
 اٍؽان گعایی

 ًّچَیٌ ةٓدن،ه ةٓدن،آزاد ،صالق اٍؽان كن هدٓدی ارزش ه زال زيان تذعةیات ةعرهی گعایی اٍؽان دیطگاُ

 يی ریـِ فوؽفی دیطگاُ ده از گعایی اٍؽان دیطگاُ.  كَط يی تاكیط صٓد يـكن زن ةعای اٍؽان ةٓدن تٓاٍا

 : گیعد

 اه هدٓدی هضػیتْای يـضف، دطیطتع ّای تذـعةِ درك ةعای اؼت رهیكعدی ،كِ هدٓدی ؿَاؼی رهان اهل

 .هيعج ّعج پع دْان یم در آزادی تًعیٌ ةِ ٍیاز ه

 ّعفعدی دیگع غتارت ةِ.  كَط يی تاكیط افعاد صكٓقی ّای تذعةِ ةع كِ اؼت ؿَاصتی پطیطار رهیكعد دهم

 .ٍیؽت اه يضكٓص دیطگاُ ًّیٌ دغء چیغی ّعفعد ةعای هاكػیت ه اؼت صٓد يضكٓص دٍیای دارای

 از. اؼت ةٓدُ اٍؽان دیعپای دغطغِ ةارُ ایٌ در غوًی ه يَعلی يالكی دادن دؼت ةِ ه ؼاهى اٍؽان ؿَاصت

 پع زيیَِ ایٌ در ّایی اؼعٓرُ ه تًّٓات, آرزهّا, تئٓریْا از ةـعی اٍطیـِ تاریش كِ اؼت ظتیػی ره ایٌ

 ةِ كطام ّع, ادتًاغی ه دیَی ان پیـٓای ه غارفان, فیوؽٓفان, فكعی يكتتْای ه اهْی ادیان چَاٍكِ. ةاؿط

 .اٍط گفتِ ؼضٌ آٍْا درةارُ ه داؿتِ ٍظع در را يؽأهِ ایٌ, ای گٍِٓ

 ه پژهّؾ ةِ ةارُ درایٌ ّاؿان دیطگاُ تفاهت ةا, ؿَاؼان دايػِ ه يكتتْا گٍٓی گٍِٓ تًام ةا, ؿَاؼان رهان

 كتاةْایی یا كتاب ٍگاؿتٌ ٍیازيَط ّا دیطگاُ ًِّ ةِ كٓتاُ ای اؿارُ زتی دهین ًّیٌ ةِ. اٍط پعداصتِ ٍگارش

 ٍاگغیع ه داؿت را ّا ٍظعیِ ًِّ ةِ پعدازش یا تفكین اٍتظار تٓان ًٍی يلاهِ ایٌ در ره ایٌ از, اؼت زذیى

 .آهرد ره اٍتضاب ه گغیَؾ ةِ ةایط

 ؼاهى ؿضكیت ه ؼاليتی تػعیف ●

 ًِّ ةعای ةْطاؿت يًكٌ ؼعر تعیٌ غاهی زكٓل) را صٓد ّطف كِ w . h . o ةْطاؿت دْاٍی ؼازيان

 :اؼت آهردُ گٍِٓ ایٌ صٓد اؼاؼَايِ در, ؼاليتی ه ةْطاؿت ةارُ در, اؼت كعدُ تػییٌ( يعدم

 .(غویوی یا ةیًاری فلطان قعفاو ٍِ, اؼت ادتًاغی ه رهاٍی, دؽًاٍی كاين رفاُ زاهت)



 ؼًت كِ زال غیٌ در ه, ٍیؽت ٍتٓدن ةیًار فلط ؼاليتی از يَظٓر دّط يی ٍـان كِ آن ةا تػعیف ایٌ

 رفاّی چَان تٓاٍط يی چگٍِٓ كِ ایٌ درةارُ چیغی ّیچ صٓد, كَط يی يـضف را ؼاليتی ةعای تالش هؼٓی

 اهتتِ كِ, اؼت ذاؿتِ گ پژهّـگعان غْطُ ةِ را آن ه كَط ًٍی ارائِ آهرد دؼت ةِ ّا زيیَِ تًام در, را

 اٍط ةعداؿتِ دطی گايْای رهان ةْطاؿت ه دؽى ةْطاؿت یػَی, يیطان ده ّع در ٍیغ يسللان ه پژهّـگعان

 ةْطاؿت پایِ كِ ؼاهى ؿضكیت ه اٍؽان صكٓص در دؼتاهردّا ه تالؿْا ازآن ةضـی ةِ ٍٓؿتِ ایٌ در يا ه

 .داؿت صٓاّیى اؿارُ اؼت رهان

 آرياٍی اٍؽان ةا ؼاهى اٍؽان تفاهت ●

 تفاهت( غارفان اقعالح ةِ) كاين اٍؽان یا آرياٍی اٍؽان ه ؼاهى اٍؽان ةیٌ كِ اؼت تٓدِ ؿایان ٍكتِ ایٌ

 كِ اؼت اٍؽاٍی از ؼضٌ, گٓییى يی ؼضٌ( غعفان اقعالح در كاين) كاين اٍؽان درةارُ كِ َّگايی, اؼت

 گاُ آن ايا, اٍط رؼیطُ( فػویت) ةِ اه هُ ةاهق يػَٓی ٍیعهّای تًام, اؼت رؼیطُ اٍؽاٍیت دردِ تعیٌ غاهی ةِ

 فعق, اؼت گعفتِ كعار زٍطگی درؼت يؽیع در كِ اؼت كؽی از قستت, گٓییى يی ؼضٌ ؼاهى اٍؽان از كِ

 اٍؽان) گفت تٓان يی ةَاةعایٌ. ةاؿط رؼیطُ كوِ ةِ یا ه راُ يیاٍِ یا آغاز در, ةاؿط كار كذای در كَط ًٍی

 در ؼاهى افعاد از ةؽیاری ؿایط ايا, ّؽت ٍیغ ؼاهى اٍؽان, كايوی اٍؽان ّع یعا ز, دارد تع غام تػعیفی( ؼاهى

 دؽًی ؼاليت تػعیف در ٍظعان قازب, زال ّع ةِ. ةاؿَط داؿتِ فاقوِ يعوٓب كًال ةا ه ةاؿَط كًال راُ

 ضعهری ٍیازّای, ةاؿط گعفتِ كعار ظتیػی رؿط يؽیع در ؿضكی كِ اؼت ایٌ دؽًی ؼاليت كِ يػتلطٍط

 ؼازيان تًام در اصتالل ؼتب ه ًٍاٍط ةاز صٓیؾ كار اٍذام از اصتالل دهین ةِ آن از كؽًتی, ؿٓد تأيیٌ آن

 .ةاؿط ٍطاؿتِ هدٓد ةطن اغضای در ٍلف ه رٍخ ه درد ازؽاس كِ ایٌ تع يْى ًِّ از ه, ٍـٓد ةطن

 :ةگٓییى ةایط كَیى تػعیف دیطگاُ ًّیٌ ةا ّى را رهاٍی ؼاليتی اگع

 اه راُ ؼع از رهاٍی رؿط يٓاٍع ه گعفتِ كعار رهاٍی ظتیػی رؿط يؽیع در ؿضف كِ اؼت ایٌ رهاٍی ؼاليتی

 ازؽاس كِ ایٌ تع يْى ًِّ از ه ةاؿط ؿطُ تأيیٌ اه رهاٍی ضعهری ٍیازّای تًام, ةاؿط ؿطُ ةعداؿتِ

 .ٍطّط كعار( فـار زیع) را اه رهاٍی افؽعدگی ه درد, ٍلف ٍاصٓؿایَط



 ةطهن, اؼتػطادّا رؼیطن فػویت ةِ, قسیر هری ةْعُ ه رؿط يؽیع در داؿتٌ كعار یػَی; ؼاليت ةَاةعایٌ

 هری ةْعُ ه رؿط يؽیع در رهاٍی ه دؽًی ٍظع از كِ اؼت كؽی, ؼاهى اٍؽان ه, فعؼایَطُ رٍخ ه درد ه ٍلف

 ه ؿطیط ٍارازتی, درد, ٍلف.  دؽًی ه رهاٍی رؿط يٓاٍع ه ةاؿط گعفتِ كعار صٓیؾ تٓاٍْای ه اؼتػطادّا از

 .ٍطّط رٍخ را اه افؽعدگی

 در ؿَاس رهان ه پغؿک رهان, ظتیب ّغاران تاكَٓن كِ پعؼؾ ایٌ آیط؟ يی دؼت ةِ چگٍِٓ ؼاليتی ایٌ

 ه ًّگٓن ٍظعّای ٍلعِ ةِ دريان رهؿْای ه دؽى ةیًاریْای زيیَِ در پغؿكان اهتتِ ه اٍط اٍطیـیطُ آن ةارُ

 ه رهان ةیًاریْای غون ٍاصت ش زيیَِ در ؿَاؼان رهان ه كاهان رهان كِ زاهی در, اٍط یافتِ دؼت ًّاَّگ

 ةا ههی, اؼت آديی رهان ياّیت پیچیطگی از یافتِ ٍـأت ایٌ ه دارٍط تعی ةیؾ اصتالف, آن دريان راّْای

 .اؼت ٍتٓدُ فعدام ةی گعفتِ قٓرت تالؿْای زال ایٌ

 گعا اٍؽان ؿَاؼی رهان ّای يكتب ●

 يكتب ّای تفاهت ةِ اؿارُ از پیؾ ههی, اؼت ةؽیاری ّای ؿاصِ ه گعایـْا, ّا يكتب دارای ؿَاؼی رهان

 ةیَی دْان ه فوؽفِ صٓد ةعای يكتتْا ه گعایـْا ایٌ از كطام ّع كِ كَیى تأكیط اؼت الزم ؿَاؼی رهان ّای

 را صٓد صاص ضًَی فوؽفِ, ؿَاؼی ان ره در دعیان ّع) رادعز كارل كٓل ةِ. دارٍط اٍؽان درةارُ صاقی

 .(دارد اٍؽان درةارُ

 :ؿٓد يی تلؽیى غًطُ گعهُ ده ةِ ؿَاؼی رهان, فوؽفی هساظ از ▪

 رفتارگعایی ـ گعایی ؼاصت: تذعةی ؼَت گع ًٍایان( ۱

 .ّٓريیک ه گـتاهت ّای ؿَاؼی رهان, گعایی كَؾ: گعا آريان دكارتی ؼَت ًٍایَطُ( ۲

 :ٍٓیؽط يی رهان يكاتب دهرتع ّای ریـِ ه فوؽفی ةَطی تلؽیى در آهپٓرت



, يَعلی گعایی اجتات ه ياخ, ةیٌ, يین اؼتٓارت, دیًغ, ّارتوی, الک, ّاةغ, رفتارگعایی ه گعایی ؼاصت ادطاد

, ٍیتغ الیب: ّٓريیک ه گـتاهت ّای ؿَاؼی رهان, گعایی كَؾ ادطاد ه اٍط ةٓدُ ّوًْٓهتغ ظتیػی غوٓم در ه

 .ةاؿَط يی هیَطهتاٍط ه ّٓؼعل, ةعٍتاٍط, كاٍت

 كاهی رهان ٍظايْای ظتق ةع ٍیغ آٍْا ٍؽتی كطرت ه, اؼت ؼَت ده ّع از غَاقعی دارای كاهی رهان يكتب

 .اؼت يتغیع

 از صاقی ظعز ةِ يفْٓم ایٌ. دارد يكتب فوؽفی زیعةَای ةا ٍغدیكی راةعِ اٍؽان از ذَّی تكٓر یا يفْٓم

 ةعٓر كِ اٍؽان تكٓر از ٍارضایتی زیادی زط تا. ؼازد يی آؿكار را ذٌّ ه ةطن راةعِ, يكتب يٓضٓع ظعیق

 دطیطی ّای گیعی دْت اصیع دِّ ده در كِ ؿطُ يٓدب اؼت يععح يػاقع ؿَاؼی رهان در توٓیسی

 .آیط پطیط ٍاگْاٍی ظٓر ةِ, هدٓدی اقاهت ـ ؿَاصتی پطیطار ه گعا اٍؽان گیعی دْت ًّچٓن

 رهان اٍط كعدُ تالش ةعصی ههی, ٍیؽت فوؽفی پایِ ةطهن ؿَاصتی رهان يكتتْای از كطام ّیچ كِ ایٌ ةا

 در رهؿْا ًّان از ه كََط كوًطاد تذعةی كايالو داٍـی ظتیػی غوٓم دیگع ه فیغیک ياٍَط ٍیغ را ؿَاؼی

 .ةتعٍط ةْعُ ؿَاؼی رهان تسلیلْای

 يعاهػِ يطتْا تا, پعداصت رهاٍی ةیًاری ةعرؼی ةِ رهان ؼاليت يعاهػِ دای ةِ آغاز در كِ ؿَاؼی رهان

 ةِ ؿَاؼان رهان از رهزافغهٍی ؿًار, اصیع ؼاهْای در ايا, گعفت ٍادیطُ كًال ةعای را آديی ةاهلُٓ اؼتػطاد

 .اٍط آهردُ رهی آديی ؿضكیت در دگعگٍٓی ه كًال كاةویت

 اٍؽان ياّیت ةِ ٍٓ دیطی ةا, داٍَط يی گعا اٍؽان ؿَاؼان رهان را صٓد آٍْا تع ةیؾ كِ( كًال ؿَاؼان رهان)

 رهان ؼَتی ّای ؿكن یػَی,  كاهی رهان ه رفتارگعایی كِ آٍچِ ةا ةیََط يی آٍْا كِ اٍؽاٍی. ٍگعٍط يی

 .اؼت يتفاهت, كََط يی تعؼیى ؿَاؼی

 كاهی رهان ه رفتارگعایی ٍگعش يػتلطٍط كِ چعا, ٍگعٍط يی ؼَتْا ایٌ ةِ اٍتلادی دیطُ ةا كًال ؿَاؼان رهان

 .اٍگارد يی ٍادیطُ, یاةط دؼت ةطان تٓاٍط يی آديی كِ را اغتالیی ه, اؼت يسطهد اٍؽان ياّیت ةِ



 ؿیُٓ ةا كِ ای پیچیطُ ٍظام) یػَی, ةیَط يی ياؿیٌ چٓن را آديی, رفتارگعایی كِ اٍط يطغی يَتلطان ایٌ

 صٓد ةا, ؿطُ ریغی ةعٍايِ ه یافتِ تعتیب, يَظى ارگاٍیؽًی يَغهِ ةِ اٍؽان.( كَط يی رفتار كآًٍٍَط ّای

 دَتِ تَْا ٍیغ كاهی رهان. اؼت ؿطُ تكٓیع( تعيٓؼتات) دياپای چٓن ه صالكیت ه ؼعزٍطگی ه اٍگیضتگی

 رهان ه ٍژٍط رهان رفتار تٓدْؾ كآٍن زیعا, اؼت داؿتِ غعضِ را يی آد ظتیػت ٍاتٓان ه درياٍطُ یا ةیًار

 ةْتعیٌ ٍِ ه ةطتعیٌ یػَی, ؼاهى ؿضكیت ٍِ ه غاظفی اصتالالت ٍیغ هی تػاهیى پیعهان ه فعهیط.اؼت پعیؾ

 ةعای آديی ةاهلُٓ اؼتػطاد از رفتارگعایی ٍِ ه كاهی رهان ٍِ.دادٍط كعار ةعرؼی يٓرد را اٍؽان ظتیػت هدِ

 ای ةطةیَاٍِ تكٓیع ّا ٍگعش ایٌ, هاكع در. اٍط ٍكعدُ ةسحی, ّؽت آٍچِ از ؿطن ةْتع ةعای اه آرزهی ه, كًال

 رهان ه, ةیعهٍی يسعكْای پظیع كَؾ پاؼضگٓی را آديی, رفتارگعایان. دَّط يی دؼت ةِ اٍؽان ظتیػت از

 .پَطارٍط يی كٓدكی دهرُ ّای كـًكؾ ه ؿَاصتی زیؽت ٍیعهّای دؼتضٓش را اه, كاهان

 .ایَْاؼت از ةیؾ ةؽی, كًال ؿَاؼان رهان ٍظع از آديی ايا

 چَیٌ ه داٍَط يی ةَْذاری فعاؼٓی را ؿضكیت رؿط ه كًال يعوٓب ؼعر ةـعی اؼتػطاد دَتؾ زايیان

 فػن ةِ كُٓ از یا ةضـیطن تسلق ةعای, كًال پیـعفتِ ؼعر زكٓل ةعای تالش كِ كََط يی اؼتطالل

 ٍطاؿتٌ یا, غاظفی ةیًاری از رّایی دیگع ؼضٌ ةِ. اؼت ضعهری آديی ةاهلُٓ اؼتػطادّای تًايی رؼاٍطن

 ٍضؽتیٌ تَْا غاظفی ةیًاری ٍطاؿتٌ. ٍیؽت كافی, ةطاٍیى ؼاهى را ؿضكیتی كِ ایٌ ةعای پعیـاٍِ رهان رفتار

 .دارد پیؾ در دراز راّی, گام ایٌ از پػ اٍؽان ه, اؼت كًال ه رؿط ؼٓی ةِ ضعهری گام

( ؼٓم ٍیعهی) اه صٓد تػتیع ةِ یا ه گعایی اٍؽان ؿَاؼی رهان ؼضَگٓیان تعیٌ ةعدؽتِ ه تعیٌ يْى از ییكی

 abraham)يغهٓ ّارههط آةعاّام, رهاٍی تسوین يكتب ه رفتارگعایی يكتب یػَی, دیگع ٍیعهی ده يیان

harold maslow )دهین ةِ هيا, ةؽیارٍط يكتب ایٌ ظعفطران اهتتِ, فعاٍكن هیكتٓر دكتع دیگعی ه. اؼت 

 .كَیى يی اؿارُ ةارُ ایٌ در تٌ ده ایٌ ٍظعیات ةِ فلط اصتكار

 گعایی اٍؽان ؿَاؼی رهان ةع پیـیَیان ٍفٓذ



 اٍؽان رهاٍـَاؼی غَٓان ةِ كِ آيط ةٓدٓد ايعیكا ؿَاؼی رهان در دَتـی ۱691 دِّ ؼاهْای ٍضؽتیٌ در

 ٍٓ دیطگاّْای از ةػضی ياٍَط كِ ٍطاؿت آن ككط دَتؾ ایٌ. اؼت ؿطُ ؿَاصتِ ؼٓم ٍیعهی یا گعایی

 ةع. ةاؿط يٓدٓد فكعی يكتتْای از ای یافتِ اٍعتاق یا ؿطُ ٍظع تذطیط ؿكن رفتارگعایان ٍٓ یا ّا فعهیطی

 ٍیعهی ده دای صٓاؼت يی گعایی اٍؽان رهاٍـَاؼی ؿٓد، يی اؼتَتاط ؼٓم ٍیعهی اقعالح از چَاٍچِ غكػ

 . ةگیعد را رهاٍكاهی ه رفتارگعایی یػَی رهاٍـَاؼی غًطُ

 پیـیٌ رهاٍـَاؼان آجار در تٓان يی دَتـْا ًِّ ياٍَط را گعا اٍؽان ؿَاؼان رهان ّای اٍطیـِ ةیَی پیؾ

 یكپارچِ كیفیت یک غَٓان ةِ را ّـیاری ةایط ؿَاؼی رهان كِ ةٓد داؿتِ اظْار«  ةعٍتآٍ فعٍتغ. » یافت

 ّى اةتطائی ه ؼادُ چَطان ّـیار ّای تذعةِ كِ داد ٍـان رهؿَی ةِ ّى«  كٓهپِ اهزاهط. » كَط يعاهػِ

 رهاٍـَاؼان. كعد پافـاری فعد كویت ةِ تٓدِ ه ّٓؿیاری ةع تًعكغ يٓرد در«  دیًغ هیویام. » ٍیؽتَط

 در. داؿتَط اقعار ؿَاؼی رهان يعاهػِ ةعای يفیطی ه درؼت زيیَِ غَٓان ةِ ّـیار تذعةِ ةع گـتاهت

 آهپٓرت ه اریكؽٓن ، ّٓرٍای ، آدهع. دارٍط هدٓد گعایاٍِ اٍؽان يٓاضع ّای پایِ از تػطادی ٍیغ رهاٍكاهی پیـیَِ

 ةٓدٍط ةاهر ایٌ ةع آٍْا. ةٓدٍط يضاهف دارٍط، كعار ٍاّـیار ٍیعهّای ٍفٓذ زیع افعاد ایَكِ ةع يتَی فعهیط دیطگاُ ةا

 . ّؽتیى آزاد ارادُ ه اصتیار دارای ه ّـیاریى يٓدٓداتی ٍضؽت دردِ در يا كِ

 گعایی اٍؽان ؿَاؼی رهان ظْٓر

 ّای اٍطیـِ كِ ؿٓد يی يٓدب زيان رهح كِ رؼط يی ٍظع ةِ ٍٓیٌ رهاٍـَاؼی در دَتـْا دیگع ًّاٍَط

 ٍارضایتی ه ٍاآرايی ٍطای از ةازتاةی ظاّعا گعایی اٍؽان رهاٍـَاؼی. ؿٓد تتطین هاكػی دَتؾ یک ةِ پیـایَط

 دَتؾ. ةٓد غعب يػاقع فعَّگ گعایی يادُ ه گعایی ياؿیٌ دَتـْای غویِ ۱691 دِّ ؼاهْای دٓاٍان

 رهان اٍذًٌ ، ۱69۱ ؼال در ، گعایی اٍؽان ؿَاؼی رهان يذوِ تاؼیػ هؼیوِ ةِ گعایی اٍؽان رهاٍـَاؼی

 در ايعیكا ؿَاؼی رهان اٍذًٌ گعایی اٍؽان رهاٍـَاؼی ؿػتِ ه ۱69۲ ؼال در ايعیكا گعایی اٍؽان ؿَاؼی

 غًطا گعا اٍؽان رهاٍـَاؼی ، فكعی يكتب یک صكائف ه ؼًتوْا تًايی ةعصالف ايا یافت، كٓام ۱69۱ ؼال



 در دَتؾ آغاز از دِّ ؼِ گظؿت ةا كِ گعاؼت اٍؽان رهاٍـَاؼان صٓد كضاهت ایٌ. ٍـط يكتب یک

 . داؿتَط ةیان ةٓد، ؿطُ تـكین رؿتِ ایٌ ياّیت درةارُ ةسث ةعای كِ ۱691 ؼال گعدًّایی

 گعا اٍؽان ؿَاؼی رهان تاریش در يازهٓ آةعاّام

 ایٌ در دیگعی كػ ّع از ةیؾ ازتًاال ه ؿٓد يی صٓاٍطُ گعایی اٍؽان ؿَاؼی رهان رهزاٍی پطر يازهٓ

 ةٓد، پعزعارت رفتارگعای يازهٓیک اةتطا در. اؼت كعدُ اغعا ةطان غوًی يؽئٓهیت ه كعدُ ایذاد دعكِ دَتؾ

. كعد پیطا ظتیػی غوٓم ه يكاٍیؽتی رهیكعد ةا تٓان يی را دْاٍی يؽائن ًِّ پاؼضْای كِ داؿت غلیطُ

 ؼایع ةا كعدن ةعصٓرد ه دهم دْاٍی دَگ ، فعزٍطش ٍضؽتٌ تٓهط ، ؿضكی تذارب رؿتِ یک ؼپػ

 رفتارگعایی كِ كعد يتلاغط را اه( گـتاهت ؿَاؼی رهان ه رهاٍكاهی ، فوؽفِ) اٍؽان ياّیت درةارُ ّا اٍطیـِ

 . ةاؿط اٍؽاٍی پایطار يؽائن پاؼضگٓی ةتٓاٍط كِ اؼت آن از يسطهدتع ةؽیار

 ؼاكٌ يتسطُ ایاالت در ه گعیضتِ ٍازی آهًان از كِ ارهپایی ؿَاؼان رهان از ةعصی ةا تًاس از ًّچَیٌ يازهٓ

 ه هرتْایًع ةِ ٍؽتت اه ازتعام ازؽاس. پظیعفت تاجیع هرتْایًع ه كافكا ، ّٓرٍای ، آدهع ياٍَط ةٓدٍط، ؿطُ

 ه رهاٍی ٍظع از ؼاهى اؿضاص يٓرد در اش يعاهػِ ٍضؽتیٌ ؼٓی ةِ را اه ةَطیكیت رهت ايعیكایی ؿَاس يعدم

 يازهٓ كِ ةٓد ۱696 تا ۱61۱ از ، ياؼاچٓؼت ، هاهتام در ةعٍطیغ داٍـگاُ در. ؿط رًَّٓن ؿكٓفا صٓد

 گعهُ دَتؾ از اه. ؼاصت يَتـع كتاب ای يذًٓغِ قٓرت ةِ ه داد پاالیؾ ه كعد تطهیٌ را اش ٍظعیِ

 ۱699 ؼال در اه. ؿط يػعهف ؿَاؼان رهان از یكی ۱691 دِّ ؼاهْای در ه كعد زًایت آيٓزی زؽاؼیت

 . ؿط اٍتضاب ايعیكا ؿَاؼی رهان اٍذًٌ ریاؼت ةِ

 تـكین را اه پژهّـْای غًطُ ةضؾ ؿكٓفا صٓد افعاد هیژگیْای ه اٍؽان ٍیازّای يعاتب ؼوؽوِ ةِ تٓدِ

 راةعِ ه ٍفػ ةِ اغتًاد ، ؼاهى ؿضكیت هیژگیْای گعایی اٍؽان در يازهٓ ٍظعیِ دیگع يْى يتازث ار. دّط يی

 ؿْع آريان ، زدایی زعيت ،( غعفان زاهت) اهج تذارب ، يتػاهی ّای اٍگیغُ یا فعاٍیازّا ، رهاٍی ؼاليت ةا آن

 . ةعد ٍام تٓان يی را هدطان ، رهاٍی



 گعا اٍؽان ؿَاؼی رهان تاریش در رادعز كارل

 ةِ داٍـگاُ در تسكین دهران در اه. اؼت رادعز كارل ، گعا اٍؽان ؿَاؼی رهان يػعهف ّای چْعُ از یكی

 ةا تًاس ایٌ تاجیع تست ظاّعا ه كعد ؼفع چیٌ ةِ يؽیسی آيٓزان داٍؾ دْاٍی فطراؼیٓن ًٍایَطُ غَٓان

 ؿَاؼی رهان ه تاریش ّای رؿتِ در رادعز تسكیالت. كعد پیطا اٍؽان ةِ ٍؽتت دطیطی دیط ، ؿعكی فعَّگ

 آيط، در ٍیٓیٓرک در دیَی اٍذًٌ یک پیعهان غضٓیت ةِ تاریش رؿتِ در صٓد تسكیالت پایان از پػ اه. ةٓد

 تكًیى ه ةاؿط پایتَط صاقی آئیٌ ةِ تٓاٍط ًٍی كِ ؿط يتٓدِ رهزاٍی يسیط ایٌ ةِ آؿفتگی غیٌ در ايا

 يٓرد در هی غلایط از ةضـی ٍتیذِ در. ؼازد يتًعكغ دريان ه تعةیتی ايٓر زيیَِ در را صٓد كٓؿـْای گعفت

 . اؼت داؿتِ صٓد يعادػان ةا اه كِ اؼت تًاؼْایی يسكٓل اٍؽان ظتیػت هیژگیْای

 زيیَِ در اه تالؿْای ٍیغ ه داؿت يی يػًٓل كٓچک گعهّْای رّتعی ه تـكین در رادعز كِ كٓؿـْایی

 تائیط ةٓد، آهردُ ةطؼت اٍؽان ؿَاؼی رهان يٓرد در كِ غلایطی در را اه قٓرتی ةِ ًّگی ، پعهرش ه آيٓزش

 يسیط يعّٓن را صٓد تفكع ظعز رادعز. افغهدٍط يی هی ؿَاصتی رهان ةاهرّای غَای ةع ه كعدٍط يی تلٓیت ه

 صٓیؾ غلایط ةِ كِ اغتًادی ةا اه. ةٓد يتكی يؽیسی یْٓدی ؼَتْای ةع كِ داٍؽت يی صٓیؾ فعَّگی

 تٓضیر ةیـتعی افعاد ةعای را صٓد ّای ٍظعیِ كٓؿیط يی ه كَط پیطا دْاٍی گؽتعش كعد يی آرزه داؿت،

 ةع يتتَی دريان ، يـعهط غیع يحتت تٓدِ ، كاين كَؾ ةا اٍؽان ، تٓافق غطم ه تٓافق ، صٓد تسلق. دّط

 .ّؽتَط رادعز گعایاٍِ اٍؽان ٍظعیِ يفاّیى از...  ه يسٓری يعادع


