ًظبرت ثِ ػٌَاى یک اثشار کبرآهذ هذیزیتی  ،اهزی اعت کِ اس دیزثبس هَرد تَجِ حکَهت ّب ثَدُ ٍ
اکثزحبکوبى ثزای دعتیبثی ثِ تَعؼِ ی پبیذارّ ،وَارُ هی کَؽٌذ ثغتِ ثِ ًَع ًیبس ٍ علیقِ ی خَد ٍ ثب
اعتفبدُ اس رٍػ ّبی هختلف در ارائِ خذهبت ثْتز ثِ ؽْزًٍذاى ٍ کٌتزل حَسُ حکَهتی ٍتؾَیق آًبى
ثِ رػبیت تکبلیف ٍهغئَلیت ّبی ؽْزًٍذی ٍ ؽٌبخت هؼضالت اجتوبػی ،اقتصبدی جبهؼِ ثِ آى
ثپزداسًذ .
ًظبرت در هیبى حکَهت ّب در عِ قبلتً،ظبرت حکَهت ثز هزدمً ،ظبرت هزدم ثز حبکوبى ًٍ،ظبرت
هزدم ثز هزدم هطزح ثَدُ کِ در تؼبلین ادیبى آعوبًی ٍحتی ًحلِ ّبی غیزتَحیذی ًیش ثذاى عفبرػ
سیبدی ؽذُ اعت.
ٍاصُ «ًظبرت» کِ هفَْم آى قذهتی دیزیٌِ دارد ٍاصُ ای اعت کِ در هجبحث ؽزػی ٍ قبًًَی ،گبُ ٍاضغ
آى ثؾز ٍ گبّی خذاًٍذگبر ٍ ؽبرع هقذط اعت .اهب ٍاصُ "ًظبرت ّوگبًی"ػٌَاًی ًَیي اعت کِ پظ اس
پیزٍسی ؽکَّوٌذ اًقالة اعالهی ٍ تحقق هزدم عبالری دیٌی در راعتبی ٍجَة دػَت ثِ خیز  ،اهز ثِ
هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز ثِ صَرت جذی در ادثیبت عیبعی ،اجتوبػی ٍ فزٌّگی ایزاى هطزح ؽذُ اعت.
پزداختي ثِ ثحث " ًظبرت ّوگبًی در ثؼذ دیٌی" اس هٌظز هحققیي ٍ پضٍّؾگزاى ایي حَسُ کوتز هَرد
تَجِ قزار گزفتِ اعت .چزا کِ :ایؾبى کلوِ ی " ًظبرت ّوگبًی " را ّوطزاس ثب " اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی
اس هٌکز" ٍ ػٌصز " اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز" را هؼبدل قزآًی " ًظبرت ّوگبًی" تؼزیف کزدُ ٍ ثِ
ًبچبر ٍارد هقَلِ اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اسهٌکز ؽذُ اًذ ٍ .در اعتٌبد اس قزآى  ،عٌت ٍ عیزُ هؼصَهیي
ػلیْن الغالم ًیش اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز را ثِ ػٌَاى هحَر ٍ الگَی خَد قزار دادُ اًذ .
ؽبّذ ثزایي گَاُ کتبة ّب ،هقبالت ٍ پبیبى ًبهِ ّبیی اعت کِ ثب ػٌَاى ًظبرت ّوگبًی تألیف ٍ چبح
ؽذُ اًذ ٍلی در هحتَا ٍارد هقَلِ ی اهزثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز ؽذُ ٍ یب هَضَع ًظبرت ّوگبًی را اس
دٍ حَسُ هذیزیتی ٍ جبهؼِ ؽٌبعی ثزرعی کزدُ اًذّ.ز چٌذ ایي دٍ هفَْم  ،ثغیبر ًشدیک ثِ ّن ثَدُ ،
ٍ در ثخؼ ّبیی ًیش یکغبًٌذ در ثغیبری اس هَارد ًیش دٍ هفَْم هجشا ّغتٌذ.
ؽَاّذ ًؾبى هی دّذکِ هٌبثغ هحذٍدی اس "ًظبرت ّوگبًی در ثؼذ دیٌی " در دعتزط اعت.در ػیي
حبلً ،وی تَاى ادػب کزد کِ ایي ًَؽتبر ثِ ػٌَاى اٍلیي ٍکبهلتزیي اثز ،هغتقل اس هقَلِ ی اهز ثِ
هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز ٍ ثب تَجِ ثِ ارتجبط ایي دٍ ثخؼ ثِ هَضَع پزداختِ ٍ اس هٌظز دیي هَرد
هطبلؼِ ٍ پضٍّؼ قزار دادُ اعت .لیکي تصَر هی ؽَد ثتَاى اس ایي ًَؽتبر ثِ ػٌَاى عز آغبسی ثزای
تفکیک ػلوی ایي دٍ حَسُ ٍ ثزرعی تؾبثِ ّب ٍ تفبتْبی آى دٍ اعتفبدُ ًوَدُ ٍ گذری ثِ هفَْم ًظبرت
ّوگبًی در حَسُ دیي ثصَرت دقیق تز ًبم ثزد.

 .در اداهِ ثِ راثطِ ٍتؾبثِ ّب ٍ تفبٍتْبی ایي دٍ اصطالح اؽبرُ خَاّذ ؽذ.

