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 ی یًَبىتبریخ ٍ سزشت هبّیت ُ  :در دٍر

 ،یعىی   -حکبم فَق بشزیِ جَاهع  اًسعبًی   قرصیت َای میىًی زاؾتان

 .َؿتىس -ذسایان

 اؾتابشار ٍ گزفتبر در دست اسبطیز اوؿان، عامل افعال ویؿت ي تا حسی. 

 اؾت حکَهت ّبتاضید، بیان ؾطگصقتِ آمس ي قس ي قسضت گیطی ي ظيال. 

ماَیت زَيَضاو  ي چطذك  زاضز ي غایت ذاص  ضا زوبال وم  کىس. 

تاضید، علم ویؿت ي بٍ َمیه زلیل وگاٌ مثبت  وؿبت بٍ آن يجًز وساضز. 

 

 

 



تأثیزات هسیحیت بز تبریخ: 

  ٍی   تحمك ًیبت خدا ضيوس تاضیر ، وٍ تحقق ویات آزم  بلکی ٍ اؾیت ي يییهی

 .مًضخ کكف ي تًضیح ویات الُ  زض تاضید اؾت

  َؿیتىس کیٍ بیٍ    هحول ًیبت خعدا  يجًز ي افعال عامالن تاضیر ، َمچیًن

 .لحاظ تاضیر  اَمیت پیسا م  کىىس

 بطای تاضید يحطکت بٍ ؾمت تاضید ضؾتگاضی م  قًزتزسین غبیتی. 

ضطيضت یافته ططح  قابل فُم زض مؿیط کل  تاضید 



رٍشٌگزی  ٍ ٍ ی   اظ َمان آغاظ مؿائل طبیعت ي مؿائل تاضید ضا بی مىعلی
ياحس تجعیٍ واپصیطی م  ببیىس کٍ آن زي ضا وم  تًان بٍ زلرًاٌ اظ یکسیگط 

 .جسا کطز ي مطالعٍ ومًز
 

 ای عمالًی ضطيضت يجًز ُ ٍ ی طبیعت ي  شبلَد ي زضين بًز بطای مطالع
 تاضید

 

 زض فطآیىس اوسیكٍ ي بىیاز وُازن آن جْبى تبریخ ضطيضت بٍ تؿریط زضآيضزن
 بٍ قکل مهًُم 

 



 ٍزض اصَل بدیْی ٍ بزّبى هٌطمعی  ضطيضت اضجاع َط وًع قىاذت ب
ٍ ی زکاضت ي بیطين ماوسن تاضید اظ ایه زایطٌ ی ایه تعطیف اظ علم  اوسیك

 
 علنوقس زیسگاٌ زکاضت تًؾط متهکطان بعسی ي تًجٍ بٍ تاضید بٍ عىًان 
 
 َای فطاياو  کٍ زض  ًظبهیمعطف  تاضید بٍ عىًان ٍ ِ ی  کٍ اظ تک بزًبهع

گطز َم م  آیىس ي َط بركف بیا عطیف   عظین تبریخ جْبًیِ تطبیمی 
 .وظط بط کل آغاظ م  قًز تكکیل قسٌ اؾت



 ی ٍ بطای تكریص آوچٍ م  تًان قىاذت اظ آوچٍ وم  تًان  هعیبرضطيضت اضائ
 .حمیمت ٍ ٍالعیت هتببدل اًد: قىاذت

 
ًای : يیک ٍ ٍ ی تاضید، وقك اؾت کٍ اظ َیچ بٍ زؾیت  توبهبً اًسبًی وقك

اوؿان ذلق قسٌ اؾیت  بىیابطایه تمیاج اجیعای آن بیطای اوؿیان قابیل        
 .قىاذت اؾت

 
ًضا باظم  گًییس، تیاضیر  کیٍ    تبریخ ابدیِ ایدئبل تاضید ما وًع  : يیک

زض گصض ظمان، تاضید مطبًط بٍ پیسای ، پیكطفت، بلًغ ي ظيال َط یک اظ 
 .ملت َا ضا زضوًضزیسٌ اؾت

 
 
 

 
 



  ٍی تاضید ي ایىکی ٍ ٍ ی زکاضت ِ ؾًغٌ ي ابػٌ زض عطص در تعبریخ  ضز زيگاو
 .اًدیشِ اس اشیبء لببل تفکیک ًیست

 

  ٍبشز تبسیل امط حقیق  بٍ امط مصىًع، مىتج بٍ ایه وتیجٍ م  قًز کی
  ذیسای  کیٍ بیا اضازٌ ی آظاز ذیًیف جُیان ضا      خدای تعبریخ اسعت  

 .م  ؾاظز
 
   تهؿیطَای کامالً ؾکًالض اظ بیان يیکً زض قطن َجسَم تًؾیط افیطازی

 وظیط کطيچٍ ي َگل ي ماضکؽ

 



ٍمىسویس   : کطيچ ٌ ببیعد  تماج اشَاو  کٍ اظ مًَبت حؽ تاضیر  بُیط
ِ ی تبریخ را در تبریخ بجَیٌد ي ؾطوًقت ي تصیاز  ییا    پبسخ هسئل

 .مكیت الُ  ضا بٍ زيض افکىس
 

َی کبر ٍیک ِ  :ًتیج
 

مثل تاضید زیه ي اجتماع ي حکًمیت َیا ي   -باظؾاظی تجطب  تاضید جُاو 
بط اؾاؼ اصل فلؿه  مطبًط بٍ قیاوًن ابیسیِ    -وُازَای قاوًو  ي ظبان َا

 ضقس اظل 



 :هطزح شدى ٍلتز پس اس ٍیکَ

  تالـ بطای ظزيزن تهؿیطَای ؾىت  ي الُیات  اظ تاضید ي حملٍ بٍ ضيایت َای

 اوجیل  زض باب تاضید با تًؾل بٍ ضيـ وقس تاضیر 

 تهکیک ي تمایع قائل قسن میان تاضید ؾکًالض ي تاضید مقسؼ ي کىاض گصاقته

 ذسا اظ حکًمت بط تاضید

 ی ثابت  کٍ َمان ٍ طبیعت اًسبى  تأکیس اي بط ایىکٍ م  تًان با اتکای بط وقط

 .اؾت، زض تاضید بٍ قىاذت قًاویه حاکم بط ضيیسازَا زؾت یافت

 

 

 



سزگذشت ٍ تبریخ ًبة رٍح: مًضًع ضاؾتیه تاضید 

ضيح زضبطگیطوسٌ ی کل حًازث زضيو  ي کلّ تغییطات ي زگطگًو  َیای   : يلتط

پكت ؾط  بشز بزای رسیدى بِ شٌبخت ٍ آگبّی راستیي اس خَداؾت کٍ 

 .گصاضز

تیًان    ی یک کل زض وظط بگیطیم، م   اگط فطَىگ اوؿاو  ضا بٍ مىعلٍ: کاؾیطض

ُ ی خَدآن ضا  ظبان، َىط، . تًصیف کىیمآسادسبسی اًسبى -فزایٌد فشایٌد

 .زیه ي علم مطاحل گًواگًن ایه فطایىس َؿتىس



قطایط بكیط  بب تَسل بِ عمل خَدهبى ایىکٍ : معىای تاضید اظ وگاٌ يلتط

 .ضا بُبًز بركیسٌ ي بكط ضا اظ وابًزی بطَاویم

 ی تاضید جُاو   تاضیر  کٍ بٍ ؾًی مططح ٍ ّدفی ٍاحد قسن اوسیك

ٍ ی تاضید بٍ قیطن َجیسَم    ٍ یگبًِ کٌٌدُ زض حطکت اؾت ي ایىکٍ َم

 .ذتم م  قًز

 ی تبریخ ظمیىٍ بطای تکًیه ي قکل گیطی پیسایف ِ  با يلتطفلسف

 


