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 چكیده

مقسمه ای ثط اقتهبز ؾیبؾی ایطان زض ؾبیه تحطیم عنوان کتبثی اؾت که ؾه نویؿننس  زاقنته   
اؾت . زض این مقبله اثط مصکوض موضز اضظیبثی انتقبزی قطاض گطفته و نقبط ضنف  و قنوآ  ن   
اظ نظط قکلی و نیع محتوی ثطخؿته قس  اؾت . ثحث کبنونی کتبة اقتهبز ؾیبؾنی اینطان   

ض زوضان تحطیم اؾت .کتبة تحلیل هبی ذوز ضا ثب مجبحث نظنطی قنطوک کنطز  و ؾن ؽ     ز
ازثیبآ تدطثی  و  ن گب  مؿبیل اقتهبز ایطان ضا  وضز  اؾت . مكکل ویطاؾنتبضی زض کتنبة   
مكهوز اؾت . مغبلت کتبة زض ؾه فهل )ثه عالو  ین  فهنل ضنهیهها قنبمل تحنطیم        

قنس  اؾنت . اظ نظنط محتنوی  وقنف زازن ثنه        اقتهبز کالن و ثرف هبی اقتهبزی اضائه
مؿبیل مهم اقتهبز ایطان   ثیبن تبضیرچه نظطی و تدطثی موضنوعبآ    نطزاذتن ثنه ضیكنه     
یبثی موضوعبآ و اضایه  مبضهبی مقبیؿه ای و نؿجتب ثه ضوظ زض هط موضنوک اظ نقنبط قنوآ    

وخنت  چبضچوة نظطی و مفهومی مكنرم کنه م   نداشتنکتبة می ثبقس . زض عین حبل  
ثطذی تحلیل هبی قبثل نقس زض موضوعبآ مغطوحه قس  اؾت و نیع مكکالآ ویطاؾنتبضی  

 ظیبز  اظ نقبط ضف  کتبة حبضط اؾت.

 

ؾیبؾنت   –نفنت   –ثیهبضی هلنسی  –اقتهبز کالن  –تحطیم  –اقتهبز ؾیبؾی  ها: کلیدواژه
 اقتهبزی

 

 ثرا توصیفو  معرفی .1

ننفحه  392ذلنح ظاز  اؾنت. کتنبة زض    یو مهس یفطامطظ ی هبزینبزق ینکتبة  اثط حؿ ینا
قس  اؾت .فهنل چهنبضک کتنبة     یمفهل تنظ 4ا و ین)ثفس اظ فهطؾت عنبویكگفتبضمكتهل ثط  

                                                                                              
 seif.1338@gmail.comاؾتبز اقتهبز زانكگب  خبمع امبک حؿین )کا :  *
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تنب   355کنه زض ننفحبآ   اؾنت   یكنهبزی  یهب یبؾتثوز  وقبمل ذالنه ؾ یههزض واقع ضه
 .  کتبة  وضز  قس  اؾت یبن ب  456تب  435منبثع زض نفحبآ  . مس  اؾت 366
ضا زض کنبنون ذنوز    یطاناقتهبز ا یلیتحل یزاقته و مغبلت  ن ثه نوضت یترهه یکطزضو کتبة

 ینن  مس  اؾنت ثنه ا   یكگفتبضمغبثق  نچه زض   یطانا یبؾیقطاض زاز  اؾت . عنوان کتبة اقتهبز ؾ
 :کتبة انتربة قس  اؾت که یثطا یلزل
 یتضا مغبلفنه کنطز ... ذبنن    ینطان اقتهنبز ا  یؾنبذتبض  یلتوان ثه قک یضوـ م ینثب کبضثطز ا »

 ینبثی ضا مكبهس    اضظ یاقتهبز یمؿجت ضذسازهب یطؾبذتی ن اؾت که عنبنط ظ یبؾیاقتهبز ؾ
 یو ؾنبذتبض نظنط   یاقتهبز ینیتع ینث یطگیمطظ  مو یبؾیکنس ... زض واقع اقتهبز ؾ یم یینو تف
 «اؾت

مكنتط  توؾنظ نگبضننسگبن     یکتبة قنطوک  نطوغ  ا   یناشعبن زاضز که ا یكگفتبضزض   ههچنین
قنس  اؾنت کنه تنهنب ؾنطند       یمدلس ؾف ینثوز  اؾت و زض ا یطانقنبذت کبمل اقتهبز ا یثطا
هنط کنساک اظ    یلیتفهن  یثنه قنکل   یثفس یمغطح گطزز تب زض خلس هب یطاناظ اقتهبز ا یکل ییهب

 .   یبثس ؿتطـمجبحث مغطح قس  ثؿظ و گ
 ییمجننب  ینه کننس و نظط  ینهن  ینطوی   یمكرهن  یضوـ قنبؾن  زض مدهوک اظ چنبضچوة  کتبة

کنه   ینس   یهنب ثطمن   ینل اظ تحل یرتنه . خؿنته و گط قطاض ننساز  اؾنت   یبثیاضظ یبضضا مف یمكره
هنب   یبؾنت ؾ ینا یؾبظ یبز ضا   یلهؿتنس و منكبء مؿب یاقتهبز یجطالل یسگب منتقس ز یؿنسگبننو

 .  یساننسم یطانزض اقتهبز ا
 

 اثر یابیشكلیارز .2

 
)زض فهل اولا   اقتهبز کالن )زض فهنل زوکا و ثرنف    یمکتبة قبمل مجبحث تحط یهب فهل

 ثبقس.   یا میهه)زض فهل ؾوکا  و فهل چهبضک )ضه یاقتهبز یهب
 ینظنط  ینبآ اول و زوک  ن اؾنت کنه اثتنسا ازث    یزض مجبحث فهل هنب  یػ کتبة ثو یکل ضویکطز

مطثنوط ثنه اقتهنبز     یلمطثوعه مغنطح و  نگنب  مؿنب    یتدطث یبآموضوک عطح قس  و ؾ ؽ ازث
 ینظنط  یهنب  یكنه ض ینبن خهت کتبة تالـ زاقته کنه ضنهن ث   ینقس  اؾت . اظ ا یلتحل یطانا
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 یلضا زض ذهنول مؿنب   یا یؿنه مقب یلنی کكنوضهب تحل  یطموضوعبآ و تدطثه موضوک زض ؾنب 
 .  ثوز  اؾت یعموفق ن یاضائه زهس که تب حسوز یطاناقتهبز ا

قنوز .   یثه قسآ احؿبؼ من  یطاؾتبضیثه و یبظثوز  و ن یطاؾتبضکتبة فبقس و ی ضخهت نوقتب اظ
 یکتنبة اؾنت . ثنطا    ینوقنتبض  یطازهبیلغبآ اظ ا یثطذ ینبثدب یطیثه کبضگ یعو ن ی یاغالط تب

 128زض ننفحه  « مؿنهوک »واغ   ینب نوقنته قنس   و    «یؾطاف» 28زض نفحه  «ینطاف»مثبل واغ  
واغ   «ینفتن  »یقس  زض تطخهنه ثنه خنب    یواغ  مفبزل ؾبظ ین.ههچناؾت قس نوقته » مههوک»
اقنتجب  زض   یاظ مغبلت کتبة تطخهه اؾت زض منواضز  ی مس  اؾت . اظ  ندب که ثطذ «یهی تطوق»

 ینچنن : »  66ل  ینبن خهلنه زض  ب  ینن تطخهه ثه نبمفهوک قسن خهله مندط قس  اؾت .)مبنننس ا 
 ا.«ذوقهع  ثه کبض ثطز  یکطزن مطزک ثه  لوزگ عستقبم یتوان زض تالـ ثطا یضا م یقسضت

 
 ارزیابی محتوایی اثر  .3

 

 یسکوتب  که قنب  یبضفهل ثؿ ینثبقس . زض ا یکتبة م 18تب  9زض فهل اول که قبمل نفحبآ 
 یمتحنط  یزض چننس  نبضاگطام مجبحنث نظنط     یطفت فهل  ص ی نتوان  ن ضا زض حس و انساظ  

اظ ظمبن مهنس  تنب کننون     یطانا یهب یمتحط یرچهثؿنس  قس  اؾت و زض ازامه ثه اذتهبض تبض
تطامپ هنط   یع  اوثبمب و ن  ثوـینتون  کلیگبن  ضکبضتط یبؾت خههوضیض ی طزاذته  و زوض  هب

کوتنب    متنصکط    یبضفهل ثؿن  ینا یبن. زض  بقس  اؾت یبنزو  بضاگطام ث یب ی زض حسوز  ی 
 ینن . اول اگصقنته متفنبوآ اؾنت    یهب یمزض زو نکته ثب تحط یسخس یهب یمکه تحط قونس یم

 یكنطفته   یمتحنط  یکه تکنولوغ یناؾت  و زوک ا یطاناقتهبز ا یهب نبثوز یمتحط ینکه هسم ا
 ضو  زوض ظزن  نهب ؾرت ذواهس ثوز . ینو اظ ا یبفته یف ن افعا یقس  و اثط ثرك

 ی طزاذتنه قنس  اؾنت . زض اثتنسا     ینطان اقتهبز کالن ا یقنبؾ یتفهل زوک  کتبة ثه  ؾ زض
 ینبثی  یكنه ثوزخنه ض  ی طزاذتنه قنس  و کؿنط    یفهل ثه موضوک ثوزخه عهنوم  ینمجبحث ا

زض حبل توؾفه عهومنب تنطاظ    یزض کكوضهب:» ثرف ازعب قس  اؾت که  یناؾت . زض ا یس گطز
 ینن زض ا یزاذلن  نبذنبلم  ینس ؾهم مربضج زولنت اظ کنل تول   یاؾت . ثه عجبضت یینثوزخه  ب

ازعنب   منبض و    ینا یا ثطا19ل «)اؾت .  یبفتهتوؾفه  یکكوضهب ثه وضوح کهتط اظ کكوضهب
گوننه نجبقنس . زض ازامنه     ینن تواننس ا  یمن  ینفت یشکط نكس  اؾت . حساقل زض کكوضهب یاضقبم

 ن مغطح قنس    یو ؾبذتبض  ی  مبلیچطذه ا یلثوزخه زض خهبن و زال یؾبثقه موضوک کؿط
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محنوض  منس  اؾنت .     6ثوزخه زامنن ثعننس زض    یتوانس ثه کؿط یکه م یمكکالآ ؾبذتبضو 
 ا22-23)نم

تنب ثنه امنطوظ     یقو  نفت ینزض زوضان  ؽ اظ اول: »ؾوال مهم زنجبل قس  که ینفهل ثب ا ازامه
 ا25؟ )ل « ثوز  اؾت یتوضک زو ضقه یطزضگ یطانههواض  اقتهبز ا

زض  یملن  ینس ثنه تول  یثوزن نؿجت مرنبضج عهنوم   یینة   بکتب یؿنسگبنمؿبله اظ نظط نو اولین
ثنه   یا. واثؿنتگ 27مطثنوط اؾنت )ل    یطانزولت زض ا یساضاؾت که ثه وخوز منبثع نب ب یطانا

اظ  یزض مسهب موخنت قنس  کنه ننوع     ینتب ثه امطوظ و نوؾبن ا 1352اظ ؾبل  ینفت یزض مسهب
ثوزخنه ثجنت قنس  اؾنت      یکنه فطاتنط اظ کؿنط    یدنبز ا ینطان ا تهبززضاق یػ ثوزخه و یکؿط
)زض مقبثنل   یثوزخنه اقتهنبز   یتنوان ثنب اننغالح کؿنط     یضا م یؿنسگبنا. منظوض نو28)ل
 ینفتن  یاؾنت کنه زض منسهب    ینزاز که منظوض اظ  ن ا یحا ثهتط توضیثوزخه حؿبثساض یکؿط

 یمذنواه  یاقتهنبز  هثوزخن  یکؿط ینوضآ نوع ینقوز که زض ا ینطم مربضج خبض یسنجب
 زاقت .

ثوزخنه زولنت زض اقتهنبز     یکؿنط  ینع ضا ن یبتیمبل یاگط زض مسهب» مس  اؾت :  30نفحه  زض
زضننس ثنه    70اظ  یفثن  یطانثوزخه اظ مربضج زولت زض ا یؾهم کؿط یمثه حؿبة اوض یطانا

ننساضز و قبثنل    یخهله مفهنوک زضؾنت   ینا« .ؾبل گصقته ثوز  اؾت 40زض عول  یبنگینعوض م
 ثوز  اؾت .   ینفت یزض مسهب یؿنس نو وض. احتهبال منظیؿتن یطـ ص

 یلینبضز هنعاض م  000 720 16عسز   ینگیزض شکط ضقم نقس یبنی بضاگطام  ب 30زض نفحه  مدسزا
 ینگینقنس : »تننفحه   منس  اؾن    ینزض ا ین مس  اؾت که کلهه هعاض  ن اضبفه اؾت . ههچن

زض ثطاثنط زالض   یمجلغن  نی. الجته چنعز  زضنس کل  ول زض زؾت مطزک اؾتتنهب  بن یاوضا  ثبنک
 ینن ثنه ا  یضکه قبثل تفنو  یؿتن یمفن ینزالض اؾت   امب ثه ا یلیبضزهعاض م 5/1اظ  یفث یعیچ

 مجهم اؾت. یمفبزل ؾبظ ینا«  حدم زالض ذواهس ثوز 
ثوزخنه   یو کؿط ینگینقس یکتبة  ؽ اظ مطوض  مبضهب یطانموضز  بؾد ثه ؾوال توضک زض ا زض

 یگنصاضز ولن  یمن  یضنهن  یینس ثوزن  نول تب  یثط ذنث یمجن ی اقتهبز زانبن نئوکالؾ یسگب ثط ز
 ینل ثوزخه   حدم  ول و توضک  ضو ثنب ثوز  کنه زال  یاعتقبز زاضنس که چطذه کؿط یؿنسگبننو

و  31. )ننفحبآ  حبل ننبک نجنطز  اننس    ینضا ثب ا یؾبذتبض یلزال ین. ا ضززا یگطیز یؾبذتبض
 ا  32
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 طزاذتنه اننس و    ینطان اقتهنبز ا  یقنبؾن  یتثنه موضنوک  ؾن    یؿننسگبن ازامه فهل زوک نو زض
   یهلننس  یهنبضی و توؾنفه   ث  ینق  ن شکط کطز  انس که قبمل ضنف  تحق  یضا ثطا ییمحوضهب

 ینن حنبل ا  ینن ا. ثب ا35ثبقس)ل  یثس م یو حکهطان یضؾه یط  اقتهبز غ یؿتماکوؾ یتترط
تواننس ضاثغنه علنت و     یاضائه نكس  و م یمكره هومیو مف یمواضز زض قبلت چبضچوة نظط

 یؿننسگبن و توؾنفه نو  ینق مثبل زض  ذهول ضف  تحق ی. ثطا نهب محل ؾوال ثبقس یمفلول
ا و 39و توؾفه ضا ثه عننوان علنت شکنط کنطز  اننس )ل       یقثه تحق یمفهوم یسگبهیفقسان ز

 4 یالن  3ه ثن  یملن  ولینس و توؾنفه اظ ت  ینق ؾنهم تحق  یفضا افعا ینهظم ینزض ا یاؾتطاتػ یناول
مكنکل   ینن و ثلکنه ا  یؿنت ن یكنی موضوک فطمب ینکه ا یا . زض حبل56زاننس )ل  یزضنس م

 اؾت .   یثوزن اقتهبز مل یضقبثت یطثوزن و غ یذوز مفلول زولت
موضنوک   ین وضز  انس . زض ههن  یغیمح یؿتظ یتزض موضوک ترط یمغبلت ذوث نویؿنسگبن

توانؿنت   یزض ازامه شکط کننس که من  یعهب ضا ن یمتحط یغیمح یؿتتالـ کطز  انس که اثطاآ ظ
 ا.83ؾبظز)ل  یضا  قکبض نه یاضتجبع ینکه شکط قس  اؾت چن یمواضز یکنخبلت ثبقس ل

زض کتنبة زنجنبل    یاؾت ثنه ذنوث   یطانکه اظ مجبحث مهم اقتهبز ا یضؾه یطاقتهبز غ موضوک
 . کتبة ضا ثه ذوز اذتهبل زاز  اؾت  101تب  85قس  اؾت و مغلت نفحبآ 

که مغبلت تطخهنه قنس     ییزض خب یشکط قس  ول یسیذوة مغبلت مف یموضوک حکهطان زض
 یبؾنت زوضان ض یحکهطانن  یو موضنوک قن   ینقنوز . زض ههن   یمن  یس ز یطازاتیوخوز زاضز  ا

کنطز     یمفطفن  یقنطق  یجطالیؿنم ضا اظ نوک نئول یتب حؿن ضوحبن یضفؿندبن یهبقه یخههوض
حطکنت ههؿنو ضا    ین  زوضان  ینن کنه ا  ینس . اول اتوانس محل ؾوال ثبق یا که م112)ل 

 نكس  اؾت.   ی تفط یقطق یجطالیؿمکه نئول ینزهس و زوک ا ی وقف نه
نبمنبؾنت   یتوضنف  یو ننفت نفنت ضا عبمنل اننل    یثبنکساض یفنیزو نهبز  113نفحه  زض

قضنبوآ زض منوضز نننفت نفنت چننسان       ینا. ا113ثه قهبض  وضز  اؾت )ل  یطاناقتهبز ا
ضا تدطثنه   یتحنول ذنوث   یماؾت که زض زوضان تحنط  یثبقس. ننفت نفت ننفت ینه یحنح

ثنه ذنبضج  منكنبء     یثنب قغنع واثؿنتگ    یزؾت یینو  ب یثبالزؾت یکطز  و زض هط زو ثرف هب
مبنننس   ینفتن  یفنط وضز  هنب   یسزض اکتكبم و اؾترطاج و تول ییمبننس ذوزکفب یذوث یبمسهبی 

ننبزضاآ   یکه منبثع زض منس  ین. اقس  اؾت یهیتطوقمتنوک   یبضثؿ یفط وضز  هب یعو ن ینثنع
 ثه ننفت نفت نساضز .  یقس  اؾت  ضثغ یطیتنفت ذبک چگونه مس

 نؽ اظ   یزولنت هنب   یزض فلؿفه اقتهنبز »: شکط قس  اؾت ینا ههچن113نفحه ) ینهه زض
اؾنت   ثبظاض واگصاض قس   یعکعهومب ثه مکبن یو عطا    اموض اقتهبز یطانا یلیخنگ تحه یبن ب
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وخنوز   یناقتهنبز توؾنظ مترههن    یتزذبلت   نظبضآ و هسا یثطا یگبهیخب یبنقف  یچه
 یحنس و حهنط نظنبک اقتهنبز     یثن  ی ظاز ؾنبظ  یهب یبؾتو ؾ یقبعس  زؾت نبمطئ« »نساضز. 

ثطزاقنت   ینن ا« قس   یطانثطوتهنس زض ا یمندط ثه ظهوض عجقه ا یزض ثرف ثبنک یػ ثه و یطانا
)اگنط تنب اننساظ      ینطان ثبظاض زض اقتهبز ا یگب اظ نقف و خب یعو ن  ؽ اظ خنگ یهب اظ زولت هب

ننساضز .   یهنب هنم ذنوان    یتثب واقف یکل عوض  ثه زولت اول  ؽ اظ خنگ مطتجظ ثبقسا ثه یا
کبمال ثنب  نچنه    یستول یثط فضب یزولت یقطکتهب یتزذبلت گؿتطز  زولت زض اقتهبز و حبکه

عهنل قنس  و    یزؾنتوض  یكنتط ث ینع ن یزض ثبنکساض . بضاگطام  مس  اؾت متفبوآ اؾت ینزض ا
گؿنتطز  و   ضاننت موخنت   یفطنت منبثع  ول ینهثب هع یثبنک یزؾتوض ینطخ هب یبنتفبوآ م

چنه   یظقنطا  ینن قس  اؾنت . زض ا  یثبنک یؿتماؾتفبز  ؾوء ضانت ذواضان نبحت نفوش زض ؾ
 وخوز زاضز ؟ یمب ثب زؾت نبمطئ یحبکم ثط ثبنکساض یفضب یبنم ینؿجت
مکتنت ثنه ظنبهط     یهنب  یبؾنت ؾ:» قوز  یم یس نوک قضبوآ ثبظ ز یناظ هه 118نفحه  زض
 124. زض ننفحه  «زاز  اؾنت   یفو فقط مغلنق ضا افنعا   یعهومب قکبم زض مس یطانا یجطالنئول

   یه  وننعوئال   ضوؾن   ینطان مثنل ا  ینفتن  یکكوضهب یثطذ یطاذ یزض زهه هب:»اؾت که  وضز  
. و زض مقبثل  نهب مقبومنت کنطز  اننس   زض امبن ثوز  انس  یغطث یهبؾوزان و ثطمه اظ فكبض کكوض
کنه   ینن اؾنت  مگنط ا   ینع خهله تننبقض  م  ینا.« ثطنس یضنح م یامب ههچنبن اظ مكکالآ نفت

 .ثبقس« زض امبن نجوز  انس» یحعجبضآ نح
. زض شکط کطز  اؾنت  یػگیچهبض و «یهی تطوق یزض مسهب» یثطا 125 بضاگطام زوک نفحه  زض
. زض ننفحبآ  جب  ضخ زاز  اؾتاقت یناؾت که زض تطخهه ا «ینفت یزض مسهب»که منظوض  یحبل

ننطخ ضقنس    یثجنبت  یضا منكنبء ثن   ینفتن  یقسن نننفت نفنت زض کكنوضهب    یمل 127و  126
ثنه نظنط    یحثطزاقت نح ین. اعنوان کطز  انس ینفت ض مسهبیز یقکكوضهب اظ عط ینا یاقتهبز

کكنوضهب قنس  خهنف     ینن زض ا ینفتن  یزض مسهب یمنف ینی.  نچه موخت نقف  فطضؾس ینه
 .  اؾت یطاؾتبضیو یبظمنساثهبک زاقته و ن 128.  بضاگطام ؾوک نفحه و زض مس نفت ثوز یهتق

 ن  طزاذتنه و مغبلنت    یمننبثع و ضا  کبضهنب   یننفط یثه ؾبظوکبضهب 169تب  145نفحبآ  زض
 یثه ذنوث  یبتیمبل یو زض مسهب یبآموضوک مبل 184تب  169نفحه . اظ ضا اضائه زاز  انس یسیمف

. زض ننفحه  مغنطح قنس  اؾنت    یزض نفحبآ ثفنس  یعزض مس ن یع. مؿبله توظعطح قس  اؾت
ننبثطاثط زض منسهب   بؾند علنل تنوضک       ینع تنوضک ثنط توظ   یطثهبننه تنبث   ثهزض  بضاگطام اول  195
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اؾت که زض حنسوز   یتنهب کكوض یطانا» نوضآ مغطح کطز  اؾت :  ینضا ثه ا یطانا یؾبذتبض
و  ینفتن  یثنس زض کنتنطل زض منسهب    یضا تدطثه کطز  اؾت. حکهطان یچهبض زهه توضک زو ضقه

تنوضک زض   یزولت   عوامل انل یمبل بکهیتزولت و ح یثوزخه زائه ی  کؿط یهلنس یهبضیث
  تدنبضآ    ثنبظاض  ینننس اقتهنبز قهبضذبننه ا   مب ینسی . زض ازامه مجبحث مف«هؿتنس یطاناقتهبز ا

 .  ضؾس یم یبنمغطح قس  و فهل زوک ثه  ب
زاز   یحتوضن  ینطان  نهب زض اقتهبز ا یتمغطح قس  و وضف یاقتهبز یفهل ؾوک ثرف هب زض

ضاهکنبض   ینتط یانل» مس  اؾت :  268و گبظ زض نفحه  قس  اؾت . زض موضوک ننفت نفت
زو محهنول تنب عجنوض اظ منطظ      یننبزضاآ ا یفو گبظ   افعا زض ننفت نفت یممقبثله ثب تحط

ننبزضاآ نفنت    ینعان م یفنبزضاآ نفت ذبک افعا یثطا ثحطانیاؾت . منظوض اظ مطظ  یثحطان
 ینطان ا ینت موخت تثج یمطظ نبزضات ینثكکه زض ضوظ اؾت . عجوض اظ ا یلیونم 4ذبک تب حساقل 

 ینعان م ینن ثه ا یسنقوز . ثب ضؾ ینفت م یقبثل حصم زض ثبظاض خهبن یطقسضآ غ ی ثه عنوان 
اظ ثنبظاض   ینطان زاقنت و حنصم ا   نرواهس یمفن یطاننفت ا یمتحط یگطاظ نبزضاآ نفت ذبک ز

نبزضاآ نفنت   یفافعا یبکه   یندبؾتقبثل حهول ذواهس ثوز. ؾوال ا یطنفت ذبک غ یخهبن
 «اؾت ؟  یطثكکه زض ضوظ امکبن  ص یلیونم 4ذبک تب 

ثه نبزضاآ نفت ذنبک و زض تضنبز ثنب     یازامه واثؿتگ یکننس  اؾتطاتػ یبنث یقب بضاگطام زق این
اضظـ افنعوز  اظ   ینس نفت ذبک ثه فطاوضز  و تول یلخهت که تجس یناؾت. اظ ا یاقتهبز مقبومت

ضفته و موضوک زؾت زوک زض نفت ذواهنس   یهنفت ثه حبق یزؾت ییننفت و توؾفه ننفت  ب
 یثنطا  یمنبنع اؾبؾن   ینفتن  یهب یممه  مس  اؾت تحطکه ههبن عوض که زض ازا ینقس . ضهن ا

ضو هم فطنت و هم زض منس نفنت ضا اظ زؾنت     ینذواهس قس و اظ ا یعهسم ن ینثه ا یسنضؾ
 .   یما یس ضؾ ینقغه ثحطان ینزاز. ههبن عوض که هم اکنون ثه ا یمذواه

 ینطان زض خهنبن و ا  یمغطح قس  و تحنوالآ نننفت نظنبم    یازامه فهل ؾوک ثرف نظبم زض
توؾنفه نننفت    یتتوانؿنت وضنف   یفهل م ینضؾس مغبلت ا یمطوض قس  اؾت . ثه نظط م

مننفکؽ ؾنبظز و اظ    یو هوا فضب  ثه نحو کبمنل تنط   یموقک یهب ینهزض ظم یػ ضا ثه و ینظبم
مغنطح قنس     ی ازامه فهل ؾوک ننفت لدؿت ضقس  اؾت . ز یبنخهت مغبلت نبقم ث ینا

 یو ثه خنب  یمذوز نساض یزض نظبک  مبض یعننب یقه ثنسزض عج یننفت ینچن یطاناؾت . مب زض ا
  ن ننفت حهل و نقل وخوز زاضز .  

فهنل   ینن توانس قلهساز  قوز . مغبلت ا یفهول کتبة نه یگطز یب ثه ؾ یچهبضک فهل فهل
 منس    یكننهبزی   یهنب  یبؾنت ؾتون  موضع  و زض ؾتون مقبثل  ؾ ی اؾت که زض  یخساول
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خنسول   ینن هب اظ کدب ثسؾت  مس   مجهم اؾت . تنهب نقغه قوآ ا یبؾتؾ ینکه ا یناؾت . ا
حنبل   ینن عطح قس  زض کتبة مغبثقنت زاضز . ثنب ا   نبوینموضوعبآ ثب ع ین ن اؾت که عنبو

اؾنت.   ینس محل تطز یعمؿبئل مغطوحه زض کتبة ن یثطعطم ؾبظ یهب ثطا یبؾتؾ ینا یتکفب
 قوز.   ینه یس ز یكنهبزی  یهب یبؾتؾ یثطا یذبن یثنس یتاولو ینههچن
 کتبة منبثع

ثبقنس .ثنب   یم یطزض  ن چكهگ یؿیکتبة منبثع موضز اؾتفبز   مس  اؾت که منبثع انگل یبن ب زض
کنه منوضز    یمذنوض  ی)مبننس مقبالآا ثطم یبزیثه منبثع زؾت زوک ظ یحبل زض منبثع فبضؾ ینا

 اؾتنبز کتبة حبضط ثوز  انس.
 

 نتیجه گیری   .4

 یثوز  اؾت اظ نقبط قنوآ ثطخؿنته ا   یقبتی طوغ  ثعضگ تحق ی  یدهزض مدهوک کتبة که نت

و  ینظنط  یرچنه تبض ینبن   ث یطانمهم اقتهبز ا یلثطذوضزاض اؾت که اظ خهله  وقف زازن مؿب

و نؿنجتب   یا یؿنه مقب ی مبضهب یهموضوعبآ  و اضا یبثی یكهموضوعبآ    طزاذتن ثه ض یتدطث

 یو مفهنوم  یتن چنبضچوة نظنط  حنبل  نساقن   ینثبقنس . زض عن   یثه ضوظ زض هط موضنوک من  

 ینع قبثل نقس زض موضوعبآ مغطوحنه قنس  اؾنت و ن    یهب یلتحل یمكرم که موخت ثطذ

 اظ نقبط ضف  کتبة حبضط اؾت. یبز ظ یطاؾتبضیمكکالآ و

 

 نامه کتاب
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