
 اكتطار نلی

 هكت در را چیغی ٍع ، الَی هكطر كنا ىیعه، ، واكت ، كطرت نلطار، ، اىطازً نُيی ةٌ كطر ریـٌ از اكتطار هاژً

 ارهپایی ه ٍيطی زةان در کٌ اؼت Aug هاژً از آن()  Authority اىگلیؽی نُادل.  اؼت 1دادن اىذام صُد

 کار ةٌ آن در کٌ فکعی زنیيٌ ةعزؽب" اكتطار" اقىالح از2.نیعهد کار ةٌ"  ةضـیطن رؿط اىطیـٌ" نُيای ةٌ

 ٍع ه اؼت ای ةعدؽتٌ نعدنی ه َاوفی ةار دارای هاژً ایو ةُالهً. آیط ةعنی گُىاگُىی نُاىی ؿُد، نی گعفتٌ

 کيط نی وعد را آن ىفعت ه ةغل ةا کٌ ىاپظیع زکُنت فعد آن تللی وعز از ؛ اؼت نهکو آن درةعاةع تللی ىُع

 ةٌ تُان نی را اكتطار کلی وُر ةٌ ٍهٌ ایو ةا.نیکيط اؼتفادً آن از ٍیذان ه ؿُر ةا کٌ ؼلىيت ٍُادار آن تا

 ةٌ ةياةعایو کعد، تُعیف اواَت نُرد ه نستعم پظیعفتٌ ،) نـعهع( ؿطً ؿياصتٌ رؼهیت ةٌ كطرتی َيُان

 گُىاگُن اؿکالی ه قُر اكتطار ىیغ كطر ٍهان دارىط، هدُد ٍایی صكیكٌ چيیو ةا كطرتَایی کٌ اىطازً ٍهان

 آیط، پطیط هاكُی اكتطار کٌ ایو ةعای.ىیؽت انکاىپظیع اكتطار ةطهن ىیعه کارةعد ازوعیق كطرت اَهال. یاةط نی

 کٌ دانٌُ زلُق ه اصالق ةعاؼاس زلی چيیو. ةاؿط داؿتٌ هدُد دیگعان ةع تاجیع ه فعناىطٍی زق ةایط

 اكتطار.  اؼت ادهاع هدُد نتنهو ، هاكُی اكتطار ، نُيی درایو. یاةط نی تکُیو ، اؼت َهُنی نيافٍ تذلی

 ه اؼت اجع آن آفعیييطً کٌ کؽی صكایف از ه کييط نی نـارکت آن در دیگعان کٌ اؼت صالكٌ اجعی نيـا

 تُاىط نی زهد صیلی گیعد، نی پا اكتطار کٌ آن نسل ةٌ انا ؿُد، نی نيتُث ، داؿتٌ را آن صلق اةتکار

 زىط، نی دؼت اكتطار اَهال ةٌ کٌ کػ آن ، کٌ آن ةطهن درآیط، دهُی فـاری قُرت ةٌ ه یاةط اىسىاط

 ٍهعاً َهُنی نيافٍ رَایت ه َطالت ةا اكتطارش اَهال کٌ آن ةطهن ه ةاؿط صاقی ارزش ه ؿایؽتگی دارای

 اكتطار3.نیـُد تتطیل تسکم ه زهر ةعپایٌ فعناىعهایی ه ةیطادگعی ، ؼلىٌ ةٌ اكتطار قُرت آن در چعاکٌ ؿُد،

 ؼلؽلٌ ةاالی در کٌ را هکؽاىی ، اؼت ٍهعاً نعدم رهاةه نعاتب ؼلؽلٌ ةا کٌ داىؽت كطرتی آن تُان نی را

 اواَت ةٌ را آىَا ه ةعاىط فعنان دارىط كعار تع پاییو نعاتب در کٌ کؽاىی ةع کيط نی كادر دارىط، كعار نعاتب

 اىسكارا اؼت نهکو اكتطار.  كاىُن ديتٌ دیگعی ه زهر ديتٌ یکی: دارد ديتٌ ده كطرت ایو. هادارد کعدن



 ؼلؽلٌ در کٌ کؽاىی ، َادی ؿعایه در. ةاؿط نتکی كاىُن ه زهر گُىاگُن ٍای تعکیب یا ديتٌ آن یا ةعایو

 .ىَيط نی گعدن آىَا درةارً اىطیـیطن ةطهن را صُد فعادؼتان ٍای فعنان تعىط، پاییو كطرت نعاتب

 دیگع، زناىَای در انا. کييط نی اواَت آن از دارىط، كاىُىی ديتٌ ٍا فعنان ایو نُتلطىط کٌ ؼتب ةطان یا 

 اصیع، درنُرد. داىيط نی غیعكاىُىی را آىَا زیعا ىکييط، اواَت ٍا فعنان ایو از اؼت نهکو فعهدؼتان

 زهر، از اؼتفادً ةٌ تَطیط زهر،یا کارةعد تُان ةٌ اتکا ةا اؼت نهکو ٍيُز كطرت نعاتب ؼلؽلٌ در فعادؼتان

 قطهر زق ةُیژً ، نلام یا ؿضف یک زق اكتطار، - 1اكتطار از ریف تٍ چيط.کييط اواَت ةٌ هادار را فعهدؼتان

 یکی کٌ نلام ده ةیو رهاةه - 3دارد؛ داللت آن از اواَت ةع ه اؼت كطرت از ای دلًُ اكتطار، - 2دؼتُر؛

 نـعهع زق - 4ةطاىيط؛ 4 نـعهع را فیهاةیو رهاةه ده ٍع کٌ ای گُىٌ ةٌ ، اؼت زةعدؼت دیگعی ه نافُق

 ارج ىَُی ةا ٍهُارً اكتطار5.نـعهَیت ىَُی دارای كطرت - 5. دیگعان رفتار ٍطایت یا ىفُذگظاری ةعای

 ، ؿطً دادً ىؽتت اه ةٌ اكتطار کٌ کؽی ةٌ دهُی یا ؿضكی اتکال ه اَتهاد یک ةا تع دكیق وُر ةٌ ه هؿکًُ

 رةه در کٌ اؼت نُيایی ةلکٌ ؿُد، دارا ىفؽٌ فی ىَادی یا ؿضكی کٌ ىیؽت چیغی اكتطار لظا ؛ اؼت ٍهعاً

 کفایت ةٌ ه قالزیت ةٌ اكعار ه ؿياؼایی ىَُی ةٌ اؿارً ه آیط نی پطیط ادتهاَی فعایيط یک وی ه دیگعان ةا

 ةٌ ىٌعی اتفاق اكتطار، نفَُم در ؼیاؼی َلُم داىـهيطان درةیو6. اؼت آؿکارؿطً دیگعان ىغد کٌ دارد ٍایی

 تُاىایی: کيط نی تُعیف چيیو را آن ه داىط نی"  كطرت از ای دلًُ" را اكتطار" نیضلغ. "صُرد ىهی چـم

 ه گیعد نی صعدً تُعیف ایو ادغای از یک ٍع ةٌ" ةیعؼتط. " گعهً یک ةع تفُق اَهال ةعای اکتؽاةی یا ذاتی

" آیُر نک. "دارد تفُق اَهال ديتٌ ىٌ ه اؼت ذاتی ىٌ ؛ اؼت راةىٌ یک ةلکٌ ، ىیؽت تُاىایی اكتطار: گُیط نی

 چيیو را اكتطار"  ؼیهُن ٍعةعت. " اواَت ةٌ فعنان كطرت: داىيط نی كطرت را اكتطار اغلب کٌ اؼت نُتلط

 ىیغ"  کاپالن" ه"  الؼُل."اؼت دیگعان اكطانات ٍطایت ةعای تكهیهگیعی اصتیار اكتطار: کيط نی تُعیف

 کٌ داىط نی ارتتاط از ىَُی را اكتطار ، تُعیف ایو رد ةا"  فعدریؾ" هلی. داىيط نی"  رؼهی كطرت" را اكتطار

 از تع ةيیادی ه تع کَو اكتطار، کٌ دارد َلیطً"  دُهىل ةعتعاىط" ىام ةٌ فالؼفٌ از یکی. دارد ةؽه كاةلیت

 ٍای ؼازنان ٍهٌ نؽلم اقل ، دیگعان ةع افعاد از ةعصی وتیُی ةعتعی گُیط نی ه اؼت"  دهلت" پطیطً



 نفَُم ةا اكتطار نفَُم ، ؼیاؼی تسلیلگعان از ةؽیاری دیطگاً در4.اؼت ةـعی پیـعفتَای تهام ه اىؽاىی

 ةع نتتيی كطرت را اكتطار ىیغ ه اؼت نـعهع كطرت نُيی ةٌ اكتطار. دارد تيگاتيگ پیُىطی ىفُذ ه كطرت

 ةعزق زناىی ، ؼیاؼی رٍتعان ىفُذ کٌ اؼت گفتٌ اكتطار تُمیر در"  دال راةعت."اىط کعدً تللی رمایت

 نـعهع ىفُذ یُيی ىفُذ، از ای هیژً ىُع اكتطار" اه َلیطً ةٌ. ؿُد نُىُف اكتطار ؼُی ةٌ کٌ ؿُد نی داىؽتٌ

 ه درآهرىط اكتطار قُرت ةٌ را صُد ىفُذٍای کٌ اؼت آن ةع رٍتعان ؼُی ٍهیـٌ ؼیاؼی ىٌانَای در.  اؼت

 ةلکٌ کيط، نی دلًُ ادتار از تع پعدهام ه تع نىهو تيَا ىٌ کٌ اؼت ىفُذ کارآنط ةؽیار اؿکال از یکی اكتطار

. کيط زکُنت ةعازتی ؼیاؼی نياةٍ از اؼتفادً کهتعیو ةا ةتُاىط تا کيط نی کهک رٍتع ةٌ کٌ اؼت َانلی

 تکالیف ، ةغرگ ٍای ؼازنان در ه کعد زکُنت هزـت ه تعس ةٌ اتکا ةا فله ةتُان انعهزً اؼت غیعنهکو

 هؼیلٌ ةٌ کعدن زکُنت از تع قعفٌ ةا نعاتب ةٌ اكتطار کهک ةٌ کعدن زکُنت. داد اىذام نُفلیت ةا را صُد

 فعً ةع نتتيی اؼت اكتطاری فعٍهيط اكتطار):  Carismatic( authortiyفعٍهيط اكتطار)  الف5.اؼت ادتار

 قفات از فعناىعهاىی دق اگع دیگع َتارت ةٌ. ؿُد نی تفُیل صاص فعدی ةٌ کٌ ذاتی كطرتی یا) کاریغنا(

 ایو در.نیـُد 6 ىانیطً فعٍهيط اكتطار ةاؿط، نتکی اه ؼتُدً قفات ه صكلتَا ةع یا ةاؿط، ةعآنطً رٍتع هیژً

 رٍتع فلطان ةا.  اؼت ٍهعاً ادتهاَی ، ؼیاؼی اىـُاب ةا ه زا ةسعان ای نؽالٌ داىـیيی نُهُال اكتطار

 نطَیان نیان ركاةت تـطیط - 1.اؼت نُادٌ دطی نؽالٌ ده ةا َهُنا داىـیيان ةٌ اكتطار اىتلال فعٍهيط،

 ادارً اىگیغی زیعت درایت ه كطرت چيان ةا را دانٌُ ، صُیؾ زیات وُل در فعٍهيط رٍتعان:  داىـیيی

 رٍتع فلطان نتُاكب ، ىیؽت پعؿطىی آؼاىی ةٌ آیط، نی پطیط ایـان فلطان اجع ةع کٌ كطرتی صال کٌ کييط نی

 ه فعٍهيط رٍتع داىـیيان وعف یک در. گیعد نی ؿکل اه پیعهان نیان در نتناد گعایؾ ده نُهُال فعٍهيط،

 دیگع وعف در ه ؿُد ىَادیيٌ ه داری ، نطانی انع قُرت ةٌ فعٍهيط اكتطار نایليط کٌ دارىط كعار ٍُاداراىـان

 را فعٍهيط اكتطار دارىط تهایل کٌ دارىط كعار ؼيتی ادتهاَی ٍای نُكُیت ه پایگاً ةا دانٌُ افعاد از گعهٍَایی

 ٍهُارً فعٍهيط، رٍتع درگظؿت از پػ تاریش. کييط نتطل َلالىی یا ؼيتی ، آن دیگع قُرت ده از یکی ةٌ

 رٍتعی هیژگی:  نياقب در گؽیضتگی ه تذغیٌ - 2.اؼت 11 ةُدً تهایل ده ایو نیان کـاکؾ َعمٌ

 در گؽیضتگی ه تذغیٌ ةٌ گعایؾ فعٍهيط، رٍتع ارتسال ةا.  اهؼت نياقب ةُدن تعکیتی ه یط ةؽه فعٍهيط



 ه نتُطد فعٍهيط، رٍتعان داىـیيان َهُنا کٌ اؼت دلیل ٍهیو ةٌ یاةط، نی افغایؾ هی تعکیتی نياقب

 ةعهز دیگع نياقب از ؼعیُتع دیيی نيكب ه ؼیاؼی نيكب در داىـیيان درنیان تُارض ایو. نُارميط غالتا

 نی اؼتُار كطرتی ةع اكتطار،رٍتعی ىُع ایو در):  Traditional( Authorityؼيتی اكتطار) ب11.نیکيط

 ادطاد کٌ کؽی ، ؼيتی دانٌُ یک در نؽاهی ؿعایه در زیعا. گظارىط نی زکُنت اصتیار در ؼيتَا کٌ ؿُد

 تلطم دیگعان ةع آیط، نی زؽاب ةٌ كُم گظار پایٌ ، ؼيو ةعزؽب یا ه اىط داؿتٌ ََطً ةٌ را كُم ریاؼت اه

 َتارت ةٌ. دارد 12 تکیٌ آىَا كُام نیغان ه ؼيو ةع ه کيط نی اصظ ؼيتَا از را اكتطارش هی.  داؿت صُاٍط

 نـعهَیت ه نيـا.  اؼت ؼيتی اكتطار ، ادتهاَی كعارٍای ه ؼيتَا ، ةاؼتاىی َعفَای ةع نتتيی اكتطار دیگع

 ه ازتعام از اکيُن ه داؿتٌ هدُد دانٌُ گظؿتٌ تاریش در کٌ اؼت نیعاجی ه ؼيو اكتطار، ایو در كطرت اَهال

 گظؿتٌ ؼيو ه آداب ةٌ پایتيطی ىیغ ه ةُدن ؿضف ةٌ هاةؽتٌ اؼتهعار، ه دهام.اؼت ةعصُردار ةاالیی كطاؼت

 داىـیيی نؽالٌ در ٍایی دؿُاری ىیغ، اكتطار ىُع ایو در. ةعد ىام اكتطار ىُع ایو ٍای هیژگی از تُان نی را

 زکُنت دطیط هارث ةعای نُكُیت تحتیت ه یاةی نـعهَیت دهرً یک وی نؽتلغم ةُنا ه دارد هدُد

 ةع تکیٌ ةا قعفا اكتطار ىُع ایو):  Legal -Rational-( Authority كاىُىی - َلالىی اكتطار) ج.اؼت

 دیگع َتارت ةٌ.  اؼت نـعهط ه نُكت ره ایو از ؿُد، نی تفُیل رٍتعان ةٌ رٍعهان َلالىی نساؼتات

 اكتطار ةاؿط، داؿتٌ هدُد ؼاالر نعدم ىٌانَای در َهطً وُر ةٌ ه ةاؿط نلعرات ه كُاىیو اش پایٌ کٌ اكتطاری

 ه گیعد نی ىـات اکحعیت ادهاع ه َلل از اكتطار، ىُع ایو در كطرت اَهال نـعهَیت.  اؼت كاىُىی ه َلالىی

 ىَادی اؼتهعار، ه دهام: از َتارتيط اكتطار ىُع ایو ٍای هیژگی.  اؼت َعفی كُاىیو از ای نذهٌَُ ةع نتکی

 ىَُی ةٌ ٍهچيیو" هةع. " داىـیيی ةسعان ةطهن اكتطار، اىتلال پاؼضگُ، نـعهط، كُاَط، زفي ةٌ نلیط ، ةُدن

 تعکیتی ه ؿُد نی ىانیطً آنیضتٌ اكتطار یا اكتطار چَارم كؽم درزلیلت کٌ کيط نی اؿارً اكتطار از دیگع

 ده ةٌ اكتطار ایو. نیـُد نتذلی زاکهیت یک در کٌ نضتلف ىؽتتَای ةا فُق گاىٌ ؼٌ اكتطارٍای از اؼت

 ةٌ ؿطن هةطل صُد ًَُر نتطا از گعفتو فاقلٌ ةا کٌ فعٍهيط، ؿطن نيط رهال)  الف.اؼت نستهل قُرت

 تهؽک ه نـعهَیت ةسعان ةعهز) ب.نیـُد َهلی ده آن از تعکیتی یا ه َلالىی یا ؼيتی اكتطار ده از یکی

 اكؽام ه تُاریف تهام در13.ةسعان رفٍ ه نذطد یاةی ؿعهَیت ةعای ةضؾ نـعهَیت نياةٍ دیگع ةٌ دؽتو



 اؼت ؼیاؼت َلم اقلی نفاٍیم از كطرت. صُرد نی چـم ةٌ كطرت نفَُم ةٌ َیار تهام ةؽتگی ىَُی اكتطار،

 ةٌ.  ؿکلی ٍع ةٌ صُد صُاؼت درةعاةع تؽلیم ةٌ دیگعان هاداؿتو ةعای اؼت آن دارىطً تُاىایی نُيای ةٌ کٌ

 دیگعان کعدن صُد نىیٍ تُان از کٌ ره ایو از دهُی یا فعدی ىیعهی ٍع از اؼت َتارت كطرت دیگع، َتارت

 َتارت كطرت دیگع تُاریف.  اؼت ةعصُردار آىان ٍای صُاؼتٌ ةیو آؿتی ایذاد یا ه آىان هاداؿتو اواَت ،ةٌ

 - 3 گیعی تكهیم در نـارکت - 2 نىلُب ىتایخ ه ؿعایه ایذاد ةعای َهلی ه فکعی تُاىایی - 1:از اؼت

 از ةضـی ، ىیؽت گیعد نی صُد ةٌ كطرت کٌ اؿکالی از یکی دغ اكتطار... ، آن تاةُان ه اكتطار دارىطگان راةىٌ

 ایيطه نیطاىيط،انا نتعادف كطرت ةا را اكتطار ةعصی،. ؿُد 14نی اَهال آن در كطرت کٌ اؼت نیطاىی

 كطرت ، زالتی چيیو در ؛ اؼت ؿطً ىَادی اكتطار،كطرت ، ؼیاؼی نتفکعان از ةؽیاری َلیطً نتفاهتيط،ةٌ

 اكتطار.  كطرت ةٌ ىٌ اؼت نعةُط اكتطار ةٌ كاىُن. دارد هدُد كطرت اَهال ةعای ىَاد آن زق ةلکٌ ىطارد، هدُد

 ةعای نـعهع زق اكتطار دیگع، ؼضو ةٌ.  اؼت یافتٌ ؼازنان گعهً ٍای نُكُیت در كطرت ؼیهای ه دلًُ

 ةعصالف انا.  اؼت دیگعان رٍتعی هؼیلٌ كطرت ناىيط ىیغ اكتطار.  اؼت دیگعان رفتاری ٍطایت یا ىفُذگظاری

 ةع آنُزگار كطرت ةياةعایو.  اؼت ةُدن كاىُىی یا نـعهَیت ةلکٌ ، ىیؽت نذازات یا زهر آن پایٌ ، كطرت

 اكتطاری ةٌ ، کاةیيٌ اَنای ةع دهلت رئیػ یا هزیع ىضؽت ، کارکيان ةع نطیع ، کارگعان ةع کارفعنا ، ؿاگعدان

 را ىفُذگظاری تُاىایی هكتی. داد نُكُیتی یا ؼاصتاری كطرت ىام كطرت ةٌ تُان نی. دارد ةؽتگی دارىط، کٌ

 دارد، داللت تُاىایی یا تُان ةع كطرت. ةُد صُاٍط اكتطار گاً آن کيط، تُییو ؿضف كاىُىی نُكُیت تيَا

 كطرت ،انا اؼت رمایت ةع نتتيی اكتطار.  اؼت دیگعان رفتار ةع ىفُذگظاری زق نُيی ةٌ اكتطار کٌ درزالی

 اكتطار دارای افعاد نُهُل وُر ةٌ گعچٌ ، اؼت نتهایغ كطرت از اكتطار ، ةياةعایو.  اؼت ٍهعاً زهر ةا اغلب

.  اؼت اكتطار دٍيطً تـکیل َياقع از یکی ، نـعهَیت15.ةعصُردارىط ىیغ زیادتعی ؼیاؼی كطرت از ةیـتع،

 نلانی ةٌ گعهً یا ؿضف یافتو دؼت ه ، ٍهگاىی پظیعش ةع کيط نی داللت کٌ اؼت اقلی ٍهان نـعهَیت

 اَهال" َلالىی تُدیٌ - 1:از َتارتيط نـعهَیت تُاریف ؼایع 16... كطرت اَهال راً از کلی وُر ةٌ ؼیاؼی

 16كاىُن وتق یا ةُدن كاىُىی - 3 ؛" 15زاکم كطرت اَهال" َللی تُدیٌ - 2؛ 14" اواَت ه ؼلىٌ

 را نعدم اواَت اؼاس ةعایو ه اؼت" ةاهر" ةع نتتيی نـعهَیت. ةاؿط نـعهع کٌ اؼت كطرتی اكتطار،.ةُدن



. دارد را ادتار کارةعد زق كطرت تعدیط، ةی. ةاؿط نـعهع کٌ اؼت َهلی ه نُجع زناىی فله كطرت ه. ولتط نی

 ره رهةٌ دؿُاری ةا قُرت غیعایو در. ةاؿط نـعهَیت ةا ٍهعاً ةایط كطرت.  ىیؽت آن اقلی َيكع ایو انا

 ةيیاد نـعهَیت. یاةط نی نسل ادتار قُرت اكتطار ، نـعهَیت فلطان ةا. ةُد صُاٍط تاجیع ةی ه ؿط صُاٍط

 کٌ اؼت ةاهر ایو زفه ه ایذاد ةٌ ىٌام تُاىایی نتنهو نـعهَیت.  اؼت زاکهیت اكتطار ه زکُنت كطرت

 پایٌ ه اؼاس نـعهَیت ، دهُتيطی یک در.اؼت 21 دانٌُ ةعای ىَاد نياؼتتعیو نُدُد ؼیاؼی ىَادٍای

 دیگعی ه زاکهان ةعای زکُنت زق ایذاد یکی: دارد اؿارً نتلاةل نُمُع ده ةٌ ٍهغنان کٌ اؼت زاکهیت

 ةُنی صاص ٍای هیژگی َيُان ةٌ کٌ آىچٌ از غیع.ؿُىطگان 21زکُنت ؼُی از زق ایو پظیعش ه ؿياؼایی

 را اكتطار ةُدن نُجع ، هیژگی ایو:  نـعهَیت - 1:از َتارتيط اكتطار َهطً ٍای هیژگی ، ةعؿهعدیم اكتطار اىُاع

:  ؼلىٌ - 2.ىیؽت اكتطار ، نـعهَیت ةطهن كطرت.  اؼت اكتطار نفَُم اقلی ىـاىٌ ره ایو از. کيط نی نُیو

 افعاد ةع ، اؼت اكتطار دارای کٌ گعهٍی یا فعد.  اؼت دیگعان ةٌ دادن فعنان ةعای فعد كاىُىی تُاىایی اكتطار

 چَعً کٌ دارد ٍایی هیژگی زیعا ؛ ىیؽت قُری كطرتی اكتطار:  ةُدن ناٍُی - 3.نیکيط ؼلىٌ اَهال دیگع

 اكتطار پایٌ.  اؼت اكتطار اقلی ٍای هیژگی از ةُدن َلالیی:  ةُدن َلالیی- 4.نیطٍط تـکیل را كطرت اقلی

 ارائٌ ةعای دكیق اؼتطالل تُاىایی را آن تُان نی کٌ اؼت قازب را چیغی اكتطار، دارىطً.  اؼت نيىق ه َلل

 5.داىؽت دٍيط، اىذام دیگعان ةایط کيط نی گهان یا دٍط نی اىذام کٌ َهلی نُرد در نتلاَطکييطً پاؼضَای

 دارىطگان ةعاةع در ، دانٌُ ؼیاؼی رهاةه نعاتب ؼلؽلٌ در اكتطار، دارىطً افعاد از گعهٍی فعدیا:  نؽُهلیت -

 در22.اؼت دنکعاتیک ىٌانَای در اكتطار نَم ٍای هیژگی از ىیغ هیژگی ایو. ٍؽتيط نؽُهل تع َالی اكتطار

 الَی نـیت ةٌ دغ كطرتی ٍیچ ه(:)  2165دهیُا اللٌ` ` اللًُ ان:  اؼت صطاهىط كطرتَا تهانی نيـا ، اؼالم

 چيان ، اؼت ذیل ةٌ راس از اؼالم در اكتطار اىتـار(:) 1536 ةاللٌ اال` ` الكًُ: آیط ىهی پطیط اه ىازیٌ از غیع ه

 ةٌ اؼالم در اكتطار.ؿط نيتلل اه داىـیيان ةٌ کٌ ةُد نتُال صطاهىط كطرت از ای دلًُ ه تاةٍ پیانتع اكتطار کٌ

 ه ؿُد نی ىانـعهع ، آن از كطاؼت ؼلب ةا ه رهد نی ؿهار ةٌ نلطس انعی اىتـار، نيتٍ كطؼیت هاؼىٌ

 زنیو در صطاهىط اكتطار اؿاٌَ هاؼىٌ(:) 1636ادتيتُالىاغُت ه اَتطهاللٌ ان. گیعد نی صُد ةٌ واغُت َيُان

 العؼُل اویُُا ه اللٌ اویُُا.  اؼت کعدً اه اواَت ةٌ انع پعهردگار کٌ اؼت)  ص( نسهط زنعت پیانتعش ،



 کٌ اؼت نتُالی فعٍهيط اكتطار یک)  ص( پیانتع اكتطار)  4(: 5 اللٌ اواع فلط العؼُل یىٍ نو ه(:)  456

 نيتٍ از را نـعهَیتؾ اكتطار ایو.  اؼت صُاىطً ؿضكی فیل ةع نتتيی ه الُادً صارق اكتطاری را آن" هةع"

 ایو نـعهَیت پیانتع، زیات وُل در.  اؼت االةُاد دهیٍ ه فعاگیع کٌ گیعد نی نتُال صطاهىط یُيی اكتطار

 تهانی در آن ةُدن ىافظ ه گؽتعدگی در ه ىگعفت كعار تعدیط نُرد کفار ه ةیگاىگان تُؼه دغ گاً ٍیچ اكتطار

 33(: 6"اىفؽَم نو ةالهُنيیو اهلی اليتی" ، ىطاؿت رها تـکیک ازطی ، ادتهاَی ه فعدی زیات ٍای ديتٌ

 زیات ةٌ نؽتلل کـُرٍای در گُىاگُن نلتَای كالب در دَان نعدم اکيُن ٍم دىیا، ؼیاؼی دغعافیای در)

 ىاگغیع صُیؾ دانٌُ ادارً ةعای ٍا زکُنت ه ةعصُرداراؼت زکُنتی از کـُری ٍع. دٍيط نی ادانٌ صُیؾ

 یک ىازیٌ از کٌ نـعهَیت دارای كطرت ةٌ. ٍؽتيط صاردی رهاةه تيٌیم ه داصلی زاکهیت اَهال از

 آن نلی اكتطار ؿُد، نی اَهال کـُر آن نلی نيافٍ ه اٍطاف تسلق ه تانیو ةعای کـُر یک در زکُنت

 نتهعکغ زاکهیت در نلت وعیق از کٌ اؼت كطرتی ةعآیيط نلی اكتطار دیگع تُعیف در.نیـُد گفتٌ کـُر

 کٌ اؼت اىؽاىی ٍای ؿعافت زفي ةا ٍهعاً اكتكادی ، ادتهاَی ، فعٍيگی ارزؿَای ةعآیيط نلی اكتطار.نیـُد

 ه تىهیٍ ، تُوٌ انکان ه ؿُد الهللی ةیو ه داصلی َعقٌ در دانٌُ آن ؼعةليطی ه اَتال ةاَث تُاىط نی

 فعٍيگ ٍای َعقٌ در نلی ٍهت ه هزطت ، ٍُیت از نلی اكتطار ای دانٌُ ٍع در.ةگیعد ةیگاىگان از را تذاهز

 ةیو رهاةه ةع تاجیعگظار ای گُىٌ ةٌ نلی نيافٍ از زفاًت مهو کٌ آیط نی دؼت ةٌ اكتكاد ه ؼیاؼت ،

 ه نتلاةل کـُرٍای از را دانٌُ آن ازتعام ه كطرت گعفتو ىادیطً انکان ىتیذٌ در ه کيط نی َهل الهللی

 ٍای پـتُاىٌ داؿتو ةطهن زتی ةعصُردارىط، ای ؿایؽتٌ نلی اكتطار از کٌ کـُرٍایی.نیگیعد نتضاقم ةُیژً

 اكتطار دهلتی اگع کٌ زالی در. کييط َلم كط گع ؼلىٌ ه زهرگُ كطرتَای نلاةل در ةعازتی تُاىيط نی نادی

 نکاىیغم اكؽام ه اىُاع داؿتو ةا زتی ىتاؿط، ةعصُردار نعدنی ٍای زهایت ه نـعهَیت از ه ةاؿط ىطاؿتٌ

 اكتطار نفَُم ةَتع درک ةعای.اؼت زهال ه ؿکؽت ةٌ نسکُم ه ةیاهرد دهام زیادی نطت تُاىط ىهی نادی ٍای

 تُاىایی از ای نذهٌَُ ةٌ ، نلی كطرت دارد؛ ةؽتگی َُانلی چٌ ةٌ ه چیؽت نلی كطرت ةطاىیم اؼت الزم نلی

 ایو. دارد هدُد کـُر ىام ةٌ ؼیاؼی ه دغعافیایی هازط یک كلهعه در کٌ ؿُد نی گفتٌ نُيُی ه نادی ٍای

 - 3تُلیط كاةل غظایی نُاد ه اىعژی ، وتیُی نياةٍ - 2ٍُا ه آب ه نُكُیت ، هؼُت - 1:از َتارتيط َُانل



 کارآیی ه نلطار - 4 نلی درآنط ةا راةىٌ در ؼعاىٌ درآنط ه ديؽیت تعکیب ، ؼو نیاىگیو ، آن تعاکم دهُیت

 تؽَیالت ه آنُزؿی ىٌانَای - 6 ارتتاوات ه ىلل ه زهل ؼیؽتم کارآیی ه هؼُت - 5 قيُتی ٍای کارصاىٌ

 ، ؼیاؼی ىٌانَای تُاىایی ه ناٍیت - 5 نؽلر ىیعهٍای رهزیٌ ه تذَیغات ، آنُزؿی کیفیت - 4 پژهٍـی

 ةا23.نعدم رهزیٌ ه نلی صكیكٌ - 11دیپلهاؼی ه دیپلهاتَا کیفیت - 6 فعٍيگی ه اكتكادی ، ادتهاَی

 - 2 ایطئُلُژی ه نکتب - 1: ةعؿهعیم زیع قُرت ةٌ را نلی اكتطار نياةٍ تُاىیم نی ، گظؿت آىچٌ ةٌ تُدٌ

 هیژگی ه دغعافیا 6 فعٍيگی ارزؿَای - 5 ادتهاَی ه ؼیاؼی جتات - 4 نلی ٍهتؽتگی ه هزطت - 3 رٍتعی

.  دهُیت - 11 ىٌانی تُان - 11 اكتكادی تُان - 6 نلی نياةٍ - 5 ؼعزنیو هؼُت- 4 دغعافیایی ٍای

 ىهی را ىانسؽُس نياةٍ. رهىط نی ؿهار ةٌ نسؽُس نياةٍ ةُنی ه ىانسؽُس نياةٍ فُق نياةٍ از ةعصی

 نی را نسؽُس نياةٍ هلی ةعصُردارىط کیفی صكلت از ، اؼاس در زیعا درآهرد؛ کهی قُرت ةٌ ةعازتی تُان

 نُتلطىط ةعصی ٍهچيیو.آهرد دؼت ةٌ را آىَا اىطازً نـضف، ٍای هاژً ةا یا کعد ةعرؼی کهی لساظ از تُان

 ، ؼیاؼی جتات ، نعدنی زهایت ، رٍتعی: َتارتيطاز کـُر یک در نلی اكتطار دٍيطً ؿکل َُانل کٌ

 اكتطار ، اىلالب نٌُم رٍتع دیطگاً ةعاؼاس24.دهُی ٍای رؼاىٌ ه ازغاب کـُر، كُای ٍهاٍيگی ه ٍهکاری

 هًیفٌ ةایط ه دارىط ؼَم آن تـکیل در گاىٌ ؼٌ كُای فُال ىیعهٍای نذهٌَُ کٌ اؼت تُاىهيطی دؼت ، نلی

 اگع نلت یک. ةطٍيط اىذام کانل ٍهکاری ةا ه رهدرةایؽتی ةطهن ه انیط ه اكتطار ه ؿذاَت ةا را صُدؿان

 ه نادی نـکالت)  دهلتی ؼازناىطٍی ه فعٍيگ ، ؼیاؼت اكتكاد، زنیيٌ در اكتطار( ةاؿط داؿتٌ نلی اكتطار

 کـُر یک ةعای نلی اكتطار: اىط کعدً اًَار نؽالٌ تتییو ةعای ایـان. کعد صُاٍط زل ةعازتی را صُد نُيُی

 زىذیع ةٌ ه نلتَا ىاةُدی ةعای کٌ تالؿی.  آرناىَاؼت ةٌ اه رؼیطن هؼیلٌ ه اه َغت نایٌ اه، ٍُیت زافي

 آىَا نلی اكتطار کعدن مُیف یا کعدن ىاةُد دَت در ٍهیـٌ ؿُد، نی انعهز تا گظؿتٌ دهران از آىَا کـیطن

 ةٌ.ةکُؿيط صُدؿان نلی اكتطار در ةایط نیطارىط، ةع كطم کهال ه تُالی راً در کٌ نلتَایی ةالُکػ ه ةُدً

 نؽالٌ یک نلی اكتطار ، ىیؽت ىٌانی ٍای تُاىایی نُيای ةٌ فله"  نلی اكتطار" ، رٍتعی نٌُم نلام َلیطً

 اؼاؼی كًُ ؼٌ ٍع دهش ةع اقلی هًیفٌ یک َيُان ةٌ ه ٍاؼت دؼتگاً ٍهٌ دهش ةع ه اؼت داىتٌ ٍهٌ

 نلی اكتطار کانل تسلق در را کـُر نؽُهالن ه دهلت ، نعدم ىلؾ ٍهچيیو ایـان.  اؼت ؿطً ىَادً کـُر



 تُاىایی ه كطرت ٍای دلًُ کـُر نؽُهالن در نلت یک کٌ اؼت ایو نُيای ةٌ نلی اكتطار. اىط کعدً نـضف

 ةا ه پـتکار ه دطیت ةا ، قسیر ریغی ةعىانٌ ةا ، درؼت ٍای ؼیاؼت ةا کارٍا ه کيط نـاٍطً را صُد َغت ه

 ه اؼتُطادٍایـان كطر ةٌ تُاىيط نی نعدم کٌ اؼت نلی اكتطار ؼایٌ در. ةعهد پیؾ کانل اىؽذام ه ٍهاٍيگی

 ه پـتکار ه دطیت ةا تا کييط تالش ةایط كًُ ؼٌ ٍع. کييط نتظهل را صُد تالش اؼتُطادٍا، ایو ؿکُفایی ةا

 نلی اكتطار نٌَع ه ةضـيط تذلی را نلی اكتطار یکطیگع ةا ٍهکاری ه نعدم ةٌ اَتهاد ه تُکل

 َلُم اىطیـهيطان ؼُی از ه اؼت ؼیاؼت َلم دطیط نفاٍیم از اكتطار، ؿط، گفتٌ آىچٌ ةعاؼاس25.ةـُىط

 تُعیف تعیو رهؿو.  اؼت ؿطً ارائٌ آن ةعای نتُطدی تُاریف ؿياؼی دانٌُ ه ادتهاَی َلُم ه ؼیاؼی

 ٍایی هیژگی ه اؼت نتُطدی اىُاع دارای اكتطار ، نضتلف ٍای دیطگاً از.  اؼت نـعهع كطرت اكتطار، ةعای

 در.  اؼت کعدً اَىا)  ع( اوَار ائهٌ ه)  ص( پیانتع ةٌ را آن کٌ اؼت صطاهىط اكتطار نيـا اؼالم در. دارد

 اٍطاف تسلق ه تانیو ةعای زکُنت ىازیٌ از کٌ نـعهَی كطرت: از اؼت َتارت نلی اكتطار نا، اؼالنی ىٌام

 .نیـُد اَهال نلی نيافٍ ه


