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.اشدبجهانتاریخبررسیبایدماکاراینجادر.استجهانفلسفیتاریخدرس،اینموضوع•
ازکهیمعرفتبهراشعرشعناصرازبسیاریودارددسترسدرآمادهراخویشمادریزبانشاعر•

اوستخودآنازاوکاربخشبیشترینولیاستوامدارآوردهدستبهتربیتراه
res)تذکرهو(historia)تاریخمیانفرق• gestae)نمودخواهیمبارا.
.درآیدنوشتهتاریخصورتبهکهشودمیآغازهنگامیقومهرعینیوخاصتاریخ•



میبرترکند،میزیستآندرکهواقعیتیازاشنویسندهکهاستتاریخیآنواندیشیدهتاریخ•
.رود

چیزیمانهواستوابستهخویشزیانوسودونیازهاوخویشزمانهبهمامانندنیزنویستاریخ•
(10ص)استگرامیاشزمانهمردمنزدکهنهدمیارجرا
(الف:امرنددومحصولخودکه)است(اجتماعیوسیاسی)هاینهادازایمنظومهکشورهر•

آنمحتوای(بسیاسینظام
(17ص).استقومیکزندگیازجزئیبهمربوط:ویژهتاریخ•



انازانسانکهتاسکاریاندیشدیدنوتاریخگرانهاندیشهبررسیجزنیستچیزیتاریخفلسفه•
(25)کردتواننمیپرهیز

هاادروید(دیگرسخنبهو)است،دادهرویوهستراچهآنکهآن(نویس)تاریخغایتتنها•
(26ص).دریابدراگذشتهکارهایو
(29ص).کندطردراممکنوتصادفیامورکهاستآنفلسفیپژوهشغایتتنها•
متقابلرطوبهدواین.آیدمیمعقولاودیدهبهنیزجهانبنگردمعقولشیوهبهراجهانکسهر•

(31ص)یکدیگرندکنندهتعیین



(33ص).گرفتیاریفهمازبایدتاریخبررسیدرمعلولوعلتدریافتبرای•
میتابانونیرومندبلکهجوانتنهانهاشدوبارهزندگیدرروح(معنیهمیناز)غربیتصوردر•

(35ص).شود
(37ص)آنکارفراوردههمواستعقلتصورهمتاریخ•
دررادینایمحتوازدفاعوظیفهتااستشدهناگزیرفلسفهکهرسیدهجاییبهکارمازماندر•

(41دص).گیردعهدهبرخداشناسیمکاتببرخیبرابر



ضوررتییولبپردازدفپایانوجزییچیزهایوکارهابهضرورتحکمبهبایدانسانگمانبی•
دلازآسودهآندرتابیابدآسایشبرزمانی،زندگیدربایدانسانکهاینآنوهستنیزبرتر

(43ص).کندانازآگاهیوحقیقتوقفراخویشتن،روزانهکارهایمشغولی
(47ص)گذارندمیفرقاغلبشناساییوایمانمیان•
(49ص).استفرمانرواجهانبرعقل•



تاریخدرروحتحقق

(52ص).شودمیپدیدارطبیعتضدمقامدرانسانطبیعت،آفرینشازپس•
(56ص)؟استغایتیچگونهبیایدذاتیمحتوایچنینروحکهشودمیسببکهاصلیغایت•
(57ص).استروحانتزاعیخصایصتعریف،مامطلبنخستین:روحتعریف•



(61ص)اندیشدمیخودبودن«من»دربارهکهاستآنانسانیسرشتاساسیخصلت•
(63ص).استخویشازقومآنآگاهی،قومهراخالقینظام•
(65ص).هستنیزتاریخسراسربرگیرندهدر،روحهایدرخششنخستین•



،.استشتنخویبرفرمانرواییبرانسانتواناییمدیونآنهستیواستاندیشهصورتفرهنگ•
میبلکهکند،میپیرویاشاشطبیعیهایگرایشوآرزوهاازتنهانهانسانکهامراینمدیون

(69ص).باشددارخویشتنتاند
عملدخوغایترویازقومیهرکهبینیممیکنیم،میبررسیراتاریخپربارهایدورهچون•

(71ص).کند
نمیموماعکلیروحکهبینیممیدیگرقومیروحبهقومیروحیکدگرگونیجوییپیدر•

(75ص).میرد



بهتنیافدستوذاتشبهبخشیدنتحققجهانی،تاریخدرجهانیروحغایتاست،آزادروح•
(77ص).استآزادیموهبت

یشرفتیپنیزو،آنهایصورتواالتریندرروحخداییومطبقفراگردبازنمایجهانی،تاریخ•
(79ص).شودمیخودآگاهازوگرددمیبازراراستیشذاتآنباروحکهاست

پدیدهبهراامآفریند،میخودازجهانیآنهادستیاریبهآزادیکهوسائلیمسئله:تحقیقوسائل•
(83ص).شودمیرهنمونتاریخخود(آشکاررویهیا)



سان موضوع پژوهش ما در تاریخ جهانی، مثال به شکلی است که در عنصر خواست و آزادی ان•
(87ص . )نمودار می شود

ت روح بزرگمردان تاریخ ، کسانی هستند که گوهر غایات خصوصی ایشان، همان گوهر خواس•
93ص . جهانی است

و پایان پذیر نفس در آغاز، خویشتن را نه به عنوان نفس شناسا بلکه همچون  ذاتی ناقص و متناهی•
96ص . و مطابق هستی بی میانجی خود می خواهد، و این حوزه هستی ظاهری اوست



حالعنیدرولیدارند،جزئیهایسودومحدودهایهدفخود،کوششدرکنندگانعمل•
99ص.هستندنیزاندیشندهوشناسندههایذات

هموند،سازمیخویشغایتراآنویابنددرمیرابرترکلیکهتاریخندبزرگمرداناینک•
101ص.دهندمیتحققاست،مطابقروحبرترمفهومباکه،راغایتاینکهایشان

کهاندداشتهراتیخوشبخاینآنانکهبینیممیافکنیم،نظرتاریخیمردانسرنوشتبهاینکاگر•
104ص.اندرساندهتحققبهاستبودهکلیروحپیشرفتازمرحلهیکنمودارکهراغایتی



روشففضلشناسانروانکار(شخصیغایتوکلیغایتیعنی)امردواینمیاننهادنفرق•
107ص.است

ومتعینویجزیاموردرونازکلیزیارنیست،جداکلیتحققازعاطفهجزئیدلبستگیوسود•
110ص.آیدمیپدیدنفی

عواطفحیثازچندهرما،زمانتاریخاست،عواطفنبردمظهرمعموالتاریخکهحالیدر•
ازوخودانیتحقاثباتبراییکدیگرباهااندیشهنبردمنزلهبهسویکازلیکنندارد،نقصی
وفعواطولیکند،میجلوهشخصیهایدلبستگیوعواطفنبردصورتبهدیگرسوی

پنهانشودیمعنوانآنهادرستیاثباتبرایکهبرتریاصولحجابزیردرکههاییدلبستگی
113ص.است



117ص . دنیوی خویش استتجسمآنچه درکشور، خصلت خدایی دارد مثال در •
117ص . کشور زندگی اخالقی استذات•
چنان )یعنی قوم تا جایی که دارای اندام ها و بخش های گوناگون باشد، )روح در هیئت فردی، •

119ص . کلی اندام وار پدید آورد، کشور نامیده می شود( که



انون طبیعی ، اگر واژه طبیعت، بر هستی یا مفهوم یک چیز داللت کند، آن گاه حالت طبیعی یا ق•
ص . )شدآن حالت یا قانونی است که به حکم مفهوم ذات انسان و مفهوم ذات روح سازوار انسان با

121)
گونه در درون یعنی ببینیم روح قومی چ. اینک باید تعیین دیگری از روح قومی را بررسی کنیم•

خشد خود تمایز می یابد و پدیده های ذاتا ضروری که روح آنها می کوشد و خود را تعین می ب
125ص : کدام است

132ص . استذهن و عین موضوع دین به طور کلی حقیقت و یگانگی •



زندگیویدینغیرحکومتوسیاسینظامباضرورت،حکمبهکهدانست(نیروی)بایدرادین•
136ص.شودمیتوامدینیغیر

ودارداربسیتنوعگمانبیآنهامحتوای.اندنزدیکدینبهدیگرمعارف)همهازبیشهادانش•
واندیشهاصلکمدستآنهاهمهدرولیاست،گوناگونهایدانستهازایمجموعهاغلب

139صاستمعتبرشناسایی،
آنبهبایدرادافهمهکهبپذیرنداگروبدانندسیاسیآزادیبنیادتنهارافردیخواستاصلاگر•

سیاسیامنظگونههیچحالاندربدهند،رضایتگیردمیانجامکشوربرایوکشورجانبازچه
144ص.نداردوجوداصطالحایندرستمعنایبه



هین هیچ کس منکر نیست که نظام مردم ساالری مطزلق و نابی که در آن هیچ گونهه اصل ب•
147ص . ساالری راه نیافته باشد وجود ندارد

149ص. می یابدهستی بیرونی کشور مثال معنوی است که درخواست انسانی و آزادی آن، •
ناصر هر نظام سیاسی به تکامل اوضاع معقول، یعنی اوضاع سیاسی درون خویش و آزاد شدن ع•

. وابسته است( کشور)مفهوم 



شده است که دگرگونی های تاریخی به معنای انتزاعی خود به طور کلی از دیرباز چنین تفسری•
165ص . به سوی بهتری و کمال است( زندگی آدمی)نشانه پیشرفت 

وجود دارد که ( در سیر تاریخ)اصل تکامل به این معنی نیز هست که تعینی درونی، وضعی نهفته •
167ص . باید به تدریج به واقعیت پیوندد

ی پیشرفت نوعدگرگونی هیچ گونه پیشرفتی نمی کنند ولی در جهان روح هرانواعدر طبیعت •
169ص . است



آغاز می -یستکه جز امکان چیز دیگر ن–فقط این را بگوییم که روح در حالت امکانی بی پایان •
هر همان .شود ولی در این حالت ، گوهر مطلق خویش را بالقوه در درون خویش دارد، و این گ

ود را غایت و مقصودی است که روح تنها در فرجام کار به آن می رساند و درآن حال، حقیقت خ
173ص . احراز می کند

از کنیم که تنها روش سزاوار و شایسته بررسی فلسفی آن است که بررسی تاریخ را از جایی آغ•
عنی به حالت ی)یعنی نه آنجا که تعقل هنوز فقط در خود-نعقل در آن به تجلی دنیوی آغاز می کند

177ص . وجود دارد( امکان و بالقوه 
وهری، یعنی از داشته باشد و این غایت از واقعیت و آزادی گغایتی ثابت اندیشه تاریخ نویس، باید •

ه بگیرد تا باشد، ریشبالقوه معقول ( دستم کم)خصلت ذهنی ندارد ( هنوز)آن گونه  آزادی که اگر 
181ص . خود را شایسته تاریخ گرداند



برخی حماسه های معروف هندی را با حماسه های هومری مقایسه کرده اند و چون عظمت پندار•
ص. برتر شمرده اندحماسه های هومری را از حماسه های هندی را محک مبوغ شعری دانسته اند، 

185
186ص . تاریخ جهانی در سطحی برتر از سطح اخالقیات پیش می رود•
که بی این گونه آگاهی از اندیشه و صور اندیشه، مجرد از هر گونه ماده، فقط کار فلسفه است•

ی که گمان فرهنگ، شرط الزم وجود ان است، ولی کار فرهنگ آن است که به هر گونه محتوای
187ص . در برابرش موجود است صورت کلیت بخشد



توایمحمتفاوترغمبهکهیافتتوانمی(گوناگون)قومیهایفرهنگدرنیزهاییزمینه•
190ص.همسانندآنهاگوهری

193ص.باشدمنفردکهداردبداننیازخویشذاتدرذهنیتواستذهنیتهمانآگاهی•
196ص.استنیکیهستی،جهانغاییمقصودکهگویدمی•



در می به هیئت موجودی متناهی، و از این رو به هیئت موجودی طبیعیروح چون هستی پذیرد •
207ص . آید

آزایبهکیهیچسردسیروگرمسیربومومرزکهاینآنوداردتاثیریکگمانبیاقلیمولی•
209ص.رساندنمییاریتاریخیهایملیتپیداییوانسان

ودریامیانبطهرااست،داشتهفراواناهمیتتاریخدرطبیعیتعیینحیثازکهایرابطهترینعام•
211ص.استخشکی



کهاستیهایدره(آنواستکشاورزیبهشبانیزندگیازاقوام)گذرگاه،(جغرافیایی)عنصر•
هایانونک...استگرفتهقرارآرامهاییدتشآنهاپیراموندروشدهایجادهارودخانهوسیلهبه

قاللاستهمچون(اندپروراندهراهاتمدنکهاقوامی)استقاللواندآمدهپدیدجاهمیندرتمدن
اجتماعیهایگروه)گونهگونهاساسبربلکهنیستنخستینبیابانگردعنصراندیشانهتاریک

ببسلیکنرود،نمیفراتر(اقواماینسرزمینحدوداز)چهاگرشدنگونهگونهاینواست
214ص.شودمیآنهاخودتمدنوفرهنگپرورش



ندارددریاهبگریزگاهیزمینی،زندگیتنگنایازخویش،شکوهوفرهمهباشرقی،کشورهای•
اندرهدانندمیجاییفقطرادریاهاکشوراینباشند،دریاکناردرخودچینماننداگرحتی

میصورتدریاازالهامبهکهکوششی.ندارندآنبامثبتیرابطههیچگونهویابدمیپایانخشکی
.خواهدمیویژهکامالخوییایدر.داردویژهکامالماهیتیگیرد



فعال این سرزمین چون قوم بومی آمریکایی از میان رفته، یا کم و بیش از میان رفته، بیشتر جمعیت•
223ص ...اروپایی است  و ریشه آن چه در امریکا می گذرد باید در اروپا جست

ه در زمان ما بسیاری کسان نمونه ایالت متحده امریکا را همچون دلیلیی در رد این نظر می آورند ک•
ونه ثابت می داشته باشند، زیرا به گمان ایشان این نمحکومتی آزاد کشورهای بزرگ نمی توانند 

227ص . کند که برقراری حکومت های جمهوری در سرزمین پهناور، امکان دارد
. ان بوده استخصلت اصلیتنیدگیآفریقا به طور کلی قاره ای است در خود تنیده و این در خود •

233ص 



هره چ)می کوشیم تا روح و صورت کلی خصلت آفریقایی را تا جایی که از خطوط جزیی •
.  کنیمتوصیفپیداست ( آفریقیایی در این گزارش ها

247ص . ه استنباید وجود داشته باشد زیرا بنا بر تعریف در خود و برای خود بیداد گرانبندگی•



262ص. بر خالف طبیعت قاره های دیگر، تابع عوامل جغرافیایی نیستطبیعت اروپایی •


