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مطیلعایت  »م ز  وئس یاک ر   سمانم    پانراز  م اقدیشاه   زایایونین باسزة قظنیاه   « قظنیة دیزمین»

 تتهی ر  وهات  « کییدة مصنف»ادت که بتی نیه بنص ف کسیت ننایش « دیزمین م مدینیت
 The Oxford Handbook ofقظنیه هعیلیت کنره ادت. کتیف بیقان کاه ونوماة    « وسلید م ا ائة»

Organization Theory    بیاییی ر     ادت ر  ما ع و سی این زایییی م پسییدنی بسره م صسر دای
وهت بی م ون دیصتن این بسزه ادت. تیید نزاف قییتاد انان نفات کاه داسکی  م قسردان       

اقاد  م    )مینادتی ان کتیف( یکی از بهتنین آای تین  ا ر  این بسزه ر  این کتیف ماالا  دایصته  
اقدی الیته ایان  ا      این کتیف بی دیصتی   می    ننر ه  آم رههی   تته  ا ر  نسچییی از بهتنین

 بیید صساقیده صسر ر  ص ل مطیلعة کتیف بییبد.
هاییی از آن  ا قیاز ر      اقاد م هصال    هیدت متنصد ونومة کتیف بسره متنومین کتیف دیل

هنصات  این زماین   اقد؛ امی به هن والدین وی  نذ ر ونومه کنره  طسل چید دیلی که از اقتشی  کتیف می
ونومة آن هناه  قییمد م ونومة ری،ن  از کتیف قیز میتشن قشد کاه ایان کتایف ا زتامید  ا ر      
ه ی  راقش،یهی کشس  آقچیین که بیید وی بییادازر. قینفتاه قمیقاد کاه متنوماین قیاز هم اس بای         

تالدقاد کاه   قظان باه  م  واألیف را قادی مع    « وألیف   ا ونومه»ب یی   از میتالدان که ر  رمنیق،ی 
ونومة صنف ا زتی قدا ر م هکذا وألیفی که انن ق،سیی  وخنیب کی هی  اصایلی نانرآم     

میاد    وی از اهکی  ری،انان قیاز بهانه   « بیید قیز ونومه کنر»م صد الیته « بیید قستت»هیدت. بسیی  آن
امن   صصسص ر  مس ر کتب غینمتکسّفی  ا بی ا  ونومة زبین  ای ی چسن اق،سی یی به  تد. نده

رهد که متأدافیقه وای کتایبی ونوماه قشاسری هنانیان م         راقید امی  میة راقش،یهی  تته قشین می  می
مان  واس هاش مشاهسر      قظنیة دایزمین تسر که این کیم ً ر  مس ر ونومة کتیف   دیز قمی  ونیین

ر  باسزة  « واألیف تاده  »ا هس فی هی دای   ادت. تیهد ری،ن این امن تمی  اقدک کتب هناقظن 
 یلعیت دیزمین م مدینیت ادت. مط

رهاد م م تای ر  زمییاة      ونومهی هه  نمسمی از  تته م قنیب ااننذا   آن  ا اهزایش می
هی  بسزة مطیلعیوی دیزمین م مدینیت ادتی وألیف ر صاس     قظنیة دیزمین که ان  از همة ننایش

 تسر.  می« ماوب»م نیه بتی « م تاب»قیز « مکنمه»نینری ونومة   ا  صس ت قمی  م تیی ته
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را  ایان    بی این وفیصیلی ونومة این کتایف ا زتامید وای باد  کاه وساق اته بیتاد امیقات        
ا ومیااد  بیتاادی قااه باای هاادف معنهاای یااک یاای چیااد وکییااک ودیااد باانا  مثاایل ر  زمییااة     

های  مشایبه پان ز ق م بانق باسزة مطیلعایوی         دیز  یی وعیلی دیزمیقی یای ری،ان باسزه     ادتناوژ 
« قظنیاة دایزمین  »چیادان نانی    اهکیی ر  کس ة متأدافیقه قاه    ینیتی بسکه بی قیت هیزیدیزمین م مد

کشس  ادت. الیته قییید هنامسش کیی  که م تی دسکی  )مینادتی  امل کتیف( ر  مالدماة کتایف   
( از کمیاسر متفکانان دایزمیقی را ا  ذهییات هس افی داخن       هس فه م قظنیاة دایزمین  متأصنش )

ه ات م قاه صانهیً    « ا    تاته »نسیی دنر  این نُسخن وی بادمر  قیاز    نسیدی بیید راق ت که می
راقای لالماة نساسنین  تاته تاده        دایز  م وکییاک    م ر  چیین تنایطی که وکییاک « وغناهیییی»
پنرازاقاه م    هی  قظنیاه   بُن   صصسص ر  کشس  می[ م آن  ا هنبه م کیهل دیصته ادتی م،ن قی  ]به

 قیفتید[.« راقی  ای  »هی قیز به رای   بی ه به  تته بخشید ]الیته انن آنچیین ویقی رم بیزاقدیشیقه این
واسانی واألیف     هی  ملس کسچک  ا راق ت م به هننسقه مای    م  بیید  د  این بی  ه  بدین

تین همت نمیتت مَ قه ا یایل نماسمی هعسای از  تاته )یکای از بیشاتنین         یی ونومهی بن هنمزاقی
ا تد م رکتن   ا را ی ( که پتیق ایل    هی  م مر  کی تییدی  آزمسنکییدنین ر    وعدار تنکت

 اق یمد.  هی  دیزمین م مدینیت  ا را ری به ابتذال آن می  بخشی اقدیشه  انت  م نمسمیت
 د  صسر نسیی م تیسا ه ت که م یلی بنا  اطیلة ک ی  کتیف م مالدمة مینادتی اقش آن
هی  مؤلفین کتیف مالدی بن مطیلعة ق خة هی دای یای     دیشهاز دس  متنومین ق،ذا ر. هه  م قالد اق

اق،سی ی آن ادت م قالد م اص ح ونومة آن قیز مسوییت مزید امتیین متنومین  ا هناه  صساهاد  
 آم ر.
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