ژوزف آرﺗﻮر ﮐﻨ ﺖ دو ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ

ژوزف آرﺗﻮر ﮐﻨﺖ دو ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت
 - ٢اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ
 - ٢.١ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ
 - ٣ﺳﺮاﻧﺠﺎم
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت

ژوزف آرﺗﻮر ﮐﻨﺖ دو ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی در  ١۴ژوﺋﯿﮫ ١٨١۶م در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮭﺎد .وی در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎری و ﻧﮕﺎرش رﻣﺎنھﺎی ﭘﺮﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎری از ﺧﻮد ،ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺖ.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ

ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ادﺑﯿﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻤﺎن ،ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﻗﻮام آرﯾﺎﯾﯽ ،در ﻗﺪرت ،ﺟﻤﺎل و ھﻮش ،ﺳﺮآﻣﺪ دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ را ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮋادھﺎی
ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ.
← ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ
ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد رﺳﺎﻟﺘﯽ اﻟﮭﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش ،ﺑﮫ او اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن رﻓﺖ و ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺗﺮی آﻟﻤﺎنھﺎ ﺑﺮ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ .او اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺧﻮد را در
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﮫ درﺑﺎره ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﮋادھﺎی اﻧﺴﺎن در ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺷﻌﻠﮫھﺎی ﺗﻔﻮق ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر داﻣﻦ زد و دهھﺎ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮھﺎی آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ رھﺒﺮ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی درآﻣﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ،ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﮋادی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺗﺮی دارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﮋادھﺎ ﮐﮫ ﻣﻠﺖھﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺧﻮد ﻣﺒﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎﺳﺖ .ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮋاد ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،اﻧﺤﻄﺎط ﻧﮋادھﺎی ﻗﻮی را ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ
ﻣﻠﺖھﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻠﻮﺑﺸﺎن ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ .ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ﺑﻠﻨﺪ آﻣﺎدﯾﺲ را در ﺳﮫ ﺟﻠﺪ و ﺷﺎﻣﻞ دو ھﺰار ﺑﯿﺖ ﺳﺮود .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ﺑﻠﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺎری ،ﻓﺮﺿﯿﮫ
ﻧﮋادی ﺷﺎﻋﺮ را ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ اول و ﺳﭙﺲ وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر ﻓﺮاﻧﺴﮫ در درﺑﺎر
اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،زﺑﺎنھﺎی ﺷﺮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺨﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .او ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ،آداب ،رﺳﻮم ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺬھﺐ و ﻣﺘﻮن ﻓﮑﺮی
طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،ﺑﮫ ﺗﺎﻟﯿﻒ آﺛﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ ﮐﺘﺐ ﺳﮫ ﺳﺎل در آﺳﯿﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ادﯾﺎن و ﻓﻠﺴﻔﮫھﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر و دﻗﺖ در
ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم

وی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از  ۶۶ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در  ١٣اﮐﺘﺒﺮ ١٨٨٢م درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ
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