آهکاز  یِت ًحَ ووک  یساىت زٍش التصاد ایداؾت ٍضع خا َاًٌ   ؾکد  یهک  یتکِ خ
ًَکِ دز عکسح هثکاحث       یيعوك ون هثاحث دز ا یاسهَضَ  د َاى ًو چکَى   یفصل اغکت تکِ عٌک

ِ ًظس یٍ هَؾکىاف  تس یكپسداخت دل یخا تسا یالتصاد اغوه یاٍ  یتَغعِ التصاد هْوتکس   ّکای  یک
تلٌد داؾتِ اغت  الثتکِ تکا تَخکِ تکِ      ینهفاّ یيا لیِازاِئ حدالدز  یغع یػٌدٍُخَد داؾت وِ ًَ

ّ   یفصل اش وتاب، فصل همدهات یيا یٌىِا ا تس آى دازد وکِ هفکا دُ ٍ ٌت زا تکِ ًحکَ    یالتصکاد  ینَت
لاتکل   یهثاحکث تاحکد   یکي تکِ ا  تس یٍ علو یكوٌد، عدم پسداخت عو ییيٍاز تث ٍ خوصِ یاخوال
 اغت  یسؼٍ پر یِتَخ
وکِ دز   یتکِ هٌکاتع اغکت  دز صکَزت     یدّک  فصل، عدم ازخا  یيهْن ا یّا اش ضعف یاسد یىی
َاى      یاشالتصاد خسد ٍ ووى ً ینهفاّ ییيتث اغت وِ ِت هٌاتع دغت اٍل ازخکا  دادُ ؾکَد  تکِ عٌک

ًَِ دز صفحات  ِ ِت غِ ًظس ۻ۸تا  ۸۹ًو اؾکازُ ؾکدُ اغکت حکال آًىکِ       یدز التصکاد اغکوه   یک
ًَِّ   آید یش وتاب ِت چؿن ًوتصؽ ا یيدز ا یازخاع یچا

کدُ   یوتاب اغت وِ تکسا  یاسفصل دز فصَل د یيعدم اغتفادُ الشم اش هغالة ا یاسد هَزد َاًٌ خ
  یػتوتاب چ یحدن اش هغالة دز فصل همدهات یيا یٍ فلػفِ ٍخَد یلدل وٌد یهؿص  ًو

 
 دٍم فصل
ٍ  یکف تپکسداشد  دز اتتکدا تعس   یالتصکاد همکاٍهت   یػکتی هفْکَم ٍ چ  ییيفصل لصد دازد ِت تث ایي
( ٍ ی)ؾکىٌٌدگ  پکریسی  یةآغک  یکاى ذوس ؾدُ اغکت؛ غکپع تکا ت    یاش التصاد هماٍهت ای یصچِتاز
 یکي ٍ ازوکاى ا  ّکا  یطگکی ٍزٍد وسدُ ٍ ٍ یالتصاد هماٍهت یالاَّا یِت تسزغ یالتصاد یآٍز تاب
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التصکاد ّوکسُا    یيا یایٍ هصا یالتصاد هماٍهت یول ّای یاغتتس غ ی  هسٍزوٌد یه یاىالتصاد زا ت
 فصل دٍم وتاب زا ؾىل دادُ اغت  یاسد یّا تصؽ یؿٌْادی،پ یتا عسح الاَ

ىازّا یدز اتتدا یٍ خاغتااُ التصاد هماٍهت یِت هثاً تَخِ تحمکك   یذوس ؾدُ تکسا  یفصل ٍ زّا
تْا یالتصاد هماٍهت  یکص ً ییفصل اغت  اها ًمکدّا  یيفصل اش خولِ ًىات هثثت ٍ ازشًدُ ا یدز ًا

ٍازد ه یيِت ا َ    یکي ا یياش هْوتس تاؾد؛ یفصل  التصکاد   یدز هعسفک  یػکٌدُ ًمکدّا آى اغکت وکِ ً
اى )ص   یدگاُد اش یهماٍهت اؾکازُ ًىکسدُ اغکت ٍ     یکد خد ّکای  یدگاُ( ِت د۾ۼتا  ۼۼالتصاددًا
 یکي دازد  ضکعف دٍم ا  یچاج وتاب فاصکلِ شهکاً   یخغال تا تاز ۸ذوس ؾدُ  یدگاُد یدتسیيخد

َاى هثکال ٍلتک     ِت یدّ فصل، عدم ازخا  تکِ چْکاز    ۵۽ٍ  ۾ۼدز صکفحات   یهٌاتع اغت  تکِ عٌک
ًَِّ ؾَد، یاؾازُ ه یالتصاد هماٍهت یالاَ َ  ؾکَد  یهؿاّدُ ًو یازخاع یچا  یتکِ ًکَع   ییٍ گک
 ۷-۶خکدٍل   یيالاَّا زا هٌتػة ِت خَد وسدُ اغت  افصٍى تس ا یيوؿف ٍ اغتصساج ا یػٌدًَُ

َلفِ یالتصاد یآٍز دز تاب یساىوِ ِت زتثِ ا ۺۼدز صفحِ  آى اؾکازُ دازد،   دٌّدُ یلتؿى یّا ٍ ه
ِ   ۷۵۶۷صسفا آهاز هستثظ تا غال   یخزٍش ًػکثت تکِ تکاز    زا هٌعىع وسدُ اغت ٍ ِت ازاِئ آهکاز تک

 چاج وتاب ًپسداختِ اغت   
ٍاضُ  ۶۵۹صفحِ  دز َل التصاد ته»اغتفادُ اش    زغکد  یتکِ ًظکس ًوک    یکك چٌکداى دل  «یکساى ا یهحص

ک      یکس اهکسٍشُ تکِ     یکساى چساوِ التصاد ا ًٍا اعکن اش   یاش فکسٍؼ ًفکت ٍ گکاش اش هحصکَالت فسا
دز تکاشاز   یچکَى خکدهات پصؾکى    یازائکِ خکدهات   یٍ حت یوؿاٍزش ی،فلص ی،هعدً یوی،پتسٍؾ
َل یللاتل ذوس دز تؿى یغْو یه ّستسخَزداز اغت وِ  یصادزات  یکساى ا یًاخکال  داخلک   یکد ت

َاى یًو زٍ یيتسعْدُ دازًد  اش ا َل التصاد ته یهزا صسفا  ىیساالتصاد ا ت   یدًاه یهحص
 غَم فصل
ًٍکك ٍ تَغکعِ صکٌا    یًمؽ التصاد هماٍهت ییيفصل غَم وتاب ِت تث دز وؿکَز پسداختکِ    یعدز ز

 ی،صکٌعت خکَدزٍ، صکٌعت گسدؾکاس     ییدز اؾکتغالصا  یًمؽ التصکاد همکاٍهت   یاىؾدُ اغت  ت
کؽ  یّا صٌعت هػىي ٍ ؾسوت ی،صٌعت وؿاٍزش یسٍ،صٌعت ًفت، صٌعت تسق ٍ ً  یکاى ٌت دًا

  تاؾد یفصل غَم وتاب ه یّا تصؽ یياش هْوتس
فصکل، اش آهازّکا ٍ اعوعکات     یهثاحث اغتدالل یؿثسدفصل آًػت وِ دز پ یيًماط لاتل ًمد ا اش

زفتکِ اغکت  دز    یؽصکس  پک   یتحکث ًظکس   یهاغتفادُ ًؿدُ اغت ٍ عوَم هثاحث دز تػتس 
َازد هعدٍد ً یتسخ ٍ عکدم پسداخکت تکِ     گکَیی  یوکازتسد اغکت  ولک    ٍ ون یویّا لدآهاز یصاش ه
ٍ  یکات ًظس یکیي ٍ عکدم تث  یوؿَز دز تحمکك التصکاد همکاٍهت    ایعهؿىوت صٌ یاصل ّای یؿِز

ًٍك صٌا یادً یتسخػتِ التصاد یالاَّا فصکل تکِ    یکي ا ینًماط لاتل تسه یاساش د یعدز زؾد ٍ ز
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د فصَل گرؾتِ، ازخا  یي  ّوچٌآید یحػاب ه ٍ      یّد ّواًٌ  یيتکِ هٌکاتع اغکتفادُ ؾکدُ دز تکد
وتاب واغتِ اغکت    یتهغلة اش اعتثاز ٍ غٌد یيوِ ا آید  یفصل ّن ِت چؿن ًو یيهغالة، دز ا

 ؾَد  یغاش هصاعة خوصِ یتسا ییفصل دز لالة ًوَدازّا یيا یحًتا ؾَد یه یؿٌْادپ
 

 چْازم فصل
 یسیتٍ هکد  یاغوه یهال یيتاه یّا ٍ زٍؼ یاغوه یتس هفَْم تاًىداز یچْازم ِت هسٍز فصل
تکا التصکاد    یاغکوه  یاؾکازُ دازد  پسداخکت تکِ ازتثکاط تاًىکداز      یاغوه یدز تاًىداز یػهز

هکا تکِ    یکه ٍ آواده یالتصکاد  یکات آى دز ادت یخال یاغت وِ خا یاش خولِ هَضَعات یهماٍهت
 یلکِ، الکداه  دٍ همَ یکي ا یدّک  وتاب تکِ ازتثکاط   یػٌدُالدام ًَ زٍ یيا اش  ؾَد یؾدت احػاظ ه
  ؾَد یه یاتیازشًدُ ٍ هثثت ازش

َاى وتکاب وکِ تکِ هَضکَ       تاؾد یه یياغت ا یسادفصل لاتل ا یيوِ ِت ا ًمدی وِ تا تَخِ ِت عٌ
کدن    یکت هثاحکث دز ول  یکي ا یفکی ٍ عوکك و  یاؾازُ دازد، غْن وو یاغوه یتاًىداز وتکاب  ًا

وکِ دز   ی  اش خولِ هثاحثؾد یه یيتدٍ تس یكٍ دل تس یكفصل تا پسداخت عو یياغت  خا داؾت ا
َاى یعوك تداى پسداختِ ؾدُ اغت ه ون تفصل ِت صَز یيا  ی،هکال  یيٍ تکاه  یِت عمَد اغکوه  ت
اد ًظازت ؾسع یاغوه یدز تاًىداز یػهز یسیتهد آًىکِ   یؿکتس ت یحاؾازُ داؾت  تَضک  یٍ ًْ
ِ تکِ  اغکت وک   یعتؾکس  یػهز ی،اغوه یهَزد تَخِ دز تاًىداز ّای یػهز یياش هْوتس یىی
غثاق عول یهعٌا َا یتاًى یاتعدم ًا َازُ دز   یػکه ز یکي   اؾکَد  یه یفتعس یعتؾس شیيتا ه ّوک
دُ ٍ خصٍ اصل یاغوه یّا تاًه  یدز اخکسا  ییلاتکل ؾٌاغکا   ّکای   یػکه ز تسیي یهَزد تَخِ َت
ز ٍزٍد هٌاغث یدز حال یياغت  ا یاغوه یتاًىداز هثحکث ًداؾکتِ    یيِت ا یاغت وِ فصل هصَت
 اغت 
ًَکِ دز صکفحِ       یِت ًادزغت یصاش اصغوحات ً یتسخ ّوچٌیي َاى ًو اغتفادُ ؾدُ اغکت  تکِ عٌک
هَخکل(، ٍ اخکازُ    یکع )ت یفسٍؼ الػاع یّا زٍؼ ی،عمَد اغوه یيت»گفتِ ؾدُ اغت وِ  ۽۾۶
ااُ وٌٌدُ یاىِت غثة آًىِ ت یهؾسط تول ِت دز  یکي ؛ ا«اش تاًکه اغکت،      یاکس د یّکا  اغتمساض ٌت
تکا عمکد لکسض     یکه ؾسط تول ٍ اخازُ ِت یّوچَى فسٍؼ الػاع یهاغو داغت وِ عمَ یحال

َاى یدازًد ٍ ًو یٍ وازتسد یتفاٍت هاَّ تفکاع    یکي ا ت عمکد لکسض    یکل زا ذ یدغکتِ اش عمکَد ًا
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د دغتِ اش هفْکَم ٍ وکازتسد عمکَد     یاغت وِ ًؿاى اش عدم دزن واف یدیاؾتثاُ زا یيًوَد  ا یٌت
 هتعاز  دازد  یٍ تفاٍت آى تا اغتمساض تاًىداز یاغوه یدز تاًىداز یؾسع
  عکدم اؾکازُ تکِ    گکسدد  یفصکل تسهک   یيٍ دغت چٌدم اش هٌاتع دز ا یِت اغتفادُ حدالل یاسد ًمد

ؽ تاًىداز یهٌاتع اصل َاى    یوِ هحَز وتات یفصل یتسا یاغوه یدًا ٍ  یالتصکاد همکاٍهت  »تکا عٌک
  تاؾد یًو یثٌدُاغت ش «یساىدز ا یاغوه یتاًىداز
 

 پٌدن فصل
 یهمکاٍهت  یتاًىداز یااٍُ ًمؽ ٍ خا یدز التصاد هماٍهت یًظام تاًى یااُفصل ِت ًمؽ ٍ خا ایي

َاهل هکَثس تکس تحمکك التصکاد همکاٍهت      ی  دز اتتداپسداشد یدز التصاد ه  یدز ًظکام تکاًى   یفصل ع
 یهغالثات هعکَق تکس تاًىکداز    یؽافصا یستاث ی،ٍ ثثات هال یهماٍهت ی  تاًىدازؾَد یه یاىوؿَز ت
ا یاختوککاع یٍ تاًىککداز یاخولکک یتاًىککداز اٍهتی،همکک ىازّککا ٍ چککالؽ یککتٍ دز ًْ  یّککا زّا
  آیٌکد  یفصکل تکِ حػکاب هک     یيا یّا تصؽ یياش هْوتس یساىدز ا یهماٍهت یتاًىداز غاشی یادُپ

تکا   یعٍ اختوکا  یاخولک  یازتثکاط تاًىکداز   یکص ٍ ً یدز چکاتى  یهماٍهت یتَخِ ِت ًمؽ تاًىداز
 یکي اغکت وکِ ووتکس دز هتکَى غکاتك تکس ا       یدیاش خولِ هثاحث خد ّا تاًه یهماٍهت یتاًىداز

 هؿاّدُ ؾدُ اغت 
ٍاضُ  یيٍازد تس ا یاش خولِ ًمدّا اها تکس تکَد تکا      « هغالثات هعَق» فصل اغتفادُ اش  اغکت وکِ ْت
اغکت وکِ    یهغالثکات  ی،هغالثات خاز ؾَد یه یادآٍز  ؾد یه یاصیيخا «یسخازیهغالثات  »ٍاضُ 

 ْ  یکا صکَزت گسفتکِ ٍ    یدتاشپسداخکت الػکاط دز غسزغک    یکا ٍ  یوتپسداخت اصل ٍ غَد تػک
 یدؾکاهل هغالثکات غسزغک    یسخکازی آى دٍ هاُ گرؾتِ اغکت؛ ٍ هغالثکات     یدحداوثس اش غسزغ

 ۿؾَد یالَصَل ه گرؾتِ، هعَق ٍ هؿىَن
اصکل ٍ غکَد    یدغسزغک  یخوکِ اش تکاز   ؾکَد  یهک  یکف تعس یگرؾکتِ، هغالثکات   یدغسزغ هغالثات
ٍلک     یؽلغکع پسداخکت الػکاط تک     یختکاز  یاٍ  یوتتػْ دز  یستکاخ  یاش دٍ هکاُ گرؾکتِ اغکت، 

ؾکدُ   یدصکَزت فمکظ هثلکر غسزغک     یکي هاُ تدکاٍش ًىکسدُ اغکت  دز ا    ۻتاشپسداخت، ٌَّش اش 
اؾکازُ دازد وکِ اصکل ٍ     یهغالثات هعکَق، تکِ هغالثکات    ز  دؾَد یعثمِ هٌتمل ه یيِت ا یوتتػْ

لغکع   یخاش تکاز  یکا ٍ  یدغسزغک  یخهکاُ اش تکاز   ۽۶هاُ ٍ ووتس اش  ۻاش  یؽدز آى ت وتیغَد تػْ
 یتاشپسداخت هغالثات هَغػکِ اعتثکاز   یتسا یٌَّش الداه یٍ هؿتس  ؾدُ یپسداخت الػاط غپس
  هغالثکات  ؾَد یعثمِ هٌتمل ه یيت ِت ایوؾدُ تػْ یدصَزت هاًدُ غسزغ یيًىسدُ اغت  دز ا

صَل ً هؿىَن اش  یکا ٍ  یدهکاُ اش غسزغک   ۽۶اش  یؽوکِ تک   یوتیاصل ٍ غَد تػْ یِت تواه یصاَل
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ا غپس یختاز ّ     یؾدُ ٍ هؿتس یلغع پسداخت الػاط آًْ خکَد   یٌَّش الکدام تکِ تاشپسداخکت تکد
هغالثکات  » ثکازت اغکتفادُ اش ع  زغکد  یخْکت تکِ ًظکس هک     یکي   اش اؾکَد  یًىسدُ اغت، اعوق ه

 وتاب اغت  ُیػٌدِت ّد  ٍ هٌظَز ًَ یىتسًصد «یسخازی 
 یکي ا یتکِ هٌکاتع اصکل    یاختواع یٍ تاًىداز یاخول یتاًىداز یدز تصؽ هعسف یٌىِا یاسد ًىتِ

ؾکدُ   یکاى ت یعومک  ِت ًحَ ون یتا التصاد هماٍهت ّا یًَ  تاًىداز یيحَشُ اؾازُ ًؿدُ ٍ ازتثاط ا
 یعسح صٌدٍق غثص ّلٌکد ٍ هَغػکِ هکال    یَدٍظ،تاًه تس یىا،اؾازُ ِت تاًه ات یياغت  ّوچٌ
ا دز وتاب هفمَد ه یاسیتسگسفتِ اش هٌاتع د یّوا دالغس ّلٌ   تاؾد یاغت وِ ازخا  ِت آًْ
ًااُ ووى ٍ خکاهع،   یهاغت اها دز  یدیهغالة ازشؾوٌد ٍ هف یتوام فصَل وتاب حاٍ گسچِ

ػدام هغالة ِت هعٌا  یحفادُ هؿکص  اش ًتکا  اغکت  یيٍ ّوچٌک  یىدیاسازتثاط فصَل تا  ییيتث یًا
ًىکات   یياش هْوتکس  یىکی دازد   یتٍ تمَ یٌیِت تاشت یاش)فصل پٌدن( ً یاًیّس فصل دز فصل پا

َاى وتکاب    یيا یدز ًمد ٍ تسزغ دز  یاغکوه  یٍ تاًىکداز  یالتصکاد همکاٍهت  » اثس آًػت وِ عٌک
تصاب ؾدُ اغت، اها غْن ٍ ًمؽ هغالة هستثظ تکا تاًىکداز   «یساىا اش فصکل   یکس )  یاغکوه  یًا

  تاؾد یًو یٍ هحَز یادچْازم(، چٌداى ش
ٍاضُ وتاب اش هعادل یيا دز تکا   یکادی تا حکد ش  یٍ خازخ یّا ٍ اصغوحات تصصص غاشی تسای 

 اغتفادُ ؾدُ اغت    یدلت هٌاغث
تْا دز ال  ۶۸ ی،هٌثع فازغ ۽۹ یاؾازُ ؾدُ اغت وِ حاٍ یوتاب ِت هٌاتع هتٌَع یًا  یػکی هٌثکع ًا

)الثتکِ عوَهکا تکدٍى     یاش هٌاتع خَت ی  دز هثاحث التصاد هماٍهتتاؾد یه ًتییٌتسهٌثع ا یٍ تعداد
 یٍ تاًىکداز  یاغکوه  ی( اغکتفادُ ؾکدُ اغکت اهکا دز هثاحکث تاًىکداز      یدزٍى هتٌ یدّ ازخا 
 اغتفادُ ؾَد  یؿتست یفسصت ٍخَد داؾت وِ اش هٌاتع اصل یيا ی،اختواع ٍ یاخول
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َاى هحکَزی       «ایساى دز اغوهی تاًىدازی ٍ هماٍهتی التصاد»تَخِ وتاب  ِت ًظکام تکاًىی تکِ عٌک
وٌٌدُ دز تحمك التصاد هماٍهتی دز وؿَز، تَخِ ِت تسخکی اش هثکاًی ًظکسی التصکاد      هْن ٍ تعییي

اغوهی ٍ تاًىدازی تدٍى زتا خْت الاَگیسی دز ًظام التصادی ایکساى، پسداخکت تکِ تسخکی اش     
کدّای        اتعاد ًظام هالی ایساى ٍ تی ىازّکای تحمکك التصکاد همکاٍهتی دزتٌکا س تکا ٌت گاًکِ  ۷۹اى زّا
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ّای ولی التصاد هماٍهتی اش خولِ ًىات لَت، تکاازشؼ ٍ لاتکل تمکدیس وتکاب حاضکس        غیاغت
 اغت 

آٍزی لاتل ذوس دز ازاِئ فصَل، پساوٌدگی فصکَل ٍ فمکداى    ٍ دز غَی هماتل، فمداى خولیت ًَ
تْکایی وتکاب(، غکْن       ۸یاتی فصکل   تثاطحلمِ ٍصل آًاى ِت یىدیاس )خصَصا از تکا دٍ فصکل ًا

َاى اثس، عکدم اؾکازُ وکافی تکِ      پاییي هغالة هستثظ تا تاًىدازی اغوهی دز وتاب دز همایػِ تا عٌ
ایکت عکدم خوکع        کدی ٍ   تاًىدازی هسوصی ٍ ًمکؽ آى دز تحمکك تاًىکدازی همکاٍهتی ٍ دز ًْ ٌت

یتّای احتوالی  گیسی خاهع تا تیاى زٍؼ حل تعازض ًتیدِ ٍَل ىازّکا اش هْوتکسیي    ٍ ا دی زّا ٌت
آید وِ آى زا تا حدٍدی اش یه اثس هسخع دز حَشُ التصکاد   ًماط ضعف ایي وتاب ِت حػاب هی
ّکای تعکدی تکِ     زٍ پیؿٌْادات ذیل تسای تمَیت اثکس دز چکاج   هماٍهتی دٍز غاختِ اغت  اش ایي

 ؾَدۿ ؾسح ذیل عسضِ هی

 وتاب خصَصا دز فصل اٍل وتاب؛ یحر  هغالة ووتس هستثظ تا هثحث اصل -

تس ِت هغالة هستثظ -  ی،خلك پَل، اصوح تساشًاهِ تکاًى  ی،تس ّوچَى ًمؽ تاًه هسوص تَخِ ْت

َاهل هَفم یهعسف َل  یاغکت غ یتاتصازّا ٍ ع ثسدّکا  یتاًکه هسوکص   یپک تکِ   یکاتی  دغکت  یٍ زّا

ٍلت؛ یاش تػلظ هال یاغتمول تاًه هسوص  د

 یسؼپکر  یتکِ خکا   یاش دزٍى هٌکاتع هعتثکس اغکوه    یاٍهتاغتصساج هفَْم ٍ اصَل التصاد همک -

 هَخَد؛ یاغوه یّا آى اش هػتٌدات ٍ پطٍّؽ یتسا یاتی هتداٍل ٍ هصداق ینهفاّ

َل ّای ینِت ًمؽ تاشدازًدُ تحس یؿتستَخِ ت - ىازّکا  یکیي ٍ تث یکساى التصکاد ا  یٍ تکاًى  یپ  یزّا

ع تسخاغتِ اش آى  ًَا َازض ٍ ه  واّؽ ع

ًَدپ - د خوع یه یٍِ ازا یىدیاسوتاب تا  یّا فصل ی تس دز فصل پا یٌت  یاًی؛ْت

 ی؛دزٍى هتٌ یّا ذوس توام هٌاتع اغتفادُ ؾدُ دز وتاب ِت صَزت ازخا  -

تکس اش هٌکاتع دغکت اٍل ٍ تىو     یثهٌاتع ٍ هساخع وتاب اش ح یتٍ تمَ یحتصح-  یکل اغکتفادُ ْت

تْا  ی؛اغوه یهثاحث تاًىداز یٌِوتاب خصَصا دز شه یهآخر ًا

َلف وتاب تکِ خکا   یٍ هغالعات ؾصص یماتتحم یحاش ًتا یؿتساغتفادُ ت -  یحاغکتفادُ اش ًتکا   یه

حاصکل اش هغالعکات    یکات غْن ازشؼ افکصٍدُ وتکاب تکِ ادت    یؽّا، تا ّد  افصا پطٍّؽ یسغا

 یؿیي؛پ
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داشُ هتي ٍ ؾ یهًوَدازّا ٍ خداٍل هٌغثك تس  اصوح  ٍاحد  ًاهِ یًَُا

 

 نامه کتاب

، چکاج اٍل، تْکساىۿ   التصاد وسًٍا، التصاد هماٍهتی دز عصس ٍیسٍظ وسًٍا(  ۾۾۶۸عثدالولىی، حدت اهلل)
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